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Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. november 29-i 
üléséről. 
 
Napirend: Abony Város Önkormányzat 2008. évi Költségvetési Koncepciójáról 
      

405/2007.(XI.29.) sz. Képviselő-testületi határozat 
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ötv-ben biztosított 
jogkörében eljárva, figyelembe véve az államháztartásról szóló 1992. 
évi XXXVIII. törvény, valamint az államháztartás működési rendjéről 
szóló 217/1998. (XII. 30.) kormányrendeletben foglaltakat Abony Város 
Önkormányzat 2008. évi Költségvetési Koncepcióját az alábbi 
prioritások meghatározásával fogadja el: 
 
1. A Képviselő-testületi ülések TV közvetítésének lehetőségét meg kell 

vizsgálni. 
2. Az Abokom Kht. 2008. évi költségvetésébe kerüljön betervezésre az 

útfenntartás, ezen belül útjavítás, valamint szikkasztó árkok és 
padkák rendezése. 

3. A kintlévőségek természetbeni behajtását a Képviselő-testület nem 
támogatja. 

4. A költségvetés elkészítése során a szöveges részt a helyi 
sajátosságnak megfelelően kell elkészíteni. 

5. Az intézmények költségvetését a költségtakarékosság figyelembe 
vételével kell megalkotni. 

6. Az intézmények finanszírozása a szakmai követelmények 
figyelembevételével történjen meg. 

7. Valamennyi szakmai ágazat kerüljön felülvizsgálatra az érintett 
szakbizottságok által a költségtakarékosság szempontjából, hogy 
hol lehet még megtakarítást elérni. 

8. Az intézményeknél karbantartási alapot kell létrehozni, amelynél 
nem kell a létszámot figyelembe venni.  

9. Újabb pályázatokra ne történjen kötelezettségvállalás. 
10. A díjtételek emelkedése 7,5%-al történjen. 
11. A rendezvények pénzügyi lebonyolítása az Abokom Kht. 

hatáskörébe kerüljön át. 
12. Sportegyesületek és civil szervezetek támogatására külön 

keretösszeg kerüljön elkülönítésre. 
13.  Azon ingatlanok, amelyeket az Önkormányzat nem tud 

gazdaságosan fenntartani, kerüljenek értékesítésre. 
14. Az általános iskolák plusz 3%-os órakeret felhasználása kerüljön 

felülvizsgálatra. 
15. Céltartalékokat kell létrehozni olyan előre nem látható esetekre, mint 

Vis Maior és energia áremelés. 
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16. Az intézmények takarítási és karbantartási tevékenységét át kell 
gondolni, más szervezeti sruktúrában történő elvégzésének 
lehetőségét meg kell vizsgálni. 

17.  Az Abokom Kht. ügyvezető igazgatója számoljon be a kinevezése 
óta eltelt időszakban végzett munkájáról és ezek alapján javasolt 
egy terv kidolgozása a likviditási problémák megoldására. 

18. Az egészségügyi ellátás terén a rendelők fenntartási díjak 
finanszírozását felül kell vizsgálni. 

19. Az adóhátralékok behajtására meg kell tenni a megfelelő lépéseket. 
20. Belvízelvezető árkok karbantartásának díja kerüljön betervezésre. 
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Végrehajtásban közreműködik: Abony Város Önkormányzat 
valamennyi intézménye  
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