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Tisztelt Közgyőlés!

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. (továbbiakban Ötv.) 91. § (1) bekezdése
alapján az önkormányzat meghatározza gazdasági programját.
Hivatkozott szakasz (6) bekezdése a következıket tartalmazza
„A gazdasági program a képviselı-testület megbízatásának idıtartamára, vagy azt
meghaladó idıszakra szól. A gazdasági program az önkormányzat(ok) részére helyi szinten
meghatározza mindazon célkitőzéseket, feladatokat, amelyek a költségvetési lehetıségekkel
összhangban, a helyi társadalmi, környezeti, gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével
- a kistérségi területfejlesztési koncepcióhoz illeszkedve - az önkormányzat(ok) által nyújtandó
kötelezı és önként vállalt feladatok biztosítását, fejlesztését szolgálják. A gazdasági program
tartalmazza különösen: a fejlesztési elképzeléseket, a munkahelyteremtés feltételeinek
elısegítését, a településfejlesztési politika, az adó politika célkitőzéseit, az egyes
közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó megoldásokat, továbbá
városok esetében a befektetéstámogatási politika, városüzemeltetési politika célkitőzéseit.”
Az Ötv. 91. § (7) bekezdése értelmében „a gazdasági programot a képviselı-testület az
alakuló ülését követı hat hónapon belül fogadja el, ha az egy választási ciklus idejére szól.
Ha a meglévı gazdasági program az elızı ciklusidın túlnyúló, úgy azt az újonnan
megválasztott képviselı-testület az alakuló ülését követı hat hónapon belül köteles
felülvizsgálni, és legalább a ciklusidı végéig kiegészíteni vagy módosítani.”
Szekszárd Megyi Jogú Város Közgyőlésének a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló
10/2000. (IV.17.) rendelete 27. § (2) bekezdés b) pontja alapján a gazdasági program
elfogadásához minısített többség szükséges.
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése az alakuló ülésén felkérte a polgármestert, hogy
készítse el a 2010-2014. évekre vonatkozó gazdasági programot.
A Gazdasági Program elkészült az jelen elıterjesztés mellékletét képezi. Kérem a Tisztelt
Közgyőlést az elıterjesztést megtárgyalására, és a határozati javaslat elfogadására.
Szekszárd, 2011. április 21.
Horváth István
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. tv. 91. § (1) bekezdése alapján az Önkormányzat 2010-2014. évekre
szóló gazdasági programját elfogadja.
(A Gazdasági Program jelen határozat mellékletét képezi.)
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