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ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2012. április 26-i ülésére
a lejárt határidejű határozatokról
Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület által hozott határozatok végrehajtására az alábbi intézkedések történtek:
100/2011. (III. 31.) Salgótarján, Vár u. 22. sz. 12191 hrsz-ú önkormányzati tulajdonban lévő
ingatlan működtetéséről
A 2011. évi működésre a szerződések aláírásra kerültek.
Javasolt a határozat hatályon kívül helyezése.
102/2011. (III. 31.) Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítási támogatására
pályázat benyújtásáról
A támogatásról nem született döntés.
Javasolt a határozat hatályon kívül helyezése.
114/2011. (III. 31.) Bankjegykiadó automata berendezés elhelyezésére és üzemeltetésére
bérleti díj emeléséről
A bérleti díj fizetése a határozatban foglaltak szerint történt 2011. április 01-től. A díj 2012. március
31-ig került megállapításra. A 2012. április 01-től történő díj megállapítása a képviselő-testület
2012. április 12-i ülésén megtörtént.
Javasolt a határozat hatályon kívül helyezése.
265/2011. (VII. 14.) „Abony Város északkeleti részének csapadékvíz-elvezetése és gyűjtése”
című, KMOP-3.3.1/B-10-0037 pályázat keretein belül megvalósuló külterületi „K1” csatorna
megépítéséhez szükséges földrészletek megvásárlása
A szerződések aláírásra kerültek, a kifizetések megtörténtek.
Javasolt a határozat hatályon kívül helyezése.
325/2011. (X. 27.) Az Abony 2071 helyrajzi számú ingatlan funkciójának megváltoztatására,
rehabilitációjára javasolt 2x25 férőhelyes parkoló, zöldövet és belvíz-elvezetés kialakítására
vonatkozó terv elkészítésére beadott pályázatok elbírálása
A tervezési szerződés aláírásra került a nyertes pályázóval.
Javasolt a határozat hatályon kívül helyezése.
355/2011. (XI. 24.) A KEOP-7.1.0/11 kódjelű Derogációs Vízközmű projektek előkészítésére
pályázat benyújtása című 104/2011. (III.31.) sz. Képviselő-testületi határozat módosítása
A projekt elszámolása még nem történt meg.
Javasolt a határozatot 2012. december 31-i határidővel hatályban tartani.
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356/2011. (XI. 24.) A hatályos Településrendezési eszközök értékeléséről, valamint Abony
Város Településrendezési terveinek felülvizsgálatára és módosítására településtervező
kiválasztásáról
A tárgyi munkálatok módosítási igényei felmérésekor felmerült az M4 és M8 gyorsforgalmi utak
Abony Város közigazgatási területének érintettsége miatt a szükséges módosítások
költségviselőjeként a NIF Zrt. megkeresése. Az egyeztetést követően a tárgyi felülvizsgálat és
módosítás témáiból kiemelték a gyorsforgalmi utakra vonatkozó módosítási igényt. , A
településtervező a fentiek miatt a korábban ajánlott tervezési díjat 1 millió Ft-tal csökkentette, az
alacsonyabb tervezési díjra vonatkozó tervezési szerződést is megküldte
Javasolt a határozatot 2012. december 31-i határidővel hatályban tartani.
377/2011. (XI. 24.) Abony, 47 hrsz.-ú ingatlan megvásárlása a KMOP-4.6.1.-11 kódszámú,
Nevelési intézmények fejlesztése pályázat keretében megvalósítandó óvodafejlesztéshez
Az ingatlan megvásárlása megtörtént, már az önkormányzat tulajdonát képezi.
Javasolt a határozat hatályon kívül helyezése.
42/2012. (II.23.) Az Abonyi Strandfürdő állapotáról szóló beszámoló elfogadása
A hivatal a Strandfürdő üzemeltetésére vonatkozó pályázati kiírás előkészületi munkálatait végzi.
Folyamatos egyeztetések történek az önkormányzat közbeszerzési szaktanácsadójával, illetve
további döntések meghozatala szükséges, hogy koncessziós szerződést kössön az önkormányzat a
pályázóval vagy üzemeltetésre írja ki a pályázatot.
Javasolt a határozatot 2012. június 30-i határidővel hatályban tartani.
46/2012. (II.23.) Az Abony, Tószegi út 58/a sz. alatti Szivárvány Óvoda és Bölcsőde
épületgépészet felújítási tervdokumentációjának elkészítésére tervező megbízása
A tervezővel a szerződés aláírásra került. A Hivatal nyílászáróinak cseréje és fűtési rendszerének
korszerűsítése érdekében megtett intézkedésekről március hónapban a Képviselő-testület
tájékoztatásra került.
Javasolt a határozat hatályon kívül helyezése.
55/2012. (III.01.) Tájékoztató a 16/2012. (I.26.) sz. Képviselő-testületi határozatban foglalt
intézkedések megtételéről
A hivatal munkatársai felvették a kapcsolatot Dr. Tóta Áron ügyvéd úrral, aki elindítja a polgári
peres eljárást a Pol-vill Kft. ellen.
Javasolt a határozatot 2012. december 31-i határidővel hatályban tartani.
52/2012. (III.01.) Abony Város Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendelet
végrehajtásához szükséges intézkedések
A képviselő-testületi határozat 3. pontja tekintetében az egyes intézményekkel szemben
meghatározott feladatok végrehajtásra került.
A 7. pont szerint a kötvényszabályzat módosítása még nem történt meg.
Javasolt a határozatot 2012. június 30-i határidővel hatályban tartani.
56/2012. (III.01.) Az „Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz, Abony Város
Polgármesteri Hivatalának Akadálymentesítés” című KMOP-4.5.3-10-11 kódjelű pályázathoz
kapcsolódó műszaki ellenőri valamint rehabilitációs szakmérnöki feladatok ellátására
szerződés megkötése
A szerződések aláírásra kerültek.
Javasolt a határozat hatályon kívül helyezése.
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57/2012. (III.01.) Az „Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz, Abony Város
Polgármesteri Hivatal Akadálymentesítése” című KMOP-4.5.3-10-11 kódjelű pályázathoz
kapcsolódó nyilvánosság biztosítására cég megbízása
A szerződések aláírásra kerültek.
Javasolt a határozat hatályon kívül helyezése.
58/2012. (III.01.) Az „Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz, Abony Város
Polgármesteri Hivatal Akadálymentesítése” című KMOP-4.5.3-10-11 kódjelű pályázathoz
kapcsolódó projektmenedzseri feladatokra cég megbízása
A szerződések aláírásra kerültek.
Javasolt a határozat hatályon kívül helyezése.
59/2012. (III.01.) Az „Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz, Abony Város
Polgármesteri Hivatal Akadálymentesítése” című KMOP-4.5.3-10-11 kódjelű pályázathoz
kapcsolódó közbeszerzési Ad-Hoc Bizottság és közbeszerzési eljárást lefolytató szervezet
megbízása
A szerződések aláírásra kerültek.
Javasolt a határozat hatályon kívül helyezése.
60/2012. (III.01.) A KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 számú a „Lehetőségeink Fő tere Abony
Város integrált városközpont fejlesztése” tárgyú projekthez kapcsolódó nyilvánosság
biztosítására cég megbízása
A szerződés mindkét fél által aláírásra került.
Javasolt a határozat hatályon kívül helyezése.
Z-66/2012. (III.29.) Abony, Károly Róbert utca 2750 helyrajzi szám alatti ingatlan
hasznosítása
A pályázat benyújtásának határideje 2012. június 06, így az eredményhirdetés várhatóan a júniusi
testületi ülésen történik.
Javasolt a határozatot 2012. június 30-i határidővel hatályban tartani.
Z-67/2012. (III.29.) Abony, Károly Róbert utca 12. (2791/2 helyrajzi szám) szám alatti
ingatlan vonatkozásában felmerülő kártérítési igény elbírálása
A kérelmező kiértesítésre került a kárigényének elutasításáról.
Javasolt a határozat hatályon kívül helyezése.
Z-68/2012. (III.29.) Egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása a közszolgáltatásokhoz, Abony
Város Polgármesteri Hivatalának akadálymentesítése című KMOP-4.5.2.10.11 jelű
pályázathoz kapcsolódó ajánlattételi felhívás megtárgyalása
Az ajánlattételi felhívás megküldésre került a határozatban foglalt kivitelező cégek számára. Az
eredményhirdetés 2012. május 10-én várható, a munkálatok pedig május 21-vel megkezdődnek.
Javasolt a határozat hatályon kívül helyezése.
78/2012. (III.29.) Abony Város Önkormányzat 2012. évi közbeszerzési tervének elfogadása
A 2012. évre vonatkozó jóváhagyott közbeszerzési terv az önkormányzat honlapján feltüntetésre
került.
Javasolt a határozat hatályon kívül helyezése.
79/2012. (III.29.) Abony Város Közoktatási Esélyegyenlőségi Helyzetelemzés és Intézkedési
Terv elfogadása
Tekintettel arra, hogy az intézkedési tervben foglaltak teljesítése szükséges, javasolt a határozatot
2012. december 31-i határidővel hatályban tartani.
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80/2012. (III.29.) A nevelési intézmények fejlesztése című KMOP-4.6.1-11 kódszámú
pályázathoz szükséges terv megismerése
A pályázat benyújtásra került a maximális megpályázható összeggel. A Közreműködő Szervezet a
pályázatot befogadta, az ellenőrzése jelenleg is folyik, hiánypótlása várható.
Javasolt a határozat hatályon kívül helyezése.
83/2012. (III.29.) 53/2012. (III. 01.) számú Képviselő-testületi határozatban foglalt
intézkedések megtétele
A Képviselő-testület a tájékoztatós megismerte, a rekonstrukciós munkálatok 2012. június 30-án
befejeződnek.
Javasolt a határozat hatályon kívül helyezése.
84/2012. (III.29.) A Polgármesteri Hivatal nyílászáróinak cseréje és fűtési rendszerének
korszerűsítésében megtett intézkedésekről szóló tájékoztató elfogadása
A hivatal munkatársai jelenleg is gyűjtik az információkat a különböző alternatív energiaforrások
alkalmazhatóságáról. A tervezési szerződés aláírásra került Bedekovich Éva tervezővel, a két
abonyi asztalostól az árajánlat bekérése megtörtént.
Javasolt a határozatot 2012. június 30-i határidővel hatályban tartani.
85/2012. (III.29.) A 4083/7 helyrajzi számú ingatlan hasznosítására irányuló kezdeményezés
megtárgyalása
Jelenleg is egyeztetések folynak az ingatlan hasznosításával kapcsolatban.
Javasolt a határozatot 2012. június 30-i határidővel hatályban tartani.
90/2012. (III.29.) Abony Város Önkormányzat és az OTP Nyrt. között kötött adásvételi
szerződés felbontása
A szerződés mindkét fél által aláírásra került, a pénzügyi teljesítés is megtörtént.
Javasolt a határozat hatályon kívül helyezése.
91/2012. (III.29.) Abony, 089/1 hrsz.-ú ingatlanból földrészlet megvásárlása a KEOP-7.1.0/112011-0006 kódszámú, Abony Város szennyvíztisztító telepének korszerűsítése keretében
megvalósítandó fejlesztése
Javasolt a határozatot 2012. július 31-i határidővel hatályban tartani, amíg a telekalakítási eljárás a
ceglédi Földhivatalnál le nem zárul.
92/2012. (III.29.) Abony 3310 hrsz.-ú (Bihari János Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény) ingatlan épületének bontására cég megbízása
A határozat módosításra került.
Javasolt a határozat hatályon kívül helyezése.
94/2012. (III.29.) A társadalmi szervezetek 2012. évi önkormányzati támogatásának pályázati
kiírása
A pályázat kiírása megtörtént, a honlapon megjelentetésre került. A pályázatok benyújtásának határideje
2012. április 16-a volt, az elbírálásra ezt követően kerül sor.

Javasolt a határozatot 2012. május 30-i határidővel hatályban tartani
96/2012. (III.29.) A Pingvines Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői állására pályázat kiírása
A pályázat KSZK honlapján történő megjelentetése a határozatban foglalt határidő szerint megtörtént,
valamint megküldésre került az Oktatási és Kulturális Közlöny szerkesztősége részére.

Javasolt a határozatot 2012. július 31-i határidővel hatályban tartani.
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101/2012. (IV. 05.) Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének (Bihari János
Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény) ingatlan épületének bontására cég
megbízásáról szóló 92/2012. (III.29.) számú határozatának módosítása
A szerződés mindkét fél által aláírásra került.
Javasolt a határozat hatályon kívül helyezése.
102/2012. (IV. 05.) Az Abonyi Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezető
igazgatói állás betöltésére pályázat kiírása
A Képviselő- testület az ügyvezető igazgatói pályázat elbírálásáról a 2012. május 24-i testületi
ülésen dönt.
Javasolt a határozatot 2012. május 31-i határidővel hatályban tartani.
103/2012. (IV. 05.) A „Lehetőségeink Fő tere – Abony Város integrált településközpont
fejlesztése” KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 azonosító számú projekt részét képező Abony
Piaccsarnok és fedett piac megvalósulásához kapcsolódó döntések meghozatala
Az újbóli tervezési szerződés tekintetében még nem született testületi döntés.
Javasolt a határozatot 2012. december 31-i határidővel hatályban tartani.
Z-106/2012. (IV. 12.) KMOP- 5.2.1/B-09-2f-2010-0011 számú „Lehetőségeink Fő tere Abony
Város integrált városközpont fejlesztése” című pályázat „Kossuth tér környezetrendezése,
közvilágításának energiatakarékos fejlesztése és a Szilágyi Erzsébet út rehabilitációja" projekt
kiviteli munkálatainak ellátása tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása
A szerződés 2012. április 23-án aláírásra került, a munkálatok április 30-án megkezdődnek a
Szilágyi Erzsébet út rehabilitációjával kapcsolatban.
Javasolt a határozat hatályon kívül helyezése.
110/2012. (IV. 12.) A veszélyeztetett helyzetű műemlék épületek veszély-elhárításának,
állagmegóvásának, részleges helyreállításának támogatására című pályázati kiíráson történő
részvételi lehetőségről
Javasolt a határozatot 2012. július 31-ig, a pályázat elbírálásának idejéig hatályban tartani.
111/2012. (IV. 12.) A veszélyeztetett helyzetű műemlék épületek veszély-elhárításának,
állagmegóvásának, részleges helyreállításának támogatására című pályázati kiíráson történő
részvételi lehetőségről
Javasolt a határozatot 2012. július 31-ig, a pályázat elbírálásának idejéig hatályban tartani.
112/2012. (IV. 12.) A Bihari János Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
intézményátszervezése
A független közoktatási szakértő kijelölése iránt a Pest Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztálya
megkeresésre került. A Kormányhivatal válaszát követően kerül majd sor a kijelölt szakértők
megkeresésére.
Javasolt a határozatot 2012. május 31-i határidővel hatályban tartani.
113/2012. (IV. 12.) A Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény intézményi átszervezése
A független közoktatási szakértő kijelölése iránt a Pest Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztálya
megkeresésre került. A Kormányhivatal válaszát követően kerül majd sor a kijelölt szakértők
megkeresésére.
Javasolt a határozatot 2012. május 31-i határidővel hatályban tartani.
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114/2012. (IV. 12.) A Somogyi Imre Általános Iskola intézményi átszervezése
A független közoktatási szakértő kijelölése iránt a Pest Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztálya
megkeresésre került. A Kormányhivatal válaszát követően kerül majd sor a kijelölt szakértők
megkeresésére.
Javasolt a határozatot 2012. május 31-i határidővel hatályban tartani.
123/2012. (IV. 12.) Abony Város Önkormányzatának hozzájárulása Törtel Község
Önkormányzat által „Ivóvízminőség-javítás Törtelen” című KEOP-1.3.0 pályázat benyújtása
Törtel Község Önkormányzata a határozatot megkapta.
Javasolt a határozat hatályon kívül helyezése.
124/2012. (IV. 12.) A 5. számú felnőtt háziorvosi körzet feladatellátásának megoldása
A Képviselő-testület döntése alapján a Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet finanszírozási
szerződésének megkötése és ÁNTSZ engedélyének módosítása, illetve Dr. Lázár Ferenc
háziorvossal a szerződés megszüntetésének aláírása folyamatban van.
Javasolt a határozatot újabb határidő megjelölése nélkül hatályban tartani.
127/2012. (IV. 12.) A 0161/1 helyrajzi számú ingatlan (Vásártér) bérbeadása, Jankovics
Zoltán részére
A szerződés mindkét fél által aláírásra került.
Javasolt a határozat hatályon kívül helyezése.
Tisztelt Képviselő-testület!
Kérem az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat elfogadását.
…/2012. (IV. 26.) számú Képviselő-testületi határozat
a lejárt határidejű határozatokról
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
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:
 100/2011. (III. 31.) Salgótarján, Vár u. 22. sz. 12191 hrsz-ú önkormányzati
tulajdonban lévő ingatlan működtetéséről
 102/2011. (III. 31.) Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítási
támogatására pályázat benyújtásáról
 114/2011. (III. 31.) Bankjegykiadó automata berendezés elhelyezésére és
üzemeltetésére bérleti díj emeléséről
 265/2011. (VII. 14.) „Abony Város északkeleti részének csapadékvíz-elvezetése és
gyűjtése” című, KMOP-3.3.1/B-10-0037 pályázat keretein belül megvalósuló
külterületi „K1” csatorna megépítéséhez szükséges földrészletek megvásárlása
 325/2011. (X. 27.) Az Abony 2071 helyrajzi számú ingatlan funkciójának
megváltoztatására, rehabilitációjára javasolt 2x25 férőhelyes parkoló, zöldövet és
belvíz-elvezetés kialakítására vonatkozó terv elkészítésére beadott pályázatok
elbírálása
 377/2011. (XI. 24.) Abony, 47 hrsz.-ú ingatlan megvásárlása a KMOP-4.6.1.-11
kódszámú, Nevelési intézmények fejlesztése pályázat keretében megvalósítandó
óvodafejlesztéshez
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 46/2012. (II.23.) Az Abony, Tószegi út 58/a sz. alatti Szivárvány Óvoda és Bölcsőde
épületgépészet felújítási tervdokumentációjának elkészítésére tervező megbízása
 56/2012. (III.01.) Az „Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz, Abony
Város Polgármesteri Hivatalának Akadálymentesítés” című KMOP-4.5.3-10-11
kódjelű pályázathoz kapcsolódó műszaki ellenőri valamint rehabilitációs
szakmérnöki feladatok ellátására szerződés megkötése
 57/2012. (III.01.) Az „Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz, Abony
Város Polgármesteri Hivatal Akadálymentesítése” című KMOP-4.5.3-10-11 kódjelű
pályázathoz kapcsolódó nyilvánosság biztosítására cég megbízása
 58/2012. (III.01.) Az „Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz, Abony
Város Polgármesteri Hivatal Akadálymentesítése” című KMOP-4.5.3-10-11 kódjelű
pályázathoz kapcsolódó projektmenedzseri feladatokra cég megbízása
 59/2012. (III.01.) Az „Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz, Abony
Város Polgármesteri Hivatal Akadálymentesítése” című KMOP-4.5.3-10-11 kódjelű
pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési Ad-Hoc Bizottság és közbeszerzési eljárást
lefolytató szervezet megbízása
 60/2012. (III.01.) A KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 számú a „Lehetőségeink Fő
tere Abony Város integrált városközpont fejlesztése” tárgyú projekthez kapcsolódó
nyilvánosság biztosítására cég megbízása
 Z-67/2012. (III.29.) Abony, Károly Róbert utca 12. (2791/2 helyrajzi szám) szám
alatti ingatlan vonatkozásában felmerülő kártérítési igény elbírálása
 Z-68/2012. (III.29.) Egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása a közszolgáltatásokhoz,
Abony Város Polgármesteri Hivatalának akadálymentesítése című KMOP4.5.2.10.11 jelű pályázathoz kapcsolódó ajánlattételi felhívás megtárgyalása
 78/2012. (III.29.) Abony Város Önkormányzat 2012. évi közbeszerzési tervének
elfogadása
 80/2012. (III.29.) A nevelési intézmények fejlesztése című KMOP-4.6.1-11
kódszámú pályázathoz szükséges terv megismerése
 83/2012. (III.29.) 53/2012. (III. 01.) számú Képviselő-testületi határozatban foglalt
intézkedések megtétele
 90/2012. (III.29.) Abony Város Önkormányzat és az OTP Nyrt. között kötött
adásvételi szerződés felbontása
 92/2012. (III.29.) Abony 3310 hrsz.-ú (Bihari János Zeneiskola, Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény) ingatlan épületének bontására cég megbízása
 101/2012. (IV. 05.) Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének (Bihari
János Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény) ingatlan épületének
bontására cég megbízásáról szóló 92/2012. (III.29.) számú határozatának módosítása
 Z-106/2012. (IV. 12.) KMOP- 5.2.1/B-09-2f-2010-0011 számú „Lehetőségeink Fő
tere Abony Város integrált városközpont fejlesztése” című pályázat „Kossuth tér
környezetrendezése, közvilágításának energiatakarékos fejlesztése és a Szilágyi
Erzsébet út rehabilitációja" projekt kiviteli munkálatainak ellátása tárgyú
közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása
 123/2012. (IV. 12.) Abony Város Önkormányzatának hozzájárulása Törtel Község
Önkormányzat által „Ivóvízminőség-javítás Törtelen” című KEOP-1.3.0 pályázat
benyújtása
 127/2012. (IV. 12.) A 0161/1 helyrajzi számú ingatlan (Vásártér) bérbeadása,
Jankovics Zoltán részére
2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testület határidő megjelölése nélküli hosszabbítását
rendeli el az alábbi határozatok végrehajtására:
 124/2012. (IV. 12.) A 5. számú felnőtt háziorvosi körzet feladatellátásának
megoldása
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3. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete határidő hosszabbítását rendeli el az
alábbi határozatok végrehajtására:
 355/2011. (XI. 24.) A KEOP-7.1.0/11 kódjelű Derogációs Vízközmű projektek
előkészítésére pályázat benyújtása című 104/2011. (III.31.) sz. Képviselő-testületi
határozat módosítása
Határidő: 2012. december 31.
 356/2011. (XI. 24.) A hatályos Településrendezési eszközök értékeléséről, valamint
Abony Város Településrendezési terveinek felülvizsgálatára és módosítására
településtervező kiválasztásáról
Határidő: 2012. december 31.
 42/2012. (II.23.) Az Abonyi Strandfürdő állapotáról szóló beszámoló elfogadása
Határidő: 2012. június 30.
 55/2012. (III.01.) Tájékoztató a 16/2012. (I.26.) sz. Képviselő-testületi határozatban
foglalt intézkedések megtételéről
Határidő: 2012. december 31.
 52/2012. (III.01.) Abony Város Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendelet
végrehajtásához szükséges intézkedések
Határidő: 2012. június 30.
 Z-66/2012. (III.29.) Abony, Károly Róbert utca 2750 helyrajzi szám alatti ingatlan
hasznosítása
Határidő: 2012. június 30.
 79/2012. (III.29.) Abony Város Közoktatási Esélyegyenlőségi Helyzetelemzés és
Intézkedési Terv elfogadása
Határidő: 2012. december 31.
 84/2012. (III.29.) A Polgármesteri Hivatal nyílászáróinak cseréje és fűtési
rendszerének korszerűsítésében megtett intézkedésekről szóló tájékoztató elfogadása
Határidő: 2012. június 30.
 85/2012. (III.29.) A 4083/7 helyrajzi számú ingatlan hasznosítására irányuló
kezdeményezés megtárgyalása
Határidő: 2012. június 30.
 91/2012. (III.29.) Abony, 089/1 hrsz.-ú ingatlanból földrészlet megvásárlása a
KEOP-7.1.0/11-2011-0006 kódszámú, Abony Város szennyvíztisztító telepének
korszerűsítése keretében megvalósítandó fejlesztése
Határidő: 2012. július 31.
 94/2012. (III.29.) A társadalmi szervezetek 2012. évi önkormányzati támogatásának
pályázati kiírása
Határidő: 2012. május 30.
 96/2012. (III.29.) A Pingvines Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői állására
pályázat kiírása
Határidő: 2012. július 31.
 102/2012. (IV. 05.) Az Abonyi Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság
ügyvezető igazgatói állás betöltésére pályázat kiírása
Határidő: 2012. május 31.
 103/2012. (IV. 05.) A „Lehetőségeink Fő tere – Abony Város integrált
településközpont fejlesztése” KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 azonosító számú
projekt részét képező Abony Piaccsarnok és fedett piac megvalósulásához
kapcsolódó döntések meghozatala
Határidő: 2012. december 31.
 110/2012. (IV. 12.) A veszélyeztetett helyzetű műemlék épületek veszélyelhárításának, állagmegóvásának, részleges helyreállításának támogatására című
pályázati kiíráson történő részvételi lehetőségről
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Határidő: 2012. július 31.
 111/2012. (IV. 12.) A veszélyeztetett helyzetű műemlék épületek veszélyelhárításának, állagmegóvásának, részleges helyreállításának támogatására című
pályázati kiíráson történő részvételi lehetőségről
Határidő: 2012. július 31.
 112/2012. (IV. 12.) A Bihari János Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény intézményátszervezése
Határidő: 2012. május 31.
 113/2012. (IV. 12.) A Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola, Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény intézményi átszervezése
Határidő: 2012. május 31.
 114/2012. (IV. 12.) A Somogyi Imre Általános Iskola intézményi átszervezése
Határidő: 2012. május 31.
A határozatról értesülnek:
Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Parti Mihály alpolgármester
Dr. Balogh Pál jegyző
dr. Vörös Mária aljegyző
Valamennyi Osztályvezető
Abony, 2012. április 18.
Romhányiné dr. Balogh Edit s.k.
polgármester

Dr. Balogh Pál s.k.
jegyző

