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I.
Bevezetés

A gazdasági program elkészítésének célja, hogy az Önkormányzat Képviselő-testülete a ciklusának
időtartama alatt egy egységes, előre meghatározott célrendszer szerint működjön, fejlődjön.
A Képviselő-testület tudomásul veszi azt, hogy a jelen gazdasági programban meghatározottakat
figyelembe kell venni minden gazdasági jellegű, a gazdálkodásra, a település működtetésére,
fejlesztésére vonatkozó döntésnél.

II.
Helyzetelemzés
Az 1162 fő lakónépességű Medgyesbodzás község Békés megye déli részén, a megyeszékhely
Békéscsaba várostól 27 km-re, déli irányban, Orosházától 25 km-re keleti irányban fekszik. A DélBékési Kistérséghez tartozik. Szomszédos települések: Medgyesegyháza (6 km), Pusztaottlaka (6
km), Csabaszabadi (9 km), Csanádapáca (7 km), Nagybánhebgyes (20 km), Magyarbánhegyes (15
km).
Regionális kapcsolatok, területi adottságok
Medgyesbodzás település a Dél-békési térségben, az alföldi tájegységekre jellemző laza
településszerkezettől eltérően egy viszonylag sűrű településhálózattal rendelkező területen fekszik.
Ennek ellenére, a gyenge útkapcsolatok, és az országos úthálózatoktól való jelentős távolság miatt a
térség belső kohéziója igen gyenge. Ezért a térség elsődleges célja az ország vérkeringéséhez való
kapcsolódás. Ennek érdekében elengedhetetlen feladat a térség útkapcsolatainak, úthálózatának
fejlesztése és a belső kohézió erősítése.
A település közlekedési adottságai a megyei kistérség településeihez hasonlóan kedvezőtlenek. A
település közigazgatási területén országos főút nem vezet át, Békés megye térségében nincs
autópálya. Az országos mellékutak burkolatai igen rossz állapotban vannak. A dél-békési
úthálózatnak – minőségi problémák mellett – súlyos szerkezeti fogyatékosságai vannak. A térség
forgalmi árnyékhelyzete, törzshálózati fejlesztésekből való kimaradása lényegesen rontja az ország
innovációs tengelyéhez való kapcsolódás esélyeit. Emellett a főút nélküli területnek nincs
egyértelmű csomópontja, így a településből számos lényeges célpont (pl. Békéscsaba,
Mezőkovácsháza) csak jelentős kerülővel érhető el.
Táj, természeti adottságok
A település és külterülete az ország tájbeosztása alapján az Alföldön található, területe 31,68 km2 . A
község belterülete két részből áll Medgyesbodzásból és Gábortelepből. A dél-alföldi településekre
jellemzően főleg nagy kiterjedésű, összefüggő szántóterületekből áll, amelyekben csak néha,
foltszerűen jelennek meg a gyep- és rétfelületek, illetve erdősávok. Sajátos tájszerkezeti elemek
között említendők a még meglévő gazdasági majorok a község közelében (négy jelenleg is működik
baromfi telepként illetve terményszárítóként). A település önálló mezőgazdasági reptere jelenleg
üzemen kívül van. A Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság szakhatósági véleménye szerint a
repülőtér gyepes kifutópályája potenciális természeti értéket képvisel (a terület jellege miatt).
Úgyszintén a volt zártkertes terület (a változatos élőhelytípusok jelenléte miatt), ahol a gyepes
felületek mellett főképp a madárvilágot vonzó gyümölcsösök vannak.
Területe a Marosi hordalékkúp Magyarországra eső részének központi része, legfőbb természeti

kincsét a rendkívül jó minőségű szántó területek jelentik. A szántóterületek jelentős hányada a
Békés Megye Területrendezési terve dokumentációja szerint a kiváló termőhelyi adottságú területek
övezetébe tartozik.
A település területén állandó felszínmozgás tapasztalható. A község közel 200 lakóházán (az
épületállomány majdnem egyharmada) jelent meg kisebb-nagyobb repedés az elmúlt évek
folyamán, a probléma okát vagy okait egyelőre nem sikerült tisztázni. A település lakói a mozgások
okát a közeli, regionális szerepkörű vízmű kutak vízkivételében (a regionális vízműkutak a
belterülettől 300 méterre, Medgyesegyháza felé eső határa közelében találhatók), és/vagy a
gázkutató fúrásokhoz végzett 1995-ös robbantásban látják.
III.
Fejlesztési elképzelések
Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011-2014. évekre a következő
általános fejlesztési elképzeléseket határozza meg.
A gazdasági program anyagi forrásainak megteremtése
Az Önkormányzat a gazdasági programban meghatározott célkitűzések megvalósításához szükséges
anyagi források biztosítása érdekében a következő feladatokat rögzíti:
- Az Önkormányzat sajátos működési bevételeinek növelési lehetőségeit meg kell keresni.
Törekedni kell olyan helyi adó rendszer megteremtésére, amely megfelel a helyi adópolitika
elvárásainak, és hatékony eszköze az Önkormányzat saját forrás növelésének.
- A Képviselő-testület nyomon követi a költségvetési támogatási rendszert, és az elképzeléseivel
összhangba hozva igyekszik kihasználni a támogatási rendszer nyújtotta előnyöket.
- Az Önkormányzat áttekinti a meglévő vagyontárgyait, azok hasznosításának módjait és
lehetőségeit, valamint a fenntartási, üzemeltetési költségek nagyságát. Javaslatot dolgoz ki az egyes
vagyontárgyak megfelelő hasznosítására, a felesleges vagyontárgyak kihasználására, valamint az
egyes vagyontárgyak értékesítésére.
-Az Önkormányzat törekszik arra, hogy a gazdasági programjában meghatározott célkitűzéseket
lehetőség szerint hitelfelvétel nélkül, minél több pályázati forrás bevonásával valósítsa meg.
A településfejlesztés széles nyilvánossága
Az Önkormányzat Képviselő-testülete fontosnak tartja, hogy a településfejlesztés a település
számára ismert módon, a széles nyilvánosság biztosítása mellett történjen, mivel ez a biztosítéka
annak, hogy az elméleti fejlesztési tervekből azok valósuljanak meg, melyek tényleg a település
jövőjét, hosszú távú fejlődését, fejlesztését szolgálják.
A településfejlesztés nyilvánosságával kapcsolatos célkitűzések
- Elkészült a település honlapja, melynek karbantartása és információkkal való feltöltése elsődleges
feladat.
- A honlapon biztosítani kell a helyet
- a Képviselő-testület működésével kapcsolatos közérdekű adatoknak,
- a turisztikai kiadványnak,
- a település intézményeinek,
- a helyi civil szervezeteknek,
- a településen megrendezett programoknak.
−
A településfejlesztésbe be kell vonni a helyi lakosságot, vállalkozókat és önszerveződő
közösségeket.

A településfejlesztés átgondoltsága
Az Önkormányzat Képviselő-testülete fontosnak tartja, hogy a településfejlesztés során azok az
igények kerüljenek előtérbe,
- melyek olyan probléma megoldására, igény kielégítésére irányulnak, melyek alapvető
településüzemeltetési és közszolgáltatási feladatokhoz kapcsolódnak,
- melyek több településfejlesztési, üzemeltetési cél megvalósítását is segítik,
- melyek a település fejlesztése szempontjából felállított rangsorban előbbre vannak.
A településfejlesztés átgondoltságát segíti a jelen gazdasági program, valamint az éves költségvetési
tervek, melyek sorrendbe állítják a célokat, illetve részcélokat valósítanak meg a ciklus évei alatt.
A településfejlesztés során – az alapvető településüzemeltetési és közszolgáltatási célú fejlesztések
kivételével – figyelembe kell venni a következőket:
- azokat a fejlesztéseket, programokat kell előtérbe helyezni,
- melyekhez kapcsolódva gazdasági számítások igazolják azt, hogy a fejlesztés
eredményeként az Önkormányzat tartósan (legalább 4 éven keresztül) a korábbi
éveknél magasabb bevétellel, illetve alacsonyabb kiadással számolhat, és/vagy
- melyek hosszú távon a népességszám emelkedését idézik elő,
- melyek munkahelyet teremtenek,
- háttérbe kell helyezni azokat a fejlesztéseket, melyek
- a lakosság, vagy a vállalkozók nagyon szűk körét érintik, és mely fejlesztésekkel
megvalósuló beruházás aránytalan nagy működtetési kiadásokkal jár,
− során létrejött beruházás üzemeltetése aránytalanul nagy terhet ró az
Önkormányzatra, és adott közszolgáltatás más módon, kedvezőbb anyagi feltételekkel
biztosítható.
Felkészülés a pályázatokra
Mivel a Képviselő-testület mandátumának időszaka alatt jelentős pályázati források nyílnak meg,
szükséges az, hogy a településfejlesztés egyik fontos eszközévé váljon a pályázati tevékenység, bár
a az utófinanszírozás és az önerő hiánya megnehezíti a pályázatok felhasználását.
A sikeres pályázatok érdekében:
- a pályázatok megírására a szükséges szakértelemmel és tehetséggel rendelkező
személyt/személyeket kell keresni és megbízni,
- pályázati alap biztosítása az éves költségvetésben
- lépéseket kell tenni az adott fejlesztés megyei, kistérségi, illetve régiós fejlesztési
programba való illesztéséhez,
−
a pályázatok benyújthatósága érdekében a kiemelt fontosságú fejlesztésekre előre
terveket kell készíteni – mivel a tervezés, valamint az engedélyeztetés időigényessége miatt
az adott pályázatban megadott határidő gyakran nem elegendő
Infrastruktúra
Az infrastrukturális fejlesztések pozitív irányba befolyásolják a település fejlődését. Az
infrastruktúra-fejlesztést gyakran más fejlesztésekkel elért eredmények kényszerítik ki, illetve a
megvalósult infrastruktúra gyakran újabb fejlesztési igényeket indukál, illetve megnyitja a
továbblépés lehetőségét.

Az Önkormányzat ezért fontosnak tartja a közúthálózat, a járda, a villamos energia, a gáz, a
közvilágítás, illetve egyéb telefon, internet, kábeltelevízió szolgáltatások biztosítását.
Az informatikai lehetőségek biztosítása a települési önkormányzatok számára a modern kor
követelményeihez való igazodás, felzárkózás követelményét jelenti.
Az elmúlt évtizedek elmaradott infrastruktúrájának fejlesztésében az úthálózat kiépítésében eddig
elért eredményeket tovább kell fejleszteni az útalapok lezárásával. Pályázati lehetőségek folyamatos
figyelemmel kísérése kiemelten fontos ezen a területen.
Hangsúlyt kell fektetni a településközpont arculatának, az épített környezet minőségének javítására:
- parkfelújítás buszmegálló-buszforduló felújítása,
- iskolai kézilabda pálya felújítása,
- két játszótér kialakítása (Medgyesbodzáson orvosi rendelő mögött, Gábortelepen
búcsúhely mellett
- önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújításának megkezdése halaszthatatlan a
további akadálymentesítésekre törekvéssel együtt

Ipar
A helyi iparral, illetve vállalkozásokkal kapcsolatos elképzelések megvalósítása csak nagyon
korlátozottan lehetséges, mert azoknak az infrastruktúra kiépítetlensége valamint a védett vízbázis
komoly gátat szab.
A vállalkozók támogatásával kapcsolatos fejlesztési elképzelések:
−
Az Önkormányzat honlapján bemutatkozási lehetőséget kell biztosítani a helyi
vállalkozásoknak.
Idegenforgalom
A település idegenforgalma a környék nyújtotta természeti adottságokra épül. Így elsősorban a
vidéket felkereső vadászokra. A helyi vadásztársaság a belföldi vadászok mellett külföldről fogad
vendégvadászokat. Főként őz, fácán és mezei nyúl a vadászható vadak. A településen az
idegenforgalom a korábbi időkben nem volt jelentős gazdasági tényező, és a jövőben sem várható.

Munkahelyteremtés feltételeinek elősegítése
Medgyesbodzás Községi Önkormányzat településfejlesztési politikájának legfőbb célkitűzése,
hogy az önkormányzati vagyon a Képviselő-testület ciklusa alatt tartósan ne csökkenjen. Csak
olyan fejlesztéseket vállaljon, melyekkel a megvalósuló eszközöket, programokat a működtetés
során is zökkenőmentesen finanszírozni tudja.
A munkahelyteremtés feltételeinek elősegítése érdekében az Önkormányzat:
- a fejlesztési elképzeléseknél meghatározottak szerint segíti a helyi vállalkozásokat,
valamint az idegenforgalommal érintett vállalkozókat,
- segíti a helyi gazdaság megerősödését, ehhez igyekszik kedvező feltételeket teremteni,
hogy a vállalkozók számára munkahely-bővítési lehetőséget teremtsen,
- a közszolgáltatások megtartása, illetve bővítése révén munkahelyet teremt, és tart fenn a
köztisztviselők, közalkalmazottak foglalkoztatásával,
- aktívan részt vesz a munkaadók és munkavállalók igényeinek közvetítésében, ehhez a
honlapján hirdetési lehetőséget biztosít,
- rendszeresen együttműködik a munkaügyi hivatalokkal.

A munkahelyteremtés feltételeinek javítása a településen fontos feladat, mivel a munkanélküliek
aránya az országos illetve a megyei átlaghoz képest is magasnak mondható.
A munkanélküliség ellen küzdeni kíván az Önkormányzat, mivel a munkanélküli családokban
romlanak az életkörülmények és az emberek életminősége, másrészt az Önkormányzat szociális
kiadásai emelkednek a támogatások, segélyezések miatt.
IV.
Adópolitika
Medgyesbodzás Községi Önkormányzat fontosnak tartja a helyi adópolitikai célkitűzések
megfogalmazását, mivel az jelentősen befolyásolja a településen keletkező saját bevételt, illetve
hatással van a településen élő magánszemélyek és vállalkozók anyagi terheire.
A helyi adókkal kapcsolatos adópolitikai célkitűzések
A helyi adók esetében az Önkormányzat Képviselő-testülete az adóztatást úgy kívánja kialakítani,
hogy az egy meghatározott stabilitás, állandóság mellett, folyamatosan az Önkormányzat biztos
bevételi forrását jelentse, ugyanakkor igazságos is legyen az adózói kört illetően.
A helyi adóztatás során az Önkormányzat Képviselő-testülete:
- minden évben, a költségvetési koncepcióhoz kapcsolódva megvizsgálja a helyi adóztatás
által nyújtott bevételszerzési lehetőségeket,
- adófajtákat összehasonlítva dönt a bevezetendő, illetve fenntartandó adókról, az
adórendelet módosításokról,
- csak olyan adórendeleteket fogad el, amely
- a lakosság számára még elviselhető anyagi terhet jelent,
- nem hat a vállalkozók működésének, fejlesztési elképzeléseinek gátjaként,
Az adóbevételek növelése érdekében a Képviselő-testület fokozott figyelmet fordít arra, hogy
- az adózói fizetési morál javuljon, ennek érdekében rendszeresen tájékozódik az
adókintlévőségek nagyságáról, a beszedésre tett intézkedésekről, illetve a szükséges
adóvégrehajtási szankciók alkalmazásáról, valamint az intézkedések alapján elért
eredményekről,
−
az adózók tájékoztatást kapjanak az adóbevételek felhasználásról, mivel az
adóforintok ismert felhasználási célja, illetve elért eredményei segítik az önkéntes befizetést
(a honlapon közzé kell tenni az adóbevételek nagyságát, és az adóbevételek felhasználási
célját, valamint a tényleges felhasználást),
−
az önkormányzati adóhatóság éljen adóeljárási törvény alapján biztosított
adóellenőrzési jogával és az adóellenőrzések eredményéről a Képviselő-estület legalább
évente tájékoztatást kapjon.
V.
Az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó megoldások

A Képviselő-testület – az Önkormányzati törvényben meghatározott sorrendet követve - a
következő közszolgáltatásokra vonatkozóan rendelkezik:
- vízrendezés és csapadékvíz elvezetés,
- csatornázás,
- köztemető fenntartás,

- helyi közutak és közterületek fenntartása,
- köztisztaság és településtisztaság fenntartása,
- helyi tűzvédelem,
- közbiztonság helyi feladatainak ellátása,
- gondoskodás az óvodáról, az alapfokú nevelésről, oktatásról,
- gondoskodás az egészségügyi ellátásról,
- gondoskodás a szociális ellátásról,
- gondoskodás gyermek és ifjúsági feladatokról,
- közösségi tér biztosítása,
- a nemzeti és etnikai kisebbségek jogai érvényesítésének biztosítása,
- egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése.
A vízrendezés és csapadékvíz elvezetés
Az Önkormányzat biztosítja az egészséges ivóvízellátás szolgáltatást.
Az ivóvízzel történő ellátás a Békés Megyei Vízművek Zrt. szolgáltatón keresztül történik, melyben
az Önkormányzat részben tulajdonos.
Az Önkormányzat tagja a Közép Békési Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulásnak. Az
Önkormányzat kiemelt feladatának tartja, hogy az Európai Unió előírásainak megfelelő minőségű
ivóvizet biztosítson a lakosság számára, ehhez igyekszik a Társulásban foglalt lehetőségeket
kihasználva, pályázati forráshoz jutni.
Csatornázás
A település nem rendelkezik kiépített szennyvíz-csatorna hálózattal.
Az Önkormányzat az Európai Unió előírásainak meg kíván felelni, ezért folyamatosan figyelemmel
kíséri az e tárgyban megjelenő pályázati lehetőségeket, melyek közül azokat részesíti előnyben
amelyek magas támogatási intenzitásúak , illetve az önerő szempontjából a lakosság teherbíró
képességét kevéssé veszik igénybe.

A köztemető fenntartás
Az Önkormányzat kötelező feladatként köteles ellátni a köztemető fenntartással kapcsolatos
feladatokat.
A köztemető fenntartás, mint közszolgáltatás biztosítása, és színvonalának emelése érdekében az
alábbi feladatok vannak:
−
Gondoskodni kell a köztemetők üzemeltetéséről: Medgyesbodzás Újtemető
Medgyesbodzás Ótemető
Gábortelep -temető
−
Biztosítani kell azt, hogy a köztemetők megfeleljenek a jogszabályokban
meghatározott követelményeknek.

A helyi közutak és közterületek fenntartása
A Képviselő-testület a helyi közutak fenntartásával kapcsolatban a közúthálózat olyan kialakítására
törekszik, melyek megfelelnek a település igényeinek.
A Képviselő-testület kívánatosnak tartja a közterületek megfelelő színvonalon történő fenntartását,
ennek érdekében a következő feladatokat határozza meg:
- Fokozott figyelmet kell fordítani a közterületek gondozására, tisztán tartására.

- Be kell kapcsolódni a más szervek által meghirdetett település-virágosítási programba,
ehhez kérni kell támogatók, önkéntesek segítségét.
- Gondoskodni kell a közterületek fásításáról, az elöregedett, veszélyes fák kivágásáról és
pótlásáról.
-Figyelmet kell fordítani a köztéri építmények állagának megőrzésére.
- Különösen a következő közterületekre kell koncentrálni:

önkormányzati hivatal környéke,

önkormányzati intézmények

sportpálya,

temetők,

templom
A közterület fenntartási feladatokat az önkormányzat látja el.

A köztisztaság és településtisztaság fenntartása
A köztisztaság és településtisztaság fenntartási közszolgáltatás biztosítása érdekében az
Önkormányzat
- továbbra is gondoskodik a kommunális hulladék elszállításáról és ártalmatlanításáról; a
szolgáltatást az Önkormányzat a Békés Manifest Kft. szolgáltatóval végezteti,
- propagandát folytat a szemétszállítási szolgáltatás kihasználása érdekében – tájékoztatva a
lakosságot a szemétégetés negatív környezeti hatásáról,
- elősegíti a szelektív hulladékgyűjtés elterjedését,
- évente egy alkalommal megszervezi a lomtalanítási akciót,
- rendszeresen gondoskodik a köztemetőknél található hulladék gyűjtők ürítéséről,
- biztosítja azt, hogy a közterületekre hulladékgyűjtő edények megfelelő számban legyenek
kihelyezve, illetve rendszeres időközönként ürítésre kerüljenek,
- gondoskodik az önkormányzati közutak téli síkosság mentesítéséről és a hóeltakarításról.
-073/31 hrsz.-ú illegális szemétlerakónak a DAREH Önkormányzati Társuláson keresztül
történő rekultivációjáról történő gondoskodás
A közterületek tisztán tartásáról, a zöldfelületek gondozásáról az önkormányzat gondoskodik.
A helyi tűzvédelem
Az Önkormányzat a helyi tűzvédelmi feladatok ellátása, illetve színvonalának javítása érdekében
az Önkormányzati Hivatal vonatkozásában
- figyelemmel kíséri a tűzvédelmi szabályzattal való rendelkezést,
- tájékoztatást kér a szabályozások évenkénti felülvizsgálatának, a tűzvédelmi oktatás
megtartásának és a kapcsolódó nyilvántartások vezetésének megtörténtéről,

A közbiztonság helyi feladatainak ellátása
Az Önkormányzat a helyi közbiztonsági feladatok ellátása, illetve színvonalának javítása érdekében
- támogatja a közbiztonság növelését segítő programok, tájékoztatók szervezését, ilyen
programok tartását kezdeményezi a rendvédelmi szerveknél,
- támogatja polgárőrség működtetését (szorgalmazza a polgárőr szervezet aktív
tevékenységét, helyet biztosít számukra),
- javaslatokat, észrevételeket tesz a rendőrség helyi munkájának hatékonyabbá tételére,
- felhívja a rendőrség figyelmét a tudomására jutott, közbiztonságot veszélyeztető
körülményekre,

- szorgalmazza a községben állandó körzeti megbízott kinevezését
Gondoskodás az óvodáról, az alapfokú nevelésről, oktatásról
Az Önkormányzat a közoktatás biztosítása, és színvonalának javítása érdekében a következő
feladatokat határozza meg:
- Felülvizsgálja a közoktatáshoz kapcsolódó önkormányzati minőségirányítási programot.
- Áttekinti az intézményműködtetés formáját valamint a vonatkozó alapdokumentumokat.
-A rendelkezésre álló források illetve gyermeklétszám folyamatos figyelemmel kísérése
annak az önkormányzati célnak megfelelően, hogy az alapfokú iskolai nevelésről ismételten
helyben, illetve az óvodai nevelésről pedig 2 telephelyen lehessen gondoskodni hosszútávon.
Gondoskodás az egészségügyi ellátásról
Az egészségügyi és a szociális terület fejlesztése nagymértékben hozzájárul a településen élő
lakosság életszínvonalának növekedéséhez és komfortérzésének befolyásolásához, ugyanis az
egészségügyi ellátás a lakossági lét meghatározó elemei közé tartozik.
A háziorvosi, iskolaorvosi tevékenység ellátása vállalkozói szerződés szerint történik.
A védőnői ellátást az Önkormányzat biztosítja.
Az ügyeleti szolgálat biztosítása Dél-békési Térség Többcélú Kistérségi Társulás koordinálásával
valósul meg.
Gondoskodás a szociális ellátásról
Az Önkormányzat Képviselő-testülete fontosnak tartja a szociális alapellátások
biztosítását,valamint olyan szociális háló megteremtését, mely biztonságot nyújt a település
lakosságának. A szociális ellátások területén az Önkormányzat a következő feladatokat látja el:
−
A Képviselő-testület évente legalább egy alkalommal – illetve központi
jogszabályváltozások miatt szükség szerint – felülvizsgálja a helyi szociális ellátások
rendszerét meghatározó rendeletét.
−
A Képviselő-testület a házi segítségnyújtás és étkeztetés alapellátásokat ellátási
szerződés útján biztosítja, amelyet a Közösség Misszió szociális szolgáltatóval kötött
−
Az Önkormányzat önállóan biztosítja a családsegítést, de folyamatosan keresi azon
lehetőségeket, hogy ezen ellátási formát minél költséghatékonyabb formában lássa el.
Gyermek és ifjúsági feladatokról való gondoskodás
Az Önkormányzat Képviselő-testülete kiemelten kezeli a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat. A
kapcsolódó szolgáltatások körében ellátandó feladatok:
- Az e tárgyú rendelet módosításnál figyelembe kell venni a gyermekvédelmi rendszer által
tett jelzéseket, észrevételeket.
- Az Önkormányzat a következő gyermekvédelmi szolgáltatásokat, ellátásokat biztosítja:
−
gyermekjóléti szolgálat

Közösségi tér biztosítása, valamint a közművelődési tudományos művészeti tevékenység,
és a sport támogatása
Az Önkormányzat a közművelődés és kultúra tevékenységekkel kapcsolatban a következő feladatok
ellátásának szükségességét fogalmazza meg:

1. A könyvtár működtetése során
- intézkedéseket kell tenni a könyvállomány gyarapítása érdekében, ehhez ki kell
használni a pályázati lehetőségeket, fogadni kell a magánszemélyek, intézmények,
vállalkozások könyv, elektronikus információhordozó, folyóirat felajánlásait, illetve
anyagi támogatását.
- ismertté kell tenni a könyvtári szolgáltatások körét,
- a könyvtári nyitva tartást az igényekhez kell igazítani.
2. A kultúrház működésével kapcsolatban
-biztosítani kell a szükséges költségvetési forrásokat az épület felújítására,
-a kulturális, közművelődési feladatokat is ellátó szervezetek számára biztosítja a
közösségi helyet,
-támogatni kell a helyi kiadványok megjelenését.
A Képviselő-testület fontosnak tartja a sporttevékenységekkel kapcsolatos közszolgáltatások
további biztosítását is. Ennek érdekében
- Gondoskodik a település sportéletének helyet adó épületek és pályák folyamatos
karbantartásáról, rendben tartásáról.
- A sportpályához kapcsolódva olyan infrastruktúrát épít ki, amely alkalmas helyszínné teszi
nagyobb sport, illetve egyéb helyi rendezvény lebonyolítására.
A nemzeti és etnikai kisebbségek jogai érvényesítésének biztosítása
Az Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatalán keresztül biztosítja a nemzeti és
etnikai kisebbségek jogainak érvényesülését.
Egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése
A Képviselő-testület az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése érdekében a
következő közszolgáltatásokat biztosítja, illetve az alábbi intézkedéseket teszi a szolgáltatás
színvonalának emelése érdekében:
- A Képviselő-testület, az Önkormányzati hivatal és az egészségügyi, szociális ellátást végző
intézmények, személyek folyamatosan együttműködnek egymással az egészséges életmód
feltételeinek javítása érdekében.
- Támogatja azokat a kezdeményezéseket, melyek az egészséges életmóddal, az
egészségmegőrzéssel, az időskorúak problémájával, a hátrányos szociális helyzetbe került
személyekkel kapcsolatos felvilágosító, tájékoztató, segítő tevékenységre irányulnak.
- Az egészséges életmód feltételeinek biztosítása érdekében ellátja a helyi
sporttevékenységgel kapcsolatos feladatokat, így biztosítja a mozgáshoz való helyet.
- Szorgalmazza, hogy a középületekben, közművelődési intézményekben dohányozni csak
az arra kijelölt helyen lehessen.
- A kulturális rendezvények sorába épüljenek be a dohányzás, alkohol, drog fogyasztás
nélküli programok.
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