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109/2010. (IV. 29.) 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: 

 

 76/2009. (III. 26.) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos 

hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 6/2003. (V. 16.) számú rendelet 

módosítása 

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

fejlesztések” című pályázat benyújtása 

 113/2009. (IV. 14.) Egyebek – Salgótarján, Vár u. 22. sz. 12191 hrsz-ú 

önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan működtetése 

 233/2009. (VII. 16.) OLLÉ Program megvalósítása 

 259/2009. (VIII. 27.) A Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló 

Együttműködési Program 2007-2013 keretében a „Távmunka Program a 

Szlovák-Magyar Határtérségben” című, az Aktív polgárokat Európának c. 

program keretein belül „Testvérvárosi kapcsolatok kiépítése Abony és … 

között” című, valamint a KMOP – 3.1.1/C „Kulturális és örökségturizmus 

fejlesztése” című pályázati kiírásra pályázat benyújtása 

 260/2009. (VIII. 27.) A Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló 

Együttműködési Program 2007-2013 keretében a „Távmunka Program a 

Szlovák-Magyar Határtérségben” című, az Aktív polgárokat Európának c. 

program keretein belül „Testvérvárosi kapcsolatok kiépítése Abony és … 

között” című, valamint a KMOP – 3.1.1/C „Kulturális és örökségturizmus 

fejlesztése” című pályázati kiírásra pályázat benyújtása 

 423/2009. (XII. 16.) Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás által benyújtásra 

kerülő „2010/1. Téli, tavaszi közmunkaprogram” című pályázat támogatása 

 10/2010. (I.28.) 7. sz. felnőtt háziorvosi körzet helyettesítése 

 75/2010. (III. 25.) A társadalmi szervezetek 2010. évi önkormányzati 

támogatásának pályázati kiírása 

 76/2010. (III. 25.) A település belterületén talált kóbor ebek befogására és 

tárolására vállalkozási szerződés megkötése 

 77/2010. (III. 25.) A KMOP-2009-4.5.3. Egyenlő esélyű hozzáférés a 

közszolgáltatásokhoz Somogyi Imre Általános Iskola komplex 

akadálymentesítéséhez c. nyertes projekthez kapcsolódóan 

projektmenedzsmenti feladatok ellátására történő cég kiválasztása 
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2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete határidő hosszabbítását rendeli el az 

alábbi határozatok végrehajtására: 

 

 421/2008.(XII.18.) A Polgármesteri Hivatal 2009. évi informatikai 

fejlesztésére fedezet biztosítása 

Határidő: 2010. június 30. 

 41/2009. (II.26.) A tanítási időkeret csökkentése 

Határidő: 2010. május 15. 

 261/2009. (VIII. 27.) A Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló 

Együttműködési Program 2007-2013 keretében a „Távmunka Program a 

Szlovák-Magyar Határtérségben” című, az Aktív polgárokat Európának c. 

program keretein belül „Testvérvárosi kapcsolatok kiépítése Abony és … 

között” című, valamint a KMOP – 3.1.1/C „Kulturális és örökségturizmus 

fejlesztése” című pályázati kiírásra pályázat benyújtása 

Határidő: 2010. június 30. 

 294/2009. (IX. 24.) A KMOP-3.1.1/C „Kulturális és örökségturizmus 

fejlesztése” című pályázathoz szükséges önerő meghatározása, és a pályázat 

elkészítéséhez kapcsolódó vállalkozási szerződés jóváhagyása 

Határidő: 2010. június 30. 

 315/2009.(XII.15.) A KMOP-3.1.1/C „Kulturális és örökségturizmus 

fejlesztése” című pályázathoz szükséges önerő meghatározása 

Határidő: 2010. június 30. 

 399/2009. (XII. 15.) Sebességmérő készülékek működtetésének lehetősége 

közreműködő igénybevételével 

Határidő: 2010. június 30. 

 37/2010. (II. 15.) Salgóbányai tábor 2010. évi működtetésének biztosítása 

Határidő: 2010. december 31. 

 70/2010. (III. 25.) Útépítések miatt indokolt vízvezeték hálózat cseréje 

Határidő: 2010. június 30. 

 78/2010. (III. 25.) A Bogácsi üdülő üzemeltetői jogának megszerzésére 

együttműködési megállapodás jóváhagyása 

Határidő: 2010. június 30. 

 82/2010. (III. 25.) Abony Város Önkormányzat 2010. évi közbeszerzési 

tervének elfogadása 

Határidő: 2010. december 31. 

 

3. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete határidő megjelölése nélkül 

hatályban tartja az alábbi határozatokat: 

 

 11/2010. (I.28.) SANAMED Kht-val a járóbeteg szakellátás működtetésére 

vonatkozó egészségügyi ellátási szerződés módosítása 

 Z-47/2010. (III. 08.) A KMOP-4.3.2-2008. Pest megye dél-keleti területi 

igényeit kiszolgáló alapfokú járóbeteg szakellátás fejlesztése című pályázat 

megvalósítására irányuló „informatikai eszközök és szoftverbeszerzés” című 

közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása 

 67/2010. (III.25.) ABOKOM Nonprofit Kft Javadalmazási szabályzata 
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A határozatról értesülnek: 

Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 

Dr. Németh Mónika jegyző 

Urbán Ildikó aljegyző 

Valamennyi Osztályvezető 

ABOKOM Nonprofit Kft. 

 

K.m.f. 

 

  

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

              polgármester               jegyző 

 

 

Kivonat hiteléül: 

Abony, 2010. április 30. 

 

Darányi Erika 

       jkv.         

 

 
 

 

 

 


