
Abony Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
2740. Abony, Kossuth tér 1. 
 
2/11/2007.        Tárgy: jkv-i kivonat 
 
Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. március 29-i 
üléséről. 
 
Napirend: Abony Város Önkormányzat 2007. évi közbeszerzési tervének elfogadása
     

113/2007. (III. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat 
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról 
szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) biztosított 
jogkörében eljárva, figyelembe véve a közbeszerzésekről szóló 2003. évi 
CXXIX. törvényben és a helyi közbeszerzési szabályzatról szóló 106/2004. 
számú képviselő-testületi határozatban foglaltakat Abony Város 
Önkormányzat 2007. évi közbeszerzési tervét az alábbiak szerint hagyja 
jóvá: 
 

I. Árubeszerzések 
 
Beszerzés meghatározása, 

megnevezése 
Beszerzés 

becsült értéke 
(nettó, ezer Ft.) 

Beszerzés 
tervezett kezdete 

Megjegyzés 

 
Egyszerű, a nemzeti értékhatár felét el nem érő beszerzések (a Kbt. negyedik része 

alapján) 
 

-    

 
Egyszerű, a nemzeti értékhatár felét elérő beszerzések (a Kbt. negyedik része alapján) 

 

-    

 
Nemzeti értékhatárt elérő, illetve meghaladó beszerzések (a Kbt. VI. fejezete alapján) 

 

-    

 
Közösségi értékhatárt elérő, illetve meghaladó beszerzések  

 

-    
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II. Építési beruházások 
 

Beszerzés meghatározása, 
megnevezése 

Beszerzés 
becsült értéke 

(nettó, ezer 
Ft.) 

Beszerzés tervezett 
kezdete 

Megjegyzés 

 
Egyszerű, a nemzeti értékhatár felét el nem érő beszerzések (a Kbt. negyedik része 

alapján) 
 

-    

 
Egyszerű, a nemzeti értékhatár felét elérő beszerzések (a Kbt. negyedik része alapján) 

 

Belterületi utak burkolat-
felújítása 
(Bólyai, Szondy, Nyári P., 
Munkácsy, Könyök) 

56.125 2007. március  

Állati hulladékgyűjtő 
kialakítása 

5.500 2007. október  

 
Nemzeti értékhatárt elérő, illetve meghaladó beszerzések (a Kbt. VI. fejezete alapján) 

 

Közösségi Ház építése 425.000 2007. szeptember  

Egészségház építése 250.000 2007. szeptember  

Főtér átépítése 330.000 2007. szeptember  

 
Közösségi értékhatárt elérő, illetve meghaladó beszerzések 

 

-    

 
III. Szolgáltatások 

 
Beszerzés meghatározása, 

Megnevezése 
Beszerzés 

becsült értéke 
(nettó, ezer 

Ft.) 

Beszerzés tervezett 
kezdete 

Megjegyzés 

 
Egyszerű, a nemzeti értékhatár felét el nem érő beszerzések (a Kbt. negyedik része 

alapján) 

-    

 
Egyszerű, a nemzeti értékhatár felét elérő beszerzések (a Kbt. negyedik része alapján) 

 

-    

 
Nemzeti értékhatárt elérő, illetve meghaladó beszerzések (a Kbt. VI. fejezete alapján) 

 

Orvosi Ügyelet 
vállalkozásba adása 

53.000 ezer 
forintig (a becsült 

érték függ a 
vállalkozásba 

adás 
időtartamától) 

2007. szeptember  
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Közösségi értékhatárt elérő, illetve meghaladó beszerzések  

 

-    

 
 
Határidő: azonnal, 2007. december 31. 

Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

A határozat végrehajtásában közreműködik: 
dr. Ecseki Ildikó aljegyző 

 
K.m.f. 

 
  
 Romhányiné dr. Balogh Edit s. k.   Dr. Németh Mónika s.k. 
         polgármester   jegyző 
 
Kivonat hiteléül: 
Abony, 2007. április 2. 
 
 
Darányi Erika 
 jkv. 
 
 


