
Előterjesztés, indokolás a 29/2020.(IV.30.) számú polgármesteri határozathoz 

Tárgy: Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat 2020-2024. évi gazdasági programjának 

elfogadása 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116.§ (5) 

bekezdése szerint 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. 

Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 233/2019. (X.28.) számú 

határozatával megbízta a pénzügyi, ügyrendi- jogi bizottságot, hogy a képviselő-testület 

gazdasági programjának és fejlesztési tervének tervezetét készítse elő, azonban a kialakult 

veszélyhelyzet miatt bizottsági ülés, képviselő-testületi ülés tartására nincs lehetőség. 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 

évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint a települési önkormányzat képviselő-

testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, 

illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. 

Mindezek alapján a polgármester a pénzügyi, ügyrendi-, jogi bizottsággal egyeztetve 

megkezdte Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat 2020-2024. évi gazdasági 

programjának kidolgozását. 

A képviselő-testület ciklusának időtartama alatt egységes, előre meghatározott 

célrendszer szerint gazdálkodik, a település fejlesztését a gazdasági programban foglaltak 

szerint végzi. 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.  

A polgármester az előkészítő tárgyalásokra, a településfejlesztési elképzelések februárban 

történő megtárgyalására alapozva 2020. április 20-án e-mailben megküldte a képviselő-

testület tagjainak a gazdasági program tervezetét és kérte, hogy akinek véleménye, 

hozzászólása, kiegészíteni valója van, az április 26-ig küldje meg részére. A képviselők által 

megküldött javaslatok, kiegészítések beépítésre kerültek, majd végső véleményezére ki 

lett küldve a gazdasági program.  

További vélemény, hozzászólás, kiegészítés nem érkezett, így Szőke László polgármester a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 

évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a képviselő-

testület egyetértésével a 29/2020.(IV.30.) számú polgármesteri határozatot hozta.  


