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2-1/2010/JT.                         Tárgy: jkv-i kivonat 
 

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. január 28-i üléséről. 
 

Napirend: Vasúti kövek további felhasználásához kapcsolódó, valamint a 2010. évben 

kátyúzni kívánt utcák kiválasztása 
 

 

22/2010. (I. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat 

a vasúti kövek további felhasználásához kapcsolódó, valamint a 2010. évben 

kátyúzni kívánt utcák kiválasztásáról 

 

Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról 

szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény 80. § (1) bekezdésében biztosított 

jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozza: 

 

 

1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a vasúti kövek további 

felhasználásának érdekében (II. ütem) az alábbi utcákat határozza meg 

(fontossági sorrend nélkül): 

 

Bihari J. utca    255 fm – tervezés + útalap 

Hóvirág utca    142 fm – tervezés + 100 fm-re a Simonffy 

      úttól útalap 

Szabadságharcos utca   444 fm - tervezés + útalap 

Zrínyi utca    352 fm – tervezés + útfelújítás a Kisfaludy 

      út eleje becsatlakozás 

Árpád út    559 fm – tervezés + útfelújítás 

Haladás utca    304 fm – tervezés + útalap 

Lázár V. utca    519 fm – tervezés + útalap 

Gábor Á. u. (Semmelweis felől) 82 fm – útalap  

Ady Endre utca      86 fm – útalap  

Juhász Gy. utca    160 fm – tervezés + útalap 

Semmelweis út    600 fm – tervezés  

Kapisztrán út    150 fm – útfelújítás  

Széchenyi utca vége   142 fm – tervezés + útalap 

Radnóti M. utca    143 fm – tervezés + útalap 

Tompa M. utca    273 fm - tervezés 

Szapáry utca    826 fm - tervezés 



2 

 

Ibolya utca    343 fm - útalap 

Szegfű utca    496 fm - útfelújítás 

Szeretet utca    609 fm - útfelújítás 

 

 

2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a kátyúzni kívánt utcákat az 

alábbiakban határozza meg (fontossági sorrend nélkül): 

 

Radák út 

Hunyadi út 

Erzsébet királyné utca 

Mátyás király út 

Székely Bertalan utca 

Tószegi út 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

A végrehajtásban közreműködik:  

 Településfejlesztési Osztály 

 Gazdasági Osztály 

Értesül: 
 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, 2010. január 29. 

 

Darányi Erika 

       jkv. 


