ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
POLGÁRMESTERE
8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi út 13.
Telefon: 06 87 471-506
email: hivatal@abrahamhegy.hu
ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉNEK
38/2020.(IV.09.) HATÁROZATA
Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése szerinti hatáskörében eljárva,
Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének
véleménye kikérésével és hozzájárulásával a következő
HATÁROZATOT
hozom.
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII.
törvény 46.§ (4) bekezdésében, a veszélyhelyzet idejére biztosított feladat- és hatáskörömben eljárva, figyelemmel
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116.§-ában biztosított képviselőtestületi jogkörre, Ábrahámhegy Község Önkormányzatának 2020-2024. évi Gazdasági Programját jelen
határozat melléklete szerinti tartalommal és formában elfogadom.
Ábrahámhegy, 2020. április 9.
Vella Ferenc Zsolt
polgármester

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉNEK
38/2020.(IV.09.) HATÁROZATÁNAK MELLÉKLETE
ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2020-2024. ÉVI
GAZDASÁGI PROGRAMJA
Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése szerinti hatáskörében eljárva,
Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 116.§-ában biztosított jogkörében eljárva
Ábrahámhegy Község Önkormányzatának
2020-2024. évi Gazdasági Programját az alábbiak szerint határozza meg:
I. fejezet
Óvodai nevelés, bölcsődei, szociális- és egészségügyi alapellátás
1. Óvodai nevelés, bölcsődei ellátás

Társulás fenntartása a Pipitér közös fenntartású napközi otthonos óvoda és mini bölcsőde ügyén.
b) bölcsődei fejlesztés támogatása.
a)

2. Egészségügyi és szociális alapellátás
Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítása.
Háziorvosi szolgálatok személyi, tárgyi feltételének a jogszabályban előírtak szerinti biztosítása.
c) Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata.
d) Szociális szolgáltatások és ellátások működésének helyi szabályozása.
e) Az egyes szociális intézményekkel történő együttműködésére vonatkozó szabályok felülvizsgálata.
f) A szociális gondozói hálózat igények szerinti működtetése a Tapolca és Környéke Önkormányzati Társulás
keretében.
a)
b)

3. Gyermek-, ifjúsági- és sportfeladatok
a)
b)

c)
d)

e)
f)
g)
h)

A helyi ifjúsági közösségek önszerveződésének támogatása.
A fiatalok szórakozási lehetőségeinek, a szabadidő kulturált eltöltés feltételeinek javítása.
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázatban való részvétel.
Részvétel a fiatalkori bűnözés és a kábítószer fogyasztás megelőzésében. Preventív célú programok,
rendezvények támogatása.
Játszóterek szükség szerinti korszerűsítése, felújítása.
A helyi tömeg- és versenysport támogatása az önkormányzat erejéhez mérten.
Kultúrház kihasználásának növelése.
Fagyöngy Sportház üzemeltetése, fenntartása, sport és wellness szolgáltatások biztosítása.
II. fejezet
Településfejlesztés és településüzemeltetés
1. Csatornázás, vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, gázellátás

a)
b)

A csatorna és ivóvíz hálózat fenntartása.
A hegyi vízelvezető árkok tisztítása, iszapcsapdák helyreállítása, ezen feladatra speciális közmunka
szervezése lehetőségekhez mérten..
1. Az épített és természeti környezet védelme

a)
b)

A Helyi Szabályozási Tervben foglaltak betartása, betartatása.
Településarculati előírások betartása, betartatása.
2. Közvilágítás

a)
b)

c)
d)

Energiahatékonyság, tudatos és ésszerű energiafelhasználás.
Az energiatakarékos fogyasztói rendszer kiterjesztése a még ellátatlan belterületekre, illetve a belterületeket
összekötő külterületi részekre, pályázati forrás bevonásával.
Közvilágítási rendszer működtetési költségeinek csökkentésére vizsgálat, kivitelezése.
Közvilágítási hálózat korszerűsítése.
8. Köztemető fenntartás

a)
b)

Köztemető bővítésének vizsgálata pályázati forrás bevonásával.
Temetőgondnoki feladatok ellátásának biztosítása.
9. Helyi közutak és közterületek fenntartása

a)

A meglévő szilárd burkolatú úthálózat megóvása és fejlesztése nem szilárd burkolatú utak folyamatos
karbantartása.
b) A gyalogjárda rendszer fejlesztése és szükség szerinti karbantartása.
c) A település közlekedésszabályozási koncepciójának kidolgozása, elfogadása.
d) Közterületek folyamatos karbantartása.
e) Közterületek szépítése helyi jellegzetességű tárgyakkal, művészeti alkotások kihelyezésével.
f) Patak utcai közlekedésfejlesztés.
g) Patak parti sétány fejlesztése.
10. Köztisztasági és településtisztasági feladatok
a)
b)
c)

Az illegális hulladéklerakók felszámolása érdekében szükséges intézkedések kidolgozása, végrehajtása,
együttműködve a rendőrséggel és a polgárőrséggel, pályázati lehetőség vizsgálata.
Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése, fenntartása, szükség szerinti bővítése pályázati források
bevonásával.
Szelektív hulladékgyűjtés fenntartása.
III. fejezet
11. Tűzvédelem, közbiztonság, katasztrófavédelem

a) Tűoltó egyesület támogatása.
b) Polgárőrség támogatásának fenntartása.
c) Katasztrófavédelmet érintő dokumentumok folyamatos aktualizálása.
IV. fejezet
12. Foglalkoztatáspolitika, munkahelyteremtés, gazdaságfejlesztés
a) Az önkormányzati feladatok ellátása során a helyi foglalkoztatás elősegítése.
b) Vállalkozási kedv erősítése, helyi vállalkozások lehetőség szerinti támogatása.
c) Turisztikai és a településpolitikai, helyi gazdaságpolitikai elképzelésekkel összeegyeztethető egyéb
munkahelyteremtő beruházások támogatása.
d) Turisztikai beruházások növelése pályázati források bevonásával.
e) Önkormányzati területek hatékonyabb kihasználása.
f) A közösségi munkavégzés megszervezése.

V. fejezet
Közművelődési és kulturális tevékenység
13. Közösségi tér megteremtése
a) A lakosság önszerveződő közösségeinek, egyesületeinek támogatása.
b) Közösségi tévécsatorna és honlap üzemeltetése.
c) Az önkormányzat lapjának fenntartása.
d) Szomszédos települések önkormányzataival, hegyközségeivel való térségi kapcsolatrendszer fenntartása.
14. Közművelődési és kulturális tevékenység
A helyi közművelődést érintő önkormányzati rendeletek felülvizsgálata, a rendeletben foglaltak végrehajtása.
b) A település hagyományainak megőrzése és fenntartása, megörökítése, a szőlő- és bor kultúrájának
megőrzése és fenntartása.
c) A helytörténeti kutatások személyi, tárgyi feltételeinek biztosítása, a helytörténeti gyűjtemény tárgyi
feltételeinek javítása, egyéb helytörténeti értékek felkutatása.
d) A település rendezvényeinek megtartása.
e) Hosszú távú kulturális koncepció kidolgozása és megvalósítása.
a)

VI. fejezet
15. Turizmus
a) Turizmusfejlesztés.
b) A Badacsonyi CÉH Turisztikai Egyesülettel kötött megállapodás felülvizsgálata.
c) Az önkormányzat tulajdonában álló strand színvonalának megőrzése, az üzemeltetés biztosítása.
d) A minőségi vendégfogadás feltételeinek megteremtése, az erre irányuló kezdeményezések támogatása.
e) Horgászturizmus feltételeinek biztosítása csónakkikötők létesítésének vizsgálatával és építésével.
Csónakkikötő fenntartása és üzemeltetése az Ábrahámhegyi strand mellett.
f) A turisztikai bevételek növelése.
g) Tündérkert kialakítása.
h) Községi strand büfésorának a mai kor igényeinek megfelelő átépítése pályázati forrás bevonásával.
i) Honlap és helyi médiák fejlesztése.
VII. fejezet
16. Vagyonkezelés, az önkormányzati vagyontárgyak fenntartása
a)

Az önkormányzat törzsvagyonának és üzleti vagyonának elkülönített nyilvántartása, az ingatlankataszter
naprakész fenntartása.
b) Gazdasági és műszaki fenntartási terv készítése a meglévő önkormányzati épületállomány megóvása
érdekében.
c) Az önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek és más ingatlanok folyamatos
karbantartásának megoldása, felújításuk és rekonstrukciójuk előkészítésére programjavaslat készítése, majd a
testület döntése alapján a feladatok végrehajtása.
d) Vagyongazdálkodási feladatok személyi, tárgyi feltételeinek biztosítása, az önkormányzat
ingatlanvagyonának gyarapítása, felesleges ingatlanvagyon eladása.
e) Település üzemeltetéséhez, működéséhez szükséges megfelelő telephely kialakítása.
VIII. fejezet
Helyi közigazgatási szolgáltatások fejlesztése
17. Informatika

a)
b)
c)

d)

Önkormányzat informatikai eszközállományának szinten tartása, lehetőség szerinti fejlesztése.
Elektronikus ügyintézés, informatika barát településkép további fejlesztése.
Elektronikus kapcsolattartás további fejlesztése, népszerűsítése.
Szolgáltató és ügyfélbarát önkormányzati hivatal fenntartása.
18. Közigazgatás

a)
b)

c)
d)

A település mikrotérségi szerepének erősítése.
Közös Önkormányzati Hivatal fenntartása Badacsonytomaj várossal és Balatonrendes községgel.
Az önkormányzat által nyújtott szolgáltatások bővítése, fejlesztése.
Közigazgatási szolgáltatások fejlesztését, szervezetfejlesztést szolgáló pályázati források felkutatása.

Ábrahámhegy, 2020. április 9.
Vella Ferenc Zsolt
polgármester

Záradék:
Ábrahámhegy Község Önkormányzatának 2020-2024. évi Gazdasági Programját Ábrahámhegy Község Önkormányzatának
Polgármestere 38/2020.(IV.09.) határozatával jóváhagyta.

Wolf Viktória
jegyző

