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Helesfa Községi Önkormányzat
Gazdasági programja a 2007-2010 évekre

I. Bevezető
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91.§ (1) bekezdése előírja, hogy az
önkormányzat meghatározza gazdasági programját. A (6) bekezdés kimondja, hogy a
gazdasági program a képviselő-testület megbízatásának időtartamára, vagy az azt meghaladó
időszakra szól. A gazdasági program az önkormányzat részére helyi szinten meghatározza
mindazon célkitűzéseket, feladatokat, amelyek a kistérségi területfejlesztési koncepcióhoz
illeszkedve – az önkormányzat által nyújtandó kötelező és önként vállalt feladatok
biztosítását, fejlesztését szolgálják. A gazdasági program tartalmazza különösen: a fejlesztési
elképzeléseket, a munkahelyteremtés feltételeinek elősegítését, a településfejlesztési politika,
az adópolitika célkitűzéseit, az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására
vonatkozó megoldásokat.
Önkormányzatunk kikerült a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból
elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott
települések jegyzékéből, de a szentlőrinci kistérség – melynek tagjai vagyunk –
területfejlesztési szempontból országosan a 48 leghátrányosabb kistérség közé tartozik. A
leghátrányosabb helyzetű kistérségek kiemelt állami támogatást kapnak.

II. Gazdasági helyzetértékelés
1. Vagyon és pénzügyi helyzet
immateriális javak
gép, berendezés
épület, építm., ingatlan
jármű
üzemeltetésre átadott
befektetett eszközök
vagyoni helyzet összes:

beruházás
felújítás
felhamozás összesen:

2002. év
2.453
2.239
25.911
1.992
680
33.275
197
15.413
15.610

2003. év
3.013
1.145
80.885
2.721
680
88.444
2.086
1.303
3.389

2004. év
6.933
2.883
95.745
1.111
680
107.352
7.701
9.824
17.525

ezer forintban
2005. év
2006. év
4.699
1.614
2.014
5.758
110.390
120.813
93
680
680
117.783
128.958
6.362
1.551
10.346
15.082
16.708
16.633
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Helesfa Községi Önkormányzat (továbbiakban: önkormányzat) ingatlan-vagyonszerkezete
2006. évben a következők szerint alakult:
Vagyonelem megnevezése
Ingatlanok (db)
Forgalomképtelen
137
törzsvagyon (nem értékesíthető,

A vagyon nettó értéke Ft-ban
51.267.208,-

nem terhelhető, a kötelező feladatok
ellátását biztosító vagyon)
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20.124.394,-

feltételekkel értékesíthető, illetve
megterhelhető vagyon)
Egyéb (forgalomképes vagyon,
amely szabadon értékesíthető és
megterhelhető)

113

49.421.330,-

összesen:

257

120.812.932,-

Korlátozottan forgalomképes
(meghatározott
törzsvagyon

Az önkormányzatunk hitelállománnyal nem rendelkezik, a folyamatos fizetőképesség
megőrzése érdekében évente megújítjuk a 3,6 milliós folyószámla hitelkeretünket. Ez a
hitelpolitika továbbra is tartandó, visszafizetési kötelezettséggel járó külső forrást nem
szándékozunk igénybe venni.
Közös fenntartókként az Oktatási Minisztérium és a Magyar Fejlesztési Bank Zrt. 2004. évi,
„XXI. század iskolája” elnevezésű iskolafelújítási pályázat eredményeképpen hosszú távú,
államilag kamattámogatott hitelkonstrukcióban veszünk rész a bükkösdi általános iskola
felújítása kapcsán. A felújítás 2004-ben 13.192.000,- forint értékben megtörtént, ebből a hitel
11.800.000 forint, amit a fenntartó négy önkormányzat kamataival együtt bevállalt. E
fejlesztés pénzügyi kifutása 2015. végére várható. A tőketörlesztés Helesfa községre jutó
része tulajdoni hányada szerint évi 295.000 forint és 2006-tól a pénzügyi kifutásig minden év
december 5-ig esedékes a gesztor Bükkösd önkormányzat felé. A kamat OM támogatáson
felüli fennmaradó évi két egyenlő részletben fizetendő, ennek összeg változó és évente
csökkenő mértékű a törlesztett tőke arányában.
A helyi önkormányzatok fizetőképessége az egyre növekvő számú feladatokhoz rendelkezésre
álló erőforrások szűkössége miatt egyre nagyobb figyelmet kap. Célunk a folyamatos
fizetőképesség megőrzése, az önkormányzat és intézményeinek biztonságos működtetése, a
pályázati források optimális kihasználása és a lakossági közszolgáltatások kielégítő
színvonalú ellátása.

2. A helyi adókkal kapcsolatos adópolitikai célkitűzések
Helesfa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) a helyi
adóztatást úgy kívánja kialakítani, hogy az ne terhelje tovább a lakosság kiadásait és a
fizetőképesebb adózói kört a vállalkozásokban látja.
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2006. évben a következő helyi adónemekből származott bevétel:
Iparűzési adó:
Magánszemélyek kommunális adója:
Gépjárműadó (átengedett központi adó):

1.707 ezer forint
31 ezer forint
1.225 ezer forint

A képviselő-testület az eddig kialakított adópolitikáján nem kíván változtatni.

3. Folyamatban lévő beruházások, fejlesztések
Önkormányzatunknál megkezdett, folyamatban lévő beruházás nincs.

4. A különböző szintű, fejlesztési, szolgáltatási, illetve egyéb
programokkal kapcsolatos érintettség:
Az önkormányzatunk közvetlenül nem kapcsolódik sem országos, sem megyei, sem kistérségi
operatív programokhoz. Fejlesztéseinket az adott évi pénzügyi determinációk, pályázati
lehetőségek határozzák meg rövid és középtávon egyaránt.

III. A gazdasági program célkitűzései
Fejlesztési elképzelések:
1. Idegenforgalom
Az idegenforgalom a községünk azon ágazata, amelyre jelen megítélésünk szerint a hosszú
távú jövőt alapozhatjuk. Elképzelésünket alapvetően a folyamatban lévő, 2006-ban készre
tervezett Egészségmegőrző Vízicentrum kialakítására építjük, amelyből jelenleg a szörföző,
horgász és csónakázó tó medrének kialakítása 70 %-os, a befejezése egyelőre időben nem
behatárolható.
A Vízicentrum elkészültéig is ki kell használni, hogy hazánkban a turisztikai kereslet-kínálat
egyre szélesedik és minden csendes pihenésre, kikapcsolódásra alkalmas településnek ki kell
alakítani a saját arculatát, tovább kell fejlesztenie turisztikai vonzerejét.
A turisztika azért is fontos, mert munkahelyteremtő és megtartó képessége is jelentős.
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Elképzeléseink:
− fejleszteni kell a község turisztikai arculatát. Kiemelten kell kezelni azokat a
fejlesztéseket, amelyek turisztikailag is jelentőséggel bírnak. Elő kell készíteni az
Üdülőfalu kialakításának infrastrukturális és üzemeltetési tervét.
− össze kell hangolni, támogatni kell a Helesfáról készült turisztikai kiadványok
készítését, ebben kiemelkedő szerepet szánunk az új honlapunknak, amelyen fel kell
tüntetni a turisztikai lehetőségeket és megjelenési lehetőséget kell biztosítani az
idegenforgalmi vállalkozások számára, (www.helesfa.hu)
− az idegenforgalom szempontjából jelentősebb közterületeken megfelelő
pihenőhelyeket kell kialakítani (padok, szemetesek stb.).

2. Infrastruktúra
Az infrastrukturális fejlesztések alapvetőek a lakosság kiszolgálása szempontjából és pozitív
irányban befolyásolják a település fejlődését.
A képviselő-testület fontosnak tartja a közúthálózat, a járdák, a csapadékvíz-elvezetők, a
vízvezetékrendszer, a villamos energia, a közvilágítás, illetve a telefon és a kábeltelevízió
szolgáltatások biztosítását. Ezek meglévő színvonalát fenn kell tartani és folyamatosan
keresni kell a fejlesztési lehetőségeket.
Küszöbön áll a gázberuházás, ennek tervezése befejeződött, jelenleg az engedélyeztetés
előkészületei vannak folyamatban. A lakosság rácsatlakozási szándéka a 2004-es felmérés
alapján bíztató volt, a rendszer kiépítése ebben a ciklusban várható.
A szennyvízberuházás tervei is készen vannak, de az eredeti tervek megvalósíthatósága
egyelőre kérdéses. További lehetőségeket kell keresni ebben az égető kérdésben.
A világhálóhoz történő szélessávú lakossági csatlakozás kérdése szintén megoldásra vár e
ciklusban. Itt a technológiai fejlesztések óriási léptékűek és széles a választék, de nagyok az
ár- és szolgáltatás-különbözőségek éppen ezért körültekintő döntés kell hozzá.

3. Munkahelyteremtés feltételeinek elősegítése
A képviselő-testület az alábbi feladatokat határozza meg a munkahelyteremtés feltételeinek
javítása érdekében:
a) Általános foglalkoztatást segítő célok és feladatok
A munkahelyteremtés feltételeinek javítása a településen fontos feladat. Az
állástalanság ellen küzdeni kíván az önkormányzat, mivel az állástalan családokban
romlanak az életkörülmények, másrészt az önkormányzat szociális kiadásai
emelkednek a támogatások, segélyezések miatt.
A munkahelyteremtés feltételeinek elősegítése érdekében az önkormányzat:
− a fejlesztési elképzelései rangsoránál előnyben részesíti a munkahelyteremtést
elősegítő projekteket,
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− lehetőségei szerint igyekszik kedvező feltételeket teremteni a helyi vállalkozók
számára, hogy munkahely-bővítési lehetőséget teremtsenek,
− a vonatközlekedést igénybe vevő munkavállalók közlekedési feltételeinek javítása
érdekében, a vasút gyalogosforgalmi megközelítését igyekszik kedvezőbbé tenni,
− rendszeresen együttműködik a munkaügyi központtal.
b) Közmunkások foglalkoztatása
A közmunkaprogram előnyt biztosít az állás nélküli személyeknek az által, hogy a
közmunka ideje munkavégzésnek minősül, másrészt előnyt jelent a foglalkoztatónak,
mivel kedvező anyagi feltételekkel tud elláttatni közcélú feladatokat.
A közmunkások foglalkoztatásával kapcsolatban az önkormányzat:
− figyelemmel kíséri a közmunkások foglalkoztatásának lehetőségeit,
− kihasználja a közmunkával való foglalkoztatás finanszírozási előnyeit,
− figyelemmel kíséri az egyéni munkateljesítményeket.
c) Alkalmi munkavállalói-könyvvel való foglalkoztatás
Az önkormányzat népszerűsíti az alkalmi munkavállalói könyvvel való
foglalkoztatást, és az idényjellegű, illetve alkalmi feladatok ellátása (pl. kaszálás,
hóeltakarítás, síkosságmentesítés stb.) esetén megvizsgálja az alkalmi munkavállalói
könyvvel való foglalkoztatás lehetőségét.

IV. A településfejlesztési politika célkitűzései
A képviselő-testület településfejlesztési politikájának legfőbb célkitűzése, hogy az
önkormányzati vagyon tartósan ne csökkenjen. Csak olyan fejlesztéseket vállaljon, melyekkel
a megvalósuló eszközöket, programokat a működés biztonságának kockázata nélkül, a
későbbi üzemeltetés során is zökkenőmentesen biztosítani tudja.

1. A településfejlesztés nyilvánossága
Az önkormányzat képviselő-testülete fontosnak tartja, hogy a településfejlesztés a település
számára ismert módon, a széles nyilvánosság biztosítása mellett történjen. A nyilvánosságban
látja a biztosítékát annak, hogy az elméleti fejlesztési tervekből azok valósuljanak meg,
amelyek ténylegesen a falu jövőjét, hosszú távú fejlődését, fejlesztését szolgálják.
A településfejlesztés nyilvánosságával kapcsolatos célkitűzések:
− a település honlapját folyamatosan karban kell tartani, frissítéséről gondoskodni kell,
− a honlapon teret kell biztosítani a képviselő-testület működésével kapcsolatos
közérdekű
adatoknak,
helyi
rendeleteknek,
turisztikai
kiadványoknak,
intézményeknek, programoknak, fejlesztési híreknek.
− a településfejlesztésbe szélesebb körben be kell vonni a helyi lakosságot és
vállalkozókat (pl. a honlap fórum részén).
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2. A településfejlesztés átgondoltsága
A képviselő-testület 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, vagy
− melyek több településfejlesztési, üzemeltetési cél megvalósítását is elősegítik,
− 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.

3. A településrendezési terv
Az önkormányzat településrendezési terve a község egyik alapdokumentuma, amely kijelöli a
településen belül az egyes területrészek funkcióját, jellegét.
A képviselő-testület feladata, hogy a ciklus ideje alatt áttekintse a településrendezési tervet,
kikérje a lakosság és a helyi vállalkozók véleményét, szükség esetén tegyen lépéseket a
tervmódosításra és a tervekben szereplő fejlesztések megvalósítására.

4. Felkészülés a pályázatokra
A 2007-2013-as időszakban mind országos, mind regionális és kistérségi szinten jelentős
pályázati források nyílnak meg az önkormányzatok előtt, ezért a településfejlesztés
meghatározó eszköze a pályázati tevékenység.
A sikeres pályázatok érdekében:
− felelősöket kell kijelölni a különböző szintű, jellegű pályázatok figyelemmel
kísérésére,
− a pályázatok megírására a szükséges szakértelemmel és tehetséggel rendelkező
személyeket, szervezeteket, vállalkozásokat kell keresni és megbízni,
− meg kell keresni az adott fejlesztés megyei, kistérségi, illetve régiós fejlesztési
programba való beillesztését,
− 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,
− meg kell vizsgálni a sikeres pályázatokra ösztönző érdekeltségi rendszer
kidolgozásának szükségességét.

5. Településfejlesztési célok
Az önkormányzat következő településfejlesztési céljai olyan célok, amelyek a községünk
általános fejlesztését segítik elő, valamint a közszolgáltatásokhoz és fenntartásához
kapcsolódnak.
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Településfejlesztési célok:
− építési telkek kialakítása,
− bel- és külterületi utak felújítása,
− egyes külterületi közutak szilárd burkolattal való ellátása,
− járdaépítés,
− középületek környezetének rendezése, parkolók kialakítása,
− csapadékvíz-elvezető rendszer építése, felújítása,
− szennyvízcsatorna hálózat kiépítése,
− buszváró felújítás,
− nem hasznosított külterületi önkormányzati ingatlanok erdősítése, pihenő parkká
alakítása,
− turisztikai jellegű területek fejlesztése.

V. Az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának
javítására vonatkozó megoldások
A képviselő-testület a gazdasági elképzelései között fontosnak tartja az
közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó intézkedéseket.

egyes

A képviselő-testület- az Ötv.-ben meghatározott sorrendet követve – a következő
közszolgáltatásokra vonatkozóan rendelkezik:
1. épített és természeti környezet védelme,
2. lakásgazdálkodás,
3. vízrendezés és csapadékvíz elvezetés,
4. csatornázás,
5. köztemető fenntartása,
6. helyi közutak és közterületek fenntartása,
7. köztisztaság és településtisztaság fenntartása,
8. helyi tűzvédelem,
9. közbiztonság helyi feladatainak ellátása,
10. közreműködés a helyi energiaszolgáltatásban,
11. közreműködés a foglalkoztatás megoldásában,
12. gondoskodás az alapfokú nevelésről oktatásról,
13. gondoskodás az egészségügyi ellátásról,
14. gondoskodás a szociális ellátásról,
15. gondoskodás a gyermek- és ifjúsági feladatokról,
16. közösségi tér biztosítása,
17. közművelődési tevékenység, sport támogatása,
18. nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak biztosítása,
19. egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése.
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1. Az épített és természeti környezet védelme
A képviselő-testület az épített környezet védelme érdekében áttekinti a védelmet igénylő,
vagy védelem alá vonandó építészeti, illetve természeti értékeket, helyi védelemről szóló
rendeletét ezek figyelembevételével módosítja.
A településkép javítása érdekében javaslatokat dolgoz ki, intézkedési tervet fogad el a
gondozatlan ingatlanok rendbetételére, az életveszélyessé vált ingatlanok bontása/felújítása
érdekében.

2. Lakásgazdálkodás
A képviselő-testület a tulajdonában álló építési telket a ciklus alatt bármikor és 2009-ben vagy
azt követően a Fő u. 11. szám alatti önkormányzati lakást értékesíteni szándékozik.

3. Vízrendezés és csapadékvíz elvezetés
A képviselő-testület a Sziget-Víz Kft-n keresztül biztosítja az egészséges ivóvízellátás
szolgáltatást a bükkösdi kúton keresztül. E szolgáltatás magában foglalja a vízbázis védelmét,
a víznyerést, a vízszolgáltatást és a vezetékhálózat és kiszolgáló gépek, épületek
korszerűsítését.

4. Csatornázás
A képviselő-testület folyamatosan keresi a lehetőségét a folyékony hulladék elszállításának,
elhelyezésének és ártalmatlanításának költségkímélőbb módjára. Ezt az igényét a fejlesztési
elképzelések között kiemelt helyen szerepelteti.

5. Köztemető fenntartása
A képviselő-testület kötelező feladatként köteles ellátni a köztemető fenntartásával
kapcsolatos feladatokat. A tervek között szerepel egy urnatemetkezési hely (kolumbárium)
létesítése, üzemi térkép készíttetése a temetőről és a temetőkapunál zománcozott tábla
formájába történő kihelyezése, valamint információs táblák kihelyezése.

6. A helyi közutak és közterületek fenntartása
A képviselő-testület törekszik a település igényeinek megfelelő közutak kialakítására.
A képviselő-testület a közterületek gondozására, tisztán tartására fokozott figyelem tartását
tartja fontosnak. Folytatni kell a virágosítási, faluszépítési pályázat kiírását a lakosság felé. A
faluképet javító látványelemekkel kell javítani a belterületi utcaképet (útjelző tábla, óra stb.).
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7. Köztisztaság, településtisztaság
A köztisztaság és településtisztaság fenntartási közszolgáltatás biztosítása érdekében a
képviselő-testület
− továbbra is gondoskodik a települési szilárd (kommunális) hulladék elszállításáról és
ártalmatlanításáról. A szolgáltatást a DDMHG Kft (Szigetvár, Szabadság u. 14.)
2009-ig hatályos közszolgáltatási szerződésben foglaltak szerint látja el,
− felülvizsgálja a hulladékgazdálkodási tervét és aktualizálja azt,
− a felhagyott és illegális lerakók felszámolásáról és rekultivációjáról lehetőségei
szerint gondoskodik.

8. Helyi tűzvédelem
A képviselő-testület az oltóvíz kivevőhelyek üzembiztonságáról a Sziget-Víz Kft-n keresztül
gondoskodik.

9. Közbiztonság helyi feladatai
A képviselő-testület a korábbi évek gyakorlatának megfelelően üzemanyag hozzájárulást fizet
a körzeti megbízott rendőr részére a megyei rendőr-főkapitányságon keresztül.

10. Közreműködés a helyi energiaszolgáltatásban
A képviselő-testület a helyi energiaszolgáltatásban
− az E.ON Zrt felé hibabejelentő helyet működtet,
− közreműködik a lakosság felé történő tájékoztatásban.

11. Közreműködés a foglalkoztatás megoldásában
A képviselő-testület minden döntésénél szem előtt tartja a foglalkoztatási gondok
csökkentését, az új munkahelyek létesítését, meglévők bővítését.

12. Gondoskodás az alapfokú nevelésről, oktatásról
A képviselő-testület a társönkormányzatokkal közösen továbbra is gondoskodik az alapfokú
nevelésről a Bükkösdi Körzeti Óvoda intézményén és az alapfokú oktatásról az Bükkösdi
Körzeti Általános Iskola intézményén keresztül. A képviselő-testület az állami támogatásban
megjelenő ösztönzőket figyelembe véve a társönkormányzatokkal közösen keresi az óvoda és
az iskola költséghatékonyabb működtetésének lehetőségeit, akár tagintézménnyé válás útján
is. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy ennek megfelelőn képviselje az
önkormányzatot a Társulási Tanács ülésein.
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13. Gondoskodás az egészségügyi ellátásról
A képviselő-testület az alapvető egészségügyi ellátás biztosítása érdekében
− működteti a háziorvosi rendelőt Helesfa községben, a háziorvos és a védőnő
igényeinek megfelelően;
− hozzájárulást fizet a kistérségi orvosi ügyelet ellátásához,
− szükség esetén és a lehetőségek szerint, a falugondnok közreműködésével
szakorvosi járóbeteg szállítás feladatot is ellát Pécsre, Szigetvárra, Szentlőrincre,
− közreműködik a heti vérszállításban éves ütemterv alapján,
− az orvosi rendelőhöz a mozgáskorlátozottak feljutását biztosító rámpát épít.

14. Gondoskodás a szociális ellátásról
A képviselő-testület fontosnak tartja a szociális alapellátások biztosítását, a biztonságot nyújtó
szociális háló működtetését. A szociális ellátások terén az önkormányzat a szociális
szolgáltatásait az alábbiak szerint biztosítja:
− Idősek Klubja (nappali ellátás, étkeztetés),
− Falugondnoki szolgáltatás,
− Étkeztetés,
− Házi segítségnyújtás (kistérségen keresztül),
− Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (kistérségen keresztül),
− Családsegítés (kistérségen keresztül),
− rendszeres pénzbeli ellátások,
− eseti pénzbeli és természetbeni ellátások.
A képviselő-testület a felnőttvédelem javítása érdekében nyitott az együttműködésre más civil
szervezetekkel, önkormányzatokkal, önkormányzati társulásokkal.

15. Gondoskodás a gyermek- és ifjúsági feladatokról
A képviselő-testület kiemelten kezeli a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat. Évente
legalább egyszer felül kell vizsgálni a helyi gyermekvédelmi rendeletet, amelynek módosítása
kapcsán figyelembe kell venni a gyermekvédelmi jelzőrendszer által megosztott
tapasztalatokat. A képviselő-testület fontosnak tartja, hogy az óvodába és iskolába járó
gyermekek továbbra is megkapják azokat a helyi kedvezményeket, amelyeket eddig
megkaptak, így különösen a tankönyvtámogatás kiegészítését és a bérlettámogatásokat.
A képviselő-testület a gyermekjóléti szolgáltatást a kistérségen keresztül biztosítja.
A képviselő-testület támogat minden olyan rendezvényt, programot, kezdeményezést, amely
az ifjúság kulturált szabadidő eltöltését, nevelését, művelődését szolgálja.

16. Közösségi tér biztosítása
A képviselő-testület a lehetőségeihez képest, a tulajdonában álló, erre alkalmas önkormányzat
épületek közösségi célú ingyenes használatba adásával biztosítja, hogy a lakosság
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önszerveződő közösségei megfelelő rendszerességgel és időtartamban azokat igénybe
vehessék a faluközösség összetartása, egymás közti kapcsolatainak ápolására,
hagyományainak őrzésére, közösségi vagy családi ünnepeinek megülésére.
A képviselő-testület a közterület használatának rendjét oly módon kívánja szabályozni, hogy a
közterületek állapota és használata az itt élő lakosság összetartozás tudatát erősítse.

17. Közművelődési tevékenység, sport támogatása
A képviselő-testület az erről szóló rendeletének felülvizsgálatával, korunk igényeinek
megfelelően újra kívánja gondolni a jelenlegi könyvtár és teleház működtetését. Meg kell
vizsgálni a lehetőségét, hogy a teleház informatikai erőforrásai révén mennyiben vonható be a
pályázatok figyelésébe, előkészítésébe, illetve a közigazgatás ügyfelekhez közelebb vitelébe.
A képviselő-testület elismeri a sport és minden testmozgás egészségmegőrző és közösségépítő
szerepét, ezért labdajátékokra alkalmas pályák (bitumenes kosár és gyepes kispályás futball)
fenntartásáról gondoskodik. A képviselő-testület nyitott minden további sporttal, egészséges
életmód közösségi feltételeinek elősegítésével, egészséges életmóddal kapcsolatos
önszerveződő közösségi megkeresés előtt.

18. Nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak biztosítása
A 2006-ban alakult Helesfai Cigány Önkormányzat működési feltételeinek biztosítása az erről
szóló együttműködési megállapodás, helyiséghasználati megállapodás és a törvényi előírások
szerint.

Helesfa, 2007. május 4.

Gondos Gyula
polgármester

Záradék:
A gazdasági programot a képviselő-testület a 45/2007.(05.04.) számú határozatával elfogadta.

