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Napirend: a lejárt határidejű határozatokról 
 

100/2013. (IV.25.) sz. Képviselő-testületi határozat 

a lejárt határidejű határozatokról 
 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi 

CLXXXIX. 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: 

 

 120/2012. (IV. 12.) Bankjegykiadó automata berendezés elhelyezésére és üzemeltetésére bérleti díj 

emelése 

 

 326/2012. (XI.27.) sz. Képviselő-testületi határozat az önkormányzati intézmények működtetésével 

kapcsolatos döntések meghozataláról, 3-5. pont 

 

 Z-332/2012. (XI. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat az Abony 3 és 6 helyrajzi számú ingatlanok 

társasházasításához alaprajz elkészítéséhez vállalkozó megbízásáról 

 

 355/2012. (XI.29.) sz. Képviselő-testületi határozat a Pingvines Óvoda és Bölcsőde megüresedő 

álláshely betöltésére irányuló kérelmének elbírálásáról 

 

 4/2013. (I.31.) sz. Képviselő-testületi határozat, a településképi véleményezési eljárással, a 

településképi bejelentési eljárással valamint a helyi településrendezési előírások tartalmáról 

valamint az előzetes tájékoztatás és a tervekkel kapcsolatos szakmai konzultáció szabályainak 

meghatározásával kapcsolatos helyi szabályozással kapcsolatos döntéshozatalról 

 

 15/2013. (I.31.) sz. Képviselő-testületi határozat Az Abony Téglagyári-tó (4728/13 helyrajzi szám) 

értékesítésére való kijelöléséről 

 

 29/2013. (II.14.) sz. Képviselő-testületi határozat Az ideiglenes piac kialakításáról 

 

 41/2013. (II.28.) sz. Képviselő-testületi határozat a Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás és Abony 

Város Önkormányzata között létrejött megállapodás módosítására 

 

 42/2013. (II.28.) sz. Képviselő-testületi határozat a Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás Humán Szolgáltató 

Központja intézményvezetője kinevezéséhez 

 

 43/2013. (II.28.) Képviselő-testületi határozat Abony város beiskolázási körzethatárának módosítására 

 

 46/2013. (II.28.) sz. Képviselő-testületi határozat Az Abony Mikes-tó (2972 helyrajzi szám) 

hasznosítására történő ajánlat elbírálásáról 

 

 48/2013. (II.28.) sz. Képviselő-testületi határozat az ideiglenes piac kialakításáról szóló 29/2013. 

(II.14.) számú képviselő-testületi határozat módosításáról 

 

 Z-50/2013. (II.28.) sz. Képviselő-testületi határozat A Balatonszárszói Ifjúsági Táborral kapcsolatos 

döntések meghozataláról 

 



 Z-52/2013. (II.28.) sz. Képviselő-testületi határozat, a Balatonszárszói Ifjúsági Táborral kapcsolatos 

döntések meghozataláról 1. pontja 

 

 63/2013. (III.28.) sz. Képviselő-testületi határozat Abony Város Önkormányzat 2013. évi Közbeszerzési 

Tervének elfogadásáról 

 

 64/2013. (III.28.) sz. Képviselő-testületi határozat az Abonyi Városfejlesztő Kft. 2013. évi I. negyedéves 

beszámolójáról 

 

 65/2013. (III.28.) sz. Képviselő-testületi határozat az Abonyi Városfejlesztő Kft. alapító okiratának 

módosításáról 

 

 68/2013. (III.28.) sz. Képviselő-testületi határozat az Abony Város Intézményei által használt 

korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak bérleti díjának jóváhagyásáról szóló 344/2012. (XI.29.) és a 

Városi Sportcsarnok és Sportpálya bérleti díjtételeinek jóváhagyásáról szóló 346/2012. (XI.29.) 

számú Képviselő-testületi határozat módosításáról 

 

 73/2013. (III.28.) sz. Képviselő-testületi határozat tulajdonosi hozzájárulás megadásáról az abonyi KID 

Football Klub Abony, Imre utca 4. szám alatti sportpálya fejlesztésére irányuló pályázatára 

 

 76/2013. (III.28.) sz. Képviselő-testületi határozat az Abony 4728/13 helyrajzi számú ingatlan 

(Téglagyári – tó) értékesítésére vonatkozó pályázat kiírásáról 

 

 77/2013. (III.28.) sz. Képviselő-testületi határozat az Abony, Vak Bottyán út 2. 1536/1 hrsz.-ú ingatlan 

értékesítésére pályázat kiírásáról 

 

 79/2013. (III.28.) sz. Képviselő-testületi határozat megüresedett önkormányzati tulajdonú bérlakás nem 

szociális alapon történő bérbeadásáról 

 

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

az alábbi határozat végrehajtására: 

 

 15/2013. (I.31.) sz. Képviselő-testületi határozat Az Abony Téglagyári-tó (4728/13 helyrajzi szám) 

értékesítésére való kijelölésről 

 

 47/2013. (II.28.) sz. Képviselő-testületi határozat Györe Pál díszpolgár emlékére állítandó szoborral 

kapcsolatos döntéshozatal 

 

 Z-50/2013. (II.28.) sz. Képviselő-testületi határozat A Balatonszárszói Ifjúsági Táborral kapcsolatos 

döntések meghozataláról 

 

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

határozatok végrehajtására: 

 

 40/2013. (II.28.) sz. Képviselő-testületi határozat Abony Város Önkormányzata Polgármesteri 

Hivatala Alapító Okiratának módosításáról 

Határidő: 2013. május 31. 

 

 44/2013. (II.28.) sz. Képviselő-testületi határozat az Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és 

Múzeumi Kiállítóhely igazgatói állására (magasabb vezető) pályázat kiírásáról 

Határidő: 2013. május 31. 

 

 47/2013. (II.28.) sz. Képviselő-testületi határozat Györe Pál díszpolgár emlékére állítandó szoborral 

kapcsolatos döntéshozatal 

Határidő: 2013. június 30. 

 

 Z-51/2013. (II.28.) sz. Képviselő-testületi határozat, a Balatonszárszói Ifjúsági Táborral kapcsolatos 

döntések meghozataláról 

Határidő: 2013. december 31. 



 

 Z-52/2013. (II.28.) sz. Képviselő-testületi határozat, a Balatonszárszói Ifjúsági Táborral kapcsolatos 

döntések meghozataláról 2. pontja 

Határidő: 2013. december 31. 

 

 Z-53/2013. (II.28.) sz. Képviselő-testületi határozat, a Balatonszárszói Ifjúsági Táborral kapcsolatos 

döntések meghozataláról 

Határidő: 2013. december 31. 

 

 Z-54/2013. (II.28.) sz. Képviselő-testületi határozat Az Abony 1283 hrsz.-ú ingatlan vonatkozásában 

beérkezett kérelem elbírálásáról 

Határidő: 2013. július 31. 

 

 55/2013. (III.19.) számú Képviselő-testületi határozat a veszélyeztetett helyzetű műemlék épületek 

veszély-elhárításának, állagmegóvásának, részleges helyreállításának támogatására című pályázati 

kiíráson történő részvételi lehetőségről - önerő meghatározásáról 

Határidő: 2013. július 31. 

 

 56/2013. (III.19.) számú Képviselő-testületi határozat a veszélyeztetett helyzetű műemlék épületek 

veszély-elhárításának, állagmegóvásának, részleges helyreállításának támogatására című pályázati 

kiíráson történő részvételi lehetőségről - önerő meghatározásáról 

Határidő: 2013. július 31. 

 

 57/2013. (III.19.) számú Képviselő-testületi határozat a veszélyeztetett helyzetű műemlék épületek 

veszély-elhárításának, állagmegóvásának, részleges helyreállításának támogatására című pályázati 

kiíráson történő részvételi lehetőségről - önerő meghatározásáról 

Határidő: 2013. július 31. 

 

 66/2013. (III.28.) sz. Képviselő-testületi határozat a megépülő piaccsarnokban (Abony, Kossuth tér 5-7. 

859/4 hrsz.) üzlethelyiségek hasznosításáról 

Határidő: 2013. május 31. 

 

 72/2013. (III.28.) sz. Képviselő-testületi határozat a Szivárvány Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői 

(magasabb vezetői) beosztás betöltésére történő pályázat kiírásáról 

Határidő: 2013. július 31. 

 
 75/2013. (III.28.) sz. Képviselő-testületi határozat az Önkormányzat és az EH-SZER Kft. között kötött 

közvilágítással kapcsolatos munkák elvégzése tárgyú szerződés módosításáról 

Határidő: 2013. május 31. 

 

 80/2013. (III.28.) sz. Képviselő-testületi határozat egyes önkormányzati Köznevelési Intézmények 

Alapító Okiratainak módosításról 

Határidő: 2013. április 30. 

 

 337/2012. (XI.29.) sz. Képviselő-testületi határozat Abony Város Településrendezési eszközei 

felülvizsgálata kapcsán Városfejlesztési koncepció jóváhagyásáról 

Határidő: 2013. december 31. 

 

A határozatról értesülnek: 

Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

Parti Mihály alpolgármester 

dr. Balogh Pál jegyző 

Valamennyi Osztályvezető 

      K.m.f. 

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

       polgármester                         jegyző  

Kivonat hiteléül: 

Abony, 2013. április 26. 

Bevíz Barbara  jkv. 


