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 kistraktor és tartozékai 1 db 2000.000 műtrágya 13.33q 200.000

üzem és kenőanyag 333.33 l 150.000 vegyszerek 50l 100.000

Motoros permetező ás tartozékai 1 db 60.000 bakancs, nadrág, mellény 10- 10 db 150.000

Palánta 1000 db 100.000 munkaköri alk. vizsgálat 10 fő    19.500

szaporítóanyag 200 kg 100.000 képzés utazási költsége 40 alk. 200.000

növényvédelmi szakértői díj 10 alk. 70.000 védőital 89 l 8.930

rotakapa és tartozékai 1 db 200.000  öntözővizet az önkormányzat                     biztosítja.                                                          

csepegtetőcső 165 m 33.000 Munkavédelmi felszerelés részletezése: 

facsemeték vásárlása 8000 db 200.000 10 db munkavédelmi bakancs  9.000,- Ftdb

védőkesztyű 100 db 30.000 10 db munkásnadrág  5.000,- Ftdb

láthatósági mellény 1000,- Ft/db.                                                 

                                  

A munka időtartama (hónap) 10 10

Szükséges létszám (fő) 9 1 érettségi

Napi munkaóra (óra)/fő 8 8

Munkabér (forint/fő/hó) 71800 92000

Járulékok (forint/fő/hó) 9.693 12420

Bér+járulék (forint) 7.334.370 1.044.200 8.378.570

rendelkezésr

e áll
hiány

 kistraktor 0 1 db 1880.000

kistraktor eke 0 1db 120.000

üzem és kenőanyag 0 333.3 l 150.000

Motoros permetező ás tart. 0 1 db 60.000

Palánta 0 1000 db 100.000

szaporítóanyag 0 200 kg 100.000

rotakapa 0 1 db 140.000

rotakapa  utánfutó 0 1 db 60.000

csepegtetőcső 0 165 m 33.000

facsemeték vásárlása 0 8000 db 200.000

növényvédelmi szakértői díj 0 10 hónap 70.000

műtrágya 0 13.33q 200.000

vegyszerek 0 50l  100.000

bakancs 0 10 db 90.000

munkásnadrág 0 10 db 50.000

láthatósági mellény 0 10 db 10.000

munkaköri alk. vizsgálat 0 10 fő    19.500

munkavédelmi kesztyő 0 100 db 30.000

védıital 0 89l 8.930

 képzés utazási költsége 0 40  alk. 200.000

anyag-  és eszközköltség összesen 3.621.430

Bér-  anyag és eszköz költség összesen:  12.000.000

Rendelkezésre álló keret 12.000.000

Infrastruktúra megnevezése Költség

öntözővíz

Mennyiség

A feladat végrehajtáshoz szükséges eszköz-, anyagigény

Alap

Mezőgazdasági  tevékenység  (kert,  fóliasátor és faültetés) 

az önkormányzat biztosítja

Projekt leírása: Alap önkormányzat közigazgatási területén az önkormányzat tulajdonában lévő  belterületi 438. helyrajzi számú ingatlanon, 3000 négyzetméter  

szántón  növénytermesztési tevékenységet szeretnénk folytatni. Ennek keretében termelnénk burgonyát, sárgarépát, céklát, petrezselymet,  babot, valamint,  a 2011. 

évben munkaügyi központ által támogatott értékteremtő beruházás keretében  megvalósult   100 négyzetméteres fóliasátorban paprikát, paradicsomot és uborkát is. 

Ezek a termények  a helyi óvoda konyháján  kerülnek felhasználásra, mely intézmény biztosítja az óvodások, általános iskolások és a házi szociális gondozott idős emberek 

étkeztetését is.  Továbbá tervezzük  két önkormányzati tulajdonú  üres telek, ( 415/6 hrsz.  és 415/7 hrsz., területük egyenként 1093 négyzetméter )   akác, illetve 

pusztaszil facsemetével való beültetését.     A munkák megkezdése előtt a dolgozók munkavédelmi és belesetvédelmi oktatásban  részesülnek, melynek költségeit az 

önkormányzat biztosítja. A facsemeték gyorsan növő fafajok,  a  fát az önkormányzat a szociálisan rászoruló személyek   részére segélyezési célra kivánja felhasználni. 

A használatbavételhez 

szükséges feladatok

A végrehajtáshoz szükséges létszám, eszköz anyag és infrastruktúra 

Létszám: 10 fő 

A feladat végrehajtásához szükséges infrastruktúra

A projekthez kapcsolódó költségek
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