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Tisztelt Polgármester Úr!
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 gazdasági 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 koronavírus-járvány okozta veszélyhelyzet miatt a gazdasági program megvitatására nem
kerülhetett sor, azonban a lehetőségekhez mérten az Önkormányzat 2020 áprilisában elkészítette a 2020-2024-ig terjedő időszakra vonatkozó gazdasági programját, mely 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 77/2020. (IV.30.) számú
határozata szerint elfogadásra került azzal, hogy a gazdasági programot legkorábban a veszélyhelyzet feloldását követő 6 hónapon belül a Képviselő-testület felülvizsgálja.
A veszélyhelyzet 2020. június 18-án megszüntetésre került, így a gazdasági program felülvizsgálata esedékessé vált. Mivel 2020. november 3-án újra veszélyhelyzet került kihirdetésre, így a koronavírus-járvány első hulláma mellett a jelenlegi hullám várható gazdasági hatásainak figyelembevételével került felülvizsgálatra a gazdasági program, ezen kiegészítések jelen előterjesztés
mellékletében félkövér és dőlt betűtípussal vannak feltüntetve.
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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 hatáskörét gyakorolva
meghozott …/2020. (…...) számú határozata a Újpest Önkormányzatának felülvizsgált gazdasági
programjának (2020-2024) elfogadásáról.
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet 1. §-a értelmében az életés vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. Budapest Főváros IV. kerület
Újpest Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésének felhatalmazása
alapján, miszerint veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat-és
hatáskörét a polgármester gyakorolja, úgy dönt, hogy Újpest Önkormányzatának felülvizsgált
gazdasági programját (2020-2024) a jelen előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
Határidő: 30 nap
Felelős: Polgármester a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján

Budapest, 2020. november 20.

dr. Trippon Norbert

Melléklet: Újpest Önkormányzat Gazdasági Programja (2020-2024)
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