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A rendelet-tervezet elfogadásához 

 minősített többség szükséges! 

 

 

Medina Község Önkormányzati Képviselő-testülete  

2019. október 22-én 1300 órakor tartandó ülésére 

 

Tárgy: Döntés Medina Község Önkormányzatának 2019-2024. évi gazdasági programjának 

előkészítéséről 

Előterjesztő és előadó: Vén Attila polgármester 

Előterjesztést készítette: dr. Herczig Hajnalka jegyző 

       

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. §-a értelmében 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 képviselı-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 képviselı-testület az alakuló ülését követı hat hónapon 

belül köteles felülvizsgálni, és legalább a ciklusidő végéig kiegészíteni vagy módosítani.”  

 

Fentiek alapján javasolom, hogy a Képviselő-testület kérje fel a polgármestert, hogy készítse elő 

és terjessze a Képviselő-testület elé elfogadás céljából 2020. március 31. napjáig Medina Község 

Önkormányzatának 2019-2024. évekre szóló Gazdasági Programját.  

A Képviselő-testület kérje fel továbbá a polgármestert, hogy a gazdasági program előkészítése 

során kérjen javaslatot a képviselőktől, a bizottságtól, Tolna Megye 2. Számú Egyéni 

Választókerületében megválasztott országgyűlési képviselőtől, és az önkormányzat területén 

működő gazdasági kamarától. 
 

Kérem a Képviselő-testületet, az előterjesztést megtárgyalni, a kérdésben döntést hozni 

szíveskedjen! 

 

 

H a t á r o z a t i   j a v a s l a t: 

 

…/2019. (X.22.) önkormányzat határozat: 

Medina Község Önkormányzatának 2019-2024. évi gazdasági 

programjának előkészítéséről  
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Medina Község Önkormányzati Képviselő-testülete Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. §-a 

alapján felkéri a polgármestert, hogy készítse elő az Önkormányzat 

2014-2019. évekre szóló gazdasági programját, és azt terjessze 

jóváhagyás céljából a Képviselő-testület elé.  
 

Felelős: Vén Attila polgármester 

Határidő: 2020. március 31. 

Határozatról értesül: Pénzügy 

      Irattár 

 

Medina, 2019. október 17.  

 

         Vén Attila sk. 
           polgármester 

 


