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43/2011. (I. 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: 

 

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

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

munkáinak – belvízelvezető rendszer, Strand fejlesztése- meghatározása 

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

fejlesztésére fedezet biztosítása 

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

engedélyezés szintű tervdokumentációjának tervezésére tervező megbízása 

 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 

 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 

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

szerződés megkötése, valamint a közbeszerzési eljárás megindításához 

szükséges intézkedések megtétele 

 1/2010. (I.04.) A KMOP-2009-5.2.1/B kódjelű, Lehetőségeink Főtere Abony 

település központjának integrált fejlesztése című pályázathoz szükséges önerő 

mértékének meghatározása 

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

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

teljesítménykövetelményeinek alapját képező kiemelt célok meghatározása 

 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 

 36/2010. (II.15.) 4. pontja Abony Városi Strandfürdő működési, 

fejlesztésének feladatai, valamint úszóbérlet lehetőségének vizsgálata 

 37/2010. (II.15.) Salgóbányai tábor 2010. évi működtetésének biztosítása 
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 38/2010. (II. 15.) Abony Város Önkormányzat 2010. évi költségvetésének 

megalkotása 

 72/2010. (III. 25.) Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi 

Kiállítóhely pályázatának támogatása 

 73/2010. (III. 25.) Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi 

Kiállítóhely pályázatának támogatása 

 79/2010. (III.25.) A Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási Korlátolt 

Felelősségű Társaság megalapítása 

 82/2010. (III.25.) Abony Város Önkormányzat 2010. évi közbeszerzési 

tervének elfogadása 

 86/2010. (IV.19.) 3., 4., 5. és 6. pontja Salgótarján, Vár u. 22. sz. 12191 hrsz-ú 

önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan működtetése 

 87/2010. (IV.19.) Abony Város Önkormányzata és a GEN-ÉP Zrt. között 

kötött szerződés módosítása 

 92/2010. (IV. 29.) A 2009. évi tanítási időkeret csökkentésének elszámolása, 

valamint a 2010. évi tanítási időkeretet csökkentő távollétek megállapítása 

 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 

 Z-117/2010. (V.03.) A Pest megye dél-keleti területi igényeit kiszolgáló 

alapfokú járóbeteg szakellátó fejlesztése című KMOP-4.3.2-2008-0008 számú 

projekt megvalósításához szükséges intézkedések megtétele 

 118/2010. (V.03.) „Szociális célú városrehabilitáció” hagyományos építésű 

városi területek rehabilitációja című és a KMOP-2009-5.1.1/A kódjelű 

pályázati kiíráson történő részvételi lehetőség 

 Z-120/2010. (V.05.) 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 

 Z-121/2010. (V.05.) 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 

 Z-122/2010. (V.05.) 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 

 128/2010. (V.10.) „Szociális célú városrehabilitáció” hagyományos építésű 

városi területek rehabilitációja című és a KMOP-2009-5.1.1/A kódjelű 

pályázathoz szükséges önerő mértékének meghatározása 

 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 

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

feladatok ellátására megbízás 

 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 

 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 

 209/2010. (VII.29.) Egészségügyi Centrum őrzés-védelmi feladatainak 

ellátására cég megbízása 
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 212/2010. (VII. 29.) Bizottság létrehozása az Egészségügyi Centrum 

intézményvezetői állásának betöltésére irányuló pályázatok véleményezése 

céljából 

 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 

 245/2010. (VIII. 26.) Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet Intézményvezető – 

főigazgató (magasabb vezető) munkakör betöltésére irányuló pályázat kiírása 

 Z-261/2010. (IX. 23.) Főépítész megbízása 

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

szakellátása közbeszerzési eljárás tárgyában ajánlattételi felhívás jóváhagyása 

 Z-289/2010. (X. 21.) 3. és 4. pontja A 7. számú felnőtt háziorvosi körzet 

betöltésére irányuló pályázat elbírálása 

 307/2010. (X. 28.) Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezetének támogatás 

folyósítási kérelmére 

 309/2010. (X.28.) KMOP – 4.5.2-09-2009 „Kreatív Kópévár – Új bölcsőde 

létesítése Abonyban” című pályázathoz könyvvizsgálói feladatok ellátása 

kapcsán cég megbízása 

 310/2010. (X.28.) A KMOP – 4.5.2-09-2009 kódjelű „Kreatív Kópévár – Új 

bölcsőde létesítése Abonyban” című pályázathoz kapcsolódóan nyilvánosság 

biztosítására szerződés megkötésére 

 317/2010. (XI.11.) KMOP-4.3.2-2008. Pest megye dél-keleti területi igényeit 

kiszolgáló alapfokú járóbeteg szakellátás fejlesztése című projekt média 

feladatainak ellátására kötött szerződés módosítása 

 318/2010. (XI.11.) Abony Város Ivóvízminőség-javítási és Ivóvízhálózat 

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

azonosító számú projekt közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó közbeszerzési 

eljárást lefolytató szervezet megbízása 

 328/2010. (XI. 25.) Abony Város Önkormányzata és a Co-op Zrt. között 

kötendő ingatlan adásvételi előszerződés módosítása 

 343/2010. (XI. 25.) Értékbecslői feladatok ellátására cég megbízása 

 344/2010. (XI. 25.) Földmérési feladatok ellátására cég megbízása 

 351/2010. (XI. 25.) KMOP-4.3.2.-2008. Pest megye dél-keleti területi igényeit 

kiszolgáló alapfokú járóbeteg szakellátás fejlesztése című projekt 

könyvvizsgálói feladatainak ellátására kötött szerződés módosítása 

 352/2010. (XI. 25.) Ungár házra vonatkozó tervek elkészítésére tervező 

megbízása 

 353/2010. (XI. 25.) Nagy értékű bruttó 2 millió forint feletti tárgyi eszköz 

2010. évi selejtezése 

 356/2010. (XI. 25.) Juhász Istvánné Abony, Újszászi út 12. szám alatti lakos 

csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos panaszának megtárgyalása 

 Z-360/2010. (XI. 25.) „Abony Város Díszpolgára” cím adományozása 

 364/2010. (XII. 02.) Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet használatbavételéhez 

szükséges pénzügyi fedezet biztosítása 

 Z-369/2010. (XII. 16.) SANAMED Kft. és Abony Város Önkormányzat között 

lévő az önkormányzat egészségügyi járóbeteg-szakellátás működtetésére 

vonatkozó egészségügyi ellátási szerződés közös megegyezéssel történő 

megszüntetés időpontjának módosításáról 

 374/2010. (XII. 16.) A Bihari Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási 

Intézmény kérelme a Városi Sportcsarnok térítésmentes használata 
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 375/2010. (XII. 16.) Abony Város Önkormányzata és az Abonyi Cigány 

Kisebbségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás módosítása 

 378/2010. (XII. 16.) Abony Város útalappal ellátott útjaira sebességkorlátozó 

táblák kihelyezéséhez fedezet biztosítása 

 381/2010. (XII. 16.) A KMOP-5.2.1/B-09-1f-2010-0019 „Lehetőségeink Fő 

tere – Abony Város Integrált településközpont fejlesztése” című projekthez 

szükséges rehabilitációs mérnöki tanulmány készítésére cég megbízása 

 384/2010. (XII. 16.) Megbízás AVÖ tevékenységéhez kapcsolódó 

közbeszerzési feladatok ellátására 

 390/2010. (XII. 16.) Szándéknyilatkozat az Alerion Hungária Energetika Kft-

vel történő együttműködésről szélerőmű létesítése tárgyában 

 10/2011. (I. 06.) A 381/2010. (XII.16.) számú Képviselő-testületi határozat 

módosítása 

 11/2011. (I. 06.) Abony Város Önkormányzata és a Coop Zrt. között kötött 

közös tulajdont alapító és telekhatár rendezési okirat módosítása, kiegészítése 

 

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

megjelölése nélküli hatályban tartását rendeli el: 

 

 Z-301/2010. (X. 28.) Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet Intézményvezető – 

főigazgató (magasabb vezető) munkakör betöltésére beérkezett pályázatok 

elbírálására 

 349/2010. (XI. 25.) Dr. Homoki Ildikó gyermekorvos részére önálló rendelő 

helyiség biztosítása 

 350/2010. (XI. 25.) A Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet területi ellátási 

kötelezettsége 

 Z-361/2010. (XI. 25.) Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet intézményvezető – 

főigazgató (magasabb vezető) munkakört betöltő Dr. Pusztai Dezső 

közalkalmazotti bérének és vezetői pótlékának megállapítása 

 373/2010. (XII. 16.) Intézmények Alapító Okiratának módosítása 

 383/2010. (XII. 16.) Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet Alapító Okiratának 

jóváhagyása 

 

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: 2011. december 31. 

 320/2008. (IX.25.) Abony, Rózsás dűlő 0365 hrsz-ú ingatlan telekrendezése 

Határidő: 2011. december 31. 

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

közreműködő igénybevételével 

Határidő: 2011. február 28. 

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

berendezésének megoldása 

Határidő: 2011. december 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 
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Határidő: 2011. július 30. 

 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: 2011. július 30. 

 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: 2011. július 30. 

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

programjának szakértői véleményezésére megbízás (Montágh Imre Általános 

Iskola, Óvoda és EGYMI) 

Határidő: 2011. június 30. 

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

gyűjtés című pályázathoz szükséges önerő mértékének meghatározása 

Határidő: 2011. július 30. 

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

Kft. között közműfejlesztési hozzájárulás felhasználási megállapodás 

módosítása 

Határidő: 2011. április 15. 

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

programjának jóváhagyása (Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és 

EGYMI) 

Határidő: 2011. június 30. 

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

Ösztöndíjpályázat 2011. évi csatlakozása 

Határidő: 2011. február 28. 

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

Határidő: 2011. február 28. 

 341/2010. (XI. 25.) 2011. évi mezőgazdasági haszonbérleti, valamint a Piac-

terület bérleti díjak megállapítása, valamint tájékoztató az önkormányzati 

tulajdonban lévő mezőgazdasági területek haszonbérletéről 

Határidő: 2011. december 31. 

 342/2010. (XI. 25.) Nem lakáscélú helyiségek 2011. évi minimális bérleti 

díjának megállapítása, valamint tájékoztató az önkormányzati tulajdonban lévő 

nem lakáscélú bérleményekről 

Határidő: 2011. december 31. 

 348/2010. (XI. 25.) Háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi teendők 

ellátására vonatkozó megbízási szerződések módosítása 

Határidő: 2011. február 28. 

 370/2010. (XII. 16.) Peres eljárás indításáról az Allianz Hungária Zrt. biztosító 

társasággal szemben 

Határidő: 2011. július 30. 

 380/2010. (XII. 16.) KMOP-4.5.3-09-2009-0040 Az alapfokú közoktatáshoz 

való egyenlő hozzáférés megvalósítása az abonyi Somogyi Imre Általános 

Iskolában című projekt sikeres lezárásához informatikai tanulmány készítésére 

cég megbízása 

Határidő: 2011. március 31. 
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 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 

Határidő: 2011. szeptember 30. 

 6/2011. (I. 06.) A vis maior tartalékkeret igénybevétele 

Határidő: 2011. március 31. 

 

A határozatról értesülnek: 

Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

Dr. Németh Mónika jegyző 

Valamennyi Osztályvezető 

Városi Sportcsarnok 

ABOKOM Nonprofit Kft. 

Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely 

 

K.m.f. 

 

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

polgármester               jegyző  

 

 

Kivonat hiteléül: 

Abony, 2011. január 28. 

 

Farkasné Fazekas Mária   

              jkv. 


