
1 
 

Egyszerű szótöbbség 
 

Előterjesztés Aparhant Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. 
szeptember 30-i ülése 4. napirendi pontjához: 
 
Döntés az önkormányzat Gazdasági Programjáról 
Előadó: Dávid Tímea polgármester 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továb-
biakban: Mötv.) 42. § 4. pontja alapján a képviselő-testület át nem ruházható hatáskö-
rébe tartozik a gazdasági program megalkotása.  
 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. §-a 
rendelkezik a gazdasági program megalkotásának szükségességéről az alábbiak sze-
rint:  
„116. § 
(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 időtar-
tamára vagy azt meghaladó időszakra szól. 
(3) A gazdasági program, fejlesztési terv helyi szinten meghatározza mindazokat a 
célkitűzéseket és feladatokat, amelyek a helyi önkormányzat költségvetési lehetősé-
geivel összhangban, a helyi társadalmi, környezeti és gazdasági adottságok átfogó 
figyelembevételével a helyi önkormányzat által nyújtandó feladatok biztosítását, szín-
vonalának 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 kö-
vető 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 gazdasági program célja tehát, hogy meghatározza az önkormányzat részére helyi 
szinten mindazon célkitűzéseket, feladatokat, amelyek a költségvetési lehetőségekkel 
összhangban, a helyi társadalmi, környezeti és gazdasági adottságok átfogó figyelem-
bevételével az önkormányzat által nyújtandó kötelező és önként vállalt feladatok biz-
tosítását, fejlesztését szolgálják.  
 
Fentiek alapján elkészült Aparhant Község Önkormányzata Gazdasági Programjának 
tervezete, mely a jelenlegi Képviselő-testület megbízatásának időtartamára, azaz a 
2020-2024-ig tartó időszakra szól. 
 
A 2020-2024. évekre szóló gazdasági program tervezete jelen előterjesztés mellékle-
tét képezi 
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Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, tárgyalja meg és fogadja el az előterjesztés mel-
lékletét képező Gazdasági programot. 
 
Határozati javaslat: 

Aparhant Község Önkormányzata Képviselő-testületé-
nek /2020. (IX.30.) határozata az önkormányzat Gazda-
sági Programjáról: 
 
Aparhant Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
az Önkormányzat 2020-2024. időszakra szóló gazdasági 
programját áttekintette és azt elfogadja. 

 
 
Aparhant, 2020. szeptember 24. 
 

Dávid Tímea sk. 
polgármester 

 


