
 

 
6. Napirendi pont 

Előterjesztés 
 

Tárgy: Nagylózs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015-2019. évre szóló 

gazdasági programjának megismerése, elfogadása 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A 2014. október  hónapban megalakult  Nagylózs  Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

törvényi kötelezettsége egy új gazdasági program elkészítése.  

 
Mötv. „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.”  

 

A gazdasági program elkészítését a Mötv. 42. §-ának 4. pontja alapján a Képviselő-testület 

hatásköréből nem adhatja át.  Korábban Nagylózs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

megbízatásának időtartamára (2010-2014), a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 

törvény (Ötv.) alapján, 4 éves időintervallumra vonatkozóan fogadta el gazdasági programját, 

ebből következik, hogy a jelenlegi Képviselő-testületnek új gazdasági programot kell készítenie a 

2014-19-es ciklusra.  

Fontos megfogalmazni minden olyan célkitűzést, feladatot, mi szükséges ahhoz, hogy előrébb 

mozdítsuk településünket több tekintettben is. Azt is látni kell, hogy annak ellenére, hogy jelenleg 

az önkormányzatnak likviditási gondjai nincsenek, pénzügyileg kiegyensúlyozott, nagyobb 

léptékű fejlesztésre, beruházására csak akkor nyílik lehetőség, ha arra központi vagy pályázati 

forrás van. Az önkormányzat saját bevételei csak kisebb illetve közepes munkák finanszírozására, 

valamint a pályázati önerők biztosítására elegendők.  

 

Alapelvek a gazdasági programra nézve:  

 

 A Képviselő-testületnek a település vagyonával jó gazda módjára és racionálisan kell 

gazdálkodnia.  

 A feladatellátáshoz kapcsolódó vagyonelemeket meg kell őrizni, működőképes 

állapotukat biztosítani kell.  

 A költségvetést mindig úgy kell tervezni, hogy a rendkívüli helyzetben is tudjon forrást 

biztosítani.  

 A tartalékoknak biztosítaniuk kell, hogy a pályázóképesek legyünk váratlan, be nem 

tervezett új lehetőségek esetén is.  

 Önkormányzati vagyon esetleges értékesítésből származó bevételeket fejlesztésekre kell 



fordítani.  

 Az önkormányzati kötelező feladatok biztonságos ellátását biztosítani kell.  

 A Képviselő-testület felvállalja a lakosság szempontjából fontos, de nem kötelező 

feladatokat úgy, hogy ezek ellátása nem történhet a kötelező feladatok ellátásának 

rovására.  

 A Képviselő-testület hitel felvételét kizárólag fejlesztési célokra tartja elfogadhatónak.  

 

Ebben a törekvésében az önkormányzat számít a község minden polgárára, a civil szervezeteknek, 

az itt működő vállalkozásoknak, az itt érdekelt közszolgáltatóknak, az állami és önkormányzati 

intézmények minden munkatársának aktív részvételére és konstruktív együttműködésére.  

 

Az önkormányzatunk törekszik arra, hogy a különböző erőket és tevékenységeket a lehető 

legnagyobb mértékben összehangolja, közös cél érdekében összekovácsolja, majd egybetartsa 

minden itt élő és tevékenykedő ember közös java érdekében. 

 

Határozati javaslat  

…/2015. (…...) önkormányzati határozat  

……………..  Község Önkormányzata Képviselő-testülete azÖnkormányzat 2015-2019. évi 

Gazdasági Programját megismerte, elfogadja. 
Határidő: folyamatos  

Felelős: ………………….-  polgármester  

Fücsökné Torma Lívia – jegyző 

 

 

 

                                     Szigeti Éva 

                          polgármester 


