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Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófa-

védelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében foglalt jogköre alapján a Budapest Főváros IV. 

kerület Újpest Önkormányzat gazdasági programja elkészült az alábbiak szerint: 

 

Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 116. § 

alapján a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit gazdasági programban, 

fejlesztési tervben rögzíti, melynek elkészítéséért a helyi önkormányzat felelős. A gaz-

dasági program, fejlesztési terv a képviselő-testület megbízatásának időtartamára vagy 

azt meghaladó időszakra szól. 

Az Mötv. 42. § 4. pontja alapján a gazdasági program jóváhagyása a képviselő-testület 

hatásköréből nem ruházható át. 

A gazdasági program végrehajtásának időszakában fontos figyelemmel lenni az állami 

működés egészére, tekintettel a koronavírus járvány miatti súlyos gazdasági következ-

ményekre is. A helyzetértékelés során kitérünk az állami, kormányzati döntésekkel össze-

függő változásokkal kapcsolatos helyi intézkedésekre, különös tekintettel a koronavírus 

járvány okozta következményeire. 

A koronavírus miatti veszélyhelyzet miatt a gazdasági program megvitatására nem ke-

rülhetett sor, azonban a lehetőségekhez mérten az Önkormányzat az alábbiakat vette 

figyelembe: 

Ezek közül a legfontosabbak: 

- az önkormányzatok állami alulfinanszírozása 

- a korábbi ciklusból következő negatív gazdasági tényezők 

- a koronavírus-járvány közvetlen és közvetett, rövid távú gazdasági hatásai az 

önkormányzat költségvetési helyzetére 

- a helyi adóbevételek várható alakulása 

- a gazdasági válságból következő tervezési nehézségek 
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- az önkormányzat gazdasági helyzetének stabilizálása és javítása 

- a folyamatban lévő önkormányzati fejlesztések 

- az állami, fővárosi és magánberuházásban megvalósuló fejlesztések 

- az önkormányzati forrásból megvalósuló beruházások, fejlesztések, felújítások 

A kivételes helyzetre tekintettel legkorábban a veszélyhelyzet feloldását követő fél 

éven belül indokolt a gazdasági program felülvizsgálata. 

 

Budapest, 2020. április 29.  

 

                          Déri Tibor  

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesterének a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében foglalt jogköre alapján a Képviselő-

testület feladat- és hatáskörében meghozott …/2020. (…...) számú határozata az Ön-

kormányzat gazdasági programjáról.  

 

  
Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófa-

védelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében foglalt jogköre alapján a Budapest Főváros IV. 

kerület Újpest Önkormányzat elfogadja a 2020-2024. évi gazdasági programját azzal, 

hogy a koronavírus járványra tekintettel legkorábban a veszélyhelyzet feloldását követő 

6 hónapon belül felülvizsgálja a Képviselő-testület.  

 

Határidő: legkorábban a veszélyhelyzet feloldását követő 6 hónapon belül 

 

Felelős: polgármester a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján  
 

 
 


