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195/2010. (VI. 24.) 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: 

 

 306/2008. (IX.25.) A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2009. 

évi csatlakozására és eljárási rendjének és megállapításának módjáról szóló szabályzat 

jóváhagyása  

 15/2010. (I.28.) Somogyi Imre Általános Iskola igazgatói állására pályázat kiírása 

 29/2010. (II.15.) A bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztésének 

támogatására pályázat benyújtása 

 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 

 96/2010. (IV.29.) A 2009. évi közbeszerzési statisztikai összegzésének megtárgyalása 

 100/2010. (IV.29.) Az M4 és M8 csomópontok kialakítása 

 107/2010. (IV.29.) A ceglédi Losonczi István Többcélú Közoktatási Intézmény 

sportegyesületének kérelme 

 108/2010. (IV.29.) Abony, Apponyi út felújítása (TEUT) című pályázathoz tartozó fel nem 

használt támogatási összegről való lemondás 

 Z-112/2010. (IV.29.) Elővásárlási jog gyakorlása árverés útján értékesített lakóingatlanra 

 127/2010. (V.10.) Abony Város Ivóvízminőség-javítási és Ivóvízhálózat rekonstrukciós 

programjának megvalósítása KEOP – 1.3.0/1F/2008-0012 azonosító számú pályázathoz 

kapcsolódó fel nem használt támogatási összegről való lemondás 

 144/2010. (V.27.) „Kreatív Kópévár” – Új bölcsőde létesítése Abonyban” című KMOP-4.5.2-

09-2009-0024 jelű pályázat kiviteli tervének elkészítésére tervező megbízása 

 148/2010. (V.27.) A KMOP-2010-3.1.1/B Belterületi csapadékvíz-elvezetés és gyűjtés című 

pályázati kiíráson történő részvételi lehetőség 

 149/2010. (V.27.) Abony Város Önkormányzat és a Béker Soft Kft. között kötött „Abony 

Város Önkormányzata – informatikai eszközök beszerzése és telepítése” informatikai 

szerződés módosítása 

 Z-153/2010. (V.27.) Telek Szilvia részére önkormányzati lakás önkormányzati érdekből 

történő bérbeadása 

 

2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete határidő megjelölése nélkül hatályban tartja 

az alábbi határozatokat: 

 

 98/2010. (IV.29.) Az Egészségügyi Centrum működtetésének megoldása 

 105/2010. (IV.29.) OLLÉ műfüves labdarúgópálya elnevezése 



 

 

 Z-130/2010. (V.13.) 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 eredményének megállapítása 

 Z-137/2010. (V.27.) A KMOP-4.3.2.-2008. a 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 

 

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

határozatok végrehajtására: 

 

 14/2010. (I. 28.) Somogyi Imre Általános Iskola igazgatói állására pályázat kiírása 

Határidő: 2015. július 14. 

 21/2010. (I.28.) Abony, 859/1/A hrsz-ú ingatlan tulajdonjogának megszerzése 

Határidő: 2010. december 31. 

 27/2010. (I.28.) Az Abony, Kálvin u. 10. Sívó kúriában található emelőplatform üzemben 

tartási szerviz szolgáltatás ellátására és a karbantartás megfelelőségének kötelező műszaki 

vizsgálatához cég megbízása 

Határidő: 2010. december 31. 

 Z-90/2010. (IV.29.) Az alapfokú közoktatáshoz való egyenlő esélyű hozzáférés 

megvalósítása az abonyi Somogyi Imre Általános Iskolában című KMOP-4.5.3-09-2009-

0040 jelű projekt megvalósítására irányuló közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának 

megtárgyalása 

Határidő: 2010. július 1. 

 94/2010. (IV.29.) Abony Város Települési Esélyegyenlőségi Programja 

Határidő: 2011. július 31. 

 101/2010. (IV.29.) Abony Város Ivóvízminőség-javítási és Ivóvízhálózat rekonstrukciós 

programjának megvalósítása KEOP-1.3.0/2F/09-2009/007 azonosító számú pályázathoz 

műszaki ellenőri feladatainak ellátására cég kiválasztása 

Határidő: 2010. december 31. 

 102/2010. (IV.29.) Abony Város Ivóvízminőség-javítási és Ivóvízhálózat rekonstrukciós 

programjának megvalósítása KEOP-1.3.0/2F/09-2009/007 azonosító számú pályázathoz 

projektmenedzseri feladatok ellátása kapcsán cég megbízása 

Határidő: 2010. december 31. 

 103/2010. (IV.29.) Abony Város Ivóvízminőség-javítási és Ivóvízhálózat rekonstrukciós 

programjának megvalósítása KEOP-1.3.0/2F/09-2009/007 azonosító számú pályázathoz 

kapcsolódó nyilvánosság tájékoztatása, lakossági kommunikációs feladatok ellátása kapcsán 

cég megbízásáról 

Határidő: 2010. december 31. 

 104/2010. (IV.29.) Abony Város Ivóvízminőség-javítási és Ivóvízhálózat rekonstrukciós 

programjának megvalósítása KEOP-1.3.0/2F/09-2009/007 azonosító számú pályázathoz 

kapcsolódó Közbeszerzési Ad-Hoc Bizottság és közbeszerzési eljárást lefolytató szervezet 

megbízása 

Határidő: 2010. december 31. 

 106/2010. (IV.29.) A főépítészi feladatok megbízási szerződés alapján történő ellátása 

Határidő: 2010. augusztus 31. 

 133/2010. (V.18.) Pest megye dél-keleti területi igényeit kiszolgáló alapfokú járóbeteg 

szakellátás fejlesztése című KMOP-4.3.2-2008-0008. számú projekt megvalósításához 

szükséges egyes intézkedések megtétele 

Határidő: 2010. december 31. 

 139/2010. (V.27.) 1. és 2. pontja OTP Bank Nyrt.-vel kötendő megállapodás a 3311 hrsz-ú 

ingatlannal kapcsolatban 

Határidő: 2010. augusztus 31. 



 

 

 141/2010. (V.27.) A KMOP-4.5.3-09-2009-0040 kódjelű „Az alapfokú közoktatáshoz való 

egyenlő hozzáférés megvalósítása az abonyi Somogyi Imre Általános Iskolában” című 

pályázathoz kapcsolódóan eszközbeszerzésre irányuló szerződés megkötése 

Határidő: 2010. augusztus 31. 

 145/2010. (V.27.) Egészségügyi Centrum telekhatáron kívüli tervezési feladatok ellátására 

megbízás 

Határidő: 2010. szeptember 30. 

 146/2010. (V.27.) Az Abony piac és üzletház projekt részletes üzleti terv elkészítésére 

megbízás 

Határidő: 2010. szeptember 30. 

 162/2010. (VI.10.) Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2010.(I.28.) 

számú Képviselő-testületi határozatának módosítására a 859/1/A. hrsz-ú ingatlan 

tulajdonjogának megszerzése 

Határidő: 2010. december 31. 

 163/2010. (VI.10.) Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2010.(I.28.) 

számú Képviselő-testületi határozatának módosítására a 859/1/A. hrsz-ú ingatlan 

tulajdonjogának megszerzése 

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 

 

 

K.m.f. 

 

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

polgármester               jegyző  

 

 

Kivonat hiteléül: 

Abony, 2010. június 25. 

 

 

 

 

Darányi Erika 

        jkv. 


