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275/2009. (VIII. 27.) sz. 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: 

 362/2008. (X. 30.) Abony város intézményeinek akadálymentesítése 

1. a) pontja tekintetében 

 426/2008. (XII.18.) TK-VÍZ Termelő és Szolgáltató Kft. „f.a.” felszámolási 

eljárása során készült vagyonfelosztási javaslat jóváhagyása 

 Z-442/2008. (XII.18.) Közbeszerzési eljárás indítása Főtér kivitelezésére 

 52/2009. (III.09.) Bölcsőde és közoktatási intézmények infrastrukturális 

fejlesztéséenk támogatására pályázat benyújtása (Szivárvány Óvoda) 

 53/2009.(III.09.) Bölcsőde és közoktatási intézmények infrastrukturális 

fejlesztésének támogatására pályázat benyújtása ( Pingvines Óvoda) 

 54/2009.(III.09.) Bölcsőde és közoktatási intézmények infrastrukturális 

fejlesztésének támogatására pályázat benyújtása (Szivárvány Óvoda II) 

 55/2009.(III.09.) Bölcsőde és közoktatási intézmények infrastrukturális 

fejlesztésének támogatására pályázat benyújtása (Gyöngyszemek Óvodája) 

 56/2009.(III.09.) Bölcsőde és közoktatási intézmények infrastrukturális 

fejlesztésének támogatására pályázat benyújtása (Somogyi Iskola) 

 57/2009.(III.09.) Bölcsőde és közoktatási intézmények infrastrukturális 

fejlesztésének támogatására pályázat benyújtása (Gyulai Iskola) 

 58/2009.(III.09.) Bölcsőde és közoktatási intézmények infrastrukturális 

fejlesztésének támogatására pályázat benyújtása (Pa-Ku Consulting Bt.) 

 Z-61/2009. (III.23.) A „Lehetőségeink Főtere – Kossuth tér környezetrendezése 

Abonyban” (I. ütem) KMOP-5.2.1/A-2008-0040 azonosító számú projekt 

kivitelező kiválasztásáról szóló közbeszerzési eljárást kezdeményező, KÉ-

3091/2009. számú ajánlati felhívás hirdetményének módosítása 

 73/2009.(III. 26.) Az Abony, Vasút u. 118. sz. 4136 hrsz-ú önkormányzati 

tulajdonban lévő iskola bérbeadásához történő hozzájárulás 

 112/2009.(IV.14.) „Közfoglalkoztatás-szervezők foglalkoztatásának 

támogatása” elnevezésű központi munkaerő-piaci program keretében közcélú 

foglalkoztatás szervezéséhez szükséges személyek foglalkoztatásának 

támogatása 

 121/2009.(IV.30.) Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és Egységes 

Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény igazgatói állására beérkezett pályázat 

elbírálása 



 

 

 127/2009. (IV.30.) A közoktatási intézmények 2009/2010. tanév szakmai 

feladatellátásához szükséges órakeretek biztosításának alapelveinek 

meghatározása 

 131/2009.(IV.30) Részvételi szándék a KMOP-2009-2.1.2 - Kerékpárforgalmi 

hálózat fejlesztése pályázaton való indulásról 

 137/2009.(IV.30.) A Város közlekedési rendjének felülvizsgálatára vonatkozó 

megbízás 

 Z-141/2009. (IV.30.) Az ABOKOM Nonprofit Kft. Alapító Okiratának 

módosítása 

 Z-142/2009. (IV.30.) Az ABOKOM Nonprofit Kft. Alapító Okiratának 

módosítása 

 Z-149/2009.(V.28.) Vezetői megbízás a Somogyi Imre Általános Iskolában 

 163/2009.(V.28.) A gyermekétkeztetés megszervezésére vonatkozó 

közbeszerzési eljárást lebonyolító szervezet megbízása 

 165/2009.(V.28.) KMOP-4.3.2.-2008. Pest megye dél-keleti területi igényeit 

kiszolgáló alapfokú járó-beteg szakellátás fejlesztése című projekt műszaki 

ellenőri feladatainak ellátásra cég kiválasztása 

 166/20009.(V.28.) KMOP-4.3.2.-2008. Pest megye dél-keleti területi igényeit 

kiszolgáló alapfokú járó-beteg szakellátás fejlesztése című projekt 

könyvvizsgálói feladatainak ellátásra cég kiválasztása 

 167/2009.(V.28.) „Lehetőségeink Főtere – Kossuth tér környezetrendezése 

Abonyban c. projekt műszaki ellenőri feladatainak ellátására cég kiválasztása 

 168/2009.(V.28.) Lehetőségeink Főtere – Kossuth tér környezetrendezése 

Abonyban c. projekt könyvvizsgálói feladatainak ellátására cég kiválasztása 

 169/2009.(V.28.) „Abony Város belterületi kapcsolatainak javítása az élhetőbb 

település megvalósítása érdekében’ című és a KMOP-2.1.1./B-08-2008-0053-s 

azonosítási számú pályázathoz a projekt műszaki ellenőri feladatainak ellátására 

történő cég kiválasztása 

 170/2009.(V.28.) „Abony Város belterületi kapcsolatainak javítása az élhetőbb 

település megvalósítása érdekében’ című és a KMOP-2.1.1./B-08-2008-0053-s 

azonosítási számú pályázat könyvvizsgálói feladatainak ellátására történő cég 

kiválasztása 

 171/2009.(V.28.) KMRFT-TEUT Abony Város belterületi Apponyi út 

burkolatjavítása projekt műszaki ellenőri feladatainak ellátására történő cég 

kiválasztása 

 Z-184/2009. (IV.25.) Az Abokom Nonprogit Kft.  Alapító Okiratának 

módosítása 

 Z-190/2009.(VI.25.) Abony, Kossuth tér 18. 5503/1 hrsz-ú Kinizsi Pál 

Gimnázium és Szakközépiskola tetőcseréje és statikai megerősítésének 

megvalósítására irányuló közbeszerzési eljárás hirdetményének megtárgyalása  

 197/2009.(VI.25.) Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskolán végrehajtandó 

munkálatok műszaki ellenőri feladatainak ellátására cég kiválasztása 

 202/2009. (VI.25.) A logopédiai és gyógytestnevelési feladatok 2009. 

szeptember 1-től történő ellátásáról szóló megállapodás jóváhagyása 

 206/2009.(VI.25.) Az egyházi ingatlan kártalanítási összeg befektetése 

 208/2009.(VI.25.) Az Intexa Ingatlanfejlesztő Kft-vel kötött adásvételi 

szerződés módosítása 

 209/2009.(VI.25.) Abony település környezetvédelmi programjának elkészítése 

 210/2009. (VI.25.) Az Európai Mobilitási Hét 2009. évi Kartájához történő 

csatlakozás 

 211/2009.(VI.25.) A 2009. évi decentralizált fejlesztési és területfejlesztési 

célelőirányzatból megvalósuló és a Közép-magyarországi Regionális Fejlesztési 

Tanács által kiírásra került önkormányzati fejlesztések támogatása területi 

kötöttség nélkül című KMRFT-CEDE-2009 (Gyulai Gaál Miklós Általános 



 

 

Iskola) pályázati kiíráson történő részvételi lehetőségről szóló 172/2009. (V. 28.) 

számú határozat módosítása 

 212/2009.(VI.25) A 2009. évi decentralizált fejlesztési és területfejlesztési 

célelőirányzatból megvalósuló és a Közép-magyarországi Regionális Fejlesztési 

Tanács által kiírásra került önkormányzati fejlesztések támogatása területi 

kötöttség nélkül című KMRFT-CEDE-2009 (Somogyi Imre Általános Iskola) 

pályázati kiíráson történő részvételi lehetőségről szóló 173/2009. (V. 28.) számú 

határozat módosítása 

 213/2009.(VI.25) A 2009. évi decentralizált fejlesztési és területfejlesztési 

célelőirányzatból megvalósuló és a Közép-magyarországi Regionális Fejlesztési 

Tanács által kiírásra került KMRFT-TEUT-2009 (Vak Bottyán, Thököly utak) 

pályázati kiíráson történő részvételi lehetőségről szóló 176/2009. (V. 28.) számú 

képviselő-testületi határozat módosítása 

 214/2009.(VI.25) A 2009. évi decentralizált fejlesztési és területfejlesztési 

célelőirányzatból megvalósuló és a Közép-magyarországi Regionális Fejlesztési 

Tanács által kiírásra került KMRFT-TEUT-2009 (Báthory, Deák, Jókai utak) 

pályázati kiíráson történő részvételi lehetőségről szóló 177/2009. (V. 28.) számú 

képviselő-testületi határozat módosítása 

 215/2009.(VI.25.) A 2009. évi decentralizált fejlesztési és területfejlesztési 

célelőirányzatból megvalósuló és a Közép-magyarországi Regionális Fejlesztési 

Tanács által kiírásra került KMRFT-TEUT-2009 (Szapáry út) pályázati kiíráson 

történő részvételi lehetőségről szóló 178/2009. (V. 28.) számú képviselő-testületi 

határozat módosításáról 

 Z-221/2009.(VII.09) Az „Abony Város Önkormányzata fenntartása alatt 

működő Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola tetőcseréje és statikai 

megerősítése” kivitelező kiválasztására döntési javaslat 

 Z-222/2009.(VII.09.) Abony, Kossuth tér 18. 5503/1 hrsz-ú Kinizsi Pál 

Gimnázium és Szakközépiskola tetőcseréje és statikai megerősítésének 

megvalósítására irányuló új közbeszerzési eljárás lefolytatásának megtárgyalása 

 227/2009.(VII.09.) Útépítések miatt indokolt vízvezeték csere megvalósítása, és 

az ahhoz szükséges fedezet biztosítása 

 229/2009.(VII.09.) Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola tetőcseréjének 

megvalósítására irányuló közbeszerzési eljárás lebonyolítására cég kiválasztása 

 234/2009. (VII.16.) A Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás által benyújtásra 

kerülő KMOP-208-3.1.2/C Turisztikai Desztinációs Menedzsment Szervezetek 

Támogatása című pályázatban vállalt kötelezettségek támogatása 

 235/2009.(VII.16.) Abony Városi Polgárőrség támogatási kérelmének elbírálása 

 237/2009.(VII.16.) Az egyházi ingatlan kártalanítási összeg befektetése 

 

 

2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete határidő megjelölése nélkül rendeli el 

az alábbi határozatok végrehajtására: 

 Z-150/2009.(V.28) Lehetőségeink Fő tere – Kossuth tér környezetrendezése 

Abonyban (I. ütem), KMOP-5.2.1/A-2008-0040 azonosítási számú projekt 

kivitelezési feladatainak ellátására kiírt közbeszerzési eljárás eredményének 

megállapítása 

 230/2009.(VII.09.) „ÁROP-3.A.1 pályázati kiírás alapján a polgármesteri 

hivatalok szervezetfejlesztése a Közép-magyarországi régióban” c. projekt 

projektmenedzsmenti feladatainak ellátására cég kiválasztása 

 231/2009.(VII.09.) „ÁROP-3.A.1 pályázati kiírás alapján a polgármesteri 

hivatalok szervezetfejlesztése a Közép-magyarországi régióban” c. projekt 

közbeszerzési feladatainak ellátására cég kiválasztása 



 

 

 Z-232/2009.(VII.16.) „Abony Város öt belterületi utcájának szilárd útburkolattal 

történő ellátására, és egy belterületi út útfelújítási munkáira” kivitelező 

kiválasztása 

 

 

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

alábbi határozatok végrehajtására: 

 

 

 Z-340/2008. (VI. 26.) Az Ungár-kúria Abony, Szolnoki út 3. sz. alatti, 3262 hrsz-ú 

ingatlan értékesítése 

Határidő: 2009. december 31. 

 416/2008. (XII.18.) A Közbeszerzési Ad-Hoc Bizottság megbízása Főtér kivitelezésére 

közbeszerzési eljárás lefolytatására 

Határidő: 2009. október 31 

 79/2009. (III.26) KEOP-2009-5.3.0/A kódjelű „Épületenergetikai fejlesztések” című 

pályázat benyújtása 

Határidő: 2009. december 31. 

 Z-143/2009. (IV.30.) A szavazatszámláló bizottságok tagjainak, póttagjainak 

megválasztása 

Határidő: 2010. február 28. 

 157/2009.(V.28.) A Polgármesteri Hivatal és az intézmények alapító okiratának 

módosítása 

Határidő: 2009. szeptember 1. 

 162/2009.(V.28) Remondis Kétpó Kft. önkormányzati tulajdonú üzletrészének közös 

tulajdonná alakítására vonatkozó szerződés jóváhagyása 

Határidő: 2009. szeptember 30. 

 204/2009.(VI.25.) A nyári gyermekétkeztetés biztosítása 

Határidő: 2009. szeptember 30. 

 205/2009.(VI.25.) Abony Város belvíz elvezető rendszer (II. ütem) engedélyezés szintű 

tervdokumentációjának tervezésére tervező megbízása 

Határidő: 2009. december 31. 

 218/2009.(VI.25.) A Közép-magyarországi  Operatív Program keretében kiírásra került 

„Pest megyei település-központok fejlesztése – Kisléptékű megyei fejlesztések” c. és a 

KMOP-2009-5.2.1/A kódjelű pályázati kiíráson történő részvételi lehetőség 

Határidő: 2009. szeptember 30. 

 225/2009.(VII.09.) Sívó kúria tatarozása, SANAMED Kht-val kötött szerződés 

módosítása 

Határidő: 2009. szeptember 30. 

 Z-226/2009.(VII.09.) Pest megye dél-keleti területi igényeit kiszolgáló alapfokú 

járóbeteg szakellátás fejlesztése című pályázat megvalósítására irányuló közbeszerzési 

eljárás ajánlattételi felhívásának megtárgyalása 

Határidő: 2009. október 31. 

 233/2008. (VI. 26.) Abony, Lovassy u. 3. sz. alatti 2253/2 hrsz-ú ingatlan értékesítése 

Határidő: 2009. december 31. 

 236/2009.(VII.16.) A Sívó kúria tatarozása, Vállalkozási Szerződés megkötése, és a 

SANAMED Kht-val kötött szerződés módosítása 

Határidő: 2009. szeptember 30. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

A határozatról értesülnek: 

Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 

Dr. Németh Mónika jegyző 

Urbán Ildikó aljegyző 

Valamennyi Osztályvezető 

K.m.f. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit s.k.   Dr. Németh Mónika s.k. 

                polgármester                  jegyző 

 

 

Kivonat hiteléül: 

Abony, 2009. augusztus 28.  

 

Farkasné Fazekas Mária 

              jkv. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 


