Szajla Község Önkormányzatának gazdasági programja
A helyi önkormányzatokról szóló 1990,évi LXV. törvény elıírásai szerint
önkormányzatoknak a választási ciklus végéig szóló gazdasági programot kell készíteni.

az

Szajla Község Önkormányzata a gazdasági programon belül figyelembe veszi az európai
normákat, amely a helyi erıforrásokra építve a fejlesztések alapjául szolgálhat. Ezenkívül a
már meglévı és elfogadott községi rendezési terv irányt szab a községfejlesztési feladatoknak.
A gazdasági program célja a település és intézményeinek zavartalan és kiegyensúlyozott
mőködtetése, fejlesztése, az önkormányzat gazdasági lehetıségeinek feltárása, az eddig
megszerzett rangjának megırzése, az itt élı lakosság életkörülményeinek javítása és
hosszabbtávon is a színvonalon tartása , a területfejlesztési és az EU források hatékony
kihasználása.
A program célja Szajla Község Önkormányzatának rendezési tervével
összhangban dolgozni, figyelembe kell venni a település elınyeit, lehetıségeit, s ennek
megfelelıen határozza meg a gazdasági beruházások, fejlesztések irányát. A tervezet a
költségvetési metódusra épül, amelybıl egyértelmővé válik az , hogy az önkormányzat
gazdasági mozgástere meglehetısen korlátozott, a fejlesztésekre fordítható források
optimalizálása az adott költségvetés elfogadásához kötött.
A program elkészítésekor figyelembe vette az önkormányzat az Európai Unió forrásainak
lehetıségét és a kormány hosszú távú gazdasági programjának fıbb célkitőzéseit, a
költségvetési törvénybıl eredı korlátokat.
PRIORITÁSOK
A Gazdasági Program a választási ciklusra szól, de olyan stratégiai jellegő célokat is
tartalmaz, amelyek hosszabb távon megszabják az önkormányzati döntések irányát és
összehangoltabbá teszik azokat.
Szajla Község Önkormányzat Gazdasági Programja nem takarékossági terv, hanem a
település feladatcentrikus mőködtetésének és fejlesztésének stratégiai terve. Program,
melynek célja, hogy a község fejlıdésének üteme fenntartható, életének komfortja
biztosítható, a községek versenyében elért pozíciója legalább megtartható, de inkább javítható
legyen.
A gazdasági program a mőködésre és a fejlesztésre fordítható források arányának
kiegyensúlyozott , fejlesztés orientált alakítására törekszik.
A gazdasági programban meghatározott célkitőzések eléréséhez a
Képviselıtestületnek figyelnie kell a célkitőzések egymásra épülı
megvalósítására , ezenkívül a szükséges anyagi források, eszközök megteremtésére. Elınyben
részesíti azokat a programokat, amelyek a község fenntartható fejlıdését segítik elı.
A község fenntartható fejlıdése , jövedelemtermelı kapacitása szempontjából meghatározó
jelentısége van népességmegtartó képességének. A gazdasági program elsıséget ad a
dinamikus, személyes boldogulásra is esélyt adó , a Szajlán élık komfortérzetét javító,
identitásának, érzelmi azonosulásának kialakulását elısegítı programoknak. A község
szerkezetének alakulásában a fenntartható fejlıdés és a népességmegtartó-képesség
szempontjai minden más megfontolást megelıznek. A beépíthetı és be nem építhetı területek
aránya, a községrészek egyenlıtlen fejlıdésének kiegyenlítése, a komplex községi –
rehabilitáció a község szerkezetének legfontosabb pioritásai.

A Gazdasági Program pioritásának tekinti a kötelezı önkormányzati feladatok teljesítését, a
jogkövetı magatartást, ezért elsıbbséget biztosít a törvény által elıírt kötelezettségek
teljesítését szolgáló programoknak.
A jelen gazdasági programban meghatározott célok, elképzelések megvalósításához a
Képviselıtestületnek biztosítani kell a szükséges anyagi eszközöket, valamint vagyont. Az
anyagi eszközök , valamint a vagyon megteremtéséhez nem elegendıek a szokásos, évrıl évre
keletkezı források / állami támogatások / hanem szükség van a pályázati lehetıségek
felkutatására, az Önkormányzat sajátosságainak kihasználása alapján új lehetıségek
keresésére, a meglévı anyagi források nagyobb mértékő kihasználására.
1. Szajla község
gazdasági helyzetét alapvetıen befolyásoló körülmények
1.1. A kormány gazdaságpolitikai célkitőzései
A Kormány gazdaságpolitikájának középpontjában a gazdaság növekedésének beindítása és a
foglalkoztatás növelése áll, a költségvetés stabilitásának megtartása mellett.
Az államigazgatás hatékonyságnövelésének szükségessége, valamint a költségvetési fegyelem
betartása azt vonja maga után, hogy a Kormány tervei szerint a foglalkoztatottság bıvülése
teljes egészében a vállalkozási szektorban valósul meg 2011. évben.
A 2011. évi infláció mértékét 3,5 %-ban prognosztizálták. A személyi jövedelemadó egy
kulcsosság alakítása és a családi adókedvezmények bevezetése, az adójóváírás átalakítása már
elfogadásra került, amelyek hatásaként a foglalkoztatottság mértékének növekedését várják.
Kiemelt kormányzati célkitőzések:
•

foglalkoztatás ösztönzés, gazdaságélénkítés (Új Széchenyi Terv – ezen belül:
Egészségipar, Zöld- gazdaságfejlesztés, Lakásprogram, Vállalkozásfejlesztés,
Tudomány-innováció, közlekedésfejlesztés, ..stb)

•

a kis és közepes vállalkozások támogatása (Széchenyi-Kártya),

•

az államháztartási hiány csökkentése,

• nyugdíjrendszer átalakítása,
• bürokrácia csökkentése,
• a közpénzek felhasználására vonatkozó gazdálkodási szabályok szigorítása
A helyi önkormányzatok államháztartási alrendszert érintı költségvetési kondíciók,
irányelvek:
A helyi adókra vonatkozóan 2011-tıl csökken az adófajták száma, megszőnik a
vállalkozók kommunális adója és az üdülı építményekre kivetett idegenforgalmi adó.
Egyszerősödik az ideiglenes jellegő iparőzési adókötelezettséggel összefüggı adózói
és adóhatósági adminisztráció (például megszőnik a piaci-vásározó kiskereskedelmi
tevékenység utáni adókötelezettség, továbbá az építıipari tevékenységet végzı
vállalkozások adókötelezettsége a tevékenység-végzés 31. napja helyett 2011-tıl

annak 61. napján kezdıdik). A jogalkalmazás támogatása érdekében pontosításra és
kiegészítésre kerülnek az iparőzési adóalap-megosztási szabályok.
A gépjármőadóban, figyelemmel az Alkotmánybíróság vonatkozó döntésére, a
visszaélések korlátozása érdekében 2011-tıl csökken a súlyos mozgáskorlátozottakat
megilletı gépjármőadó-mentesség: az adómentesség csak a súlyos
mozgáskorlátozottak által üzemeltetett személygépkocsik átlagos (évi 12 ezer forint)
adóterhéig jár.
1.2 A Kormány gazdasági programjának reform elemei
A kormány gazdasági programja kitér az állam, a gazdasági, az egészségügyi és az oktatási
reformra.
Az államreform egyes elemei közvetlenül érintik az Önkormányzatot, illetve az
Önkormányzati hivatalt. Ilyen elemek a modern, szolgáltató közigazgatás, és az
önkormányzati reform.
A közigazgatási reform fıbb elemei:
• Elektronikus önkormányzati szolgáltatás
• Megye feladatainak csökkentése, kistérségi szerep növelése, önkormányzattal
rendelkezı régiók létrehozása
• Egységes kormányhivatalok létrehozása
• Kistérségi társulások létrejöttének ösztönzése
• Jegyzı egyes feladatainak a kistérségi közigazgatási szolgáltató központhoz telepítése
• Kistelepülések körjegyzıségekbe való tömörülésének ösztönzése
• Járási rendszer felállítása
A gazdasági reform keretében a kormány a költségvetési egyensúly helyreállítását célzó
intézkedéseket kíván hozni, és szerkezet-átalakító reformokat dolgoz ki.
Az önkormányzati rendszer átalakulóban van, az elıttünk álló ciklus , ilyen tekintetben is sok
újdonságot tartogat számunkra. A fentiek ismeretében új szemléletmódra van szükség,
továbbra is meg kell felelni az önkormányzati törvény által elıírt feladat és hatáskör
elvárásnak.
Az egészségügyi reform keretében a kormány át kívánja alakítani az egészségügyet,
biztosítási alapon mőködı egészségügyet hoz létre, magas színvonalú egészségügyi
intézményrendszer kialakítását szorgalmazza. Az egészségügyi reform célja a lakosság
egészségügyi állapotának javítása.
Az oktatási reform keretében a kormány célja, hogy esélyegyenlıséget teremtı korszerő
közoktatás jöjjön létre, melyben megvalósul a színvonalas oktatás, és az esélykülönbségek
csökkennek. A program további célja, hogy piacképes tudást adó szakképzés, illetve
versenyképes minıségi felsıoktatás valósuljon meg.
1.3. A kormány fejlesztési irányai
A kormány a fejlesztési elképzeléseit a fejlesztı állam, a fejlıdı magyar vállalkozások, az
innováció és tudomány, az új energiapolitika, a fejlıdı vidék, a területfejlesztés, a fejlıdı
Budapest, a növekvı foglalkoztatás témakörében határozta meg.
A fejlesztési irányok kihatnak az Önkormányzat fejlesztési elképzeléseire is.

A kormányprogram szerint a fejlıdés húzóágazatai a modern ipar, az innovatív ágazatok, az
üzleti és kereskedelmi szolgáltatás és az idegenforgalom.
A közlekedési infrastruktúra fejlesztése során cél az ország egységének megteremtése, az
életformában létezı csoportok elszigeteltségének csökkentése, ezért bıvíteni kell a
közúthálózatot, korszerősíteni kell a vasútközlekedést.
A kormány fejleszteni kívánja az építıipart, és meg kívánja teremteni a tisztább és
egészségesebb környezetet.
2. Szajla község
gazdasági helyzete és a várható változások
2.1. A vagyoni helyzet
Az Önkormányzat vagyona a 2010 évi zárómérleg alapján 177 millió forint.
Az önkormányzati vagyonelemek száma az elmúlt 5 évben szinte állandósult.
A vagyonérték az elızı évhez viszonyítva csökkent a posta épület tulajdonjogának rendezése
miatt. Az Önkormányzat vagyonszerkezete a következı:

Vagyonelem megnevezése

Ingatlan
db száma

Forgalomképtelen törzsvagyon (nem értékesíthetı, nem terhelhetı, a 44
kötelezı feladatok ellátását biztosító vagyon)
Korlátozottan
forgalomképes
törzsvagyon
(meghatározott 13
feltételekkel értékesíthetı, illetve megterhelhetı vagyon)
Egyéb (forgalomképes vagyon, amely szabadon értékesíthetı és 29
megterhelhetı)

Az összes
vagyonból
a vagyon
részaránya

51 %
15 %
34 %

A forgalomképtelen törzsvagyon körébe tartozó fıbb ingatlanok: intézmények, továbbá
közterületek, utak stb.
Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon körébe tartozó fıbb vagyonelemek:
Polgármesteri Hivatal, Napköziotthonos Óvoda, orvosi rendelık, közösségi ház,
tőzoltószertár, gázcseretelep stb.…………….
Egyéb vagyon körébe tartoznak a következı ingatlanok: beépítetlen terület , gyep stb.
A vagyon vagyonelem szerinti megoszlása:
 kedvezıtlen, mert nagyon nagy a forgalomképtelen, illetve a korlátozottan
forgalomképes vagyon aránya.

2.2. A pénzügyi helyzet
Az Önkormányzat pénzügyi, likviditási helyzetét az elmúlt öt évben az alábbiak jellemezték:
 az Önkormányzatnak a fizetıképessége fenntartásához külön állami támogatást
nem kellett igénybe vennie.
 mőködési hitel felvételére
nem került sor,
 fejlesztési hitel felvételére
nem került sor,
 a pénzügyi egyensúly, a folyamatos likviditás
biztosítva volt
2.3. A költségvetés fıbb szerkezete és a várható tendenciák
Az Önkormányzat költségvetési rendelet szerinti fıösszege az elmúlt 5 évben átlagban
104 millió forint körül mozgott.
Kiadások
A költségvetési kiadások szerkezete az alábbiak szerint alakul:
A kiadások összege ezer Ft
2007(tény) 2008.(tény) 2009.(tény) 2010.(tény) 2011.(terv)
31414
36509
43224
43781
27771
jellegő

Megnevezés

Személyi
kiadások
Munkaadókat terhelı
járulékok
Dologi
jellegő
kiadások
Ellátottak
pénzbeli
juttatásai
Speciális
célú
támogatások
Felhalmozási kiadások
Tartalékok
Kiadások összesen:
Kiadások eFt-ban

9405

10857

10897

10148

8461

19197

19002

21150

26537

23090

25719

27320

24352

24140

7164

2629

3627

3425

2925

2838

7361
95725
96

6282
103597
104

28175
131205
131

4368
111899
112

6659
3293
79276
79

A költségvetési kiadások közül
- nıttek a személyhez kapcsolódó kiadások,járulékok, dologi és speciális célú kiadások és
- közel változatlan maradt a felhalmozási kiadások aránya ( pályázati
lehetıségek függvénye miatt )
A költségvetési kiadások közül a következı években várható, hogy
- a személyi juttatások és a munkaadókat terhelı járulékok nagyságát és arányát
növeli
- a kötelezı munkabér emelés (minimálbér emelés, kötelezı átsorolások stb.) ,
- az emelkedı járulékok,

csökkenti
- az átgondoltabb személyi juttatás gazdálkodás miatti megtakarítás,
- a dologi jellegő kiadások nagyságát és arányát
növeli az infláció,
csökkentheti a takarékosabb, gazdaságosabb, megfontoltabb gazdálkodás.
Bevételek
A költségvetési bevételek szerkezete az alábbiak szerint alakul:
A bevételek összege ezer Ft
2007(tény) 2008.(tény) 2009.(tény) 2010.(tény) 2011.(terv)
7654
7604
7770
6883
5404
mőködési

Megnevezés

Intézményi
bevételek
Önkormányzatok
sajátos
mőködési
bevételei
Önkormányzatok
költségvetési
támogatása
Kiegészítések
és
visszatérülések
Felhalmozási
és
tıkebevételek
Támogatásértékő
bevételek
Támogatási kölcsönök
visszatérülése,
igénybevétele,
értékpapírok
kibocsátásának
bevétele
Hitelek
Bevételek összesen:
Pénzforgalmi
bevételek e ft-ban

26159

25764

28111

27199

24967

57116

70402

71535

60090

23423

0

1867

433

1136

0

970

970

1295

970

0

4264

5628

3808

8507

1621

30

25

72

30

38

0
136149
39956

0
154552
42292

0
162544
49520

0
136858
32043

0
79276
23823

A költségvetési bevételek közül
- csökkent az önkormányzatok sajátos mőködési bevételei (a helyi adó bevételek),
- csökkent az önkormányzatok költségvetési támogatása jogcímen kapott összegek
- és közel változatlan maradt a felhalmozási bevételek , és támogatási kölcsön visszatérülések
bevételének aránya.
A költségvetési bevételek szerkezetére hatást gyakorolhat az, hogy a költségvetési
támogatások reálértéke csökken, és egyre több saját bevétel megszerzésére, illetve pályázati
források bevonására lesz szükség.

2.4. A gazdasági program anyagi forrásainak megteremtése
Az Önkormányzat a gazdasági programban meghatározott célkitőzések megvalósításához
szükséges anyagi források biztosítása érdekében a következı feladatokat rögzíti:
- Az Önkormányzat sajátos mőködési bevételeinek növelési lehetıségeit 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 helyi
iparőzési adó bevétel vállalkozás ösztönzı hatása, hogy annak mértéke évek óta nem változik
az 1 %-ról. További helyi adót a Képviselı-testület nem vetett ki a tervezett feladatainak
forrása biztosítására a lakosság teherbíró képességére tekintettel.
- A tervezett adóbevételek bírságok, pótlékok, szabálysértési bírságok behajtása éves szinten
200-300 ezer forint között mozog az utóbbi években.
-A Képviselı-testület nyomon követi a költségvetési támogatási rendszert, és az
elképzeléseivel összhangba hozva igyekszik kihasználni a támogatási rendszer nyújtotta
elınyöket (azaz a feladatokat igyekszik olyan formában, illetve feltételekkel megteremteni,
hogy a legkedvezıbb összegő támogatást kapja).
- Az Önkormányzat áttekinti a meglévı vagyontárgyait, azok hasznosításának módjait és
lehetıségeit, valamint a fenntartási, üzemeltetési költségek nagyságát. Ezek sajnos nem nagy
mozgásteret jelentenek.
- Az Önkormányzat törekszik arra, hogy a gazdasági programjában meghatározott
célkitőzéseket lehetıség szerint hitelfelvétel nélkül, minél több pályázati forrás bevonásával
valósítsa meg.
- Szükség esetén áttekinti, hogy az önként vállalt feladatainak csökkentésével képes-e a
kötelezı feladatokat hitel nélkül finanszírozni.
3. A különbözı szintő fejlesztési, szolgáltatási, illetve egyéb programokkal
kapcsolatos érintettség
Az Önkormányzat gazdasági programját alapvetıen befolyásolják azok a fejlesztési,
szolgáltatás megvalósítási és biztosítási, illetve egyéb programok, melyekben területi
elhelyezkedése, illetve céljai miatt érintett.
Az Önkormányzatot érintik az alábbi régiós programok:
- Észak Magyarországi Operációs Terv
Az Önkormányzat részt vesz a következı kistérségi programokban:
- Pétervására Kistérség Fejlesztési Programja
4. A gazdasági program
4.1. Fejlesztési elképzelések
Szajla Község Önkormányzat Képviselı-testülete a 2011-2014. évekre a következı általános
fejlesztési elképzeléseket határozza meg. (A konkrét fejlesztési elképzeléseket a gazdasági
program további részei, az adott témakörhöz kapcsolódóan tartalmazzák.)

Idegenforgalom
Az idegenforgalom a település azon ágazata, ahol kiaknázatlan lehetıségek vannak. Ki kell
használni azt, hogy Magyarország egyre népszerőbb turisztikai célpont a külföldi lakosság
számára, s jó ütemben fejlıdik a belföldi turizmus is. A turisztikai kínálat az igényeket
figyelembe véve egyre szélesedik, ahol a településnek meg kell találnia, illetve ki kell
alakítania saját arculatát, és tovább kell fejlesztenie a turisztikai vonzerejét.
A turisztika fontos azért is, mert munkahelyteremtı és megtartó képessége is jelentıs lehet.
Az idegenforgalommal kapcsolatos fejlesztési elképzelések
- Fejleszteni kell a település turisztikai arculatát. Kiemelten kell kezelni azokat a
fejlesztéseket, melyek turisztikailag is kiemelkedı jelentıséggel bírnak,
vonzerıt jelentenek. Nagyhalom „ Attila sírja domb „ emlékhely további
alakítása,
- Helytörténeti kiállítás a megvásárolt Tájház jellegő épületben
- Turisztikai kiadványt kell készíteni (pl.: füzet, prospektus, túratérkép ,
képeslap stb..).
- Az idegenforgalmi megítélés szempontjából fontos közterületeken megfelelı
pihenıhelyek kialakítása (pad, asztal, szeméttároló edény stb.).
- Ökoturizmus feltételeinek fejlesztése ,üdülıterület kialakítása hétvégi házas
üdülıterület biztosításával
- A település területén található hagyományos lakókörnyezethez illeszkedı
lakosságot ellátó üzletek , vendéglátó, szolgáltató épületek fejlesztése
- A Tájházban régi tevékenységek bemutatása: fafaragás, kosárfonás,
kenyérsütés, lekvár fızés stb.
- A falusi vendéglátáshoz szálláshelyek kialakítása, ösztönzése
Egyéb, idegenforgalommal kapcsolatos fejlesztési elképzelések:
- Támogatni kell az idegenforgalom, illetve a település látogatottságát, ismertségét
segítı rendezvényeket Falunap esetleg Attila emléknap / történelmi jellegő
bemutatókkal /, biztosítani kell azt, hogy a rendezvények idıpontja, programja a
megyei lapban megjelenjen, a honlapra felkerüljön. A helyi hagyományırzı
rendezvények szervezése, lebonyolításának segítése
- Fel kell tüntetni az Önkormányzat honlapján a turisztikai lehetıségeket, valamint a
Vállalkozói térképet, továbbá megjelenési lehetıséget kell biztosítani az
idegenforgalommal foglalkozó vállalkozások számára is.
Infrastruktúra
Az infrastrukturális fejlesztések pozitív irányba befolyásolják a település fejlıdését. Az
infrastruktúra-fejlesztést gyakran más fejlesztésekkel elért eredmények kényszerítik ki, illetve
a megvalósult infrastruktúra gyakran újabb fejlesztési igényeket indukál, illetve megnyitja a
továbblépés lehetıségét.
Az Önkormányzati vagyon forgalomképtelen törzsvagyon részének / pl. utak, közterületek,
intézmények / funkciója a közszolgáltatások biztosítása, amelynek állagát javítani, értékét
lehetıség szerint növelni kell / karbantartással, felújítással, beruházással /
Az Önkormányzat vagyona tartósan nem csökkenhet, vagyonhasznosítási alapelv a
„ vagyonért vagyont „, tehát a forgalomképes vagyon hasznosításából származó bevételeket
vagyonszerzésre, beruházásra lehet felhasználni.

Az Önkormányzat Képviselı-testülete ezért fontosnak tartja a közúthálózat, a járda, a
vízvezetékrendszer, , a villamos energia, a gáz, a közvilágítás, illetve egyéb telefon, internet,
szolgáltatások biztosítását.
Alapvetı fontosságúnak tartja a csatornahálózat és a szennyvízelvezetı rendszer kiépítését,
ennek megvalósításához a terv engedélyeztetését, a pályázat elıkészítését. Az elıkészületnek
tartalmaznia kell a lakossági igények felmérését a költségekrıl, és annak fizetési módjáról.
Az informatikai lehetıségek biztosítása a települési önkormányzatok számára a modern kor
követelményeihez való igazodás, felzárkózás követelményét jelenti. Az informatika terén meg
kell valósítani azt, hogy
- az Önkormányzat folyamatosan fejlessze a honlapját, és ASP szolgáltatáshoz
csatlakozással felkészüljön az elektronikus ügyintézés bevezetésére.
- az internet hozzáférés biztosítva legyen a lakosság széles köre számára. A
hozzáférést biztosítani kell a következı helyeken: Polgármesteri Hivatal „e
Magyarország Pont „
4.2. Munkahelyteremtés feltételeinek elısegítése
Szajla Község Önkormányzat Képviselı-testülete a 2011-2014. évekre az alábbi feladatokat
és célokat határozza meg a munkahelyteremtés feltételeinek javítása érdekében:
Általános foglalkoztatást segítı célok és feladatok
A munkahelyteremtés feltételeinek javítása a településen fontos feladat, mivel a
munkanélküliek aránya 10 %.
A munkanélküliség ellen küzdeni kíván az Önkormányzat, mivel a munkanélküli családokban
romlanak az életkörülmények és az emberek életminısége, másrészt az Önkormányzat
szociális kiadásai emelkednek a támogatások, segélyezések miatt.
A munkahelyteremtés feltételeinek elısegítése érdekében az Önkormányzat:
- a fejlesztési elképzeléseknél meghatározottak szerint segíti a helyi vállalkozásokat,
valamint az idegenforgalommal érintett vállalkozókat,
- a közszolgáltatások megtartása, illetve bıvítése révén munkahelyet teremt, és tart
fenn a köztisztviselık, közalkalmazottak foglalkoztatásával,
- aktívan részt vesz a munkaadók és munkavállalók igényeinek közvetítésében, ehhez
a honlapján hirdetési lehetıséget biztosít,
- az adópolitikájában a lehetıségekhez képest kedvezményeket biztosít azon helyi
vállalkozások számára, akik helyi munkaerıt alkalmaznak,
- rendszeresen együttmőködik a munkaügyi hivatalokkal.
Közmunkások foglalkoztatása
A közmunka program elınyt biztosít az állás nélküli személynek azáltal, hogy a közmunka
ideje munkavégzésnek minısül, másrészt elınyt jelent a foglalkoztatónak, mivel kedvezı
anyagi feltételekkel (részben a munkaügyi központ pályázati finanszírozásával) tud elláttatni
közcélú feladatokat.
A közmunkások foglalkoztatásával kapcsolatban az Önkormányzat
- megvizsgálja a közmunkások foglalkoztatásának lehetıségeit,
- kihasználja a közmunkával való foglalkoztatás finanszírozási elınyeit.

4.3. A településfejlesztési politika célkitőzései
Szajla Község Önkormányzat településfejlesztési politikájának legfıbb célkitőzése, hogy az
önkormányzati vagyon a Képviselı-testület ciklusa alatt tartósan ne csökkenjen. Csak olyan
fejlesztéseket vállaljon, melyekkel a megvalósuló eszközöket, programokat a mőködtetés
során is zökkenımentesen finanszírozni tudja.
Az Önkormányzat Képviselı-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 tervekbıl azok valósuljanak meg, melyek
tényleg a település jövıjét, hosszú távú fejlıdését, fejlesztését szolgálják.
Az Önkormányzat Képviselı-testülete fontosnak tartja, hogy a településfejlesztés során azok
az igények kerüljenek elıtérbe,
- melyek olyan probléma megoldására, igény kielégítésére irányulnak, melyek
alapvetı településüzemeltetési és közszolgáltatási feladatokhoz kapcsolódnak, vagy
- melyek több településfejlesztési, üzemeltetési cél megvalósítását is segítik,
- melyek a település fejlesztése szempontjából felállított rangsorban elıbbre 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 –:
- azokat a fejlesztéseket, programokat kell elıtérbe 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 elı,
- melyek munkahelyet teremtenek,
- háttérbe kell helyezni azokat a fejlesztéseket, melyek
- a lakosság, vagy a vállalkozók nagyon szők körét érintik, és mely
fejlesztésekkel megvalósuló beruházás aránytalan nagy mőködtetési kiadásokkal
jár,
- során létrejött beruházás üzemeltetése aránytalanul nagy terhet ró az
Önkormányzatra, és adott közszolgáltatás más módon, kedvezıbb anyagi
feltételekkel biztosítható.
Az Önkormányzat területrendezési terve a településfejlesztés egyik alapdokumentuma, amely
kijelöli a településen belül az egyes településrészek funkcióját, jellegét.
A Képviselı-testület feladata, hogy
- a ciklus ideje alatt áttekintse a településrendezési tervet, szükség esetén lépéseket
tegyen a rendezési terv módosítására,
- konkrét lépéseket tegyen a rendezési tervben szereplı fejlesztések megvalósítására.
A Képviselı-testület mandátumának idıszaka alatt szükséges az, hogy a településfejlesztés
egyik fontos eszközévé váljon a pályázati tevékenység.

A sikeres pályázatok érdekében:
- a pályázatok megírására a szükséges szakértelemmel és tehetséggel rendelkezı
személyt/személyeket kell keresni és megbízni (lehet külsıs is)
- lépéseket kell tenni az adott fejlesztés megyei, kistérségi, illetve régiós fejlesztési
programba való illesztéséhez,
- a pályázatok benyújthatósága érdekében a kiemelt fontosságú fejlesztésekre elıre
terveket kell készíteni – mivel a tervezés, valamint az engedélyeztetés idıigényessége
miatt az adott pályázatban megadott határidı gyakran nem elegendı,
Az Önkormányzat következı településfejlesztési céljai olyan célok, melyek a település
általános fejlesztését segítik elı, valamint a közszolgáltatások biztosításához és fenntartásához
kapcsolódnak.
Településfejlesztési célok:
- belterületi közutak felújítása, szükség esetén kiépítés – elsıdlegesen a már elkészült
tervdokumentáció alapján a Tarna, Liget és Kossuth Lajos út felújítása
- szennyvízcsatorna kiépítése,- járda építés és felújítások,
- orvosi rendelık akadálymentesítése és komplex felújítása
- középületek környezetének rendezése, parkolók kialakítása,
- csapadékvíz-elvezetı rendszer építése, felújítása,
- egészséges ivóvíz vezetékrendszer folyamatos karbantartása
- temetı kapu és kerítés kiépítése
- buszváró karbantartása, felújítása,
- nem hasznosított külterületi önkormányzati ingatlanok erdısítése, pihenı parkká
alakítása,
- turisztikai jellegő területek fejlesztése, kialakítása,
4.4. Az adópolitika célkitőzései
Szajla Község Önkormányzata fontosnak tartja a helyi adópolitikai célkitőzések
megfogalmazását, mivel az jelentısen befolyásolja a településen keletkezı saját bevételt,
illetve hatással van a településen élı magánszemélyek és vállalkozók anyagi terheire.
A helyi adók esetében az Önkormányzat Képviselı-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
illetıen.
2010 évben a következı helyi adónemekbıl származott bevétel:
-gépjármőadó
2 millió Ft
-iparőzési adó… 500 ezer ft
A helyi adóztatás során az Önkormányzat Képviselı-testülete:
- minden évben, a költségvetési koncepcióhoz kapcsolódva megvizsgálja a helyi
adóztatás által nyújtott bevételszerzési lehetıségeket,
- adó-fajtánként meghatározza az érintett adózói kör nagyságát, a rendszerbe
beépítendı – a gazdasági program célkitőzéseit elısegítı – kedvezmények és
mentességek rendszerét, a várható bevételeket, és az adóztatás miatt jelentkezı negatív
hatásokat,
- adófajtákat összehasonlítva dönt a bevezetendı, illetve fenntartandó adókról, az
adórendelet módosításokról,
- csak olyan adórendeleteket fogad el, amely

- a lakosság számára még elviselhetı anyagi terhet jelent,
- nem hat a vállalkozók mőködésének, fejlesztési elképzeléseinek gátjaként,
- nem terheli a vállalkozásokat a foglalkoztatottak számához kapcsolódva.
Az adóbevételek növelése érdekében a Képviselı-testület fokozott figyelmet fordít arra, hogy
- az adózók fizetési morálja javuljon, ennek érdekében rendszeresen tájékozódik az
adókintlévıségek nagyságáról, a beszedésre tett intézkedésekrıl, illetve a szükséges
adóvégrehajtási szankciók alkalmazásáról, valamint az intézkedések alapján elért
eredményekrıl,
- az adóalanyok teljes köre adóztatásra kerüljön, ennek érdekében tájékoztatást kér az
adóalanyi kör adóbejelentkezési kötelezettsége teljesítésérıl, a lehetséges adóalanyok
és a vonatkozó nyilvántartások egyeztetésének eredményérıl,
- 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
adóellenırzési jogával és az adóellenırzések eredményérıl a Testület legalább évente
tájékoztatást kapjon.

4.5. Az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó
megoldások
Szajla Község…Önkormányzat Képviselı-testülete a gazdasági elképzelései között fontosnak
tartja az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó
intézkedéseket.
Az Önkormányzat Képviselı-testülete az önkormányzati és egyéb közigazgatási feladatait a
hivatala útján látja el.
A Képviselı-testület – az Önkormányzati törvényben meghatározott sorrendet követve - a
következı közszolgáltatásokra vonatkozóan rendelkezik:
- épített és természeti környezet védelme,
- vízrendezés és csapadékvíz elvezetés,
- köztemetı fenntartás,
- helyi közutak és közterületek fenntartása,
- köztisztaság és településtisztaság fenntartása,
- helyi tőzvédelem,
- közbiztonság helyi feladatainak ellátása,
- közremőködés a foglalkoztatás megoldásában,
- gondoskodás az óvodáról, az alapfokú nevelésrıl, oktatásról,
- gondoskodás az egészségügyi ellátásról,
- gondoskodás a szociális ellátásról,
- gondoskodás gyermek és ifjúsági feladatokról,
- közösségi tér biztosítása,
- közmővelıdési tudományos mővészeti tevékenység, sport támogatása,
- a nemzeti és etnikai kisebbségek jogai érvényesítésének biztosítása,
- egészséges életmód közösségi feltételeinek elısegítése.

Közigazgatás
Az Önkormányzat közigazgatási feladatait a Polgármesteri Hivatal látja el.
Az 1000 fı alatti települések körjegyzıségbe való kötelezése miatt meg kell vizsgálni az
alternatív lehetıségeket.
A közigazgatás megfelelı színvonalának biztosítása érdekében szükséges:
- a szolgáltató jellegő közigazgatás megteremtése,
- az ügyfélfogadási idık felülvizsgálata,
- az elektronikus ügyintézés lehetıségének megteremtése,
- az információs szolgáltatás mőködtetésének kiterjesztése (nem csak a szociális
területekre),
- a közigazgatás tárgyi feltételeinek javítása (számítógép, gyors internet hozzáférés stb.)
-a közintézmények akadálymentesítése.
- a folyamatos köztisztviselıi képzések biztosítása
Az önkormányzati hivatallal kapcsolatos konkrét fejlesztési elképzelések:
- elhasználódott számítógépek cseréje, folyamatos karbantartása
- fénymásolók folyamatos karbantartásának biztosítása
- iroda-berendezések pótlása,
- a tárgyaló terem berendezéseinek cseréje szükség esetén
- az épületen belül irattári helyiség vagy irattári szekrény biztosítása, épület külsı
felújítása, szükség esetén bıvítése
Az épített és természeti környezet védelme
A Képviselı-testület az épített és természeti környezet védelme érdekében
- áttekinti a védelmet igénylı, vagy védelem alá vonandó építészeti, illetve természeti
értékeket,
- szükség esetén módosítja a helyi védelemrıl szóló rendeletét,
A településkép javítása érdekében javaslatokat dolgoz ki, a gondozatlan ingatlanok
rendbetétele, az életveszélyessé vált ingatlanok bontása/felújítása érdekében. A
közfoglalkoztatottaknál kötelezıvé tette a lakókörnyezet rendben tartását, mint jogosultsági
feltételt.
A vízrendezés és csapadékvíz elvezetés
Az Önkormányzat biztosítja az egészséges ivóvízellátás szolgáltatást.
Az ivóvízzel történı ellátás az Észak-magyarországi Regionális Vízmővek Zrt. Kazincbarcika
szolgáltatón keresztül történik. Az ivóvízhálózat az Önkormányzat tulajdonában áll jelenleg.
Az ivóvíz hálózat felújítása a szolgáltató által rendszeresen történik.
Csatornázás
A településen szorgalmazni kell a csatornahálózat kiépítését.
A kiépítéshez pályázati lehetıségeket kell keresni, mivel a beruházást csak önkormányzati
önerıbıl és lakossági forrásból a település nem tudja megvalósítani.

A köztemetı fenntartás
Az Önkormányzat kötelezı feladatként köteles ellátni a köztemetı fenntartással kapcsolatos
feladatokat.
A köztemetı fenntartás, mint közszolgáltatás biztosítása, és színvonalának emelése érdekében
- Biztosítani kell azt, hogy a köztemetı megfeleljen a jogszabályokban
meghatározott követelményeknek
- A köztemetı a 39 –es hrsz-on található, üzemeltetıje az Önkormányzat.
Közvetlen mellette a 38 / 2 hrsz-on található az egyházi temetı, üzemeltetıje
és tulajdonosa az egyház. A temetkezések jelenleg mindkét temetıben
biztosítottak.
- Pályázati támogatás segítségével a temetı kapu és kerítés felújítása indokolt.
A helyi közutak és közterületek fenntartása
A Képviselı-testület a helyi közutak fenntartásával kapcsolatban a közúthálózat olyan
kialakítására törekszik, melyek megfelelnek a település igényeinek.
- Szükséges a belterületi utak folyamatos karbantartása, felújítása, kiemeleten a
tervdokumentációval rendelkezı Tarna, Liget utcában.
- Járda felújítás szükséges az elkövetkezı idıszakban a következı területeken:
Ó- Szajlán az Ady utca,
Ujtelepen a Postától a Polgármesteri Hivatalig terjedı szakaszon
A Képviselı-testület kívánatosnak tartja a közterületek megfelelı színvonalon történı
fenntartását, ennek érdekében a következı 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 ,lakosság segítségét.
- Gondoskodni kell a közterületek fásításáról, az elöregedett, veszélyes fák kivágásáról
és pótlásáról.
- Díszburkolattal kell ellátni a központi területeket
- Nagyobb figyelmet kell fordítani a köztéri építmények állagának megırzésére.
- Látványelemekkel (pl. szobor, szökıkút, köztéri eszközök) kell gazdagítani az arra
alkalmas területeket
- Különösen a következı közterületekre kell koncentrálni:
- Önkormányzati hivatal környéke,
- önkormányzati intézmények
- játszótér,
- sportpálya,
- temetı,
- közterek, parkok
Az Önkormányzat Képviselı-testülete a játszóterekkel kapcsolatban az alábbi feladatokat
határozza meg:
- az EU-s szabványnak megfelelıen kialakított játszótereket : Ó-falu sportpályánál és
Ujtelep Liget utcai játszótereket folyamatosan gondozni, ápolni kell, a játszóterek
eszközeit ellenırizni, szükség esetén karbantartani, valamint zöldfelületeit kezelni kell.
- balesetvédelmi megelızı karbantartást kell végezni.

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 Pevik Közüzemi és Szolgáltató Kft Pétervására
szolgáltatóval végezteti 2011. június végéig. 2011 évben közbeszerzésen belül biztosítja a
további zökkenımentes szolgáltatást.
- ki kell használni a szelektív hulladékgyőjtés lehetıségét a rendelkezésre álló győjtısziget
használatával, a keletkezett szelektív hulladékok elszállíttatása biztosított.
- évente egy alkalommal / tavasszal / megszervezi a lomtalanítási akciót,
- évente egy alkalommal / tavasszal /szemétgyőjtési akciót szervez a lakosság és a civil
szervezetek, valamint a tanulók bevonásával.
- gondoskodik a köztemetınél található konténer ürítésérıl,
- biztosítja azt, hogy a közterületekre hulladékgyőjtı edények megfelelı számban legyenek
kihelyezve, illetve rendszeres idıközönként ürítésre kerüljenek,
- gondoskodik télen az önkormányzati közutak hóeltakarításáról, a szükséges helyeken a téli
síkosság mentesítésérıl
- A közterületek tisztán tartásáról, a zöldfelületek gondozásáról

A helyi tőzvédelem
Az Önkormányzat a helyi tőzvédelmi feladatok ellátása, illetve színvonalának javítása
érdekében
- támogatja a helyi Önkéntes Tőzoltó Egyesületet
- közremőködik a tőzoltóság eszközeinek korszerősítését, bıvítését célzó pályázati
tevékenységben,
- az Önkormányzati hivatal, illetve az önkormányzati intézmények vonatkozásában
- figyelemmel kíséri a tőzvédelmi szabályzattal való rendelkezést,
- tájékoztatást kér a szabályozások évenkénti felülvizsgálatának, a tőzvédelmi
oktatás megtartásának és a kapcsolódó nyilvántartások vezetésének
megtörténtérıl,
- ellenırzi a települési tőzriadó alkalmával alkalmazandó sziréna mőködıképességét.
A közbiztonság helyi feladatainak ellátása
Az Önkormányzat a helyi közbiztonsági feladatok ellátása, illetve színvonalának javítása
érdekében
- támogatja a helyi Polgárır Egyesületet
- támogatja a közbiztonság növelését segítı programok, tájékoztatók szervezését, ilyen
programok tartását kezdeményezi a rendvédelmi szerveknél,
- javaslatokat, észrevételeket tesz a polgárırség és a rendırség helyi munkájának
hatékonyabbá tételére,
- felhívja a rendırség figyelmét a tudomására jutott, közbiztonságot veszélyeztetı
körülményekre,
- folyamatosan kapcsolatot tart a helyi polgárır egyesület elnökével és a rendırség
körzeti megbízottjával

Gondoskodás az óvodáról, az alapfokú nevelésrıl, oktatásról
Az Önkormányzat, mint közoktatási intézmény fenntartó elkészítette a közoktatási
feladatokhoz kapcsolódó önkormányzati minıségirányítási programját.
A minıségirányítási program meghatározza a közoktatási intézményrendszer egészére
vonatkozó fenntartói elvárásokat, az intézmények által ellátandó feladatokat stb.
Az Önkormányzat a közoktatás biztosítása, és színvonalának javítása érdekében a következı
feladatokat látja el:
- Továbbra is gondoskodik
- az óvodai ellátásról helyben társulás keretében
- az általános iskolai ellátás biztosításáról (a Tamási Áron Általános Iskola
Pétervására, Országh Kristóf Általános Iskola Sirok intézményekkel )
- Figyelemmel kíséri az intézménymőködtetés formáját (közös fenntartás,
intézményirányító fenntartás, Társulási megállapodás, kistérségi társulás stb.),
valamint a vonatkozó alapdokumentumokat.
- A Napköziotthonos Óvoda önkormányzati intézménynél kezdeményezni kell
- az energiatakarékossági szempontok elıtérbe kerülését: a főtés, a víz, és
villamos energia költségek csökkentését,
- belsı számítógépes hálózat kiépítését, ha annak elınyei egyértelmően
igazolhatóak.
- Az óvoda közoktatási intézménytıl a jogszabályban elıírt kötelezı eszközállomány
biztosítására, pótlásra, az avultság, elhasználódás miatti cserére vonatkozó tervet kér.
- Intézkedéseket tesz az intézmény kihasználtságának növelésére, ennek érdekében
támogatja az intézményt népszerősítı programok szervezését, valamint az
intézménynek bemutatkozási lehetıséget biztosít az Önkormányzat honlapján.
- Az Önkormányzat segíti az intézmény pályázati tevékenységét, figyelemmel
kíséri a benyújtott pályázatokat és azok megvalósulását.
- A lehetıségekhez mérten biztosítani kell, hogy a helyi gyermekek a helyi
óvodában kapjanak napközbeni ellátást. Ehhez a körülményeket úgy kell
alakítani, hogy az megfeleljen az elvárásoknak. Csak ebben az esetben
választják az intézményt a gyermekek elhelyezésére. Az intézmény jelenleg jól
felszerelt, és bıvítésre, felújításra került.
Az oktatási tevékenység biztosításához a következı fejlesztésekre, felújításokra van
szükség:
- Energia megtakarítás szempontjából a hálózatok felújítása pályázati
támogatással

Gondoskodás az egészségügyi ellátásról
Az Önkormányzat kötelezı feladata az egészségügyi alapellátás biztosítása. A Képviselıtestület a gazdasági program idıtartama alatt az egészségügyi szolgáltatást a következı
módon kívánja biztosítani.
- a háziorvosi ellátást ( vállalkozó háziorvossal kötött megállapodás alapján Szajla
ujtelep Táncsics út 25 sz.alatti önkormányzati tulajdonban lévı épületben, ezenkívül
Ó- Szajlán az Alkotmány utca 8.sz.alatti önkormányzati tulajdonban lévı épületben. A
háziorvosi körzet székhelye Bükkszék.

- a védınıi ellátást Bükkszék székhellyel
- A parlagfő elleni védekezésre nagyobb hangsúlyt fektet. Felhívja az önkormányzati
hivatal figyelmét az ezirányú hatósági tevékenységre, támogatja a témával kapcsolatos
ismeretterjesztést, illetve a parlagfő terjedése ellen küzdı akciókat.

Gondoskodás a szociális ellátásról
Az Önkormányzat Képviselı-testülete fontosnak tartja a szociális alapellátások biztosítását,
olyan szociális háló megteremtését, mely biztonságot nyújt a település lakosságának. A
szociális ellátások területén az Önkormányzat a következı feladatokat látja el:
- A Képviselı-testület évente legalább egy alkalommal – illetve központi
jogszabályváltozások miatt szükség szerint – felülvizsgálja a helyi szociális ellátások
rendszerét meghatározó rendeletét.
- A következı szociális ellátásokat és szolgáltatásokat biztosítja:
-házi segítségnyújtás a Pétervásárai Kistérség Többcélú Társulásán keresztül
- szociális étkeztetés
- családsegítés a Pétervásárai Kistérség Többcélú Társulásán keresztül

Gyermek és ifjúsági feladatokról való gondoskodás
Az Önkormányzat Képviselı-testülete kiemelten kezeli a gyermek- és ifjúságvédelmi
feladatokat. A kapcsolódó szolgáltatások körében ellátandó feladatok:
- Évente felül kell vizsgálni a helyi gyermekvédelmi, gyámügyi rendeletet.
- A rendelet módosításnál figyelembe kell venni a gyermekvédelmi rendszer által tett
jelzéseket, észrevételeket.
- Az Önkormányzat a következı gyermekvédelmi szolgáltatásokat, ellátásokat
biztosítja:
- családsegítı szolgálat, gyermekjóléti szolgálat, nevelési tanácsadó (a
szolgáltatást társulási megállapodás alapján az Aranykapu Kistérségi Humán
Szolgáltató Központ Pétervására biztosítja.
- Az Önkormányzat támogatja a Közösségi Házban az Ifjúsági Klub mőködését,
konditerem használata biztosított, illetve támogat még minden olyan programot,
rendezvényt, mely az ifjúság kultúrált szabadidı eltöltését, nevelését, mővelıdését
szolgálja.

Közösségi tér biztosítása, valamint a közmővelıdési tudományos mővészeti tevékenység,
és a sport támogatása
Az Önkormányzat a közmővelıdés és kultúra tevékenységekkel kapcsolatban az
önkormányzati rendeletben, illetve a jogszabályokban elıírt szolgáltatások biztosítása és a
szolgáltatások színvonala emelése érdekében a következı feladatok ellátásának
szükségességét fogalmazza meg:
- Felül kell vizsgálni a helyi közmővelıdési rendeletet.

- A könyvtár mőködtetése során
- közkönyvtárként kell üzemeltetni a községi könyvtárat a kistérségi társulás
keretében biztosított szakmai feltételekkel a Bródy Sándor Megyei és Városi
Könyvtár mozgókönyvtári ellátás megállapodása alapján
- intézkedéseket kell tenni a könyvállomány gyarapítása érdekében, ehhez ki
kell használni a pályázati lehetıségeket, 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. Jelenlegi nyitvatartása
Szajla- ujtelepen kedd és pénteki napokon 17-20 óráig, az ófaluban szombati
napokon 13-14 óráig.
- biztosítani kell az internet hozzáférést / Polgármesteri Hivatalban hivatali
nyitvatartási idıben / e Magyarország Pont
- A Közösségi Ház mőködésével kapcsolatban
- biztosítani kell a szükséges költségvetési forrásokat,
- pótolni kell az elhasználódott eszközöket
- fejleszteni kell a meglévı eszközállományt / pályázat kihasználásával /
- Bemutatkozási lehetıséget kell biztosítani a helyi mővészek számára (költıi est,
felolvasó est, kiállítások, bemutatók szervezésével)
- Szorgalmazni kell a település múltját bemutató tárlat összeállítását,
- Támogatni kell a helyi kiadványok megjelenését. / Szajla története, Attila legenda
leírás kiadvány , képeslap készíttetés/
A Képviselı-testület fontosnak tartja a sporttevékenységekkel kapcsolatos közszolgáltatások
további biztosítását is. Ennek érdekében
- Gondoskodik a település sportéletéhez szükséges hely biztosításáról
- Támogatja a település sportegyesületét
- Ösztönzi a pályázat benyújtását mőködésükhöz

A nemzeti és etnikai kisebbségek jogai érvényesítésének biztosítása
Az Önkormányzat Képviselı-testülete a hivatalán keresztül biztosítja a nemzeti és etnikai
kisebbségek jogainak érvényesülését. Segíti a megalakult Kisebbségi Önkormányzat
mőködését.
Egészséges életmód közösségi feltételeinek elısegítése
A Képviselı-testület az egészséges életmód közösségi feltételeinek elısegítése érdekében a
következı közszolgáltatásokat biztosítja, illetve az alábbi intézkedéseket teszi a szolgáltatás
színvonalának emelése érdekében:
- A Képviselı-testület, az Önkormányzati hivatal és az egészségügyi, szociális ellátást
végzı intézmények, személyek folyamatosan együttmőködnek egymással az
egészséges életmód feltételeinek javítása érdekében. (A kölcsönös együttmőködés
tapasztalatairól a testület legalább évente illetve kétévente egy alkalommal
meghallgatja az intézményvezetık, orvos, védını tájékoztatását. )
- Támogatja azokat a kezdeményezéseket, melyek az egészséges életmóddal, az
egészségmegırzéssel, az idıskorúak problémájával, a hátrányos szociális helyzetbe

került személyekkel kapcsolatos felvilágosító, tájékoztató, segítı tevékenységre
irányulnak.
- Az egészséges életmód feltételeinek biztosítása érdekében ellátja a helyi
sporttevékenységgel kapcsolatos feladatokat (lásd korábban), így biztosítja a
mozgáshoz való helyet.
- Szorgalmazza, hogy a középületekben, közmővelıdési intézményekben dohányozni
csak az arra kijelölt helyen lehessen.

Szajla, 2011. március 23.

Vincze Imréné
Polgármester

Záradék :

A gazdasági programot Szajla Községi Önkormányzat Képviselıtestülete a
határozatával elfogadta.

Vígh Lászlóné
jegyzı

Határozati javaslat

Szajla Községi Önkormányzat Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990 évi
LXV. törvény 91.§. (7) bekezdésében meghatározott 2011- 2014 idıtartamra szóló Gazdasági
programot az elıterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
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