Átány Község Önkormányzata
Heves megye

Átány Község a Dél-Hevesi Kistérség hal
mozottan hátrányos települése, magas
munkanélküliség jellemzi. Lakossá
gunk száma 1556 fő. A község népi
kulturális értékei tudományosan
feldolgozottak és nemzetközileg elismertek.
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Társult településekkel Közös Önkormányzati Hivatalt működtet. A
belterületi ingatlanokból 153 telek
ingatlan a község tulajdonában van.
A roma lakosság aránya 30% feletti,
magas a szakképzetlenek száma.
A közfoglalkoztatás részben az intézmények technikai kiszolgálását és kommunális
feladatok elvégzését jelenti. A start programban 15 fő
kertészeti és növénytermesztési munkálatokat hajtott végre.
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Gönczi Mihály, polgármester
A termelési terület 9,2 hektár, amelyről betakarítottunk és az önkormányzati konyhának átadtunk termelési
értéken számítottan 1.350 ezer Ft értékű zöldségfélét, amely 20 fajtából áll.
Téli tárolásra 350 ezer Ft értékű zöldségfélét készleteztünk. A jövő évi állattenyésztési
feladatok előkészítéséhez takarmányt is termeltünk 850 ezer Ft
értékben. 7 hektár területen az őszi vetést elvégeztük, melynek
zöld leltár értéke 465 ezer Ft. 2013 évben 73 fő közfoglalkoztatottat alkalmaztunk, különböző község-gazdálkodási területen.
A termelésben részt vevők elméleti és gyakorlati felkészítésével
összhangban eredményes munkát végeztek, ahol a népi kultúra
termelési tapasztalatait az önkormányzat tulajdonában lévő gépek felhasználásával működtették.
A tevékenységnek jelentős szociális hatása van a részt vevők
és a közvetlen környezetben élőkre, amely településünkön már
mérhető hatású. Ugyanakkor meg kell említeni, hogy a gazdálkodási terület közbiztonsági őrzés-védelme jelentős terhet rótt a
feladatok végrehajtása során. A Nemzetstratégiai Kutatóintézet
«önfenntartó falu, önfenntartó vidék» keretében konferenciát tartott Átány községgel kapcsolatban.
A szántóföldi termelés termőterületének növelésével, a kertészeti termelés fenntartása mellett, a vegyes állattenyésztés
beindítását és a hozzá kapcsolódó feldolgozó helyek kialakítását
tervezzük egy modell program keretében.
Szabó József, közfoglalkoztatott
Fiatal pályakezdőként nagyon hasznosnak tartom a programot, mellyel helyben
munkahelyhez jutottam. Nagyon sok hasznos dologra tanított bennünket (ültetés, kapálás, permetezés), a program keretében oktatásban is részt veszek, mely
által ismereteim tovább bővülnek. Remélem, hogy továbbra is részt vehetek a
programban és kamatoztathatom eddig szerzett tapasztalatom. Társaimmal
megbecsüljük ezt a lehetőséget.

