Elıterjesztés
a 2013. január 10-én tartandó rendkívüli Képviselı-testületi ülésére

Tárgy: „Mőveld a kerted” közfoglalkoztatási mintaprogram
Tisztelt Képviselı-testület!
A Belügyminisztérium új közfoglalkoztatási mintaprogramot indít 2013. évben „Mőveld a
kerted” elnevezéssel, melynek célja a saját kertben való termesztés és mővelés megvalósítása.
A program megvalósítására Békés megyében elsı helyen került kiválasztásra településünk
Körösújfalu, Kötegyán, Kamut és Doboz mellett.
A programra való felkészülés érdekében 2013. január 7-ig el kellett készíteni és megküldeni a
Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Közfoglalkoztatási és Koordinációs
Osztályának egy egyszerősített tervezési dokumentumot.
A szakmai fıtanácsadók az alábbi feltételeket figyelembevéve tettek javaslatot a bevonható
településekre:
• halmozottan hátrányos helyzető település, ahol sok az elhanyagolt, nagy területő
magánkert, illetve speciálisan ahol az állattartó helyek, ólak kihasználatlanul, üresen
állnak,
• a föld minısége megfelelı a zöldségtermesztésre,
• a települési polgármester aktív, agilis, elkötelezett és elfogadott, a közfoglalkoztatási
programot magas színvonalon valósítja meg,
• az önkormányzat részt vesz a kistérségi startmunka mintaprogram mezıgazdasági
pillérében és az elızı évek támogatásaiból rendelkezik gépekkel és eszközökkel.
A mintaprogram 2 ütemben valósul meg. Egy települési önkormányzat maximum 10 család
bevonásával nyújthat be kérelmet. A mintaprogram 1. ütemének idıtartama 2013. március 1. 2013. október 31.
Közfoglalkoztató kiválasztása
A pilot program megvalósítója és a közfoglalkoztató a kistérségi startmunka mintaprogram
mezıgazdasági programelemét magas színvonalon megvalósító települési önkormányzat.
Feladata a célcsoport korrekt tájékoztatása a mintaprogramról, a meglévı eszközparkkal
térítésmentes gépi munka biztosítása, a termelési folyamat és a foglalkoztatás, tevékenység
végzésének ellenırzése. A termesztéshez és esetlegesen az állattartáshoz szükséges alapanyag
részben történı biztosítása, végtermék minısítése. A termesztési folyamatot az önkormányzat
által biztosított szaktanácsadó segíti.
Célcsoport
Parlagon heverı magánkerttel - illetve kiegészülhet állattartó épületekkel - rendelkezı
hátrányos helyzető családok. A bevont családok száma limitált, települési
önkormányzatonként 10 család.
Egy családtól elvárt mővelt terület nagysága minimum 1000 m² (kb: 277 négyszögöl) illetve
cél a teljes kert mővelésbe vonása. Opcionálisan ahol biztosított az állatállomány és a
takarmány ellátás a kertmővelés kiegészülhet kisállattartással. A programba vont család
vállalja a tevékenységhez kapcsolódó feladatok, mővelési kötelezettségek maradéktalan
ellátását.
A termesztésbe alapvetı zöldségnövények – helyi önkormányzati és lakossági igényekhez és
a talaj adottságokhoz igazodó - meghatározott fajtái kerülnek termesztésre. (burgonya,
hagyma, zöldség stb).

Célcsoport programba belépésének feltétele
Az önkormányzat ismerve a családokat mérlegelhet, hogy a családok a kisértékő eszközöket,
kéziszerszámokat - ásó, kapa, gereblye stb - saját forrásból vagy támogatásból vásárolják
meg. Amennyiben az eszközbeszerzés támogatás keretében történik, javasolt azt a
Nagykeresztúri kovácsmőhelybıl beszerezni. A saját pénzbıl vásárolt kisértékő eszközök
mellett szól, hogy azokra jobban vigyáznak. Elvárás hogy a kert körbekerített legyen, ezzel is
megakadályozható az eltulajdonítás. Amely település rendelkezik drótfonó géppel, lehetıség
szerint készítsenek dróthálót és azzal kerítsék be a területet. A családból egy fıt kell
nevesíteni, aki felel a tevékenység megvalósításáért.
Célcsoport jogviszonya 1. (választható)
Napi 8 órás közfoglalkoztatási jogviszony, amelybıl napi 6 órában a kistérségi startmunka
mintaprogramban kerül foglalkoztatásra és mezıgazdasági képzésbe. (A települési
önkormányzat nyilatkozik, hogy a napi 6 óra közfoglalkoztatás igazoltan értékteremtı
munkával történik.) A maradék 2 órát a saját kertjében, gazdaságában dolgozza le.
Családonként 1 fı kerül közfoglalkoztatási jogviszonyba. A közfoglalkoztatási jogviszony
ellenırizhetı, munkaköri leírás számonkérhetı.
Feltétel, hogy a megtermelt mennyiség kb. 50%-a visszakerül a közétkeztetésbe vagy a
közfoglalkoztatóhoz továbbértékesítésre.
Célcsoport jogviszonya 2. (választható)
A pilot programban résztvevı családok nem bérezésben, hanem a maguk által megtermelt
javakból részesülnek. A saját szükségleten felüli termék értékesítéséhez kiváltják az
ıstermelıi igazolványt. A megtermelt javak értékesítését az önkormányzat segíti, vagy
szociális boltot mőködtetett vagy felvásárolja a közétkeztetés céljára.
Fenntarthatóság
A „Mőveld a kerted” program távlati célja a családok több évre elıremutató
tevékenységének megalapozása, a hozamok növelésével a termékfeldolgozás, az értékesíthetı
árualapok megtermelése, ezáltal az önfenntartóvá válás.
A közfoglalkoztatóhoz visszajuttatott termék egy része illetve ıstermelıként értékesített
termék tartaléklapot kell, hogy képezzen a 2. évi programok alapanyagának biztosítására.
Kérem a Tisztelt Képviselı-testületet elıterjesztésem elfogadni és a „Mőveld a kerted”
programba történı részvételrıl dönteni szíveskedjen.
Határozati javaslat:
____/2013. (I.10.) Kt. hat.
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a „Mőveld a kerted”
elnevezéső programba 10 család bevonásával, 2013. március 1. - 2013. október 31. terjedı
idıszakba részt vesz.
A Képviselı-testület megbízza a Polgármestert a programban való részvételrıl és a kérelem
benyújtásáról gondoskodjon.
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