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Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel:  

 

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  

 

 

  Rendelet   

Határozat  normatív 

  hatósági 

 X egyéb 

 

A döntéshez egyszerű X  

minősített  többség szükséges. 

 

Az előterjesztés a honlapon közzétehető:  

  

igen X 

nem  

  

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. X 

  

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.  

  

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.  

 

 Megfelelő rész X-szel kitöltendő. 
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TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 

 

A 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 116. §-a írja elő az 

önkormányzatoknak gazdasági program készítését. 

A helyi önkormányzat hosszú távú fejlesztési elképzeléseit gazdasági programban, fejlesztési 

tervben rögzíti. A gazdasági program lényegi eleme a helyi gazdaság fejlesztési irányainak a 

meghatározása. A gazdasági program lényegi tartalma fejlesztési jellegű, ezért utal a törvény 

mindkettő elnevezésre.  

A dokumentum elnevezését a képviselő-testület, a dokumentum tartalma alapján határozza 

meg. A gazdasági program elkészítése, felülvizsgálata, kiegészítése, módosítása kötelező 

lehet, azonban a gazdasági programtól való eltérés önmagában nem törvénysértő. 

A gazdasági program a képviselő-testület megbízatásának időtartamára, vagy azt meghaladó 

időszakra szól. A gazdasági program a helyi önkormányzat részére helyi szinten 

meghatározza mindazon célkitűzéseket, feladatokat, amelyek a költségvetési lehetőségekkel 

összhangban, a helyi társadalmi, környezeti, gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével 

a helyi önkormányzat által nyújtandó feladatok biztosítását, színvonalának javítását 

szolgálják.  

A helyi önkormányzat fejlesztési terve - a megyei területfejlesztési elképzelésekkel 

összhangban - tartalmazza többek között az egyes közszolgáltatások biztosítására, 

színvonalának javítására vonatkozó fejlesztési elképzeléseket. 

A választásokat követően megalakult képviselő-testület áttekintette az elmúlt időszak 

gazdasági eseményeit, eredményeit, és ezeknek az információknak a birtokában - jelen 

esetben - megbízatásának időtartamára készítette el gazdasági programját. 

Jelen előterjesztés célja az, hogy meghatározza azokat a stratégiai célkitűzéseket, amelyek a 

fent hivatkozott jogszabály szerint a képviselő-testület megbízatásának időtartamára szól. A 

célkitűzések meghatározásánál figyelemmel voltunk a korábbi ciklusok eredményeire, 

stratégiai dokumentumaira és a kormányzat által támogatott gazdaságfejlesztési célokra is.  

A döntéshez mellékelünk egy - döntően a Pénzügyi Bizottság és a Humán Bizottság által 

előkészített - programtervezet, mely egyébként olyan minőségben, átgondoltságban és 

szakmai színvonal készült el, hogy elfogadásra is szívesen ajánlom. 

Amennyiben a Tisztelt Képviselő-testület további javaslattal kíván élni, azt természetesen 

beépítjük a jelenlegi tervezetbe és a kiegészített változatot a következő testületi ülésre 

benyújtjuk. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és az abban 

foglaltakat elfogadni szíveskedjen. 

 

Pilisborosjenő, 2020. október 05. 

 

 

Tömöri Balázs 

polgármester 



 

H A T Á R O Z A T I   J A V A S L A T  

 

 

Pilisborosjenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

1. Pilisborosjenő község önkormányzatának 2020-2024. évekre szóló gazdasági 

programját - jelen előterjesztés melléklete szerinti tartalommal – elfogadja. 

 

vagy 

 

1.  Pilisborosjenő község önkormányzatának 2020-2024. évekre szóló gazdasági programját - 

jelen előterjesztés melléklete szerinti tartalommal – az alábbi kiegészítésekkel elfogadja. 

 

 …………………………. 

 ………………………….. 

 ………………………….. 

 

2. Felkéri a Polgármestert, hogy az Önkormányzat 2020-2024 évi Gazdasági Programját 

tegye közzé az Önkormányzat honlapján, jelentesse meg a Pilisborosjenői Hírmondóban, 

illetve az önkormányzat kommunikációs csatornáin, továbbá gondoskodjon arról, hogy 

lakosság minél szélesebb körében megismerhesse. 

 

Felelős: Tömöri Balázs polgármester 

 

Határidő: folyamatos 

 


