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139/2013. (VI.04.) 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: 

 

 12/2013. (I.31.) sz. Képviselő-testületi határozat 

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 

 

 74/2013. (III.28.) sz. Képviselő-testületi határozat 

az Abony Városi Polgárőrség kérelmének elbírálása az Abony, Vasút út 2. sz. alatti 23 m² 

alapterületű helyiség használatára 

 

 89/2013. (IV.25.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Abony Város Önkormányzat 2013. évi közbeszerzési tervének módosításáról 

 

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

az alábbi határozat végrehajtására: 

 

 11/2013. (I.31.) sz. Képviselő-testületi határozat 

A járóbeteg - szakellátási feladatok ellátásáról 

 

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

határozatok végrehajtására: 

 

 372/2012. (XII. 11.) sz. Képviselő-testületi határozat 

A köznevelési intézmények állami fenntartásba vételével összefüggő intézmény átadás-átvételről, a 

feladatellátáshoz kapcsolódó létszám átadásról, valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó 

vagyonelemek, jogok és kötelezettségek megosztásáról szóló megállapodás elfogadásáról 

Határidő: 2013. június 30. 

 

 87/2013. (IV.25.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Abony Város Önkormányzat KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 azonosító számú pályázathoz 

kapcsolódó eszközbeszerzésekhez AD-HOC bizottság megbízásáról 

Határidő: 2013. június 30. 

 

 

 90/2013. (IV.25.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Abony Város Településrendezési terve felülvizsgálatára és módosítására vonatkozó Környezeti 

vizsgálat jóváhagyásáról 

Határidő: 2013. június 30. 

 

 91/2013. (IV.25.) sz. Képviselő-testületi határozat 



Abony Város Településrendezési terve felülvizsgálata és módosítása kapcsán társadalmi egyeztetésre 

érkezett észrevétel elfogadására vagy elutasítására 

Határidő: 2013. június 30. 

 

 92/2013. (IV.25.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Abony Város Településrendezési terve felülvizsgálata – Településszerkezeti terv jóváhagyásáról 

Határidő: 2013. június 30. 

 

 94/2013. (IV.25.) sz. Képviselő-testületi határozat 

A Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról szóló 40/2013. (II.28.) sz. Képviselő-

testületi határozat módosításáról  

Határidő 2013. június 30. 

 

 95/2013. (IV.25.) sz. Képviselő-testületi határozat 

A Villamos energia vásárlásáról, valamint a közvilágítás karbantartására, üzemeltetésére 

Határidő: 2013. június 30. 

 

 97/2013. (IV.25.) sz. Képviselő-testületi határozat 

KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 azonosító számú „Lehetőségeink Fő tere - Abony Város integrált 

településközpont fejlesztése” című pályázat pénzmaradványának terhére az Akció Területi Terven 

belüli belterületi utak felújításáról  

Határidő: 2013. október 30. 

 

 99/2013. (IV.25.) sz. Képviselő-testületi határozat 

A belügyminiszter 8/2013. (III.29.) BM rendelete alapján az egyes önkormányzati feladatokhoz 

kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételére pályázat benyújtása az Abonyi Szivárvány Óvoda 

és Bölcsőde víz- és fűtési rendszerének felújításáról. 

 Határidő: 2013. augusztus 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. június 05. 

 

Bevíz Barbara 

        jkv. 
 


