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Napirend: Lejárt határidejű határozatok 

 

269/2012. (IX. 06.) 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: 

 

 103/2010. (IV.29.) Abony Város Ivóvízminőség-javítási és Ivóvízhálózat 

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

azonosító számú pályázathoz kapcsolódó nyilvánosság tájékoztatása, lakossági 

kommunikációs feladatok ellátása kapcsán cég megbízásáról 

 188/2010. (VI. 24.) KMOP-2010-3.3.1/B. Belterületi csapadékvíz-elvezetés és 

gyűjtés című pályázathoz szükséges önerő mértékének meghatározása 

 246/2011. (VI. 30.) „Abony Város északkeleti részének csapadékvíz-elvezetése és 

gyűjtése” című, KMOP-3.3.1/B-10-2010-0037 jelű pályázathoz kapcsolódó 

szolgáltatások ellátására szerződések megkötése  

 264/2011. (VII. 14.) „Abony Város szennyvíztisztító telepének korszerűsítése” 

című KEOP-7.1.0.A/11-2011-0006 azonosító számú pályázathoz kapcsolódó 

szolgáltatások ellátására szerződések megkötése, valamint Közbeszerzési Ad-Hoc 

Bizottság megbízása 

 Z-274/2011. (VIII.11.) Sátorné Tóth Melinda óvodavezető megbízásáról szóló 

253/2007. (VII.19.) sz. Képviselő-testületi határozat módosítása 

 281/2011. (VIII. 11.) Abony Város Önkormányzat és a Keviterv Plusz Kft. között 

létrejött KEOP-1.3.0/2F/09-2009/007 azonosító számú Abony Város 

Ivóvízminőség-javítási és Ivóvíz-hálózat rekonstrukciós programjának 

megvalósítása c. nyertes projekt projektmenedzseri feladatok ellátására megkötött 

megbízási szerződés módosítása 

 341/2011. (XI. 10.) Abony Város „Közösségi Háza – Komplex kulturális, 

oktatási, művészeti központ és Zeneiskola” valamint a „Piaccsarnok és fedett piac, 

üzletház és lakások” építése tárgyú KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 projekt 

kivitelezéséhez kapcsolódóan közbeszerzési eljárást lefolytató szervezet 

megbízása 

 376/2011. (XI.24.) Abony Város Önkormányzata és a CO-OP Star Kereskedelmi 

Zrt. között kötendő adás-vételi szerződés megkötése 

 16/2012. (I. 26.) Abony Városának a „Piaccsarnok és fedett piac, üzletház és 

lakások” építése tárgyú KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011. projekt, kiviteli 

terveinek módosítása  



 

 Z-66/2012. (III.29.) Abony, Károly Róbert utca 2750 helyrajzi szám alatti 

ingatlan hasznosításáról 

 84/2012. (III.29.) A Polgármesteri Hivatal nyílászáróinak cseréje és fűtési 

rendszerének korszerűsítésében megtett intézkedésekről szóló tájékoztató 

elfogadásáról 

 91/2012. (III.29.) Abony, 089/1 hrsz.-ú ingatlanból földrészlet megvásárlása a 

KEOP-7.1.0/11-2011-0006 kódszámú, Abony Város szennyvíztisztító telepének 

korszerűsítése keretében megvalósítandó fejlesztésről 

 96/2012. (III.29.) A Pingvines Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői állására 

pályázat kiírásáról 

 Z-134/2012. (IV. 26.) Rendelő fenntartási díjak kifizetése 

 140/2012. (IV. 26.) A Horizont 4 Tervező és Szolgáltató Kft. megbízása az 

Abony Város Piaccsarnok és fedett piac, üzletház és lakások 2740 Abony, 

Kossuth tér 5-7. szám (hrsz.: 859/4) közintézmény engedélyes tervének 

módosítására és a módosított tervnek megfelelő I. ütemre vonatkozó kiviteli 

tervdokumentáció elkészítésére  

 148/2012. (V. 10.) Abony Város Településrendezési terve – Helyi Építési 

Szabályzat - módosítására vonatkozó környezeti vizsgálatról 

 150/2012. (V. 10.) Az Abony 2071 helyrajzi számú  - "Kisfoci pálya" - 

ingatlannal kapcsolatos tervezési szerződés módosításáról 

 158/2012. (V. 10.) A közoktatási intézmények 2012/2013. tanév szakmai 

feladatellátásához szükséges órakeretek biztosításának alapelvei meghatározásáról 

 Z-165/2012. (V. 31.) Az Abony, Kossuth tér 3. I/4. szám alatti önkormányzati 

bérlakás bérleti jogviszonyának folytatása iránti kérelem elbírálása  

 178/2012. (VI. 05.) A tiltott, közösségellenes magatartásokról szóló rendeletének 

megalkotásáról 

 181/2012. (VI. 05.) Tulajdonosi rendelkezés ingatlan használatba adásáról, 

valamint az Abonyi Városfejlesztő Kft. alapító okiratának módosításáról                                                                                         

 183/2012. (VI. 05.) A „Lehetőségeink Fő Tere” - Abony Város integrált 

településközpont fejlesztése c. KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011azonosító számú 

város rehabilitációs pályázathoz kapcsolódó közvetett támogatások helyi pályázati 

eljárása 

 190/2012. (VI. 05.) Abony, volt Márton kúria északi melléképületének részleges 

bontásához kapcsolódóan művészettörténész kutatói felügyelet ellátására cég 

megbízása 

 192/2012. (VI. 05.) A Galambot reptető női szobor elhelyezésének meghatározása 

 195/2012. (VI. 05.) A Vásártér térítésmentes használatbavételére benyújtott 

kérelem elbírálásáról 

 196/2012. (VI. 05.) A víziközművekről szóló 2011. évi CCIX. törvény 

rendelkezései alapján víziközmű szolgáltató gazdasági társasághoz való 

csatlakozásról  

 212/2012. (VI. 28.) Az abonyi Polgárőrség kérelmének elbírálása az Abony, 

Vasút út 2. sz. alatti 23 m² alapterületű helyiség használata 

 214/2012. (VI. 28.) A 120/2012. (IV. 12.) sz. Bankjegykiadó automata berendezés 

elhelyezésére és üzemeltetésére bérleti díj emeléséről szóló Képviselő-testületi 

határozat módosítása 

 218/2012. (VI. 28.) A Fehér Gyolcs Alapítvány által benyújtott kérelem 

elbírálásáról 

 219/2012. (VI. 28.) A 195/2012. (VI. 05.) sz. Képviselő-testületi határozat 

módosításáról 



 

 Z-220/2012. (VI. 28.) Abony város intézményi és közvilágítási villamos energia 

beszerzése menetrend adási kötelezettség nélkül tárgyú” nemzeti eljárásrend 

szerinti közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról 

 Z-228/2012. (VII. 12.) Az Abony volt Széll kastély (1877, 1878, 1879, 1880 és 

1881 helyrajzi szám) hasznosítására kiírt pályázat eredményének megállapításáról 

 229/2012. (VII. 12.) Tájékoztató a „Lehetőségeink Fő Tere” – Abony Város 

integrált településközpont fejlesztése projekt keretében elkülönített programalap 

felhasználásával megvalósuló mini-projekt pályázatra benyújtott anyagok 

értékeléséről 

 231/2012. (VII. 12.) A Polgármesteri Hivatal „A munka és a magánélet 

összehangolását segítő munkahelyi kezdeményezések – Rugalmas munkahelyek” 

című TÁMOP-2.4.5-12/8 kódszámú pályázaton való részvételének támogatására 

 232/2012. (VII. 12.) A Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola „Innovatív 

iskolák fejlesztése” című TÁMOP-3.1.4-12/1. kódjelű pályázaton való 

részvételének támogatásáról 

 233/2012. (VII. 12.) Abony Város Piaccsarnok és fedett piactér kivitelezésére 

közbeszerzési ad-hoc bizottság felállítása és közbeszerzési eljárást lefolytató 

szervezet megbízásáról 

 235/2012. (VII. 12.) A KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 számú a „Lehetőségeink 

Fő tere Abony Város integrált településközpont fejlesztése” tárgyú projekthez 

kapcsolódó könyvvizsgálati feladatok ellátásáról 

 236/2012. (VII. 12.) Abony Városi Polgárőrség támogatási kérelmének 

elbírálásáról 

 238/2012. (VII. 12.) Abony Város Önkormányzata által legyártatott képeslapok 

értékesítési árának meghatározásáról 

 

 

2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete határidő megjelölése nélküli 

hosszabbítását rendeli el az alábbi határozatok végrehajtására: 

 

 168/2012. (V. 31.) Intézmények Alapító Okiratainak módosításáról 

 204/2012. (VI.28.) Abony Városi Sportcsarnok Alapító Okiratának módosítása 

 

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

alábbi határozatok végrehajtására: 

 

 248/2011. (VI. 30.) Tájékoztató a városban felmerülő közvilágítási problémákkal 

kapcsolatos intézkedések megtételéről  

Határidő: 2012. október 31. 

 42/2012. (II.23.) Az Abonyi Strandfürdő állapotáról szóló beszámoló elfogadása 

Határidő: 2012. október 31. 

 85/2012. (III.29.) A 4083/7 helyrajzi számú ingatlan hasznosítására irányuló 

kezdeményezés megtárgyalásáról 

Határidő: 2012. december 31. 

 110/2012. (IV.12.) A veszélyeztetett helyzetű műemlék épületek veszély-

elhárításának, állagmegóvásának, részleges helyreállításának támogatására című 

pályázati kiíráson történő részvételi lehetőség  

Határidő: 2012. október 31. 



 

 111/2012. (IV.12.) A veszélyeztetett helyzetű műemlék épületek veszély-

elhárításának, állagmegóvásának, részleges helyreállításának támogatására című 

pályázati kiíráson történő részvételi lehetőség  

Határidő: 2012. október 31. 

 188/2012. (VI. 05.) Tájékoztató a Közterület-felügyelet tevékenységét érintő 

jogszabályi változásokról és azok hatásairól, valamint a szükséges intézkedésekről 

Határidő: 2012. október 31. 

 200/2012. (VI.28.) A Pingvines Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői állására 

beérkezett pályázat elbírálása 

Határidő: 2017. július 31. 

 207/2012. (VI. 28.) A DAKÖV kft-hez való csatlakozáshoz szükséges valamint a 

víziközmű üzemeltetéséhez szükséges szerződések jóváhagyásáról 

Határidő: 2012. szeptember 30. 

 210/2012. (VI. 28.) Abony, Károly Róbert utca 2750. helyrajzi szám alatti 

ingatlan hasznosítása 

Határidő: 2012. szeptember 30. 

 212/2012. (VI. 28.) Az abonyi Polgárőrség kérelmének elbírálása az Abony, 

Vasút út 2. sz. alatti 23 m² alapterületű helyiség használata 

Határidő: 2012. szeptember 30. 

 215/2012. (VI. 28.) Abony, volt Márton kúria északi melléképületének részleges 

bontáshoz kapcsolódó pályázat kiírása 

Határidő: 2012. október 30. 

 216/2012. (VI. 28.) Abony Város Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának 

módosítása 

Határidő: 2012. december 31. 

 Z-221/2012. (VI. 28.) Abony, Vak Bottyán utca 13. szám alatti 55 m² alapterületű 

bérlakás tekintetében felmerülő lakbértartozás mérséklésére irányuló kérelem 

elbírálásáról 

Határidő: 2012. szeptember 30. 

 Z-222/2012. (VI. 28.) a művészetoktatási hozzájárulásról az alapfokú 

művészetoktatásban résztvevő gyermekek részére 

Határidő: 2012. szeptember 30. 

 230/2012. (VII. 12.) A TÁMOP-3.1.11-12/1 kódszámú Óvodafejlesztés című 

pályázati felhíváson való részvételre 

Határidő: 2012. október 30. 

 

A határozatról értesülnek: 

Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

Parti Mihály alpolgármester 

Dr. Balogh Pál jegyző 

dr. Vörös Mária aljegyző 

Valamennyi Osztályvezető 

 

K.m.f. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit s. k.   Dr. Balogh Pál s. k. 

     polgármester                jegyző  

 

Kivonat hiteléül:  Abony, 2012. szeptember 07. 

 

Barabásné Polónyi Éva     jkv. 


