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383/2011. (XI. 24.) 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: 

 

 145/2011. (IV. 28.) A közoktatási intézmények 2011/2012. tanév szakmai 

feladatellátásához szükséges órakeretek biztosításának alapelvei meghatározása 

 147/2011. (IV. 28.) Szivárvány Óvoda és Bölcsőde nyári nyitvatartási rendjének 

jóváhagyása 

 Z-174/2011. (V. 26.) Városfejlesztési Társaság Alapító Okiratának módosítása 

 185/2011. (V. 26.) Abony, Lovassy Sándor utca 3. szám alatti, 2253/2 helyrajzi 

számú ingatlanra beérkezett pályázati anyagok értékelése 

 210/2011. (VI. 06.) „Lehetőségeink Fő tere – Abony Város integrált 

településközpont fejlesztése” című KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 azonosító 

számú pályázat kiviteli terv elkészítéséhez kapcsolódóan közbeszerzési Ad-Hoc 

Bizottság és közbeszerzési eljárást lefolytató szervezet megbízása 

 220/2011. (VI. 21.) Pingvines Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosítása 

 221/2011. (VI. 21.) A Pingvines Óvodában bölcsődei szolgáltatás ellátásához 

munkahelyek biztosításról 

 238/2011. (VI. 30.) A 2011/2012-es tanév indítható osztályai számának 

meghatározása 

 242/2011. (VI. 30.) A gyermekétkeztetés 2011. évi intézményi térítési díjainak 

meghatározása (bölcsőde tekintetében)        

 263/2011. (VII. 14.) Ungár-kúria veszély-elhárítási és tetőfelújítására kivitelező 

cég megbízása 

 266/2011. (VII. 14.) Az Európai Mobilitási Hét és az Európai Autómentes Nap 

kezdeményezéshez való csatlakozás 

 282/2011. (VIII. 11.) A térfigyelő rendszer kiépítéséhez kapcsolódó szakfelügyelet 

ellátására szerződés megkötése 

 305/2011. (IX. 29.) A városfejlesztő társaság működését szabályozó 

dokumentumok elfogadása   

 306/2011. (IX. 29.) Abonyi Városfejlesztő Kft. alapító okiratának módosítása    
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 313/2011. (IX. 29.) Megüresedett önkormányzati tulajdonú bérlakások nem 

szociális alapon történő bérbeadása  

 314/2011. (IX. 29.) Fenntartói delegálás a Kinizsi Pál Gimnázium és 

Szakközépiskola Iskolaszékébe 

 Z-330/2011. (X. 27.) Megüresedett önkormányzati tulajdonú bérlakások nem 

szociális alapon és önkormányzati érdekből történő bérbeadása 

 Z-331/2011. (X. 27.) Megüresedett önkormányzati tulajdonú bérlakások nem 

szociális alapon és önkormányzati érdekből történő bérbeadása 

 Z-332/2011. (X. 27.) Megüresedett önkormányzati tulajdonú bérlakások nem 

szociális alapon és önkormányzati érdekből történő bérbeadása 

 Z-333/2011. (X. 27.) Megüresedett önkormányzati tulajdonú bérlakások nem 

szociális alapon és önkormányzati érdekből történő bérbeadása 

 Z-334/2011. (X. 27.) Megüresedett önkormányzati tulajdonú bérlakások nem 

szociális alapon és önkormányzati érdekből történő bérbeadása 

 Z-335/2011. (X. 27.) Megüresedett önkormányzati tulajdonú bérlakások nem 

szociális alapon és önkormányzati érdekből történő bérbeadása 

 Z-336/2011. (X. 27.) Abony, Szapáry út 20. szám alatti 31 m² alapterületű bérlakás 

tekintetében felmerülő lakbértartozás eltörlésére irányuló kérelem elbírálása 

 Z-337/2011. (X. 27.) Az Abony, Reform út 9. szám alatt lévő önkormányzati 

ingatlan bérbeadásáról 

 

 

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

alábbi határozatok végrehajtására: 

 

 95/2011. (III. 31.) A 2011. évben felújítani kívánt utak meghatározása 

Határidő: 2011. december 31. 

 100/2011. (III. 31.) Salgótarján, Vár u. 22. sz. 12191 hrsz-ú önkormányzati 

tulajdonban lévő ingatlan működtetése 

Határidő: 2012. március 31. 

 Z-291/2011. (VIII. 25.) Abony Város „Közösségi Háza – Komplex kulturális, 

oktatási, művészeti központ és Zeneiskola”, valamint a „Piaccsarnok és fedett piac, 

üzletház és lakások” építése tárgyú KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011. projekt, 

kiviteli tervezési munkáinak ellátása tárgyú hirdetmény nélküli tárgyalásos 

közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása 

Határidő: 2012. január 31. 

 324/2011. (X. 27.) A Dr. Kostyán Andor Rendelőintézetben egészségügyi ellátást 

biztosító orvosokkal kötendő szerződések 

Határidő: 2011. november 30. 

 325/2011. (X. 27.) Az Abony 2071 helyrajzi számú ingatlan funkciójának 

megváltoztatására, rehabilitációjára javasolt 2x25 férőhelyes parkoló, zöldövet és 

belvíz-elvezetés kialakítására vonatkozó terv elkészítésére beadott pályázatok 

elbírálása 

Határidő: 2012. március 31. 
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A határozatról értesülnek: 

Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

Parti Mihály alpolgármester 

dr. Vörös Mária aljegyző 

Valamennyi Osztályvezető 

 

 

K.m.f. 

 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit s. k.   dr. Vörös Mária s. k. 

       polgármester         aljegyző  

 

 

Kivonat hiteléül:  

Abony, 2011. november 25. 

 

 

Polónyi Éva   

  jkv. 

 

 

 


