Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata
Hajdú-Bihar megye

Kiss Tibor, polgármester
Településünkön 2013 évben 7 közfoglalkoztatási startmunka mintaprogramban 156 fő munkavállalót
foglalkoztatott az önkormányzat. A
„mezőgazdasági programban” 61 fő
az önkormányzat tulajdonában levő
földterületeken végez zöldségtermesztést,
saját felhasználásra és továbbértékesítésre is. A „közúthálózat
javítása” programban 19 fő a belterületi önkormányzati utak
karbantartásáról gondoskodik. A „belvízelvezetés” programban
dolgozó 15 fő az eliszaposodott árokmedreket és az átereszek tisztítását, helyreállítását végzi. A település földrajzi
adottságai miatt a vízelvezető rendszer megfelelő működése kiemelkedő fontosságú. A „bio- és megújuló
energiatermelés” programban, a fűtési szezonban, 2 fő
a biomassza kazán üzemeltetését végzi. Nyári időszakban pedig a biomassza előállítása, tüzelőanyag gyűjtése
és aprítása 4 fő feladata. A „téli értékteremtő közfoglalkoztatás” programban 10 fő a településen segítséget vagy gondozást igénylő idős személyek ellátásában segédkezik. A „téli
átmeneti közfoglalkoztatásban” 45 fő az önkormányzat által

fenntartott intézmények működtetésében
vesz részt, illetve településrendezéssel
kapcsolatos technikai feladatok ellátását végzi. Ennek a programnak a
résztvevői alapkompetencia képzésben is részesülnek, számolási,
írásbeli és kommunikációs képességük fejlesztése végett. A programok lehetőséget adtak nagy
értékű tárgyi eszközök beszerzésére. Például biomassza kazán
apríték-adagolóval, ágaprító gép,
tartálykocsi. Elsődleges célja a programoknak a munkahelyteremtés. Cél,
hogy mindez hosszú távon is megvalósuljon olyan programok keretében, amelyek
idővel önfenntartóvá válnak. Ezért a következő
évben lehetőség szerint tovább építené az önkormányzat ezeket a folyamatokat, remélhetőleg legalább akkora hatékonysággal, mint korábban.
Tóth József, közfoglalkoztatott
Ezek a közfoglalkoztatási programok nagyon jók. Mi, az itt dolgozók, örülünk a lehetőségnek, hogy van munka. Szerencsére sok
embert tud így alkalmazni a polgármester, ami nagyon jó dolog,
mert sok volt a munkanélküli. Szeretünk itt dolgozni, mert ez a kis
pénz is sok embernek a megélhetést jelenti. Jó lenne, ha jövőre is megvalósulna a program és továbbra is lehetne majd itt dolgozni.
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Sárrétudvari Hajdú-Bihar megye Püspökladányi Járásában található, kb. 3000 lélekszámú település. A munkanélküliség aránya a térségben magas, amely probléma a
települést is sújtja.
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