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247/2010. (VIII. 26.) 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: 

 

 199/2009. (VI. 25.) Tájékoztató a tanköteles gyermekek iskolai 

beiratkozásáról, az indítható osztályok számának meghatározása 

 261/2009. (VIII. 27.) A KMOP – 3.1.1/C „Kulturális és örökségturizmus 

fejlesztése” című pályázati kiírásra pályázat benyújtása 

 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 

 315/2009. (X. 15.) KMOP-3.1.1/C „Kulturális és örökségturizmus fejlesztése” 

című pályázathoz szükséges önerő meghatározása 

 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 

 85/2010. (IV. 19.) Somogyi Imre Általános Iskola igazgatói állására beérkezett 

pályázat elbírálása 

 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 

 93/2010. (IV. 29.) A közoktatási intézmények 2010/2011. tanév szakmai 

feladatellátásához szükséges órakeretek biztosításának alapelveinek 

meghatározása 

 150/2010. (V. 27.) Az ABOKOM Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói állására 

pályázat kiírása 

 170/2010. (VI. 24.) Piaccsarnok és üzlethelyiség engedélyes tervének 

elkészítésére tervező megbízása 

 Z-182/2010. (VI. 24.) SANAMED KFT. és Abony Város Önkormányzat 

között lévő az önkormányzat egészségügyi járóbeteg-szakellátás 



 

 

működtetésére vonatkozó egészségügyi ellátási szerződés közös 

megegyezéssel történő megszüntetése 

(1-4. pont tekintetében) 

 185/2010. (VI. 24.) Abony Város Ivóvízminőség-javítási és Ivóvízhálózat 

rekonstrukciós programjának megvalósítása KEOP-1.3.0/2F/09-2009/007 

azonosító számú pályázathoz könyvvizsgáló feladatok ellátása kapcsán cég 

megbízása 

 186/2010. (VI. 24.) „Lehetőségeink Fő tere - Abony Város integrált 

településközpont fejlesztése” című a KMOP-5.2.1/B-09-1f-2010-0019 kódjelű 

projekthez kapcsolódóan városmarketing stratégia elkészítésére cég megbízása 

 187/2010. (VI. 24.) Abony Város Önkormányzat és az Allegro Kft. között 

kötött „műszer és betegirányító rendszer beszerzése” tárgyú szerződés 

módosítása 

 189/2010. (VI. 24.) „Kreatív Kópévár - Új bölcsőde létesítése Abonyban” című 

KMOP-4.5.2-09-2009-0024 kódjelű pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési 

Ad-Hoc Bizottság és közbeszerzési eljárást lefolytató szervezet megbízása 

 190/2010. (VI. 24.) A KMOP-4.5.3-09-2009-0040 kódjelű „Az alapfokú 

közoktatáshoz való egyenlő esélyű hozzáférés megvalósítása az abonyi 

Somogyi Imre Általános Iskolában” című pályázathoz kapcsolódóan 

nyilvánosság biztosítására szerződés megkötése 

 191/2010. (VI. 24.) Abony Város Önkormányzat és a Garzon Bútor Kft. között 

kötött „Orvosi rendelő bútorainak beszerzése” tárgyú szerződés módosítása 

 196/2010. (VI. 24.) Önrevízió benyújtása az általános forgalmi adó 

elszámolásával kapcsolatban 

 197/2010. (VII. 19.) Tájékoztató az Egészségügyi Centrum további építésének 

lehetőségeiről 

 Z-203/2010. (VII. 29.) Abony Város Ivóvízminőség-javítási és Ivóvízhálózat 

rekonstrukciós programjának megvalósítása KEOP-1.3.0/2F/09-2009/007 

azonosító számú projekt megvalósítására irányuló közbeszerzési eljárás 

ajánlattételi felhívásának megtárgyalása 

 217/2010. (VII. 29.) Abony, Erkel Ferenc u. 8. szám alatti 72/2 hrsz-ú ingatlan 

megvásárlási igénye 

 218/2010. (VII. 29.) A Remondis Kétpó Kft-vel kötött üzemeltetési szerződés 

és a Remondis Szolnok Zrt-vel kötött együttműködési megállapodás közös 

megegyezéssel történő megszüntetése 

 

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

alábbi határozatok végrehajtására: 

 

 111/2007. (III. 29.) Szilágyi Erzsébet utca tulajdonjogának térítésmentes 

átadására és átvételére irányuló megállapodás jóváhagyása 

Határidő: 2010. december 31. 

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

fejlesztésére fedezet biztosítása 

Határidő: 2010. szeptember 30. 

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

engedélyezés szintű tervdokumentációjának tervezésére tervező megbízása 

Határidő: 2010. december 31. 



 

 

 396/2009. (XII. 15.) Rendszer hálózathasználati és villamos energia vásárlási 

szerződés megkötéséről, valamint a közbeszerzési eljárás megindításához 

szükséges intézkedések megtétele 

Határidő: 2010. december 31. 

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

közreműködő igénybevételével 

Határidő: 2010. december 31. 

 Z-424/2009. (XII. 17.) Elővásárlási jog gyakorlása árverés útján értékesített 

lakóingatlanról 

Határidő: 2010. szeptember 30. 

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

megalkotása 

Határidő: 2010. szeptember 30. 

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

Határidő: 2010. szeptember 30. 

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

ingatlannal kapcsolatban 

Határidő: 2010. szeptember 30. 

 151/2010. (V. 27.) Az Európai Mobilitási Hét és az Európai Autómentes Nap 

kezdeményezéshez való csatlakozásról 

Határidő: 2010. szeptember 30. 

 158/2010. (V. 31.) Abony Város Önkormányzata és az Abokom Nonprofit Kft. 

között közműfejlesztési hozzájárulás felhasználásáról megállapodás megkötése 

Határidő: 2010. december 31. 

 176/2010. (VI. 24.) Közoktatási intézmények nevelési, illetve pedagógiai 

programjának szakértői véleményezésére megbízás (Szivárvány Óvoda és 

Bölcsőde) 

Határidő: 2010. szeptember 30. 

 177/2010. (VI. 24.) Közoktatási intézmények nevelési, illetve pedagógiai 

programjának szakértői véleményezésére megbízás (Gyöngyszemek Óvodája) 

Határidő: 2010. szeptember 30. 

 178/2010. (VI. 24.) Közoktatási intézmények nevelési, illetve pedagógiai 

programjának szakértői véleményezésére megbízás (Pingvines Óvoda) 

 Határidő: 2010. szeptember 30. 

 179/2010. (VI. 24.) Közoktatási intézmények nevelési, illetve pedagógiai 

programjának szakértői véleményezésére megbízás (Bihari János Zeneiskola, 

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény)  

Határidő: 2010. szeptember 30. 

 180/2010. (VI. 24.) Közoktatási intézmények nevelési, illetve pedagógiai 

programjának szakértői véleményezésére megbízás (Kinizsi Pál Gimnázium és 

Szakközépiskola) 

Határidő: 2010. szeptember 30. 

 181/2010. (VI. 24.) Közoktatási intézmények nevelési, illetve pedagógiai 

programjának szakértői véleményezésére megbízás (Montágh Imre Általános 

Iskola, Óvoda és EGYMI) 

Határidő: 2010. szeptember 30. 

 188/2010. (VI. 24.) KMOP-2010-3.3.1/B. Belterületi csapadékvíz-elvezetés és 

gyűjtés című pályázathoz szükséges önerő mértékének meghatározása 

Határidő: 2010. december 31. 



 

 

 192/2010. (VI. 24.) Abony Város Önkormányzata és az ABOKOM Nonprofit 

Kft. között közműfejlesztési hozzájárulás felhasználási megállapodás 

módosítása 

Határidő: 2010. december 31. 

 211/2010. (VII. 29.) Az Egészségügyi Centrum működtetését biztosító 

költségvetési szerv alapító okiratának jóváhagyása 

Határidő: 2010. december 31. 

 215/2010. (VII. 29.) Szilágyi Erzsébet út építésére kiviteli terv elkészítésére 

tervező megbízása 

Határidő: 2010. szeptember 30. 

 216/2010. (VII. 29.) Abony, Simonffy u. 3. sz. alatti 409/3 hrsz-ú ingatlan 

értékesítése pályázat útján 

Határidő: 2010. szeptember 30. 

 219/2010. (VII. 29.) A Remondis Kétpó Kft-vel kötött üzemeltetési szerződés 

és a Remondis Szolnok Zrt-vel kötött együttműködési megállapodás közös 

megegyezéssel történő megszüntetése 

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 s. k.   Dr. Németh Mónika s. k. 

polgármester               jegyző  

 

 

Kivonat hiteléül: 

Abony, 2010. augusztus 27. 

 

Farkasné Fazekas Mária 

               jkv. 


