Kánya Község Önkormányzata
Somogy megye

Léner Ferenc, polgármester
Belvíz-elvezetési program: A kö
zút melletti árkok, átfolyók tisztítása, 100 m árok járólappal való
kirakása 2 fő közfoglalkoztatott közreműködésével.
Illegális hulladéklerakó-helyek felszámolása: A szemét elszállítása, tereprendezés, több száz akác csemete ültetése, szintén 2 fő közfoglalkoztatott közreműködésével.
Mezőgazdasági utak rendbetétele: Egy 50 m-es földút
murvázásában, fontosabb belterületi földútjaink szélének tisztításában, vízelvezetések mélyítésében is 2 fő közfoglalkoztatása
valósult meg.
Belterületi közúthálózat javítása: Az előző ciklusokban
megkezdett járdafelújítások folytatása, 6 fő közfoglalkoztatott közreműködésével. Ehhez saját fejlesztésű és készítésű
térkő készítő gépet, ill. murva osztályozót gyártottunk

le. Vibrációs technológiával tömörítve a betont – egy időben
9 db térkövet tudunk önteni.
Mezőgazdaság projekt: Kertészkedés 5000 m²-en, egy része
öntözhető. Gyümölcsfákat, ill. smaragdfát (energia fa) ültettünk. A
már meglévő 45 LE traktorunkhoz vásároltunk még ekét, talajmarót, pótkocsit, padkakaszát, permetezőt, kombinátort, vegyszerezőt. Ezen eszközökkel a háztáji kiskertek megmunkálásában is segíteni tudunk a lakosságnak. 8 fő közfoglalkoztatása valósult meg
ebben a programban.
Téli és egyéb értékteremtő közfoglalkoztatás: „Minden
gyermek lakjon jól” programjából vásárolt drótháló készítő gép
kihasználása. A megfont dróthálót magunk használjuk fel, ill. értékesítünk is belőle. Itt 10 fő közfoglalkoztatását tudtuk biztosítani.
Bio- és megújuló energiafelhasználás: Az önkormányzati
épület, ill. az óvodánk fűtéskorszerűsítése valósult meg ebben a
programban (2 db 70 kW-os kazán, automata apríték-adagolók,
új kémények, apríték-tárolók, aprítékoló gép, 3-fázisú villany kiépítése, rönkhasító), 3 fő közfoglalkoztatásával.
Kulturális közfoglalkoztatás: Helytörténet kiállítás anyagainak összegyűjtése, állandó kiállítás létrehozása, helyi hírlap indítása, honlap frissítése, 1 fő közfoglalkoztatásával.
Az előző évek sikeres programjainak a továbbfejlesztése keretében 3 hektáron gabonatermesztés, állattartás, mini üzem létrehozása – szódagyártás, növényi olajsajtolás, gyümölcslepárlás szerepel terveink között.
Csoport, közfoglalkoztatottak
A „Brigád” a következőkért tartja fontosnak a közfoglalkoztatási
programokat:
– Munkalehetőséget biztosít
– Biztos jövedelmet jelent akkor is, ha kevés
– Kevesebb a megélhetőségi bűncselekmény
– Parlagon lévő földek megmunkálásra kerültek és a jó példa ragadóssá válhat
– Megtanultunk kertet munkálni, zöldséget termeszteni, feldolgozni
– Rendezettebbé tesszük településünket, szépítjük környezetünket, járdákat
építünk, fásítunk
– Jó érzéssel tölt el bennünket, hogy településünk fejlődéséhez mi is hozzájárulhatunk
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Kánya kicsiny somogyi falu a tabi kistérségben – 467 lakossal, közel 15% regisztrált munkanélkülivel. Közfoglalkoztatási programunk egyik vezérelve az évek során az
egymásra építkezés.
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