Böhönye Község Önkormányzata
Somogy megye

Dr. Szijártó Henrik, polgármester
Helyben a foglalkoztatás bővítésére
kicsi a lehetőség. A legnagyobb foglalkoztató a Halm Elektronikai Bt. (villanymotor-gyártás) az önkormányzat
és a két mezőgazdasági Zrt. Fentiek miatt nagy jelentőségű a közfoglalkoztatási
programokban rejlő lehetőségek kihasználása.
Az elmúlt évben 5 közfoglalkoztatási programban vettünk részt:
– közutak, önkormányzati utak karbantartása 3 fő, 3 hónap,
feladatuk mintegy 6 km-es úthálózat kátyúzása, padkázása,
kőzúzalékkal való borítása
– téli közfoglalkoztatás-értékteremtő: 19 fő, 3 hónap, többek
között tűzifa kitermelés, fűrészelés, szállítás stb.
– belvíz elvezetés: 15 fő, 6 hónap, kb. 10 km árok karbantartása
– mezőgazdasági földutak: 16 fő, 6 hónap

– mezőgazdasági program: 12 fő, 9 hónap,
4,5 ha területen növénytermesztés,
fóliás növénytermesztés, termények betakarítása, raktározása,
felhasználásra való előkészí
tése, elsősorban a helyi 480
adagos konyha ellátására, lakossági értékesítésre.
A foglalkoztatottak többsége a személyre bontható feladat
meghatározás és számonkérés
eredményeként igyekszik megfelelni
a követelményeknek. Tevékenységük
nem csak hasznos, értékteremtő, hanem látványos is, ami a közfoglalkoztatottak
munkájának megítélése terén fontos. 2014-ben a
területek hatékonyabb művelése a cél (talajvizsgálatok, talajerő
pótlás stb.). Palántanevelés bevezetése, melegágy készítésével,
valamint a rászorult családok kertművelésének elősegítése gépi
munkavégzéssel (szántás, tárcsázás). Tovább folytatjuk a fakitermelést. Az önkormányzati ingatlanok karbantartását, felújítását,
a padkák karbantartását és a zártkerti útfelújítási program folytatását tervezzük.

Horváth István, közfoglalkoztatott
Végzettségem dísznövénytermesztő-kertész. Elhelyezkedni nem tudtam, így
örültem a lehetőségnek, hogy az önkormányzatnál, közfoglalkoztatási programban részt vehetek. Már 3. éve a start mezőgazdasági program résztvevője
vagyok. A képzési tanfolyamon szívesen veszünk részt. A tanfolyam részben
felfrissíti, részben bővíti szakmai ismeretanyagomat. Az lenne a jó, ha folyamatosan részt vehetnék a programban, mindaddig, amíg a munkaerőpiacon
teljes munkaidős álláshoz jutok.
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Böhönye Község, Somogy megyében a 61-es és 68-as főútvonal kereszteződése mentén terül el. A település lakossága 2413 fő. A település városoktól való távolsága nehezíti
az elhelyezkedést, az utazási költségek miatt.
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