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Abony Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

2740 Abony, Kossuth tér 1. 

 

1-21/2013/JT.                                    Tárgy: jkv-i kivonat 

 

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 31-i nyílt 

üléséről. 

 

Napirend: Lejárt határidejű határozatok 

 

282/2013. (X.31.) 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: 

 

 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 

 

 Z-54/2013. (II.28.) sz. Képviselő-testületi határozat 

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

 

 119/2013. (V.30.) sz. Képviselő-testületi határozat 

az ABOKOM Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói állására történő pályázat kiírásáról 

 

 Z-152/2013. (VI.27.) sz. Képviselő-testületi határozat 

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

számú projekt keretén belül „Információs oszlopok, székrendszer pozíciójának 

változtatását biztosító berendezés beszerzése" közbeszerzési eljárás eredményének 

megállapításáról 

 

 Z-154/2013. (VI.27.) sz. Képviselő-testületi határozat 

A Z-147/2013. (VI.13.) sz. Képviselő-testületi határozat módosítása az Abony Város 

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

keretén belül„Informatikai-, és egyéb eszközök beszerzése” tárgyú közbeszerzési 

eljárás eredményének megállapításáról 

 

 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, 



 

2 

 

művészeti központ pince gépészet megvalósítása” közbeszerzési eljárás ismételt 

lefolytatásáról 

 

 Z-178/2013. (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 

eredményének megállapításáról 

 

 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 

 

 Z-180/2013. (VII. 16.) számú Képviselő testületi határozat  

Részvétel csoportos önkormányzati villamos energia közbeszerzési eljáráson 

1-3. pont 

 

 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 

 

 187/2013. (VII.16.) sz. Képviselő-testületi határozat 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) 2013-2018 elfogadásáról 

2-3. pont 

 

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

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

tetőfelújítására kivitelező cég megbízásáról 

 

 191/2013. (VII.16.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Abony Város Önkormányzat társulási megállapodásának felülvizsgálatáról  

 

 Z-196/2013. (VIII.1.) 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 pénzmaradványának terhére az Akcióterületi Terven belüli belterületi 

utak felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról 

 

 Z-197/2013. (VIII.1.) 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”-re ajánlattételi felhívás 

elfogadásáról 
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 Z-198/2013. (VIII.1.) sz. Képviselő-testületi határozat 

 KEOP-1.2.0/09-11-2013-0006 azonosító számú projekt keretén belül az Abony Város 

szennyvíztisztító telepének korszerűsítése című pályázat megvalósításával kapcsolatos 

„FIDIC mérnöki feladatok teljes körű ellátására” ajánlattételi felhívás elfogadásáról 

 

 Z-199/2013. (VIII.1.) sz. Képviselő-testületi határozat 

a KEOP-1.2.0/09-11-2013-0006 azonosító számú projekt keretén belül az Abony 

Város szennyvíztisztító telepének korszerűsítése című pályázat megvalósításával 

kapcsolatos „Projektmenedzseri feladatok teljes körű ellátására ajánlattételi felhívás 

elfogadásáról 

 

 204/2013. (VIII.1.) sz. Képviselő-testületi határozat 

az Abonyi Városfejlesztő Kft. alapító okiratának módosításáról 

 

 205/2013. (VIII.1.) 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 realizálódott 

megtakarításának terhére az Akcióterületi Terven belüli belterületi utak felújításához 

kapcsolódóan műszaki ellenőrzésre cég megbízásáról 

 

 208/2013. (VIII.1.) sz. Képviselő-testületi határozat 

referencia munkaként készítendő szilárd burkolattal ellátandó utakra tett ajánlatok 

megtárgyalásáról 

 

 Z-212/2013. (VIII.29.) 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 Abony Város Közösségi 

Háza –Komplex kulturális, oktatási, művészeti központ pince gépészet megvalósítása” 

tárgyában kiírt közbeszerzési ajánlattételi felhívás elfogadásáról 

 

 Z-214/2013. (VIII.29.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Abony Város Önkormányzata részére a KEOP-1.2.0/09-11-2013-0006 azonosító 

számú projekt keretén belül az Abony Város szennyvíztisztító telepének 

korszerűsítése című pályázat megvalósításával kapcsolatos „FIDIC mérnöki 

feladatok teljes körű ellátása” közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról 

 

 Z-215/2013. (VIII.29.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Abony Város Önkormányzata részére a KEOP-1.2.0/09-11-2013-0006 azonosító 

számú projekt keretén belül az Abony Város szennyvíztisztító telepének 

korszerűsítése című pályázat megvalósításával kapcsolatos „Projektmenedzseri 

feladatok teljes körű ellátása” közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról 

 

 Z-219/2013. (VIII.29.) sz. Képviselő-testületi határozat 

az Önkormányzat 2012. december 31-én fennálló adósságából az átvállalást követően 

fennmaradt adósságállománya állam általi átvállalásából fakadó döntések 

meghozataláról (OTP Bank Nyrt.) 
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 Z-220/2013. (VIII.29.) sz. Képviselő-testületi határozat 

az Önkormányzat 2012. december 31-én fennálló adósságából az átvállalást követően 

fennmaradt adósságállománya állam általi átvállalásából fakadó döntések 

meghozataláról (fedezet biztosítása) 

 

 225/2013. (VIII.29.) sz. Képviselő-testületi határozat 

az ABOKOM Nonprofit Kft. Alapítói Okiratának a céget érintő személyi döntésekből 

fakadó módosításáról  

 

 227/2013. (VIII.29.) sz. Képviselő-testületi határozat 

az ABOKOM Nonprofit Kft többletfinanszírozási igényének elbírálásáról szóló 

185/2013. (VII. 16.) képviselő-testületi határozat módosításáról 

 

 228/2013. (VIII.29.) sz. Képviselő-testületi határozat 

az Abonyi Kézilabda Klub kérelmének elbírálásáról 

 

 Z-242/2013. (IX.26.) 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 

 

 Z-245/2013. (IX.26.) sz. Képviselő-testületi határozat 

 Az Abony, Kossuth tér 4. I/3. szám alatti 54 m² alapterületű önkormányzati bérlakás 

önkormányzati érdekből történő bérbeadásáról 

 

 Z-249/2013. (IX.26.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Veres Károly átmeneti segély elutasító határozat ellen benyújtott fellebbezés 

elbírálásáról 

A Képviselő-testület által jóváhagyott döntésről az ügyfelet értesítettük. 

 

1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete határidő megjelölése nélküli 

hosszabbítását rendeli el az alábbi határozat végrehajtására: 

 

 231/2013. (VIII.29.) sz. Képviselő-testületi határozat 

a Piac-vásárcsarnok működési rendjének jóváhagyásáról 

 

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

alábbi határozatok végrehajtására: 

 

 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 2-3. pontja 

Határidő: 2013. december 31.  

 

 

 

 



 

5 

 

 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: 2014. március 31-ig.  

 

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

a nyári gyermekétkeztetés biztosításáról 

Határidő: 2013. december 31. 

 

 165/2013. (VI.27.) sz. Képviselő-testületi határozat 

az önkormányzati tulajdonban lévő bérlakások bérleti díj hátralékának ledolgozási 

lehetőségére vonatkozó koncepció kidolgozásáról szóló jelentésről 

Határidő: 2013. december 31. 

 

 166/2013. (VI.27.) sz. Képviselő-testületi határozat 

felszabaduló ingatlanok jövőbeni hasznosítására 

Határidő: 2013. október 31. 

 

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

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

funkcióváltásáról 

 Határidő: 2013. december 31. 

. 

 Z-200/2013. (VIII.1.) sz. Képviselő-testületi határozat 

a Balatonszárszó 955/1 hrsz alatti ingatlanból történő tulajdonrész vásárlás 

megtárgyalásáról  
Határidő: 2013. október 31. 

 

 Z-202/2013. (VIII.1.) sz. Képviselő-testületi határozat 

a Z-201/2013. (VIII.1.) sz. Képviselő-testületi határozat végrehajtásához szakértői 

támogatás igénybevételéről 

Határidő: az eljárás lezárulta. 

 

 207/2013. (VIII.1.) sz. Képviselő-testületi határozat 

 kötbérből származó bevétel felhasználásának javaslatáról 

Határidő: 2013. november 30. 

 

 Z-216/2013. (VIII.29.) sz. Képviselő-testületi határozat 

az ABOKOM Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói állására beérkezett pályázatok 

elbírálásáról 

Határidő: 2016. augusztus 31. 

 

 Z-217/2013. (VIII.29.) sz. Képviselő-testületi határozat 

az ABOKOM Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága tagjainak megválasztásáról 

Határidő: 2016. augusztus 31. 

 

 Z-218/2013. (VIII.29.) sz. Képviselő-testületi határozat 

az ABOKOM Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának kijelöléséről 

Határidő: 2018. augusztus 31. 
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 Z-224/2013. (VIII.29.) sz. Képviselő-testületi határozat 

az NFÜ KFF NFÜ/13/C/08-59/ 2013 számú döntésével kapcsolatos jogorvoslati 

lehetőség igénybevételéről 

Határidő: 2013. november 30. 

 

 232/2013. (VIII.29.) sz. Képviselő-testületi határozat 

az Abony 4989/1 hrsz. ingatlan (Imre utcai sportpálya) hasznosításra vonatkozó 

pályázat kiírásáról 

Határidő: 2013. október 31. 

 

 233/2013. (VIII.29.) sz. Képviselő-testületi határozat 

az önkormányzat tulajdonát képező Abony, Vak Bottyán út 13. szám alatti 55 m² 

alapterületű bérlakás nem szociális jogcímen történő bérbeadására 

Határidő: 2013. október 31. 

 

 234/2013. (VIII.29.) sz. Képviselő-testületi határozat 

a Kistérségi startmunka mintaprogramban való részvételről 

Határidő: 2013. december 31. 

 

 Z-243/2013. (IX.26.) 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 „a Piaccsarnok fedett-

nyitott területének mechanikai védelmét biztosító, motoros rácsos-kapu rendszer 

kialakítása” tárgyában kiírt közbeszerzési ajánlattételi felhívás elfogadásáról 

Határidő: 2013. november 30. 

 

 Z-244/2013. (IX.26.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely igazgatói állására 

(magasabb vezető) beérkezett pályázatok elbírálásáról 

Határidő: 2013. december 30.  

 

 Z-246/2013. (IX.26.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Huszka Tímea kátyúkár megtérítése iránti kérelmének elbírálására 

Határidő: 2018. október 31. 

 

 Z-247/2013. (IX.26.) sz. Képviselő-testületi határozat 

dr. Megyeri Tibor Sándor kátyúkár megtérítése iránti kérelmének elbírálására 

Határidő: 2018. október 31. 

 

 Z-248/2013. (IX.26.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Pechinger Csaba kátyúkár megtérítése iránti kérelmének elbírálására 

Határidő: 2018. október 31. 

 

 252/2013. (IX.26.) sz. Képviselő-testületi határozat 

A DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft. tevékenységéről 

Határidő: 2014. december 31. 
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 256/2013. (IX.26.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Kultúra Háza működésének megkezdéséhez szükséges döntések meghozataláról 

Határidő: 2013. december 31. 

 

 260/2013. (IX.26.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Pályázat benyújtása a Györe Pál díszpolgár emlékére állítandó szoborra 

Határidő: 2013. december 31. 

 

 

K.m.f. 

 

 

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

 polgármester  jegyző  

 

 

 

 

Kivonat hiteléül: 

Abony, 2013. november 4. 

 

 

Csajbók Zsuzsanna 

           jkv. 

 

 


