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Ez a levél kizárólag a TFÍK informatikai rendszerébe történő feltöltéssel kerül megküldésre! 
 

 

Tisztelt Polgármester Asszony! 
 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.)  

133. § (3) bekezdésében a kormányhivatal számára biztosított szakmai segítségnyújtási jogkörben 

eljárva vizsgáltam a helyi önkormányzat jogszabályon alapuló döntési (határozathozatali) 

kötelezettségének teljesítését.  

Az Mötv. 116. § (1) bekezdése kimondja, hogy a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit 

gazdasági programban, fejlesztési tervben rögzíti, amelynek elkészítéséért a helyi önkormányzat felelős. 

A gazdasági program elfogadásáról, felülvizsgálatáról a törvény az alábbiak szerint rendelkezik:  

„(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.” 
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Tekintettel arra, hogy a képviselő-testület a törvényben meghatározott döntéshozatali kötelezettségének 

még nem tett eleget, kérem, hogy a gazdasági program megtárgyalását – lehetőség szerint - a soron 

következő testületi ülés napirendjére felvenni szíveskedjék.  

Budapest, - dátum a digitális aláírás szerint 

 

Tisztelettel:  

dr. Sára Botond 

helyett 
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