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Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 08-i 
rendkívüli üléséről. 
 
Napirend: Szándéknyilatkozat Szolnok Megyei Jogú Város „TIOP 1.2.1 – Agóra, 
multifunkcionális közösségi központok és területi közművelődési tanácsadó szolgálat 
infrastrukturális feltételeinek kialakítása” pályázati programjához. 
 
156/2008. (V. 08.) sz. Képviselő-testületi határozat 
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, az alábbi határozatot hozta: 
 

1. Abony Város Önkormányzat képviselő-testülete szándékát fejezi ki, hogy 
Szolnok Megyei Jogú Város TIOP 1.2.1 – Agóra, multifunkcionális közösségi 
központok és területi közművelődési tanácsadó szolgálat infrastrukturális 
feltételeinek kialakítása” pályázati programjában partnerséget vállal. 

 
2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szándéknyilatkozat 

megtételére, azzal a feltétellel, hogy a pályázathoz önerőt nem tud biztosítani. 
  
Határidő: 2008. május 31. 
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 
Végrehajtásban közreműködik: 
Jegyzői Titkárság 
A határozatról értesül: 
Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 
Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 
Dr. Németh Mónika jegyző 
Jegyzői Titkárság 
Szolnok Megyei Jogú Város 
 

K.m.f. 
 

 
Romhányiné dr. Balogh Edit s. k.    Dr. Németh Mónika s. k. 
            polgármester                  jegyző 

 
 
Kivonat hiteléül: 
Abony, 2008. május 09. 
 
 
Farkasné Fazekas Mária 
               jkv. 
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SZÁNDÉKNYILATKOZAT  

 
 
Alulírottak, Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata (5000 Szolnok, Kossuth 
tér 9.) mint gesztorszervezet képviseletében Szalay Ferenc polgármester, 
Abony Város Önkormányzata (2740 Abony, Kossuth tér 1.), mint partnerszervezet 
képviseletében Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester, 
ezúton 
 

n y i l a t k o z u n k , 
 

hogy a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében megvalósuló, „TIOP 
1.2.1 – Agóra, multifunkcionális közösségi központok és területi közművelődési 
tanácsadó szolgálat infrastrukturális feltételeinek kialakítása” pályázati program (a 
továbbiakban: Program) tartalmát, célkitűzéseit és az abban történő részvétel 
feltételeit teljeskörűen megismertük és azokat elfogadjuk. 
 
Tudomással bírunk arról, hogy a Program célja az egyes régiók, illetve térségek 
közötti kulturális, infrastrukturális fejlettségbeli különbségek mérséklése a kulturális 
alapú városfejlesztés révén. 
 
Megállapítjuk továbbá, hogy a Program, valamint a szükségessé vált fejlesztések a 
régió további szereplőinek (civil szervezetek, gazdálkodó szervezetek, alap- és 
középfokú oktatási intézmények, kisebbségi önkormányzatok) bevonását igénylik a 
pályázati Programba. 
 
A Program keretében olyan, a közművelődési, közoktatási, képzési, térségi és 
közösségi funkciók ellátását, szolgáltatások fejlesztését kívánjuk megvalósítani, 
amely a térség és a régió versenyképességéhez, felzárkózásához, valamint az 
ezekhez szükséges hozzáféréseknek a biztosításához egyaránt nélkülözhetetlenek. 
 
A fentiekre tekintettel kinyilvánítjuk azon szándékunkat, hogy a Program keretében, 
annak előkészítése és megvalósítása során kölcsönösen együtt kívánunk működni, 
az általunk megoldandó feladatok végrehajtását vállaljuk, valamint lehetőségeikhez 
mérten minden fórumon támogatjuk és segítjük a Program megvalósulását. 
 
 
Kelt Szolnokon, 2008. év május hó 08. napján 
 
 
 

Szalay Ferenc     Romhányiné dr. Balogh Edit                       
  polgármester      polgármester 
 


