Mátyásdomb Község Önkormányzata
Fejér megye

Tilhof István, polgármester
A közel 800 fős településen mindenki
megértette, hogy fejlődni és előbbre lépni csak összefogással lehet. A
kistérségi startmunka program keretén belül 2012. évben három projektet
indítottunk, melyekben összesen 25 fő
került foglalkoztatásra. Belvízelvezető rendszerek rendbetétele, karbantartása projektben 9 főt foglalkoztattunk.
Településünk belterületén elkezdődött a csapadékvíz elvezető
árkok felújítása, továbbá meder- és áteresztisztítást végeztünk.
Mezőgazdasági utak karbantartása keretében 6 főt foglalkoztattunk. A mezőgazdasági utak jelentős részénél a
karbantartás volt a fő feladat, de sor került egy korábban
járhatatlan út teljes felújítására is. Illegális hulladéklerakó
helyek felszámolása elnevezésű projekt keretében 10 fő

foglalkoztatása történt, és sikerült elérnünk, hogy
a fő közlekedési útjaink mentén lévő illegális
hulladék lerakóhelyek száma csökkent.
A startmunka programnak köszönhetően sikerült olyan tárgyi eszközöket megvásárolni, amelyek hosszú
távon elősegítik a közfoglalkoztatásban dolgozók munkáját. Az
elvégzendő feladatok kivitelezésében nagy hangsúlyt fektettünk a
kézi erővel történő munkavégzésre.
Összességében megállapítható, hogy
a startmunka program pozitívan hatott a településünkön élő álláskeresők
életkörülményeire, továbbá az elvégzett
munka eredményeként jelentősen javult, szépült községünk összképe is. Rendkívül jónak és hasznosnak ítélem meg a közfoglalkoztatás e formáját. A beszerzett
eszközöket a jövőben is hasznosan tudjuk majd alkalmazni. Bízom
abban, hogy a kialakult jó gyakorlat még hosszú éveken
át segíti és támogatja az álláskeresők foglalkoztatását.
Dudar János, közfoglalkoztatott, munkairányító
Már két évet a Belvízelvezető rendszerek karbantartása projektben dolgoztam. Szakmunkás vagyok, ezért én lettem a
csoportvezető. Feladatunk volt az árkok karbantartása. 2012-ben
még főleg tisztítottuk, mélyítettük az árkokat, 2013-ban azonban már
650 m meder burkolását is elvégeztük. Munkánk nagyon hasznos a település számára. Örülök, hogy részt vehettem a közfoglalkoztatásban, hiszen a
községben nincsen egyéb munkalehetőség. A bérem nem magas, de mégis
könnyebbé teszi családom megélhetését.
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Mátyásdomb Fejér megye egyik legfiatalabb települése,
amely 1952-ben alakult községgé. Lakosságának fő megélhetési forrása a mezőgazdaság. Mátyásdomb az 1990. évi
önkormányzati választások óta önálló település és ettől fogva jellemzi a fejlődés és a tervszerű gazdálkodás. Az elmúlt
20 évet a megfontolt, takarékos gazdálkodás jellemezte.
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