
Városi Önkormányzat                
 

Polgármesterétől, Jegyzőjétől 

H-2740 Abony 

Kossuth tér 1.             

       

      Előterjesztés készítésében részt vett: 
            Jegyzői Titkárság 

            Településfejlesztési Osztály 

            Gazdasági Osztály 

             Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi  

            Osztály 

                 

 

    E L Ő T E R J E S Z T É S 

 a Képviselő-testület 2012. szeptember 27-i ülésére 

a lejárt határidejű határozatokról 
 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

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

 

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

elvezető árok telekhatárának, tulajdonviszonyainak, illetve szolgalmi jogának rendezése 

A szerződések megkötése és a szolgalmi jog alapítása folyamatban van.  

Javasolt a határozatot 2012. december 31-ig hatályban tartani. 

 

52/2012. (III.01.) Abony Város Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendelet 

végrehajtásához szükséges intézkedésekről 

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

 

89/2012. (III.29.) Tájékoztató az Abony Városi Termálfürdő üzemeltetésére irányuló pályázat 

kiírásának lehetőségeiről 

A koncessziós eljárás megjelenítésére vonatkozó ajánlatok beérkeztek, az előterjesztés előkészítés 

alatt áll. 

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

 

97/2012. (III.29.) Szivárvány Óvoda és Bölcsőde és Pingvines Óvoda és Bölcsőde nyári 

nyitvatartási rendjének jóváhagyására 

A nyitvatartás a képviselő- testület döntésének megfelelően történt. 

Javasolt a határozat hatályon kívül helyezése. 

 

125/2012. (IV.12.) A Balatonszárszói Ifjúsági Tábor 2012. évi üzemeltetése 

A Balatonszárszói tábor 2012. október 01-től történő üzemeltetésével kapcsolatos előterjesztést a 

2012. szeptember 27-ig ülésén tárgyalja a képviselő-testület. 

Javasolt a határozat hatályon kívül helyezése. 

 

155/2012. (V.10.) a nyári gyermekétkeztetés fedezetének biztosításáról 

A nyári gyermekétkeztetés a képviselő- testület döntésének megfelelően történt, az elszámolás 

megtörtént. 

  Telefon/fax: (53) 360-010 
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Javasolt a határozat 2012. december 31. napjáig hatályban tartani. 

 

Z-161/2012. (V.31.) Az Abonyi Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezető 

igazgatói állására beérkezett pályázatok elbírálása 

Az ügyvezető igazgató megválasztásra került.  

Javasolt a határozat hatályon kívül helyezése.  

 

Z-165/2012. (V. 31.) Az Abony, Kossuth tér 3. I/4. szám alatti önkormányzati bérlakás bérleti 

jogviszonyának folytatása iránti kérelem elbírálása 

A lakásbérleti szerződés aláírásra került mindkét fél által. 

Javasolt a határozat hatályon kívül helyezése. 

 

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 megtárgyalásáról 

A fesztivál sorozat még nem fejeződött be. 

Javasolt a határozatot 2012 november 15. napjáig hatályban tartani. 

 

184/2012. (VI. 05.) ÁFA kompenzációval érintett KMOP-5.2-1/B-09-2f-2010-0011 

„Lehetőségeink Fő tere- Abony Város integrált településközpont fejlesztése” című projekt 

önerő módosításáról 

Abony Város Önkormányzata az ÁFA kompenzációt megkapta. 

Javasolt a határozat hatályon kívül helyezése. 

 

185/2012. (VI. 05.) ÁFA kompenzációval érintett KMOP-3.3.1/B-10-2010-0037 „Abony Város 

északkeleti részének csapadékvíz-elvezetése és gyűjtése” című projekt önerő módosításáról 

Abony Város Önkormányzata az ÁFA kompenzációt megkapta. 

Javasolt a határozat hatályon kívül helyezése. 

 

186/2012. (VI. 05.) ÁFA kompenzációval érintett projekteknél önerő módosítására 

Abony Város Önkormányzata az ÁFA kompenzációt megkapta. 

Javasolt a határozat hatályon kívül helyezése. 

 

187/2012. (VI. 05.) A 91/2012. (III. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat módosítása  

Még nem született meg a végleges adásvételi szerződés a 089/1 hrsz-ú ingatlanból 4554 m2 

földterület megvásárlására  

Javasolt a határozatot 2012. november 30. napjáig hatályban tartani. 

 

191/2012. (VI.05.) a Fehér Gyolcs Alapítvány által házi segítségnyújtás végzéséről 

A képviselő-testület döntéséről a CTKT Munkaszervezetét, a Pest Megyei Kormányhivatal 

Szociális és Gyámhivatalát, és a kérelmezőt értesítettük. 

Javasolt a határozat hatályon kívül helyezése. 

 

194/2012. (VI. 05.) A Polgármesteri Hivatal nyílászáróinak cseréje és fűtési rendszerének 

korszerűsítésében megtett intézkedések 

A tervezési szerződés aláírásra került Bedekovich Éva építésztervezővel a Polgármesteri Hivatal 

nyílászáróira vonatkozóan. 

Javasolt a határozat hatályon kívül helyezése. 

 

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

hasznosítása 

A fenti téma az októberi Képviselő-testületi ülésen kerül megtárgyalásra.  
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Javasolt a határozatot 2012. október 31. napjáig hatályban tartani.  

 

210/2012. (VI.28.) Abony, Károly Róbert utca 2750 helyrajzi szám alatti ingatlan hasznosítása 

Nem került megbízásra önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaság, vagy egyéb külső 

szervezet, értékesítésre kijelölt ingatlanok közvetítésére. 

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

 

215/2012. (VI.28.) Abony, volt Márton kúria északi melléképületének részleges bontáshoz 

kapcsolódó pályázat kiírásáról 

Nem került megbízásra önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaság, vagy egyéb külső 

szervezet, értékesítésre kijelölt ingatlanok közvetítésére. 

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

 

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  

A nyilvánossággal kapcsolatos feladatok ellátását a Városfejlesztő Kft. látja el. 

Javasolt a határozat hatályon kívül helyezése 

 

241/2012. (VII. 12.) Pályázat benyújtása a 62/2012. (VI.29.) VM rendelet keretén belül 

külterületi földútjaink karbantartására, rendszeres felújítását biztosító vontatott 

munkagépek, eszközök beszerzésére 

A pályázat benyújtásra került.   

Javasolt a határozat hatályon kívül helyezése.  

 

246/2012. (IX. 06.) Abony Város Önkormányzat 2012. évi közbeszerzési tervének 

módosításáról 

Abony város hivatalos honlapján közzétételre került a közbeszerzési terv módosítása. 

Javasolt a határozat hatályon kívül helyezése. 

 

251/2012. (IX. 06.) Pályázati Szabályzat jóváhagyásáról 

Javasolt a határozatot határidő megjelölése nélkül hatályban tartani. 

 

253/2012. (IX. 06.) a Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási 

Intézmény „Innovatív iskolák fejlesztése” című TÁMOP-3.1.4-12/1. kódjelű pályázaton való 

részvételének támogatásáról 

A határozat az intézmény részére megküldésre került. 

Javasolt a határozat hatályon kívül helyezése. 

 

254/2012. (IX. 06.) a logopédiai és gyógytestnevelési feladatok 2012. szeptember 01.-től történő 

ellátásáról szóló megállapodás jóváhagyásáról 

A megállapodás aláírásra került. 

Javasolt a határozat hatályon kívül helyezése. 

 

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

Módszertani Intézmény megüresedő álláshely betöltésére irányuló kérelmének elbírálásáról.  

Javasolt a határozatot 2012. október 15. napjáig hatályban tartani. 

 

256/2012. (IX.06.) a Városi Sportcsarnok intézményvezetői állására pályázat kiírásáról 

A pályázati kiírás közzététele megtörtént. 

Javasolt a határozatot 2012. december 31. napjáig hatályban tartani. 
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257/2012. (IX. 06.) Pályázat benyújtása a 62/2012. (VI.29.) VM rendelet keretén belül mobil 

egészségügyi vizsgálatok végzésére tanyai lakosok számára 

A pályázat benyújtásra került.  

Javasolt a határozat hatályon kívül helyezése..  

 

258/2012. (IX. 06.) Az Abony, Kálvin út 10. szám alatti volt Sívó-kúria műemlék épületén lévő 

tetőfedés részleges felújítási munkáira kivitelező cég megbízásáról 

A szerződés még nem került aláírásra. 

Javasolt a határozatot 2012. december 31-ig hatályban tartani.  

 

259/2012. (IX.06.) A volt Ungár kúria meglevő födém veszélyelhárítására kivitelező cég 

megbízása 

A szerződés még nem került aláírásra. 

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

 

267/2012. (IX. 06.) Abony Város Önkormányzatának Törtel Község Önkormányzat által 

"Ivóvízminőség-javítás Törtelen" című KEOP-1.3.0 pályázat benyújtásához kapcsolódó 

nyilatkozatáról 

A határozat valamint a nyilatkozat megküldésre került Törtel község részére.  

Javasolt a határozatot határidő megjelölése nélkül hatályban tartani. 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Kérem az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat elfogadását. 

 

…/2012. (IX. 27.) 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: 

 

 97/2012. (III.29.) Szivárvány Óvoda és Bölcsőde és Pingvines Óvoda és Bölcsőde nyári 

nyitvatartási rendjének jóváhagyására 

 125/2012. (IV.12.) A Balatonszárszói Ifjúsági Tábor 2012. évi üzemeltetése 

 Z-161/2012. (V.31.) Az Abonyi Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezető 

igazgatói állására beérkezett pályázatok elbírálása 

 Z-165/2012. (V. 31.) Az Abony, Kossuth tér 3. I/4. szám alatti önkormányzati bérlakás 

bérleti jogviszonyának folytatása iránti kérelem elbírálása 

 184/2012. (VI. 05.) ÁFA kompenzációval érintett KMOP-5.2-1/B-09-2f-2010-0011 

„Lehetőségeink Fő tere- Abony Város integrált településközpont fejlesztése” című projekt 

önerő módosításáról 

 185/2012. (VI. 05.) ÁFA kompenzációval érintett KMOP-3.3.1/B-10-2010-0037 „Abony 

Város északkeleti részének csapadékvíz-elvezetése és gyűjtése” című projekt önerő 

módosításáról 

 186/2012. (VI. 05.) ÁFA kompenzációval érintett projekteknél önerő módosítására 
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 191/2012. (VI.05.) a Fehér Gyolcs Alapítvány által házi segítségnyújtás végzéséről 

 194/2012. (VI. 05.) A Polgármesteri Hivatal nyílászáróinak cseréje és fűtési rendszerének 

korszerűsítésében megtett intézkedések 

010-0011 számú a „Lehetőségeink Fő tere Abony Város integrált településközpont 

fejlesztése” tárgyú projekthez kapcsolódó nyilvánosság biztosítására  

 241/2012. (VII. 12.) Pályázat benyújtása a 62/2012. (VI.29.) VM rendelet keretén belül 

külterületi földútjaink karbantartására, rendszeres felújítását biztosító vontatott munkagépek, 

eszközök beszerzésére 

 246/2012. (IX. 06.) Abony Város Önkormányzat 2012. évi közbeszerzési tervének 

módosításáról 

 253/2012. (IX. 06.) a Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási 

Intézmény „Innovatív iskolák fejlesztése” című TÁMOP-3.1.4-12/1. kódjelű pályázaton 

való részvételének támogatásáról 

 254/2012. (IX. 06.) a logopédiai és gyógytestnevelési feladatok 2012. szeptember 01.-től 

történő ellátásáról szóló megállapodás jóváhagyásáról 

 257/2012. (IX. 06.) Pályázat benyújtása a 62/2012. (VI.29.) VM rendelet keretén belül 

mobil egészségügyi vizsgálatok végzésére tanyai lakosok számára 

 

 

 

2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete határidő megjelölése nélküli 

hosszabbítását rendeli el az alábbi határozatok végrehajtására: 

 

 251/2012. (IX. 06.) Pályázati Szabályzat jóváhagyásáról 

 267/2012. (IX. 06.) Abony Város Önkormányzatának Törtel Község Önkormányzat által 

"Ivóvízminőség-javítás Törtelen" című KEOP-1.3.0 pályázat benyújtásához kapcsolódó 

nyilatkozatáról 

 

 

 

3. 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. december 31. 

 52/2012. (III.01.) Abony Város Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendelet 

végrehajtásához szükséges intézkedésekről 

Határidő: 2012. december 31.  

 89/2012. (III.29.) Tájékoztató az Abony Városi Termálfürdő üzemeltetésére irányuló 

pályázat kiírásának lehetőségeiről 

Határidő: 2013. április 30. 

 155/2012. (V.10.) a nyári gyermekétkeztetés fedezetének biztosításáról 

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 megtárgyalásáról 

Határidő: 2012. november 15. 

 187/2012. (VI. 05.) A 91/2012. (III. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat módosítása  

Határidő: 2012. november 30.  
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 209/2012. (VI. 28.) Az Abony Város Önkormányzata tulajdonát képező egyes ingatlanok 

hasznosítása 

Határidő: 2012. október 31..  

 210/2012. (VI.28.) Abony, Károly Róbert utca 2750 helyrajzi szám alatti ingatlan 

hasznosítása 

Határidő: 2012. december 31.  

 215/2012. (VI.28.) Abony, volt Márton kúria északi melléképületének részleges bontáshoz 

kapcsolódó pályázat kiírásáról 

Határidő: 2012. december 31. 

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

Módszertani Intézmény megüresedő álláshely betöltésére irányuló kérelmének elbírálásáról.  

Határidő: 2012. október 15.  

 256/2012. (IX.06.) a Városi Sportcsarnok intézményvezetői állására pályázat kiírásáról 

Határidő: 2012. december 31.  

 258/2012. (IX. 06.) Az Abony, Kálvin út 10. szám alatti volt Sívó-kúria műemlék épületén 

lévő tetőfedés részleges felújítási munkáira kivitelező cég megbízásáról 

Határidő: 2012. december 31.  

 259/2012. (IX.06.) A volt Ungár kúria meglevő födém veszélyelhárítására kivitelező cég 

megbízása 

Határidő: 2012. december 31.  

 

 

 

A határozatról értesülnek: 

Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

Parti Mihály alpolgármester 

Dr. Balogh Pál jegyző 

dr. Vörös Mária aljegyző 

Valamennyi Osztályvezető 

 

Abony, 2012. szeptember 20. 

 

  

 

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

                    polgármester   jegyző 


