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Bevezető 

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 

42. § 4. pontja alapján a képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át a gazdasági program. A 

Mötv. 116. § alapján a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit gazdasági 

programban, fejlesztési tervben rögzíti, melynek elkészítéséért a helyi önkormányzat felelős. 

 

 

A társadalmi és gazdasági rendszerváltás óta eltelt több mint 30 esztendőben, az előző hat 

önkormányzati ciklusban Abony Város Önkormányzata úgy határozta meg a település fejlődésének 

irányát, hogy a kötelező és önként vállalt közszolgáltatások biztosításával a lehető legmagasabb 

színvonalon elégítse ki a lakosság közszolgáltatási igényeit. Az előttünk álló időszakban olyan 

gazdasági programot, célkitűzést kell tenni, melyek az elmúlt évtizedek eredményeire támaszkodva 

előre mozdítja a város fejlődését, térségi kiemelkedését. A programnak elő kell segítenie az 

infrastrukturális-, közszolgáltatások, munkaerő-piaci- és szabadidős szolgáltatások bővülését annak 

érdekében, hogy Abony Város a jövő generációja számára is vonzó település legyen. A fejlett, 

modern városi környezet, a szolgáltatások és a munkahelyek összessége lehet az az erőtér, mely a 

népességmegtartás mellett a környező települések lakosságára is vonzást gyakorol. Ezzel erősödhet 

tovább a helyi gazdaság, mely az önkormányzati bevételek növekedését és ezáltal a helyi 

szolgáltatások színvonalának erősödését szolgálja. 

 

A gazdasági program összeállítása során figyelemmel kell lenni a 2020. évben bekövetkezett 

COVID-19 világjárvány kedvezőtlen gazdasági és társadalmi hatásaira, valamint a védekezéssel 

kapcsolatos veszélyhelyzeti intézkedések következményeire. A járvány a rövid távú tervezés 

mellett az uniós és hazai támogatási programok elhúzódása és esetleges átstrukturálása miatt 

kedvezőtlenül befolyásolja a középtávú programozást is. 

 

SWOT elemzés  

 

A gazdasági program összeállítását megelőzően indokolt feltérképezni Abony város – a program 

szempontjából releváns - jelenlegi adottságait, valamint a jövőbe mutató lehetőségeket, illetve a 

megvalósítás kockázatait.  

 

ERŐSSÉGEK GYENGESÉGEK 
- Jó minőségű termőföld, jelentős 

agrártermelési hagyományok. 

- Kedvező fekvés: Szolnok 

megyeszékhely agglomerációjának a 

szélén fekszik, szomszédos Cegléd 

város a járásszékhely település, 

Kecskemét csak 50 km távolságra van, 

Budapest pedig az M4 autóúton 

mindössze 45perc alatt elérhető. 

- Közúti elérhetőség: vasúti és autópálya 

kapcsolat. 

- Jelentős gazdasági, rekreációs 

fejlesztési területekkel rendelkezik a 

város. 

- Üzleti Park működése 

- Jól kiépített közműrendszer. 

- Ásványvíz minősítésű termálvíz. 

- Fejlett intézményrendszer a városban 

élők kiszolgálására. 

- Kiszámítható helyi jogszabályi 

környezet.  

- Kisvárosi funkcióhiányok. 

- A helyi gazdaság fejletlen, alacsony 

teljesítménymutatókkal rendelkezik.  

- A város népességmegtartó ereje kedvezőtlen, 

különösen az aktív képzett lakosság körében. 

- A turisztikai ágazat fejletlensége. 

- Mezőgazdasági termékek feldolgozottsági szintje 

alacsony.  

- Alacsony befektetői érdeklődés 
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- Agilis önkormányzat. 

 

 

LEHETŐSÉGEK VESZÉLYEK 

- Új gazdaságfejlesztési program 

meghirdetése a következő évtizedre, 

amely a turisztikai ágazatra és az üzleti 

parkra alapozza a gazdaságfejlesztést. 

- Kihasználatlan turisztikai tartalékok 

mozgósítása: termálfürdő 

környezetének komplex fejlesztése, 

meglévő kúriák és zsidó templom 

felújítása és funkcióval való 

megtöltése. 

- Kisvárosi funkciók bővítése, minőségi 

fejlesztése, pl. parkolók a 

városközpontban stb. 

- Önkormányzati és vállalkozói 

turisztikai vonzerők, szolgáltatások 

számának növelése a városban.  

Pl. szálláshelyek, korszerű látogató 

menedzsmentet alkalmazó múzeumok.  

- A város piaci szolgáltatásának 

fejlesztése, funkcióbővítése  

pl. több rendezvény szervezésével és 

hatékony városmarketing munkával. 

- Értékteremtó közfoglalkoztatási 

programok fenntarthatóságának 

biztosítása. 

- A város mikrotérségi szerepkörének 

erősítése 

- A város belső közlekedési 

rendszerének fejlesztése 

- Emelt szintű ellátást biztosító 

idősotthonnal és az alapellátások 

fejlesztésével a szociális biztonság 

megteremtése. 

- A gazdasági környezet befektetés 

ösztönző fejlesztése 

 

- A város nem tudja kihasználni az európai uniós 

források adta lehetőségeket a város gazdaságának 

fejlesztése területén, emiatt a foglalkoztatás nem 

bővül a településen, a város népességmegtartó 

ereje csökken, a negatív elvándorlási egyenleg 

rontja a város foglalkoztatási kínálatát, ezzel 

csökkenti tőkevonzó erejét.  

- A növekvő szociális terhek, feszültségek tovább 

csökkentik a város kitörési esélyeit a jelenlegi 

helyzetből. 

- A város fejlődési lehetőségei beszűkülnek. 

- A fejlesztések a turizmus területén nem hoznak 

létre egymást kiegészítő és egymásra épülő 

szolgáltatásokat, emiatt a várt vendégforgalom 

növekedés elmarad. 

- Elöregedő társadalom. 

- Fiatalok elvándorlása. 

- Közmunkaprogramok munkaerő piaci torzító 

hatása. 

   

 

 

 

 

A ciklusban tervezett fejlesztések kiválasztásánál az alábbi szempontok játszottak szerepet: 

 

- az Önkormányzat gazdasági teherbíró képessége (saját bevételeink volumene), 

- az Uniós tervezési időszakban meghirdetésre kerülő pályázati lehetőségek, 

- a lakosság, valamint a helyi vállalkozók, vállalkozások kezdeményezései, 

- nemzetközi, hazai gazdasági és társadalmi folyamatok, 

- pandémia időbeni elhúzódása és annak világgazdasági, illetve nemzetgazdasági hatásai, 

- növekvő szociális kihívások. 

 

Mint minden korábbi ciklusban lehetnek olyan tervek, elképzelések és célok, amelyek nem fognak 

megvalósulni 2024-ig és áthúzódnak a következő ciklusba. Nagyon fontos az átgondolt tervezés, 

mert érdemi változásokat csak e mentén tudunk elérni. Programunk megvalósulásához jó alapot 

nyújthatnak ebben a ciklusban a 2021. évben megnyíló uniós források, a Kormány által előirányzott 

Kisváros Fejlesztési Program, valamint Pest megye területi kiegyenlítést szolgáló pénzügyi 

támogatásai. 

 

A 2020-2024. évi gazdasági program összeállításánál tekintettel kell lenni: 
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- az önkormányzat működési bevételeinek jelentős részét a központi költségvetés biztosítja. 

Az alacsony adóerőképességben is tükröződő alacsony helyi bevételek miatt szűk az 

önkormányzat fejlesztési mozgástere, ezért a beruházások jelentős hányada csak külső 

forrás elnyerésével valósulhat meg. 

- a 2020. év elején kialakult járványhelyzet okozta hatások jelentősen befolyásolhatják a 

közintézmények és a magánszféra működési és fejlesztési lehetőségeit. 

 

Az önkormányzatnak kiemelt figyelmet kell fordítani a már ismertté vált és tervezett pályázati 

lehetőségekhez illeszkedő projektek előkészítésére. Tudatos tervezéssel érhető el az uniós források 

elérésének maximalizálása és ezzel a fejlesztési célok megvalósítása. 

 

 

A gazdasági program célja  

 

A gazdasági program alapvető célja a város népességcsökkenésének megállítása, a hosszútávú 

népességmegtartó képesség erősítése. E cél irányába ható stratégiai célok közé tartozik a helyi 

gazdaság fejlesztése, a helyi munkalehetőségek bővítése az önkormányzat kötelező és önként 

vállalt feladatainak magas színvonalú ellátása, modern kisvárosi környezet építése és a városi 

funkciót erősítő szolgáltatások bővítése. 

 

 

A célok megvalósítását szolgáló programelemek 

 

I. Helyi gazdaság erősítése 

 

A város működéséhez, vagyonának gyarapításához elengedhetetlen feltétel a helyben keletkező 

bevételek növelése. E bevételek közül meghatározó a vállalkozások által megfizetett iparűzési adó, 

valamint építményadó, továbbá a városi szolgáltatásokból származó bérleti és egyéb díjbevételek.  

 

Programelemek 

1. Vonzó vállalkozói, szolgáltatói környezet kialakítása. Célként megjelölve: 

Településrendezési eszközök rendszeres felülvizsgálata és szükség szerinti módosítása. 

 

2. A helyi gazdaság fejlesztése és helyi munkahelyek számának növelése érdekében menedzser 

szemlélettel kell gondoskodni az üzleti park hasznosításáról, vállalkozásokkal történő 

megtöltéséről. Célként megjelölve a gazdasági program végéig: az uniós projektben 

meghatározott eredmények elérése. 

 

3. Gazdasági, kereskedelmi, szolgáltató, vagy ipari területek növelése. Célként megjelölve a 

gazdasági program végéig: a parkerdő és a 40-es út melletti, most még mezőgazdasági 

művelés alatt álló önkormányzati terület fejlesztése.  

 

4. Az őstermelők, kereskedők, szolgáltatók, továbbá a városban és a térségben élők vásárlói és 

szolgáltatói igényeit kielégítő piac megépítése. Célként megjelölve a gazdasági program 

végéig: a meglévő piaccsarnok korszerűsítése, valamint a nyitott piactér multifunkciós 

kialakítása. 

 

5. Az önkormányzati adó- és díjpolitika felülvizsgálata a vonzó vállalkozói környezet 

kialakítása, helyi bevételek növelése érdekében. Célként megjelölve a gazdasági program 

végéig: Működő vállalkozások számának növekedése, a város adóerőképességének 

növelése. 
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6. Az Üzleti Parkban önkormányzati tulajdonú terület biztosítása és ott pályázati forrás 

bevonásával inkubátorház, vagy csarnoképület megépítése a vállalkozások bérleti 

igényeinek kielégítése érdekében. Célként megjelölve: Inkubátorház, vagy csarnoképület 

megépítése.  

 

II. Kötelező és önként vállalt önkormányzati feladatokat ellátó intézményi háttér 

fejlesztése.  

 

1. Bölcsődei férőhelyek számának szolgáltatási igényeknek megfelelő biztosítása. Célként 

megjelölve a gazdasági program végéig: Helyhiány miatti várakozás megszüntetése. 

 

2. Az óvodai ellátás intézményi, szakmai hátterének fejlesztése. Óvodaépületek szükségszerű 

felújítása, valamint komplex energetikai fejlesztése, megújuló energiahordozók 

alkalmazásával, elektromos és fűtési rendszereinek korszerűsítése. Célként megjelölve a 

gazdasági program végéig: Óvodai épületek biztonságos működtetése, működési 

költségeinek csökkentése. Óvodai nevelést segítő eszközök számának növelése. 

 

3. A gyermekek iránt érzett felelősséget és az iskolaépületek, mint önkormányzati vagyon 

megőrzését szem előtt tartva aktív partnerséget vállalunk a Ceglédi Tankerületi Központtal. 

Az intézmények egyedi sajátosságának megfelelően támogatjuk a fenntartási költségeket 

csökkentő energetikai-, a köznevelést segítő tartalmi- és az épületek külső megújulást 

eredményező fejlesztéseket. Az iskolák központi épületei mellett a fejlesztések érintik a 

telephelyeket is. A gyermekek egészséges fejlődése érdekében az önkormányzat elősegíti az 

iskolák sportolást elősegítő beruházásait. Ezen belül 

a.) az Abonyi Somogyi Imre Általános Iskola épületeinek komplex energetikai fejlesztését, 

homlokzatfelújítását, valamint főépület tornacsarnoka mögötti futópálya megépítését, 

b.) az Abonyi Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola épületeinek komplex energetikai fejlesztését, 

homlokzatfelújítását, valamint a birkózóterem megépítését, 

c.) a Montágh Imre EGYMI, Óvoda és Általános Iskola épületeinek komplex energetikai 

fejlesztését, homlokzatfelújítását, valamint biztonságos udvar, sportudvar kialakítását, 

 d.) az Abonyi Kinizsi Pál Gimnázium épületének tanterembővítését, komplex energetikai 

fejlesztését, homlokzatfelújítását. 

Célként megjelölve a gazdasági program végéig: Korszerű iskolai környezet kialakítása, 

közoktatási feladatokat ellátó önkormányzati vagyon növelése. 

 

4. Szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztése  

a.) Emelt szintű ellátást biztosító idősek otthona megépítése. Célként megjelölve a 

gazdasági program végéig: Projekt megkezdése. 

b.) Fogyatékos személyek nappali ellátásának megszervezése. Célként megjelölve a 

gazdasági program végéig: Ellátás működése. 

c.) Szociális alapellátások fejlesztése. Célként megjelölve a ciklusprogram végéig: Az 

önkormányzati társulásban végzett feladatellátás fenntartása. 

 

5. Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet eszközfejlesztése, intézményi parkoló bővítése. Célként 

meghatározva a ciklusprogram végéig: Eszközállomány növekedése, parkoló megépülése. 

 

6. Varga István Városi Sportcsarnok épületének komplex energetikai fejlesztése, működési 

költségeinek csökkentése, műfüves pálya felújítása. Célként megjelölve a gazdasági 

program végéig: Működési költségek csökkenése, kihasználtság növelése.  

 



 - 6 - 

7. Tóth Ernő Sportpálya fejlesztése a működtetést végző KID FC-vel való együttműködés 

keretében. Célként megjelölve a ciklusprogram végéig: Sportpálya területének fejlesztése, 

egyesületi működtetés fenntartása. 

 

8. Abonyi Lajos Művelődési Ház és Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely eszközeinek 

fejlesztése. A Művelődési Ház épületének pincéjében ifjúsági klub létrehozása, valamint az 

intézményben lévő kávézó működésének biztosítása. A Múzeum udvari 

bemutatóterületének fejlesztése. Célként megjelölve a gazdasági program végéig: 

Eszközállomány növekedése, ifjúsági klub működése, múzeumi udvar egész éves 

látogathatósága. 

 

9. Az önkormányzat tulajdonában lévő műemléki és helyi védettség alá tartozó épületeinek 

megóvása, fejlesztése. Célként megjelölve a gazdasági program végéig: Abony a kúriák 

városa elnevezésű program kidolgozása és a projekt megkezdése. 
 

10. Városüzemeltetési és kommunális szolgáltatások fejlesztése érdekében az önkormányzat 

elősegíti az ABOKOM Nonprofit Kft szakember állományának megerősítését és gépi 

eszközeinek fejlesztését. Célként megjelölve a gazdasági program végéig: ABOKOM 

Nonprofit Kft költséghatékonyságának növelése. 

 

11. A városmarketing, a kommunikáció megerősítése, turisztikai szempontból jelentős 

szabadtéri programok tovább fejlesztése és a városi projektek hatékony kidolgozása 

érdekében az Abonyi Városfejlesztő Kft működtetése, tevékenységének támogatása. 

Célként megjelölve a gazdasági program végéig: Város imázs erősödése, turisztikai 

szolgáltatások fejlődése. 

 

12. Az önkormányzat támogatja az értékteremtő közmunkaprogram folytatását. Célként 

megjelölve a gazdasági program végéig: Közmunkaprogramból származó árbevétel 

növelése. 

 

III. Infrastrukturális fejlesztések 

 

1. Belterületi közúthálózat fejlesztése.  

a.) Önkormányzati tulajdonú belterületi utak fejlesztése. Célként megjelölve a gazdasági 

program végéig: Évente legalább 5.000 négyzetméter, öt év alatt legalább 35.000 

négyzetméter szilárdburkolatú aszfaltozott út megépítése.  

b.) Önkormányzati tulajdonú külterületi utak fejlesztése. Célként megjelölve a gazdasági 

program végéig: Meglévő burkolt felületek profilozása és pormentesítése, valamint a 

burkolt felületek növelése. 

c.) Állami tulajdonú bel- és külterületi utak fejlesztésének támogatása. Célként megjelölve a 

gazdasági program végéig: Baross Gábor út felújítása, valamint a Mátyás király út állami 

tulajdonba adása és felújítása. 

 

2. Járdaépítési program folytatása, valamint a városközpontból kivezető utak melletti 

(elsősorban a szolgáltató és kereskedelmi egységekhez vezető) járdaszakaszok felújítása, 

megépítése. Célként megjelölve a gazdasági program végéig: Főutak melletti 

településközponti járdaszakaszok megépítése. 
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3. Kerékpárutak építésével elősegítjük a már meglévő térségi hálózathoz való csatlakozást, 

megteremtve ezzel a szabadidősport és az alternatív közlekedés alapfeltételeit. Célként 

megjelölve a gazdasági program végéig: Meglévő hálózathoz kapcsolódó kerékpárút 

megépülése. 

 

4. Az önkormányzat támogatja gépjárműparkolók parkolók kiépítését, valamint felülvizsgálja a 

jelenlegi parkolási rendet. Célként megjelölve a gazdasági program végéig: Városközponti 

területen a gépjármű zsúfoltság csökkentése. 

 

5. Az önkormányzat a szolgáltatást végző DAKÖV Kft-vel együttműködve támogatja az 

ivóvízhálózat korszerűsítését, a vízminőség javítását és a külterületi ingatlanok 

ivóvízellátása érdekében történő hálózatbővítést. Célként megjelölve a gazdasági program 

végéig: DAKÖV Kft fejlesztéseinek támogatása. 

 

6. Az önkormányzat fejleszti a belvízvédelmi rendszer fejlesztését. Célként megjelölve a 

gazdasági program végéig: Corvinút-Abonyi L. út közötti szakaszon meder kialakítása, 

illetve átemelőszivattyú telepítése. Jókai út alatti átereszek cseréje. Baross G. úti burkolt 

rendszer felújítása. 

 

7. Az önkormányzat bővíti a város közvilágítási hálózatát. Célként megjelölve a gazdasági 

program végéig: Lakossági igényekhez igazodó és műszakilag kivitelezhető lámpatestek 

felszerelése. 

 

8. Az önkormányzat a közszolgáltatásban résztvevő szervezetekkel együttműködve elősegíti a 

minimális szintű helyi tömegközlekedés megszervezését. Célként megjelölve: a szolgáltatási 

igényekhez és szolgáltatói lehetőségekhez igazodó helyi tömegközlekedés fejlesztés. 

 

 

IV. Szabadidős létesítmények fejlesztése 

  

1. Parkerdő rekreációs és szabadidő sport célú fejlesztése. Ezen belül sporttér, szabadtéri 

színpad, főzőhelyek kialakítása, valamint a szolgáltatásokhoz szükséges alapinfrastruktúra 

és mosdóblokk megépítése. Célként megjelölve a gazdasági program végéig: Parkerdő, mint 

rekreációs központ működése. 

 

2. Az önkormányzat támogatja a Városi Strand korszerűsítését, modern kisvárosi strand 

kialakítását, valamint a területet övező környezet fejlesztését.  Célként megjelölve a 

gazdasági program végéig: Strandfejlesztési koncepció elfogadás és a területfejlesztési 

projekt megkezdése. 

 

3. Az önkormányzat támogatja a Salgóbányai Ifjúsági Tábor meglévő épületeinek 

modernizálását, valamint a szomszédos fejlesztési területen a szálláshelyek és a szolgáltatási 

terek új épülettel történő bővítését. Célként megjelölve a gazdasági program végéig: 

Táborfejlesztési koncepció elfogadása, fejlesztési projekt megkezdése. 

 

4. A város turisztikai vonzerejének növelése az aktív turisztikai elemek bővítésével, ezen belül 

horgász-, vadász oktatóhely és bemutatótér kialakításával. Célként megjelölve: A 

horgászathoz és vadászathoz kapcsolódó turisztikai programok, események növekedése. 
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V. Közbiztonsági fejlesztések 

 

1. Az önkormányzat támogatja a közterületi kamerahálózat bővítését, illetve ezek arc és 

rendszámfelismerő szoftverekkel való kiegészítését. Célként megjelölve a gazdasági 

program végéig: Közterületi kamerák számának növelése. 

 

2. Az önkormányzat támogatja a város belterületi forgalomszabályozási eszközeit. Ezen belül 

egyes utak egyirányú alakítását, parkolók kialakítását, gyalogos átkelőhelyek kijelölését, 

közlekedés lassító berendezések, közlekedésbiztonságot elősegítő jelzőtáblák kihelyezését. 

Célként megjelölve a gazdasági program végéig: Közlekedésbiztonság növekedése. 

 

3. Az önkormányzat támogatja a drogprevenciós programok megvalósítását. Célként 

megjelölve a gazdasági program végéig: Prevenciós programok számának növelése. 

 

VI. Környezetvédelem 

 

1. Az önkormányzat kidolgozza a település klímastratégiáját. Célként megjelölve a gazdasági 

program végéig: Klímastratégia elfogadása és az abban foglalt klímavédelmi programok 

megvalósítása. 

 

2. Az önkormányzat partnerségben a hulladék közszolgáltatóval, valamint a hatáskörrel 

rendelkező hatóságokkal, valamint a helyi civilszervezetekkel és magánszemélyekkel 

intézkedéseket tesz az illegális hulladéklerakó helyek megtisztítására, az illegális 

hulladéklerakás megszüntetésére. Célként megjelölve a gazdasági program végéig: illegális 

hulladéklerakók számának csökkentése. 

 

3. Az önkormányzat határozott intézkedéseket tesz a város közigazgatási területén történő 

környezetkárosítási ügyekben. 

 

VII. Közösségi célú programok, fejlesztések 

 

1. Az önkormányzat támogatja a városkártya bevezetését, melynek célja a helyi polgárok 

identitástudatának, a lakosság lokálpatriotizmusának erősítése, a városvezetés munkájának 

hatékonyabbá tétele, a kommunikáció javítása, új ügyfélkapcsolatok kialakítása, a városon 

belüli értékesítés ösztönzésére. Célként megjelölve a gazdasági program végéig: 

Városkártya rendszer működése 

 

2. Az önkormányzat a helyi hagyományok megőrzése, a kultúra, a művészetek és a sport 

fejlesztése érdekében biztosítja a szükséges forrásokat a városi rendezvényekhez, a 

kulturális programokhoz, a nemzetiségi önkormányzat és a civil egyesületek támogatásához. 

 

3. Az önkormányzat ingyenes WI-FI szolgáltatást biztosít a város Főterén. Célként megjelölve 

a gazdasági program végéig: Ingyenes WI-FI szolgáltatás működése. 

 

4. Az önkormányzat támogatja a játszóterek és sportolásra alkalmas területek, valamint új 

közösségi terek létrehozását. Célként megjelölve a gazdasági program végéig: Játszótéri 

eszközök számának, valamint közösségi területek számának növelése. 
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VIII. Városmarketing és kommunikáció 

 

1. Az önkormányzat felülvizsgálja városmarketing koncepcióját. A koncepció szakmai 

támogatást biztosít a vonzó, családbarát környezet biztosításáért, a kommunikációs és 

városfejlesztési tevékenység fejlesztéséért, a városismeretre-, környezettudatosságra- és 

egészséges életmódra- nevelés fejlesztésére, a civil kapcsolattartás erősítésére, a turisztikai 

kínálat kialakítására, az imázs fejlesztésre, a vonzó befektetési környezet megteremtése 

érdekében. Célként megjelölve: Népességmegtartó képesség erősödése. 

 

2. Az önkormányzat erősíti az önkormányzat és intézményei, valamint a lakosság közötti 

kommunikációt. Abony App elnevezéssel, mobiltelefonos applikációt fejleszt, mely a hírek 

továbbítása mellett alkalmas lakossági hibabejelentésre, vészhelyzeti hívásra is. Célként 

megjelölve: Közszolgáltatásokkal kapcsolatos elégedettség növekedése. 

 

 

VI. Gazdasági program feladatainak végrehajtása 

 

A 2020-2024. évi gazdasági program a 2019. október 28-án ismertetett polgármesteri 

programra épülve ötvözi a képviselő-testület által korábban meghatározott fejlesztési 

irányokat és feladatokat. A program elemeinek megvalósítására reális lehetőség nyílhat a 

2021-2027 évi költségvetési ciklusában megnyíló pályázati források, a Magyar Kormány 

által tervezett Kisvárosfejlesztési Program forrásainak és Pest Megye Önkormányzatának 

területi kiegyenlítést szolgáló támogatásainak elnyerésével.  a program időszakában – éves 

költségvetések összeállításakor kialakított rangsorolással, külső források bevonásával, 

lakossági összefogással – biztosítható.  

 

A gazdasági program eredményes megvalósításának fontos feltétele a széleskörű társadalmi 

támogatottság, ezért társadalmi egyeztetést kell folytatni, melynek eredményeit a program 

felülvizsgálata során be kell építeni. 

 

Kérem a Képviselő-testület támogatását közös céljaink meghatározásához és azok 

eredményes megvalósításához! 

 

 

Abony, 2020. augusztus 26. 

 

Pető Zsolt 

                 polgármester 


