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Tisztelt Képviselő-testület!
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CXXXIX. törvény
16. § (5) bekezdése szerint a gazdasági programot az alakuló ülést követő 6
hónapon belül kell elfogadni, illetve felülvizsgálni.
„16. § (1) A képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit gazdasági
programban, fejlesztési tervben rögzíti, melynek elkészítéséért a helyi
önkormányzat felelős.
(2) A gazdasági program, fejlesztési terv a képviselő-testület megbízatásának
időtartamára vagy azt meghaladó időszakra szól.
(3) A gazdasági program, fejlesztési terv helyi szinten meghatározza
mindazokat a célkitűzéseket és feladatokat, amelyek a helyi önkormányzat
költségvetési lehetőségeivel összhangban, a helyi társadalmi, környezeti és
gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével a helyi önkormányzat által
nyújtandó feladatok biztosítását, színvonalának javítását szolgálják.
(4) A gazdasági program, fejlesztési terv - a megyei területfejlesztési
elképzelésekkel összhangban - tartalmazza, különösen: az egyes
közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó
fejlesztési elképzeléseket.

(5) A gazdasági programot, fejlesztési tervet a képviselő-testület az alakuló
ülését követő hat hónapon belül fogadja el. Ha a meglévő gazdasági program,
fejlesztési terv az előző ciklusidőn túlnyúló, úgy azt az újonnan megválasztott
képviselő-testület az alakuló ülését követő hat hónapon belül köteles
felülvizsgálni, és legalább a ciklusidő végéig kiegészíteni vagy módosítani. „
A gazdasági program elkészítése a Mötv. 42. §-ának 4. pontja alapján a
Képviselő-testület hatásköréből át nem ruházható.
Korábban Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
megbízatásának időtartamára (2010-2014), a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény (Ötv.) alapján, 4 éves időtartamra vonatkozóan
fogadta el korábbi gazdasági programját.
A 2014. október 22-én megalakult Képviselő-testületnek
kötelezettsége egy új gazdasági program elkészítése.

törvényi

A gazdasági program a képviselő-testület megbízatásának időtartamára, vagy
a képviselő-testület megbízatását meghaladó időszakra szól.
A képviselő-testületnek a gazdasági program elfogadása előtt, a program
kidolgozása megkezdésekor el kell döntenie azt, hogy a programot milyen
időtartamra, időszakra készíti.
A gazdasági program az önkormányzat részére helyi szinten meghatározza
mindazon célkitűzéseket, feladatokat, amelyek a költségvetési lehetőségekkel
összhangban, a helyi társadalmi, környezeti, gazdasági adottságok átfogó
figyelembevételével az önkormányzat által nyújtandó kötelező és önként
vállalt feladatok biztosítását, fejlesztését szolgálják.
A gazdasági program akkor tudja majd betölteni a szerepét, ha annak
helyzetelemzése, valamint a célok meghatározása a széleskörű nyilvánosság
bevonásával történik, az egyes területekre megfogalmazott célokkal
egyetértenek az adott területen érdekeltek.
A programban meghatározott célokat, célsorrendet úgy kell felállítani, hogy
az valóban elérje a kívánt hatást. Az egyes célok tényleges gazdasági
programba kerülése előtt vizsgálni kell az adott cél megvalósulásával elérhető
hatást, valamint azt, hogy az adott cél milyen mértékben bontható fel
részcélokra, és a részcélokra felosztás mennyiben befolyásolja az elérhető
hatást.
A gazdasági program olyan legyen, mely nem a kívülről jövő, bizonytalan
támogatásokra és lehetőségekre épít, hanem a település erejére, lakók és
vállalkozók aktivitására, melynek előmozdítása érdekben a gazdasági
programba ösztönző elemeket kell beleépíteni.
Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy vitassa meg az előterjesztést és
fogadja el a Gazdasági Programot!
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Határozati javaslat
Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014-2019.
közötti időszakra vonatkozó Gazdasági programját a jegyzőkönyv
mellékletét képező formában elfogadja.
Felelős:
Kardos Károly polgármester
Ilyés Lajos jegyző
Határidő:
Azonnal.
Körösladány, 2015. március 16.

Kardos Károly
polgármester
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