Mindszent Város Önkormányzata a 2012. évtől kezdődően pályázhat közfoglalkoztatási programok
megvalósítására, amelynek ledolgozását a Városüzemeltetési Csoport koordinálja, annak
megszervezését, valamint az elszámolások elkészítését, s azok határidőben történő benyújtását a
Mindszenti Polgármesteri Hivatal Munkaügyi Csoportja végzi, teljes együttműködésben a Csongrád
Megyei Kormányhivatal Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltségével,
valamint a Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Igazgatóságával.
Mint ahogyan az eddigi években, 2014. évben is nyújtottunk be pályázatot a Csongrád Megyei
Kormányhivatal Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége felé. Az összes
benyújtott pályázatunk kedvező elbírálásban részesült. Így megvalósulhatott többek között:
2013-2014. évi téli közfoglalkoztatás keretében hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (54 fő)
2013.11.01. – 2014.04.30
A 2013. október 24. napján benyújtott kérelmünkre a projektek megvalósításához mindösszesen:
27.263.560,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesültünk az alábbiak szerint:
Az 54 fő álláskereső közfoglalkoztatásából eredő közfoglalkoztatási béréhez és az azt terhelő
szociális hozzájárulási adóhoz 24.090.740,- Ft támogatásban, ezen felül a közvetlen
költségekhez 3.172.820,- Ft támogatásban részesült az Önkormányzat.
A fent nevezett közfoglalkoztatási program 2013.11.01. – 2014.04.30. közötti időszakban, 100%-os
támogatási intenzitással valósult meg Mindszent Város Önkormányzatánál. A program során 54 fő
álláskereső jutott munkához, és ezáltal munkabérhez, így javítva az életkörülményeiken. Az 54
főből 32 közfoglalkoztatott OKJ-s képzésben vett részt, amely egyrészről Személy és vagyonőr
tanfolyam (16 fő) keretein belül, másrészt a Zöldség és gyümölcs feldolgozó tanfolyam (16 fő)
keretein belül valósult meg. A tanfolyam elvégzése után minden foglalkoztatott sikeres OKJ-s
vizsgát tett. A képzések helyszíne Mindszent volt, ami a helyi lakosok érdekeit szolgálta, mivel nem
kellett utazniuk egy másik településre, hogy az oktatásban részt vehessenek. A korábban is
értékteremtőnek számító és az idei évben is megpályázott mezőgazdasági program keretein belül
többek között szabadtermesztéses fóliás zöldség-, és gyümölcstermesztés folyt, és jelenleg is folyik
a településen. Erre épült a 2013. évben indított Zöldség és gyümölcs feldolgozó tanfolyam is. A
Személy és vagyonőr tanfolyammal egy olyan szakmát sajátítottak el a foglalkoztatottak, amely
megkönnyíti a munkaerő-piacon történő elhelyezkedésüket.
A programban részt vett 2014. 01. 02. – 2014. 04. 30. között 22 fő regisztrált álláskereső, valamint
foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személy közfoglalkoztatási jogviszony keretében.
A téli foglalkoztatás időtartama alatt (2014. január 9. - április 30.) megvalósításra került többek
között az öreg temető tisztítása, kerítések-, és az esőcsatornák javítása. A temető tisztítása előző
években több alkalommal közmunka program keretében történt, de a teljes bozótirtás,
gyommentesítés, fakitermelés, tuskóirtás nem valósult meg. Mivel az öreg temető Mindszent város
központjában van, a megfelelő állapot biztosítása fontos feladattá vált a Város életében. Lényeges
elem volt a program során az önkormányzati ingatlanok egyes részeinek körbekerítése a lopások
megakadályozásának érdekében. A Mindszenti Általános Iskolánál és a Dózsa-telepi
Tagintézményénél az idő előre haladtával esedékessé vált az épületek egyes részeinek felújítása. A
programnak köszönhetően 400 m hosszban kicseréltük az esőcsatornákat és lefolyókat, illetve
deszkakerítések javítása is megvalósult. A Dózsa-telepi Tagintézménynél a téli időszakban
lehetőség nyílt az épület padlásának takarítására is, amely szintén megvalósult a pályázat keretén
belül.
2013-2014. évi téli közfoglalkoztatás keretében hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2 fő)
2013.12.03. – 2014.04.30.
A 2013. november 22. napján benyújtott kérelmünkre a projektek megvalósításához
mindösszesen: 849.138,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesültünk az alábbiak
szerint: A 2 fő álláskereső közfoglalkoztatásából eredő közfoglalkoztatási béréhez és az azt
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terhelő szociális hozzájárulási adóhoz 849.138,- Ft támogatásban, ezen felül a közvetlen
költségekhez 0,- Ft támogatásban részesült az Önkormányzat.
A közfoglalkoztatás célja a Mindszenti Polgármesteri Hivatal és a Mindszenti Általános Iskola
Dózsa-telepi tagintézményénél működő Bio kazánok aprítékkal, tűzifával történő fűtése volt,
valamint a mezőgazdasági földutak, a belterületi utak, továbbá az Önkormányzat parkjaiban történő
fakitermelés, aprítékolás, bozót és cserjeirtás. Az elvégzett munkák előnye a fosszilis energia
felhasználás csökkentése, valamint a település számára hasznos tevékenység a környezetünk
tisztántartása, szebbé tétele. Ezek fenntartására folyamatosan törekedtünk, és törekedni fogunk a
jövőben is.
„Energiafalu” startmunka mintaprogram támogatása közfoglalkoztatási program
(6 fő) 2014.01.01. – 2014.11.30.
A 2013. december 12. napján benyújtott kérelmünkre a program megvalósításához
mindösszesen: 86.397.940,- Ft támogatásban részesültünk az alábbiak szerint:
A 6 fő álláskereső közfoglalkoztatásából eredő közfoglalkoztatási béréhez és az azt terhelő
szociális hozzájárulási adóhoz 5.655.738,- Ft támogatásban, ezen felül a beruházási és dologi
költségekhez 80.742.202,- Ft támogatásban részesült az Önkormányzat.
Az „Energiafalu” startmunka mintaprogram keretén belül valamennyi vállalt kötelezettség
megvalósításra került.
A program célja a foglalkoztatási célok mellett az Önkormányzat megkezdett energia megtakarítási
(rezsicsökkentési programjának) folytatása a gáztüzelés helyben elérhető biomassza (gyalogakác
bála és apríték, szalma, kukorica, repcebála mezőgazdasági erdészeti eredetű maradékanyag)
tüzelésre való átváltásával. A kiválasztott ingatlanok (iskola, óvoda) a legnagyobb
energiafogyasztók, adottságaik lehetővé tették a biomassza fűtési rendszer beépítését. Az előzetes
vizsgálatok és a biomassza rendelkezésre állása szempontjából egy 600 kW-os bálás, vegyes
tüzelésű és egy 200 kW-os aprítékos kazán beépítése volt indokolt távvezetékkel kiegészítve.
A szomszédos ingatlan vagyonvédelme és a balesetvédelmi tényezők növelése érdekében cca 45 m
trapézlemez kerítés építésére lett szükség a tüzelőanyag-tárolóval határos telek oldalán és az
utcafronton.
A műszaki felméréseket követően engedélyes és kiviteli tervek készültek (építészet, gépészet,
környezetvédelem, villamosság, érintés és villámvédelem, tűzrendészet).
A tüzelőanyag kitermelése, begyűjtése, betárolás a közfoglalkoztatottak felvételével egy időben
megkezdődött. Saját forrásból beszerzésre került egy erőgép – traktor + szerelvényei.
Az Önkormányzat már régóta tervezte az intézmények fűtési költségének csökkentését. A kiírt
pályázat lehetőséget nyújtott 2 intézménynél is a meglévő fűtési költségek mintegy 70% fűtési
költség megtakarításra és a beruházások hosszú távú fenntarthatóságára.
A 2014. évi Startmunka keretében a mezőgazdasági földutak, a belterületi utak és a belvíz projekt
keretein belül, valamint az Önkormányzat parkjaiban és díszfasorain (platán és gömbakác), is
folyamatosan történt fakitermelés, bozót és cserjeirtás.
A fűtési igény kielégítéséhez szükséges eszközök fa és ledarálható gallymennyiség így lett
biztosítva.
Összességében elmondható hogy sikeres volt Mindszenten a 100 százalékos támogatottságú
„Energiafalu” startmunka mintaprogram közfoglalkoztatási program, amelynek keretében 6 fő
regisztrált álláskereső jutott
11 hónapra munkabérhez, illetve a projekt keretein belül
megvalósításra került többek egy 600 kW-os bálás, vegyes tüzelésű és egy 200 kW-os aprítékos
kazán beszerzése.
Kistérségi startmunka mintaprogram „Mezőgazdasági programelem” (14 fő) 2014.03.01. –
2014.12.31.
A 2014. február 10. napján benyújtott kérelmünkre a program megvalósításához mindösszesen:
15.399.898,- Ft támogatásban részesültünk az alábbiak szerint:
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A 14 fő álláskereső közfoglalkoztatásából eredő közfoglalkoztatási béréhez és az azt terhelő
szociális hozzájárulási adóhoz 13.272.760,- Ft támogatásban, ezen felül a beruházási és dologi
költségekhez 2.127.229,- Ft támogatásban részesült az Önkormányzat. A felajánlott saját forrás
80.615,- Ft volt.
A Kistérségi startmunka mintaprogram „mezőgazdasági” programelem keretén belül valamennyi
vállalt kötelezettség megvalósításra került, amely az egyik legnagyobb volumenű programelemünk
volt.
A foglalkoztatás időtartama alatt (2014. március 1. – 2014. december 31.) megvalósításra került
többek között a fóliás zöldségtermesztés és a szabadföldi növénytermesztés és almatermesztés
kivitelezése.
A projekt alapvetően három részterületre bontható egyrészt a fóliás zöldségtermesztés, másrészt a
szabadföldi növénytermesztés és almatermesztés. A fóliás termesztések a saját kivitelezésű
körülbelül 700 m2 fólia felületen zajlottak. Ez a téli hónapokban palántanevelést és rövid
tenyészidejű, hidegtűrő zöldségfélék termesztését jelentette a mindszenti iskolák és az óvoda
konyhájára. A szabadföldi növénytermesztés színterei az Önkormányzat tulajdonában lévő
földterületek, melyek tradicionálisan konyhakertészet céljait szolgálták. Ennek egyik része a 3,5 ha
területen megvalósuló szabadföldi zöldségtermesztés, melynek településünkön évtizedes
hagyományai vannak. A harmadik részterület az almatermelés mely egy 1 hektáros bekerített
ingatlanon folyik. A területen található almafák most váltak termővé így a következő években a
program hosszabbtávon fenntartható marad.
A projekt keretében hasznosításra került a Móricz Zsigmond utcai ingatlan, amely felújítás,
átalakítás után alkalmassá vált a tárolásra.
A mezőgazdasági startmunka értékteremtővé vált a település számára, hiszen az önkormányzati
konyhák alapanyaggal való ellátásában jelentős költségmegtakarítást értünk el az idén, illetve a
diák- és szociális étkeztetésben résztvevők egészséges étellel való ellátása is fontos szempont volt.
Összességében elmondható hogy sikeres volt Mindszenten a 100 százalékos támogatottságú
mezőgazdasági közmunkaprogram, amelynek keretében 14 fő regisztrált álláskereső jutott 10
hónapra munkabérhez, illetve a projekt keretein belül megvalósításra került többek között a fóliás
zöldségtermesztés és a szabadföldi növénytermesztés és almatermesztés.
Értékteremtővé vált a projekt, hiszen az önkormányzati konyhák alapanyaggal való ellátásában
jelentős költségmegtakarítást értek el, illetve természetesen a diák- és szociális étkeztetésben
résztvevők, egészséges étellel való ellátása sem volt másodlagos szempont.
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (21 fő) 2014.05.15. - 2014.09.30.
A 2014. május 07. napján benyújtott kérelmünkre a program megvalósításához mindösszesen:
7.474.328,- Ft támogatásban részesültünk az alábbiak szerint:
A 21 fő álláskereső közfoglalkoztatásából eredő közfoglalkoztatási béréhez és az azt terhelő
szociális hozzájárulási adóhoz 7.118.601,- Ft támogatásban, ezen felül a közvetlen
költségekhez 355.727,- Ft támogatásban részesült az Önkormányzat.
A közfoglalkoztatással elsősorban a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult, hátrányos
helyzetű álláskeresők részére hosszabb időtartamú foglalkoztatási lehetőséget kívánunk nyújtani a
települési önkormányzatok közfeladatainak ellátásában való részvétel útján. A foglalkoztatással
hozzájárulunk az alkalmazott személyek szociális körülményeinek javításához. Mindszent Város
területén köztisztasági feladatok ellátása. Parkok karbantartása, tisztítása. Utak környezetének
rendbe tétele. A köztemető környezetének ápolása. Belvízelvezető csatornák tisztítása. Mindszent
Város közigazgatási területén parlagfűírtás. A település egésze számára hasznos tevékenység a
környezetünk tisztán tartása, szebbé tétele. Lényeges szempont a település parlagfű mentesítése.
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (30 fő) 2014.06.02.- 2014.07.31.
A 2014. május 27. napján benyújtott kérelmünkre a program megvalósításához mindösszesen:
4.922.016,- Ft támogatásban részesültünk az alábbiak szerint:
3

A 21 fő álláskereső közfoglalkoztatásából eredő közfoglalkoztatási béréhez és az azt terhelő
szociális hozzájárulási adóhoz 4.474.560,- Ft támogatásban, ezen felül a közvetlen
költségekhez 447.456,- Ft támogatásban részesült az Önkormányzat.
A közfoglalkoztatás célja Mindszent Város területén köztisztasági feladatok ellátása, parkok
gondozása, tisztítása. A köztemető és a Kegyeleti Park környezetének ápolása. Fontos szempont a
belvízelvezető csatornák tisztítása, valamint Mindszent Város közigazgatási területén a
parlagfűírtás. A település egésze számára hasznos tevékenység a környezetünk tisztán tartása,
szebbé tétele. Az esztétikus környezet kialakítása. A településünk harmonikus és hangulatos
életképének kialakítására való törekvés. Lényeges szempont a település parlagfű mentesítése.
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2014.07.08.-2014.08.31. (10 fő)
A 2014. július 02. napján benyújtott kérelmünkre a program megvalósításához mindösszesen:
1.563.990,- Ft támogatásban részesültünk az alábbiak szerint:
A 10 fő álláskereső közfoglalkoztatásából eredő közfoglalkoztatási béréhez és az azt terhelő
szociális hozzájárulási adóhoz 1.563.990,- Ft támogatásban, ezen felül a közvetlen
költségekhez 0,- Ft támogatásban részesült az Önkormányzat.
A közfoglalkoztatással elsősorban a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult, hátrányos
helyzetű álláskeresők részére hosszabb időtartamú foglalkoztatási lehetőséget kívánunk nyújtani a
települési önkormányzatok közfeladatainak ellátásában való részvétel útján. A foglalkoztatással
hozzájárulunk az alkalmazott személyek szociális körülményeinek javításához. Mindszent Város
területén köztisztasági feladatok ellátása. Parkok karbantartása, tisztítása. Utak környezetének
rendbe tétele. A köztemető környezetének ápolása. Belvízelvezető csatornák tisztítása. Mindszent
Város közigazgatási területén parlagfűírtás. A település egésze számára hasznos tevékenység a
környezetünk tisztán tartása, szebbé tétele. Lényeges szempont a település parlagfűmentesítése.
Kistérségi startmunka mintaprogram „Belvízelvezetés” programelem (20 fő) 2014.09.02. –
2015.02.28.
A 2014. július 15. napján benyújtott kérelmünkre a program megvalósításához mindösszesen:
12.891.462,- Ft támogatásban részesültünk az alábbiak szerint:
A 20 fő álláskereső közfoglalkoztatásából eredő közfoglalkoztatási béréhez és az azt terhelő
szociális hozzájárulási adóhoz 10.743.206,- Ft támogatásban, ezen felül a beruházási és dologi
költségekhez 2.148.256,- Ft támogatásban részesült az Önkormányzat.
A megfelelő belvízelvezetés biztosítása komoly feladat. A szélsőséges időjárás miatt folyamatosan
nő a belvízzel nagy mértékben veszélyeztetett területek nagysága. Egyre fontosabbá válik a
védekezési tevékenység helyett a helyi vízkárok megelőzése érdekében tett lépések előtérbe
helyezése.
A 2014. évi „belvízelvezetés” startmunka mintaprogram keretén belül valamennyi vállalt
kötelezettség megvalósításra került.
A foglalkoztatás időtartama alatt (2014. 09. 02. – 2015. 02. 28.) teljesült többek között Mindszent
Város Közigazgatási területén található kül- és belterületi csapadékvíz-elvezető csatornahálózat
önkormányzati kezelésű szakaszán a javítási, karbantartási munkák elvégzése, a Szabadság utcai
csatorna járdalappal történő burkolása, valamint a Dózsa-telepi városrész földmedrű
csatornaszakaszain a folyásfenékszint kialakítása járdalapból a káros vizek gyorsabb elvezetése
érdekében. A téli hónapokban a külterületi csatorna 10 km hosszú szakaszán a növényzet (fák,
bokrok, cserjék) kivágása történt meg szakképzett fakitermelő közfoglalkoztatottak irányítása és a
segédmunkások foglalkoztatása mellett.
Összességében elmondható hogy sikeres volt Mindszenten a 100 százalékos támogatottságú
belvízelvezetés közmunkaprogram, amelynek keretében 20 fő regisztrált álláskereső jutott 6
hónapra munkabérhez, illetve a projekt keretein belül megvalósításra került többek között
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Mindszent Város Közigazgatási területén található kül- és belterületi csapadékvíz-elvezető
csatornahálózat önkormányzati kezelésű szakaszán a javítási, karbantartási munkák.
Kistérségi startmunka mintaprogram „Közúthálózat javítása a települések belterületén”
programelem (20 fő) 2014.10.02. – 2015.02.28.
A 2014. július 15. napján benyújtott kérelmünkre a program megvalósításához mindösszesen:
10.436.667,- Ft támogatásban részesültünk az alábbiak szerint:
A 20 fő álláskereső közfoglalkoztatásából eredő közfoglalkoztatási béréhez és az azt terhelő
szociális hozzájárulási adóhoz 8.697.300,- Ft támogatásban, ezen felül a beruházási és dologi
költségekhez 1.739.367,- Ft támogatásban részesült az Önkormányzat.
A „közúthálózat javítása a települések belterületén közfoglalkoztatás” startmunka mintaprogram
keretén belül valamennyi vállalt kötelezettség megvalósításra került.
A foglalkoztatás időtartama alatt (2014. október 02. – 2015. február 28.) teljesítettük többek között
a földutak folyamatos járhatóságának biztosítását, túlnőtt fák kitermelését és a tuskóirtást.
A korábbi években évente szinte mintegy 20 km-es szakaszon végeztük el a kül- és belterületi utak
padkázását, egyengetését az út menti növényzet kezelését, a kitermelt föld elszállítását. Az idei
évben is tovább kívánjuk folytatni ezt a tevékenységünket. Ezzel a műszaki megoldással nagyban
elősegítjük az utak állagának javulását, az állandó fő probléma, hogy az út melletti földes padkák
felhíznak. Az útról a csapadékvíz ez által nem képes lefolyni. A pangó víz az aszfaltréteget
károsítja, felfagy, kátyúk keletkeznek. A veszélyes kátyúk, ütőkátyúk rendbetétele éves szinten
mintegy 4-5 millió forintos költséget jelent a városnak. A folyamatos karbantartással a kátyúzási
költségeket lényegesen le tudjuk redukálni, ezért rendkívül fontos a bel- és külterületi utak éves
szintű karbantartásának elvégzése. A külterületi földutak folyamatos karbantartását elvégeztük gépi
és kézi erővel, mivel településünkön igen sok család él külterületen és a tanyák nagy területen
szórtan helyezkednek el. A földutak folyamatos járhatóságának biztosítása ezért igen fontos feladat.
A város közigazgatási határán belül található összes földutat több alkalommal grédereztük. A
külterületi fő gyűjtőutak karbantartását is a program ideje alatt több alkalommal is elvégeztük. Az
útszélek tisztítása, száraz fák kitermelése a zavartalan közlekedés biztosítása érdekében
elengedhetetlen. A bel- és külterületeken már korábban is problémát okozott a parlagfű
megjelenése, ezért a program ideje alatt a megelőzésre törekedtünk.
Összességében elmondható hogy sikeres volt Mindszenten a 100 százalékos támogatottságú
közúthálózat javítása a települések belterületén közmunkaprogram, amelynek keretében 20 fő
regisztrált álláskereső jutott 5 hónapra munkalehetőséghez, illetve a projekt keretein belül
megvalósításra került többek között a belterületi szakasz útjainak padkázása, valamint a külterületi
földutak folyamatos karbantartása.
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (4 fő) 2014.09.15. – 2014.10.31.
A 2014. szeptember 10. napján benyújtott kérelmünkre a program megvalósításához
mindösszesen: 488.132,- Ft támogatásban részesültünk az alábbiak szerint:
A 4 fő álláskereső közfoglalkoztatásából eredő közfoglalkoztatási béréhez és az azt terhelő
szociális hozzájárulási adóhoz 488.132,- Ft támogatásban, ezen felül a közvetlen költségekhez
0,- Ft támogatásban részesült az Önkormányzat.
A közfoglalkoztatással elsősorban a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult, hátrányos
helyzetű álláskeresők részére hosszabb időtartamú foglalkoztatási lehetőséget kívánunk nyújtani a
települési önkormányzatok közfeladatainak ellátásában való részvétel útján. A foglalkoztatással
hozzájárulunk az alkalmazott személyek szociális körülményeinek javításához. Mindszent Város
területén köztisztasági feladatok ellátása. Parkok karbantartása, tisztítása. Utak környezetének
rendbe tétele. A köztemető környezetének ápolása. Belvízelvezető csatornák tisztítása. Mindszent
Város közigazgatási területén parlagfűírtás. A település egésze számára hasznos tevékenység a
környezetünk tisztán tartása, szebbé tétele. Lényeges szempont a település parlagfűmentesítése.
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2014–2015. évi téli közfoglalkoztatási program keretében hosszabb
közfoglalkoztatás (16 fő) 2014.12.01. – 2015.03.31. (faipari gépkezelő képzés)

időtartamú

A 2014. november 24. napján benyújtott kérelmünkre a program megvalósításához
mindösszesen: 5.863.956,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesültünk az alábbiak
szerint:
Az 16 fő álláskereső közfoglalkoztatásából eredő közfoglalkoztatási béréhez és az azt terhelő
szociális hozzájárulási adóhoz 5.615.104,- Ft támogatásban, ezen felül a közvetlen
költségekhez 248.852,- Ft támogatásban részesült az Önkormányzat.
Fő szempont volt a hátrányos helyzetű álláskeresők foglalkoztatása, készségeinek fejlesztése, illetve
a felzárkóztatásuk fontossága. Az OKJ-s oktatásban résztvevő regisztrált álláskeresők a képzés
elvégzését követően fejleszthetik tudásukat, új szakmát kaphatnak, amely reményeink szerint
visszavezeti őket a munkaerő-piac világába. Fontos kiemelni, hogy a településen magas az
alacsony iskolai végzettségűek száma (általános iskolai végzettséggel nem rendelkezők, vagy 8
általánossal rendelkező), akik az új képzéssel egy olyan szakmát sajátíthatnak el, amely
megkönnyítené a munkaerő-piacon történő elhelyezkedésüket. A képzettség megszerzése után az
álláskeresők a jövőben bevonhatóak lesznek az önkormányzat által közfoglalkoztatás keretében
megvalósuló projektekbe. Elsősorban a polgármesteri hivatal és az intézmények részére
készítenének faipari termékeket. (ládák, asztalok, székek, padok, nyílászárók stb.)
Összességében elmondható, hogy az Önkormányzat által benyújtott pályázatok mind sikeres
elbírálásban részesültek. A programok megkezdése minden esetben teljes létszámmal indult, s
megvalósításuk nagyban hozzájárult a településünkön élő, munka világából kikerült emberek (akik
emiatt hátrányos helyzetbe kerültek, nehezen tudnak újra munkalehetőséghez jutni) szociális
életkörülményeinek javításához. Így a családok megélhetését biztonságosabbá tudtuk tenni.
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