Tépe Község Önkormányzata
Hajdú-Bihar megye
Tépe község igen könnyen megközelíthető,
hiszen a 47-es főút mellett fekszik, Derecskétől 4 km-re, Berettyóújfalutól
11 km-re, a megyeszékhely Debrecentől 25 km-es távolságra. A 47es főútról rövid bekötőút visz a
zsáktelepülésre.
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A település lakossága 1145 fő, belterülete 96 ha, külterülete 2224 ha.
Története visszanyúlik a honfoglalás előtti korba. A régészek itt találták
meg az avar kor uralkodójának, a fő
Kagannak a sírját, amelyhez a rangnak
megfelelően aranykupa, arany ivókürt,
aranytegez, aranykard tartozott. Neve hajdan
Thépa, később Thépe volt. Nevének eredete Ázsiából
hozott ősszemélynévre enged következtetni. Tépe nevezetességei: református templom, református parókia, Prépostikastély. Kazánprogram: 2 fő. Szolgáltató ház, valamint az óvoda fűtésének
megvalósítása, tárolóépület építése. Belvízelvezetés: 11 fő.
Csapadékvíz-elvezető árkok karbantartása, árkok medrének szilárd burkolattal történő ellátása. Intézményi takarító és kisegítő összesen 7 fő. Orvosi rendelőben a takarítás
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Balogh András, polgármester
elvégzése, a Tépei Felnőtt Fogyatékosok és Pszichiátriai Gondozottak
Otthonában az intézmény belső
és külső tereinek rendben és tisztán
tartása. Startmunka mintaprogram: 18
fő. A nők az önkormányzat tulajdonában
lévő földterületen konyhakerti növényeket
termesztenek, mely az önkormányzati intézmények konyháin
kerül feldolgozásra. Fóliaház építése. Vágópont építése és teljes
körű berendezése. A férfiak a megépült sertésólban az állatok
gondozását végzik és a létesítendő vágópont építésén dolgoznak. Téli közfoglalkoztatás: 17 fő. Célja, hogy kompenzálja a téli
hónapokban a közfoglalkoztatási lehetőségek beszűkülését és az
érintettek jövedelmének csökkenését,valamint, hogy lehetőséget
biztosítson a résztvevőknek képzésbe történő bekapcsolódásra.
10 fő konyhai kisegítő és 7 fő alapkompetencia-fejlesztéső képzésben vett részt. 2014-ben további 9 fő foglalkoztatása indult el,
8 fő segédmunkás, 1 fő adminisztrátor, valamint további
27+44 fő foglalkoztatását tervezzük.
Szőke Dóra, közfoglalkoztatott
Pályakezdő álláskeresőként nem sikerült elhelyezkednem. 2013. 08.
01-től dolgozom közfoglalkoztatottként. Mezőgazdasági projekt keretében irodai, adminisztratív és dokumentációs jellegű feladatokat látok
el; elszámolásokat készítek a munkaügyi kirendeltség felé. Munkám során
megismertem az önkormányzat működését, munkáját, tapasztalatokat szereztem
a munka világából. Véleményem szerint a közfoglalkoztatási program jó lehetőség
azon személyek számára, akik a munka világában nehezen tudnak elhelyezkedni.

