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3/2020. képviselő-testületi határozata

Apátistvánfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Apátistvánfalva
Község Önkormányzatának 2020-2024. évi gazdasági programját Fodor Sándor
polgármester előterjesztése alapján az Előterjesztés 1. számú melléklete szerint
elfogadja.

Határidő: Azonnal és folyamatos.
Felelős: Képviselő-testület és Fodor Sándor polgármester

Szentgotthárd, 2020. február 10.
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző

1. számú melléklet

Apátistvánfalva Község Önkormányzatának 2019-2024 évi
gazdasági programja
Célok és feladatok :
- A folyamatban lévő pályázatok: kultúrház,orvosi rendelő,eszközfejlesztés
közterületek karbantartására,könyvtár fejlesztés tovább vitele,a megvalósulás
elősegítése. További pályázati lehetőségek felkutatása,beadása.
- A helyi önkormányzati utak járhatóságának biztosítása,az utak tartozékainak
karbantartása .
- Pályázati lehetőség esetén a ravatalozó felújítása, új szilárd burkolatú
önkormányzati utak megterveztetése,kiépítése. Vízelvezető árkok átereszek
kitisztítása. A helyi víz elvezetési terv elkészíttetése. Régi hivatal felújítása
turisztikai vagy bérlakások kialakítása céljából..
- El kell érni, hogy az Apátistvánfalva –Szentgotthárd közötti út felújítása
megtörténjen.
- Az egészségügyi alapellátás ,az orvosi rendelő karbantartásának folyamatos
biztosítása.
- Települési környezet tisztaságának biztosítása érdekében az elhanyagolt
ingatlanok,
gondozatlan
területek
felkutatása,
tulajdonosainak
megkeresése,felszólítása.
- Az önkormányzati közös tulajdonban
tulajdonviszonyok megnyugtató rendezése

lévő

ingatlanok

esetén

a

- Szennyvíz program befejezése ,egyedi szennyvíztisztítók üzemeltetésének
ellenőrzése,működtetésük biztosítása.
- A kulturális örökség helyi védelme, a helyi közművelődési tevékenység
támogatása;
- Civil szervezetek és önszerveződő kulturális,sport csoportok támogatása .
Közösségi terek felújítása,igény szerinti bővítésük.
- Szociális szolgáltatások és alapellátás biztosítása. Idős rászoruló személyek
felkeresése, segítségnyújtás a napi feladataik ellátásában.
- Igény esetén a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás jelzőrendszerének
bevezetése.
. A szociális ellátó rendszer átvilágítása,hatékonyságának növelése.

- Kapcsolat tartás az Őrségi Nemzeti Park, a területileg illetékes
vadásztársaságok, erdészet, vízmű helyi képviselőjével.
- El kell érni, hogy a Hársas –patak medertisztítása környezetének rendbe tétele
megtörténjen..
- Helyi tűzoltó eszközök felülvizsgálata,szükség esetén pótlása.
- Állami támogatás esetén a helyi közfoglalkoztatás maximális kihasználása,
- Vállalkozásbarát környezet kialakításával lehetővé kell tenni, hogy a
vállalkozások felfedezzék a településünkben rejlő lehetőségeket
- A kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is;
- Támogatni kell a sportolni vágyó lakosok önszerveződő közösségeit.
- Sportolási lehetőséget kell biztosítani a labdarúgó pálya,
környezetük folyamatos karbantartásával.

öltöző és

- Megfelelő együttműködést kell kialakítani a helyi és országos nemzetiségi
önkormányzattal
- Gazdasági és kulturális kapcsolatépítés a környező településekkel .
Apátistvánfalva,2020. február 11.

Fodor Sándor
polgármester

