Zalacsány Község Önkormányzata
Zala megye
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Zalacsány község Zala megyében található
település, a gazdasági, társadalmi, infrastrukturális szempontból elmaradott Zalaszentgróti kistérséghez
tartozik. Állandó lakosainak száma 1047 fő.
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A község a 76-os főút mellett, a
Zalai-dombság közepén, a Zala
folyó mellett helyezkedik el. Lakosságszáma enyhén emelkedő
tendenciát mutat. A munkanélküliek száma a 2008-2011. években jelentősen emelkedett, mintegy 100 fő volt
átlagosan az aktív korú munkanélküliek
száma. 2012. évtől a startmunka programnak
köszönhetően lényegesen, mintegy 80%-kal csökkent a munkanélküliek száma. 2013. évi projektek: Önkormányzat tulajdonában levő 643 hrsz.-ú 3434 m2 nagyságú,
a 644. hrsz.-ú 4111 m2 nagyságú ingatlanokon burgonyát
termesztettünk háztáji technológiával, kizárólag kézi erővel és bio-termesztéssel. 5 főt foglalkoztatunk 8 hónap
időtartamban, az összes költség 4 176 220 Ft volt. Erdőtelepítés keretében 4 500 db akácfa csemetét ültettünk el
és gondoztunk a tavaly ültetett 11 000 db csemetével együtt.

Nagy Lászlóné, polgármester
13 főt foglalkoztatunk 8 hónap időtartamban. A program költségvetése 10 459 152 Ft volt. 22 km hosszú
mezőgazdasági út karbantartását
folytattuk előző évről, összköltség 7
546 386 Ft volt, alkalmazott létszám 9 fő
8 hónapra. Egyéb értékteremtő programban
(takarítás, szociális feladatok) 5 329 460 Ft költséggel 5 főt 10 hónapra. Tapasztalataink szerint a munkanélküli családokat visszavezettük a munka világába, megélhetésük jelentősen javult. A község arculata rendezett, a mezőgazdasági projekttel a hátrányos
helyzetű családok megélhetését támogattuk, a tanultak alapján
konyhakertet tudnak művelni. 2014. évi tervek: mezőgazdasági
projekt folytatása hagyma és burgonyatermesztés, gyümölcsös
kert kialakítása. Erdőtelepítés folytatása. Egyéb helyi értékteremtő
projekt folytatása. Startmunka program keretében járda
felújítása térkő burkolattal.
Bogdán Péter, közfoglalkoztatott
2012. évben az erdőtelepítésben, 2013. évben a mezőgazdasági
utak karbantartása programban dolgoztam. 8 általánosom van,
2006 óta munkanélküli vagyok, azóta az önkormányzatnál dolgozom, mint közfoglalkoztatott. Nagyon jó a startmunka, mert helyben
dolgozom, és nem segélyből kell élnem, mert 3 gyermeket nevelünk párommal, aki anyasági támogatást kap. Remélem 2014-ben is tudok az önkormányzatnál közfoglalkoztatottként dolgozni.

