Soponya Nagyközség Önkormányzata
Fejér megye

Soponya Székesfehérvártól délre mintegy 25
km-re található. A hozzá közel lévő települések: Káloz, Csősz, Tác (Gorsium),
Kisláng. Jelenleg Soponya az Abai
kistérség tagja.

8123 Soponya, Petőfi S. u. 32. www.soponya.hu

Az Abai kistérség – és azon belül
önkormányzatunk is – lehetőséget kapott 2012. október közepén, hogy kérelmet nyújtson be a
2013. évi START közfoglalkoztatási
programra. 2013. nyarán megkezdődtek a következő év előkészítési
munkálatai is, az alapvető tervezéssel.
Önkormányzatunk az alábbi projektek
megvalósítását tűzte ki célul: közút- és földútkarbantartás (járdaépítés is) 27 fő, belvízelvezetés
14 fő, konyhakert és fóliás zöldségtermesztés 10 fő, illegális
hulladéklerakó felszámolása 23 fő, téli közfoglalkoztatás
3 fő, téli és átmeneti közfoglalkoztatás 8 fő. Valamennyi
projekt megvalósítása során kiemelt figyelemmel voltunk a parlagfű irtásának feladataira is. Ennek során az út
szélén és az árkoknál rendszeresen irtottuk virágzás előtt
és azt követően is a parlagfüvet. A kezdeti nehézségeket
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Béndek József, polgármester
áthidalva úgy ítéljük meg, hogy sikeres, a település számára értékteremtő munkák valósultak meg. Nem
elhanyagolható az sem, hogy így az
év során közel 80 embernek tudtunk
folyamatosan munkát, ezáltal jövedelmet
biztosítani. Bízunk abban, hogy a 2014. év az
előző évinél is több pozitív tapasztatot és eredményt jelent majd
a közfoglalkoztatottaknak, másrészről a lakosoknak és nem utolsósorban az önkormányzatnak is. 2014-ben folytatnánk a közútföldújavítás, mezőgazdasági és a belvízelvezetés projektünket,
valamint az illegális hulladéklerakó teljes befejezését is. Ez utóbbi
kivitel (rekultivációs terv) készítéséhez kötött. Amennyiben ezekre a projektekre lehetőség lesz, mi szeretnénk ezzel élni. Fontos
számunkra, hogy egyrészt a jelentős számú munkanélkülinek
feladatot tudjunk adni, másrészt jövedelemszerzési lehetőséget tudjunk teremteni.
Szalai Orsolya, közfoglalkoztatott
Véleményem szerint a közfoglalkoztatás nem csak számomra
hasznos, de a település lakói számára is értéket teremt. Megszépül a falu. Az sem elhanyagolható, hogy folyamatosan munkát
teremt, ezzel egyúttal jövedelmet is biztosít a számomra. Ez a jövedelem nem elég mindenre, de a kiadásaim egy részét csökkenti. A megvalósult
fejlesztések miatt büszke vagyok, hogy soponyai lakos lehetek. Úgy ítélem
meg, hogy a program 2014 évben sikeres és eredményes lesz.

