Szelevény Község Önkormányzata
Jász-Nagykun-Szolnok megye

Pánczél Ferenc, polgármester
A 2006-os árhullám komoly veszélyt
okozott, de szerencsére nem történt
katasztrófa. Községünkben sajnos
nagy a munkanélküliség, ezért különösen nagy jelentőségű a közfoglalkoztatás, hisz az itt lakók jelentős részének
biztosít megélhetést. 2012-ben 5 Start mintaprogram indult el a településen, Mezőgazdasági projekt 15 fővel,
belvízelvezetés 18 fővel, kazánprogram 6 fővel, mezőgazdasági
földút program 10 fővel, téli közfoglalkoztatás 4 fővel. 2013-ban a
mezőgazdasági projekt képzéssel folytatódott 15 fővel, belvízelvezetési program 8 fővel, illegális hulladéklerakó 10 fővel,
téli közfoglalkoztatás 11 fővel. Településünk mezőgazdasági földútjainak, valamint a belvíz-elvezetési program
keretében a csatornák, vízelvezető árkok karbantartását
elvégeztük és 1 km hosszan új csatornát is kialakítottunk.

A mezőgazdasági projekt keretében termeltünk
búzát, zabot, kukoricát, fűszerpaprikát és
dohányt is. Ezen programon belül egy
saját tulajdonú állattartó telep kialakítását is elkezdtük és ezen a telepen
már második éve baromfit nevelünk. Egy illegális szeméttelepet
teljes mértékben felszámoltuk, az
ott felhalmozott tetemes men�nyiségű 37,93 tonna hulladékot
legális hulladéklerakó telepre szállítottuk el. Eddigi tapasztalataink
kedvezőek, számos család megélhetését tudjuk biztosítani a közfoglalkoztatási programmal, emellett a programnak
köszönhetően olyan gépek, eszközök beszerzésére is lehetőségünk nyílt, melyre saját költségvetésünk nem biztosított volna fedezetet. Ezen gépek, eszközök
segítik a kötelező önkormányzati feladataink ellátását is. A 2014.
évi terveink között szerepel az idei évhez hasonló programok indítása, valamint a már megkezdettek további folytatása.
Simon László, közfoglalkoztatott
2012-ben a kazánprogramban, idén áprilistól pedig a belvíz-elvezetési programban, majd novembertől a téli közfoglalkoztatásban
dolgoztam, majd kisgépkezelői képzésre is jártam. Alig van munkalehetőség, ezért örülök annak, hogy itt helyben dolgozhattam. A munkámat szeretem, mert sokoldalú és látható eredményt hoz. Munkatársaimmal jól
kijövök. Mindaddig, amíg más munkalehetőség nem lesz, bízom abban, hogy
a közfoglalkoztatási programot továbbra is fenntartják.
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Szelevény a Tiszazugban a Hármas-Körös folyó partján helyezkedik el. Településünk mezőgazdasági adottságai kedvezőek. Községünk területe 4539 ha, lakosok száma 1103
fő. Szelevényen található orvosi rendelő, művelődési ház,
takarékszövetkezet, posta, általános iskola, óvoda. Önálló
újságja 2006 decemberétől van, „Szelevény” címmel.
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