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Napirend: Lejárt határidejű határozatok 

 

81/2013. (III.28.) 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: 

 

 320/2008.(XI.25.) sz. Képviselő-testületi határozat: Abony, Rózsás dűlő 0365 hrsz-ú ingatlan 

telekrendezése  

 

 101/2011. (III.31.) sz. Képviselő-testületi határozat: Az „Egyenlő esélyű hozzáférés a 

közszolgáltatásokhoz (Akadálymentesítés)” című KMOP-4.5.3-10-11 kódjelű pályázathoz 

szükséges önerő mértékének meghatározása 

 

 104/2011. (III.31.) sz. Képviselő-testületi határozat: A KEOP 7.1.0/11 kódjelű Derogációs 

Vízközmű projektek előkészítésére pályázat benyújtása  

 

 356/2011. (XI. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat: A hatályos Településrendezési eszközök 

értékeléséről, valamint Abony Város Településrendezési terveinek felülvizsgálatára és 

módosítására településtervező kiválasztásáról 

 

 364/2011. (XI. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat: A Városházában lévő díszterem bérleti 

díjának jóváhagyásáról 

 

 381/2011. (XI.24.) sz. Képviselő-testületi határozat: Abony Város közvilágításának 

fejlesztéséről  

 

 Z-401/2011. (XII.08.) sz. Képviselő-testületi határozat: KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 számú 

„Lehetőségeink Fő Tere Abony Város integrált városközpont fejlesztése” tárgyú pályázta 

„Kossuth tér környezetrendezése, térfigyelő rendszerének kialakítása és közvilágításának 

energiatakarékos fejlesztése és a Szilágyi Erzsébet út rehabilitáció” projekt kiviteli munkálatainak 

ellátása tárgyú általános egyszerű közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának megtárgyalásáról  

 

 Z-402/2011. (XII.08.) sz. Képviselő-testületi határozat: KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 számú 

„Lehetőségeink Fő Tere Abony Város integrált városközpont fejlesztése” tárgyú pályázta 

„Kossuth tér környezetrendezése, térfigyelő rendszerének kialakítása és közvilágításának 

energiatakarékos fejlesztése” és „Abony Város Közösségi Háza – Komplex kulturális, oktatási, 

művészeti központ kivitelezése és a Zeneiskola kivitelezése” munkálataira műszaki ellenőri 

feladatainak ellátása tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának megtárgyalásáról  

 

 19/2012. (I.30.) sz. Képviselő-testületi határozat: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői 2012. 

évi teljesítménykövetelményeinek alapját képező kiemelt célok meghatározásáról  



 

 23/2012. (I.30.) sz. Képviselő-testületi határozat: Abony Város területén lévő 1 és 20 kV-os 

villamoshálózatok biztonsági övezetében történő fák gallyazási munkálatainak elvégzéséről, cég 

megbízása  

 

 55/2012. (III.01.) sz. Képviselő-estületi határozat: Tájékoztató a 16/2012. (I.26.) sz. Képviselő-

testületi határozatban foglalt intézkedések megtételéről  

 

 79/2012. (III.29.) sz. Képviselő-testületi határozat: Abony Város Közoktatási Esélyegyenlőségi 

Helyzetelemzés és Intézkedési Terv elfogadása  

 

 103/2012. (IV.05.) sz. Képviselő-testületi határozat: A „Lehetőségeink Fő tere – Abony Város 

integrált településközpont fejlesztése” KMOP-5.2.16B-09-2f-2010-0011 azonosító számú projekt 

részét képező Abony Piaccsarnok és fedett piac megvalósulásához kapcsolódó döntések 

meghozatala  

 

 110/2012. (IV.12.) sz. Képviselő-testületi határozat: A veszélyeztetett helyzetű műemlék 

épületek veszély-elhárításának, állagmegóvásának, részleges helyreállításának támogatására című 

pályázati kiíráson történő részvételi lehetőség  

 

 111/2012. (IV.12.) sz. Képviselő-testületi határozat: A veszélyeztetett helyzetű műemlék 

épületek veszély-elhárításának, állagmegóvásának, részleges helyreállításának támogatására című 

pályázati kiíráson történő részvételi lehetőség 

 

 155/2012. (V.10.) sz. Képviselő-testületi határozat: a nyári gyermekétkeztetés fedezetének 

biztosításáról  

 

 187/2012.(VI.05.) sz. Képviselő-testületi határozat: A 91/2012. (III.29.) sz. Képviselő-testületi 

határozat módosításáról 

 

 206/2012. (VI. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat: Abony Város Településrendezési tervének 

gyorsított eljárású módosítására vonatkozó határozat meghozatala 

 

 207/2012. (VI. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat: A DAKÖV kft-hez való csatlakozáshoz 

szükséges valamint a víziközmű üzemeltetéséhez szükséges szerződések jóváhagyásáról  

 

 210/2012. (VI.28.) sz. Képviselő-testületi határozat: Abony, Károly Róbert utca 2750. helyrajzi 

szám alatti ingatlan hasznosításáról  

 215/2012. (VI.28.) sz. Képviselő-testületi határozat: Abony, volt Márton kúria északi 

melléképületének részleges bontáshoz kapcsolódó pályázat kiírásáról  

 

 216/2012. (VI.28.) sz. Képviselő-testületi határozat: Abony Város Önkormányzat Közbeszerzési 

Szabályzatának módosításáról  

 

 Z-221/2012. (VI. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat: Abony, Vak Bottyán utca 13. szám alatti 

55 m² alapterületű bérlakás tekintetében felmerülő lakbértartozás mérséklésére irányuló kérelem 

elbírálásáról  

 

 256/2012. (IX.06.) sz. Képviselő-testületi határozat: a Városi Sportcsarnok intézményvezetői 

állására pályázat kiírásáról  

 

 258//2012. (IX.06.) sz. Képviselő-testületi határozat: Az Abony, Kálvin út 10. szám alatti volt 

Sívó-kúria műemlék épületén lévő tetőfedés részleges felújítási munkáira kivitelező cég 

megbízásáról  



 

 259/2012. (IX.06.) sz. Képviselő-testületi határozat: A volt Ungár kúria meglevő födém 

veszélyelhárítására kivitelező cég megbízása  

 

 280/2012. (IX. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat: A Volán társaságok Abony, Kossuth téren 

kívüli parkolásának megoldásáról 

 

 281/2012. (IX. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat: A 2012. évre tervezett további 

útfelújításokról 

 

 Z-296/2012. (X. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat: Díszpolgár és posztumusz-díszpolgári 

cím adományozásáról 

 

 306/2012. (X. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat: A „Lehetőségeink Fő Tere” - Abony Város 

integrált településközpont fejlesztése c. KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 azonosító számú város 

rehabilitációs pályázathoz kapcsolódó közvetett támogatások helyi pályázati eljárására 

 

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

működtetésével kapcsolatos döntések meghozataláról 

1-2. valamint 6-10. pontja 

 

 Z-329/2012. (XI. 29) számú Képviselő-testületi határozat: Abony Város Közösségi Háza - 

Komplex Kulturális Oktatási - Művészeti Központ eszközbeszerzésére ajánlattételi felhívás 

elfogadásáról 

 

 Z-330/2012. (XI. 29.) számú Képviselő-testületi határozat: „Abony Közművelődéséért díj” 

adományozásáról 

 

 Z-331/2012. (XI. 29.) számú Képviselő-testületi határozat: Az Abony, Kossuth tér 4. I/5. szám 

alatti 54 m² alapterületű önkormányzati bérlakás önkormányzati érdekből történő bérbeadásáról 

 

 Z-333/2012. (XI. 29.) számú Képviselő-testületi határozat: Az Abony Városi Termálfürdő 

jövőbeni üzemeltetési módjának meghatározásáról 

 

 334/2012. (XI. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat: Az Origó-plusz Közösségszervező és 

Formáló Egyesület „A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók iskolai lemorzsolódását csökkentő 

intézkedések támogatása – Tanoda típusú programok támogatása” című TÁMOP-3.3.9.A-12/1. 

kódjelű pályázaton való részvételének támogatásáról 

 

 335/2012. (XI. 29.) számú Képviselő-testületi határozat: Abony Város Önkormányzat 2012. évi 

közbeszerzési tervének módosításáról 

 

 336/2012. (XI. 29.) számú Képviselő-testületi határozat  

Az Abonyi Városfejlesztő Kft. 2012. III. negyedéves tevékenységéről szóló beszámoló 

elfogadásáról 

 

 339/2012. (XI. 29.) számú Képviselő-testületi határozat: Abony Város Önkormányzat 

gazdálkodásának 2012. III. negyedévi pénzügyi helyzetéről 

 

 340/2012. (XI. 29.) számú Képviselő-testületi határozat: A járási rendszer kialakítása 

következtében a polgármesteri hivatalt, a helyi közigazgatást és a közoktatás rendszerét érintő 

változásokról 

 



 341/2012. (XI. 29.) számú Képviselő-testületi határozat: Abony Város Önkormányzat 2013. évi 

költségvetési koncepciójáról 

 

 352/2012. (XI. 29.) számú Képviselő-testületi határozat: A KEOP-2012-5.5.0/A 

Épületenergetikai fejlesztések című pályázaton való részvételhez szükséges intézkedések 

megtételéről 

 

 353/2012. (XI. 29.) számú Képviselő-testületi határozat: A KEOP-2012-5.5.0/C 

Épületenergetikai fejlesztések című pályázaton való részvételhez szükséges intézkedések 

megtételéről 

 

 358/2012. (XI. 29.) számú Képviselő-testületi határozat: a Volt Kostyán kúria (Abony, Vasút út 

15.) tervezett részleges tető felújítási és veszély elhárítási munkáira és a Márton kúria (Abony, 

Kálvin u. 9.) veszély elhárítási és részleges állagmegóvási munkákra vonatkozó építési 

engedélyezési terv elkészítésére tervező megbízásáról 

 

 359/2012. (XI.29.) számú Képviselő-testületi határozat: Közbeszerzési tevékenységhez 

kapcsolódó általános feladatok folyamatos ellátására cég megbízásáról 

 

 360/2012. (XI. 29.) számú Képviselő-testületi határozat: az értékbecslői feladatok ellátásáról 

 

 361/2012. (XI. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat: a földmérési feladatok ellátásáról 

 

 362/2012. (XI. 29.) számú Képviselő testületi határozat: A városban felmerülő közvilágítási 

problémákkal kapcsolatos intézkedések megtételére 

 

 363/2012. (XI. 29.) számú Képviselő-testületi határozat: Az Abonyi Polgárőrség kérelmének 

elbírálása az Abony, Vasút út 2. sz. alatti 23 m
2 

alapterületű helyiség használatáról 

 

 364/2012. (XI. 29.) számú Képviselő-testületi határozat: Az Innoven Kft. tulajdonosi 

hozzájárulás iránti kérelme a KEOP-2012-5.5.0/C épületenergetikai fejlesztések című pályázati 

kiíráson való részvételről  

 

 365/2012. (XI.29.) számú Képviselő-testületi határozat: Energia tanúsítvány elkészítéshez 

kapcsolódó általános feladatok ellátására cég megbízásáról 

 

 366/2012. (XI. 29.) számú Képviselő-testületi határozat: A Közép – Tisza – Vidéki 

Környezetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség által kiadott Abony, Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 

olajtartályainak tisztításával kapcsolatos kötelezés megtárgyalásáról 

 

 368/2012. (XI. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat: Megüresedett önkormányzati tulajdonú 

bérlakások hasznosításáról 

 

 373/2012. (XII. 11.) sz. Képviselő-testületi határozat: Az Önkormányzati Intézmények 

működtetésére az ABOKOM Nonprofit Kft-vel kötendő keretszerződés jóváhagyására 

 

 376/2012. (XII. 11.) sz. Képviselő-testületi határozat: A KEOP-2012-5.5.0/Az 

Épületenergetikai fejlesztések című pályázaton való részvételhez a polgármesteri hivatal 

elektromos hálózatának korszerűsítéséhez tervező megbízása 

 

 377/2012. (XII. 11.) sz. Képviselő-testületi határozat: A Közép-magyarországi Régió 

szétválasztására illetve önálló Budapest és Pest megye régió létrehozására vonatkozó 

kezdeményezéshez való csatlakozásról 

 



 378/2012. (XII. 11.) sz. Képviselő-testületi határozat: Abony Város Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat által megrendezni kívánt „Mindenki Karácsonya” elnevezésű rendezvény 

támogatásáról 

 

 379/2012. (XII. 11.) sz. Képviselő-testületi határozat: Abony Város Önkormányzat a Makadám 

Group Kft-vel 2012. évi útfelújításokra és az ABOKOM Nonprofit Kft között padkázási 

munkálatokra kötött vállalkozási szerződések módosításáról 

 

 Z-380/2012. (XII. 11.) sz. Képviselő-testületi határozat: Ceglédi Rendőrkapitányság vezetője 

kinevezésének támogatásáról 

 

 Z-1/2013. (I. 09.) sz. Képviselő-testületi határozat: Abony Város Önkormányzata a KMOP-

5.2.1/B-09-2f-2010-0011. azonosító számú projekt keretén belül a „Piaccsarnok és fedett piactér” 

 kivitelezési munkáinak ellátása tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról 

 

 2/2013. (I. 09.) sz. Képviselő-testületi határozat: A KEOP-2012-5.5.0/A Épületenergetikai 

fejlesztések című pályázaton való részvételről, valamint a részvételhez szükséges 

tervdokumentáció elkészítésére cég megbízásáról az Abony 3260 hrsz.-ú ingatlan (Szolnoki u. 7.) 

vonatkozásában 

 

 5/2013. (I.31.) sz. Képviselő-testületi határozat: az Abonyi Városfejlesztő Kft. 2012. IV. 

negyedéves tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról 

 

 6/2013. (I.31.) sz. Képviselő-testületi határozat: Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás 

energiatakarékos átalakítása című KEOP-2012-5.5.0/A kódszámú pályázathoz szükséges önerő 

mértékének meghatározásáráról 

 

 7/2013. (I.31.) sz. Képviselő-testületi határozat: Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás 

energiatakarékos átalakítása című KEOP-2012-5.5.0/A kódszámú pályázathoz szükséges önerő 

mértékének meghatározásáráról 

 

 8/2013. (I.31.) sz. Képviselő-testületi határozat: Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás 

energiatakarékos átalakítása című KEOP-2012-5.5.0/A kódszámú pályázathoz szükséges önerő 

mértékének meghatározásáráról 

 

 9/2013. (I.31.) sz. Képviselő-testületi határozat: Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás 

energiatakarékos átalakítása című KEOP-2012-5.5.0/A kódszámú pályázathoz szükséges önerő 

mértékének meghatározásáráról 

 

 10/2013. (I.31.) sz. Képviselő-testületi határozat: Abony Városi Polgárőrség 2012. évi 

tevékenységével kapcsolatos tájékoztatóról 

 

 14/2013. (I.31.) sz. Képviselő-testületi határozat: Megüresedett önkormányzati tulajdonú 

bérlakások hasznosítására 

 

 16/2013. (I.31.) sz. Képviselő-testületi határozat: Abony Város Ivóvízminőség-javítási és 

ivóvízhálózat rekonstrukciós programjának megvalósítása című KEOP-1.3.0/2F/09-2009-0007 

kódszámú projekt maradvány keretének felhasználásához projektmenedzseri feladatok ellátására, 

cég megbízásáról 

 

 17/2013. (I.31.) sz. Képviselő-testületi határozat: Az Abony Város területén lévő 1 és 20 kV-os 

villamoshálózatok biztonsági övezetében történő fák gallyazási munkáinak ellátásáról 

 



 18/2013. (I.31.) sz. Képviselő-testületi határozat: A Telenor Magyarország Zrt. bérleti szerződés 

felülvizsgálatára irányuló kérelmének megtárgyalásáról 

 

 Z-22/2013. (I.31.) sz. Képviselő-testületi határozat: A „KEOP-1.3.0/2F/09-2009-007 kódszámú 

Abony Város Ivóvíz minőség-javítási és ivóvízhálózat rekonstrukciós programja” című projektben 

keletkezett maradványérték és tartalékkeret felhasználása miatti kivitelezési feladatatok ellátására 

ajánlattételi felhívás elfogadásáról 

 

 Z-23/2013. (I.31.) sz. Képviselő-testületi határozat: Az Abony Kossuth tér 2. III/3. szám alatti 

bérlakás önkormányzati érdekből történő bérbeadásról 

 

 Z-24/2013. (I.31.) sz. Képviselő-testületi határozat: „Abony Város Sportolója”, „Abony 

Sportjáért” és „Jó tanuló, jó sportoló” díj adományozásáról 

 Z-25/2013. (I.31.) sz. Képviselő-testületi határozat: A Szolnok Térségi Hulladék-gazdálkodási 

Rendszer üzemeltetésére 2004. június 15-én kötött szerződés megszűnésével kapcsolatos döntések 

meghozatalára 

 

 27/2013. (II.14.) sz. Képviselő-testületi határozat: Az ABOKOM Nonprofit Kft. alapító 

okiratának módosításáról 

 

 28/2013. (II.14.) sz. Képviselő-testületi határozat: Abony Város Önkormányzat 2013. évi 

költségvetési rendeletének megalkotásáról (I. forduló) 

 

 

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

rendeli el az alábbi határozat végrehajtására: 

 

 

 Z-295/2012. (X. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat: Abony Városi Sportcsarnok 

intézményvezetői állására benyújtott pályázatok elbírálásáról 

 

 374/2012. (XII. 11.) sz. Képviselő-testületi határozat: A felnőtt háziorvosi, a házi 

gyermekorvosi és fogorvosi feladat ellátási szerződések módosításáról 

 

 

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

határozatok végrehajtására: 

 

 

 111/2007. (III.29.) sz. Képviselő-testületi határozat: Szilágyi Erzsébet utca tulajdonjogának 

térítésmentes átadására és átvételére irányuló megállapodás jóváhagyása  

Határidő: 2013. december 31. 

 

 370/2010. (XII.16.) sz. Képviselő-testületi határozat: Peres eljárás indításáról az Allianz 

Hungária Zrt. biztosító társasággal szemben  

Határidő: 2013. december 31. 

 

 140/2011. (IV.28.) sz. Képviselő-testületi határozat: „Abony piac és üzletház” projekt üzleti 

tervének elfogadásáról 

Határidő: 2013. december 31. 

 

 Z-7/2012. (I.26.) sz. Képviselő-testületi határozat: Az Abony, Kodály Zoltán és a Semmelweis 

utca között elhelyezkedő belvíz elvezető árok telekhatárának, tulajdonviszonyainak, illetve 

szolgalmi jogának rendezése  



Határidő: 2013. december 31. 

 

 52/2012. (III.01.) sz. Képviselő-testületi határozat: Abony Város Önkormányzat 2012. évi 

költségvetési rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről  

Határidő: 2013. április 30. 

 

 85/2012. (III.29.) sz. Képviselő-testületi határozat: A 4083/7 helyrajzi számú ingatlan 

hasznosítására irányuló kezdeményezés megtárgyalásáról  

Határidő: 2013. december 31. 

 

 

 116/2012. (IV.12.) sz. Képviselő-testületi határozat: A 22/2012. (I.30.) sz. határozatban foglalt 

intézkedések megtételéről szóló tájékoztató elfogadása  

Határidő: 2013. december 31. 

 

 Z-300/2012. (X. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat: Az Abony Város Önkormányzata 

tulajdonát képező egyes ingatlanok hasznosításáról 

Határidő: 2013. december 31. 

 

 316/2012. (X. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat: Az EKOP-3.1.3 Ágazati pályázat a Közép-

magyarországi régióban megvalósítandó fejlesztésekre pályázat benyújtásáról 

Határidő: 2013. december 31 

. 

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

működtetésével kapcsolatos döntések meghozataláról, 3-5. pont 

Határidő: 2013. március 31. 

 

 338/2012. (XI. 29.) számú Képviselő-testületi határozat: Abony Város szennyvíztisztító 

telepének korszerűsítése” című, KEOP-7.1.0/11-2011-0006 pályázati azonosító jelű projekthez 

kötődő 2. fordulós pályázaton való részvételről 

Határidő: 2013. december 31. 

 

 342/2012. (XI. 29.) számú Képviselő-testületi határozat: Abony Város Önkormányzat helyi 

iparűzési adóról szóló 22/1997. (XII.09.) számú rendeletének módosításáról 

Határidő: 2013. december 31. 

  

 343/2012. (XI. 29.) számú Képviselő-testületi határozat: Abony Város Önkormányzat 

építményadójáról szóló 20/1998. (XII.19.) számú rendeletének módosításáról  

Határidő: 2013. december 31. 

 

 347/2012. (XI. 29.) számú Képviselő-testületi határozat: Az Abokom Nonprofit Kft. 

gépjárművei, munkagépei 2013. évi díjtételeinek és óradíjainak meghatározásáról 

Határidő: 2013. december 31. 

 

 354/2012. (XI. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat: Intézmények Alapító Okiratainak 

módosításról 

Határidő: 2013. április 30. 

 

 356/2012. (XI.29.) sz. Képviselő-testületi határozat: A Képviselő-testületi ülések kábeltelevíziós 

közvetítésére és hírmagazin készítésére támogatási szerződés meghosszabbításáról 

Határidő: a Képviselő-testület munkaterv szerinti áprilisi ülése. 

 



 357/2012. (XI. 29.) számú Képviselő-testületi határozat: Abony Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete 2013. évi munkatervének elfogadásáról  

Határidő: 2013. december 31. 

 

 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. április 30. 

  

 

 375/2012. (XII. 11.) sz. Képviselő-testületi határozat: A Szilágyi Erzsébet utca 

rehabilitációját           követően a Nagykőrösi út és Szilágyi Erzsébet utca tulajdonjogának 

rendezéséről 

Határidő: 2013. december 31. 

 

 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 

Határidő: 2013. április 30.  

 

 

 

 

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. március 29. 

 

 

 

Csajbók Zsuzsanna 

           jkv. 
 

 

 

 


