Fedőlap
Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2020. 08.04.
Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2020-2024. évekre
vonatkozó gazdasági programjának elfogadására
Előadó:

a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
az oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság elnöke
a szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság elnöke
az ifjúsági, sport és turisztikai bizottság elnöke
a közbiztonsági és környezetvédelmi bizottság elnöke

Előkészítő:

Benkovics Kornélia Beszerzési, Működtetési és Informatikai osztályvezető
Dr. Vántus Judit vagyonkezelési osztályvezető
Salamonné Pintér Mónika költségvetési és pénzügyi osztályvezető
Szaniszlóné Szabó Ildikó adóhatósági osztályvezető
Beéry Réka városüzemeltetési és beruházási osztályvezető
Szabó Imre főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztályvezető
Molnár-Osztrocska Diána humán szolgáltatási osztályvezető

Meghívott: Véleményező bizottságok:
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság
oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság
szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság
ifjúsági, sport és turisztikai bizottság
közbiztonsági és környezetvédelmi bizottság

2020.08.04.
2020.08.04.
2020.08.04.
2020.08.04.
2020.08.04.
2020.08.04.

A napirendi pont rövid tartalma: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény
116. § - ban foglaltak alapján a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit gazdasági
programban, fejlesztési tervben rögzíti. A gazdasági program, fejlesztési terv a képviselő-testület
megbízatásának időtartamára vagy azt meghaladó időszakra szól. A gazdasági program, 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 napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve:
Előkészítő
neve:
Beszerzési Informatikai és
Működtetési Osztály
Vagyonkezelési
osztály
Költségvetési
és Pénzügyi Osztály
Adóhatósági Osztály

Benkovics
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Judit
Salamonné
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Városüzemeltetési és
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Főépítészi, Építésügyi
Szabó
és Környezetvédelmi Osztály
Imre
Humán és Szolgáltatási Osztály MolnárOsztrocska
Diána

E-mail címe:
(….. pmh.dunanet.hu)
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Osztályvezető
aláírása

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok: Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy:
Leadás dátuma:
Ellenőrzés dátuma:
Észrevétel:
Van/Nincs
Amennyiben van:
2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy:
Leadás dátuma:
Ellenőrzés dátuma:
Észrevétel:
Van/Nincs
Amennyiben van:
II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Petánszki Lajos
Leadás dátuma:
Ellenőrzés dátuma:
Törvényességi észrevétel:
Van/Nincs
Amennyiben van:
Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:

egyszerű/minősített

A tárgyalás módja:

Nyílt ülés

Egyéb megjegyzések:

Javaslat
a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2020-2024. évekre
vonatkozó gazdasági programjának elfogadására
Tisztelt Közgyűlés!
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 116. § - ban foglaltak
alapján foglaltak alapján az önkormányzatoknak gazdasági programot kell készíteni, amely
program az önkormányzat részére helyi szinten meghatározza mindazon célkitűzéseket,
feladatokat, amelyek a költségvetési lehetőségekkel összhangban, a helyi társadalmi, környezeti,
gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével az önkormányzat által nyújtandó kötelező és
önként vállalt feladatok biztosítását, fejlesztését szolgálják.
A gazdasági program tartalmazza:
- a fejlesztési elképzeléseket,
- a munkahelyteremtés feltételeinek elősegítését,
- településfejlesztési politika, az adópolitika célkitűzéseit,
- az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására
megoldásokat
- a befektetéstámogatási politika, városüzemeltetési politika célkitűzéseit.

vonatkozó

A gazdasági program elkészítésének alapvető céljai az alábbiak:
- elősegítse a város gazdasági növekedésének, a lakosság életszínvonal és életminőség
javulása feltételeinek megteremtését,
- a város környezeti adottságaira, értékeire, előnyeire alapozva előrevetítsen egy jövőképet,
valamint az ennek megvalósításához szükséges infrastrukturális, intézményi, pénzügyi
feltételrendszert,
- foglalja össze azokat a fejlesztési elképzeléseket, amelyek hosszabb távon meghatározzák
az önkormányzati döntések irányát,
- a pályázati lehetőségek között irányt mutasson a fejlesztési elképzelések
megvalósításához.
Jelen gazdasági program a 2020- 2024. évek közötti fejlesztési elképzeléseket, stratégiai
célkitűzéseket foglalja össze, meghatározva a különböző ágazatok jövőbeni cselekvési irányait. A
program - a programindulás évének költségvetésére építve - a további évek költségvetése
összeállításának egyik alapvető szempontrendszerét alkotja.
A gazdasági program megvalósításának fontos feltétele, hogy a város pénzügyi pozíciójának
stabilitása megmaradjon, a fizetőképesség hosszú távon biztosítható legyen. Ennek megvalósítása
érdekében szükséges az önkormányzat által kibocsátott teljesítmények áttekintése, a jelenlegi
intézményrendszer és egyéb gazdálkodási rendszerek hatékonyságának vizsgálata.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Gazdasági Programja a város feladatcentrikus működtetésének
és fejlesztésének stratégiai terve. Ez a program a választási ciklusra szól, de olyan stratégiai
jellegű célokat is tartalmaz, amelyek hosszabb távon megszabják az önkormányzati döntések
irányát.
Tisztelt Közgyűlés!
Fenti célok megvalósítását célozza a határozat mellékletét képező - az önkormányzat bizottságaira
épülő bontásban elkészített - gazdasági program, melynek elfogadását javasoljuk.
A teljes gazdasági programot a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság
véleményezi, a többi bizottság a rá vonatkozó részek tekintetében véleményezi az
előterjesztést.

Az előterjesztést 2020.08.04-i rendkívüli bizottsági ülésén megtárgyalta a pénzügyi, gazdasági és
városüzemeltetési bizottság, az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság, szociális, egészségügyi és
lakhatási bizottság, oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság, az ifjúsági, sport és
turisztikai bizottság, valamint a közbiztonsági és környezetvédelmi bizottság. A bizottsági
véleményeket a bizottsági elnökök a közgyűlésen szóban ismertetik.
Kérjük a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására.
A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a Közgyűlés elé.
HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
.../2020. (VIII.04.) határozata
a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2020-2024. évekre
vonatkozó gazdasági programjáról

1.Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a jelen határozat melléklete
szerinti tartalommal elfogadja Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020-2024. évekre
vonatkozó gazdasági programját.
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a Polgármestert és a
Közgyűlés bizottságainak elnökeit, hogy a gazdasági programban foglaltak végrehajtásáról
gondoskodjanak.
Felelős:

a határozat végrehajtásáért:
a polgármester
a Közgyűlés valamennyi bizottsága
a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
Dunaújváros MJV Polgármesteri Hivatalának valamennyi osztályvezetője

Határidő: 2020-2024. években a költségvetés forrásainak figyelembe vételével.
Dunaújváros, 2020. augusztus 4.
Tóth Kálmán s.k.
Pénzügyi, Gazdasági és
Városüzemeltetési Bizottság
elnöke

Dr. Székely Károly s.k.
Szociális, Egészségügyi és
Lakhatási Bizottság elnöke

Tóth Kálmán s.k.
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi
Bizottság elnöke

Szántó Péter s.k.
Oktatási, Kulturális és
Társadalmi Kapcsolati
Bizottság elnöke

Motyovszki Mátyás s.k.
Ifjúsági, Sport és Turisztikai
Bizottság elnöke

Orosz Csaba s.k.
Közbiztonsági és
Környezetvédelmi Bizottság
elnöke

