Paszab Község Önkormányzata
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Tajthy Péter, polgármester
A községben magas a munkanélküliek száma. Ehhez hozzájárul az
alacsony iskolai végzettség is. A
településen egyedüli nagy foglalkoztató az önkormányzat, amely a
közfoglalkoztatás által próbálja a munkanélkülieket visszavezetni a munka világába.
Önkormányzatunk minden évben részt vesz a közfoglalkoztatási
programokban. A hosszabb idejű közfoglalkoztatási programban
településtisztasági, szociális kisegítő feladatok elvégzése történik.
A startmunka mintaprogram mezőgazdasági projektjében 17 fő
vesz részt, közülük 13-an növénytermesztés és tartósítás képzésben is részesülnek. 2,33 hektáron folyik a munka. Két fólia
került kialakításra, ahol a palánta nevelését követően paprika, paradicsom termesztése folyt. A többi zöldségféle a
helyi intézményi konyha zöldség szükségletét elégíti ki.

(zöldborsó, uborka, káposzta, burgonya, karfiol,
tarkabab). A start belvízelvezető rendszerek
projektben 25 fő dolgozik a kül- és belterületi vízelvezető árkok rendbetételén. A közfoglalkoztatási programok
tekintetében csak pozitív tapasztalatokkal rendelkezünk: javult a
foglalkoztatottság, kevesebben
részesülnek szociális ellátásban
(alacsonyabb a saját erő), mely
hozzájárul az önkormányzat anyagi lehetőségeinek javulásához. A
mezőgazdasági termékek termelése
jelentős megtakarítást jelent az intézményi konyhán, valamint fontos az, hogy
az ételek tartósítószer-mentes termékekből
készülnek.
A 2014-ben terv a foglalkoztatás bővítése, géppark fejlesztése,
vegyszerező gép beszerzése. A mezőgazdasági projekt keretében
megművelt területet kihasználva vetésforgót akarunk foganatosítani, mely lehetővé teszi teljes mértékben az igényeknek
megfelelő mennyiségű zöldség megtermelését, ezzel
Korsoveczki Angéla, közfoglalkoztatott
Nagy segítséget jelentett számomra, hogy tartósan foglalkoztattak a mezőgazdasági projektben, mert így biztos jövedelemre számíthattam. Fontosnak tartom, hogy a napi mezőgazdasági
munka mellett képzésben is részt vehettem, mert az ott tanultakat
otthon is tudom hasznosítani. Gyermekeim a helyi iskolába járnak, ott étkeznek, így jó érzés, hogy az én kezem munkája is hozzájárult azoknak a
mezőgazdasági termékeknek a megtermeléséhez, amelyeket az intézményi
konyhán felhasználtak az ételek elkészítésében.
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Paszab Község Szabolcs-Szatmár-Bereg megye északi peremén, a Rétközben, Nyíregyházától 25 km-re fekszik. Lakossága 1348 fő, társadalmi-gazdasági szempontból hátrányos helyzetű település. Teljes körű az intézményhálózat.
Infrastrukturális hálózata is jelentős mértékben fejlődik.
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