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Napirend: Lejárt határidejű határozatok 

 

179/2009. (V. 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: 

 

 72/2009.(III.26.) 3. pontja Az Abokom Nonprofit Kft-vel kötött keretszerződés 

módosítása 

 102/2009. (IV.14.) Szolnok Megyei Jogú Város „TIOP 1.2.1 – Agóra, 

multifunkcionális közösségi központok és területi közművelődési tanácsadó 

szolgálat infrastrukturális feltételeinek kialakítása” c. pályázati program keretében 

a közművelődési együttműködés kereteit, valamint annak szakmai tartalmát 

meghatározó Együttműködési Megállapodás elfogadása 

 104/2009. (IV.14.) Megbízás Abony Város Önkormányzata tevékenységéhez 

kapcsolódó közbeszerzési feladatok ellátása 

 107/2009.(IV.14.) Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola pályázatának 

támogatása 

 110/2009. (IV.14.) A KMOP-2.1.1/B-08-2008-0053 azonosító számú és „Abony 

Város belterületi kapcsolatainak javítása az élhetőbb település megvalósítása 

érdekében” című nyertes projekthez kapcsolódóan projektmenedzsmenti feladatok 

ellátására történő cég kiválasztása 

 Z-114/2009. (IV.14.) Javaslattétel PRÍMA Díj adományozására 

 134/2009.(IV.30.) Kinizsi Pál Gimnázium tetőfedés csere és födém 

megerősítésének kiviteli terv elkészítésére tervező megbízása 

 136/2009. (IV.30.) Kostyán kúria felújítási munkálataihoz kapcsolódó kiviteli terv 

elkészítésére tervező megbízása 

 

2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete határidő megjelölése nélkül rendeli 

el az alábbi határozatok végrehajtására: 

 

 129/2009. (IV.30.) A 475/2007. (XII.17.) számú Képviselő-testületi 

határozattal módosított 409/2007. (IX.29.) sz. határozat kiegészítése 

 

 

 



 

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

alábbi határozatok végrehajtására: 

 

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

tervének elfogadása 

(2009. december 31.) 

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

sportlétesítmények felújításának támogatása 

(2009. október 31.) 

 112/2009. (IV.14.) „Közfoglalkoztatási-szervezők foglalkoztatásának 

támogatása” elnevezésű központi munkaerő-piaci program keretében közcélú 

foglalkoztatás szervezéséhez szükséges személyek foglalkoztatásának 

támogatása 

(2009. július 31.) 

 122/2009.(IV.30.) Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és Egységes 

Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény HEFOP-2009/3.1.3/B/09/03 

kódszámú pályázatának támogatása 

(2009. szeptember 30.) 

 

A határozatról értesülnek: 

Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 

Dr. Németh Mónika jegyző 

Urbán Ildikó aljegyző 

Polgármesteri Hivatal illetékes Osztályai 

 

 

K.m.f. 

 

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

            polgármester                  jegyző 

 

Kivonat hiteléül:     

Abony, 2009. május 29.   

 

Szekeres Marianna 

           jkv.   

 

 
 


