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Abony Város Önkormányzat 2012. évi Költségvetési Koncepciójáról   

 

Abony Város Önkormányzatának 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: 

 

1. Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2012. évi 

költségvetési koncepcióját elfogadja azzal, hogy az alábbi irányelveket kell alkalmazni a 

2012. évi költségvetés elkészítésénél. 

B E V É T E L E K 

1./ Saját bevételek:  

A bevételi oldalon  arra kell törekedni, hogy  legalább a 2011. évi tervszámok ne csökkenjenek.  A 

díjtételek emelése  nem javasolt még az infláció mértékével növelten sem, hiszen a jelenlegi 

gazdasági helyzetben  egy díjemelés a bevétel elmaradásával járhat.  

 

A bevételi források bővítését szolgálná a járművel történő várakozásra vonatkozó rendelet 

megalkotása, melyhez  a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény és a közúti 

közlekedésről szóló 1988. I. törvény , valamint a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. 

évi LXXXIV. Törvény teremti meg a jogi feltételeket. 

 

2./ Átengedett bevételek. 

A helyi adómértékek növelésére, valamint újabb adónem bevezetésére reális esély nincs, a 

lakosság és a települési önkormányzat területén illetékességgel bíró vállalkozók, gazdasági 

társaságok  terhelhetősége  elérte a maximumot. 

 

Az adóhátralékok összege az elmúlt években nagy mértékben nőtt, melynek oka az adózói 

magatartáson és behajthatatlanságon túlmenően a gazdasági és pénzügyi válság , melynek 

következtében az adóalanyoknál likviditási problémák merültek fel. A helyi adópolitika 

mozgásterét a központi adópolitika behatárolja, azonban mindenképp ki kell dolgozni egy új 

adókoncepciót, hiszen a jelenlegi rendszerben elengedhetetlen a pénzügyi stabilitás 

megteremtését szolgáló tervezés. 

 

K I A D Á S O K 
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1./ Közoktatás: 

A közoktatás területén várható strukturális átalakításokat megelőzően az alábbi feladatok 

felülvizsgálatát  célszerűségi szempontból  el kell végezni. 

 

- a közoktatás körébe tarozó önként vállalt feladatok (alapfokú művészetoktatás, integráltan nem 

oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai és iskolai ellátása)  

- a csoportbontások hatékonysága (belső ellenőrzési jelentés) 

- a humánerőforrás kihasználtsága  

- a helyiségekkel való gazdálkodás  

- az energiahatékonysági beruházásokból eredő energiaköltségek alakulása 

- A 2012. évi tervezésnél a központi anyagbeszerzéseket (irodaszer, tisztítószerek) továbbra is 

preferálni kell. 

- A 2012-ben indítható első osztályok számát korlátozni szükséges.  

- A nem kötelezően járó természetbeni juttatásokat pénzügyi fedezet hiányában meg kell szüntetni. 

 

2./ Szociális és egészségügyi feladatok területén: 

- a Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában működő szociális intézmény részeként 

működő időskorúak bentlakásos otthonának működtetési feltételeinek áttekintése, ezzel együtt 

koncepció kialakítása. 

- A szociális étkeztetés dokumentálását biztosító adminisztratív tevékenység szigorítani szükséges. 

(ÁSZ vizsgálat megállapításai) 

- Az humán egészségügyi szolgáltatást biztosító háziorvosoknak járó rendelőfenntartás 

újragondolása, a Kostyán Andor rendelőintézet létrehozásával kialakult feltételrendszer 

megváltozása miatt. 

 

3./  Vagyongazdálkodás területén: 

-  Az értékesíthető ingatlanok esetében  meg kell vizsgálni, hogy a bérleti díjakból származó 

bevételek fedezik e az állagmegóvással, fenntartással  kapcsolatos kiadásokat. Az ingatlan 

értékesítésből származó bevételek alapját képezhetik új lakóingatlanok építésének. 

- A Györe kastély visszavásárlására 6.000 eFt-ot a költségvetésben tervezni szükséges. 

 

4./ Városfejlesztési feladatokhoz, pályázatokhoz kapcsolódó kiadások területén: 

- nagyléptékű beruházásokat megvalósítása kizárólag pályázati forrásból 

- a pályázatok megvalósításával az építőiparban tevékenykedőknek munkalehetőséget biztosítani , 

a helyi vállalkozókat előnyben részesíteni. 

 

5./ Városüzemeltetés területén: 

- belvíz védekezés tervezési , karbantartási munkáit folytatni kell 

- az  ABOKOM KFT szolgáltatásainak igénybe vétele a belterületi utak karbantartásánál,  

- a karbantartási feladatok kiszervezésének lehetőségét célszerűségi szempontból mérlegelni 

szükséges 

- Részt kell venni –lehetőség szerint- a megújuló közfoglalkoztatásban, csökkentve ezzel a helyi 

munkanélküliséget. 
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6./  Közművelődési tevékenység, (kulturális és közművelődési rendezvények) 

- A városi rendezvények megtartása és civil szervezetekkel való együttműködés biztosítása a Főtér 

II. pályázat lakossági tájékoztatásához kapcsolódó rendezvényekre jutó forrásokból.(nyilvánosság 

biztosítása) 

7./  Hivatali működtetéssel kapcsolatos kiadások: 

- tanulmányi szerződések megkötésének korlátozása 

- takarítás kiadásainak csökkentése, hatékonyabb munkaszervezéssel (4*6 órában történő 

foglalkoztatás), rehabilitált személy foglalkoztatásával 

- gépjárművezető foglalkoztatása rehabilitált munkaerő foglalkoztatásával 

- a pályázatokban vállalt fenntarthatósági szempontok betartása az előterjesztések kizárólag 

elektronikus formában történő postázásával 

 

8./ Sportfeladatokkal kapcsolatos kiadások: 

- sportcsarnok részére takarítógép beszerzése a kézi munkaerő kiváltására 

- a működő sportszervezetek és helyi igények (szabadidő és versenysport, napi testnevelés)  

kielégítéséhez új infrastruktúra megteremtése- állami támogatással- , a jelenleg működő 

támogatási rendszer kiváltása 

 

9./ Salgóbányai tábor  

- fogadóépület téliesítése, komfortosabbá tétele a bevételek növelése érdekében 

10./ Abonyi Strandfürdő 

- veszteségek fedezetére új jegykompenzációs rendszer kidolgozása 

2. Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közbiztonságra, útra, közvilágításra 

céltartalékot képez. 

3. Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális ellátó hálózathoz a 

természetbeni juttatások körét kiterjeszti. 

4. Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kéri, hogy a Két Torony Kötvény 

keretében kerüljön tételesen kimutatásra, hogy mikor milyen pénzmozgások történtek. 

5. Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kéri, hogy az összes hosszú 

futamidejű beruházás az utolsó lejárat napjáig kerüljön pontos kimutatásra. 

6. Képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy az irányelveket figyelembe véve a 

költségvetési rendelet-tervezetet készítse el, a polgármestert pedig, hogy a rendelet-

tervezetet terjessze a Képviselő-testület elé. 

Határidő: 2012. február 15. 

Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

Végrehajtásban közreműködik: Abony Város Önkormányzat valamennyi intézménye 
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Határozatról értesül: 

 Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

 Dr. Vörös Mária aljegyző 

 Valamennyi intézményvezető 

 Valamennyi osztályvezető  

 

K.m.f. 

 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit s. k.   dr. Vörös Mária s. k. 

       polgármester         aljegyző  

 

 

Kivonat hiteléül:  

Abony, 2011. november 25. 

 

 

Polónyi Éva    

 jkv. 

 

 

 

 

 
 

 


