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28/2010. (I. 28.) 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: 

 

 Z-340/2008.(X.30.) Az Ungár-kúria Abony, Szolnoki út 3. sz. alatti, 3262 hrsz-ú 

ingatlan értékesítése 

 359/2008.(X.30.) Az Energia – Hatékony Önkormányzatok Szövetségéhez 

(EHÖSZ) való csatlakozás 

 379/2008. (XI.27.) TÁMOP-3.2.4/08./01/KMR pályázat benyújtás 

 387/2008.(XI.27.) 2009. évi mezőgazdasági haszonbérleti, valamint a piacterület 

bérleti díjak megállapítása 

 407/2008.(XI.27.) Balatonszárszói Ifjúsági Tábor üzemeltetési feladatainak 

ellátására kötendő együttműködési megállapodás jóváhagyása 

 409/2008. (XI.27.) A 2009. évi rendezvényterv elfogadása 

 7/2009. (I.29.) Az abonyi mezőőri őrszolgálat felállítása 

 15/2009.(I.29.) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői 2009. évi 

teljesítménykövetelményeinek alapját képező célok meghatározása 

 66/2009.(III.26.) Beszámoló a város közrend- és közbiztonságának helyzetéről 

 103/2009.(IV.14.) Abony Város Önkormányzat 2009. évi közbeszerzési 

tervének elfogadása 

 109/2009.(IV.14.) A helyi önkormányzatok fenntartásában lévő 

sportlétesítmények felújításának támogatása 

 128/2009.(IV.30.) Abony Város Önkormányzat 2009. évi Ellenőrzési Tervének 

módosítása 

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

közös tulajdonná alakítására vonatkozó szerződés jóváhagyása 

 172/2009.(V.28.) 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) pályázati kiíráson történő 

részvételi lehetőség 
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 173/2009.(V.28.) 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) pályázati kiíráson történő 

részvételi lehetőség 

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

módosítása 

 264/2009.(VIII.27.) 2. és 3. pontja A vasúti kövek felhasználásának 

sorrendjéről szóló 49/2008.(I.31.) számú Képviselő-testületi határozat 

módosítására és a hozzá kapcsolódó közbeszerzési eljárás lefolytatásához cég 

kiválasztása 

 268/2009.(VIII.27.) A Nemzetközi Vegyépszer Zrt. Jótállási biztosítékának 

mérséklése 

 296/2009.(IX.24.) A Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva települési szilárd 

hulladéklerakói rekultivációjának Önkormányzati Társulása Alapító Okiratának 

módosítása és a Társulás működéséhez szükséges döntések meghozatala 

 Z-316/2009.(X.15.) A vasúti kövek felhasználásához kapcsolódó közbeszerzési 

eljárás ajánlattételi felhívásának megtárgyalása 

 Z-317/2009.(X.15.) Abony Város Önkormányzat és Intézményeinek egységes 

vagyonbiztosítására irányuló közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának 

megtárgyalása 

 323/2009.(X.15.) OLLÉ műfüves labdarúgópálya 2009. évi bérleti díja  

 324/2009.(X.15.) Az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (II. 

27.) számú rendeletének módosítása 

 Z-334/2009.(X.29.) 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 ajánlattételi felhívásának megtárgyalása 

 Z-335/2009.(X.29.) 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 ajánlattételi felhívásának megtárgyalása 

 Z-337/2009.(X.29.) Abony Város Díszpolgára” cím adományozása 

 Z-338/2009.(X.29.) Abony Város Díszpolgára” cím adományozása 

 342/2009.(X.29.) Piaccsarnok és üzlethelyiség vázlattervére tervező megbízása 

 358/2009.(XI.26.) I. számú fogorvosi körzet módosítása 

 365/2009.(XI.26.) Nagy értékű bruttó 2 millió Ft feletti tárgyi eszköz 2009. évi 

selejtezése 

 369/2009.(XI.26.) Integrált Városfejlesztési Stratégia előzetes vitaanyagának 

megtárgyalása 

 382/2009.(XI.26.) Háziorvosi tevékenység ellátása céljából igénybevett orvosi 

rendelő helyiségek bérleti szerződésének módosítása a 2010. évre  

 383/2009.(XI.26.) Háziorvosi tevékenység ellátása céljából igénybevett orvosi 

rendelő helyiségek bérleti szerződésének módosítása a 2010. évre  

 385/2009.(XI.26.) Megbízás biztosítási alkusz tevékenységre  

 Z-388/2009.(XI.26.) 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 ajánlattételi felhívásának módosítása 
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 395/2009.(XII.15.) Az önkormányzat és az Accor Services Magyarország Kft. 

közötti szállítási szerződés megszüntetése 

 397/2009.(XII.15.) A Polgármesteri Hivatalnál a 2009. évi személyi juttatás 

előirányzat maradványának felosztása 

 398/2009.(XII.15.) Gönczöl Ferenc abonyi lakos területvásárlási igénye a 

Hollósi laposra 

 400/2009.(XII.15.) Abony Város Önkormányzata és a GEN-ÉP Zrt. között 

kötött szerződés módosítása 

 417/2009.XII.16.) Integrált Városfejlesztési Stratégia jóváhagyása  

 

2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete határidő megjelölése nélkül 

hatályban tartja az alábbi határozatokat: 

 

 Z-390/2009.(XII.15.) Abony Város Önkormányzatának és Intézményeinek 

egységes vagyonbiztosítására irányuló közbeszerzési eljárás eredményének 

megállapítása 

 Z-391/2009.(XII.15.) Vasúti kövek felhasználásához kapcsolódó közbeszerzési 

eljárás eredményének megállapítása 

 

3. 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. június 30. 

 49/2008. (I.31.) A vasúti bontott kövek felhasználásának sorrendjére 

Határidő: 2010. december 31. 

 247/2008.(VI.26.) A 2008-2009 közötti időszakra akcióterv előkészületi 

munkáinak – belvízelvezető rendszer, Strand fejlesztése- meghatározása 

Határidő: 2010. december 31. 

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

fedezet biztosítása 

Határidő: 2010. március 31. 

 27/2009. (II.12.) A társadalmi szervezetek 2009. évi önkormányzati 

támogatásának pályázati kiírása 

Határidő: 2010. január 31. 

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

Határidő: 2010. február 28. 

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

című pályázat benyújtása 

Határidő: 2010. március 31. 

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

önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan működtetése  

Határidő: 2010. március 31. 

 175/2009.(V.28.) A Közép-magyarországi Operatív Program keretében kiírásra 

került „Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz (akadálymentesítés)” 

c. és a KMOP-2009-4.5.3. kódjelű pályázati kiíráson történő részvételi lehetőség 

Határidő: 2010. augusztus 31. 
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 178/2009.(V.28.) A 2009. évi decentralizált fejlesztési és területfejlesztési 

célelőirányzatból megvalósuló és a Közép-magyarországi Regionális Fejlesztési 

Tanács által kiírásra került KMRFT-TEUT-2009 pályázati kiíráson történő 

részvételi lehetőség 

Határidő: 2010. augusztus 31. 

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

engedélyezés szintű tervdokumentációjának tervezésére tervező megbízása 

Határidő: 2010. június 30. 

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

Határidő: 2010. március 31. 

 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 

Határidő: 2010. március 31. 

 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 

Határidő: 2010. március 31. 

 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. március 31. 

 264/2009.(VIII.27.) 1. pontja A vasúti kövek felhasználásának sorrendjéről 

szóló 49/2008.(I.31.) számú Képviselő-testületi határozat módosítására és a 

hozzá kapcsolódó közbeszerzési eljárás lefolytatásához cég kiválasztása 

Határidő: 2010. december 31. 

 274/2009.(VIII.27.) A Közép-magyarországi Operatív Program keretében 

kiírásra került „Bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztése és 

kapacitásának bővítése” című és a KMOP-2009-4.5.2./B kódjelű pályázati 

kiíráson történő részvételi lehetőség  

Határidő: 2010. augusztus 31. 

 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. március 31. 

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

című pályázathoz szükséges önerő meghatározása 

Határidő: 2010. március 31. 
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 348/2009.(X.29.) KEOP-2009-5.3.0/A kódjelű, a Gyulai Gaál Miklós Általános 

és a Somogyi Imre Általános Iskolák fűtéskorszerűsítésére, és 

energiahatékonyságának növelése című pályázathoz szükséges önerő 

mértékének meghatározása 

Határidő: 2010. augusztus 31. 

 373/2009.(XI.26.) 2010. évi mezőgazdasági haszonbérleti, valamint a Piac-

terület bérleti díjainak megállapítása 

Határidő: 2010. december 31. 

 374/2009.(XI.26.) Nem lakás célú helyiségek 2010. évi minimális bérleti díjának 

megállapítása Határidő: 2010. december 31. 

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

szerződés megkötése, valamint a közbeszerzési eljárás megindításához 

szükséges intézkedések megtétele 

Határidő: 2010. június 30. 

 415/2009.(XII.16.) Az Abony piac és üzletház projekt üzleti terv elkészítésének 

megbízásáról 

Határidő: 2010. április 30. 

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

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

Határidő: 2010. július 30. 

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

lakóingatlanra 

Határidő: 2010. június 30. 

 

A határozatról értesülnek: 

Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 

Dr. Németh Mónika jegyző 

Urbán Ildikó aljegyző 

Valamennyi Osztályvezető 

Városi Sportcsarnok 

K.m.f. 

 

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

              polgármester               jegyző 

 

Kivonat hiteléül: 

Abony, 2010. január 29. 

 

 

Darányi Erika 

       jkv. 
 


