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Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Hajdú-Bihar megye

Halmaj Község Önkormányzata
Borsod-Abaúj-Zemplén megye
Településünk Miskolctól 25 km-re, a 3. sz. főút mentén fek-
szik. A Szikszói Járáshoz tartozik, természetes mikrokörzet 
székhelyeként 9 település közszolgáltatásait látja el. Fejlett 
infrastruktúrával rendelkezünk, magas színvonalú közszol-
gáltatásokat biztosítunk Halmaj és a térség számára. Leg-
nagyobb gondunk a munkanélküliség, 1,5-2 évvel ezelőtt 
a megyei átlagnak megfelelő, több mint 20% volt az arány.  

Korábban is a legnagyobb munkál-
tató az önkormányzat volt a tele-
pülésen és miután új munkahelyek 

nem létesültek, ezért a közfoglalkoz-
tatás lehetősége biztosította az egyet-

len esélyt a munkanélküliség kezelésére. 

Önkormányzatunk a helyi adottságok kihasz-
nálásával és a múltbeli hagyományok újra-
élesztésével egy komplex foglalkoztatási 
programot dolgozott ki. Az egymásra 
épülő, több elemből álló projekt a 
fenntartható gazdaság keretében 
megújuló energia hasznosításával 
költségmegtakarítást ért el, vala-
mint a jövőt megalapozva, jelen-
tős értékeket hozott illetve hoz 
létre. Célunk, hogy önfenntartóvá 
tegyünk bizonyos programeleme-
ket. Megvalósult az iskolakonyha, 
közösségi épület, képzőközpont felújí-
tása, falumúzeum, tájház kialakítása, köz-
út felújítási program, belvízelvezető program, 
köztéri ele mek készítése, drótfonás, növénytermesz-
tés, állattenyésztés, termékfeldolgozás, erdőtelepítés és biomasz-
sza kazánprogram, mely jelentős ér tékeket teremtett. Átlagosan 
160 főt foglalkoztatunk, jelentős szövetkezeti szintű létesítményt 
elérve ezáltal. Folyamatosan elemezzük a tevékenységeket, 
amellyel önfenntartóvá szeretnénk tenni bizonyos feladatokat, 
tartós munkahelyeket teremtve ezzel.

A startmunkaprogram gazdasági, foglalkoztatási és szociális 
szempontból is nagy jelentőségű. Szinte teljes foglalkoztatottsá-
got értünk el, és jelentősen gyarapítottuk a település vagyonát. 
A Vidékfejlesztési Minisztérium és a Belügyminisztérium által 
szervezett termékbemutatókon több alkalommal sikeresen vet-

tünk részt. A következő időszakban tovább szeretnénk 
fejleszteni a programot, erősítve az önfenntartást.

Már évek óta nem találtam munkát, cukrász képzettségem elle-
nére. Az Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatási prog-

ram keretében, a tésztaüzemben dolgozom, már két éve, ahol jól 
érzem magam. Értékes munkát végzünk, ugyanis az iskolakonyhába 

és a lakosság részére is jó minőségű házi tésztaféleségeket állítunk elő.

Burai Istvánné, közfoglalkoztatott

Tóth József, polgármester


