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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.  

 

A Képviselő-testület a 49/2015. (V. 28.) sz. határozatával jóváhagyta a „Gazdasági Program 

2015-2020” előzetes munkaközi egyeztetési anyagot és meghatározta annak közzétételét és 

helyi társadalmi vitára bocsátását. 

   

A Gazdasági Program munkaanyaggal kapcsolatos véleménynyilvánításra írásban megkerestük 

az önkormányzat intézményeit: Polgár Városgondnokságát, a Napsugár Óvoda és Bölcsődét, a 

Szociális Szolgáltató Központot és az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtárat.  

Az állami fenntartásban lévő intézmények közül a Polgári Vásárhelyi Pál Általános Iskolát és 

a Polgári József Attila Gimnázium és Szakképző Iskolát. Polgár Város Önkormányzatának 

résztulajdonában lévő gazdasági társaságok köréből a PÉTEGISZ Nonprofit Zrt-t, a Korpusz 

’93 Kft-t, és a Polgári CSEMETE Szociális Szövetkezetet. A településünkön működő állami 

szervezetek köréből a Rendőrőrsöt, a Falugazdászt, a Hortobágyi Nemzeti Park helyi 

képviselőjét, a Nemzeti Agrárkamara helyi szervezetének elnökét. Továbbá a helyi civil- és 

sportegyesületeket, nyugdíjas klubokat, egyházakat, a pártok helyi szervezeteit, valamint helyi 

cégeket és vállalkozókat.  

 

Az üléséken elhangzott vélemények figyelembevételével átdolgozásra került a „Gazdasági 

Program 2015-2020” előzetes című munkaanyag, melyet a Képviselő-testület 49/2015. (VI.25.) 

számú határozatával fogadott el.  

 



Az elmúlt 4 és ½ évben az önkormányzat képviselő-testületi döntéseit alapvetően a program 

határozta meg. Az éves költségvetési koncepciók, tervek, pályázatok előkészítése során is 

meghatározó szerepet kapott.  Ennek megfelelően a féléves és éves költségvetési 

gazdálkodásról szóló beszámolók, a Polgármesteri Hivatal éves tevékenységéről szóló anyagok 

részletes tájékoztatást adtak a Gazdasági Program teljesítéséről.  

Összeségében megállapítható, hogy időarányosan sikeres a Gazdasági Program teljesítése.         

 

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

kiegészítésére és a határozati javaslat elfogadására.  

 

 

Polgár, 2019. szeptember 5.  

 

 

     Tisztelettel:  

         Tóth József 

         polgármester 

 

 

 

 

     Határozati javaslat 

     …../2019. (IX. 12.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megtárgyalta „Beszámoló az önkormányzat 2015-2020. 

évi Gazdasági Programjának időarányos teljesítéséről” 

szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 

 

1./ A Képviselő-testület az előterjesztés melléklete 

szerinti tartalommal elfogadja az önkormányzat 

2015-2020. évi Gazdasági Programjának 

időarányos teljesítéséről szóló beszámolót.   

 

            Határidő: értelemszerűen 

            Felelős: Tóth József polgármester 

 

 


