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A tárgyalandó témakör tárgya: 
Őrbottyán Város Önkormányzatának 2015-2019 közötti i dőszakra szóló gazdasági programja 

 
1. ELŐZMÉNYEK, A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖRBEN HOZOTT KORÁBBI KÉPVISEL Ő-TESTÜLETI DÖNTÉSEK , ÉS 
AZOK VÉGREHAJTÁSÁNAK ÁLLÁSA  

A Képviselő-testület tagjai 2015. február 06-án informálisan megtárgyalták és részleteiben elemezték 
a törvényi előírások szerint kötelezően felülvizsgálandó Gazdasági programot. A tárgyaláson 
konszenzus alakult ki a program elfogadásáról.  

2. A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZER Ű BEMUTATÁSA  

Őrbottyán Város Önkormányzatának 2015-2019. és az azt követő évekre szóló gazdasági programja 
épít az előző évek Képviselő-testületeinek elfogadott Gazdasági programjaira és a 2013. évben 
elfogadott vagyongazdálkodási koncepcióban megfogalmazott célkitűzésekre. Ezeket a határozatokat 
a várossá nyilvánítás, és a városiasodás feltételei szerint fejleszti tovább, kiegészítve újabb célok 
megvalósításának igényével a város lakosságában megfogalmazódott igényekkel, az élhetőbb 
település megteremtésének szándékával. Az említett tárgyaláson meghatározásra került a fő 
irányvonalak megvalósításának ütemezése.  

Fentiek értelmében javasoljuk a Gazdasági program szövegszerű határozatban történő elfogadását.    

3. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁSOK  

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény  

 4. KÖLTSÉGKIHATÁSOK , ILLETVE A KIADÁS FEDEZETÉT BIZTOSÍTÓ KÖLTSÉGVETÉSI  SOR MEGNEVEZÉSE 

- Őrbottyán Város Önkormányzat mindenkori éves költségvetésébe prioritások   

   meghatározásával beépítendő 

- 140/2013. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozat a vagyongazdálkodási tervről (koncepció). 

5. AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE  
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6. HATÁROZATI JAVASLAT , RENDELET-TERVEZET 

Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő. 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének…./2015. (II. 25.) számú határozata 
Őrbottyán Város Önkormányzatának 2015-2019. évekre é s az azt követ ő időszakra szóló 
gazdasági programjáról: 
 
Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete Őrbottyán Város Önkormányzatának 2015-
2019. évekre és az azt követ ő időszakra szóló gazdasági programjának megalkotása tár gyában 
a következ ő döntést hozza: 
 
Őrbottyán, 2015. február 10. 
 

az előterjesztést készítette: előterjesztő: ellenjegyző: 

Kiszely Zoltán      Kmetty Károly  Gállné Mez ősi Szilvia 

műszaki Irodavezető    polgármester   jegyző 
 
 

HATÁROZAT 

A képvisel ő-testület 8 igen, 0 ellen szavazattal, 0 tartózkodá s mellett az alábbi határozatot 
hozta. 
 
Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 26/2015. (II. 25.) számú határozata 
Őrbottyán Város Önkormányzatának 2015-2019 közötti i dőszakra szóló gazdasági 
programjának módosító javaslatáról 
 
Őrbottyán Város Önkormányzatának 2015-2019. évekre és az azt követő időszakra szóló gazdasági 
programjának módosító javaslatát, amely szerint a gazdasági program 4-es pontja kiegészül azzal, 
hogy a Domb utcai pályára KRESZ pálya, kerékpáros ügyességi pálya és a játszótér megvalósítása, a 
Bartók Béla utcánál a sportpályán a természetes jégpálya kialakítása. 
 

- elfogadta. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Polgármester 

 
 

 

 

 


