
165

64
22

 To
m

pa
, S

za
ba

ds
ág

 té
r 3

. w
w

w.
to

m
pa

.h
u

Tompa Város Önkormányzata
Bács-Kiskun megye

a nagy átmenő forgalom miatt az illegális hulladék mennyisége 
számottevő. Közúthálózat javítása: 10 fő. Parkolók, gyalogátkelő 
helyek átfestését, útpadkázási munkákat végeztünk. Téli start: 64 
fő. Síkosság-mentesítési feladatok, házi segítségnyújtás, közterüle-
ti köztisztasági feladatok ellátása. Hosszú időtartamú: 21 fő. Házi 
segítségnyújtás, ebédhordás, közterületi köztisztasági feladatok 
ellátása. Téli átmeneti: 34 fő. Intézményi karbantartási feladatok, 
természeti és lakókörnyezet védelme, tisztán tartása, turisztikai 
látványosságok felújítása Kistérségi plusz: 1 fő. Önkormányzati 
tulajdonú lakóingatlan felújítása, lakhatóvá tétele. Tapasztalatok: a 
programok segítségével a településen élő munkanélkülieket jut-
tattuk munkához, az önkormányzat számára is előnyös, mert olyan 
eszközöket tudunk megvásárolni és feladatokat elvégezni, melyet 
saját erőből nem tudunk megvalósítani. 

2014. évre vonatkozó terveink: szociális szövetkezet alapítása, 
mezőgazdasági program folytatása 25 hektáron, 20-25 fő-

vel, a bevált programok folytatása.

Tompa közel ötezer lelket számláló, nagy forgalmú nem-
zetközi közúti határátkelővel rendelkező település Bács-
Kiskun megye déli részén. Településünkre jellemző a me-
zőgazdasági tevékenység. Idei programjaink: 

Bio- és megújuló energiafelhaszná lás: 
2 fő fogalkoztatásával 1 db biomassza 
kazán került beépítésre a polgármes-

teri hivatal épületébe. A két fő foglal-
koztatott feladata volt a kazán működé-

séhez szükséges apríték előállítása. Mező-
gazdasági startmunka: 13 fő. Az önkormányzat 

tulajdonában 1,9 hektáron lévő termőföldön konyhakerti növé-
nyek termesztése, az önkormányzati konyha nyersanyag el-
látása céljából. Belvízelvezetés: 24 fő. A tompai főcsatorna 
2 km-es szakaszának rendbe tétele, valamint csapadékvíz 
elvezető árkok létesítése, karbantartása. Két önkormány-
zattal közös program során vásárolt gréderrel a földes 
utak rendbetétele történt meg. Illegális hulladéklerakók fel-
számolása: 14 fő. Városunk az 53. számú főút mellett található, 

Nagyon hasznos volt számomra a ké pzéssel járó foglalkozta-
tás. Háztáji növénytermesztés és tartósítás betanító képzésben 

vettem részt. Tudásom bővült, amit majd a későbbiekben és a 
mindennapi életben is hasznosítani tudok. Sajnálom, hogy nem 

OKJ-s bizonyítványt szereztem. Szeretném, ha a későbbiekben is hasonló 
hosszúságú programban vehetnék részt, lehetőség szerint nagyobb elis-
merésért, magasabb bérezésért.

Fórizs Erika, közfoglalkoztatott

Véh László, polgármester


