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14/2008. (I. 31.) sz. Képviselő-testületi határozat 
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: 
 

- 81/2006. (V. 11.) A 40/2006. (II. 15.) számú Képviselő-testületi határozat 
kiegészítése (csatornaérdekeltségi hozzájárulás) 
- 87/2007.(III.29.) Országos Labdarúgópálya Létesítési Program (OLLÉ) keretében 
műfüves labdarúgópályák létesítésére, megtervezésére és megvalósítására 
közbeszerzési eljárás kiírása és lebonyolítása 
- 150/2007.(IV.25.) Abony Város Önkormányzat 2007. évi ellenőrzési terve 
- 176/2007. (V. 31.) A belvíz elvezető hálózat rekonstrukciója 
- 283/2007.(VIII.30.) „Polgárok Európája – az Európai Unió fő értékeinek 
bemutatása” című  pályázat benyújtásának támogatása 
- 291/2007.(VIII.30.)  Pályázat belterületi utak fejlesztéséről 
- 325/2007. (IX.27.) Közbeszerzési Ad-hoc Bizottság megbízása az Orvosi Ügyelet 
vállalkozásba adására vonatkozó közbeszerzési eljárásban 
- 326/2007. (IX.27.) A Központi Orvosi Ügyelet vállalkozásba adására vonatkozó 
közbeszerzési eljárás lefolytatására közbeszerzési tanácsadó bevonása 
- 329/2007. (IX. 27.) Pályázat a közalkalmazotti létszámcsökkentéssel kapcsolatos 
egyszeri hozzájárulás igénylésére: 
- Z-347/2007. (IX.27.) Abony, 859/1 hrsz-ú Piac területén található piaccsarnokban 
lévő bérleti díjmentes bérlőkkel történő megállapodás megkötése 
- Z-349/2007. (X.2.) Előterjesztés az orvosi ügyelet közbeszerzési eljárásának 
kiírására 
- 351/2007. (X. 2.) DEPEM felé vállalt kötelezettség teljesítése (Kocsér-
Kőröstetétlen-Abony közötti út tervezési díjának kiegyenlítése) 
- Z-357/2007. (X.25.) A 2961/4 hrsz-ú önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan 
értékesítésére kiírt pályázat elbírálása. 
- Z-359/2007.(X.25.) Abony Város ivóvízminőségének javítása című pályázat 
elkészítéséhez szakértő kiválasztása 
- 382/2007. (X. 25.) Fedezet biztosítása a 2007. augusztus 20-i Mágnás Miska 
előadás többletköltségeire:  
- Z-384/2007. (XI.15.), Z-385/2007.(XI.15)., Z-386/2007. (XI.15.), Z-401/2007. 
(XI.20.) 
A központi Orvosi Ügyelet vállalkozásba adására vonatkozó közbeszerzési 
eljárásban az ajánlati felhívás hiánypótlás következtében történő módosításának, 
valamint a tárgyalás szabályainak jóváhagyása. 



2 

- 388/2007. (XI.15.) Gulyás Antal részére önkormányzati lakás önkormányzati 
érdekből történő bérbeadása. 
- 389/2007. (XI.15.) A Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola épületében 
található szolgálati lakás átminősítése. 
- 393/2007. (XI.15.) Tájékoztató a város rehabilitációra kiírásra kerülő pályázati 
lehetőségekről (Abony Város főtér- közösségi ház projektjéhez) 
- 397/2007.(XI.15.) Tájékoztató a „Kistérségi járóbeteg szakellátás fejlesztése a 
Közép-magyarországi régióban (KMOP 4.3.2.)” című pályázati lehetőségről 
- 404/2007.(XI.29.) ifj. Dr. Tóta Áron ügyvéd 2006. november 1. napjától végzett 
munkájáról 
- 407/2007.(XI. 29.) Háziorvosi tevékenység ellátása céljából igénybevett orvosi 
rendelő helyiségek bérleti szerződés meghosszabbítása tárgyában (Dr. Debreczeni 
Lászlóné)  
- 408/2007.(XI.29.) Háziorvosi tevékenység ellátása céljából igénybevett orvosi 
rendelő helyiségek bérleti szerződés meghosszabbítása tárgyában (Dr. Pusztai 
Dezső). 
- 409/2007.(XI. 29.) Abony Város Önkormányzat Víziközműveket Működtető 
Intézmény Megszüntető Okiratának jóváhagyása: 
- 410/2007. (XI. 29.) A Közoktatási és Közművelődési Tevékenységet Koordináló 
Intézmény megszüntetése 
- 428/2007.(XI. 29.) 2008. évi mezőgazdasági haszonbérleti, valamint Piac-területi 
bérleti díjak megállapítása: 
- 429/2007.(XI. 29.) 2008. évi mezőgazdasági haszonbérleti, valamint Piac-területi 
bérleti díjak megállapítása: 
- 431/2007.(XI. 29.) Abony Város Önkormányzat folyószámlahitel szerződésének 
megújítása 
- 433/2007. (XI.29.) A vásár- és piactartás rendjéről szóló 16/2001. (XII.06.)számú 
rendelet módosítása 
- 435/2007. (XI. 29.) Abony Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal dolgozói, 
közoktatási intézményeinek alkalmazottai, valamint az önkormányzat részben önálló 
intézményeinek dolgozói részére adható ajándékutalvány 
- 437/2007. (XI.29.) Megbízás biztosítási alkusz tevékenységre. 
- 439/2007. (XI.29.) Az abonyi 3671/5 hrsz-ú közpark (Vadaspark) erdőgazdálkodási 
tervének elkészítése. 
- 441/2007. (XI.29.) Abonyi Strandfürdő területén álló faház tulajdonjogának 
rendezése. 
- 448/2007.(XI.29.) Helyi népszavazás kezdeményezése Pest megye Közép-
magyarországi Régióról 2013. után történő leválásáról 
- 452/2007. (XII. 05.) Lomtalanítási akcióhoz pénzügyi fedezet biztosítása: 
- 453-454-455-456-457-458-459-460-461-462/2007. (XII. 05) Polgármesteri Hivatal 
és a közoktatási, sport és közművelődési intézmények közötti megállapodás 
jóváhagyása  
- 463/2007. (XII. 05.) 2007. évi rendezvényterv módosítása:  
- 467/2007. (XII. 05.) Gyöngyszemek Óvodája Télapó Ünnepségének támogatása 
- 468/2007. (XII.05.) A játékkaszinóban folyó szerencsejáték szervezése tárgyában 
kiírásra kerülő koncessziós pályázathoz az önkormányzati döntés meghozatala 
- 469/2007.(XI.29.) Ceglédi Rendőrkapitányság vezetőjének kinevezése 
- 471/2007.(XII.17.) Pályázati saját forrás meghatározása 
- 472/2007.(XII.17.) Pályázati saját forrás meghatározása 
- 473/2007.(XII.17.) Pályázati saját forrás meghatározása 
- 474/2007. (XII.17.) III. számú felnőtt háziorvosi körzet megbízási szerződésének 
módosítása 
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- 476/2007. (XII. 17.) Abony Város Önkormányzat általános forgalmi 
adókötelezettségére vonatkozó nyilatkozat megtétele 

 
2. Abony város Önkormányzat Képviselő-testülete határidő megjelölése nélkül 

hatályban tartja az alábbi határozatokat: 
 
- 316/2006. (XII. 21.) Gyermek és felnőtt étkeztetés 2006. évi elszámolása, 
közétkeztetésre kötött Vállalkozási és Bérleti Szerződés módosítása 
- 399/2007.(XI.15.) A Remondis Kétpó Kft. Felügyelő Bizottsága tagjának 
jóváhagyása 
- Z-402/2007. (XI.20.) A központi orvosi ügyelet ellátása tárgyú közbeszerzési eljárás 
nyertesének kiválasztása 
- 430/2007.(XI.29.) Adatvédelmi szabályzat jóváhagyása 
 

3. Abony város Önkormányzat Képviselő-testülete határidő hosszabbítását 
rendeli el az alábbi határozatok végrehajtására: 

 
- 81/2007. (III.08.) Az önkormányzat tulajdonát képező Abony, Simonffy u. 409/12 
hrsz-ú Határidő: 2008. március 31 
- 111/2007.(III.29.) Szilágyi Erzsébet utca tulajdonjogának térítésmentes átadására 
és átvételére irányuló megállapodás jóváhagyása  
Határidő: 2008. december 31 
- 144/2007. (IV.11.) Abony Város Településfejlesztési koncepciója 
Határidő: 2008. július 30 
- Z-244/2007. (VII.19.) Abony, 859/1 hrsz-ú Piac fejlesztésére kiírt pályázat elbírálása 
Határidő: 2008. június 30 
- 289/2007.(VIII.30.)  Pályázat az önkormányzatok, illetőleg önkormányzati 
feladatellátást biztosító egyes közszolgáltatások akadály-mentesítésére 
Határidő: 2008. május 31 
- 343/2007. (IX.27.) Szándéknyilatkozat a balatonszárszói tábor csemői 
tulajdonrészének megvásárlására. 
Határidő: 2008. március 31 
- 372/2007. (X.25.) Magyar Telecom Nyrt. által bérelt Abony, Vasút út 15. sz. alatti 
4892 hrsz-ú önkormányzati ingatlan bérleti szerződésének módosítása. 
Határidő: 2008. február 29 
- 374/2007. (X. 25.) A bölcsődei férőhelyek bővítése 
Határidő: 2008. február 15. 
- 390/2007. (XI.25.) KEOP 2.3.0 pályázat a szeméttelep rekultivációja Szolnok, 
Rákóczifalva és Szajol településekkel közösen. 
Határidő: 2008. július 31 
- 391/2007.(XI.15.) A helyi foglalkoztatási kezdeményezések támogatása és a 
szociális gazdaság fejlesztése érdekében partnerség vállalása 
Határidő: 2008.  június 30.. 
- 392/2007. (XI.15.) Döntés a 3312/1 és 3312/2 hrsz-ú ingatlanok tulajdonosai által 
támasztott feltételek tárgyában.  
Határidő: 2008. június 30 
-394/2007. (XI.15.) Pályázat előkészítése a „közoktatási intézmények 
beruházásainak támogatása” című pályázati kiírás alapján 
Határidő: 2008. február 29. 
- 395/2007. (XI.15.) Pályázat előkészítése a „közoktatási intézmények 
beruházásainak támogatása” című pályázati kiírás alapján 
Határidő: 2008. február 29. 
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- 396/2007. (XI.15.) Pályázat előkészítése a „közoktatási intézmények 
beruházásainak támogatása” című pályázati kiírás alapján 
Határidő: 2008. február 29. 
- 421/2007.(XI.29.)„KEOP – 1.3.0 – ivóvízminőség javítás” című pályázat benyújtása 
Határidő: 2008. március 31. 
- 422/2007. (XI. 29.) „KEOP – 1.3.0 – ivóvízminőség javítás” című pályázat 
benyújtása (hitel) 
Határidő: 2008. február 15. 
- 423/2007. (XI. 29.) Az ISPA projekt keretében a felajánlott természetbeni juttatásra 
igénybejelentés 
Határidő: 2008. február 15. 
- 425/2007. (XI. 29.) A Városi Strandfürdő által az abonyi iskolások részére 
ingyenesen biztosított szolgáltatás elszámolására 
Határidő: 2008. február 15. 
- 432/2007. (XI. 29.) Az egyházi ingatlan kártalanítási összeg befektetésének 
meghosszabbítása 
Határidő: 2008. április 02. 
- 436/2007. (XI. 29.) Étkezési utalvány beszerzéséhez pénzügyi fedezet biztosítása 
2008. január 1-jétől 2008. március 31-ig. 
Határidő: 2008. március 31. 
- 442/2007. (XI.29.) Abony, Vasútállomás területén kialakítandó integrált közlekedési 
csomópont megtervezéséhez tervező megbízása. 
Határidő: 2008. február 29 
- 444/2007.(XI.29.) Az OLLÉ Program keret-megállapodásának aláírása 
Határidő: 2008. március 31. 
- 450/2007. (XII. 05.) Abony Város Önkormányzat kötvénykibocsátásának 
jóváhagyása 
Határidő: 2008. március 31. 
- 451/2007. (XII.05.) Abony, Szelei u. 84. sz. alatti, 816/1 hrsz-ú ingatlan 
értékesítésre történő kijelölése. 
Határidő: 2008. március 31. 
- 475/2007. (XII. 17) Abony Város Önkormányzat 409/2007. számú Képviselő-
testületi határozat módosítása: 
Határidő: 2008. február 28. 

 
Határidő: 2008. február 29. 
Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 
Végrehajtásban közreműködik: Jegyzői titkárság 
A határozatról értesül:  

Jegyzői titkárság 
 

                       K.m.f. 

 Romhányiné dr. Balogh Edit s.k. Dr. Németh Mónika s.k. 
  polgármester jegyző         
         
Kivonat hiteléül: Abony, 2008. február 1. 
 
Darányi Erika 
 jkv. 
                      
 
 


