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A start mintaprogram keretein belül
2012-ben 47 fő, 2013-ban 60 fő foglalkoztatására kaptunk támogatást,
de valamennyi közfoglalkoztatási formát alkalmazva összesen 100 közfoglalkoztatottat foglalkoztattunk évente. A
mezőgazdasági program keretein belül az
önkormányzat műveletlen konyhakerteket bérelt vagy kapott
ingyenes használatra lakosaitól, és hasznosította a korábban parlagon hagyott – sajnos kisméretű – önkormányzati ingatlanokat.
2 db 250 m2-es fóliasátrat építettünk, 3 hektáron burgonyát termeltünk, 2013-ra 3000 méter hosszúságú kordonos uborka ültetvényt telepítettünk. A megtermelt több száz mázsa alapanyaggal
a több mint 300 főt étkeztető önkormányzati konyhát láttuk el,
kisebb részben pedig szociális programok támogatására használtuk fel és értékesítettük. Az önkormányzat – még a program indulása előtt, önerőből – saját betonelemgyártó gépet vásárolt, amellyel eddig kb. 10 000 db betonelemet
állított elő, és kb. 5 km hosszú belvízelvezető rendszert

épített ki. A járdaépítési program keretében pedig 5 km hosszúságú járdaszakaszt épített
a korábban járdával nem rendelkező
településrészeken. A vásárolt gépeket a település-fenntartási feladatok
körében is használjuk. Télen az önkormányzat maga végzi a hótolást,
a gallydarálóval pedig magunk
hasznosítjuk a mezőgazdasági
útfelújításból kimaradt vékonyfát;
mára az orvosi rendelő és védőnői
szolgálat épületét saját termelésű
biomasszával fűtjük. Programjainkon
szerzett tapasztalatainkat már sikeresen
megosztottuk más önkormányzatokkal,
részt vettünk a TÖOSZ és a Belügyminisztérium
által szervezett „Legjobb önkormányzati gyakorlatok”
c. konferencián, valamint a Türr István Képző és Kutató Intézet
által szervezett fórumon. 2014-ben folytatjuk eddigi sikeres programjainkat, és egy szomszédos településsel közösen egy 4,4 hektár területű önkormányzati ingatlanon gyümölcsfa-ültetvényt telepítünk.
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2012-ben nagy várakozással tekintettünk a START közfoglalkoztatási program elindítására. Mára pedig akkor megfogalmazott terveink valósággá váltak. Jó érzés látni, hogy sok nehéz sorsú embernek
tudunk valódi értékteremtő munkalehetőséget biztosítani, amelyre maguk
is büszkék, és amelynek hasznosságát a településen élők is elismerik. És jó
érzés tudni, hogy az elvégzett munkával szebbé és élhetőbbé válik településünk, ahol bátran tervezhetjük családunk jövőjét.
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