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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. §-a alapján 

a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit gazdasági programban, fejlesztési 

tervben rögzíti, melynek elkészítéséért a helyi önkormányzat felelős. A képviselő-testület az 

alakuló ülést követő hat hónapon belül fogadja el a gazdasági programot, mely megbízatásának 

időtartamára vagy azt meghaladó időszakra szól.  

 

A törvény alapján a gazdasági program 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.  

Az előterjesztés mellékletét képező Gazdasági Program 2015-2020 előzetes munkaközi 

egyeztetési anyagot, - az önkormányzat Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) 

elkészítésére szerződött partnere - a Régió Terv Kft. szakmai stábja állította össze. Az anyag 

elkészítéséhez szükséges valamennyi dokumentumot (beszámolók, fejlesztési tervek, 

koncepciók, KT határozatok és egyéb statisztikai adatok) a polgármesteri hivatal munkatársai 

bocsátottak rendelkezésükre.  

 

Javaslom, hogy a mellékelt, előzetes munkaközi egyeztetési anyagot fogadjuk el, s egyúttal 

kezdeményezem, hogy azt bocsássuk helyi társadalmi vitára. A Képviselő-testület döntésével 

támogassa, hogy a dokumentumot a város honlapján közzétegyük, s ahhoz megkérjük a 

gazdasági társaságok, civil szervezetek, pártok, egyesületek helyi közösségek és közéleti 

személyiségek véleményét, kiegészítő javaslataikat, pontosító vagy korrigáló véleményüket.  

Javaslom, hogy a társadalmasítási folyamat során beérkezett vélemények és javaslatok 

figyelembevételével a Képviselő-testület a 2015. június 25.-i munkaterv szerinti soros ülésén 

tárgyalja meg újra és fogadja el a 2015-2020 időszakra vonatkozó gazdasági programját. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, javaslataival való 

kiegészítésére és a határozati javaslat elfogadására. 

 

Polgár, 2015. május 21. 

 

     Tisztelettel:  

         Tóth József 

         polgármester 



 

     Határozati javaslat 

     …../2015. (V. 28.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megtárgyalta a Gazdasági Program 2015-2020 előzetes 

munkaközi egyeztetési anyagot, s alábbi határozatot 

hozta: 

 

1./ A Képviselő-testület elfogadja a Régió Terv Kft. 

által összeállított „Gazdasági Program 2015-2020” 

előzetes munkaközi egyeztetési anyagot és az 

abban rögzített fejlesztési célokat támogatja. 

 

2./   A Képviselő-testület az előzetes munkaközi 

egyeztetési anyagot közzéteszi, azt helyi 

társadalmi vitára bocsátja, s a beérkezett 

vélemények, javaslatok figyelembevételével a 

soron következő ülésén újratárgyalja és véglegesíti 

a Gazdasági Program 2015-2020 dokumentumot. 

             

Határidő: értelemszerűen 

            Felelős: Tóth József polgármester 

 

 

   


