
Abony Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

2740 Abony, Kossuth tér 1. 

 

24-19/2012/JT.                          Tárgy: jkv-i kivonat 

 

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 25-i üléséről. 

 

Napirend: A lejárt határidejű határozatokról 

 

325/2012. (X. 25.) 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: 

 

 189/2012. (VI. 05.) Az abonyi, volt Széll kastély területének (1877, 1878, 1879, 1880, 1881 hrsz.) 

hasznosítása 

 201/2012. (VI. 28.) A 2012/2013-as tanév indítható osztályai számának meghatározásáról 

 Z-226/2012. (VII. 12.) Abony Város Önkormányzata a KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011. azonosító 

számú projekt keretén belül a „Közösségi Ház - Komplex kulturális, oktatási, művészeti központ és 

Zeneiskola” kiviteli munkálatok ellátása tárgyú nemzeti eljárásrend szerinti közbeszerzési eljárás 

eredményének megállapításáról 

 234/2012. (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 nyilvánosság biztosítására  

 240/2012. (VII. 12.) a Városi Termálfürdő ingyenes használatara az Abonyban bejegyzett 

sportszervezetek regisztrált sportolói számára edzés, edzőtáborozás céljából 

 244/2012. (IX. 06.) „Lehetőségeink Fő tere – Abony Város integrált településközpont fejlesztése” című 

KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 azonosító számú pályázathoz kapcsolódó „Piaccsarnok és fedett 

piactér” kivitelezési munkálatai műszaki ellenőrének kiválasztására folytatott közbeszerzési eljárást 

lefolytató szervezet és AD-HOC bizottság megbízásáról 

 245/2012. (IX. 06.) Abony Város Ivóvízminőség-javítási és ivóvízhálózat rekonstrukciós programjának 

megvalósítása című KEOP-1.3.0/2F/09-2009-0007 kódszámú projekt maradvány keretének 

felhasználásáról 

 247/2012. (IX. 06.) Abony Város Településrendezési terve módosítására vonatkozó környezeti 

vizsgálatról a 360/1., 361/1., 361/2. helyrajzi számú földrészletekből álló telektömb vonatkozásában 

 248/2012. (IX. 06.) Abony Város Településrendezési terve módosítására vonatkozó környezeti 

vizsgálatról az M4-M8 gyorsforgalmi utak elválási csomópontja, az M8 gyorsforgalmi út és kapcsolódó 

építményeik vonatkozásában 

 255/2012. (IX. 06.) a Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és Egysége Gyógypedagógiai Módszertani 

Intézmény megüresedő álláshely betöltésére irányuló kérelmének elbírálására 

 263/2012. (IX. 06.) Abony Város közigazgatási területén található közvilágítási aktív elemek 

üzemeltetésére és karbantartására cég megbízása 

 264/2012. (IX. 06.) A 2012. évre tervezett útfelújításokról 

 275/2012. (IX. 27.)Abony Város Közösségi Háza - Komplex Kulturális Oktatási - Művészeti Központ 

eszközbeszerzésére ad-hoc bizottság felállítása és közbeszerzési cég megbízása 

 

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

határozatok végrehajtására: 

 

 363/2011. (XI.24.) A Kaszáló erdő és a kék vércse állomány állapotáról, valamint az Abonyi Kaszáló 

erdő jelenlegi védelméről és helyi jelentőségű védett természeti területté történő nyilvánításának 

folyamatáról  



Határidő: 2013. május 31. 

 Z-41/2012. (II.23.) Tájékoztató a Bihari János Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 

alperes ellen indított munkaügyi perrel kapcsolatban 

Határidő: 2012. november 30.  

 145/2012. (IV. 26.) Tájékoztató Abony Város közigazgatási területén mezei őrszolgálat létesítéséről 

Határidő: 2012. november 30. 

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

üzemeltetéséhez szükséges szerződések jóváhagyásáról  

Határidő: 2012. december 31. 

 Z-222/2012. (VI. 28.) A művészetoktatási hozzájárulásról az alapfokú művészetoktatásban résztvevő 

gyermekek részére 

Határidő: 2012. november 30. 

 277/2012. (IX. 27.) sz. Képviselő-testületi határozata Balatonszárszói Ifjúsági Tábor 2013. évi 

üzemeltetéséről 

Határidő: 2012. november 30. 

 281/2012. (IX. 27.)A 2012. évre tervezett további útfelújításokról 

Határidő: 2012. október 30. 

 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. november 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: 
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