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Abony Város Önkormányzat 2011. évi Költségvetési Koncepciójáról 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ötv-ben biztosított jogkörében eljárva, 

figyelembe véve az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvényt, valamint az 

államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.(XII.19.) kormányrendeletben foglaltakat 

az alábbi határozatot hozza: 

 

Abony Város Önkormányzat 2011. évi költségvetési javaslatát a következő irányelvek alapján 

készíti el: 

 

1. A kötelező átsorolási fedezetét a költségvetésben biztosítani kell. 

2. A dologi kiadások 2010. évi eredeti előirányzatának korrigált összegét nem javasolt 

túllépni. Növekedés csak ott tervezhető, ahol a kiadások növekedését nem 

befolyásolhatjuk (pl.: Áfa összege, gáz-, villamos energia stb.) 

3. A szociális ellátások körében a méltányossági közgyógyellátási igazolvány után 

fizetendő térítési összeg fedezetét a költségvetésben tervezni kell. 

4. A nyertes pályázatok beruházásai kiemelt szerepet kapjanak, mert a város vagyonának 

gyarapodása biztosítható. 

5. A biztonságos működés fedezetére tartalékot kell képezni. 

6. Kintlévőségek, elmaradt adók behajtására kiemelt figyelmet kell fordítani, melyhez 

külső szakértő cég bevonása szükséges. 

7. Az ABOKOM Nonprofit Kft. részére tagi kölcsön biztosítása korszerűsítésre, 

eszközállomány bővítésére. 

8. Helyi nyilvánosság megteremtése kulturális rendezvényekhez 

9. Közbiztonság infrastrukturális fejlesztésére és eszközrendszer fejlesztésére fedezetet 

kell biztosítani. 

10. Belvízelvezető rendszerek tervezésére, felújítására, karbantartására a költségvetésben 

kerüljön tervezésre összeg. 

11. Strandfürdő téli hasznosításához szükséges fedezet biztosítása. 

12. Útalapok készítésére, útfelújításra összeg betervezése. 

13. Létszámstop alkalmazása. 

14. Alternatív energiaforrások vizsgálata 

15. Energiaszektorral kötött szerződések felülvizsgálata, újra közbeszereztetése. 

16. Munkahelyteremtésre alternatívák kidolgozása. 

17. Vagyongazdálkodás kiemelt fontossága. 

18. Helyi vásárok rendezése. 

19. Ingatlanok megóvására kiemelt figyelmet kell fordítani. 

20. Közalkalmazottak cafetéria juttatására fedezet tervezése. 



 

 

21. Kistérségi rendszerben történő együttműködés hatékonyságát növelni kell. 

22. Hulladékgazdálkodásra kiemelt figyelmet kell fordítani. 

23. Virágosítási program folytatása. 

24. Rendezvények hangosítása. 

25. Helyi civil szervezetek, sport erősítése. 

26. Helyi műemlékek védelme. 

27. Az intézmények anyagbeszerzését központosítva szükséges bonyolítani. 
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