
Városi Önkormányzat                
 

Polgármesterétől, Jegyzőjétől 

H-2740 Abony 

Kossuth tér 1.             

       

      Előterjesztés készítésében részt vett: 
            Titkárság 

            Településfejlesztési Osztály 

            Gazdasági Osztály 

             Hatósági és Szociális Ügyek Osztálya 

                 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

a Képviselő-testület 2013. június 27-i ülésére 

a lejárt határidejű határozatokról 
 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Képviselő-testület által hozott határozatok végrehajtására az alábbi intézkedések történtek: 

 

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

Abony Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának módosításáról 

A módosítások még nem kerültek átvezetésre. 

Javasolt a határozatot hatályban tartani 2013. július 31-ig. 

 

 44/2013. (II.28.) sz. Képviselő-testületi határozat 

az Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely igazgatói állására 

(magasabb vezető) pályázat kiírásáról 

A Képviselő-testület felülírta döntését Z-104/2013. (IV.30.)sz. határozatával. Az abban foglaltaknak 

megfelelően Korbély Csabáné kinevezése 2013. szeptember 30-ig, vagy a pályázati eljárás 

lefolytatásának végéig érvényes. A pályázati eljárás folyamatban van. 

Javasolt a határozatot hatályon kívül helyezni. 

 

 75/2013. (III.28.) sz. Képviselő-testületi határozat 

az Önkormányzat és az EH-SZER Kft. között kötött közvilágítással kapcsolatos munkák 

elvégzése tárgyú szerződés módosításáról 

A szerződés módosítása megtörtént. A szerződésben vállalt feladatok teljesültek.  

Javasolt a határozatot hatályon kívül helyezni. 

 

 88/2013. (IV.25.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Közbeszerzési éves statisztikai összegzés megtárgyalásáról 

Az összegzés megküldésre került a Közbeszerzési Tanács részére. 

Javasolt a határozatot hatályon kívül helyezni. 

 

 98/2013. (IV.25.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Az Abonyi Karitász Csoport kérelme az Apponyi u. 7. szám alatti önkormányzati ingatlan 

ingyenes használatáról 

A megállapodás aláírásra került. 

Javasolt a határozatot hatályon kívül helyezni. 
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 Z-109/2013. (V.30.) 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 „Abony város Közösségi Háza – Komplex 

kulturális, oktatási, művészeti központ pince gépészet megvalósítása” tervezési és kivitelezési 

munkáinak ellátása tárgyában ajánlati felhívás elfogadására 

Az ajánlati felhívás megjelentetéséről a Kár-Mentor Bt. gondoskodott. 

Javasolt a határozatot a közbeszerzési eljárás lezárásáig hatályban tartani 

 

 Z-110/2013. (V.30.) sz. Képviselő-testületi határozat 

a KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 azonosító számú projekt keretén belül „Információs oszlopok, 

székrendszer pozíciójának változtatását biztosító berendezés beszerzése” tárgyú közbeszerzési 

eljárás ajánlati felhívás elfogadására 

Az ajánlati felhívás megküldésre került a határozatban rögzített 3 cég részére. 

Javasolt a határozatot a közbeszerzési eljárás lezárásáig hatályban tartani 

 

 Z-111/2013. (V.30.) sz. Képviselő-testületi határozat 

az önkormányzati tulajdonban lévő lakások állapotáról és díjfizetéseinek teljesítéséről szóló 

tájékoztató megtárgyalásáról 

A tájékoztatót elfogadta a Képviselő-testület. 

Javasolt a határozatot hatályon kívül helyezni.  

 

 114/2013. (V.30.) sz. Képviselő-testületi határozat 

a 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 

A beszámolót a Képviselő-testület megtárgyalta, a jogszabályban foglaltak szerint a Pest Megyei 

Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának megküldésre került. 

Javasolt a határozatot újabb határidő megjelölése nélkül hatályban tartani. 

 

 115/2013. (V.30.) sz. Képviselő-testületi határozat 

az Abonyi Városfejlesztő Kft. 2012. évi mérlegbeszámolójának megismeréséről 

A mérlegbeszámolót a Képviselő-testület megismerte. 

Javasolt a határozatot hatályon kívül helyezni. 

 

 117/2013. (V.30.) sz. Képviselő-testületi határozat 

az Abonyi Városfejlesztő Kft. 2013. II. negyedéves tevékenységéről szóló szakmai beszámoló 

elfogadásáról 

A mérlegbeszámolót a Képviselő-testület megismerte. 

Javasolt a határozatot hatályon kívül helyezni. 

 

 118/2013. (V.30.) sz. Képviselő-testületi határozat 

az ABOKOM Nonprofit Kft. 2012. évi mérlegbeszámolójának megismeréséről 

A mérlegbeszámolót a Képviselő-testület megismerte. 

Javasolt a határozatot hatályon kívül helyezni. 

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

az ABOKOM Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói állására történő pályázat kiírásáról 

A pályázati eljárás lebonyolítása folyamatban van. 

Javasolt a határozatot annak lezárulásáig hatályban tartani. 

 
 120/2013. (V.30.) sz. Képviselő-testületi határozat 

a Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulással kötött Társulási Megállapodás módosításának 

elfogadásáról, 1. pontja 

 A módosító megállapodás valamint a Megállapodás egységes szerkezetű szövege aláírásra került. 

 Javasolt a határozat 1. pontját hatályon kívül helyezni. 
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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Kérem az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat elfogadását. 

 

…/2013. (VI. 27.) számú 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: 

 

 44/2013. (II.28.) sz. Képviselő-testületi határozat 

az Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely igazgatói állására 

(magasabb vezető) pályázat kiírásáról 

 

 75/2013. (III.28.) sz. Képviselő-testületi határozat 

az Önkormányzat és az EH-SZER Kft. között kötött közvilágítással kapcsolatos munkák 

elvégzése tárgyú szerződés módosításáról 

 

 88/2013. (IV.25.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Közbeszerzési éves statisztikai összegzés megtárgyalásáról 

 

 98/2013. (IV.25.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Az Abonyi Karitász Csoport kérelme az Apponyi u. 7. szám alatti önkormányzati ingatlan 

ingyenes használatáról 

 

 Z-111/2013. (V.30.) sz. Képviselő-testületi határozat 

az önkormányzati tulajdonban lévő lakások állapotáról és díjfizetéseinek teljesítéséről szóló 

tájékoztató megtárgyalásáról 

 

 115/2013. (V.30.) sz. Képviselő-testületi határozat 

az Abonyi Városfejlesztő Kft. 2012. évi mérlegbeszámolójának megismeréséről 

 

 117/2013. (V.30.) sz. Képviselő-testületi határozat 

az Abonyi Városfejlesztő Kft. 2013. II. negyedéves tevékenységéről szóló szakmai beszámoló 

elfogadásáról 

 

 118/2013. (V.30.) sz. Képviselő-testületi határozat 

az ABOKOM Nonprofit Kft. 2012. évi mérlegbeszámolójának megismeréséről 

 

 120/2013. (V.30.) sz. Képviselő-testületi határozat 
a Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulással kötött Társulási Megállapodás módosításának 

elfogadásáról, 1. pontja 

 

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

el az alábbi határozat végrehajtására: 

 

 114/2013. (V.30.) sz. Képviselő-testületi határozat 

a 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 
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3. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete határidő hosszabbítását rendeli el az alábbi 

határozatok végrehajtására: 

 

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

Abony Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának módosításáról 

Határidő: 2013. július 31. 

 

 Z-109/2013. (V.30.) 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 „Abony város Közösségi Háza – Komplex 

kulturális, oktatási, művészeti központ pince gépészet megvalósítása” tervezési és kivitelezési 

munkáinak ellátása tárgyában ajánlati felhívás elfogadására 

 Határidő: a közbeszerzési eljárás vége 

 

 Z-110/2013. (V.30.) sz. Képviselő-testületi határozat 

a KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 azonosító számú projekt keretén belül „Információs oszlopok, 

székrendszer pozíciójának változtatását biztosító berendezés beszerzése” tárgyú közbeszerzési 

eljárás ajánlati felhívás elfogadására 

 Határidő: a közbeszerzési eljárás vége 

 

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

az ABOKOM Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói állására történő pályázat kiírásáról 

 Határidő: a pályázati eljárás vége 

 

 

 

 

A határozatról értesülnek: 

Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

Parti Mihály alpolgármester 

dr. Balogh Pál jegyző 

Valamennyi Osztályvezető 

 

 

Abony, 2013. június 14.  

 

  

 

 

 

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

                    polgármester          jegyző 


