Abony Város Önkormányzatának gazdasági programja 2010-2014.
Bevezető
A 2005. évi XCII. törvény 3. §-a módosította a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 91.§. (6)-(7) bekezdéseit az alábbiak szerint:
„(6) A gazdasági program a képviselő-testület megbízatásának időtartamára vagy azt
meghaladó időszakra szól. A gazdasági program az önkormányzat(ok) részére helyi szinten
meghatározza mindazon célkitűzéseket, feladatokat, amelyek a költségvetéssel összhangban, a
helyi társadalmi, környezeti, gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével – a kistérségi
területfejlesztési koncepcióhoz illeszkedve, illetve- az önkormányzat(ok) által nyújtott
kötelező és különösen a fejlesztési elképzeléseket, a munkahelyteremtés feltételeinek
erősítését, a területfejlesztési politika, az adópolitika célkitűzéseit, az egyes közszolgáltatások
biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó megoldásokat, továbbá városok esetében a
befektetés támogatási politika, városüzemeltetési politika célkitűzéseit.
(7) A gazdasági programot a képviselő-testület az alakuló ülést követő hat hónapon belül
fogadja el, ha az egy választási ciklusra szól. Ha a meglévő gazdasági program az előző
ciklusból túlnyúló, úgy azt az újonnan megválasztott képviselő-testület az alakuló ülést
követő hat hónapon belül köteles felülvizsgálni, és legalább a ciklusidő végéig kiegészíteni
vagy módosítani.”
A középtávú tervben az egyes ágazatok fejlesztési feladatainak meghatározásával a település
egészének fejlődése kerül meghatározásra. Nem célja és feladata a programnak a helyi
gazdaság fejlődésének taglalása. Célszerű megállapítani, hogy az önkormányzat gazdasági
programja nem a szó szoros értelmében vett gazdálkodást jelenti, hanem a rendelkezésre álló
pénzügyi és jogi keretek által behatárolt mozgáskeretet figyelemmel kell lenni ugyanis az
Ötv.-ben és más jogszabályban meghatározott feladatokra, amelyek végrehajtása az
önkormányzatra nézve kötelező. Ezek teljesítése után lehet csak figyelembe venni olyan
feladatokat, melyre nézve az önkormányzat fejlesztési, pénzügyi fedezetet tud biztosítani. A
kormány tervei között szerepel az Ötv. módosítási szándéka, mely szerint újraszabályozzák,
csökkentik az önkormányzatok által kötelezően ellátandó feladatok körét. Valószínű, hogy a
négyéves gazdasági program felülvizsgálata szükségessé válik a törvény módosítását
követően.
A gazdasági program nem pénzügyi terv. Készítésénél azonban figyelemmel kell lenni az
éves költségvetésben biztosított fenntartási és fejlesztési pénzeszközökre. A gazdasági
program alapjául a polgármesteri program és a költségvetési koncepció összeállításakor
megfogalmazott igények szolgálnak. A kormányváltási időszakot a költségvetési egyensúly
helyreállítását célzó reformok sora jellemzi. Az önkormányzatokat még szigorúbb
gazdálkodásra kényszeríti a jelen helyzet. Nagyságrendi bevétel növekedést önerőből nem
lehet elérni, a gazdaság szereplői stagnáló aktívumot mutatnak. Ebből következik, hogy a
fejlesztések jelentős része kizárólag pályázati forrásból oldható meg.
A képviselő-testület elsődleges feladatának tekinti a település és intézményeinek zavartalan,
kiegyensúlyozott működtetését, fejlesztését, fontosnak tarja a lakosság életkörülményeinek
javítását, az idegenforgalom fejlesztését, a gazdasági lehetőségek feltárását, a területfejlesztési
és az EU-s források hatékony kihasználását.
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Az önkormányzati törvényben meghatározott feladatokról helyzetértékelés és a fejlesztési
prioritások nevesítése
Egészséges ivóvízellátás biztosításáról
Évtizedes probléma, hogy a kitermelt ivóvíznek magas a hőmérséklete, a mangán, vas,
ammónia és arzéntartalma. Az elöregedett vezeték, a magas vízhőmérséklet és a szerves
anyag tartalom kedvez a mikroorganizmusok elszaporodásának. Fokozott figyelmet igényel
az ivóvíz hálózat üzemeltetése. Az önkormányzatra háruló feladat a hálózat rekonstrukciója,
melynek megvalósítása több cikluson átnyúló feladat. A 2010-2014-es ciklusban feladat az
ivóvíz összetételében elérni a 201/2001. Kormányrendeletben megfogalmazott
követelményeket. Az arzénmentesítéshez a KEOP 1.3.0 pályázat keretében fedezet
rendelkezésre áll. Közbeszerzési eljárást követően a beruházás 2011-ben megvalósulhat.
A szennyvíz-kezelésről
A város csatornázottsága közel 100%-os. A hálózat működése csak részben gravitációs
rendszerű. Probléma, hogy csapadékos időjárás esetén a hálózatra illegálisan rákötött
csapadékvíz elvezetők a szennyvíz átemelő szivattyúkat túlterhelik, emiatt a szennyvíz egyes
területeken lakóingatlanokat, kerteket veszélyeztet. A kritikus helyeken a hálózat
korszerűsítésre szorul, másrészt az illegális rákötéseket meg kell szüntetni.
A szennyvíztisztító telep három település tulajdonában van, Abony a többségi tulajdonos.
Működtetését az ABOKOM Nonprofit Kft. végzi. A telep technológiai korszerűsítése
szükséges, mert a kibocsátott tisztított szennyvíz határértéket meghaladó mértékben tartalmaz
szerves anyagot, emiatt rendszeresen bírsággal sújtják a céget. A telep korszerűsítésének
fedezetére 2011-ben uniós pályázat nyújt lehetőséget, mellyel élni kell.
Csapadékvíz elvezetésről
Abony földrajzi elhelyezkedésénél fogva rendszeresen belvízzel sújtott terület. A város
belterületének teljes csatornázottsága több milliárd forintot igényelne. Az előző ciklusban
végzett megelőző tevékenységek (szivattyúk telepítése, nádvágások, kotrások) ellenére
vannak olyan mélyen fekvő, elvezetés nélküli területek: Mikes lapos, Tabán utca, Wesselényi
utca, Bem József utca, Batthyány utca, melyek vízelvezetése nem megoldott, kritikus.
A legnagyobb, egybefüggő problémás területet és egyben a legtöbb lakóingatlant érintő
terület a város ÉK-i része az Abonyi Lajos és a Mária Terézia utca közötti terület. Ennek
vízelvezetése prioritást élvez. A belvízelvezetés két ütemben tud megvalósulni, a tervek
elkészültek. Az I. ütemben a Mikes lapos vízrendezését kell megvalósítanunk, melyhez
pályázati forrás nem áll rendelkezésre, a 2011. évi költségvetésben fedezetet biztosítottunk.
Ezt követően nyílik lehetőség a II. ütemben az Abonyi Lajos út Kazinczy út közötti terület
belvízmentesítésére.
A külterületi csapadékvíz elvezetés a földtulajdonosok bevonásával valósulhat meg. A
kormány tervezi tehermentesíteni az önkormányzatokat a belvízvédekezés alól, de addig is
erőnkhöz mérten folytatni kell az átereszek takarítását, az árkok és elvezető csatornák
karbantartását. A munkába az ABOKOM-on kívül a közmunkaprogramban
foglalkoztatottakat kell bevonni.
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Oktatásról, nevelésről
Abony város lakossága 15 371 fő, csökkenő. A gyermeklétszám a kiterjedt nevelő szülői
hálózatnak ellenére csökken, a demográfiai előrejelzések szerint várhatóan tovább fog
csökkenni. A város a kötelező óvodai és alapfokú oktatási intézményein kívül vállalta a
speciális nevelési igényű gyermekek oktatását (Montágh Imre Általános Iskola és EGYMI),
az önálló alapfokú művészeti oktató intézmény (a Bihari János Zeneiskola) valamint a
középfokú oktatási intézmény (Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola) fenntartását is.
Az óvodáink túlterheltek. A túlterheltséget reményeink szerint az épülő bölcsőde a két és fél –
három éves gyermekek átvállalásával csökkenti. A kormány tervei szerint kötelező lesz az
óvodai nevelés már három éves kortól, azaz minden gyermek számára biztosítani kell majd
óvodai férőhelyet. A Szivárvány Óvoda és a Pingvines Óvoda karbantartási és felújítási
feladatai mellett ebben a ciklusban dönteni kell a Gyöngyszemek Óvoda jövőbeni sorsáról. A
Gyöngyszemek Óvoda működési körülményei nem felelnek meg a mai kor
követelményeinek, építészetileg is rendkívül elavultak, felújításuk nem gazdaságos. A
gyermeklétszám alakulásától függően még ebben a ciklusban célszerű új óvoda terveztetése és
pályázati forrás esetén építése.
Az általános iskolai oktatáshoz tantermeket adtunk bérbe és ugyanakkor tantermeket bérlünk.
Fontos áttekinteni és racionalizálni a tanterem kihasználtságot. A Kormány tervei szerint az
oktatási intézmények fenntartásához a jövőben úgy járulnak hozzá, hogy a pedagógusok bérét
és járulékát (a kiadások 85 %-át) központilag finanszírozzák majd, míg a dologi kiadásokat
(15%) az önkormányzatoknak kell biztosítaniuk. Az intézményvezetőket a kormányhivatalok
fogják kinevezni és visszaállítják a szakfelügyeleti rendszert. A fentiekből következik, hogy
az oktatási programhoz szükséges pedagógus létszám meghatározásába (finanszírozás miatt) a
kormányhivataloknak beleszólásuk lesz. Az új oktatási törvény elfogadásával bevezetik a
mindennapi testnevelést. Át kell tekintenünk a tornatermek, sportlétesítmények
kihasználtságát. Pályázati lehetőségek igénybevételével javítani kell ezek felszerelésén, a
sportudvarok állapotán és a fel kell újítani Gyulai Iskola tornatermét.
Tekintettel arra, hogy a dologi kiadások továbbra is az önkormányzatot terhelik, még inkább
megnő a jelentősége az energia hatékony üzemeltetésnek. Jelentős energia megtakarítás
várható a már megvalósult világítás-korszerűsítéstől és további várható az idén, pályázati
forrás felhasználásával megvalósuló iskolakorszerűsítési pályázattól, nyílászárók cseréjétől.
Minden intézményben felül kell vizsgálni a gázkazánok állapotát és az elavult kazánokat
pályázati forrás igénybevételével célszerű pellet tüzelésű kazánokra lecserélni. A Somogyi
Imre Általános Iskola központi épületének tetőcseréjét, amint a pénzügyi lehetőségeink
megengedik, el kell végezni.
Terveink között szerepel az új zeneiskola és művelődési ház-könyvtár megépítése. Reálisan
2012-re várható megépítése. Ez egyrészt a zeneoktatás feltételeit oldja meg, másrészt a
Somogyi Imre Általános Iskola és a Gimnázium tanterem gondjait is enyhíti majd.
A képviselő-testület kifejezi szándékát, hogy az önként vállalt oktatásokat a jövőben is fenn
kívánja tartani, a sokszínű oktató és nevelő munka segítésével is növeli a város megtartó
erejét.
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Az egészségügyi ellátásról
Abonyban 7 felnőtt, 4 gyermek háziorvosi, 4 fogorvosi praxis, központi háziorvosi ügyelet, 5
területi védőnő, 2 iskola védőnő és heti 300 órában 20 szakellátás biztosítja a lakosság
egészségügyi ellátását. A személyi és tárgyi feltételek az átlag feletti ellátáshoz rendelkezésre
állnak. A központi rendelőintézet megépítésével hosszútávon biztosított az infrastruktúra. A
gyógyító tevékenység igénybevétele mellett a lakosságot ösztönözni kell a szűréseken való
részvételre. Folytatni kell az évente megrendezésre kerülő Egészségnapot, mellyel felhívjuk a
figyelmet az egészséges életmódra és a szűrővizsgálatok jelentőségére.
A szociális ellátásról
A szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi II. törvény alapján a
természetbeni szociális ellátások közül az alábbiak állnak rendelkezésre:
Szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítő szolgálat, gyermekjóléti szolgálat,
idősek bentlakásos otthona, támogató szolgálat, jelzőrendszeres segítségnyújtás.
A szociális ellátást jelenleg a város a kistérségi társulás keretében működő Humán Szolgáltató
Központtal látja el. 2013-tól várható, hogy megszűnnek a kistérségi társulások. A szociális
ellátás fenntartása visszakerül az önkormányzathoz. Az állami normatívához most is 33 millió
Ft bepótlás szükséges. Az idősek bentlakásos otthona igényel a legtöbbet a fenntartói
támogatásból. Ennek működtetését időszerű felülvizsgálni. Elöregedő társadalmunkban
növekvő igény van a bentlakásos idősek otthona fenntartásához, de az állam kivonul e
szolgáltatás támogatásából. Idősek otthonát gazdaságosan működtetni csak 50 fő bentlakó
felett lehet. Meg kell vizsgálni annak lehetőségét, hogy van-e arra igény, hogy idősek otthona
vállalkozás keretében épüljön és működjön városunkban (ezzel is munkahelyet teremtve).
A közvilágításról
Az elmúlt években sok panasz érkezett a közvilágítással kapcsolatban, gyakran hiányzott,
akadozott a szolgáltatás. Már az előző ciklusban is felmerült a szolgáltató váltás gondolata.
Jelenleg az E-On a szolgáltatónk. Közbeszerzési eljárás lefolytatását követően van
lehetőségünk szolgáltatót váltani. A vezetékek alatti gallyazásra kötött szerződés is a
zavartalan szolgáltatást hivatott biztosítani.
A közvilágítás bővítésére beérkezett igényeket terveztetést követően tudjuk kielégíteni.
A helyi közutak fenntartásáról
Annak ellenére, hogy az előző ciklusban kizárólag az önkormányzati tulajdonú utakat
figyelembe véve 300 millió Ft-ot költöttünk útépítésekre, még mindig ezen a területen a
legnagyobb a lemaradásunk. A 90 km hosszú úthálózat közel fele szorul felújításra,
kátyúzásra, padkázásra illetve az útalappal ellátott utak esetében aszfaltozásra. Pénzügyi
lehetőségeink szűkösek. 2011-ben 25 millió Ft-ot (a kommunális adónak megfelelő összeget)
szánt az önkormányzat utak felújítására. Ennek fele a belvíz által tönkrement utak járhatóvá
tételéhez nyújt fedezetet, másik fele padkázásra és kátyúzásra nyújt lehetőséget. Az útalappal
ellátott utak esetében tervekkel rendelkezünk, de aszfaltozásukra csak akkor lesz
lehetőségünk, ha a kormány hazai pályázatot ír ki útépítésre. Uniós forrás a KözépMagyarországi Régióban nem várható. Törekedni kell arra, hogy valamennyi útalappal
rendelkező út még ebben a ciklusban aszfaltréteget kapjon. Az útkarbantartásoknak ki kell
terjednie az út menti árkok, bokrok, cserjék, fák rendbetételére is.
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A külterületi utak karbantartását a gazdák segítő közreműködésével tudjuk megoldani.
A városközpontban a járdák megépítése a főtér pályázat keretében valósulhat meg. Az
oktatási és egészségügyi intézményekhez vezető járdák vizsgálata, rangsorolása után
közmunka program keretében újulhatnak meg.
A parkolási feladatokról
Új kötelező feladatként jelent meg az önkormányzatnál az Ötv. szeptemberi módosításakor.
Elérkezett az idő, hogy a város is megalkossa parkolási rendeletét. A város központja
túltelített gépjárművel. Szükség van új parkolóhelyek kialakítására. Erre is van lehetőségünk a
nagyléptékű városfejlesztési pályázatunk keretében. A fizető parkolóhelyek kialakítása forrást
biztosít újabb közterület rendezésére. A parkolási gondok megoldására nyújt lehetőséget a
belváros forgalmi rendjének újraszabályozása is. Célszerű a keskeny, kis utcák egyirányú
forgalmának kialakítása, mellyel a biztonságos közlekedés mellett párhuzamos parkolóhelyek
is kialakíthatók.
A hulladékgazdálkodásról
A város hulladékgazdálkodása a Kétpói Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszerhez kötött,
melynek működtetésére 23 másik tagönkormányzattal konzorciumi megállapodás keretében
20 éves kötelezettséget vállalt. A hulladékgyűjtést és szállítást a 100%-ban önkormányzati
tulajdonú ABOKOM Nonprofit Kft. végzi. A lakosság teherbíró képességeihez magas
hulladékkezelési díj miatt a cég követelésállománya magas. A korábbi években a vízdíjjal
helytelenül összevont számlázás még tovább rontotta a fizetési morált. Ezen haladéktalanul
változtatni kell, hiszen alapvető érdekünk, hogy saját cégünk végezze a továbbiakban is a
szolgáltatást.
A külterületen élők nem esnek a szervezett szemétszállítás kötelezettsége alá, ugyanakkor
egyre nagyobb a dűlőutak mellett illegálisan lerakott szemét mennyisége. Meg kell vizsgálni
annak a lehetőségét, hogy hogyan lehet a kötelező szolgáltatásba bevonni a külterületen
élőket, számukra is biztosítani a gyűjtést és szállítást. Ezzel remélhetően csökkenthető a
külterületen elhelyezett illegális szemét.
Üdvözlendő a társadalmi összefogásra épülő szemétgyűjtési akció, ugyanakkor a renitens, a
szolgáltatás díjának megfizetése alól kibúvó állampolgárokat mindez nem tartja vissza. Nem
lehet az a cél, hogy a város vállalja át a nem fizetők helyett a terheket.
Ösztönözni kell a lakosságot a szelektív gyűjtésre és meg kell teremteni a hulladék
újrahasznosításának lehetőségét. Meg kell vizsgálni annak a lehetőségét, hogy lehetséges-e a
háztól szelektíven gyűjtött hulladék elszállításának folyamata. A szelektív hulladékgyűjtő
szigetek környékének folyamatos tisztántartását a közmunka program keretében látjuk el. Az
illegális szemétlerakás megelőzhető lenne térfigyelő kamerák telepítésével és a szabálysértők
büntetésével. Ezen a területen a közterület felügyelők fokozottabb ellenőrzése, jelenléte
indokolt.
Vissza kell állítani az évente ismétlődő lomtalanítás rendszerét.
A felhagyott szeméttelep rekultivációja 2011-ben megvalósul. A beruházást az állam 100%ban fedezi, de a terület rendszeres karbantartásáról az önkormányzatnak kell gondoskodnia.
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A sportfeladatokról
A Kormány kiemelt célkitűzései között szerepel az ifjúság rendszeres mozgásra és az
egészséges életmódra nevelése. Ennek érdekében bevezeti a közoktatás keretében a napi
testnevelést. Az önkormányzat tavaly megalkotta sportkoncepcióját, melynek célkitűzéseivel
összhangban együttműködik a helyi sportszervezetekkel. Minden évben anyagi lehetőségeihez
mérten- 2011. évben 10 millió Ft-tal- támogatja a sportszervezetek működését. Az anyagi
támogatáson kívül az iskolák és a sportszervezetek részére ingyenes használatot biztosít a
sportlétesítményeiben, a sportcsarnokban, sportpályán, szezonálisan a strandfürdőben.
2011-ben fokozott figyelmet kell szentelni a sportlétesítmények, sportudvarok felújítására,
karbantartására, ehhez pályázati forrásból kell fedezetet biztosítani.
Ösztönözni kell az oktatási intézményeket arra, hogy minél több testnevelés órát tartsanak a
szabadban.
Gyermek- és ifjúságvédelemről
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerint
önkormányzati feladat a gyermekek törvénybe foglalt jogainak és érdekeinek érvényesítése, a
szülői kötelezettségek teljesítése, gondoskodni kell a gyermekek veszélyeztetettségének
megelőzéséről, megszüntetéséről, a hiányzó szülői gondoskodás pótlásáról és a
gyermekvédelmi gondoskodásból kikerülő fiatal felnőttek beilleszkedéséről.
E feladatát az önkormányzat a gyámhivatal mellett a gyermekjóléti szolgálat (HSZK-n belül),
gyermekorvosok, védőnők, az iskola- és ifjúság védőnői szolgálat és az oktatási intézmények
e területért felelős pedagógusai által látja el. Abonyban kiterjedt nevelőszülői hálózat is
működik. A gyermekvédelem területén összehangolt, jól működő jelzőrendszer működik.
A várunkban iskola rendőri feladatra szakosodott rendőr is segíti e feladat ellátását.
Helyi közösségi színtér biztosításáról és a könyvtári szolgáltatásról
A települési önkormányzat feladata a helyi közművelődési tevékenység támogatása. Ennek
formái: az iskolarendszeren kívüli öntevékeny, önképző tanfolyamok, felnőtt oktatási
lehetőségek megteremtése, a település művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása,
gondozása, gazdagítása, amatőr alkotó közösségek tevékenységének támogatása, a helyi
társadalom közösségi életének segítése, a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek
biztosítása.
A város évek óta küzd a megfelelő közösségi színtér hiányával. A nagyléptékű rehabilitációs
pályázatunk lehetőséget biztosít művelődési ház - könyvtár megépítésére, mely, ha
megvalósul- méltó színtere lesz a város gazdag kulturális életéhez, hagyományaihoz.
A város költségvetésében lehetőségeihez mérten fedezet biztosít a civil szervezetek működési
támogatásához. Örömünkre szolgál, hogy városunkban sokféle civil szervezet működik.
(galambászok, kórusok, színjátszók, amatőr festők, baráti körök, kézimunka körök stb.)
Mindenki találhat számára kedvező szervezetet. A civil szervezeteket és a felnőttek oktatás
szervezését az Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely látja el.
A képviselő-testület az infrastruktúra megteremtése mellett fontosnak tartja a hagyományok
ápolását, a falumúzeum működtetését, az épített és szellemi örökségünk fenntartását.
Évente, Pünkösdkor ünnepeljük kulturális rendezvényekkel a város „születésnapját”.
A város közéletét segíti a havonta megjelenő Abonyi Napló, valamint a Trió TV-ben
kéthetente megjelenő hírmagazin műsor. Mindezekhez a város költségvetése fedezetet
biztosít.
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A polgármesteri hivatal működtetéséről
A képviselő-testület egységes hivatalt hoz létre- polgármesteri hivatal elnevezéssel- az
önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével
és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására.
A Kormány az új alaptörvény elfogadását követően módosítja az önkormányzati törvényt, az
önkormányzatok feladat és hatáskörét újrafogalmazza. Az államigazgatás átszervezésével, a
vármegye és járási rendszer újra alakításával változnak majd a polgármesteri hivatalok ellátási
területei, a feladat és hatáskörei. Az átszervezés érint minden hivatalt, ezért a közeljövőben
nem érdemes a létszámon és a szervezeti struktúrán változtatni.
A Kormány és az önkormányzat célja a lakosság közeli, elérhető és ügyfél központú hivatalok
kialakítása. Egyes hatósági jogkörök elvonása mellett is várható, hogy az okmányiroda
helyben megmarad és a helyi közügyek intézése is helyben marad.
A strukturális változásoktól függetlenül is célszerű folytatni a hivatal informatikai fejlesztését.
Az elmúlt ciklusban jelentős fejlesztések történtek e területen, de még az elektronikus
ügyintézés irányába van teendőnk.
A másik tervezett fejlesztési vonal, a hivatal komplex akadálymentesítésének megvalósítása,
mely nemcsak a lift és mozgáskorlátozott illemhely kialakítását, hanem korszerű elektronikus
ügyfélhívó rendszer kiépítését is jelenti.
Mindkét fejlesztés megvalósításához pályázati forrás szükséges.
A hivatal telekommunikációs elérhetőségén javítani kell. Nem halasztható tovább a
telefonközpont és a készülékek cseréje. A költségtakarékos üzemeltetés érdekében célszerű
megvizsgálni több szolgáltató ajánlatát és a legkedvezőbbel szerződni.
Településrendezésről és településfejlesztésről
Aktuálissá vált a településrendezési terv felülvizsgálata. A város kiemelt fejlesztések előtt áll.
Folyamatban van az M4 főútvonal autópályává alakításának tervezése, valamint az M8
autópálya engedélyes tervének készítése. A közlekedési csomópontok kialakítása újabb
fejlesztési terveket, (pl.: szélerőmű építése) generál. A helyi vállalkozások igényeit is
figyelembe vevő új településrendezési tervre van szükség. A tervezési folyamat indításához
elengedhetetlen főépítész megbízása. A folyamatba be kell vonni a lakosságot, tájékoztatni és
elegendő időt kell adni a kezdeményezések és vélemények benyújtására.
Köztisztaságról és a közterületek fenntartásáról
Helytelen az az elgondolás, hogy e faladat közterületről lévén szó, kizárólag az önkormányzat
feladata. Mivel anyagi lehetőségeink végesek és számtalan fejlesztés szükséges, így
elengedhetetlen a lakosság széleskörű bevonása e feladatba. A képviselő-testület döntött a
virágosítás és faültetés programjának folytatásáról. Felkérés útján mind a lakosságot, mind a
civil szervezeteket mozgósítani szükséges a sikeres megvalósítás érdekében.
A közterületek tisztántartásában nagy előrelépés lenne, ha minden lakó a saját környezetét,
utcafrontját tisztán és virágosan tartaná. A város frekventált helyeit a közmunka program
keretében tartjuk tisztán és virágosítjuk.
A közérzetet, az idegenforgalmat javítja a megfelelő útbaigazító táblák elhelyezése. Ebben a
ciklusban el kell érni, hogy minden közlekedési csomópontban és helytörténeti
nevezetességnél megfelelő információs tábla kerüljön kihelyezésre.
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Helyi közbiztonságról
A város legégetőbb problémája a belvíz okozta gondok mellett a közbiztonság romló helyzete.
A 2010. évben a legnagyobb mértékben szégyenszemre városunkban romlott a bűnügyi
statisztika. Országos média is azzal foglalkozott az utóbbi hetekben, hogy nincs olyan éjszaka,
hogy ne kövessenek el vagyon elleni bűncselekményt városunkban. A helyi rendőrőrs
megerősítése nem tűr halasztást.
Az önkormányzat a probléma jelzése mellett, a rendőrség és a polgárőrség munkájának
támogatásával, és térfigyelő rendszer kiépítésével tud segíteni a bűnözés visszaszorításában.
A térfigyelő rendszer kiépítése, forrás hiányában bérlése nem halasztható tovább. Keresni kell
mindazon pályázati lehetőséget, melyek segítik egy hatékony rendszer kiépítését és
működtetését.
Anyagi lehetőségünk függvényében terepjáró vásárlásával és a mezőőri szolgálat felállításával
kívánjuk elősegíteni a bűnüldözést.
A foglalkoztatás támogatásáról
A 2008-ban kezdődött gazdasági válság még nem ért véget. Sajnos az önkormányzat a város
legnagyobb foglalkoztatója, 374 főnek biztosít munkahelyet közintézményeiben és a
hivatalban. A képviselő-testület a 2011. évi költségvetési koncepció elfogadásakor döntött a
létszámstopról. A közfoglalkoztatás központi átszervezése miatt a közmunka programban
foglalkoztatottak száma is csökkent. Így az önkormányzat közvetlenül a foglalkoztatásban
résztvevők körét nem növelheti. A város az oktatási és egészségügyi ellátás színvonalával tud
hozzájárulni ahhoz, hogy lakói, mint munkavállalók sikeresek legyenek a munkaerő piacon.
Az ingázó munkavállalók utazási körülményeit hivatott elősegíteni a vasútállomásnál
megépített és további fejlesztés alatt álló P+R parkoló.
A város vonzerejének növelése, infrastrukturális fejlesztése és a közutak fejlesztése járulhat
közvetetten hozzá a vállalkozások letelepedéséhez, munkahelyek teremtéséhez.
Piac fenntartásáról
Az Ötv. kötelező feladatok között tartja számon a piac fenntartását. Az abonyi piac közel 40
éve vár megújulásra. A mostani ciklusban pályázati forrás bevonásával lehetőségünk van a
piacot és ezzel együtt az egész belvárost, a kereskedelem központját megújítani és környezetét
a XXI. század elvárásainak megfelelően kialakítani.
Adópolitikáról
A képviselő-testület sem a lakosságra, sem a vállalkozókra nem kíván újabb terheket rakni a
jelenlegi nehéz gazdasági helyzetben. Ezért 2011-ben nem emelte a helyi és átengedett
adókulcsokat és nem vezetett be újabb adónemeket. Viszont a képviselő-testületnek
szándékában áll az adófizetési fegyelmen erősíteni, és az adóhátralékok szigorú behajtását
várja el a helyi adóhatóságtól. Meg kell akadályozni a két éven túli adótartozások
kialakulását, az adóságok után bekövetkező felszámolási eljárásokat. Kintlévőségek
behajtására fokozott figyelmet kell fordítani.
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Városüzemeltetésről
A városüzemeltetési feladatokat a 100 %-ban önkormányzati tulajdonú cég, az ABOKOM
Nonprofit Kft. látja el. A kft. végzi az ivóvíz szolgáltatást, a szennyvízkezelést, a kommunális
hulladék gyűjtését és szállítását, a strandfürdő üzemeltetését, a belvízvédekezést és lehetőség
szerint a közutak karbantartását. A cég fejlesztése és likviditási helyzetének javítása
érdekében a képviselő-testület 2011-ben 30 millió Ft összegben tagi kölcsönt hagyott jóvá.
Fontos, hogy a közszolgáltatások díját az önkormányzat a lakosság teherbíró képességének
megfelelő és ugyanakkor az ABOKOM Kft. működtetéséhez szükséges mértékben határozza
meg. Törekedni kell gépek vásárlására, illetve az ABOKOM Nonprofit Kft. ezirányú
törekvéseinek támogatására. El kell készíteni a mikrotérségi energia és stratégiai programot.
A gazdálkodásról
A város 2008-ban fejlesztési terveinek megvalósítása érdekében, a pályázatokhoz szükséges
önerő biztosítására és likviditási gondjainak enyhítésére svájci frank alapú kötvényt bocsátott
ki 2 milliárd 200 millió Ft értékben. 2013-ban kell megkezdeni a visszafizetést. A város
kiemelt beruházásait, fejlesztéseit célszerű 2013-ig megvalósítani, hiszen európai uniós
fejlesztési támogatások is eddig állnak rendelkezésre. Ezt követően viszont dönteni kell arról,
hogy érdemes- e előbb visszafizetni a fel nem használt összeget.
A város vagyona a fejlesztéseknek köszönhetően növekedett az elmúlt években. A
világításkorszerűsítés lízingdíját 2015. 08.31.-ig fizetjük, a tartozásunk 38.088 eFt. A Ford
Tranzit lízing díj 2012. május 05-én lejár, 1. 775 eFt a tartozás még.. A csatorna hitelt,
415.000 eFt-t 2011. december 31-ig visszafizetünk. A 160. 000 eFt fejlesztési hitelt
törlesztését már megkezdtük, 2020. 12. 28-án a hiteltörlesztés lejár, 130. 448 eFt a tartozás
még.
Működési célra hitelt a kötvény kibocsátása óta nem vettünk fel. A likvidhitel keretet (160
mFt) a kötvénnyel kiváltottuk, a város likviditási gondjait a kötvény kamatkülönbözetéből
eddig meg tudtuk oldani.
Továbbra is szigorú gazdálkodásra van szükség. Át kell térnünk a központosított irodaszer és
tisztítószer beszerzésre, mellyel jelentős megtakarítást érhetünk el. Meg kell vizsgálnunk a
közvilágítás és a telekommunikációs rendszerek működtetésénél ki tud olcsóbban szolgáltatni.
A gázkazánok helyett jobb fűtőértékű pellet üzemanyagú kazánokra való átállás lehetőségét
meg kell vizsgálni.
Minden javaslatot meg kell fontolni, mellyel a város gazdálkodása racionalizálható.

