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ELŐTERJESZTÉS – 2. 
Nagymaros Város Önkormányzatának az Önkormányzat Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (II.14.) önkormányzati rendelete alapján 
 

 

 

A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2020. szeptember 24., 29. 

A napirendet tárgyaló ülés: PGB, Képviselő-testületi ülés 

Az előterjesztést készítette: jegyző 

Előterjesztő: polgármester 

A napirendet tárgyaló ülés típusa-1: nyílt / zárt 

A napirendet tárgyaló ülés típusa-2: rendes / rendkívüli 

A határozat elfogadásához szükséges többség típusa: egyszerű / minősített 

A szavazás módja: nyílt / titkos 

 

A tárgyalandó témakör tárgya: 

 

DÖNTÉS A GAZDASÁGI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁRÓL 

 

 

 

1. A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA 

 

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 

továbbiakban: Mötv.) 116. §-a szerint: 

 „(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 járványhelyzet miatt a felülvizsgálat az elmúlt időszakban nem volt lehetséges, ezért a 

határidő módosítása vált szükségessé. 

 
 

2. ELŐZMÉNYEK, A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖRBEN HOZOTT KORÁBBI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI 

DÖNTÉSEK, ÉS AZOK VÉGREHAJTÁSÁNAK ÁLLÁSA 
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3. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁSOK 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

 

4. KÖLTSÉGKIHATÁSOK, ILLETVE A KIADÁS FEDEZETÉT BIZTOSÍTÓ KÖLTSÉGVETÉSI SOR 

MEGNEVEZÉSE 

Nincs. 

 

5. AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE 

 

 

6. HATÁROZATI JAVASLAT, RENDELET-TERVEZET 

 

 

Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő testületének 

../2020. (09.29.) határozata 

 

Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testülete, úgy dönt, hogy a Gazdasági program 

felülvizsgálatának 2020. október 27-ig be kell fejeződnie. 

 

Határidő: 2020. október 27. 

Felelős: Polgármester, Bizottságok 

 

 
 
7. MELLÉKLET 

 

 
Nagymaros, 2020. szeptember 22. 

 

 

 

 

 

készítő 

Heinczinger Balázs 

polgármester 

előterjesztő 

Lindmayer Eszter 

jegyző 

ellenjegyző 

 


