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Tisztelt Képviselő-testület!
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. §-a
értelmében a képviselő-testület a hosszú távú fejlesztési elképzeléseit gazdasági programban
rögzíti, amely 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 2019-2024. közötti időszakra vonatkozó gazdasági program a koronavírus világjárvány
okozta veszélyhelyzet idején készült. A járvány következményei és a Kormány
önkormányzatokat érintő elvonásai miatt az Önkormányzat 2020. évi pénzügyi mozgástere
szinte teljesen megszűnt. A következő évek vonatkozásában pedig elmondható, hogy az
önkormányzati bevételek összege, de helyenként még a nagyságrendje is bizonytalanná vált.
Tény, hogy az Önkormányzat ennek a körülménynek a figyelembevételével tudja csak a
programban meghatározott célkitűzéseit megvalósítani. Fontos azonban kiemelni azt is, hogy
a program megvalósításának módját, részleteit - a korábbi gyakorlattól eltérően befolyásolhatják majd a lakosság visszajelzései is.
A gazdasági program a következő témakörök (prioritások) mentén épül fel:
I. Városrehabilitáció és felújítás (a város arculatának, építészeti értékeinek megőrzése,
felújítási program, bérlakásprogram)
II. Közszolgáltatások – Gondoskodó és szolidáris Ferencváros
III. Egészséges Ferencváros – magas színvonalú helyi egészségügyi ellátás megteremtése,
Integrált Egészségügyi Központ kialakítása
IV. Zöld, fenntartható, klímabarát Ferencváros
V. Kultúra, közművelődés – Ferencváros, Budapest kulturális negyede
VI. A kerület számára kiemelten fontos, nem önkormányzati finanszírozású fejlesztések és
tervek
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a gazdasági programot megtárgyalni, és a
normatív határozati javaslatról dönteni szíveskedjen!
Budapest, 2020. június ….

Baranyi Krisztina s.k.
polgármester

Normatív határozati javaslat:
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2019-2024. évre
vonatkozó gazdasági programját jóváhagyja a …./2020. számú előterjesztés 1. számú
melléklete szerinti tartalommal.
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