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Dunapataj Nagyközség Önkormányzata
Bács-Kiskun megye

Ecsegfalva Község Önkormányzata
Békés megye
Ecsegfalva település Békés megye határán, a Hortobágy-Be-
rettyó főcsatorna mellett fekszik. Településünk mezőgazda-
sági település, a legtöbb ember a mezőgazdaságból, növény-
termesztésből és állattartásból él. Emellett sokan járnak más 
városba dolgozni, viszont a legkiemelkedőbb munkahelynek 
számít önkormányzatunk közfoglalkoztatási programja. 

A közfoglalkoztatás keretein belül 
több program jelenik meg, pl.: köz-
út-karbantartás (15 ő), mezőgazda-

sági földút (10  fő), belvíz-elvezetés 
(10 fő) és a legkiemelkedőbb progra-

Kovács Mária, polgármester

munk a háztáji növénytermesztő- és tartósító 
csoport (30  fő). Az eddigi tapasztalataink 
alapján pozitívumként említhetjük meg 
a közfoglalkoztatást, hiszen nem csak 
értékteremtő, hanem települé-
sünk fejlődésében, fejlesztésében 
is nagy segítségünk. A háztáji 
növénytermesztő- és tartósító 
csoport részt vett Békéscsabán 
a közfoglalkoztatotti kiállításon 
és vásáron, itt kiállításra kerültek 
különféle zöldségekből készített 
étel különlegességek. Ezen kívül, 
még körjegyzőségünk fennállása alatt, 
csoportunk ellátogatott Bucsa település-
re is, ahol az ottani növénytermesztő csoport 
munkáját láthatták, tapasztalatcserét válthattak 
egymással. 2014. évre vonatkozó terveink alapján 30 fő mező-
gazdasági csoportba tartozó személy folytathatja a közfoglal-
koztatást, ezen kívül a téli közfoglalkoztatásban 25 főt alkalma-
zunk majd január 1. napjával. 2 fő hagyományos közfoglalkoz-
tatásban vesz részt, illetve kulturális közfoglalkoztatásban 4 fő 

alkalmazottunk van (itt, mint önkormányzat, csu-
pán partnerszervezetként jelenik meg), állattar-
tó telepi munkás 6  fő, alapkompetencia képzés 
20 fő. 2014. évre vonatkozóan szeretnénk, ha az 

FHT helyett közfoglalkoztatottként dolgozná-
nak az emberek, amelyhez további létszám-

bővítésre van szükségünk.

A képzés során új dolgokat tanulhattunk, melyet a gyakorlatban hasznosíthat-
tunk is. A tanultakat nem csak a kertészetben hasznosíthattuk, hanem ottho-
nunkban is folytathattuk. Így a tanultakat a saját javunkra is képesek voltunk 
felhasználni, otthoni kis kertünkben megtermeszteni családunk részére a friss 
zöldségeket, melyek egészségesebbek, és frissen kerülhettek az asztalunkra.

Háztáji növénytermesztő- és tartósító csoport, közfoglakoztatottak


