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369/2012. (XI. 29.) 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: 

 

 102/2010. (IV. 29.) Abony Város Ivóvízminőség-javítási és Ivóvízhálózat 

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

számú pályázathoz projektmenedzseri feladatok ellátása kapcsán cég megbízásáról 

 70/2011. (II. 15.) A KMOP-4.5.3-10-11 „Egyenlő esélyű hozzáférés a 

közszolgáltatásokhoz (Akadálymentesítés)” című pályázat benyújtásáról 

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

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

jogszabályi változásokról és azok hatásairól, valamint a szükséges intézkedésekről 

 209/2012. (VI. 28.) Az Abony Város Önkormányzata tulajdonát képező egyes 

ingatlanok hasznosítása 

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

pályázati felhíváson való részvételre 

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

kapcsolatos intézkedések megtételéről  

 277/2012. (IX. 27.) A Balatonszárszói Ifjúsági Tábor 2013. évi üzemeltetéséről 

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

 316/2012. (X. 25.) Az EKOP-3.1.3 Ágazati pályázat a Közép-magyarországi régióban 

megvalósítandó fejlesztésekre pályázat benyújtásáról 

 317/2012. (X. 25.) Fenntartói hozzájárulás a Somogyi Imre Általános Iskola TÁMOP-

3.1.4-12 kódszámú Innovatív iskolák fejlesztése című „ÖKO JAM: A 

környezettudatos nevelés megvalósulása minden szinten”című pályázatához 

 318/2012. (X. 25.) A vidékfejlesztési miniszter 102/2012. (X.1.) VM rendelete alapján 

pályázat benyújtásáról 

 319/2012. (X. 25.) A vidékfejlesztési miniszter 102/2012. (X.1.) VM rendelete alapján 

pályázat benyújtásáról 

 320/2012. (X. 25.) A Magyar Telekom Nyrt. bérleti szerződés felülvizsgálatára 

irányuló kérelmének megtárgyalásáról 

 324/2012. (X. 25.) Közintézmények állapotának felmérésére 



 Z-293/2012. (X. 25.) A „KEOP-1.3.0/2F/09-2009-0007 kódszámú Abony Város 

Ivóvíz minőségjavító és ivóvízhálózat rekonstrukciós munkái maradványérték 

felhasználása miatti kivitelezési feladatainak ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárás 

eredményének megállapításáról és műszaki ellenőr kiválasztásáról 

 Z-294/2012. (X. 25.) „KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 azonosító számú projekt 

keretén belül a „Piaccsarnok és fedett piactér kivitelezési munkálataira” műszaki 

ellenőri feladatok ellátásra” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének 

megállapításáról  

 Z-297/2012. (X. 25.) Megüresedett önkormányzati tulajdonú bérlakások nem szociális 

alapon történő bérbeadására benyújtott pályázati anyagok elbírálásáról 

 Z-298/2012. (X. 25.) Megüresedett önkormányzati tulajdonú bérlakások nem szociális 

alapon történő bérbeadására benyújtott pályázati anyagok elbírálásáról 

 Z-299/2012. (X. 25.) Az Abony, Kossuth tér 3. II/3. szám alatti 56 m
2
 alapterületű 

önkormányzati bérlakás önkormányzati érdekből történő bérbeadásáról 

 

2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete határidő megjelölése nélküli 

hosszabbítását rendeli el az alábbi határozat végrehajtására: 

 

 

 Z-300/2012. (X. 25.) Az Abony Város Önkormányzata tulajdonát képező egyes 

ingatlanok hasznosításáról 

 

 

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

alábbi határozatok végrehajtására: 

 

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

elhárításának, állagmegóvásának, részleges helyreállításának támogatására című 

pályázati kiíráson történő részvételi lehetőség  

Határidő: 2012. december 31. . 

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

elhárításának, állagmegóvásának, részleges helyreállításának támogatására című 

pályázati kiíráson történő részvételi lehetőség 

Határidő: 2012. december 31.  

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

tájékoztató elfogadása 

Határidő: 2013. június 30.  

 280/2012. (IX. 27.) A Volán társaságok Abony, Kossuth téren kívüli parkolásának 

megoldásáról 

Határidő: 2012. december 31. 

 182/2012. (VI. 05.) A „Lehetőségeink Fő tere – Abony Város integrált település 

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

keretében megvalósuló I. Főtér Fesztivál programsorozat megtárgyalása 

Határidő: 2012. december 31.  

 306/2012. (X. 25.) A „Lehetőségeink Fő Tere” - Abony Város integrált 

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

város rehabilitációs pályázathoz kapcsolódó közvetett támogatások helyi pályázati 

eljárására 

Határidő: 2012. december 31.  



 309/2012. (X. 25.) A Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás jövőjéről a hatályba lépő 

jogszabályváltozások tükrében 

Határidő: 2013. június 30.  

 321/2012. (X. 25.) Az Abony, Szolnoki út 92. szám alatti 2964/4 hrsz-ú 

önkormányzati tulajdonú ingatlan elidegenítéséről 

 Határidő: 2013. január 31. 

 Z-303/2012. (X. 25.) A Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva települési szilárd 

hulladéklerakói rekultivációjának Önkormányzati Társulással kapcsolatos döntések 

meghozataláról 

Határidő: 2013. január 31. 

 

 

 

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. december 03. 

 

 

 

Hegedűs Andrea 

          jkv. 

 


