Polgármesteri zárszó
Első kézből utoljára
Megvalósult beruházások

Abony, 2019. szeptember 26.

2006-2010.

»» Útépítések: Magyar Benigna, Táncsics, Blaskovich,
Vasvári, Csiky
»» Főtér I. ütem
»» Egészségmegőrző Központ akadálymentesítése
»» Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet megépítése
»» P+R parkoló a vasútállomásnál
»» Mucsányi Tamás műfüves pálya megépítése
»» Városi játszótér kialakítása
»» Gyöngyszemek óvoda játszóterének megépítése
»» Gimnázium tetőcseréje

Megvalósult beruházások

2010-2014.

»» Pingvines bölcsőde építése
»» Somogyi Imre Ált. Iskola akadálymentesítése
»» Mindkét általános iskola központi épületének
nyílászáró cseréje és központi fűtésének
korszerűsítése
»» Ivóvízminőség javítása, arzénmentesítés
»» Belvízelvezető rendszer kiépítése a Mikes tónál
»» Felhagyott szeméttelep rekultivációjának I.
üteme
»» Polgármesteri hivatal akadálymentesítése
»» Főtér II. üteme, Kossuth tér környezetrendezése,
»» 24 utca aszfaltozása
»» Piaccsarnok és Kultúra Háza megépítése
»» Vasúti kövek felhasználásával útalapok készítés
»» Falumúzeum többlépcsős felújítása
»» Ungár ház tető és födémcseréje, tatarozása
»» Kostyán Andor és Kostyán István kúriák
tetőcseréje
»» Gimnázium födém megerősítése, új tanterem
kialakítása szolgálati lakásból,

Megvalósult beruházások

2014-2019.

»» Közvilágítás korszerűsítése
»» Márton kúria felújítása
»» Kossuth tér 3. társasház héjazat cseréje
»» Löffler ház tető cseréje és homlokzat felújítása
»» Szennyvíztelep korszerűsítése
»» Polgármesteri hivatal energiakorszerűsítése
(födém szigetelés, fűtéskorszerűsítés, elektromos
hálózat cseréje)
»» Apponyi úton Gyögyszemek Óvoda felújítása
»» Nagykőrösi út 12. szám alatt 3 bérlakás
kialakítása,
»» Parkolók építése Vasút út 1., Apponyi út 5.
»» Üzleti park kialakítása a volt Vásártéren
»» Táborhegy dűlő II és III, Belső erdő dűlő és Temető
dűlő útalappal történő ellátása
»» mart aszfaltos utak készítése
»» Csapadékvíz elvezető rendszer építése Piócástól a
K1 csatornáig

Gazdálkodás:

2006. év

2019. év

Hitelállomány:

238.187.749 Ft

0 Ft

Kezességvállalás:

415.000.000 Ft

0 Ft

111.447.451 Ft

2.552.700 Ft

6.351.429 eFt

8.806.554 eFt

(csatorna II. érdekeltség)

Szállítói tartozás:
(kifizetetlen számlák)

Vagyon:

Önkormányzati vagyon alakulása ( ezer Ft)
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Kalkulált pénzmaradvány, melynek felhasználásáról
a következő testület dönthet :						

110 millió Ft

Jelenleg a fejlesztési tartalékszámlán levő összeg: 		

194 millió Ft

Főtér

Piac

Pingvines Bölcsőde

Kultúra Háza

Rendelőintézet

Mikes tó

Köszönet mindenért
Köszönöm a választópolgárok, Abony város lakóinak bizalmát. Köszönöm a lehetőséget, hogy
alkothattam. Köszönöm munkatársaimnak, valamennyi közalkalmazottnak, köztisztviselőnek
és az önkormányzati cégek alkalmazottainak munkáját. Köszönöm a város érdekében
együttműködő, segítő képviselők, bizottsági tagok lojalitását, támogatását és kitartását.

Mindenkinek jó erőt, egészséget és sok szerencsét kívánok!
Szeretettel: Romhányiné dr. Balogh Edit

