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Tisztelt Közgyűlés!

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. §-a
tartalmazza az önkormányzatok gazdasági programjának elkészítésére vonatkozó
rendelkezéseket:
„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 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.”
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az alakuló ülésén felkérte a
polgármestert, hogy készítse el a 2015-2020. évekre vonatkozó Gazdasági Programot.
A Gazdasági Program elkészült az jelen előterjesztés mellékletét képezi. Kérem a Tisztelt
Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására, és a határozati javaslat elfogadására.
Szekszárd, 2015. június 26.
Ács Rezső
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. § alapján az Önkormányzat
2015-2020. évekre szóló gazdasági programját elfogadja.
(A Gazdasági Program jelen határozat mellékletét képezi.)
Határidő:

2015. július 2.

Felelős:

Ács Rezső polgármester

