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Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége

1406 Budapest 76.
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A Legjobb Onkormányzati Gyakorlatok Program 2016. évi pályázati kiírására csatoltam
megküldjük pályázati anyagunkat, Pályázati adatlapot és a pályázati formanyomtatványt.

>*

A pályázathoz tartozójó gyakorlat eredményeit Nagyszokoly Község Önkormányzata
honlapján lehet megtekínteni. www.naeyszokoly.hu

Nagyszokoly,2016-09-07
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PALYAZATI ADATLAP

A pályázat címe:

1. A pályázó adatai

1.1. Pályázó szervczct neve: Nagyszokoly Község Önkormányzata

1.2, Fályázó szervezct címe: 7097 Nagyszokoly, Petőfi Sándor utca 268.

1.3. Pályázó szervezet adószáma: 15414485-2-17

1.4. A pályázó szervezet kcpviselöjének neve, beosztása: Bors Bálint polgarmester

1.5. A képviselő elérhetősége - telefonszám; 0670/400-4107

1.6. A képviselő elérhetősége - E-mail; nagyszokolv@polEhiv.tolnameeve.hu

2. A településre vonatkozó munkaerő-piací adatok

2.1 A pályázó szervezet mióta vesz részt közfoglalkoztatásban? (évszám) 2011

2012 2013 2014 2015Az egyes pályázati években (2012-2013-2014-2015) hány főt vont be2.2
közfoglalkoztatásba? 76 72 181 93

2.3 A nyilvántartott álláskeresök száma a településcn 2015. évi zárólétszám(fő): 74

Foglalkoztatást helyettesitö támugatásban részesülök száma a településen 2015.2.4 34
évi zárálétszám (fö);
Munkaváilalási korú népesscg (15-64 éves férfiak és nök száma összesen )

2.5 létszámaa KSHnépszámlási ill.népességnyilvántartási adatai 2015.01.01-i 601

állapot szerint (fo}.
A pályázatot benyújtó szcrvezet a kedvezményezett járások besorolásáról szóló
290/2014. (IX. 26.) Korm. Rendelet 3, sz. mellékletében meghatározott 109
kedvezményezettjáráshoz, vagy a 6. meltékletben szereplő természetí vagy

2,6 civijizációs katasztrófával sújtott kedvezményezett térségek közé tartoznak igen
és/vagy a keávezményezett települések besorolásáról és a besorolás
feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendriet 2. sz mellékletében
szerepeinek. (igen/nem
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3. A közfoglalkoztatási program részletes bemufatása

Nagyszokoly Község a Dél-dunantúli Régióhoz tartózó hátrányos helyzetű mezögazdasági település, ahol sok a 3H-s iskolázatlan nagycsalád, Magas a munkanélküliek aránya az
Programtervezés, a pályázati program elökészi'tése aktív korúak között. Településen vállalkozások nem jötiek létre, mczőgozriasági vállalkozások családi alapon működnek, alkalomszerűen foglalkozlalnak 1-1 főt, mtíly nem
(MittesM he azokat a körülményeket, ameiyek megalapoz.lák a program incíítását és jelentős. Ezeknek az embereknek szakirányú végzettség nélkül hicsi vagy lehetetlen a munhaeró piacon az clhelyezkedés, van olyan is aki koránál fogva a 8 osztályt sem végezte

3.1. tíl. Ígyezen réteg számára a megélhetés igen nehéz. Önkormányzat vezetése czt feiismerve, indílotla el a helyi értékteremtő mezögazdasági programot. Adolt volt az alap, awdokolja a már megvaíósulí kSzfoglaVwztatás! program teruewse során sgénybc vclt jnunkanélküliemberésatermőföIdsajózanparasztiész.AjózanparasztiészadottvoIt.mintkiderültazöIdségosagyümölcstermeszléshezésfeldolguzáshozigenkevés.szRkértelmet, tudástokéf. (max. 1000 karakter)) Agrarszakemberekhez forduHunlt, ahik tudásukka! szívesen segitették, támogatták murAánkat. A kö^.íogialkoztatottakat tanfolyamokra, képzésekre küldtük, hogy elsajátíisák
elmélelbenés gyakortatban zoldség-, gyümölcstermesztést és fcldolgo^.ást.

2011 óta folyamatosan épitjtik fel a helyi értékteremtő prograínunkat. A pmgramban részvevokel lehetöség szerint tanfolyamokra, kepzésekre küldjük, hogy sajátílsák el a
zöldség, gyümölcstermesztést és feldolgozást. Munkánkat önkénles szakemberek segítik. 2016-ban 76,5 ha területen gazáálkodunk. Reszben saját, bérell és szives^égi
használatba adolt teriileten konyhakerti zöldséget termelünk, gyümölcsöst telepitettünk, szánróföldi növénytermesztést folylalunk, Feldolgozó Üzemünkben a megtermelt

A pályázatí program bemutatása és megvalósult eredménye lermények egy részébol savanyúságof, szörpöt, lekvár, befőtlei készítünk. Fent maradó készletet prim6r áruként értékesítjük. Mezogazdasági "selejt" és "hulladék"
3.2. (Miitwsa be a program tevékenységét, a célokat, az elért eredmenyeket (max. 1000 hasznosításra egy állattartó telepet hoztunk létre, ahol "huiladék" egy részét zötd takarmánykénl tudjuk hssznosítant., vajamint az Óvottat és az Önkormányzali kazánba fűtésre

kamktcr)) használjuk, ÁHattartó telepen összegyűjfött trágyst szerves trágyaként földterületeinken ha^znositjuk. Baromfiállományunk álial lermelt tojást engedélyeztetés alatt lévő Tészta
Üzemünkben házi tésztakészítésnél fog]uk feihasználni.

Hűtókapacitás fejlesztésű beruház megvalósulására lenne nagy szökségünk egy pluszos é5 minúszos hutőkamrára, ho§y a Feldolgozó Üzemünkben folyamalos munkát fudjunk
A megvalósított program továbbfejleszthetoségének ismertetése (Mnx. 1000 biztositani a dolgozóknak. A primőr termékeinket ne keljen dömping termés idején nyomolt piaci áron értékesíteni. Beruházás megvalósulása eseiében a meglévő termékek mellé3.3.
karakter) további új kultúrákat tudnánk ültetni, valamint gyümölcsösünlíet bövíihetnénk. Ezzel nagyobb választékkal tudnánk megjelenni a piacon, a vevökörnek bövebb válasziékot

Eudnánk felkinálni.

2015 évi mezűgazdasági programunk bér támogatssii: 56.015.469.-ft

szodális hozzájárulási adó : 7.562.123.-ft
dologi kiadások 9.004.%0.-ft (témogalott)

9.021.78') ,-ft (onerö )A program részletcs költségvetése
Szoveges beszámoló: A program során a dolgozók 76,21 ha teriitetCT,ainibenvansaját,ál1amiföldterületekéss7,ívességihasznáIatba adott Iíeriek,melyekben különbözö3.4 Mntassahe n dohgi és beruhmási költségek, a közfoglalkoxtatási hér éc. közjbgialkozfatw!
zöldségnövényeket.takarmánynövenycket és gyümölcsöket tennesztettek. A gyiimölcsösünket bfívítetiük az év során gyümölcsfáhkai (szilva,barack),eperésgarantált her, vaiammi az ezekct tcrheiő szodális hozMJamlást adó arányát, meriékét) tnáinaíiltetvcnyck,inellye) tovább tuájuk növelni a jüvőben a feldolgozó üzemünkbena 1ehvárok,d^semek,szörpök,beföítek választéhát. A zöldségféiéket zöld árukéntés
feldolgozolt termékkénl értékesitettük. A mezögazáasági programban megtermelt takarmánynövényünk egy rcszét értékesitettük,a többiböl és a zöldségfélékböl keletkczett zöld
hultaáékból neveltük baromfiállományunkat,igy az Önkormányzatnak nem kellett és kell takarmányt vásárolni,
hanem saját magunk álh'tottuk és állftjuli elo.

4. Önfentartó (pL szocíális szövetkezet/ vagy egyéb gazdasági fonna) tevékenységek bemutatása

^^81^^^Jt"^Ti^kKt^i^^g^^ö^^raip^l^^se^L^'t1^e^^llte^^z^táJJská^])^i^^4.1 A pályázatban együttműködő partner szervezetek
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Apiaciértékesílésvalomintapiacontörténo maradáselofeltételének megalapozása elsodiegesena minoségi termélésés a minciségi termékelöállítása-A piaci igényekfelmérése,
Mit tett annak érdekében/ hogy a tevékenységét megismertesse a településen majd ahhozvalo igazodás. Elsö lépésekömyékbeli kis piacokonjelentünk megmezőgazáasági terményinkkel valaminta Feldolgozó Üzemünkben készüll savanyúságokkal,

4.2 kjviil élokkel, illetve, hogy piacot találjon a közfoglalkoztatásban előáílított lckvárokkal, szörpökkel, Majd szemétyes partnerkereséskor kóstollatást tartoitunk, !gy kö^étkeztetést végzö Nonprofit vállalkozásoknál, éttermeknél. Kettő állandú értékesitési
tcrmékeknek? (max. 1000 karakfer) helyet alakítottunk ki a Balaton vonzáskorzetében. Fonlosnak tartjuk az állandó vevökör kialakitását, Kéi Termékházban is folyamatosan megtaláihatók termekdnk. Szórólapol

készítettünk a programjaink megismertetésre illetve egy kis kiadványt állítottunk össze.

Mit tett annak érdekében, Iiogy a településcn a közfoglalkoztatási program A program elinditásakor mindenképpen arra törekedtunk, hogy olyan hosszútávon fenntarthato programot dolgozzunk ki ami előbb-utóbb önfenntarthatová váthat. Ezért
4.3 eredményeire alapozva szociális szövetkezet, vagy cgyéb gazdasági forma fokozatossan lépésrol-lépésre dolgoztunk, tuátuh, hogy valamilyen vállalkozási formába kell átlépnünk. Évek ota a Szoriális Szovetkezeti formát iáttuk célunknak megfelelonek,

alakuljon. (max. 1000 karakter) amit 2016 meg is alakitottunk. Start programból fokoratos átlépést tartjuk szemelött, hugy sok passzív elem ne kerüljön át a Szövetkezetbe.
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PALYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY

1. Atelepülés neve: Nagyszokoly

2. Röviden a településröl (max. 100szó)

Nagyszokoly Község a Dé! - Dunántúli Régióhoz tartozó település. Tolna megye északi részén a Balaton és a
Kapos völgye között terül el. Tamási kistérséghez tartozik. Település a mai nevét hivatalosan 1903 óta
használja. Község végleges mai formáját a XIX. sz. közepére éri el.
Nagyszokoly kedvezö táji, természeti adottságokkal rendelkezík, kiválóan alkalmas mezögazdasági
gazdálkodásra. www.naavszokoly.hu

3. A (O ^v<-^o;;at a jid,y,--^s:; ki;r'ás aiáóbi ícr'dieíé'"e voriaíko^ih (kérjük x-szef jelölni a következö felsorolásból):
1. Legjobb közfoglalkoztatási gyakorlat X
2. "Családért és közösségért" Roma nök társadalmi szerepvállalásának j'ó példái
3. Helyí polgárörség és az önkormányzat együttmüködése

4 A iá ovakoriaí einevezése
-'-/ -'

Termeld meg, dolgozd fel, segÍtsd és értékesítsd!
Adiuii rövici öyü^-f^ia;ó: ^ já gya,ionfc.író10.

max. 200 szó terjedelemben - kérjük, vegye figyelembe, hogy amennyiben pályázata a döntöbe kerül, ezt a rövid
leírást szeretnénk használni sajtócélokra is

Alapvetö cél a körforgást megteremteni, egymásra épülö programokkal, kiindulási pont a termöföld, józan
paraszti ésszel hozott anyag, amit a passzívirtásból kellett felépíteni. Sajnálatos módon a döntö többséget
meglepö módon tanftani, nevelni kellett, a munkarendre, munkafegyelem betartására és a többséget egyáltalán
a munkafolyamat végrehajtására is. Alapvetö elgondolásunk a több hasznosítású kultúra telepttése, annak
értékesítése, feldolgozása, késztermék értékestése, a szociálisan rászorulok segítése illetve úgynevezett selejt
takarmány illetve fűtöanyagként való felhasználása.

6. Felhasználíak-e EU pályázati forrásokat a gyakorlat megvalósításában?
Igen D
NemDX

7 Amennyiben igen a nenyujtott ürojektjavasiat azonositó száma

P. A projekí vép''eh3it^?awal meab!70tt személy adata!.
Név, és az önkormányzatban

Bors Bálint polgármesterbetöltöttpozíció:

Cím: 7097 Nagyszokoly, Petöfi utca 276.

Teiefon: 0670/400-4107

E-mail: nagyszokoly@polghiv.tolnamegye.hu

Alulírott tanúsítom, hogy a pályázatban foglalt adatok megfelelnek a valóságnak.
.-

^w'^ *"

á;< o,^ ^ rPolgármester neve; Bors Bálint ^' t>
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INFORMACfÖK AJÖ GYAKORLATRÖL

..i&ierulésie^öhb^üDiemaQ /.s

Írja le az önkormányzat fö problémáit, hivatkozzon hivatalos dokumentumokra, amennyiben az szükséges (max. 100
szó),

Településünk problémája, hogy hátrányos helyzetüek közé tartozik. Lakosság alacsony iskolázottságú sok
a 3H-s család, Vállalkozások nem jönnek létre, akík a helyí munkaerőt foglalkoztatnák. Helyi válialkozások

f

családi alapokra támaszkodnak. Igy településünkön munkahelyröl nem beszélhetünk, legnagyobb
munkáltató a helyi Onkormányzat.
Mezögazdasági település révén e tevékenységre keli alapoznunk, melynek kapcsán derólt ki, hogy úgy a
föld illetve a józan paraszti ész rendelkezésre áll, de mezögazdaságban
(zöldség. gyümöfcs) jártasság, ismeretanyag nagyon kis iétszámú embemél áll rendelkezésre. E mellé
társu! a jó minta hiánya ugyanis a jelenlegi aktív koróak többsége nem látta a szülöket munkába járni.

11 /\ ('íoc'enia leir5c'R -in'^lvre a yvskt.'rlaí meaoioást nvún
-h,

f

Irj'a le az okokat, összefüggéseket, amelyre a gyakoriattal választ kívántak adni, megnevezve a csoportokat, a módszereket,
idözítést is (max. 200 szó).

Korábbi évtizedekben a helyi Termetöszövetkezetek adtak folyamatos munkát, megélhetést a vidéken élö
családoknak és az alacsonyabb iskolázottságú kétkezü munkásoknak, 2011 óta ezt a szerepet
Nagyszokoly Község Onkormányzata váflalta fef, - látva a családok megéihetési nehézségeit- hogy a
közfoglalkoztatás keretein belül e családokban felnövekvö nemzedéknek értékteremtö munkát adjon.
Magasabb színvonalú megélhetést biztosítson, a felnövekvö generáció lássa, hogy munkábajár a szülö, a
családi élet komfortosabb kiegyensúiyozottabb legyen. Ezzel egy idöben a tanfolyami lehetöségeket
kihasználva ískolapadba ültesse a munkásokat. Elvégezve olyan tanfolyamokat melyek illeszkednek az
Onkormányzat áltaf és a település adottságaihoz választott programhoz, valamint ezen túlmenöen esetieg
más munkáltatónál történő könnyebb elhelyezkedést is segítse.

A |P oy<^'or;aí De.'e/i-it'.sei:et\ t.éiiH;

Mit kívántak elérni a gyakorlat bevezetésével? Ki a gyakorlat célcsoportja? (max. 100 szó).
A programmal és a gyakorlatta! egy hosszabb folyamatot, egy körforgást kívántunk elindítani. Él kívánjuk
émi, hogy az elsajátított eiméleti, gyakorlati Ísmereteket, mint a zöldség, gyümölcs és a szántóföldi kultúra
és állattartás kapcsán a saját otthonukban is hasznosftsák. A mag elvetésétö! a pafántázáson keresztül a
betakarításig s nem utolsó sorban a feldolgozás kapcsán tudja hasznosítani a meg tanultakat. Az
odafígyetés és a sok gyakorfatí tapasztalat elödleges célja tegyen saját családjának ellátása, majd
esetleges felesleg értékesítése. Jövö évtöl az elmúlt 5 év tapasztalata elméleti, gyakorlatf oktatások,
képzések eredményéként, az önkormányzat garantált felvásárlást, biztosit a feldolgozó és értékesfthetö
terményekre, ami alapvetö céfunk Ís volt.

'^ A in oy^korlat kr.7c;fj.n.^ry^-. ?.:-. °s RÍökés/itFStí
Ki kezdeményezte probiéma megoldását (önkormányzat, állampolgárok, támogató, dvil szervezet, magáncég stb.)? Ki
tervezte meg a ]ó gyakorlatot, és milyen lépésekkel (stratégiaalkotás, akcióterv, projekt javaslat) tervezték annak
végrehajtását? A jó gyakorlat az önkormányzat általános sfratégiájának része, vagy speciális stratégiát alkottak erre a
célra? Miért e kezdeményezés meffett döntöttek? (max. 300 szó)

A probléma megoldását az önkormányzat menedzsette, lépésröl - lépésre. Területi, helyi és személyi
adottságokból kiindulva a mezögazdasági tevékenység látszott a leg kézenfekvöbbnek a "munkahely"
teremésben. mert nevezhetjük Önkormányzatunkat a legnagyobb munkáltatónak. Találkozott az
Önkormányzat és a Kormány elképzelései és ezen a két azonos érdek összekovácsolásából indult el a
hefyi értékteremtö mintaprogram a helyi sajátosságok figyelembe vétetével. Elsö lépésként az elözö
vezetés áltat bérbe adott saját földterületét visszavette, melyen zöldségtermesztésbe fogott.
Foglalkoztatottak közül 15 fö mezögazdasági tanfolyamra került beiskolázásra. Kettös és hármas
hasznosftású gyümölcs ültetvényeket hozott létre, igy ribizli, málna és eper ültetvényt, meggy-,szilva-
,barackfát tetepített. Feldolgozó Üzemet alakftott ki a zöldség, gyümölcs feldolgozására. Az Üzemben
dolgozókat tanfolyamra küldte, hogyjobban sajátítsák el a savanyítás és befözés rejtelmeit, pontosabban
megismerve a piacképes jó minöségü termék elöállítására legyenek képesek, ismerjék meg a feldolgozás
hivatalos paramétereit. A fel nem dolgozott zöldségeket, gyümötcsöket primör áruként értékesíti. "Seiejt"
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illetve ,hulladek"Jermények haszj-iositására egy allattartó teleP kemltfétrehozásra'a^olbstromfi^sert^^ ^^̂
juh és egy pár ^ gondozását végzik a foglalkoztatottak. S így az úgynevezett szemét máris hasz^ ".>.

~v\^^

takarmánnyá vált, takarmányozásban nem használható hulladékot komposztáljuk és fütésre használjuf^ .^^
-<'. >.^

a M
~iZi

-:0 f~~
^r y,s^ f 1. ^'<?

s^:̂i^y
wr-..^T^:



A in ('vn^o"c-ií rr'-o\'SiO t!^~-r.
h ;

/

Írja le röviden a gyakorlatot. Milyen tevékenységeket folytattak annak végrehajtása során (Ki hajtotta végre a
gyakorlatot? Ki szervezte, menedzselte azt? Mennyi ideig tartott a tevékenység? Hol valósult meg a tevékenység?)
Van-e partnere az Önkormányzatnak a Jó gyakorlat végrehajtásában? Amennyíben igennel válaszol, részletezze a
partnerek hozzájáruiásánakjellegét, mértékét! (max. 400 szó)

Önkormányzat által felállított, szervezett, menedzselt programot a közfoglalkoztatásban dolgozók hajtották
és hajtják végre. A program fö irányítója a polgármester, 3 munkavezetö segítségével. A fő munkavezetö
mezögazdasági technikusi végzettségge) és munkavezetöi gyakorlattal rendelkezik. Szükség szerint
falugazdászunk észrevételekkel, tanácsokkal segíti a prpgramot, egyik testületi tagunk agrárvégzettségü,

*

aki folyamatosan segíti munkánkat. Róma Nemzetiségi Önkormányzat esetenként segiti a programba való
beilleszkedést. Mezögazdasági programunkban lépésröl-lépésre haladunk, egyik "munkafolyamatot"
épf'tjük a másikra. A program megvalósítása részben önkormányzati terüteten, részben a faluban elö idös
személyek által szívességi használatba adott kiskertekben történik. Kertek megmunkálásával a
kömyezetterhelést csökkentjük a falu képet javítjuk. A parlagon iévö terüieteket értékteremtésre
használjuk. Szántóföldi növénytermesztésünk az NFA által bérelt földterületen történik. Konyhakerti
növények (uborka. paprika, cékla, stb.) valamint a gyümölcsök (ribizli, eper. málna, barack, szilva, meggy)

*<

egy részét a Feldolgozó Uzemünkbe szállítjuk, ott savanyúságot, lecsót, lekvárt, szörpöt beföttet készítünk
a fent maradó részt primör áruként értékesítjük. Az elkészített termékeket és a primör árut saját értékesítö
helyünkön valamint Helyi termék piacokon (Paks,Tamási,Ságvár,Siófok), Termékházakban
(Szekszárd,TamásÍ),éttermekben (Siófok, Székesfehérvár) es

f_ közétkeztetésben
(Tamási,Siófok,Nagykónyi,Nagyberény) értékesítjük, valamint rendezvényeinket használjuk a termékek
megismertetésére helyi és vidéki lakosság körében. Mezögazdasági "hulladékot" baromfi állománynak
zöldtakarmányként adjuk, esetenkent komposztáljuk. Baromfitojást a közeljövöben induió Tészta
üzemünkben'kivánjuk felhasználni. Állattartö telepünkön összegydlt baromfi és istállötrágya jö szerves
trágyaként szolgál a szántóföldi növénytermesztésben és a kiskertekben, Egypár lovunkat kisebb
terményszáilításnál, valamint a településen a fü összegyüjtésekor fogjuk be.

] ; Kl lll"' ^ n?yí-!u; a gyakorlat kialakítását (önkormányzat vagy a partner)? Mikor kezdték és mennyi ideig tartott a//l

bevezetés? Felmerült-e valamilyen probléma a bevezetés során, ha igen, melyek voltak azok, és hogyan oldotíák
meg azokat? (max. 300 szó)

2011-ben a közfoglalkoztatás kertében az Onkormányzat menedzselésével kezdtük el a programot.
Kezdeti nehézségek a rendszeres munkába járás, alacsony iskofázottságból fakadó hátrányok,
megkülönböztetési érzések. Munkafolyamatoknál figyelembe vettük, hogy melyik foglalkoztatott esetleg
milyen korábban megszerzett végzettséggel rendelkezik, vagy mityen gyakorlati ismerete van.
Elméleti és gyakorlati valamint tapasztalatianság hiányát úgy oidottuk meg, hogy szakembereket vontunk
be. Onkormányzatunk törekedett arra, hogy olyan költségmentes segítöket, partnereket vonjon be a
programba, mint a falugazdász, agrártanár, agrár mérnök, szaporító anyag elöállító és forgalmazó Üzemek
munkatársai, akikkel folyamatos a kapcsolattartás. Lehetöséget kihasználva egy mezögazdasági
technikusi végzettséggel és gyakorlattal rendelkezö személy került alkalmazásba. Elsö idöben az
eszközoket is kölcsön kaptuk használatra, illetve bérmunkában csináitattuk meg a földmunkákat.

'.'tiiv^ii 'ioris^prpke-t alkalmaztak a helyi lakosok bevonására a gyakoriat elökészítése és megvalósítása során
(találkozók, nyilvános viták, tömegkommunikáció, kiadvány, önkormányzati hontap, e-mailek stb.)? (max. 100 szó)

Helyi lakosságnak a közfoglalkoztatási programokról és abban végzett tevékenységröl és annak
eredménységéröt vagy sikertelenségéröl az Önkormányzat vezetése közmeghallgatások számo! be. A
közfoglalkoztatásban a dolgozóknak lehetöségük van programban történtekröl konzultálni a
munkavezetökkel, valamint csoportos megbeszétések kapcsán észrevételeiket elmondani. A megtermelt
termények és azok értékesítéséröl szórólap formájában értesül a helyi lakosság. Kiadványt készítettünk
érdeklödöknek bejárást szerveztünk, melyjó eredménnyel zárult, egyben tapasztalatokat gyüjtöttünk.

,) r\ICI ') <-.( p;rent"'i.'- iCi^l ^^-
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Mutassa be a gyakorlat eredményeit, amelyek választ adtak a 2, pontban felsorolt problémákra! Hatással volt-e a
gyakorlat az önkormányzat igazgatására és hogyan? Hatássa! volt-e a gyakorlat az önkormányzati szolgáltatások

felhasznaloira, es J10^an^ ^ ^>n me9^e*ese szennt a lakosságnak hány százaléka tartozik a gy^^^^^
haszonélvezöi közé? (max. 300 szó /'^ 'i^/

-^.^ i\o:
^
'^\

-1,5 Wi
-í*>

^ .s-;
^'

1t<T

^

k^^/
3



2016.08.30-ig bezárólag Önkonnányzatunk Összesen 768.993 m2-en folytat gazdálkodást, 80,000 m2 saját
tufajdonú terüieten, 106.461 m2 szívességi használatba kapott területen, 572.000 m2 NFA-tól bérelt
területen, 3.600 m2 ribizli ültetvényen. Saját területböl 3.132 m2 eper üttetvényen. 7.300 m2 málna
ültetvényen. Valamint 7500 m2 gyümölcsöst telepített (szilva-, barack-,meggyfa). Településünkön sok üres
ház van, így az utcák többségét az Onkormányzatnak kell gondozni és így az utcákra is gyümöicsfákat
telepítettünk.
Kezdettöl fogva Jó eredménynek mondfiatjuk, hogy a közfoglalkoztatásból az oktatásnak, gyakorlatnak
köszönhetöen jó páran el tudtak helyezkedni a munkaerö piacon. így jellemzöen alacsony iskolázottságú,
végzettségü emberek maradtak, döntö többségükkel jól együtt iehet dolgozni. Erre Jó példa az értékteremtö
munka a Feldolgozó Üzem és a Tészta Üzem, de tulajdon képen mezögazdasági munka minden egyes
fázisa élményt nyújt, hiszen az adott terület felásása, eigereblyézése azonnali örömet okoz, hiszen az adott
terüiet megművelése rögön eredményt produkál. A program a foglalkoztatottság jó hatással van a falura és

>

egyben az Önkormányzatra. A lakosság fegyelmezettebb, érzékenyebb a környezetre, jobb fizetövé váltak,
közösségi rendezvényeken rész tevékenységet vállaltak, mint szervezöként, lebonyolítóként. Egyre többen
veszik igénybe a mezögazdasági szolgáltatásokat. ami a mezögazdasági program elött nem volt

'-t t. ry. ^^!^ ^ i-H- ^lF:"]'-il-;l'^ / Ki tartja nyilván az eredményeket, és milyen módon?r -3 .-J I/ r+- *> ^(..^

(max. 100 szó)
Az eredményekről folyamatos megbeszélések kapcsán tájékozódunk, ezeket összegezzük, mind a pozitív
és negativ eredményeket értékeljük, ki elemezzük. Rendszeres konzultáció folyik az eredmények írásba
foglalására, készletnyilvántartást vezetünk. Nyilvántartások vezetését az Önkormányzatnál végzik.
Eredménynek tekintjük, hogy az általunk megtermelt terményeket, termékeket keresik, ez jó visszajgazolás
a munkánkra.
Pár alkalom után felkérést kaptunk Paksról, az ottani Spájz helyi termék piac vezetöjétöl, hogy készítsük ef
a helyi termék piac elsö termékét. Ezt örömmel vállaltuk, hogy jobban megismenék termékeinket, s így a
rendezvény helyszínén lecsót készítettünk. S ez által még "Önzetlenül Segítök Paks Alapítvány"-nak is
tudtunkseflítségetnyújtani.

o '-1 0\'sKO,;;-'[í)í és milyen módon (tömegkommunikáció konferencia, találkozók stb.)?i\'ét\S/.--; u--ll[tíUf4; í~- *

Megismerték-e a helyi lakosok a gyakorlatot, és mennyire voltak elégedettek azzal? Más önkormányzat megismerte-e
a gyakorlatot? Alkalmazta-e már más önkormányzat is azt? (max. 200 szó)

Helyben kis település révén szinte minden napos a kapcsolat, minden család közvetve illetve közvetlen
/

érintett. Így figyefemmel követték a program indutását, folyamatát, eredményeit. Helyi értékesítési ponton
szinte minden terményröl, termékröi e! tudják mondani közvetlen észrevételeiket. mi tájékoztatást tudunk
adni az eredményekröl, bárkinek bármilyen kérdése, kérése van, igyekszünk megoldani. A programban
megtermelt, elkészített termékekböl termék kóstolót tartunk minden helyi rendezvényen.2015-ben részt
vettünk a Nemzeti Müvelödési Intézet által szervezett kerekasztal konferenciákon, ahol a programot
népszerűsítettük, lehetöségeket kihasználva Kurdon és Felsönyéken termék bemutató és kóstolót
tartottunk. Tamásiban, Budapesten az I. Közfoglalkoztatási Kiállításon is részt vettünk, megmutattuk
értékteremtö munkánk eredményeit, melyre jogosan lehettünk büszkék. 2016-ban meghívást kaptunk
Paksra ahol Spájz hetyi termék piacán lecsót föztünk. Nagy örömünkre szolgált, hogy Tamási város
Feldolgozó üzemének vezetöje tapasztalat szerzésre érkezett hozzánk.

'IUu-l1- u '-. l'OU-.' lc.t .^J[^rl=i,1 -i?H ;ü volt az önkormányzat 1. pontban felsoroltT -Á f ' + 'r -. 1 :-. .<<.^. f~; \r -. J

problémáira!(max100szó)
A gyakorlat jó, pozitív hatássa! volt az emberekre, családokra és a helyi lakosságra. Meg tanultak az
emberek ismét közösségben dolgozni, kommunikálni, tisztelni a másik ember munkáját. Büszkék az elért
eredményekre. A megtanultakat több család már saját gazdálkodásában alkalmazza, mind a
zöldségtermelést, mind a tartósftást. Nagyobb konyhakertet müvelnek. Ez köszönhetö az elméleti
többségében gyakorlati foglaikozásoknak, ennek jó mutatója, hogy az első1 - 2. évben a megtermelt javak
többségét helyben értékesítettük, mivel a kertek parlagon voltak viszont most már a helyben értékesítés
vissza szorult. Ez annak köszönhetö, hogy a fiatalabb korosztály közül is elkezdtek a ház körüli kertekben
termelni.
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Mennyibe kerütt a gyakorfat végrehajtása? Milyen pénzügyi forrásokat használtak fel (Önkormányza^^t^
 ^-,költségvetése, államj források, támogatók stb.)? Mekkora volt a gyakorlat összes forrásigénye (emberi ero ^
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A gyakorlat finanszírozása több forrásból történt, történik, A START közmunka program adta anyagi
lehetöségekböl valamint az Önkormányzat önerejéböl és a program kapcsán értékesített termék, termény
készlet bevételéböl.
2015 évben értékesítésböl 19.074.000.- Ft bevételünk keletkezett. Önkormányzat lehetöségéhez mérten
saját forrásból támogatta, szakemberek pedig ingyen és bérmentve segítették munkájukka!, hogy mind
eredményesebben tudjunk gazdálkodni. Több gazdálkodó, östermelö ingyen rendelkezésünkre bocsátotta
a termöföld megmüveléséhez az eszközöket
2015-ben a mezögazdaságí programunk létszáma 56 fö, külsö támogató 3 fö, számítógép 3 db, iroda 1
helység valamint az irodai eszközök. Esetünkben Jelenleg megtakarításról nem beszélhetünk, mivel a
bevételünk visszaforgatásra kerül a ráépüiö programjainkba, mint például a beindulásra váró Tészta
**

Üzemünk. ahol a saját baromtiállományunk tojás készletét kívánjuk felhasznáini. Az Üzem beindulása után
tervezzük, hogy egy saját kisebb matom építését, hogy a magunk által megtermelt búzát tudjuk
tésztaüzemünkben használni.

^' |n 9y?K j'!<.''{ fe'!;L9i*firtTn;??iCri

Folytatják-e a gyakorlat végrehajtását, és ha igen, milyen forrásból finanszírozzák azt? Mityen módon hat a példa
eredménye a jövőre nézve? Van-e valamilyen vHágos, Íntézményesült mechanizmusa (hivatalos dokumentum, az
állampolgárok magatartásváltozása stb.) a gyakorlat folytatásának a j'övöben? (max. 1 00 szó)

A gyakorlatot több éves tapasztalatokra alapozva tovább kívánjuk folytatni, Szociális Szövetkezeti
formában, mindenképpen szeretnénk elérni az önfenntartóvá válást és hosszútávon fenntartható
gazdálkodást. A Szociális Szövetkezetett már megalapftottuk jelenleg folynak az átadás-átvételi
folyamatok.
2017-töl megmüvelendö terüteteknek (1.500 m2/fö) személyre szóló felelöse lesz, aki 100 %-os
felelősséggel tartozik terület gondozásáért, a termény minöségéért, Alkalmazni kívánjuk a munka
törvénykönyvének azon részét, a dolgozó anyagi felelösséggel is fog tartozni, ha saját hibájából nem hoz
eredményt az általa állandóan müveit területen. 2016-ban ezt a fajta müveietet részben már alkaimaztuk
tapasztalataink aiapján nagyobb felelöséget éreznek a dolgozok, azon területek után meiyen csak Ök
dolgoznak.

^ Ipmoc^t^ 'riüs onKOMPR.i^-jr^ ;. jó g:^^riaí éívc'telerfí
Van-e valamely speciális elöfeltétele (szervezési, pénzügyi, földrajzi stb.), hogy más önkormányzatnak segítséget
tudjanak nyújtani a jó gyakorlat átvételéhez? Mit tud felajánlaní segítségül ahhoz, hogy más önkormányzat is

*

alkalmazza az Önök gyakorlatát (tanulmányutak, látogatók fogadása, képzés, dokumentumok, szakértöi támogatás
stb.)t?(max.100szó)

Gyakorlat átvételét bár mely Önkormányzat alkaimazhatja, a helyi adottságok fígyelembe vételével.
Müködö képességhez szükség van egyjó e)szánt vezetöre, Jó háttérre és akaratra. Igény szerint bármely
önkormányzatnak bármikor lehetöség biztosítunk a fent felsoroltak közül. Bármire nyitottak vagyunk, nem
féltjük ismereteinket, tudásunkat, szívesen felajánfjuk segítségünket. Sőt öszintén valljuk összefogásba
több önkormányzat közös együttmüködésévet sokkal eredményesebb tehetne a termeiés, feldolgozás és
értékesftés. Sokkal hatékonyabban lehetne eredményeket elérni. Ezen áiláspontunkat több fórumon is
Jeleztük, ahol a jelenlévök szakemberek mindig visszaigazoltak.ha csak a kistérséget vesszük alapul
szervezetség, koorcfinácio hiánya miatt sokszor bizonyos termékekböl dömping idöszakban nagy
mennyiség kerüf a piacra. Így konkurenciát teremtünk egymasnak.
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Mutassa be, hogy mit lehetne még javítaní a gyakorlat ismételt végrehajtása során! Melyek voltak a legnagyobb
kihívások, amelyekkel a végrehajtás során szembesültek? Mik a levonható tanulságok? (max. 200 szó)

A programban a fejtödés folyamán mindig tehet javítani. Személyi felelösség bevonását feltétlen
szükségesnek tartjuk, a minöségi, mennyiségi termelés miatt, 2017-tŐI a személyi felelösséget alkalmazní
kívánjuk, felelősség teljes minöségi munka érdekében. Továbbiakban js fenntartjuk az elméletben,

*

gyakorlatban megszerzett tudás kiaknázását, azzal ösztönözve, hogy az Önkormányzat, mint feldotgozó
és értékesítö szerzödést köt az otthon megtermelt minöségi javadalmak felvásárlására vonatkozóan.
A feldolgozás kapcsán szükségük lenne egy pluszos és mínuszos hütőkamrára és sokkoló szekrényre,
mely folyamatosan tudná biztosítani a zöldség- és gyümölcsértékesítést, feldolgozást. Ez folyamatos

1

munkát adna az Üzemben dolgozóknak.
Kihívás volt számunkra a dolgozók többségének megtanítani a kitartó munkavégzést, precizitást,
pontosságot, rendszeres felelösség tudatos munkavállalást. Önkormányzatunk az oktatások és gyakorlatj ,/. -CW.-l,^ J<n<

képzések segítségéveljitetve azon keresztül_végezte a ránevefést._De a kitartó munka minden képé^ ^'^/-

^
meghozta gyümöicsét. Elindult az értékteremtés lásd termékértékesítés, Feldolgozó Üzem, állattartó t^R; "^'^ '*
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A pályázati formanyomtatvány formájában változtatható - a megadott szavak mennyiségének figyelembe vételével. A
pályázatot két nyomtatott (egy eredeti és egy másolat) példányban postai úton ajánlott küldeményként a TÖOSZ
címére (1406 Budapest 76. Pf. 50.) és egy elektronikus példányban (oalvazatO.toosz.hu e-maii címre) kell benyújtani,
legkésöbb 2016. szeptember 12-ig. A páiyázathoz a jó gyakorlat eredményeit bemutató dokumentumok, kiadványok,
fotók anyagát az önkormányzat honlapjára feltöltve és a iínket beillesztve van lehetöség megküldeni. A mellékletek
megküldésével hozzájárul a dokumentumok, kiadványok, fotók szabad felhasználásához.
Az Irányító Bizottság fenntartja a jogot, hogy bármely kategória tekintetében nem hirdet gyöztest.
Bármely felmerülö kérdésévef fordufjon bizalommal a TÖOSZ titkársághoz (www.toosz.hu ), az alábbi elérhetöségek
valamelyikén. f-'
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