
125

70
97

 N
ag

ys
zo

ko
ly,

 Pe
tő

fi 
u.

 27
6

Nagyszokoly Község Önkormányzata
Tolna megye

neti közfoglalkoztatásban 10 fő motorfűrész-ke-
zelő képzésben, 15-15 fő a baromfitenyész-
tő és vágóhídi munkás képzésben, 21 fő 
az alapkompetencia képzésen, 5  fő a 
hulladékfeldolgozó-képzésen, 6  fő 
pedig a zöldség és gyümölcs fel-
dolgozó képzésen vett részt. 2014.
évben szeretnénk a 2013-ban 
elkezdett programokat folytatni, 
és ha lehetőségünk van, szociális 
szövetkezetet is szeretnénk létre-
hozni, kiemelve a mezőgazdasági 
programot. Új ágazatként szeretnénk 
a baromfi és a kisállattenyésztést és a 
vágópont létrehozását. A mezőgazdasági 
programból kikerülő mezőgazdasági hulladék, 
jelentős részével tudnánk takarmányozni az állatokat. 
Szeretnénk beindítani a 2013-ban kialakított savanyító üzemet és 

létrehozni egy fagyasztó helyiséget. A 2014-es évben sze-
retnénk kialakítani egy saját arculatot.

Nagyszokoly Tolna megye északi részén, a Tamási kistér-
ségben található. Jellemzően magas a képzetlen munka-
erő aránya, sokan még általános iskolai végzettséggel sem 
rendelkeznek (az elvégzett átlagos osztályszám 7,9).

Önkormányzatunk a 2013-as évben 
a belvíz-elvezetési programban 7, a 
mezőgazdasági utak rendbetétele 

programban 8, a belterületi közúthá-
lózat javítása programban 5, a mező-

gazdasági programban 25, az illegális hul-
ladéklerakó-helyek felszámolása programban 

és a bio- és megújuló energiafelhasználás programban 2-2 főt, a 
téli és egyéb értékteremtő közfoglalkoztatásban 5 főt foglalkozta-
tott. A programokat úgy terveztük előre, hogy folyamatos cserék-
kel tudjuk biztosítani minden foglalkoztatást helyettesítő tá-
mogatásban részesülő személy 30 napos munkavállalását. 
A programok során a kijelölt földutakat járhatóvá tették, a 
bel-és külterületi árkokat megtisztították, ahol szükséges 
volt betonlapokat lefektetve árkokat javítottak. A mező-
gazdasági programban 10 hektáron zöldségeket, 54 hek-
táron pedig kukoricát termesztettek. Két fóliasátor segített 
a palánták nevelésében. Majd 2013 novemberétől a téli átme-

A mezőgazdasági programban vettem részt, nagyon örültem, 
amikor jött a hír, hogy jöhetek dolgozni. Két óvodás kislányomat 

egyedül nevelem, így nagyon nehezen találok munkát, a lányok 
miatt nehéz lenne, ha munkahelyemre több órát utaznom kellene, így 

nagyon jó volt, hogy az önkormányzat helyben, a faluban, biztosított nekem 
munkát. A mezőgazdasági programban képzésen is részt vehettem, ahol 
nagyon sok újat tanultam, melyeket hasznosítani tudok a munkám során és 
akár az otthoni kiskertemben is.

Óvári Valéria, közfoglalkoztatott

Bors Bálint, polgármester


