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3/2011/JT.                         Tárgy: jkv-i kivonat 

 

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 06-i rendkívüli 

üléséről. 

 

Napirend: A veszélyeztetett helyzetű műemlék épületek veszély-elhárításának, 

állagmegóvásának, részleges helyreállításának támogatására című pályázati kiíráson történő 

részvételi lehetőség (Ungár ház) 

 

9/2011. (I. 06.) sz. Képviselő-testületi határozat   

A veszélyeztetett helyzetű műemlék épületek veszély-elhárításának, állagmegóvásának, 

részleges helyreállításának támogatására című pályázati kiíráson történő részvételi 

lehetőségről (Ungár ház) 

 

 

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

LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, az alábbi határozatot hozta: 

 

1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be A veszélyeztetett 

helyzetű műemlék épületek veszély-elhárításának, állagmegóvásának, részleges 

helyreállításának támogatása című pályázatra a Ungár ház tetőfelújítására 

vonatkozóan.  

A projekt összköltsége bruttó 7.804.953,- Ft, az igényelt támogatás 7.000.000,- Ft.  

A pályázat nevezési díja bruttó 87.500,- Ft, melyet 2011. évi költségvetés terhére 

biztosítja.  

A Képviselő-testület 804.953,- Ft összegű önerőt Abony Város Önkormányzat által 

kibocsátott Két  Torony Kötvény terhére biztosítja.  

 

2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázat benyújtásához szükséges 

igazságügyi szakértői véleményt az Invesztációs 2000 Kft-től 64.800,- Ft-ért rendeli 

meg, amely összeget a 2011. évi költségvetésben tervezni kell a városi költségvetés 

szakmai szolgáltatás soron. 

 

3. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete nyertes pályázat esetén karbantartási 

tervet készíttet, mely a program lezárását követő 10 évre tartalmazza a támogatással 

megvalósított felújítás jó karbantartásához szükséges intézkedéseket, valamint az 

intézkedések tervezett ütemezését. Az esetleges karbantartáshoz szükséges fedezetet az 

adott évi költségvetésben tervezni kell. 

 

4. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Romhányiné Dr. 

Balogh Edit polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges előkészületi munkálatok 

elvégzésével, a pályázat beadásához szükséges dokumentumok aláírására, 

nyilatkozatok megtételére. 

 

 



 

 

Határidő:  2011. január 25. 

Felelős:  Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

A végrehajtásban közreműködik:  

 Településfejlesztési Osztály 

 Gazdasági Osztály 

Értesül: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

 Dr. Németh Mónika jegyző 

 Urbán Ildikó aljegyző 

 Polgármesteri Hivatal osztályvezetői 

 Bedekovich Éva 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

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

polgármester               jegyző  

 

 

 

Kivonat hiteléül: 

Abony, 2011. január 07. 

 

 

Polónyi Éva 

       jkv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


