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Napirend: Előterjesztés a lejárt határidejű határozatokról 

 

152/2010. (V. 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: 

 

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

 293/2009. (IX.24.) 3. pontja Közösségi Ház meglévő terveinek átdolgozására 

tervező megbízása 

 415/2009. (XII.16.) Abonyi piac és üzletház projekt üzleti terv elkészítésre 

megbízás 

 Z-6/2010. (I.28.) Virág Anett részére önkormányzati lakás önkormányzati 

érdekből történő bérbeadása 

 Z-7/2010. (I.28.) Árpásné Selmeczi Ildikó részére önkormányzati lakás 

önkormányzati érdekből történő bérbeadása 

 Z-8/2010. (I.28.) A KMOP-4.3.2-2008. Pest megye dél-keleti területi igényeit 

kiszolgáló alapfokú járóbeteg szakellátás fejlesztése című pályázat 

megvalósítására irányuló „bútor beszerzése” című közbeszerzési eljárás 

ajánlattételi felhívás jóváhagyása 

 12/2010. (I.28.) Háziorvosi tevékenység ellátása céljából igénybevett orvosi 

rendelő helyiség bérleti szerződés meghosszabbítása 2010. évre 

 13/2010. (I.28.) Városi Sportcsarnok területén található büfé bérbeadásának 

jóváhagyása 

 23/2010. (I.28.) 1., 2. és 3. pontja Báthory, Deák, Jókai Thököly, Vak Bottyán és 

Szapáry utcák felújításához és a vasúti kövek további felhasználásához, valamint a 

2010. évben kátyúzni kívánt utakhoz kapcsolódó Közbeszerzési Ad-hoc Bizottság 

és közbeszerzési eljárást lefolytató szervezet megbízása  

 32/2010. (II.15.) Útépítések miatt indokolt vízvezeték hálózat cseréje 

 36/2010. (II.15.) 1., 2., 3. és 5. pontja Abony Városi Strandfürdő működési, 

fejlesztésének feladatai, valamint úszóbérlet lehetőségének vizsgálata 

 40/2010. (II.15.) OLLÉ Program önerőből történő megvalósítása 

 Z-49/2010. (III.08.) Elővásárlási jog gyakorlása árverés útján értékesített 

lakóingatlanra 

 53/2010. (III.08.) II. számú vegyes fogorvosi körzet ellátása 

 55/2010. (III.08.) A 42/2010. (II.15.) számú Képviselő-testületi határozattal 

jóváhagyott műszaki ellenőrzési szerződés kapcsán felmerült kérdések tisztázása 

 56/2010. (III.08.) Abony Város közterületén vezetett kisfeszültségű villamos 

vezetéket veszélyeztető fák gallyazása 

 68/2010. (III.25.) Abony Város Önkormányzat és az ABOKOM Nonprofit Kft. 

között köttetett keretszerződés módosítása 
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 86/2010. (IV.19.) 1. és 2. pontja Salgótarján, Vár u. 22. sz. 12191 hrsz-ú 

önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan működtetése 

 123/2010. (V.05.) Abony Város Önkormányzata Nemzeti Vágta Regionális 

Előfutamán való részvétele 

 126/2010. (V.10.) Az OLLÉ műfüves labdarúgópálya Kihívás Napján való 

ingyenes használatba adása 

 Z-129/2010. (V.10.) A Pest megye dél-keleti területi igényeit kiszolgáló alapfokú 

járóbeteg szakellátó fejlesztése című KMOP-4.3.2-2008-0008 számú projekt 

megvalósításához szükséges intézkedések megtétele 

 

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

alábbi határozatok végrehajtására: 

 

 320/2008. (IX.25.) Abony, Rózsás dűlő 0365 hrsz-ú ingatlan telekrendezése 

Határidő: 2010. december 31. 

 1/2010. (I.04.) A KMOP-2009-5.2.1/B kódjelű, Lehetőségeink Főtere Abony 

település központjának integrált fejlesztése című pályázathoz szükséges önerő 

mértékének meghatározása 

Határidő: 2010. december 31. 

 17/2010. (I.28.) Abony Város módosított Települési Környezetvédelmi 

Programjának (2010-2016) elfogadása 

Határidő: 2011. március 15. 

 22/2010. (I.28.) Vasúti kövek további felhasználásához kapcsolódó, valamint a 

2010. évben kátyúzni kívánt utcák kiválasztása 

Határidő: 2010. október 31. 

 23/2010. (I.28.) 4. pontja Báthory, Deák, Jókai Thököly, Vak Bottyán és Szapáry 

utcák felújításához és a vasúti kövek további felhasználásához, valamint a 2010. 

évben kátyúzni kívánt utakhoz kapcsolódó Közbeszerzési Ad-hoc Bizottság és 

közbeszerzési eljárást lefolytató szervezet megbízása 

Határidő: 2010. augusztus 31. 

 Z-30/2010. (II.15.) A Báthory, Deák, Jókai, Thököly, Vak Bottyán és Szapáry 

utcák felújításához és a Vasúti kövek további felhasználásához valamint a 2010-es 

évben kátyúzni kívánt utakhoz kapcsolódó közbeszerzési eljárás ajánlattételi 

felhívásának megtárgyalása 

Határidő: 2010. június 30. 

 36/2010. (II.15.) 4. pontja Abony Városi Strandfürdő működési, fejlesztésének 

feladatai, valamint úszóbérlet lehetőségének vizsgálata  

Határidő: 2010. december 31. 

 38/2010. (II.15.) Abony Város Önkormányzat 2010. évi költségvetésének 

megalkotása  

Határidő: 2010. július 31. 

 Z-48/2010. (III.08.) A KMOP-4.3.2-2008. Pest megye dél-keleti területi igényeit 

kiszolgáló alapfokú járóbeteg szakellátás fejlesztése című pályázat 

megvalósítására irányuló „műszer és betegirányító rendszer beszerzése ” című 

közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása 

Határidő: 2010. május 31. 

 54/2010. (III.08.) Állásfoglalás Abony Város Önkormányzat és Fekete Tibor bérlő 

között lévő szerződés semmiségének megállapítása tárgyában indított peres eljárás 

Bírósági megkeresése 

Határidő: 2010. szeptember 30. 

 66/2010. (III.25.) „Abony piac és üzletház” projekt üzleti tervének elfogadása 

Határidő: 2010. június 30. 

 71/2010. (III.25.) Abonyi Lajos Múzeum és Kiállítóhely biztonságtechnikai 

berendezésének megoldása 

Határidő: 2010. szeptember 30. 
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 74/2010. (III.25.) „Virágos városért” feladatok meghatározása  

Határidő: 2010. szeptember 30. 

 79/2010.(III.25.) A Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű 

Társaság megalapítása 

Határidő: 2010. december 31. 

 86/2010. (IV.19.) 3., 4., 5. és 6. pontja Salgótarján, Vár u. 22. sz. 12191 hrsz-ú 

önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan működtetése 

Határidő: 2010. december 31. 

 87/2010. (IV.19.) Abony Város Önkormányzata és a GEN-ÉP Zrt. között kötött 

szerződés módosítása 

Határidő: 2010. december 31. 

 Z-117/2010. (V.03.) A Pest megye dél-keleti területi igényeit kiszolgáló alapfokú 

járóbeteg szakellátó fejlesztése című KMOP-4.3.2-2008-0008 számú projekt 

megvalósításához szükséges intézkedések megtétele 

Határidő: 2010. december 31. 

 118/2010. (V.03.) „Szociális célú városrehabilitáció” hagyományos építésű városi 

területek rehabilitációja című és a KMOP-2009-5.1.1/A kódjelű pályázati kiíráson 

történő részvételi lehetőség 

Határidő: 2010. december 31. 

 Z-120/2010. (V.05.) A Pest megye dél-keleti területi igényeit kiszolgáló alapfokú 

járóbeteg szakellátó fejlesztése című KMOP-4.3.2-2008-0008 számú projekt 

megvalósításához szükséges intézkedések megtétele 

Határidő: 2010. december 31. 

 Z-121/2010. (V.05.) A Pest megye dél-keleti területi igényeit kiszolgáló alapfokú 

járóbeteg szakellátó fejlesztése című KMOP-4.3.2-2008-0008 számú projekt 

megvalósításához szükséges intézkedések megtétele 

Határidő: 2010. december 31. 

 Z-122/2010. (V.05.) A Pest megye dél-keleti területi igényeit kiszolgáló alapfokú 

járóbeteg szakellátó fejlesztése című KMOP-4.3.2-2008-0008 számú projekt 

megvalósításához szükséges intézkedések megtétele 

Határidő: 2010. december 31. 

 128/2010. (V.10.) „Szociális célú városrehabiltiácó hagyományos építésű városi 

területek rehabilitációja című és a KMOP-2009-5.1.1/A kódjelű pályázathoz 

szükséges önerő mértékének meghatározása 

Határidő: 2010. december 31. 

 

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. május 28. 

 

Farkasné Fazekas Mária 

              jkv.            


