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ELŐTERJESZTÉS 

 

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2019. október 22. napján tartandó alakuló ülésére 

 

Tárgy: Felhatalmazás a Gazdasági Program kidolgozására 

Előterjesztő:  Jurcsó János polgármester 

Törvényességi szempontból megvizsgálta: Jurics Tamás jegyző 

Előkészítette: Jurics Tamás jegyző 

Melléklet: Határozat-tervezet 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

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

rögzíti, hogy a helyi önkormányzat 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. 

Az előző Képviselő-testület az önkormányzat gazdasági programjában a választási ciklus 

idejére határozta meg a feladatokat. Erre tekintettel a hatályos jogszabályok szerint az új 

Képviselő-testületnek az alakuló ülését követő hat hónapon belül új gazdasági programot kell 

elfogadnia. Javasolom, hogy a gazdasági program előkészítésére és 6 hónapon belüli 

előterjesztésére adjon megbízást a Képviselő-testület a polgármesternek az illetékes 

bizottságok bevonásával- 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és határozatot hozni 

szíveskedjen. 

 

Balatonkenese, 2019. október 18. 

 

Tisztelettel: 

 

 

 

Jurcsó János s.k. 

polgármester 

Jurics Tamás s.k. 

jegyző 
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Határozat tervezet 

 

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

……/2019. (… ...) határozata 

 

Az Önkormányzat Gazdasági Programjának előkészítéséről 

 

Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény 116.§ (5) bekezdése alapján – megbízza a 

polgármestert, hogy az illetékes bizottságok bevonásával az önkormányzat gazdasági 

programját készítése elő és 6 hónapon belüli terjessze a Képviselő-testület elé. 

 

Határidő:  2020. április 21. 

Felelős:  Jurcsó János polgármester 

 

 


