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Ete Község Önkormányzata
Komárom-Esztergom megye

Ete 620 lakosú kisközség Komárom-Eszter-
gom megyében, 5 km-re Kisbértől. Hát-

rányos helyzetű település. Az önkor-
mányzat 2011-től kezdődően vesz 

részt a nagyobb volumenű köz-
foglalkoztatási programokban. 

2012-ben 16  főt, 2013-ban 17  főt 
alkalmazott közfoglalkoztatottként. 
1,5  hektár területen mezőgazda-

sági programot bonyolítottunk le. 
Ennek keretében zöldségtermesztést 

végeztünk. A megtermelt zöldséget 
a 2013-ban újraindított önkormányzati 

főzőkonyhán használtuk fel. A konyha ré-
vén havi 390 ezer Ft megtakarításunk keletkezik, 

mert ennyibe került az étkezés után a Kisbéri Iskola 
részére fizetett ebédköltség. A mezőgazdasági közfoglalkoztatot-
tak részt vettek a „Növénytermesztés és tartósítás” tanfolyamon, 
melynek eredményeként segédmezőgazdászi diplomát kaptak. 
2012 decemberétől biokazán programot is indíthattunk. Ki-
építettünk egy 200 m2-es fűtött fóliaházat, amelyet a pro-
jekt keretében vásárolt ágaprítóval összedarált faaprítékkal 
fűtünk. A szántóföldön 1  hektár területen fűszerpaprikát Nekem és kollégáimnak azért jó a program, mert megélhetést 

biztosít, mert a környékünkön nehéz munkát találni. Télen és 
nyáron a fólia és az üvegház munkát ad. Minden hónapban a meg-

termelt terményből részesülünk, ami kiegészíti a bérünket. 

Varga Istvánné, közfoglalkoztatott

fogunk termelni, amit a START Plusz 
projekt keretében kialakításra kerü-
lő paprikaszárítóban dolgozunk fel. 
Ezen projekt keretében saját magunk 
építünk egy 50  m2-es baromfiistállót, 
ahol tojótyúkokat és húsgalambot tartunk. 
A tojást a konyhánkon hasznosítjuk. Tervezzük 
tészta gyártását is. 2014-ben 9  fős karbantartó és építőbrigádot 
tervezünk létrehozni, mely el fogja végezni az önkormányzati épü-
letek kisebb felújításait, megépíti a mezőgazdasági gépek tároló 
helyeit. Pályáztunk a BM által kiírt közfoglalkoztatási ötletpályázatra 
is. Start munka projektjeinket hosszú távra tervezzük és létre kí-
vánjuk hozni szociális szövetkezetünket is. Ehhez szükség volna 
a Magyar Állam tulajdonában és a NFA kezelésében lévő ingat-
lanokra, melyeket az NFA közfoglalkoztatási program megvaló-
sítása céljából, önkormányzati vagyonkezelésbe adhat. Ezeknek 
a területeknek a hasznosítása biztosítani tudná a programjaink 

saját lábra állását. 2014. évi programjainkhoz egy traktorra 
és munkagépekre pályázunk.

Rohonczi László, polgármester


