
Városi Önkormányzat                
 

Polgármesterétől, Jegyzőjétől 

H-2740 Abony 

Kossuth tér 1.             

       

      Előterjesztés készítésében részt vett: 
            Jegyzői Titkárság 

            Településfejlesztési Osztály 

            Gazdasági Osztály 

             Hatósági és Építésügyi Osztály 

                 

 

    E L Ő T E R J E S Z T É S 

a Képviselő-testület 2012. november 29-i ülésére 

a lejárt határidejű határozatokról 
 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Képviselő-testület által hozott határozatok végrehajtására az alábbi intézkedések történtek: 

 

 

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 

A szerződés mindkét fél által aláírásra került. 

Javasolt a határozat hatályon kívül helyezése. 

 

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

(Akadálymentesítés)” című pályázat benyújtásáról 

A szerződések aláírásra kerültek, a kivitelezés befejeződött. 

Javasolt a határozat hatályon kívül helyezése. 

 

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

A határozatban foglaltak teljesültek. 

Javasolt a határozat hatályon kívül helyezése. 

 

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

állagmegóvásának, részleges helyreállításának támogatására című pályázati kiíráson történő 

részvételi lehetősé  

A megítélt támogatási összeg elszámolásának határideje: 2012. december 31. 

Javasolt a határozatot 2012. december 31. napjáig hatályban tartani. 

 

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

állagmegóvásának, részleges helyreállításának támogatására című pályázati kiíráson történő 

részvételi lehetőség 

A megítélt támogatási összeg elszámolásának határideje: 2012. december 31. 

Javasolt a határozatot 2012. december 31. napjáig hatályban tartani. 

 

  Telefon/fax: (53) 360-010 
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121/2012. (IV.12.) A 2011. évben kihelyezésre került közlekedési táblákról szóló tájékoztató 

elfogadása 

A határozat 2-3. pontjai kidolgozás alatt állnak (úthasználati díj bevezetése, mezőgazdasági gépek 

mely utakat használ(hat)ják). 

Javasolt a határozatot 2013. június 30. napjáig hatályban tartani. 

 

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 

A határozat 6. pontjában szereplő I. Főtér Fesztivál programsorozat költségvetésében 

maradványkeret felhasználására vonatkozólag az Abonyi Városfejlesztő Kft. az I. Főtér Fesztivál 

programsorozat zárását követően tud javaslatot adni, mert akkor tudja meghatározni a fennmaradó 

összeget. Az Abonyi Városfejlesztő Kft. a javaslatról szóló előterjesztést a januári Képviselő-

testületi ülésre tudja bevinni. 

Javasolt a határozatot 2012. december 31. napjáig hatályban tartani. 

 

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

változásokról és azok hatásairól, valamint a szükséges intézkedésekről 

A határozat 1. pontja alapján a térfigyelő központ diszpécser-szolgálatának vezénylése 2012. július 

1-től 4 fővel történt, időszakos megfigyeléssel, folyamatos 24 órás képrögzítés mellett, a vezénylés 

bizalmas kezelésével. 

A határozat 2. pontja alapján a költségvetés tartalék soráról 2.050.722.-Ft a 9/2012. (III.16.) 

önkormányzati rendelet 2012. szeptember 6-i módosításakor átvezetésre került a határozatnak 

megfelelően. 

Javasolt a határozat hatályon kívül helyezése. 

 

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

hasznosítása 

A határozatban foglaltak teljesültek. 

Javasolt a határozat hatályon kívül helyezése. 

 

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

felhíváson való részvételre 

A pályázat nem került benyújtásra, tekintettel arra, hogy a pályázati kiírás felfüggesztésre került. 

Javasolt a határozat hatályon kívül helyezése. 

 

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

intézkedések megtételéről  

A szerződés aláírásra került, a kivitelezés befejeződött. 

Javasolt a határozat hatályon kívül helyezése. 

 

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

A szerződés aláírása megtörtént. 

Javasolt a határozat hatályon kívül helyezése. 

 

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

megoldásáról 

A Kossuth térre vonatkozó forgalom korlátozási tervet a pénzügyi bizottság a novemberi ülésén 

hagyja jóvá.  

Javasolt a határozatot 2012. december 31. napjáig hatályban tartani. 

 

281/2012. (IX. 27.) A 2012. évre tervezett további útfelújításokról 
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A szerződések aláírásra kerültek, az útfelújítási munkák kivitelezése befejeződött. 

Javasolt a határozat hatályon kívül helyezése. 

 

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 

A beérkezett pályázatok még nem kerültek elbírálásra.  

Javasolt a határozatot 2012. december 31. napjáig hatályban tartani. 

 

308/2012. (X. 25.) A Gyöngyszemek Óvodájának megüresedő álláshely betöltésére irányuló 

kérelmének elbírálására 

A határozat az óvoda részére továbbításra került. 

Javasolt a határozat hatályon kívül helyezése. 

 

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

jogszabályváltozások tükrében 

A határozat a CTKT-nak megküldésre került, a módosított társulási megállapodás aláírásának 

határideje 2013. június 30. 

Javasolt a határozatot 2013. június 30. napjáig hatályban tartani. 

 

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

megvalósítandó fejlesztésekre pályázat benyújtásáról 

A szerződés aláírásra került, pályázat benyújtása és befogadása megtörtént. 

Javasolt a határozat hatályon kívül helyezése. 

 

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 

Az iskola értesítése megtörtént. 

Javasolt a határozat hatályon kívül helyezése. 

 

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

benyújtásáról 

A pályázat benyújtásra került. 

Javasolt a határozat hatályon kívül helyezése. 

 

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

benyújtásáról 

A 0163 helyrajzi számú kivett legelő, szántó, erdő művelési ágú földrészletre nem tudott Abony 

Város Önkormányzata pályázatot benyújtani, így a 0161/1 kivett vásártérre került benyújtásra a 

pályázat. 

Javasolt a határozat hatályon kívül helyezése. 

 

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

kérelmének megtárgyalásáról 

A bérlő értesítése megtörtént, miszerint a bérleti szerződés időtartamán és összegén változtatás nem 

történik. 

Javasolt a határozat hatályon kívül helyezése. 

 

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

tulajdonú ingatlan elidegenítéséről 
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A pályázati kiírás megjelentetése megtörtént. A beérkező pályázatokról döntésre a 2013. évi januári 

testületi ülésen kerül sor. 

Javasolt a határozatot 2013. január 31. napjáig hatályban tartani. 

 

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

AKEOP-2012-5.5.0/C számú Épületenergetikai fejlesztések c. pályázatírásra vonatkozóan a 

Polgármester kiválasztotta a céget, illetve a Pingvines Óvoda és Bölcsőde, és a Szivárvány Óvoda 

és Bölcsőde kazánház gépészeti átalakítására és radiátor csere munkálatai megrendelésre kerültek, a 

kivitelezés megtörtént, üzembe helyezés folyamatban van. 

Javasolt a határozat hatályon kívül helyezése. 

 

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 

A Közbeszerzési Döntőbizottság 2012. október 31. napjával D.603/2/2012. számon, hivatalból 

jogorvoslati eljárást kezdeményezett ajánlatkérő döntésével szemben.  

A Kbt. 151. § (1) bekezdése szerint az ügyintézési határidő 15 nap, a Kbt. 151. § (2) bekezdése 

szerint - ha a Döntőbizottság tárgyalást tart - 30 nap 

Figyelembe véve a fenti határidők jogszabályi rendelkezéseit, valamint az Irányító Hatóság 

megállapítását, hogy a megvalósítási munkák teljesítési határideje 2012. december 31-e, melyen 

módosítani már nem lehet, Ajánlatkérő - hiánypótlási felhívásra adott részletes válaszában leírtak 

alapján- a kivitelezései munkálatok végrehajtására képtelenné vált. 

Ajánlatkérő a Kbt. 78. § (1) bekezdése alapján az ajánlatok elbírálásáról készített összegzést 

módosítja, mely alapján a jelen jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárást a Kbt. 76. §. (1) 

bekezdés d) pontja alapján eredménytelenné nyilvánítja. 

Javasolt a határozat hatályon kívül helyezése.  

 

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  

A nyertes ajánlattevővel a szerződés aláírásra került. 

Javasolt a határozat hatályon kívül helyezése.  

 

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

történő bérbeadására benyújtott pályázati anyagok elbírálásáról 

A beérkezett pályázat érvénytelen lett, a pályázó értesítése megtörtént. 

Javasolt a határozat hatályon kívül helyezése. 

 

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

történő bérbeadására benyújtott pályázati anyagok elbírálásáról 

A szerződés a bérlővel aláírásra került. 

Javasolt a határozat hatályon kívül helyezése.  

 

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

önkormányzati bérlakás önkormányzati érdekből történő bérbeadásáról 

A bérlővel a szerződés aláírásra került. 

Javasolt a határozat hatályon kívül helyezése. 

 

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

hasznosításáról 
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A pályázati felhívás kiírásra került, beérkezett pályázatokról döntés a 2013. évi januári testületi 

ülésen kerül sor. 

Javasolt a határozat határidő megjelölése nélkül hatályban tartása. 

 

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

rekultivációjának Önkormányzati Társulással kapcsolatos döntések meghozataláról 

A szerződés aláírása folyamatban van. 

Javasolt a határozatot 2013. január 31. napjáig hatályban tartani. 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Kérem az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat elfogadását. 

 

…/2012. (XI. 29.) 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: 

 

 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 
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 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 
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 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 

 

Abony, 2012. november 13. 

 

  

 

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

                    polgármester   jegyző 


