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197/2012. (VI. 05.) 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: 

 
 21/2012. (I. 30.) A nevelési intézmények fejlesztése című KMOP-4.6.1-11 kódszámú 

pályázathoz kapcsolódó közoktatási szakértői tevékenység ellátására történő szakember 

megbízására 

 22/2012. (I. 30.) A dr. Kostyán Andor Rendelőintézet tetőszerkezeti hibáinak javítására 

beérkezett ajánlatok elbírálásáról és a nyertes ajánlattevő megbízása 

 Z-38/2012. (II. 23.) KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 számú „Lehetőségeink Fő tere 

Abony Város integrált városközpont fejlesztése” tárgyú pályázat „Kossuth tér 

környezetrendezése, térfigyelő rendszerének kialakítása és közvilágításának 

energiatakarékos fejlesztése és a Szilágyi Erzsébet út rehabilitációja" projekt kiviteli 

munkálatainak ellátása tárgyú közbeszerzési eljárás Z-33/2012. (II.13) határozat 

eredményének módosítása a Kbt. 96. § (4) bekezdés alapján 

 Z-40/2012. (II. 23.) A KMOP- 5.2.1/B-09-2f-2010-0011 számú “Lehetőségeink Fő tere 

Abony Város integrált településközpont fejlesztése” tárgyú pályázat “Kossuth tér 

környezetrendezése, térfigyelő rendszerének kialakítása és közvilágításának 

energiatakarékos fejlesztése és a Szilágyi Erzsébet út rehabilitációja" projekt 

kivitelezésére irányuló közbeszerzési feladatok teljes körű ellátásának lefolytatására 

szervezet és Ad-Hoc bizottság megbízása 

 Z-69/2012. (III.29.) Megüresedett önkormányzati tulajdonú bérlakások nem szociális 

alapon történő bérbeadására benyújtott pályázati anyagok elbírálása 

 Z-70/2012. (III.29.) Megüresedett önkormányzati tulajdonú bérlakások nem szociális 

alapon történő bérbeadására benyújtott pályázati anyagok elbírálása 

 Z-71/2012. (III.29.) Megüresedett önkormányzati tulajdonú bérlakások nem szociális 

alapon történő bérbeadására benyújtott pályázati anyagok elbírálása 

 Z-72/2012. (III.29.) Megüresedett önkormányzati tulajdonú bérlakások nem szociális 

alapon történő bérbeadására benyújtott pályázati anyagok elbírálása 

 Z-73/2012. (III.29.) Megüresedett önkormányzati tulajdonú bérlakások nem szociális 

alapon történő bérbeadására benyújtott pályázati anyagok elbírálása 

 Z-74/2012. (III.29.) Megüresedett önkormányzati tulajdonú bérlakások nem szociális 

alapon történő bérbeadására benyújtott pályázati anyagok elbírálása 

 Z-75/2012. (III.29.) Megüresedett önkormányzati tulajdonú bérlakások nem szociális 

alapon történő bérbeadására benyújtott pályázati anyagok elbírálása 
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 81/2012. (III.29.) Az Abonyi Városfejlesztő Kft. 2012. évi I. negyedéves munkájáról 

szóló beszámoló elfogadása 

 93/2012. (III.29.) Abony, Kálvin u. 3. hrsz. 3328/1 szám alatti épület belső 

gázellátásának átalakítására cég megbízása 

 98/2012. (III.29.) Somogyi Imre Általános Iskola és a Gyulai Gaál Miklós Általános 

Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapító Okiratának módosítása 

 108/2012. (IV. 12.) A nevelési intézmények fejlesztése című KMOP-4.6.1-11 kódszámú 

pályázathoz szükséges önerő mértékének meghatározása 

 109/2012. (IV. 12.) A nevelési intézmények fejlesztése című KMOP-4.6.1-11 kódszámú 

pályázathoz szükséges önerő mértékének meghatározása 

 115/2012. (IV. 12.) I. Hagyományteremtő Lovasbaráti Találkozó rendezéséhez nyújtandó 

támogatási kérelem elbírálása 

 117/2012. (IV. 12.) A Tanulni Egy Életen Át Alapítvány a „Közösségi feladatokhoz 

kapcsolódó munkaerő – piaci programok támogatása – Közép-magyarországi Régió” 

TÁMOP-1.4.1-11/2 számú pályázaton való részvételének támogatása 

 118/2012. (IV. 12.) A Salgóbányai tábor működéséhez szükséges szerződések 

megkötéséről és a 2011. évi működésről szóló beszámoló elfogadása 

 119/2012. (IV. 12.) Az Abony Város Önkormányzat tulajdonát képező egyes ingatlanok 

hasznosítása 

 122/2012. (IV. 12.) A Mozgássérültek Ceglédi Önálló Egyesülete támogatási kérelmének 

elbírálásáról 

 129/2012. (IV. 12.) Abony Város Ivóvízminőség-javítási és ivóvízhálózat rekonstrukciós 

programjának megvalósítása című KEOP-1.3.0/2F/09-2009-0007 kódszámú projekttel 

kapcsolatban című tájékoztató 

 Z-132/2012. (IV. 26.) Villamos energia vásárlásával kapcsolatos közbeszerzés 

ajánlattételi felhívásának megtárgyalása 

 141/2012. (IV. 26.) Az Abonyi Városfejlesztő Kft. tulajdonosi hozzájárulás iránti 

kérelme megbízási szerződés megkötése 

 142/2012. (IV. 26.) Abony Város Önkormányzat és az ABOKOM Nonprofit Kft. között 

köttetett keretszerződés módosítása 

 144/2012. (IV. 26.) A gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 9/2009. (VI.02.) rendelet 

módosítása 

 143/2012. (IV. 26.) A Babára Hangolva Gyermek- és Családvédelmi Egyesület Születés 

Hete Fesztivál rendezése iránti kérelemének elbírálásáról 

 

 

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

alábbi határozatok végrehajtására: 

 
 Z-7/2012. (I. 26.) Az Abony, Kodály Zoltán és a Semmelweis utca között elhelyezkedő 

belvíz elvezető árok telekhatárának, tulajdonviszonyainak, illetve szolgalmi jogának 

rendezése   

Határidő: 2012. augusztus 31. 
 89/2012. (III.29.) Tájékoztató az Abony Városi Termálfürdő üzemeltetésére irányuló 

pályázat kiírásának lehetőségeiről 

Határidő: 2012.augusztus 31. 

 116/2012. (IV. 12.) A 22/2012. (I.30.) sz. határozatban foglalt intézkedések megtételéről 

szóló tájékoztató elfogadása 

Határidő: 2012. december 31. 

 121/2012. (IV. 12.) A 2011. évben kihelyezésre került közlekedési táblákról szóló 

tájékoztató elfogadása 

Határidő: 2012. október 31. 

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

Határidő: 2012. július 31. 
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 140/2012. (IV. 26.) A Horizont 4 Tervező és Szolgáltató Kft.-t 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 elkészítése 

Határidő: 2012. június 30. 

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

kapcsolatos intézkedések megtételére 

Határidő: 2012. június 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. június 06. 

 

 

Balog Éva  

      jkv. 
 


