
Városi Önkormányzat                
 

Polgármesterétől, Jegyzőjétől 

H-2740 Abony 

Kossuth tér 1.      Előterjesztés készítésében részt vett: 

      Jegyzői Titkárság 

20-5/2011/JT      Településfejlesztési Osztály 

      Gazdasági Osztály 

      Humán Közszolgáltatások és  

      Munkaügyi Osztály 

      Hatósági és Építésügyi Osztály 

      Városi Sportcsarnok 

       

E L Ő T E R J E S Z T É S 

a Képviselő-testület 2011. február 10-i ülésére 

a lejárt határidejű határozatokról 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Képviselő-testület által hozott határozatok végrehajtására az alábbi intézkedések történtek: 

 

280/2010. (IX.30.) A vis maior tartalékkeret igénybevétele 

Abony Város Önkormányzata a támogatási döntésről még nem kapott értesítést. 

Javasolt a határozatot 2011. május 31-i határidővel hatályban tartani. 

 

Z-302/2010. (X. 28.) KMOP-4.5.2-09-2009 kódjelű „Kreatív Kópévár – Új bölcsőde 

létesítése Abonyban” című projekt megvalósítására irányuló közbeszerzési eljárás 

ajánlattételi felhívásának megtárgyalása 

Az ajánlati felhívás közzététele megtörtént. A közbeszerzési eljárás eredményesen lezárult, 

kivitelezése folyik. 

Javasolt a határozat hatályon kívül helyezése. 

 

308/2010. (X. 28.) Az Abonyi Galambász és Díszmadár Tenyésztők Egyesület dísz 

galambok országos fajtakiállítás számára a Sportcsarnok ingyenes használatba adása 

Az Abonyi Galambász és Díszmadár Tenyésztők Egyesület 2011. január 27-30 közötti 

időszakban vette igénybe a létesítményt, berendezkedés, majd a soros országos kiállításuk 

megtartása számára. 

A rendezvény után a sportcsarnokot rendezett állapotban adták át. 

Rendhagyó, s egyben örvendetes, hogy a keletkezett hulladékot is elszállítatták, nem az 

intézmény költségvetését terhelték vele. 

A határozatnak megfelelően a Városi Sportcsarnok használatáért térítési díj nem került 

számlázásra. 

Javasolt a határozat hatályon kívül helyezése. 

 

319/2010. (XI. 11.) Szigetvári Zsuzsanna és Halasi Olivér kérelmének elbírálása a Mária 

Terézia és a Hunyadi út állagának megóvására 

Javasolt a határozatot a 2011. évi költségvetés elfogadásáig hatályban tartani.  

Javasolt a határozatot 2011. február 28-i határidővel hatályban tartani. 

  Telefon/fax: (53) 360-010 
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331/2010. (XI. 25.) Abony Város Önkormányzat 2011. évi Költségvetési Koncepciója 

Javasolt a határozatot a 2011. évi költségvetés elfogadásáig hatályban tartani. 

Javasolt a határozatot 2011. február 28-i határidővel hatályban tartani. 

 

358/2010. (XI. 25.) Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulással kötött Társulási 

Megállapodás módosításának elfogadása 

A Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás tájékoztatása alapján a Társulási Megállapodás 

módosítását három település még nem fogadta el. 

Javasolt a határozatot határidő megjelölése nélkül hatályban tartani. 

 

Z-368/2010. (XII. 16.) Abony Város Önkormányzata „Kreatív Kópévár – Új bölcsőde 

létesítése Abonyban” tárgyú KMOP-4.5.2-09-2009-0024 azonosító számú projekt 

kivitelezési feladatainak ellátására vonatkozó közbeszerzési eljárás eredményének 

megállapítása 

A Képviselő-testület a közbeszerzési eljárás nyertesének Szilasi és Társa Kft.-t hirdette ki. A 

vállalkozási szerződés aláírásra került. 

Javasolt a határozatot határidő megjelölése nélkül hatályban tartani. 

 

371/2010. (XII. 16.) Városfejlesztési társaság alapító okiratának elfogadása 

A Városfejlesztési Társaság Alapító Okiratának aláírása, ifj. Dr. Tóta Áron ügyvéd általi 

ellenjegyzése, valamint a megbízási szerződés aláírása megtörtént. 

Javasolt a határozatot határidő megjelölése nélkül hatályban tartani. 

 

387/2010. (XII. 16.) 4. pontja Gyermekétkeztetés 2011. évi intézményi térítési díjainak 

meghatározása 

A határozat értelmében a vállalkozónak fizetendő étkezési díj összegét a 2011. évi 

költségvetésben tervezni kell. 

Javasolt a határozatot 2011. február 28-i határidővel hatályban tartani. 

 

5/2011. (I. 06.) KMOP-4.5.2-09-2009-0024 kódjelű „Kreatív Kópévár – Új bölcsőde 

létesítése Abonyban” című projekt projektmenedzsmenti feladatainak ellátására cég 

megbízása 

Javasolt a határozatot a projekt zárásáig hatályban tartani.  

Javasolt a határozatot 2011. augusztus 31-i határidővel hatályban tartani. 

 

7/2011. (I. 06.) A veszélyeztetett helyzetű műemlék épületek veszély-elhárításának, 

állagmegóvásának, részleges helyreállításának támogatására című pályázati kiíráson 

történő részvételi lehetőség (Sívó kúria) 

Abony Város Önkormányzata a benyújtott pályázatról még nem kapott értesítést.  

Javasolt a határozatot 2011.augusztus 31-i határidővel hatályban tartani. 

 

8/2011. (I. 06.) A veszélyeztetett helyzetű műemlék épületek veszély-elhárításának, 

állagmegóvásának, részleges helyreállításának támogatására című pályázati kiíráson 

történő részvételi lehetőség (Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi 

Kiállítóhely) 

Abony Város Önkormányzata a benyújtott pályázatról még nem kapott értesítést.  

Javasolt a határozatot 2011.augusztus 31-i határidővel hatályban tartani. 
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9/2011. (I. 06.) A veszélyeztetett helyzetű műemlék épületek veszély-elhárításának, 

állagmegóvásának, részleges helyreállításának támogatására című pályázati kiíráson 

történő részvételi lehetőség (Ungár ház) 

Abony Város Önkormányzata a benyújtott pályázatról még nem kapott értesítést.  

Javasolt a határozatot 2011.augusztus 31-i határidővel hatályban tartani. 

 

18/2011. (I. 14.) A 8/2011.(I.06.) számú Képviselő-testületi határozat módosítása 

Abony Város Önkormányzata a benyújtott pályázatról még nem kapott értesítést.  

Javasolt a határozatot 2011.augusztus 31-i határidővel hatályban tartani. 

 

19/2011. (I. 14.) A Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet működtetéséhez szükséges fedezet 

biztosítása 

Javasolt a határozatot a 2011. évi költségvetés elfogadásáig hatályban tartani.  

Javasolt a határozatot 2011. február 28-i határidővel hatályban tartani.  

 

25/2011. (I. 27.) Beszámoló a város közrend- és közbiztonságának helyzetéről 

Az Újvilág Földtulajdonosi Közösség képviseletében Hamar Ilona elnök nyújtott be kérelmet 

Hivatalunkhoz 2008. december 3-án, melyben kezdeményezték mezei őrszolgálat 

létrehozását. 

A mezei őrszolgálat létrehozásáról a Képviselő-testület már a 2009. január 29-i ülésén 

döntött, mely szerint a Képviselő-testület kinyilvánította azon szándékát, hogy 2009. június 

01. napjától mezei őrszolgálatot kíván létrehozni és felkéri a Polgármesteri Hivatalt a mezei 

őrszolgálatról szóló rendelettervezet előkészítésére. 

Az Újvilág Földtulajdonosi Közösség azonban 2010. január 16. napján tájékoztatta 

hivatalunkat, hogy a gazdáknak többszöri egyeztetés után sem sikerült megegyezniük a mezei 

őrszolgálat létrehozásáról, így köszönik a Hivatal segítő közreműködését, és kérelmüket 

visszavonják. 

Fentiekre tekintettel a képviselő-testület a mezei őrszolgálat felállításáról szóló 7/2009. (I.29.) 

sz. határozatát hatályon kívül helyezte. 

A 2011. évi költségvetésbe a közbiztonságot érintően került összeg betervezésre. 

Javasolt a határozatot 2011. február 28-i határidővel hatályban tartani.  

 

31/2011. (I. 27.) A Piaccsarnok épületében lévő 24 m2 alapterületű üzlet bérleti díj 

csökkentésére irányuló kérelem elbírálása 

Az aláírt bérleti szerződés a Györgyhús Bt. részéről még nem került visszaküldésre. 

Javasolt a határozatot 2011. március 31-i határidővel hatályban tartani. 

 

37/2011. (I. 27.) A Fadrusz utca egyirányúsításához szükséges fedezet biztosítása 

A táblák leszállításra és kihelyezésre kerültek.  

Javasolt a határozat hatályon kívül helyezése. 

 

40/2011. (I. 27.) Abony Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának 

módosítása 

Az Alapító Okirat a Magyar Államkincstár felé benyújtásra került. 

Javasolt a határozatot határidő megjelölése nélkül hatályban tartani. 
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44/2011. (I. 27.) Abony Város Ivóvízminőség-javítási és Ivóvízhálózat rekonstrukciós 

programjának megvalósítása KEOP-1.3.0/2F/09-2009/007 azonosító számú projekt 

közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó közbeszerzési Ad-Hoc Bizottság tagjainak 

megválasztása 

A közbeszerzési eljárás folyamatban van. 

Javasolt a határozatot 2011. május 31-i határidővel hatályban tartani. 

 

45/2011. (I. 27.) Abony Város Önkormányzat tulajdonát képező az Innoven Kft. 

üzemeltetésében lévő konyha bérleti díjának emelése 

Javasolt a határozat hatályban tartása míg az éves szerződés le nem zárul.  

Javasolt a határozatot 2011. december 31-i határidővel hatályban tartani. 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Kérem az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat elfogadását. 

 

…/2011. (II. 10.) számú Képviselő-testületi határozat 

a lejárt határidejű határozatokról 
 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 

LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, Abony Város Önkormányzat Képviselő-

testülete által hozott képviselő-testületi határozatok végrehajtása kapcsán az alábbi 

határozatot hozza: 

 

1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi az alábbi 

határozatokat: 

 

 Z-302/2010. (X. 28.) KMOP-4.5.2-09-2009 kódjelű „Kreatív Kópévár – Új 

bölcsőde létesítése Abonyban” című projekt megvalósítására irányuló 

közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának megtárgyalása 

 308/2010. (X. 28.) Az Abonyi Galambász és Díszmadár Tenyésztők Egyesület 

dísz galambok országos fajtakiállítás számára a Sportcsarnok ingyenes 

használatba adása 

 37/2011. (I. 27.) A Fadrusz utca egyirányúsításához szükséges fedezet biztosítása 

 

2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi határozatok határidő 

megjelölése nélküli hatályban tartását rendeli el: 

 

 358/2010. (XI. 25.) Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulással kötött Társulási 

Megállapodás módosításának elfogadása 

 Z-368/2010. (XII. 16.) Abony Város Önkormányzata „Kreatív Kópévár – Új 

bölcsőde létesítése Abonyban” tárgyú KMOP-4.5.2-09-2009-0024 azonosító 

számú projekt kivitelezési feladatainak ellátására vonatkozó közbeszerzési 

eljárás eredményének megállapítása 

 371/2010. (XII. 16.) Városfejlesztési társaság alapító okiratának elfogadása 

 40/2011. (I. 27.) Abony Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Alapító 

Okiratának módosítása 
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3. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete határidő hosszabbítását rendeli el az 

alábbi határozatok végrehajtására: 

 

 280/2010. (IX.30.) A vis maior tartalékkeret igénybevétele 

Határidő: 2011. május 31. 

 319/2010. (XI. 11.) Szigetvári Zsuzsanna és Halasi Olivér kérelmének elbírálása a 

Mária Terézia és a Hunyadi út állagának megóvására 

Határidő: 2011. február 28. 

 331/2010. (XI. 25.) Abony Város Önkormányzat 2011. évi Költségvetési 

Koncepciója 

Határidő: 2011. február 28. 

 387/2010. (XII. 16.) 4. pontja Gyermekétkeztetés 2011. évi intézményi térítési 

díjainak meghatározása 

Határidő: 2011. február 28. 

 5/2011. (I. 06.) KMOP-4.5.2-09-2009-0024 kódjelű „Kreatív Kópévár – Új 

bölcsőde létesítése Abonyban” című projekt projektmenedzsmenti feladatainak 

ellátására cég megbízása 

Határidő: 2011. augusztus 31. 

 7/2011. (I. 06.) A veszélyeztetett helyzetű műemlék épületek veszély-

elhárításának, állagmegóvásának, részleges helyreállításának támogatására című 

pályázati kiíráson történő részvételi lehetőség (Sívó kúria) 

Határidő: 2011. augusztus 31. 

 8/2011. (I. 06.) A veszélyeztetett helyzetű műemlék épületek veszély-

elhárításának, állagmegóvásának, részleges helyreállításának támogatására című 

pályázati kiíráson történő részvételi lehetőség (Abonyi Lajos Művelődési Ház, 

Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely) 

Határidő: 2011. augusztus 31. 

 9/2011. (I. 06.) A veszélyeztetett helyzetű műemlék épületek veszély-

elhárításának, állagmegóvásának, részleges helyreállításának támogatására című 

pályázati kiíráson történő részvételi lehetőség (Ungár ház) 

Határidő: 2011. augusztus 31. 

 18/2011. (I. 14.) A 8/2011.(I.06.) számú Képviselő-testületi határozat módosítása 

Határidő: 2011. augusztus 31. 

 19/2011. (I. 14.) A Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet működtetéséhez szükséges 

fedezet biztosítása 

Határidő: 2011. február 28. 

 25/2011. (I. 27.) Beszámoló a város közrend- és közbiztonságának helyzetéről 

Határidő: 2011. február 28. 

 31/2011. (I. 27.) A Piaccsarnok épületében lévő 24 m2 alapterületű üzlet bérleti díj 

csökkentésére irányuló kérelem elbírálása 

Határidő: 2011. március 31. 

 44/2011. (I. 27.) Abony Város Ivóvízminőség-javítási és Ivóvízhálózat 

rekonstrukciós programjának megvalósítása KEOP-1.3.0/2F/09-2009/007 

azonosító számú projekt közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó közbeszerzési Ad-

Hoc Bizottság tagjainak megválasztása 

Határidő: 2011. május 31. 

 45/2011. (I. 27.) Abony Város Önkormányzat tulajdonát képező az Innoven Kft. 

üzemeltetésében lévő konyha bérleti díjának emelése 

Határidő: 2011. december 31. 
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A határozatról értesülnek: 

Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

Dr. Németh Mónika jegyző 

Valamennyi Osztályvezető 

Városi Sportcsarnok 

 

Abony, 2011. február 07. 

 

 

 

 Romhányiné dr. Balogh Edit s.k.     Dr. Németh Mónika s.k. 

  polgármester       jegyző 


