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Tisztelt Képviselő Testület! 
A 2014. október 20-án megalakult Újhartyán Vátos Önkormányzata. A 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 Újhartyán Önkormányzat 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. 
Természetesen az előző ciklusok törekvéseit, elképzeléseit, folytatnunk kell. A gazdasági 
programot megtárgyalta a Német Nemzetiségi Önkormányzat és a Területfejlesztési bizottság 
is, aki javasolják a beterjesztett program elfogadását. 


