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Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 27-i nyílt 

üléséről. 

 

Napirend: Előterjesztés a lejárt határidejű határozatokról 

 

327/2011. (X. 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: 

 

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

Nonprofit Kft. között közműfejlesztési hozzájárulás felhasználási 

megállapodás módosítása 

 4/2011. (I. 06.) KMOP-4.5.2-09-2009-0024 kódjelű „Kreatív Kópévár – Új 

bölcsőde létesítése Abonyban” című projekt műszaki ellenőri feladatainak 

ellátására cég megbízása 

 60/2011. (II. 15.) A társadalmi szervezetek 2011. évi önkormányzati 

támogatásának pályázati kiírása 

 65/2011. (II. 15.) A „kintlévőségek behajtására közreműködő kiválasztása” 

tárgyú közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó Közbeszerzési Ad-Hoc 

Bizottság és közbeszerzési eljárást lefolytató szervezet megbízása 

 111/2011. (III. 31.) Abony, Vasút u. 1. (hrsz.: 4922/1 és 4922/2), Abony, 

Lovassy Sándor utca 3. (hrsz.: 2253/2) és Abony, Buzgány dűlő 13. (hrsz.: 

0161/1) szám alatti ingatlanokon álló felépítmények bontására cég 

megbízása 

 182/2011. (V. 26.) Abony, Vasút út 1. (hrsz.: 4922/1 és 4922/2), Abony, 

Lovassy Sándor utca 3. (hrsz.: 2253/2) és Abony, Buzgány dűlő 13. (hrsz.: 

0161/1 szám alatti ingatlanokon álló felépítmények bontására kötött 

vállalkozási szerződés módosítása 

 293/2011. (IX. 08.) Tájékoztató Abony Város Önkormányzat 2011. évi 

költségvetési rendeletének felülvizsgálatáról 

 296/2011. (IX. 08.) Pályázat benyújtása a 15/2011.(V.22.) BM rendelet 

keretén belül az önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai 

uniós fejlesztési pályázatai saját forrásának kiegészítésére 

 Z-299/2011. (IX. 08.) KEOP-7.1.0/11-2011-0006 azonosító számú „Abony 

Város szennyvíztisztító telepének korszerűsítése tárgyú pályázathoz” 



kapcsolódó tanulmányok és vizsgálatok elkészítése, valamint ezen munkák 

alapján elkészítendő tervezési munkálatok feladatainak ellátása tárgyában 

közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása 

 Z-301/2011. (IX. 08.) Az Abony, Kossuth tér 3. III/3. szám alatti 

önkormányzati tulajdonú bérlakás önkormányzati érdekből történő 

bérbeadása 

 Z-317/2011. (IX. 29.) Az Abony, Vasút út 2. szám alatti önkormányzati 

bérlakásra vonatkozó bérleti szerződés közös megegyezéssel történő 

megszüntetése   

 

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

megjelölése nélküli hatályban tartását rendeli el: 

 

 297/2011. (IX. 08.) A 7-es számú felnőtt háziorvosi körzet egészségügyi 

ellátási szerződésének módosítása 

 

3. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete határidő hosszabbítását rendeli 

el az alábbi határozatok végrehajtására: 

 

 70/2011. (II. 15.) A KMOP-4.5.3-10-11 „Egyenlő esélyű hozzáférés a 

közszolgáltatásokhoz (Akadálymentesítés)” című pályázat benyújtása 

Határidő: 2012. augusztus 30. 

 248/2011. (VI. 30.)  Tájékoztató a városban felmerülő közvilágítási 

problémákkal kapcsolatos intézkedések megtételéről 

Határidő: 2012. április 30. 

 264/2011. (VII. 14.) „Abony Város szennyvíztisztító telepének 

korszerűsítése” című KEOP-7.1.0A/11-2011-0006 azonosító számú 

pályázathoz kapcsolódó szolgáltatások ellátására szerződések megkötése, 

valamint Közbeszerzési Ad-Hoc Bizottság megbízása 

Határidő: 2012. június 30. 

 295/2011. (IX. 08.) Pályázat benyújtása a 81/2011.(VIII.11.) VM rendelet 

keretén belül külterületi földútjaink karbantartására, rendszeres felújítását 

biztosító gépek, eszközök beszerzésére 

Határidő: 2011. december 31. 

 Z-300/2011. (IX. 08.) Abony Város Önkormányzat Központi Orvosi 

ügyeleti ellátása tárgyában az ajánlattételi felhívás jóváhagyása 

           Határidő: 2011. december 31. 

 308/2011. (IX. 29.) Abony Város Önkormányzata jegyzői állás betöltésére 

vonatkozó pályázat kiírása 

Határidő: 2011. december 31. 

 309/2011. (IX. 29.) A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjrendszer 2012. évi csatlakozása 

Határidő: 2011. december 31. 

 310/2011. (IX. 29.) A díjképzési elvek és díjszintek alkalmazásáról a 

KEOP-1.3.1/1F-2008-0012 kódszámú Abony város ivóvízminőség-javítási 

és ivóvízhálózat rekonstrukciós programjának megvalósításához hozott 

366/2009. (XI. 26.) számú Képviselő-testületi határozat módosítása 



 

 

 

A határozatról értesülnek: 

Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

Parti Mihály alpolgármester 

dr. Vörös Mária aljegyző 

Valamennyi Osztályvezető 
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Romhányiné dr. Balogh Edit s. k.   dr. Vörös Mária s. k. 
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Kivonat hiteléül: 

Abony, 2011. október 28. 
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