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Abony Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

2740 Abony, Kossuth tér 1. 

 

1-18/2013/JT.                           Tárgy: jkv-i kivonat 

 

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-i nyílt üléséről. 

 

Napirend: Lejárt határidejű határozatok 

 

235/2013. (VIII.29.) 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: 

 

 33/2013. (II.26.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Abony Város Önkormányzat adósságátvállalásához kapcsolódó megállapodás megkötéséhez 

szükséges képviselő-testületi határozathozatalról 

 

 40/2013. (II.28.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Abony Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának módosításáról 

 

 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 

 

 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 

 

 72/2013. (III.28.) sz. Képviselő-testületi határozat 

a Szivárvány Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztás betöltésére 

történő pályázat kiírásáról 

 

 Z-86/2013. (IV.25.) sz. Képviselő-testületi határozat 

                                                          Abony Közoktatásáért díj adományozásáról 

 

 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 

 

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

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

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

A Villamos energia vásárlásáról, valamint a közvilágítás karbantartására, üzemeltetésére 

 

 Z-127/2013. (VI.04.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Az Abony, Vasút út 2. sz. alatti 23 m² alapterületű helyiségre benyújtott pályázati anyagok 

elbírálásáról 

 

 Z-129/2013. (VI.04.) sz. Képviselő-testületi határozat 

a Z-102/2013. (IV.30.) sz. Képviselő-testületi határozat módosításáról 

 

 

 131/2013. (VI.04.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Tantermek kialakításáról az Abony, Csillag Zsigmond út 5. szám alatt 

1., 2., 3., 5. pontja 

 

 132/2013. (VI.04.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Az abonyi Fergeteg Triatlon SE a Városi Termálfürdő kedvezményes használatáról szóló 

kérelmének elbírálásáról  

 

 137/2013. (VI.04.) 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  

 

 138/2013. (VI.04.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Az Abony 4728/13 helyrajzi számú ingatlan (Téglagyári – tó) értékesítésére vonatkozó 

pályázat eredményhirdetéséről 

 

 140/2013. (VI.04.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Települési Értéktár létrehozásáról 

 

 143/2013. (VI.13.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Abony Város Önkormányzat adósságátvállalásához kapcsolódó tartozásátvállalási szerződés 

megkötéséhez szükséges Képviselő-testületi határozathozatalról 

 

 144/2013. (VI.13.) sz. Képviselő-testületi határozat 

a KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 azonosító számú projekt részét képező A Kossuth tér 

környezetrendezése projektelem keretében megvalósítandó Köztéri szobrok 

rekonstrukciójához cég megbízásáról 
 

 Z-145/2013. (VI.13.) sz. Képviselő-testületi határozat 

a Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola intézményvezetői állására beérkezett 

pályázatok véleményezéséről 

 

 Z-153/2013. (VI.27.) sz. Képviselő-testületi határozat 

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

integrált településközpont fejlesztése” című pályázat realizált megtakarítás terhére az 

Akcióterületi Terven belüli belterületi utak felújítására ajánlattételi felhívás elfogadásáról 

 

 Z-155/2013. (VI.27.) sz. Képviselő-testületi határozat 

az Abony Vak Bottyán út 13. szám alatti megüresedett önkormányzati tulajdonú bérlakás 

felújítással történő bérbeadására beérkezett pályázati anyagok elbírálásáról 
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 Z-156/2013. (VI.27.) sz. Képviselő-testületi határozat 

az Abony, Kossuth tér 3. III/3. szám alatti 54 m² alapterületű önkormányzati bérlakás 

önkormányzati érdekből történő bérbeadásáról 

 

 Z-157/2013. (VI.27.) sz. Képviselő-testületi határozat 

az Abony, Mikes Kelemen utca 2972 hrsz. (Mikes – tó) alatti ingatlan hasznosításáról 

 

 167/2013. (VI.27.) sz. Képviselő-testületi határozat 

az Abony Városi Polgárőrség helyiség biztosítás iránti kérelmének megtárgyalására 

 

 171/2013. (VI.27.) sz. Képviselő-testületi határozat 

a Montágh Imre Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda és Általános 

Iskola névváltozásának véleményezéséről 

 

 174/2013. (VI.27.) sz. Képviselő-testületi határozat 

a Szolnok-Szajol-Rákóczifalva Települési Szilárd hulladéklerakói Rekultivációjának 

Önkormányzati Társulása Társulási Megállapodás jogszabályváltozásból eredő 

módosításáról 

 

 Z-176/2013. (VII.16.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Abony Város Önkormányzata részére a KMOP 5.2.1/B/09-2f-2010-0011 azonosító számú 

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

„Abony város Közösségi Háza - Komplex kulturális, oktatási, művészeti központ pince 

gépészet megvalósítása” tervezési és kivitelezési munkáinak ellátása közbeszerzési eljárás 

eredményének megállapításáról 

 

 185/2013. (VII.16.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Az Abokom Nonprofit Kft. többletfinanszírozási igényének elbírálása 

 

 

2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete határidő megjelölése nélküli 

hosszabbítását rendeli el az alábbi határozat végrehajtására: 

 

  Z-126/2013. (VI.04.) számú  testületi h a t á r o z a t  

Veres Károly átmeneti segély elutasító határozat ellen benyújtott fellebbezés elbírálásáról 

 

 133/2013. (VI.04.) sz. Képviselő-testületi határozat 

a Oktatási, Sport és Kulturális Bizottság salgóbányai tábort érintő javaslatairól 

 

 Z-158/2013. (VI.27.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Szivárvány Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői (magasabb vezetői) állására beérkezett 

pályázat elbírálásáról 

 

 

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

alábbi határozatok végrehajtására: 

 

 47/2013. (II.28.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Györe Pál díszpolgár emlékére állítandó szoborral kapcsolatos döntéshozatal 

Határidő: 2013. december 31. 
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 Z-54/2013. (II.28.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Az Abony 1283. hrsz.-ú ingatlan vonatkozásában beérkezett kérelem elbírálásról 

Határidő:2013. október 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 

2. pontja 

Határidő: 2023. október 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. október 31. 

 

 71/2013. (III.28.) sz. Képviselő-testületi határozat 

a Gyöngyszemek Óvodája intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztás betöltésére történő 

megbízásról 

Határidő 2018. július 31. 

 

 131/2013. (VI.04.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Tantermek kialakításáról az Abony, Csillag Zsigmond út 5. szám alatt 

4. pontja 

Határidő: 2013. december 31.  

 

 135/2013. (VI.04.) sz. Képviselő-testületi határozat 

a nyári gyermekétkeztetés biztosításáról 

Határidő: 2013. október 15. 

 

 Z-146/2013. (VI.13.) sz. Képviselő-testületi határozat 

a KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 azonosító számú projekt keretén belül a „Közösségi Ház- 

Komplex kulturális, oktatási, művészeti központ és Zeneiskola eszköz beszerzése” tárgyú 

közbeszerzési eljárás ajánlati felhívás elfogadásáról 

Határidő: a közbeszerzési eljárás vége. 

 

 163/2013. (VI.27.) sz. Képviselő-testületi határozat 

az „Abony Város szennyvíztisztító telepének korszerűsítése” tárgyú projekt közbeszerzői 

feladatainak ellátására cég megbízásáról és Ad-Hoc Bizottság felállításáról 

Határidő: 2013. december 31. 

 

 164/2013. (VI.27.) sz. Képviselő-testületi határozat 

az ÁROP-3.A.2-2013-Szervezetfejlesztés a Közép-magyarországi Régióban lévő 

önkormányzatok számára pályázat benyújtásáról 

Határidő: 2013. december 31. 

 

 169/2013. (VI.27.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Európai Mobilitási Héthez való csatlakozásra vonatkozó döntéshozatalról 

A rajzpályázat még nem került megrendezésre. 

Határidő: 2013. december 31. 

 

 173/2013. (VI.27.) sz. Képviselő-testületi határozat 
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a települési 2013. július 01.önkormányzatok által fenntartott muzeális intézmények szakmai 

támogatásának 2013. évi szabályairól szóló 40/2013. (VI.7.) EMMI rendelet alapján 

támogatási igény benyújtásáról 

Határidő: 2013. október 30. 

 

 Z-177/2013. (VII.16.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Abony Város Önkormányzata részére a KMOP 5.2.1/B/09-2f-2010-0011 azonosító számú 

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

„Abony város Közösségi Háza - Komplex kulturális, oktatási, művészeti központ pince 

gépészet megvalósítása” közbeszerzési eljárás ismételt lefolytatásáról 

Határidő: 2013. szeptember 30. 

 

 Z-179/2013. (VII.16.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Abony Város Önkormányzata részére a KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011. azonosító számú 

projekt keretén belül a „Közösségi Ház - Komplex kulturális, oktatási, művészeti központ és 

Zeneiskola  eszköz beszerzése” közbeszerzési eljárás ismételt lefolytatásáról 

Határidő: 2013. szeptember 30. 

 

 

 Z-181 /2013. (VII. 16.) számú Képviselő testületi határozat  

Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás lebonyolításához az Abony Város 

szennyvíztisztító telepének korszerűsítése tárgyú projekthez kapcsolódóan a 

projektmenedzser és a mérnöki feladatok ellátására meghívandó cégek megjelölése 

Határidő: 2013. szeptember 30. 

 

 183/2013. (VII. 16.) képviselő-testületi határozat  

Egyházi kártalanítási számla tőkéjének és kamatának felhasználására 

Határidő: 2013. 2013. szeptember 30. 

 

 184/2013. (VII. 16.) képviselő-testületi határozat  

Az egyházi kártalanítás lekötésének lejárta előtti ideiglenes finanszírozás alkalmazására  

Határidő: 2013. 2013. szeptember 12. 

 

 186/2013. (VII.16.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Tervismertető az Abony, Csillag Zsigmond út 5. szám alatt kivett könyvtár épület 

funkcióváltásáról 

Határidő: 2013. október 31. 

 

 188/2013. (VII.16.) sz. Képviselő-testületi határozat 

A vidékfejlesztési miniszter 56/2013. (VI.29.) VM rendelete alapján a Tanyafejlesztési 

Program előirányzatra támogatási igény benyújtásáról 

Határidő: 2013. december 31. 

 189/2013. (VII.16.) sz. Képviselő-testületi határozat 

A volt Kostyán Andor kúria (Vasút út 15.) veszélyelhárítás és részleges tetőfelújítására 

kivitelező cég megbízásáról 

Határidő: 2013. október 30. 

 190/2013. (VII.16.) sz. Képviselő-testületi határozat 

A volt Márton kúria (Abony, Kálvin utca 9.) veszély elhárítási munkáinak I. üteme részleges 

tetőfelújításra, tetőszerkezet felújításra benyújtott pályázathoz szükséges 50%-os önerő 

biztosítására 

Határidő: 2013. szeptember 30. 
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A határozatról értesülnek: 

Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

Parti Mihály alpolgármester 

dr. Balogh Pál jegyző 

Kelemen Tibor aljegyző 

Valamennyi Osztályvezető 
 

 

       K.m.f. 

 

 

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

         polgármester                         jegyző  

 

 

Kivonat hiteléül: 

Abony, 2013. augusztus 30. 

 

 

Csajbók Zsuzsanna 

           jkv. 

 


