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Borsfa Község Önkormányzata
Zala megye

Borsfa község Zala megyében a letenyei 
járásban fekszik. Helyben legnagyobb 

foglalkoztató az önkormányzat, 
amely 2011-ben négy települé-

si önkormányzat Bánokszent-
györgy, Oltárc, Várfölde község-
gel közösen kezdte el a mező-
gazdasági termelést és szárító-
aszaló kiépítését. 

A projektben 53  főt foglalkozta-
tunk, ebből egy fő szakképesítéssel 

rendelkező munkavezető és egy fő 
adminisztrátor. Önkormányzati tulaj-

donú területre intenzív terméshozamú 
gyümölcsöst telepítettünk, a gyümölcs az óvo-

dások, iskolások étlapjára kerül elsősorban, a felesle-
get aszaljuk. Megtermeljük a szükséges mennyiséget sárgarépa, 
cukorborsó, zöldbab, káposzta stb. terményekből, azonnal 
fagyasztjuk, savanyítjuk, illetve aszaljuk is ezeket. Fűszernö-
vényeket (bazsalikom, kakukkfű, kapor stb.) és fűszerpap-
rikát termelünk, málnát, szedret telepítettünk, melyet 
szintén a közétkeztetésben használunk fel. Fóliaházat 
építettünk, itt kerül sor palánták nevelésére, traktort vásá-
roltunk, amely segíti a fölművelési munkákat. Kialakítottunk 
egy aszaló üzemet, amely a későbbiek során a közétkeztetés 

mellett piacképes árut is előállít. Eh-
hez felvásároljuk a településeken 
termelt gyümölcsöket, terményeket. 
A közfoglalkoztatottak részére három 
helyszínen tartottunk oktatást a Türr 
István Képző és Kutató Intézet szervezésé-
ben. Az elméletben tanultakat azonnal hasz-
nosították a gyakorlatban. 2013 novemberében 46  fő szerzett 
képesítést háztáji növénytermesztő és savanyítóként. Projektünk 
során a foglalkoztatottság növelése egyrészt a közfoglalkoztatás-
sal, illetve őstermelői és az egyéni vállalkozói szektor bevonásával 
valósul meg. A családok megélhetését segíti a segély helyett járó 
közfoglalkoztatási bér, a háztáji növénytermesztés fellendülése jö-
vedelem-kiegészítést biztosít. A megtermelt élelmiszer jó minő-
ségű, alacsony bekerülési költségű, így a közétkeztetés kiadásai 
jelentősen csökkentek. A települések közeli fekvéséből adódóan 

a szállítási költségek alacsonyak, a környezeti károsítás 
mértéke elhanyagolható.

Örülök, hogy a közfoglalkoztatásban részt vehetek, mert ennek 
köszönhetően jutottam munkához, és rajtam kívül még sok család 

megélhetését segíti. A településen számomra munkalehetőség nem 
volt, a mezőgazdasági programnak köszönhetően havi megélhetést elő-

segítő bevételi forráshoz jutok, ami a családfenntartás szempontjából létfon-
tosságú. Bízom benne, hogy hosszú távon munkalehetőséget fog biztosítani.

Horváth Aranka Rozália, közfoglalkoztatott

Jetzin István Sándor, polgármester


