
Városi Önkormányzat                
 

Polgármesterétől, Jegyzőjétől 

H-2740 Abony 

Kossuth tér 1.      Előterjesztés készítésében részt vett: 

      Jegyzői Titkárság 

1-26/2010/JT      Településfejlesztési Osztály 

      Gazdasági Osztály 

      Humán Közszolgáltatások és  

      Munkaügyi Osztály 

      Városi Sportcsarnok 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

a Képviselő-testület 2010. november 25-i ülésére 

a lejárt határidejű határozatokról 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Képviselő-testület által hozott határozatok végrehajtására az alábbi intézkedések történtek: 

 

22/2010. (I.28.) Vasúti kövek további felhasználásához kapcsolódó, valamint a 2010. 

évben kátyúzni kívánt utcák kiválasztása 

A felsorolt utcák vasúti kővel történő megszórása és a kátyúzni kívánt utcákon is megtörtént a 

munkavégzés a közbeszerzésen nyertes Dynamic Kft. által.  

Javasolt a határozat hatályon kívül helyezése. 

 

54/2010. (III.08.) Állásfoglalás Abony Város Önkormányzat és Fekete Tibor bérlő között 

lévő szerződés semmisségének megállapítása tárgyában indított peres eljárás Bírósági 

megkeresésre 

A Bíróság elutasította a keresetet. 

Javasolt a határozat hatályon kívül helyezése. 

 

66/2010. (III.25.) „Abony piac és üzletház” projekt üzleti tervének elfogadása 

Szakértői Konzorcium lett megbízva az üzleti terv továbbfejlesztésével. 

Javasolt a határozatot határidő megjelölése nélkül hatályban tartani. 

 

74/2010. (III.25.) „Virágos városért” feladatok meghatározása 

A virágosítási feladatok elvégzésre kerültek. 

Javasolt a határozat hatályon kívül helyezése. 

 

78/2010. (III. 25.) A Bogácsi üdülő üzemeltetői jogának megszerzésére együttműködési 

megállapodás jóváhagyása 

A települések és az intézmények között az üdültetési jogok tartalmának pontos rögzítése 

érdekében további intézkedések megtétele szükséges. 

Javasolt a határozatot 2011. március 31-i határidővel hatályban tartani. 

 

 

 

  Telefon/fax: (53) 360-010 
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139/2010. (V. 27.) OTP Bank Nyrt.-vel kötendő megállapodás a 3311 hrsz-ú ingatlannal 

kapcsolatban 

A megállapodás megkötéséhez szükséges az üzleti terv ismerete. 

Javasolt a határozatot 2011. március 31-i határidővel hatályban tartani. 

 

157/2010. (V.31.) „Szociális célú város rehabilitáció” hagyományos építésű városi 

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

A pályázat visszavonásra került. 

Javasolt a határozat hatályon kívül helyezése. 

 

174/2010. (VI. 24.) A logopédiai és gyógytestnevelési feladatok 2010. szeptember 01-től 

történő ellátásáról szóló megállapodás jóváhagyása 

A megállapodás aláírásra került. 

Javasolt a határozat hatályon kívül helyezése. 

 

183/2010. (VI.24.) A belvíz okozta problémák megszüntetésére vis maior tartalékkeret 

igénybevétele 

A vis maior tartalékkeret igénybevételére a pályázat benyújtásra került. 

Javasolt a határozat hatályon kívül helyezése. 

 

184/2010. (VI.24.) Állásfoglalás Tóth Tibor peres ügyére 

A kereset elutasításra került. 

Javasolt a határozat hatályon kívül helyezése. 

 

208/2010. (VII.29.) 2-5. pontja Egészségügyi Centrum építésének megtárgyalása 

A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás lefolytatásra került az Eunitas Kft. által, a 

megbízásai szerződés aláírásra került mindkét fél által. A közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó 

feladatokat a Közbeszerzési Ad-Hoc Bizottság ellátta. 

Javasolt a határozat 2-5. pontjának hatályon kívül helyezése. 

 

213/2010. (VII.29.) A vis maior tartalékkeret igénybevétele 

A támogatási igénybejelentések benyújtásra kerültek. A vis maior támogatási igény ebr: 9760 

támogatásban részesült 2 millió forint értékben, az ebr: 14796 5.143.000,- Ft értékben. 

Javasolt a határozat hatályon kívül helyezése. 

 

220/2010. (VII.29.) Pest megyei önkormányzat kötelező kéményseprő-ipari 

közszolgáltatási feladatának átvállalása 

A kérelmező értesítése a képviselő-testület döntéséről megtörtént. Pest Megye 

Önkormányzatával a feladat átvállalási lehetőségének megismerése céljából a kapcsolatot 

felvettük. Pest Megye Önkormányzatának főjegyzője által írt levélben foglaltak alapján a Pest 

Megye Közgyűlésének a kéményseprő-ipari közszolgáltatások kötelező igénybevételének 

részletes szabályairól szóló rendeletének területi hatálya változatlanul kiterjed a településre, a 

kötelező feladat a Magyar Kémény Kft. útján kerül biztosításra. A feladat átvállalásának 

lehetősége továbbra is fennáll, mely legkorábban 2012. január 1. napjától lehetséges. 

Javasolt a határozat hatályon kívül helyezése. 
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221/2010. (VII.29.) Dél-Pest Megyei Vízgazdálkodási Társulat 2010. március 12-i 

küldöttgyűlési határozat hatályon kívül helyezése iránti perben jogi képviselet ellátására 

megbízás 

Az ügyvédi meghatalmazás aláírásra került. 

Javasolt a határozat hatályon kívül helyezése. 

 

224/2010. (VIII.12.) Véglegesített Akcióterületi Terv jóváhagyása 

A Véglegesített Akcióterületi Terv költségvetését a Képviselő-testület elfogadta, mely a 

Közreműködő Szervezet felé benyújtásra került. 

Javasolt a határozat hatályon kívül helyezése. 

 

225/2010. (VIII.12.) Az Egészségügyi Centrum építésének megtárgyalása 

A kivitelezésre kötött vállalkozási szerződés 8.4.1. pontja értelmébe a munkát más 

kivitelezővel végeztette el a GEN-ÉP Zrt. költségére az önkormányzat. 

Javasolt a határozatot 2011. március 31-i határidővel hatályban tartani. 

 

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 

A határozat alapján az ajánlattételi felhívás közzététele megtörtént. A Képviselő-testület 

2010. október 28-i ülésén a Z-299/2010. (X.28.) számú határozatával a közbeszerzési eljárást 

eredménytelennek nyilvánította. 

Javasolt a határozat hatályon kívül helyezése. 

 

Z-254/2010. (VIII.26.) Határ Jánosné rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránti 

kérelem elutasító határozat ellen benyújtott fellebbezés elbírálása 

A Képviselő- testület az I. fokú határozatot helyben hagyta. 

Javasolt a határozat hatályon kívül helyezése. 

 

269/2010. (IX.23.) Abony Város Önkormányzat és a Coop Zrt. között kötött szerződés 

módosítása 

A 69.320.000,-Ft vételár fedezetét a 2011. évi költségvetésben tervezni kell. 

Javasolt a határozatot 2011. március 31-i határidővel hatályban tartani. 

 

275/2010. (IX.23.) Tervező megbízása a Sívó kúria tetőjavításához szükséges tervek 

elkészítésére 

A szerződés aláírásra került mindkét fél által és a tervek leszállításra kerültek. 

Javasolt a határozat hatályon kívül helyezése. 

 

276/2010. (IX.23.) KMOP-2.3.1/C 2008-0008 jelű, „Parkolók és csomópontok fejlesztése” 

című projekt konzorciumi együttműködési megállapodás módosítása 

A Konzorciumi Együttműködési Megállapodás módosítása aláírásra került. 

Javasolt a határozat hatályon kívül helyezése. 

 

277/2010. (IX.23.) Vámos István és társai által indított peres eljárásban jogi képviselet 

megbízása 

A tárgyalásra 2010. október 21.-én került sor ahol újbóli tárgyalást tűztek ki 2011. február 01-

jére kereseti kérelem tisztázása érdekében. 

Javasolt a határozatot 2011. március 31-i határidővel hatályban tartani. 
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279/2010. (IX.30.) Somogyi Imre Általános Iskola Radák úti tagintézményében új 

kazánok telepítéséhez fedezet biztosítása 

A fedezet rendelkezéséről döntött a testület, a kazán telepítése megtörtént. 

Javasolt a határozat hatályon kívül helyezése. 

 

280/2010. (IX.30.) A vis maior tartalékkeret igénybevétele 

A támogatás igény elbírálásáról még nem született Belügyminisztériumi döntés. 

Javasolt a határozatot 2011. január 31-i határidővel hatályban tartani. 

 

282/2010. (IX.30.) A véglegesített Akcióterületi Tervhez kapcsolódó költségvetés 

megtárgyalása 

A Közreműködő Szervezet részére a költségvetés továbbításra került. 

Javasolt a határozat hatályon kívül helyezése. 

 

288/2010. (X.14.) A polgármester illetményének és költségátalányának megállapítása 

Elkészült a költségtérítés számfejtése, illetve az illetményváltozásról az okmány.  

Aláírás hiányában továbbításra, illetve kifizetésre nem került. 

Javasolt a határozatot határidő megjelölése nélkül hatályban tartani. 

 

Z-289/2010. (X.21.) A 7. számú felnőtt háziorvosi körzet betöltésére irányuló pályázat 

elbírálása 

A Képviselő- testület döntésének megfelelően a feladatellátásra vonatkozó szerződések 

aláírásra kerültek. Dr. Borbély Éva 2010. november 1-jétől ellátja a háziorvosi feladatokat a 7. 

számú körzetben. A határozatban foglaltaknak megfelelően Szabicsné dr. Borbély Éva részére 

önkormányzati lakás önkormányzati érdekből történő bérbeadására vonatkozó előterjesztés a 

Képviselő-testület 2010. október 28-i ülésére előkészítésre került. 

Javasolt a határozat 1. pontját határidő megjelölése nélkül hatályban tartani. 

Javasolt a határozat 2. és 5.  pontját hatályon kívül helyezni. 

Javasolt a határozat 3. és 4. pontját 2010. november 30-i határidővel hatályban tartani. 

 

290/2010. (X.21.) Remondis Kétpó Kft-vel kötött üzemeltetési szerződés módosítása, 

valamint a Remondis Kétpó Kft-vel kötött üzemeltetési szerződés és a Remondis Szolnok 

Zrt-vel kötött együttműködési szerződés megszüntetéséről szóló megállapodás 

módosítása 

A Képviselő-testület a 2010. október 25-i ülésén a napirend megtárgyalására visszatért, és 

jóváhagyta az üzemeltetési szerződés, valamint a megállapodás módosítását. 

Javasolt a határozat hatályon kívül helyezése. 

 

292/2010. (X.25.) Remondis Kétpó Kft-vel kötött üzemeltetési szerződés módosítása, 

valamint a Remondis Kétpó Kft-vel kötött üzemeltetési szerződés és a Remondis Szolnok 

Zrt-vel kötött együttműködési szerződés megszüntetéséről szóló megállapodás 

módosítása 

Az üzemeltetési szerződés, valamint a megállapodás módosítása aláírásra került. 

Javasolt a határozat hatályon kívül helyezése. 
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Z-299/2010. (X.28.) A „KEOP – 1.3.0./2F/09 – 2009 – 007 kódszámú Abony Város ivóvíz 

minőségjavító és ivóvízhálózat rekonstrukciós munkáinak megvalósítására” tárgyában 

indult közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása 

A Képviselő-testület a közbeszerzési eljárást eredménytelennek nyilvánította. Az eljárást 

lezáró döntés közzététele megtörtént. 

Javasolt a határozat hatályon kívül helyezése. 

 

Z-300/2010. (X.28.) 3. pontja A Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet járóbeteg-

szakellátása közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására 

A Képviselő-testület a közbeszerzési eljárás nyertesének a Sanamed Nonprofit Kft-t hirdette 

ki. A nyertes ajánlattevővel a szerződés aláírásra került. Az eljárás eredményéről szóló 

tájékoztató közzététele megtörtént. 

Javasolt a határozat 3. pontjának hatályon kívül helyezése. 

 

Z-302/2010. (X.28.) KMOP-4.5.2-09-2009 kódjelű „Kreatív Kópévár – Új bölcsőde 

létesítése Abonyban” című projekt megvalósítására irányuló közbeszerzési eljárás 

ajánlattételi felhívásának megtárgyalása 

Az ajánlattételi felhívás közzététele a határozatnak megfelelően megtörtént. 

Javasolt a határozatot 2011. január 31-i határidővel hatályban tartani. 

 

Z-303/2010. (X.28) Szabicsné Dr. Borbély Éva részére önkormányzati érdekből lakás 

bérbeadása 

A szerződés mindkét fél által aláírásra került, és a lakás átadás-átvétele megtörtént. 

Javasolt a határozat hatályon kívül helyezése. 

 

304/2010. (X.28.) A vis maior tartalékkeret igénybevételéről szóló 280/2010.(IX.30.) sz. 

Képviselő-testületi határozat módosítása 

A támogatási igény benyújtásra került, érdemi döntésről még nem áll rendelkezésre 

információ. 

Javasolt a határozatot 2011. március 31-i határidővel hatályban tartani. 

 

305/2010. (X.28.) Szapáry út felújítása (TEUT) című pályázathoz tartozó fel nem 

használt támogatási összegről való lemondására 

A lemondásról szóló határozat megküldésre került a Magyar Államkincstárnak. 

Javasolt a határozat hatályon kívül helyezése. 

 

306/2010. (X.28.) Thököly és Vak Bottyán utcák felújítása (TEUT) című pályázathoz 

tartozó fel nem használt támogatási összegről való lemondás 

A lemondásról szóló határozat megküldésre került a Magyar Államkincstárnak. 

Javasolt a határozat hatályon kívül helyezése. 

 

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

kérelme 

Az elszámolás még nem történt meg. 

Javasolt a határozatot 2010. december 31-i határidővel hatályban tartani. 

 

308/2010. (X.28.) Az Abonyi Galambász és Díszmadár Tenyésztők Egyesület dísz 

galambok országos fajtakiállítás számára a Sportcsarnok ingyenes használatba adása 

Az Abonyi Galambász és Díszmadár Tenyésztők Egyesület díszgalambok országos 

fajtakiállítása 2011. január 28-30. időponttal bekerült az intézmény rendezvény naptárába. 
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A határozatnak megfelelően a Sportcsarnok térítésmentesen biztosításra kerül az Egyesület 

számára. 

Javasolt a határozatot 2011. január 31-i határidővel hatályban tartani. 

 

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

Abonyban” című pályázathoz könyvvizsgálói feladatok ellátása kapcsán cég megbízása 

A szerződés megküldésre került az önkormányzat részéről, de mindkét fél által aláírt 

szerződés még nem áll rendelkezésre. 

Javasolt a határozatot 2010. december 31-i határidővel hatályban tartani. 

 

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

létesítése Abonyban” című pályázathoz kapcsolódóan nyilvánosság biztosítására 

szerződés megkötése 

A szerződés megküldésre került az önkormányzat részéről, de mindkét fél által aláírt 

szerződés még nem áll rendelkezésre. 

Javasolt a határozatot 2010. december 31-i határidővel hatályban tartani. 

 

312/2010. (X.28.) Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester Remondis Kétpó Kft. 

Felügyelő Bizottsági tagságához történő hozzájárulása 

A Képviselő-testület Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester Remondis Kétpó Kft. 

Felügyelő Bizottságában betöltött tagságához hozzájárult. A határozat a Remondis Kétpó Kft. 

részére megküldésre került. 

Javasolt a határozatot határidő megjelölése nélkül hatályban tartani. 

 

316/2010. (XI.11.) A vis maior tartalékkeret igénybevétele 

A támogatási igény benyújtásra került, de érdemi döntésről még nem áll rendelkezésre 

információ. 

Javasolt a határozatot 2011. március 31-i határidővel hatályban tartani. 

 

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 

A szerződés megküldésre került az önkormányzat részéről, de mindkét fél által aláírt 

szerződés még nem áll rendelkezésre. 

Javasolt a határozatot 2010. december 31-i határidővel hatályban tartani. 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Kérem az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat elfogadását. 

 

 

…/2010. (XI. 25.) számú 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: 
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1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi az alábbi 

határozatokat: 

 

 22/2010. (I.28.) Vasúti kövek további felhasználásához kapcsolódó, valamint a 

2010. évben kátyúzni kívánt utcák kiválasztása 

 54/2010. (III.08.) Állásfoglalás Abony Város Önkormányzat és Fekete Tibor 

bérlő között lévő szerződés semmisségének megállapítása tárgyában indított 

peres eljárás Bírósági megkeresésre 

 74/2010. (III.25.) „Virágos városért” feladatok meghatározása 

 157/2010. (V.31.) „Szociális célú város rehabilitáció” hagyományos építésű 

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

visszavonása 

 174/2010. (VI. 24.) A logopédiai és gyógytestnevelési feladatok 2010. 

szeptember 01-től történő ellátásáról szóló megállapodás jóváhagyása 

 183/2010. (VI.24.) A belvíz okozta problémák megszüntetésére vis maior 

tartalékkeret igénybevétele 

 184/2010. (VI.24.) Állásfoglalás Tóth Tibor peres ügyére 

 208/2010. (VII.29.) 2-5. pontja Egészségügyi Centrum építésének 

megtárgyalása 

 213/2010. (VII.29.) A vis maior tartalékkeret igénybevétele 

 220/2010. (VII.29.) Pest megyei önkormányzat kötelező kéményseprő-ipari 

közszolgáltatási feladatának átvállalása 

 221/2010. (VII.29.) Dél-Pest Megyei Vízgazdálkodási Társulat 2010. március 

12-i küldöttgyűlési határozat hatályon kívül helyezése iránti perben jogi 

képviselet ellátására megbízás 

 224/2010. (VIII.12.) Véglegesített Akcióterületi Terv jóváhagyása 

 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 

 Z-254/2010. (VIII.26.) Határ Jánosné rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 

iránti kérelem elutasító határozat ellen benyújtott fellebbezés elbírálása 

 275/2010. (IX.23.) Tervező megbízása a Sívó kúria tetőjavításához szükséges 

tervek elkészítésére 

 276/2010. (IX.23.) KMOP-2.3.1/C 2008-0008 jelű, „Parkolók és csomópontok 

fejlesztése” című projekt konzorciumi együttműködési megállapodás 

módosítása 

 279/2010. (IX.30.) Somogyi Imre Általános Iskola Radák úti 

tagintézményében új kazánok telepítéséhez fedezet biztosítása 

 282/2010. (IX.30.) A véglegesített Akcióterületi Tervhez kapcsolódó 

költségvetés megtárgyalása 

 Z-289/2010. (X.21.) 2. és 5. pontja A 7. számú felnőtt háziorvosi körzet 

betöltésére irányuló pályázat elbírálása 

 290/2010. (X.21.) Remondis Kétpó Kft-vel kötött üzemeltetési szerződés 

módosítása, valamint a Remondis Kétpó Kft-vel kötött üzemeltetési szerződés 

és a Remondis Szolnok Zrt-vel kötött együttműködési szerződés 

megszüntetéséről szóló megállapodás módosítása 
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 292/2010. (X.25.) Remondis Kétpó Kft-vel kötött üzemeltetési szerződés 

módosítása, valamint a Remondis Kétpó Kft-vel kötött üzemeltetési szerződés 

és a Remondis Szolnok Zrt-vel kötött együttműködési szerződés 

megszüntetéséről szóló megállapodás módosítása 

 Z-299/2010. (X.28.) A „KEOP – 1.3.0./2F/09 – 2009 – 007 kódszámú Abony 

Város ivóvíz minőségjavító és ivóvízhálózat rekonstrukciós munkáinak 

megvalósítására” tárgyában indult közbeszerzési eljárás eredményének 

megállapítása 

 Z-300/2010. (X.28.) 3. pontja A Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet járóbeteg-

szakellátása közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására 

 Z-303/2010. (X.28) Szabicsné Dr. Borbély Éva részére önkormányzati 

érdekből lakás bérbeadása 

 305/2010. (X.28.) Szapáry út felújítása (TEUT) című pályázathoz tartozó fel 

nem használt támogatási összegről való lemondására 

 306/2010. (X.28.) Thököly és Vak Bottyán utcák felújítása (TEUT) című 

pályázathoz tartozó fel nem használt támogatási összegről való lemondás 

 

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

megjelölése nélküli hatályban tartását rendeli el: 

 

 66/2010. (III.25.) „Abony piac és üzletház” projekt üzleti tervének elfogadása 

 288/2010. (X.14.) A polgármester illetményének és költségátalányának 

megállapítása 

 Z-289/2010. (X.21.) 1. pontja A 7. számú felnőtt háziorvosi körzet betöltésére 

irányuló pályázat elbírálása 

 312/2010. (X.28.) Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester Remondis Kétpó 

Kft. Felügyelő Bizottsági tagságához történő hozzájárulása 

 

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

alábbi határozatok végrehajtására: 

 

 78/2010. (III. 25.) A Bogácsi üdülő üzemeltetői jogának megszerzésére 

együttműködési megállapodás jóváhagyása 

Határidő: 2011. március 31. 

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

ingatlannal kapcsolatban 

Határidő: 2011. március 31. 

 225/2010. (VIII.12.) Az Egészségügyi Centrum építésének megtárgyalása 

Határidő: 2011. március 31. 

 269/2010. (IX.23.) Abony Város Önkormányzat és a Coop Zrt. között kötött 

szerződés módosítása 

Határidő: 2011. március 31. 

 277/2010. (IX.23.) Vámos István és társai által indított peres eljárásban jogi 

képviselet megbízása 

Határidő: 2011. március 31. 

 280/2010. (IX.30.) A vis maior tartalékkeret igénybevétele 

Határidő: 2011. január 31. 

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

betöltésére irányuló pályázat elbírálása 

Határidő: 2010. november 30. 
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 Z-302/2010. (X.28.) KMOP-4.5.2-09-2009 kódjelű „Kreatív Kópévár – Új 

bölcsőde létesítése Abonyban” című projekt megvalósítására irányuló 

közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának megtárgyalása 

Határidő: 2011. január 31. 

 304/2010. (X.28.) A vis maior tartalékkeret igénybevételéről szóló 

280/2010.(IX.30.) sz. Képviselő-testületi határozat módosítása 

Határidő: 2011. március 31. 

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

folyósítási kérelme 

Határidő: 2010. december 31. 

 308/2010. (X.28.) Az Abonyi Galambász és Díszmadár Tenyésztők Egyesület 

dísz galambok országos fajtakiállítás számára a Sportcsarnok ingyenes 

használatba adása 

Határidő: 2011. január 31. 

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

létesítése Abonyban” című pályázathoz könyvvizsgálói feladatok ellátása 

kapcsán cég megbízása 

Határidő: 2010. december 31. 

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

bölcsőde létesítése Abonyban” című pályázathoz kapcsolódóan nyilvánosság 

biztosítására szerződés megkötése 

Határidő: 2010. december 31. 

 316/2010. (XI.11.) A vis maior tartalékkeret igénybevétele 

Határidő: 2011. március 31. 

 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 

Határidő: 2010. december 31. 

 

A határozatról értesülnek: 

Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

Dr. Németh Mónika jegyző 

Urbán Ildikó aljegyző 

Valamennyi Osztályvezető 

Városi Sportcsarnok 

 

Abony, 2010. november 19. 

 

 

 

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

  polgármester       jegyző 

 

 

 


