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313/2010. (X. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat 

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-286/2007. (VIII.30.) Az ABOKOM Kht. ügyvezető igazgatói állására kiírt 

pályázat elbírálása 

 Z-308/2007. (VIII.30.) Abokom Kht. Felügyelő Bizottság tagjainak 

megválasztása egységes szerkezetbe foglalva a Képviselő-testület 337/2007. (IX. 

27.) számú határozatával 

 337/2007. (IX.27.) Az ABOKOM Kht. Felügyelő Bizottság tagjainak 

megválasztásáról szóló Z-308/2007. (VIII. 30.) számú képviselő-testületi 

határozat kiegészítése és az ABOKOM Kht. Felügyelő Bizottság ügyrendjének 

jóváhagyása 

 Z-99/2009. (III.26.) Az ABOKOM Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottság tagjának 

megválasztása 

 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 

 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 

 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 

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

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

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

lakóingatlanról 

 19/2010. (I.28.) A KMOP-2009-4.5.3 Egyenlő esélyű hozzáférés a 

közszolgáltatásokhoz Somogyi Imre Általános Iskola komplex 

akadálymentesítéséhez című pályázat műszaki ellenőri feladatainak ellátására cég 

kiválasztása 
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 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 

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

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

ellátása 

 Z-111/2010. (IV.29.) Tájékoztató a Tóth László ellen indult fegyelmi eljárással 

kapcsolatban hozott bírósági ítéletről 

 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 

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

kezdeményezéshez való csatlakozásról 

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

programjának szakértői véleményezésére megbízás (Szivárvány Óvoda és 

Bölcsőde) 

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

programjának szakértői véleményezésére megbízás (Gyöngyszemek Óvodája) 

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

programjának szakértői véleményezésére megbízás (Pingvines Óvoda) 

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

programjának szakértői véleményezésére megbízás (Bihari János Zeneiskola, 

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény) 

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

programjának szakértői véleményezésére megbízás (Kinizsi Pál Gimnázium és 

Szakközépiskola) 

 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 

 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 

 Z-204/2010. (VII.29.) Javaslattétel kitüntető díjak adományozására 

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

tervező megbízása 

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

értékesítése pályázat útján 

 Z-227/2010. (VIII.12.) A Pest megye dél-keleti területi igényeit kiszolgáló 

alapfokú járóbeteg szakellátás fejlesztése című KMOP-4.3.2.-2008-0008. számú 

projekt kivitelezésének hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás 

felhívásának megtárgyalása 

 Z-228/2010. (VIII.12.) A Pest megye dél-keleti területi igényeit kiszolgáló 

alapfokú járóbeteg szakellátás fejlesztése című KMOP-4.3.2.-2008-0008. számú 

projekt kivitelezésének hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás 

felhívásának megtárgyalása 

 235/2010. (VIII.26.) Az ABOKOM Nonprofit Kft-vel a közműfejlesztési 

hozzájárulás felhasználásának tárgyában kötött megállapodás módosítása 
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 244/2010. (VIII.26.) Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet járóbeteg-szakellátó 

tárgyú közbeszerzési eljárás lebonyolítására cég kiválasztása 

 246/2010. (VIII.26.) Az Abony, Simonffy u. 3. szám alatti 409/3 hrsz-ú ingatlan 

értékesítése pályázat útján 

 Z-250/2010. (VIII.26.) Vágó Krisztián részére önkormányzati lakás 

önkormányzati érdekből történő bérbeadása 

 257/2010. (IX.07.) Abony, Vak Bottyán u. 2. sz. 1536/1 hrsz. alatti ingatlanon 

álló volt 

 268/2010. (IX.23.) A nyári gyermekétkeztetés fedezetének biztosítása 

 270/2010. (IX.23.) Az Abony, Simonffy u. 3. sz alatti 409/3 hrsz-ú ingatlan 

értékesítésére beérkezett pályázatok elbírálása 

 271/2010. (IX.23.) A 7. számú felnőtt háziorvosi körzet feladatellátása 

 272/2010. (IX.23.) Abony város belterületi utcáiban útfelújítási munkálatokhoz 

kapcsolódó önerő meghatározása (Báthory, Deák, Jókai – Vak Bottyán, Thököly- 

Szapáry) 

 273/2010. (IX.23.) Abony város belterületi utcáiban útfelújítási munkálatokhoz 

kapcsolódó önerő meghatározása (Báthory, Deák, Jókai – Vak Bottyán, Thököly- 

Szapáry) 

 274/2010. (IX.23.) Abony város belterületi utcáiban útfelújítási munkálatokhoz 

kapcsolódó önerő meghatározása (Báthory, Deák, Jókai – Vak Bottyán, Thököly- 

Szapáry) 

 

2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi határozatok határidő 

megjelölése nélküli hatályban tartását rendeli el: 

 

 Z-156/2010. (V.31.) 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 eredményének 

megállapítása 

 Z-159/2010. (VI.10.) A KMOP-2009-4.5.3 Egyenlő esélyű hozzáférés a 

közszolgáltatásokhoz a Somogyi Imre Általános Iskola komplex 

akadálymentesítéséhez című pályázat közbeszerzési eljárás eredményének 

megállapítása 

 236/2010. (VIII.26.) Az intézmények Alapító Okiratának felülvizsgálatára és 

módosítására 

 237/2010. (VIII.26.) Közoktatási intézmények nevelési, illetve pedagógiai 

programjának jóváhagyása (Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola) 

 238/2010. (VIII.26.) Közoktatási intézmények nevelési, illetve pedagógiai 

programjának jóváhagyása (Bihari János Zeneiskola, AMI) 

 240/2010. (VIII.26.) Közoktatási intézmények nevelési, illetve pedagógiai 

programjának jóváhagyása (Pingvines Óvoda) 

 241/2010. (VIII.26.) Közoktatási intézmények nevelési, illetve pedagógiai 

programjának jóváhagyása (Gyöngyszemek Óvodája) 

 242/2010. (VIII.26.) Közoktatási intézmények nevelési, illetve pedagógiai 

programjának jóváhagyása (Szivárvány Óvoda és Bölcsőde) 

 Z-256/2010. (IX.07.) Pest megye dél-keleti területi igényeit kiszolgáló alapfokú 

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

kivitelezésének hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás 

eredményének megállapítása 

 

 258/2010. (IX.07.) Az ABOKOM Nonprofit Kft. Alapító Okiratának módosítása 
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 266/2010. (IX.23.) Somogyi Imre Általános Iskola és a Gyulai Gaál Miklós 

Általános Iskola, AMI Pedagógiai Programja módosításának jóváhagyása 

 267/2010. (IX.23.) Somogyi Imre Általános Iskola és a Gyulai Gaál Miklós 

Általános Iskola, AMI Pedagógiai Programja módosításának jóváhagyása 

 

3. 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. november 30. 

 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. december 31. 

 25/2010. (I.28.) Polgármesteri Hivatal köztisztviselői 2010. évi 

teljesítménykövetelményeinek alapját képező kiemelt célok meghatározása 

Határidő: 2010. december 31. 

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

megalkotása 

Határidő: 2010. november 30. 

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

berendezésének megoldása 

Határidő: 2010. december 31. 

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

ellátására megbízás 

Határidő: 2010. november 30. 

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

elkészítésére megbízás 

Határidő: 2010. december 31. 

 175/2010. (VI.24.) A 2010/2011-es tanév indítható osztályai számának 

meghatározása 

Határidő: 2011. június 30. 

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

programjának szakértői véleményezésére megbízás (Montágh Imre Általános 

Iskola, Óvoda és EGYMI) 

Határidő: 2010. december 31. 

 Z-226/2010. (VIII.12.) 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 

Határidő: 2010. október 31. 

 

 239/2010. (VIII.26.) Közoktatási intézmények nevelési, illetve pedagógiai 

programjának jóváhagyása (Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és EGYMI) 

Határidő: 2010. december 31. 

 243/2010. (VIII.26.) A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázat 2011. évi csatlakozása 

Határidő: 2010. december 31. 
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 Z-248/2010. (VIII.26.) ABOKOM Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói állására 

beérkezett pályázatok elbírálása 

Határidő: 2013. augusztus 31. 

 Z-251/2010. (VIII.26.) Az ABOKOM Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága 

tagjainak megválasztása 

Határidő: 2013. augusztus 31. 

 Z-262/2010. (IX.23.) Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet járóbeteg-szakellátása 

közbeszerzési eljárás tárgyában ajánlattételi felhívás jóváhagyása 

Határidő: 2010. december 31. 

 278/2010. (IX.23.) Belvízzel kapcsolatos tájékoztató 

Határidő: 2010. december 31. 

 

A határozatról értesülnek: 

Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

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. október 29. 

 

 

Polónyi Éva   

 jkv.  

 

 

 


