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Napirend: A lejárt határidejű határozatok 
 

28/2012. (I. 30.) számú 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: 

 

 9/2011. (I. 06.) A veszélyeztetet helyzetű műemlék épületek 

veszélyelhárításának, állagmegóvásának, részleges helyreállításának 

támogatására című pályázati kiíráson történő részvételi lehetőségről (Ungár 

ház) 

 35/2011. (I. 27.) Polgármesteri Hivatal köztisztviselői 2011. évi 

teljesítménykövetelményeinek alapját képező kiemelt célok meghatározása 

 45/2011. (I. 27.) Abony Város Önkormányzat tulajdonát képező az Innoven 

Kft. üzemeltetésében lévő konyha bérleti díjának emelése 

 71/2010. (III. 25.) Abonyi Lajos Múzeum és Kiállítóhely biztonságtechnikai 

berendezésének megoldása 

 91/2011. (III. 31.) ABOKOM Nonprofit Kft. 2011. évi üzleti tervének 

megismerése 

 95/2011. (III. 31.) A 2011. évben felújítani kívánt utak meghatározása 

 152/2011. (IV. 28.) Tájékoztató a térfigyelő rendszer kiépítésének feltételeiről 

 154/2011. (IV. 28.) Tájékoztató az Abony, Újszászi út 21-23. szám alatti Dr. 

Kostyán Andor Rendelőintézet körül kialakult parkolási gondok megoldásáról 

 155/2011. (IV. 28.) Várépítő pályázat benyújtása az Ungár-kúria 

tetőfelújítására 

 156/2011. (IV. 28.) Várépítő pályázat benyújtása az Ungár-kúria 

tetőfelújítására 

 205/2011. (VI. 06.) Energetikai hatékonyság fokozása Abony Város Gyulai 

Gaál Miklós és Somogyi Imre Általános Iskolában című KEOP-5.3.0/A/09-

2010-0008 jelű pályázathoz kapcsolódó projektmenedzseri feladatok ellátására 

és nyilvánosság biztosítására cég megbízása 

 211/2011. (VI. 06.) Polgárőrség kérelmének elbírálása 

 257/2011. (VII. 14.) Abony Város Önkormányzat és az ABOKOM Nonprofit 

Kft. között köttetett keretszerződés módosítására és a 177/2011.(V.26.) sz. 

Képviselő-testületi határozat értelmében a 2011-es költségvetés Városi 



Tevékenység működési céltartalék során útjavításra, kátyúzásra biztosított 

összeg felhasználása 

 280/2011. (VIII. 11.) Abony Város Önkormányzata Központi orvosi ügyeleti 

szolgáltatás ellátásának biztosítására közbeszerzési eljárás lebonyolítására cég 

kiválasztása és ad-hoc bizottság megbízása 

 285/2011. (VIII. 25.) Abony Város Önkormányzat és a MÁV Zrt. között 

létrejött bérleti szerződés és üzemeltetési megállapodás módosításának 

elfogadása 

 295/2011. (IX. 08.) Pályázat benyújtása a 81/2011. (VIII. 11.) VM rendelet 

keretén belül külterületi földútjaink karbantartására, rendszeres felújítását 

biztosító gépek, eszközök beszerzésére 

 Z-300/2011. (IX. 08.) Abony Város Önkormányzat Központi Orvosi ügyeleti 

ellátása tárgyában az ajánlattételi felhívás jóváhagyása 

 308/2011. (IX. 29.) Abony Város Önkormányzata jegyzői állás betöltésére 

vonatkozó pályázat kiírása 

 309/2011. (IX. 29.) A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjrendszer 2012. évi csatlakozása 

 311/2011. (IX. 29.) Tájékoztató a közintézmények állapotának felméréséről 

 312/2011. (IX. 29.) Abony, Lovassy Sándor utca 3. szám alatti, 2253/2 

helyrajzi számú ingatlanra beérkezett pályázati anyagok értékelése 

 Z-316/2011. (IX. 29.) Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének az 

önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről, valamint elidegenítéséről 

szóló 17/2007. (IV.26.) számú önkormányzati rendeletének módosítása 

 Z-321/2011. (X. 18.) Abony Város Önkormányzata központi orvosi ügyeleti 

szolgáltatás ellátásának biztosítására közbeszerzési eljárás eredményének 

megállapításáról 

 322/2011. (X. 18.) Pályázat benyújtása a 15/2011. (IV.22.) BM rendelet 

keretén belül az önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai 

uniós fejlesztési pályázatai saját forrásának kiegészítése 

 324/2011. (X. 27.) A Dr. Kostyán Andor Rendelőintézetben egészségügyi 

ellátást biztosító orvosokkal kötendő szerződések 

 Z-338/2011. (X. 27.) Tájékoztató KMOP-4.6.1-11 azonosító számú nevelési 

intézmények fejlesztése című pályázati felhíváson való részvételre 

 Z-339/2011. (X. 27.) Díszpolgár és posztumusz-díszpolgári cím adományozása 

 341/2010. (XI. 25.) 2011. évi mezőgazdasági haszonbérleti, valamint a 

Piacterület bérleti díjak megállapítása, valamint tájékoztató az önkormányzati 

tulajdonban lévő mezőgazdasági területek haszonbérletéről 

 342/2010. (XI. 25.) Nem lakás célú helyiségek 2011. évi minimális bérleti 

díjának megállapítása, valamint tájékoztató az önkormányzati tulajdonban lévő 

nem lakáscélú bérleményekről  

 343/2011. (XI. 10.) A „Lehetőségeink Fő tere – Abony Város integrált 

településközpont fejlesztése” című KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 azonosító számú 

pályázathoz kapcsolódó Abony Város Közösségi Háza – Komplex kulturális, oktatási, 

művészeti központ, a Kossuth tér környezetrendezése és közvilágításának 

energiatakarékos fejlesztése, valamint a Szilágyi Erzsébet út szélesítésének 

kivitelezési feladataihoz szükséges műszaki ellenőr kiválasztására irányuló 

közbeszerzési feladatatok teljes körű ellátásának lefolytatására szervezet és Ad-Hoc 

bizottság megbízásáról 

 Z-344/2011. (XI. 10.) A bírósági ülnökök jelölése 



 345/2011. (XI. 21.) elővásárlási jog fenntartásáról a Szolnok Megye Jogú 

Város által a Remondis Kétpó Kft.-ből eladásra kerülő 40% tulajdonrész 

értékesítésére irányuló eljárás során 

 Z-348/2011. (XI. 24.) Abony Város Önkormányzatához benyújtott jegyzői 

álláspályázatok elbírálásáról 

 Z-349/2011. (XI. 24.) Az Abony, Kossuth tér 4. II/7. szám alatti 50 m
2
 

alapterületű önkormányzati bérlakás nem szociális alapon történő 

bérbeadásáról 

 Z-351/2011. (XI. 24.) Díszpolgár és posztumusz-díszpolgári cím 

adományozása  

 365/2011. (XI. 24.) Abony Város Önkormányzatának a Volksbank 

Magyarország Zrt.-nél fennálló hiteltartozás végtörlesztéséből eredő 

különbözet felhasználásáról 

 378/2011. (XI. 24.) A KMOP-4.6.1.-11 kódszámú nevelési intézmények 

fejlesztése című pályázat keretében óvodafejlesztésre tervező kiválasztásáról 

 391/2011. (XII. 08.) A nevelési intézmények fejlesztése című KMOP-4.6.1-11 

kódszámú pályázathoz kapcsolódó szolgáltatások ellátására cég megbízásáról 

 392/2011. (XII. 08.) A Képviselő-testületi ülések kábeltelevíziós közvetítésére 

és hírmagazin készítésére támogatási szerződés megkötése 

  

 393/2011. (XII. 08.) A KEOP-1.3.0/2F/09-2009-0007 Abony város 

ivóvízminőség-javítási és ivóvízhálózat rekonstrukciós programjának 

megvalósítása projekthez kapcsolódó szolgáltatási szerződések módosításáról 

 395/2011. (XII. 08.) Abony, Kálvin út 1. hrsz. 3310 ingatlan gázvezeték 

kiváltására cég megbízásáról 

 396/2011. (XII. 08.) A 369/2011. (XI. 24.) számú Képviselő-testületi határozat 

mellékletének módosításáról 

 398/2011. (XII. 08.) Abonyi Városi Polgárőrség kérelméről 

 399/2011. (XII. 08.) Abonyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat kérelméről 

 

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

alábbi határozatok végrehajtására: 

 

 101/2011. (III. 31.) Az „Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz 

(Akadálymentesítés)” című KMOP-4.5.3-10-11 kódjelű pályázathoz szükséges 

önerő mértékének meghatározása 

Határidő: 2012. december 31. 

 102/2011. (III. 31.) Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejleszés, 

felújítási támogatására pályázat benyújtása 

Határidő: 2012.március 31. 

 104/2011. (III. 31.) A KEOP 7.1.0/11 kódjelű Derogációs Vízközmű projektek 

előkészítésére pályázat benyújtása 

Határidő: 2012. december 31. 

 111/2007. (III. 29.) Szilágyi Erzsébet utca tulajdonjogának térítésmentes 

átadására és átvételére irányuló megállapodás jóváhagyása 

Határidő: 2012. december 31. 

 114/2011. (III. 31.) Bankjegykiadó automata berendezés elhelyezésére és 

üzemeltetésére bérleti díj emelése 

Határidő: 2012. március 31. 



 265/2011. (VII. 14.) „Abony Város északkeleti részének csapadékvíz-

elvezetése és gyűjtése” című KMOP-3.3.1/B-10-2010-0037 pályázat keretein 

belül megvalósuló külterületi „K1” csatorna megépítéséhez szükséges 

földrészletek megvásárlása 

Határidő: 2012. március 31. 

 310/2011. (IX. 29.) A díjképzési elvek és díjszintek alkalmazásáról a KEOP-

1.3.1/1F-2008-0012 kódszámú Abony város ivóvízminőség-javítási és 

ivóvízhálózat rekonstrukciós programjának megvalósításához hozott 366/2009. 

(XI. 26.) számú Képviselő-testületi határozat módosítása 

Határidő: 2012. május 31. 

 320/2008. (IX. 25.) Abony, Rózsás dűlő 0365 hrsz-ú ingatlan telekrendezése 

Határidő: 2012. december 31. 

 341/2011. (XI. 10.) A „Lehetőségeink Fő tere – Abony Város integrált 

településközpont fejlesztése” című KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 azonosító 

számú pályázathoz kapcsolódó Abony Város Közösségi Háza – Komplex 

kulturális, oktatási, művészeti központ kivitelezésére irányuló közbeszerzési 

feladatok teljes körű ellátásának lefolytatására szervezet és Ad-Hoc bizottság 

megbízásáról 

Határidő: 2012. június 30. 

 355/2011. (XI. 24.) A KEOP-7.1.0/11 kódjelű Derogációs Vízközmű projektek 

előkészítésére pályázat benyújtása című 104/2011. (III.31.) sz. Képviselő-

testületi határozat módosításáról 

Határidő: 2012. március 31. 

 360/2011. (XI. 24.) Az ABOKOM Nonprofit Kft. Hátralékkezelési 

Szabályzatának jóváhagyásáról 

Határidő: 2012. január 31. 

 364/2011. (XI. 24.) Városházában lévő díszterem bérleti díjának 

jóváhagyásáról 

Határidő: 2012. december 31. 

 370/2010. (XII. 16.) Peres eljárás indításáról az Allianz Hungária Zrt. biztosító 

társasággal szemben 

Határidő: 2012. 12. 31. 

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

Kereskedelmi Zrt. között kötendő ingatlan adás-vételi szerződés megkötéséről 

Határidő: 2012. március 31. 

 377/2011. (XI. 24.) Abony, 47 hrsz.-ú ingatlan megvásárlása a KMOP-4.6.1.-

11 kódszámú, Nevelési intézmények fejlesztése pályázat keretében 

megvalósítandó óvodafejlesztéshez  

Határidő: 2012. március 31. 

 381/2011. (XI. 24.) Abony Város közvilágításának fejlesztéséről 

Határidő: 2012. december 31. 

 Z-401/2011. (XII. 08.) 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 rehabilitáció" projekt kiviteli munkálatainak ellátása tárgyú 

általános egyszerű közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának 

megtárgyalásáról 

Határidő: 2012. december 31. 



 Z-402/2011. (XII. 08.) 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 "Abony Város 

Közösségi Háza – Komplex kulturális, oktatási, művészeti központ 

kivitelezése és a Zeneiskola kivitelezése" munkálataira műszaki ellenőri 

feladatainak ellátása tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának 

megtárgyalásáról 

Határidő: 2012. december 31. 

 

 

A határozatról értesülnek: 

Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

Parti Mihály alpolgármester 

dr. Vörös Mária aljegyző 

Valamennyi Osztályvezető 

 

 

 

 

K.m.f. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit s. k.   dr. Vörös Mária s. k. 

       polgármester         aljegyző  

 

 

Kivonat hiteléül:  

Abony, 2012. január 31. 

 

 

Bevíz Barbara 

       jkv. 

 


