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Szentendre Város Önkormányzat Képvisel
�
-testülete a 2003. évi költségvetési koncepciót 

megtárgyalta, az abban megfogalmazott célokkal, elvekkel egyetért. 
 
♦ Az önkormányzat és intézményei m� köd

�
képességének fenntartása, kötelez

�
 feladatainak 

ellátása érdekében a megyei önkormányzat kötelez
�
 feladatát jelent

�
 középiskolai, 

szakiskolai oktatás, a pedagógiai szakszolgáltatás, a zeneiskola, valamint a fogyatékos 
gyermekek oktatása feladatainak ellátását szolgáló intézményeket és épületeket át kell 
adni a megyei önkormányzatnak, illetve kezdeményezni kell az intézmények  közös 
m� ködtetését.  

♦ Folytatni kell az önkormányzati feladatok és az önkormányzat vagy társasága által 
nyújtott szolgáltatások racionálisabb ellátását biztosító – a jelenleginél célszer� bb, 
gazdaságosabb – módszerek feltárását, és a jobb m� ködéshez szükséges szervezeti 
átalakítások el

�
készítését és megvalósítását. 

♦ M� ködési bevételként reálisan elérhet
�
, számításokkal alátámasztott, megalapozott 

bevételeket és kiadásokat kell a költségvetésbe betervezni. 
♦ A m� ködési bevételek és kiadások egyensúlytalansága esetén a hiány fedezetére m� ködési 

hitelt kell tervezni. 
♦ Az elkezdett, el

�
készített, és különböz

�
 pályázatokon támogatást nyert beruházásokat kell 

befejezni, illetve a tervezett ütem szerint megvalósítani (Izbégi csatorna, bérlakás építés, 
K

�
zúzó utca  útépítés, Barcsay J. Általános Iskola b

�
vítés). 

♦ Az egyéb beruházások esetében el
�
nyben részesítend

�
 az, amelyhez küls

�
 forrás is 

társítható.  
♦ A költségvetés elfogadott prioritásainak megvalósításához szükséges beruházások, 

pályázatok el
�
készítéséhez, tanulmányok készítéséhez forrást kell biztosítani. 

♦ A felújítási forrásokat koncentrálni kell, az elvégzend
�
 munkákat szakmai szükségesség 

szempontjából rangsorolni szükséges. 
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♦ Pályázati önrész alapot kell létrehozni. 
♦ El

�
 kell készíteni az ingatlanadóra való áttérést, és az erre vonatkozó rendeletmódosítást 

még 2003-ban a Képvisel
�
-testület elé kell terjeszteni. 

♦ A Környezet-egészségügyi Akcióprogram azonnali és rövidtávú prioritásait figyelembe 
kell venni a költségvetés tervezésekor. A programelemeket összefoglaló anyag alapján 
egy Egészségfejlesztési Alapot kell létrehozni, amelynek kezelése a Szociális és 
Egészségügyi Bizottság feladata. 

♦ A Környezetvédelmi Alapot forrással kell ellátni. 
♦ Folytatni kell a csatornaépítési program megvalósítását, ennek tervezésére a 

költségvetésben forrást kell biztosítani. 
♦ Lehet

�
ség szerint, fokozottan támogatásban részesül az ifjúsági sport, valamint az amat

�
r 

sportegyesületek. 
♦ 2004. január 1-jével a családok számára átmeneti otthon megvalósítása szükséges,  ennek 

érdekében az el
�
készületek történjenek meg. 

♦ El kell kezdeni a Kováts-hagyaték részleges visszapótlását. 
♦ A játszótér-programot folytatni kell, évente egy új és egy felújított játszótér 

létrehozásával. 
♦ A 2003. évben az utak karbantartására, felújítására, építésére kell fordítani legalább a 

gépjárm�  súlyadóból befolyó összeget. 
♦ Az ingatlan értékesítés bevételeit beruházásokra fordítsa a város. 
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