
Az 5. napirendi ponthoz 
Előterjesztés  

 
Napirend:   Monostorpályi Község Önkormányzat 2010 – 2013 gazdasági  

programja  
 
Előterjesztő:   a polgármester  
 
Előzmények:   Ötv. 91. §  
 
Határozat - tervezet: az előterjesztés végén található  
 
I. A téma ismertetése:  
 
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § a gazdasági programmal 
kapcsolatban az alábbiakat határozza meg:  
 

91. § (1) Az önkormányzat meghatározza gazdasági programját és költségvetését. 
(2) A költségvetés összeállításának részletes szabályait az államháztartásról szóló törvény, a 

finanszírozás rendjét és az állami hozzájárulás mértékét az állami költségvetési törvény határozza 
meg. 

(3) Az állami költségvetési tervezés önkormányzatokat érintő feladatait az államháztartásért 
felelős miniszter és a helyi önkormányzatokért felelős miniszter végzi. 

(4) Az országgyűlési költségvetési döntéseket az önkormányzati érdekszövetségekkel 
lefolytatott egyeztetés után, a véleményük figyelembevételével kell meghozni. 

(5) Az önkormányzat a költségvetési, a költségvetés teljesítési és szakmai tevékenységének 
bemutatására, értékelésére vonatkozó adatainak külön jogszabályban meghatározott körét legalább 
évente a helyben szokásos módon közzéteszi. 

(6) A gazdasági program a képviselő-testület megbízatásának időtartamára, vagy azt meghaladó 
időszakra szól. A gazdasági program az önkormányzat(ok) részére helyi szinten meghatározza 
mindazon célkitűzéseket, feladatokat, amelyek a költségvetési lehetőségekkel összhangban, a helyi 
társadalmi, környezeti, gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével - a kistérségi 
területfejlesztési koncepcióhoz illeszkedve - az önkormányzat(ok) által nyújtandó kötelező és 
önként vállalt feladatok biztosítását, fejlesztését szolgálják. A gazdasági program tartalmazza 
különösen: a fejlesztési elképzeléseket, a munkahelyteremtés feltételeinek elősegítését, a 
településfejlesztési politika, az adó politika célkitűzéseit, az egyes közszolgáltatások biztosítására, 
színvonalának javítására vonatkozó megoldásokat, továbbá városok esetében a 
befektetéstámogatási politika, városüzemeltetési politika célkitűzéseit. 

(7) A gazdasági programot a képviselő-testület az alakuló ülését követő hat hónapon belül 
fogadja el, ha az egy választási ciklus idejére szól. Ha a meglévő gazdasági program 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. 

 
Fent leírt jogszabályból adódóan elkészítésre került a gazdasági program tervezete, mely a 2010 – 
2013 –as időszakot tartalmazza.  
A gazdasági program terjedelmére tekintettel az e-mail-ben került már megküldésre a képviselők 
részére, és letölthető a www.monostorpalyi.hu/képviselő-testület/előterjesztések menüpontból is.  
 
II. Alkalmazott jogszabályok:  

1. Ötv. 91. § -a  
 
III. A döntés anyagi kihatása:  
 
Jelen döntés meghozatalával nincs.  



 
IV. Határozat-tervezet:  
 

Monostorpályi Község Önkormányzat 
Képviselő - Testülete 
…/2011. (……) számú 

Határozata 
 
A Képviselő-Testület  
 

1. Elfogadja a Monostorpályi Község Önkormányzata 2010 – 2013 gazdasági programját.  
2. Felkéri a polgármestert, hogy az abban foglaltaknak megfelelően járjon el.  

Határidő: folyamatos  
Felelős: a polgármester  

 
Fent leírtakat figyelembe véve kérem a Tisztelt Képviselő-Testületet, hogy a határozat – 
tervezetet elfogadni szíveskedjen.  

 
(A határozat-tervezet elfogadása minősített többséget igényel.). 

 
 
Monostorpályi, 2011.április 18.  
 
 

Tisztelettel:  
 
 

Szabó József  
polgármester  

 
 
 
 


