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  Rendelet   

Határozat X normatív 

  hatósági 

  egyéb 

 
 

A döntéshez  egyszerű X  

  minősített  többség szükséges. 

 
  
Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:  
  

igen X 

nem  

 
  

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. X 

  

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.  

  

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.  



Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. §-a 

(továbbiakban: Mötv.) az önkormányzatok gazdasági programjával kapcsolatban a 

következőket írja elő:  

 

(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 2015-2019 közötti időszakra vonatkozó gazdasági program elkészítése során mindenképpen 

figyelembe kell venni, hogy az országgyűlés elfogadta többek között az ország új 

alaptörvényét, az új önkormányzati törvényt, valamint a nemzeti vagyonról szóló törvényt. 

Ezen új jogszabályok alapjaiban érintik az önkormányzati rendszer működését, 

finanszírozását, elsősorban a kötelező és az önként vállalt feladatok eddigitől eltérő 

meghatározásával. Az átalakulás érintette az oktatás, a szociális ellátás és a közszolgáltatások 

szinte minden területét. 

 

Az önkormányzat gazdasági programját az Mötv. 116. § (5) bekezdése szerint az alakuló ülést 

követő 6 hónapon belül kell elfogadni, illetve felülvizsgálni. 

 

A gazdasági program összeállítása során figyelembevételre került az Önkormányzat jelenlegi, 

illetve várható pénzügyi helyzete, valamint az elmúlt időszak jogszabályváltozásai és 

tapasztalatai. 

 

A gazdasági programban elfogadásakor a Képviselő-testületnek az alábbi szempontokat 

mindenképpen figyelembe kell vennie: 

 

 a szükséges anyagi források, eszközök korlátozottságát, 



 a programban csak olyan célokat célszerű meghatározni, melyek a jelenlegi jogi és 

pénzügyi helyzetben reálisan teljesíthetőek is. 

 

A rendelkezésre álló anyagi eszközök (állami támogatások, adóbevételek, egyéb bevételek) 

előre láthatólag nem elegendőek az önként vállalt feladatok további bővítéséhez, illetve a 

szükséges fejlesztések teljes körű megvalósuláshoz, ezért mindenképpen szükséges az alábbi 

feladatok folyamatos és hatékony megvalósítása: 

 

 a pályázati lehetőségek maximális kihasználására 

 kerületünk elhelyezkedésének, adottságainak, sajátosságainak figyelembe vételével új 

fejlesztési konstrukciók/lehetőségek keresésére,  

 illetve a meglévő anyagi források hatékonyabb kihasználására. 

 

Tekintettel arra, hogy a gazdasági program megalkotásához szükséges egy általános 

helyzetelemzés, így a következő fejezetben röviden elemezzük az elmúlt időszak adatait, 

melyek a program megalkotásához és a jelenlegi helyzet reális felméréséhez szükségesek. Ezt 

követően fejezetenként és területenként részletesebb elemzést, majd a megoldandó feladatok 

meghatározását, és ez alapján a területtel összefüggő célkitűzéseket határozzuk meg. 

 

A gazdasági programot az alábbi témakörökre építve készítettük el: 

 

 Városfejlesztés/Városrehabilitáció 

 Városüzemeltetés/Felújítás 

 Vagyongazdálkodás 

 Közszolgáltatások 

 Közbiztonság 

 Pénzügyi egyensúly 

 Adópolitika 

 Nem az Önkormányzat kompetenciakörébe tartozó, azonban kerületünk szempontjából 

kiemelten fontos fejlesztések, szolgáltatások 

 Összegzés 

 

Jelen dokumentumot a pénzügyi lehetőségeinket és gazdálkodási stabilitásunkat szem előtt 

tartva készítettük el, figyelembe véve azt is, hogy ezen dokumentumba elsősorban olyan 

elemek kerüljenek be, melyek reálisan megvalósíthatóak, kerülve az utópisztikus, és a 

jelenlegi gazdasági helyzetben racionálisan nem vállalható célkitűzéseket. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a gazdasági programot megtárgyalni, és a 

normatív határozati javaslatról dönteni szíveskedjen! 

 

Budapest, 2015. április 20. 

 

      dr. Bácskai János s.k. 

      polgármester 

 



Normatív határozati javaslat: 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2015-2019. évre 

vonatkozó gazdasági programját jóváhagyja az alábbi tartalommal:  

 

 

Normatív határozat szövege az 1. számú mellékletként 

 

 

 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

Határidő: 2015.04.23. 

 

 

 


