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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. § szerint 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. 
 
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. 
 
A gazdasági program, fejlesztési terv – a megyei területfejlesztési elképzelésekkel összhangban 
– tartalmazza, különösen: az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására 
vonatkozó fejlesztési elképzeléseket. 
 
A gazdasági programot, fejlesztési tervet a képviselő-testület az alakuló ülését követő hat 
hónapon belül fogadja el.  
 
Tekintettel arra, hogy Ózd város előző gazdasági programja 2011-2014-re szólt, új gazdasági 
program elfogadására van szükség. 
 
Jelen előterjesztésben a 2015-2019-es önkormányzati választási ciklusra vonatkozó program 
elfogadására teszek javaslatot. 
 
A képviselő-testület a jelen gazdasági programban meghatározottakat figyelembe veszi minden 
ágazati programjában, de különösen az éves költségvetési rendeletek elkészítése és összeállítása 
során. 
 
A gazdasági programban meghatározott célok eléréséhez a képviselő-testületnek a célkitűzések 
egymásra épülő megvalósítására és a szükséges anyagi források és eszközök megteremtésére 
kell koncentrálnia. 
 
Az anyagi eszközök megteremtéséhez nem elegendő az évről-évre keletkező források (pl. 
állami támogatás, helyi bevételek) megléte, hanem szükség van a pályázati lehetőségek 
felkutatására és kiaknázására, valamint szerteágazó lobbi tevékenységre hazai és nemzetközi 
szinten egyaránt. A program megvalósulása érdekében szorosan együtt kívánunk működni az 
ózdi vállalkozókkal, oktatási intézményekkel és társadalmi szervezetekkel is.  
 
Az elmúlt négy évben az önkormányzat feladatellátását, működését, gazdálkodását 
meghatározó jogszabályi környezet alapvetően megváltozott, ezzel együtt jelentősen módosult 
az önkormányzati feladatok központi finanszírozásának rendszere, az önkormányzati feladatok 
jelenlegi finanszírozásában egyre jelentősebb az önkormányzat saját bevételeinek mértéke.  A 
városunk fejlesztése, a helyi gazdaság beindítása szempontjából a futó pályázati lehetőségek 
maximális kihasználása, valamint a 2014-2020-as európai uniós programozási időszakra 
vonatkozó Széchenyi 2020 program támogatásainak elérése kínálkozik.  



 
Ózd város vezetésének irányelve, célkitűzései: 
 
A Képviselő-testület 2015-2019. időszakra szóló gazdasági programjának alapvető célkitűzése 
Ózd új arculatának megteremtése. A várost egy több lábon álló könnyűipari, mezőgazdasági 
központtá és turisztikai célállomássá kell fejleszteni, amiből a város minden lakója profitálhat 
akár közvetlenül, akár közvetetten. Emellett a gazdaság kereskedelmi oldalát is fejleszteni 
szükséges csakúgy, mint a kultúra és a sport területét.  
 
A városvezetés számára fontos, hogy a lakosság és az önkormányzat között megfelelő 
kommunikáció alakuljon ki, a lakossági igények meghallgatásra találjanak, és a város lakói úgy 
érezzék, hogy a város vezetése értük dolgozik. A különböző internetes kommunikációs 
csatornákon a kapcsolattartás már a választások óta működik, az önkormányzat Szervezeti és 
Működési Szabályzatának módosításával pedig lehetővé vált a civil szervezetek bevonása a 
döntéshozatalba. 
 
Legfontosabb céljaink:  
1. A munkahelyek számának növelése, a foglalkoztatás javítása 
2. Fiatalok helyben tartása, támogatásuk szélesítése  
3. Helyi vállalkozók és termékek támogatása, fejlesztése 
4. Intenzív turizmusfejlesztés  
5. Több befektetés az oktatás, a kultúra és a sport területén  
6. Bel-és külföldi befektetői tőke idevonzása 
7. A városban működő társadalmi szervezetek támogatása 
8. Kommunikáció, városmarketing erősítése 
9. Folyamatban lévő projektek befejezése és újak indítása 
10. Közbiztonság és közrend erősítése 
11. Ózd és a térség elérhetőségének javítása 

 
A célok eléréséhez a kitartó munkavégzésen túl olyan képviselő-testületre van szükség, amely 
képes együtt gondolkodni, tenni a célok érdekében úgy, hogy felelősen felméri az egyes lépések 
következményeit. Nyitottak legyenek a külső határokra, ugyanakkor kritikusan, a település 
érdekeit maximálisan szem előtt tartva hozzák meg döntéseiket. 
 
A polgármester nyújtson célokat, tartsa össze a képviselő-testületet, biztosítsa a település adott 
irányba való haladását, legyen közösséget kovácsoló mind szűkebb, mind a település tágabb 
körében is. 
 
Fentiekre figyelemmel kérem a Képviselő-testületet, hogy 2015-2019-es ciklusra vonatkozó 
gazdasági programot tárgyalja meg, és a határozati javaslatban foglaltak szerint fogadja el. 
 
 



 
Határozati javaslat 

 
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

.../2015. (IV.27.) határozata 
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015-2019-es ciklusra vonatkozó 

gazdasági programja elfogadásáról 
 

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti előterjesztést megtárgyalta és az 
alábbi határozatot hozta: 
 
A Képviselő-testület a 2015-2019-es ciklusra vonatkozó gazdasági programot a határozat 1. 
melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 
 
Felelős:  Polgármester 
Határidő:  folyamatos 


