
  

 

Szakmai beszámoló 

 

Start közúthálózat karbantartása  

 

Alap közigazgatási területén 38 km belterületi út található, melybıl 22 km 

hosszúságú szakasz felújításra szorulna.  A projekt keretében  ezen utak 

kátyúzását, javítását, valamint az utak melletti árkok karbantartását  végeztük el 

2012-ben 11 km-es szakaszon.  A fennmaradó, felújításra szoruló 11 km 

belterületi út  felújítását  2013. évben szeretnénk elvégezni.  

A program 2012. február 1-tıl  2012. december 31-ig  tartott, 11 fı (férfi) 

foglalkoztatásával. 

A foglalkoztatottak valamennyien a foglalkozást helyettesítı támogatásban 

részesülı személyek voltak, így 11 családnak a megélhetését tudtuk javítani 

azzal, hogy egy kicsivel több pénzt tudtak a családfık hazavinni.  

 A személyek a projekt ideje alatt kis mértékben cserélıdtek, hiszen néhány 

foglalkoztatottnak sikerült elhelyezkednie a munka világában, kikerültek a 

közfoglalkoztatotti körbıl. Mindenki tisztességesen és becsületesen elvégezte a 

rábízott feladatokat.   

   

A dolgozók munkavédelmi és balesetvédelmi oktatásban részesültek, részt 

vettek elsısegélynyújtó tanfolyamon is, melyeknek a költségét az önkormányzat 

biztosította.  

Minden foglalkoztatott megfelelı munkaruhát és védıruhát kapott 

(munkavédelmi bakancsot, munkásnadrágot, fejvédı sisakot, kesztyőket és 

munkavédelmi szemüveget, láthatósági mellényt), a biztonságos 

munkavégzéshez. 

 

 A munkálatokat a tervezett útszakaszok gléderezésével indítottuk, mivel 

belterületi útjaink esetében is  fontos volt a felnövekedett padka lenyesése és az 

utak eredeti szélességének visszaállítása. 

A gléderezési munkálatok bérmunkában valósultak meg. Lehetıségünk volt 

útszóró kı beszerzésére is, így néhány útszakaszon ezzel még tudtunk javítani a  

földes belterületi  utak minıségén. A legfontosabb kátyúzási feladatokhoz mart 

aszfalt került beszerzésre. Az utak melletti árkok rendbetételét is elvégeztük, az 

árkokat a munkások kitisztították, gyommentesítették, néhol kézi erıvel (kézi 

kaszával) ahol lehetett motoros főkaszával. 

A program keretében vásároltunk a mezıgazdasági programban beszerzett 

kistraktorhoz  egy tolólapot ( ami hótolásra is megfelelı) és egy kisebb pókocsit, 

valamint kettı darab  benzinmotoros főkaszát, egy láncfőrészt, melyeket nagyon 

jól tudtunk hasznosítani a munkálatok során.  



 

 

A láncfőrész és a főkaszák kezelését megfelelı végzettséggel rendelkezı 

személy végezte.  

A mezıgazdasági projekt keretében vásárolt kistraktor is nagyban segítette a 

munkálatokat, ezzel szállítottuk a szerszámokat, követ, földet és mindent amire 

szükség volt. 

A programban foglalkoztatott személyek aktívan részt vettek a parlagfőírtási 

munkálatokban is a település közterületein.    

Amennyiben lehetıségünk lesz, szeretnénk folyatatni a közúthálózat felújítási  

munkálatait 2013. évben is, erre vonatkozó pályázatunk jelenleg még elbírálás 

alatt van. A 2012. évben végzett munkálatok eredményeként a legszükségesebb 

kátyúzási munkálatokat elvégeztük.  Néhány kisebb belterületi földutunk 

útszóró kıvel történı szórása is sokat jelent az ott lakó emberek számára a 

közlekedés minıségének javításában.  

Már az idén elvégzett munkálatokról is pozitív visszajelzést kaptunk a 

lakosságtól. 

 

Alap, 2013. január 31.   

 

 

                                                          Méhes Lajosné 

                                                           polgármester 


