
  

 

Szakmai beszámoló 

 

Start mezőgazdasági utak karbantartása 
 

Alap közigazgatási területén 33 km mezőgazdasági út található, mely teljes 

egészében földút.  

A Start munkaprogram tervezése előtt a területek előzetes  bejárását követően 

megállapítottuk, hogy a legrosszabb mezőgazdasági útszakaszok együttes hossza 

kb. 14 km. Ezen szakaszokon terveztünk felújítást,  mert a község mély fekvése 

miatt belvíz által gyakran veszélyeztetett, a mezőgazdasági utak emiatt 

megrongálódtak, nagyobb esőzések idején járhatatlanok. Az utak mellett az 

árkok nem átjárhatók, benőtte a gaz és a cserje. A kevésbé igénybevett utat 

szegélyező fák lombkoronája elburjánzott ez által annak átjárhatóságát 

biztosítani kell.  

2012. évben a Start mezőgazdasági utak felújítása program keretében 7 km 

szakaszon végeztük el az utak állapotának javítási munkálatait. 

 

A program 2012. március 1-től 2012. augusztus 31-ig tartott, 5 fő (férfi) 

foglalkoztatásával. 

A foglalkoztatottak valamennyien a foglalkozást helyettesítő támogatásban 

részesülő személyek voltak, így öt családnak a megélhetését tudtuk javítani 

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

 A személyek a projekt ideje alatt nem cserélődtek, mindenki tisztességesen és 

becsületesen elvégezte a rábízott feladatokat.   

   

A dolgozók munkavédelmi és balesetvédelmi oktatásban részesültek, részt 

vettek elsősegélynyújtó tanfolyamon is, melyeknek a költségét az önkormányzat 

biztosította.  

Minden foglalkoztatott megfelelő munkaruhát és védőruhát kapott 

(munkavédelmi bakancsot, munkásnadrágot, fejvédő sisakot, kesztyűket és 

munkavédelmi szemüveget, láthatósági mellényt), a biztonságos 

munkavégzéshez. 

 

 A munkálatokat a tervezett útszakaszok gléderezésével indítottuk, mivel 

mezőgazdasági útjaink esetében fontos volt a felnövekedett padka lenyesése és 

az utak eredeti szélességének visszaállítása. 

 

 

 

 



 

 

 

A gléderezési munkálatok bérmunkában valósultak meg. Lehetőségünk volt 

útszórókő beszerzésére is, így néhány útszakaszon ezzel még tudtunk javítani a 

mezőgazdasági utak minőségén. 

 

 Az utak melletti árkok rendbetételét is elvégeztük, az árkokat a munkások 

kitisztították, gyommentesítették, néhol kézi erővel (kézi kaszával) ahol lehetett 

motoros fűkaszával. 

A program keretében vásároltunk egy bozótvágót, egy benzinmotoros fűkaszát, 

egy láncfűrészt, melyeket nagyon jól tudtunk hasznosítani a munkálatok során.  

A láncfűrész és a fűkaszák kezelését megfelelő végzettséggel rendelkező 

személy kezelte.  

 

A mezőgazdasági projekt keretében vásárolt kistraktor is nagyban segítette a 

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

szükség volt. 

 

Amennyiben lehetőségünk lesz, szeretnénk folyatatni a mezőgazdasági utak 

felújítási munkálatait 2013. évben is, hogy valamennyi mezőgazdasági út jól 

járható legyen,  mivel   a  község lakóinak jelentős része mezőgazdaságból él, 

illetve jövedelmét földművelésből egészíti ki. Munkájuk végzéséhez 

elengedhetetlen feltétel, hogy a mezőgazdasági területeket munkagépekkel meg 

tudják közelíteni.  

Már az idén elvégzett munkálatokról is pozitív visszajelzést kaptunk a 

lakosságtól. 

 

Alap, 2012. szeptember 27.  

 

 

                                                          Méhes Lajosné 

                                                           polgármester 


