Közfoglalkoztatási STARTMUNKA MINTA/ mintaprogramra épülő program tervező adatlap
1.
A KÖZFOGLALKOZTATÓ ADATAI
1.1. A közfoglalkoztató teljes neve:
1.2. A közfoglalkoztató székhelye (és illetékes járási hivatal)
Megye:
Járás:
Település (listából választva):
Irányítószám:
Közterület (út, utca, tér, stb):
Házszám:
1.3. A közfoglalkoztató képviselőjének
neve:
beosztása:
Telefonszáma:
E-mail címe:
A program kapcsolattartójának neve:
1.4.
Telefonszáma:
E-mail címe:

Bátmonostori Kommunális és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Bács-Kiskun megye
Bajai Járás
Bátmonostor
6528
Hunyadi u. 3
3
Gulyás László
ügyvezető ig
70/3323382
batmonostorkft@invitel.hu
Gulyás László
70/3323382
batmonostorkft@invitel.hu

2.
A KÖZFOGLALKOZTATÁSI PROGRAM ÖSSZEGZŐ ADATAI
Szabadföldi kertészet, baromfi tartás
2.1. A program megnevezése (max. 100 karakter)
2.2. A startmunka mintaprogram típusa
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.

A megvalósulás módja (listából választva):
A program megvalósításának kezdete:
A program megvalósításának befejezése:
A program igényelt támogatási költségei összesen (Ft) :
Egy főre jutó támogatás fajlagos költsége (Ft/fő) :
Egy főre, 1 hóra jutó támogatás fajlagos költsége (Ft/fő/hó) :

2.9. A támogatáson belül a beruházási költségek aránya (%):

Mezőgazdaság
Mintaprogram
2016-04-01
2017-02-28
23 760 040
1 320 000
120 000
17%

A PROGRAM RÉSZLETES BEMUTATÁSA
3.
3.1. A program indokoltsága, célja (különös tekintettel az elérhető árbevétel, megtakarítás összegére) és szakmai tartalma (max. 3000 karakter)
Az Önkormányzat saját főzőkonyhát üzemeltet, amelynek kapacitása 380-500 adag/nap. A kertészetben megtermelt zöldségfélék egyrészt az Önkormányzat konyháján, másrészt a helyi
piacon lennének értékesítve. A projekt segítségével állandó friss alapanyag kerül a településeken működő konyhákban feldolgozásra, és lehetőség nyílik a keletkező többlet felhasználására,
értékesítésére, feldolgozására is.
Településünk sajnálatos módon nem rendelkezik komoly, több személyt foglalkoztató vállalkozással, ezért nagy várakozással tekintünk a Startmunka mintaprogramra.
Kipróbálásra kerülne a sárgarépa, paszternák, zöldség helyre vetett vöröshagyma is. A helyrevetésükhöz szükséges speciális vetőgéppel rendelkezünk. Ugyanígy a korábban említett területre
káposzta, cékla kerülne.
Az építőipari segédmunkások részt vennének annak az épületnek a felújításában, amelyet saját erőként kívánunk abszolválni.
Hasonlóképpen úttörő vállalkozásként indítanánk a baromfitartást (elsősorban őshonos tyúkok és kakasok beszerzése történne meg). Kizárólag az un. kapirgálós vonalra helyeznénk a
hangsúlyt. Településünkön engedélyezett az állattartás külön engedély nélkül, hiszen ez egy kicsi háztáji állomány lenne. a Törzsállományként mintegy 150 db kendermagos, kopasznyakú,
barna stb. tojótyúk és kakas állománnyal indulnánk. A rendelkezésünkre álló telephelyen különítenénk el egy kb 40mX20m nagyságú baromfi udvart.
Ide kerülne a törzsállomány. Saját kivitelezéssel kialakítanánk a tojó boxokat az etető és itató szigeteket, valamint az előneveléshez szükséges területeket.
Saját erő felhasználásával megvásárolnánk a szomszéd épületet, ahol kialakításra kerülne a keltetést biztosító helyiség, valamint alkalmas lenne az eszközök, takarmány, és a késztermék
tárolására is. A rendelkezésünkre álló szántóföldön megtermelnénk a gazdasági abrak takarmányt, kukoricát, tritikálét, napraforgót.
A baromfitartás (tyúk, kakas, növendék) a Zrínyi M. u. 18 szám alatt valósulna meg, hrsz. 316. A kertészeti termelés a hrsz 16-36 alatti területen, amelyből kb. 1 ha terület lenne biztosítva

3.2. A program költségvetésének részletes számszaki és szakmai indoklása (max. 1000 karakter) (A konkrét számítások külön mellékletben kerülnek bemutatásra.)
Mivel a településen semmilyen foglalkoztatás beindítására nem állnak rendelkezésre a feltételek, így az alapokat is meg kell teremteni. Az elmúlt évtizedekben a lakosság jó
része elszokott a rendszeres munkavégzéstől, így őket vissza kellene vezetni a munka világába. Véleményünk szerint, a 18 fős, dolgozni is akaró csapattal a projekt
megvalósítható. Fontos megérteni a programban részt vevő dolgozóknak, hogy önmaguknak dolgoznak, és a Belügyminisztérium által biztosítandó forrás csak a helyzetbe
hozásukra elegendő. Megfelelő hozzáállással, szorgalommal, tenni akarással és becsületes önfeláldozó munkával a projekt sikeressé és önfenntartóvá válhat. A projektet
23.759.354 Ft összköltséggel tervezzük megvalósítani, melyből a közvetlen költség 5.759.354 Ft. A további indoklást a hosszabb távú fenntarthatósággal kapcsolatos
elképzeléseknél részletezzük.

3.3. A program célcsoportja(i) (max. 300 karakter)
A program célcsoportja a munkaképes, tartósan munkanélküli lakosság.
Mivel a településen nem állnak rendelkezésre a feltételek semmilyen foglalkoztatás beindítására, így az alap feltételeket is meg kell teremteni. Az elmúlt évtizedekben a
lakosság jó része elszokott a rendszeres munkavégzéstől.
3.4. A programban tervezett képzés rövid bemutatása. A képezni kívánt létszám szakmánkénti és képzési típusonkénti bontása. (max. 500 karakter)
A programban nem tervezünk képzést.

3.5. Ismertesse a program megvalósításával kapcsolatos speciális információkat (max. 1000 karakter) (pl. együttműködő partnerek?)
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Partnereink:
BKMKH Bajai JH F. O. Baja
Bátmonostor Község Önkormányzat
Bátmonostor Konyha
A program kereteiben megvásárolnánk saját forrásból a Bátmonostor, Hunyadi u. 5. szám alatti épületet, (a végrehajtó írásbeli megkeresése megtörtént) melyet önrészként
cégünk fizetne ki.
A növénytermesztési, kertészeti munkák sajátossága, hogy un. hulladék idő keletkezik. Ez elsősorban a téli, őszi időszakokban, de bármely évszakban előfordulhat, amikor a
munka el lett végezve és kézi munkaerő szabadul fel.
3.6. Az elmúlt 3 évben megvalósított hasonló célú / tartalmú támogatott programok rövid bemutatása (közfoglalkoztatást is beleértve)
Lásd a "3.6 Programok" munkalapot.
4.

A PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁT TÁMOGATÓ, KORÁBBAN KÖZFOGLALKOZTATÁS KERETÉBEN BESZERZETT TÁRGYI ESZKÖZÖK
RÉSZLETEZÉSE
A 2013-14 évben beszerzett eszközök listája a kirendeltségek rendelkezésére áll, azokról nem kérünk információt. A 2013 előtt beszerzett és még használatban lévő
eszközök az 5. Egyéb, a megvalósításban használható eszközök között találhatók.

5.

EGYÉB, A KÖZFOGLALKOZTATÓ TULAJDONÁBAN LÉVŐ, MEGVALÓSÍTÁSBAN HASZNÁLHATÓ ESZKÖZÖK
Lásd az "5. Egyéb eszközök" munkalapot.

6.

A PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁNAK LEHETSÉGES SZÁMSZERŰSÍTHETŐ EREDMÉNYEI, INDIKÁTOROK
Lásd a " 6. Mutatók" munkalapot.

7.

A PROGRAM HOSSZABB TÁVÚ FENNTARTHATÓSÁGÁVAL KAPCSOLATOS ELKÉPZELÉSEK, EGYÉB MÁS FORRÁSBÓL MEGVALÓSÍTOTT
FEJLESZTÉSEKKEL VALÓ ÖSSZHANGJA ÉS KAPCSOLATA (max. 2000 karakter)
A program keretében éves szinten (12 hónap) 30.000 db tojás termelését tervezzük. Ebből a mennyiségből 10.000 db I osztályú, kapirgálós tojás értékesítését tervezzük, 30 Ftos egységáron. Ennek összes bevétele 300.000 Ft. Az Önkormányzati konyha éves felhasználása kb 10 ezer db.
A fennmaradó mennyiségből szeretnénk mintegy 600 db csirkét kikeltetni, amelyek egy részét naposcsibeként, előnevelve és 300 db-ot pecsenye csirkeként értékesítenénk. Az
elképzelés szerint a a napos-előnevelt csirkék értékesítéséből nagyságrendileg 50.000 Ft körüli összeg folyhatna be. A növendék baromfit 1000 Ft/kg, áron értékesítenénk,
amelyből 360.000 Ft bevételre számítunk.
A még rendszerben lévő 4000 tojásból 20% lehet a technológiai selejt, a többit II. osztályú áruként 25 Ft-os áron értékesítünk, amelyből 150.000 Ft bevételre számítunk. Az
árbevétel visszaforgatásra kerül a program fejlesztéséhez.
De természetesen árbevételt szeretnénk realizálni a kertészeti tevékenységből is. A területen sárgarépát, zöldséget, paszternákot, vöröshagymát, salátát, étkezési paprikát
termesztenénk. Ebből is jutna a konyha ellátása mellett a piacra, a lakosság részére.

8.

A PROGRAMTERVHEZ ELEKTRONIKUS FORMÁBAN CSATOLT MELLÉKLETEK FELSOROLÁSA
(A program értékelésének folyamatában kizárólag az alábbi listában feltüntetett mellékleteket vesszük figyelembe.)

Ssz.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Melléklet megnevezése
Egyéb
Egyéb
Egyéb
Alapító okirat; Törv.szék általi nyilv-ba vételi ig.; Gazd. formára
Munkaerőigény bejelentőlap, ill. foglalkoztatói adatlap
Egyéb
Alapító okirat; Törv.szék általi nyilv-ba vételi ig.; Gazd. formára
Egyéb

Fájlnév
hunyadi_u 3.pdf
haszoningatlanok.pdf
terkepek.pdf
haszonberletszerzodes.pdf
START_Munkaero_Igenylo.pdf
temeto.pdf
alapito_okirat_xi.pdf
egyebterulet.pdf

Egyéb
Egyéb
Egyéb
Egyéb
Alapító okirat; Törv.szék általi nyilv-ba vételi ig.; Gazd. formára
Hatósági engedély; önkorm.-tal kötött megáll. másolat; műszaki
Egyéb
Egyéb

hunyadi_u 5.pdf
start_pillerek_melleklet.pdf
alairasi_gulyas_laszlo.pdf
zrinyi_18.pdf
vegzes.pdf
2015_evi_uzletiterv.pdf
kerelem.pdf
nyilatkozat.pdf

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.

9.

NYILATKOZATOK
Kijelentem, hogy:
-

a program adatlapon és mellékleteiben feltüntetett adatok teljes körűek, valódiak és hitelesek, az abban tett nyilatkozatok a valóságnak megfelelnek.
a program adataival kapcsolatos tájékoztatási, pótlólagos adatszolgáltatási, egyeztetési és ellenőrzés tűrési kötelezettségeknek eleget teszek.
a program adatlaphoz mellékelt dokumentumok másolatai és az elektronikusan küldött dokumentumok az eredeti példányokkal mindenben
megegyeznek és az adatlapot benyújtó szervezet székhelyén/telephelyén rendelkezésre állnak.
Kelt:
Helység: Bátmonostor
Dátum: 2016-03-28
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Cégszerű aláírás:
P.H.
Köszönjük az adatszolgáltatást!
Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási és Vízügyi Helyettes Államtitkárság 2016
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