Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzata
Iktató szám: 160/2020.

ELŐTERJESZTÉS
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2020. szeptember 10-i ülésére
Tárgy:

Javaslat az Önkormányzat 2019-2024. közötti időszakra
vonatkozó gazdasági programjának jóváhagyására

Előterjesztő:

Baranyi Krisztina polgármester

Készítette:

Baranyi Krisztina polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság
Városgazdálkodási Bizottság
Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság
Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság
Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság

Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: Baloghné dr. Nagy Edit s.k.
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:
Rendelet
Határozat

A döntéshez egyszerű
minősített

x

normatív
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x
többség szükséges.

Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:
igen
nem
Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni.
Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.
Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.

x

x

Tisztelt Képviselő-testület!
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a
továbbiakban: Mötv.) 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 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
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020.
július 2-i ülésén megtárgyalta a javaslatot az Önkormányzat 2019-2024. közötti időszakra
vonatkozó gazdasági programjáról, de nem támogatta a 352/2020. (VII.2.) sz. határozatával.
Jelen előterjesztés a bizottsági és képviselő-testületi ülésen felvetett, illetve írásban
megküldött változtatási javaslatok figyelembe vételével készült.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a gazdasági programot megtárgyalni, és a
normatív határozati javaslatról dönteni szíveskedjen!
Szeretném jelezni, hogy Budapest Főváros Kormányhivatala 2020. augusztus 6-án kelt
tájékoztatásában - hivatkozva az Mötv. 116. § (5) bekezdésére - felhivta az Önkormányzatot,
hogy lehetőség szerint a soron következő képviselő-testületi ülés napirendjére vegye fel a
Képviselő-testület a gazdasági program megtárgyalását. A hivatkozott jogszabályhely
kimondja, hogy a gazdasági programot, fejlesztési tervet a képviselő-testület az alakuló ülését
követő hat hónapon belül fogadja el.

Budapest, 2020. szeptember 3.

Baranyi Krisztina s.k.
polgármester
Mellékletek:
1. sz. Gazdasági program
2. sz. Kormányhivatal tájékoztatása

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.
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester
Határidő: 2020.09.10.

