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20/2009. (I.29.) sz. 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: 
 

 328/2007. (IX.27.) Pályázat előkészítése Abony város ivóvízminőségének 
javítására 

 114/2007. (III.29.) Vasúti bontott kőből útalap építése (utcák kijelölése) 
 470/2007. (XII.05.) Szándéknyilatkozat az Integrált Kistérségi e-

Közigazgatási Rendszer kiépítésében való részvételről 
 21/2008. (I.31.) Bizottságok ellenőrzési terve 
 64/2008. (II.14.) A tanítási időkeret csökkentése 
 67/2008. (II.14.) 2008. évi belvízelvezető hálózat rekonstrukciós 

munkálatainak tervezése 
 93/2008. (II.28.) Tanítási időkeret csökkentése 
 96/2008. (II. 28.) Abony, Árpád út 12. szám alatti (1602 hrsz-ú) ingatlan 

megosztására és értékesítésre történő kijelölése. 
 113/2008. (III.27.) Abony Város Önkormányzat 2008. évi közbeszerzési 

tervének elfogadása 
 134/2008. (IV.24.) Abony Város kezelésében lévő utak és dűlőutak 2008. 

évi karbantartása 
 145/2008. (IV.24.) OLLÉ Program megtárgyalása 
 176/2008. (V.29.) A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 

szóló 2007. évi beszámoló 
 198/2008.(V.29.) Az oktatási és kulturális intézmények részére jóváhagyott 

2008. évi általános tartalék felhasználásának jóváhagyása 
 206/2008. (V.29.) KEOP – 1.3.0 Ivóvízminőség-javítási pályázat 

költségvetési tartalmának jóváhagyása 
 237/2008. (VI.26.) Báthory utca 2. sz. alatti ingatlan átalakítása 
 239/2008. (VI.26.) Tájékoztató a foglalkoztatási helyzetről és az átképzési 

lehetőségekről 
 240/2008. (VI.26.) Az abonyi sportpályák és játszóterek fásítása 
 246/2008. (VI.26.) A 2008-2009 közötti időszakra akcióterv előkészületi 

munkáinak – belvízelvezető rendszer, Strand fejlesztése- meghatározása 



 248/2008. (VI. 26.) Pályázat belterületi utak fejlesztésére 
 Z-285/2008. (VIII.28.) Tájékoztató az önkormányzati lakásban lakó 

hátralékosokról 
 Z-286/2008. (VIII.28.) Javaslattétel kitüntető díjak adományozására 
 293/2008. (IX.25.) Közbeszerzési Ad-hoc Bizottság megbízása KMOP 

4.5.3 Mindenki Egészségmegőrző Központjának komplex 
akadálymentesítése kivitelező kiválasztásához kapcsolódó közbeszerzési 
eljárás lefolytatására 

 294/2008. (IX.25.) Közbeszerzési Ad-hoc Bizottság megbízása a KMRT 
TEUT Abony Város belterületi Szabadság út burkolatjavítása kivitelező 
kiválasztásához kapcsolódó közbeszerzési eljárás lefolytatására 

 295/2008. (IX.25.) KMOP 4.5.3 Mindenki Egészségmegőrző Központjának 
komplex akadálymentesítése kivitelező kiválasztásához kapcsolódó 
közbeszerzési eljárást lefolytató szervezet megbízása 

 296/2008. (IX.25.) KMRT TEUT Abony Város belterületi Szabadság út 
burkolatjavítása kivitelező kiválasztásához kapcsolódó közbeszerzési 
eljárást lefolytató szervezet megbízása 

 301/2008. (IX.25.) A Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási Rendszerhez 
kapcsolódó, KEOP 2.3.0 projekt keretében – Szolnok, Abony, 
Rákóczifalva és Szajol felhagyott települési szilárdhulladék-lerakóinak 
rekultivációja tárgyában a II. fordulós pályázat benyújtásához szükséges 
társulás alapításáról, a társulási megállapodás és az alapító okirat 
elfogadásáról 

 303/2008.(IX.25.) Pályázat benyújtása a Pest Megyei Közoktatás-
fejlesztési Közalapítványhoz 

 304/2008.(IX.25.) Pályázat a közalkalmazotti létszámcsökkentéssel 
kapcsolatos egyszeri hozzájárulás igénylésére 

 313/2008. (IX.25.) „Összefogás a Sportoló Gyermekekért” c. pályázat 
benyújtása KMRFT-TRCF-2008 pályázati kiírásra 

 Z-336/2008. (X.30.) Zelei Tímea részére önkormányzati lakás 
önkormányzati érdekből történő bérbeadása 

 Z-339/2008. (X.30.) Abony, Árpád u. 1602/2 hrsz-ú ingatlan pályázatra 
történő kiírása 

 342/2008. (X.30.) Abony, Kossuth tér 18. sz. alatti Kinizsi Pál Gimnázium 
és Szakközépiskola épületének statikai szakvélemény alapján építési 
engedélyes terv készítésére tervező megbízása 

 343/2008. (X.30.) Szabadság utca felújításához műszaki ellenőr 
kiválasztása 

 345/2008. (X.30.) A KMOP-2008-2.3.1/C jelű „Parkolók és csomópontok 
fejlesztése” című pályázat benyújtása 

 346/2008. (X.30.) A KMOP-2008-2.3.1/C jelű „Parkolók és csomópontok 
fejlesztése” című pályázat benyújtása 

 350/2008. (X.30.) Abony város belvízelvezető rendszer engedélyezés 
szintű tervdokumentációjának terveztetésére 

 351/2008. (X.30.) Lakások önkormányzati érdekből és nem szociális 
érdekből történő bérbeadása 

 352/2008. (X.30.) Tájékoztató a piacfejlesztés érdekében folytatott 
tárgyalásról 

 353/2008, (X.30.) 3 db gépjármű átadása az Abokom részére 
térítésmentesen. 



 355/2008. (X.30.) A Somogyi Imre Általános Iskola Pedagógiai 
Programjának módosítása 

 356/2008. (X.30.) Somogyi Imre Általános Iskola Pedagógiai 
Programjának módosítása 

 358/2008. (X.30.) Abony, Vasút út 2. sz. alatti lakás statikai szakvélemény 
alapján történő megerősítése 

 Z-372/2008. (XI.27.) „Abony Város Díszpolgára” cím adományozására 
benyújtott javaslatok megtárgyalása 

 396/2008. (XI.27.) Területi Együttműködési Operatív Programok 2007-
2013 (ETE) – „HU-SK Együttműködési Program” című pályázati felhívásra 
Távmunka-ház pályázat dokumentációjának elkészítésére megbízás 
adása 

 397/2008. (XI.27.) „Lehetőségeink Főtere” – Kossuth tér 
környezetrendezése Abonyban c. projekt közbeszerzési feladatinak 
ellátására cég kiválasztása 

 398/2008. (XI.27.) „Lehetőségeink Főtere” – Kossuth tér 
környezetrendezése Abonyban c. projekt projektmenedzsmenti 
feladatainak ellátására cég kiválasztása 

 400/2008. (XI.27.) Háziorvosi tevékenység ellátása céljából igénybevett 
orvosi rendelő helyiségek bérleti szerződés meghosszabbítása 2009. évre 

 401/2008. (XI.27.) Háziorvosi tevékenység ellátása céljából igénybevett 
orvosi rendelő helyiségek bérleti szerződés meghosszabbítása 2009. évre 

 402/2008. (XI.27.) A Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola, Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény Pedagógiai Programjának módosítása 

 403/2008. (XI.27.) Bihari János Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény Pedagógiai Programjának módosítása 

 404/2008. (XI.27.) Az egyházi ingatlan kártalanítási összeg 
befektetésének meghosszabbításáról 

 405/2008. (XI.27.) Kécskei út 1. sz. 4827 hrsz-ú önkormányzati 
tulajdonban lévő ingatlan értékesítésére kiírt pályázat elbírálása 

 423/2008. (XII.18.) Egészségmegőrző Központ akadálymentesítéséhez 
műszaki ellenőr kiválasztása 

 425/2008. (XII.18.) TK-VÍZ Termelő és Szolgáltató Kft. „f.a.” felszámolási 
eljárása során készült vagyonfelosztási javaslat jóváhagyása 

 428/2008. (XII.18.) Polgármester jutalmazásának jóváhagyása 
 

2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete határidő megjelölése nélkül 
hatályban tartja az alábbi határozatokat: 
 
 4/2008. (I.10.) Red-Rex Q Kft. tulajdonát képező piaci felépítmény sorsáról 

döntés 
 305/2008. (IX.25.) Pályázat benyújtása az „ÁROP 3.A.1 polgármesteri 

hivatalok szervezetfejlesztése” pályázati kiírásra 
 311/2008. (IX.25.) Pályázati lehetőség a KMOP-2008.-3.3.4/B 

„Fenntartható életmód és fogyasztás” c. pályázati konstrukció keretében 
fedett kerékpártároló megvalósítása 

 328/2008.(X.16.) Abony Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 
Adóosztályán 5 évre visszamenőleg történő felülvizsgálatára fedezet 
biztosítása, valamint Abony Város Önkormányzat 8/2008.(II.28.) számú 
költségvetési rendelet módosítása 



 377/2008. (XI.27.) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás bevezetése 
 380/2008. (XI.27.) Keviterv Plusz Kft-vel kötött vállalkozási szerződés 

módosítása 
 420/2008. (XII.18.) Abonyi Rendőrőrs őrsparancsnoka kinevezésének 

támogatása 
 427/2008. (XII.18.) 396/2008.(XI.27.) sz. képviselő-testületi határozat 

módosítása 
 Z-440/2008. (XII.18.) Kivitelező kiválasztása az egészségmegőrző 

akadálymentesítésére 
 

3. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete határidő hosszabbítását 
rendeli el az alábbi határozatok végrehajtására: 
 
 111/2007. (III.29.) Szilágyi Erzsébet utca tulajdonjogának térítésmentes 

átadására és átvételére irányuló megállapodás jóváhagyása 
Határidő: 2009. december 31. 

 49/2008. (I.31.) A vasúti bontott kövek felhasználásának sorrendjére 
Határidő: 2009. december 31. 

 202/2008. (V.29.) Lázár Vilmos utca területének rendezése 
Határidő: 2009. március 31. 

 233/2008. (VI.26.) Abony, Lovassy u. 3. sz. alatti 2253/2 hrsz-ú ingatlan 
értékesítése 
Határidő: 2009. július 31. 

 245/2008. (VI.26.) Abony, 3311 hrsz-ú ingatlan birtokvédelme 
Határidő: 2009. február 28. 

 320/2008. (IX.25.) Abony, Rózsás dűlő 0365 hrsz-ú ingatlan 
telekrendezése 
Határidő: 2009. április 30. 

 Z-340/2008. (X.30.) Az Ungár-kúria Abony, Szolnoki út 3. sz. alatti, 3262 
hrsz-ú ingatlan értékesítése 
Határidő: 2009. július 31. 

 359/2008. (X.30.) Az Energia – Hatékony Önkormányzatok 
Szövetségéhez (EHÖSZ) való csatlakozás 
Határidő: 2009. február 28. 

 360/2008. (X.30.) A városi szennyvíztelep tisztított szennyvizének 
elvezetéséről kötendő szerződésről 
Határidő: 2009. február 28. 

 361/2008. (X.30.) A városi szennyvíztelep tisztított szennyvizének 
elvezetéséről kötendő szerződésről 
Határidő: 2009. február 28. 

 362/2008. (X.30.) 1. a) pontja Abony város intézményeinek 
akadálymentesítése 
Határidő: 2009. június 30. 

 379/2008.(XI.27.) TÁMOP-3.2.4/08./01/KMR pályázat benyújtás 
Határidő: 2009. február 28. 

 381/2008. (XI.27.) Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és Egységes 
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény igazgatói állására pályázat 
kiírása 
Határidő: 2009. február 28. 



 382/2008. (XI.27.) Somogyi Imre Általános Iskola igazgatói állására 
pályázat kiírása 
Határidő: 2009. február 28. 

 386/2008. (XI.27.) Nem lakás célú helyiségek 2009. évi minimális bérleti 
díjának megállapítása 
Határidő: 2009. december 31. 

 406/2008. (XI.27.) Jogi szaktudást igénylő feladatok ellátására kötött 
megbízási szerződés felmondása 
Határidő: 2009. február 12. 

 407/2008.(XI.27.) Balatonszárszói Ifjúsági Tábor üzemeltetési feladatainak 
ellátására kötendő együttműködési megállapodás jóváhagyása 
Határidő: 2009. március 30. 

 409/2008. (XI.27.) 2009. évi rendezvényterv elfogadása 
Határidő: 2009. december 31. 

 Z-430/2008. (XII.18.) Intexa Ingatlanfejlesztő Kft-vel kötött szerződés 
módosítása 
Határidő: 2009. február 28. 

 
A határozatról értesülnek: 
Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 
Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 
Dr. Németh Mónika jegyző 
Urbán Ildikó aljegyző 
Valamennyi Osztályvezető 
 
 

K.m.f. 
 

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

 
 
Kivonat hiteléül: 
Abony, 2009. január 30.      
 
 
 
Szekeres Marianna 

 jkv. 
 

 


