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217/2009. (VI. 25.) 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: 

 

 Z-177/2008. (V. 29.) Beszámoló az egészségügyi ellátás helyzetéről 

 315/2008. (IX. 25.) Abonyi Lajos Múzeumi Kiállítóhely állagmegóvási és felújítási 

munkálataihoz fedezet biztosítása 

 361/2008. (XI. 27.) Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és Egységes 

Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény igazgatói állására pályázat kiírása 

 382/2008. (XI. 27.) Somogyi Imre Általános Iskola igazgatói állására pályázat kiírása 

 85/2009. (III. 26.) A KMOP-2.1.1.B „Abony város belterületi kapcsolatainak javítása az 

élhetőbb település megvalósítása érdekében” című pályázat, valamint a KMRFT-TEUT-

2008. „Az Apponyi út felújítása” című pályázatokkal kapcsolatosan a kivitelező 

kiválasztásához kapcsolódó közbeszerzési eljárást lefolytató szervezet megbízása 

 111/2009. (IV. 14.) Egészségügyi Centrum kivitelezéséhez tervellenőr megbízása 

 132/2009. (IV. 14.) KMOP-4.3.2.-2008. Pest megye dél-keleti területi igényeit kiszolgáló 

alapfokú járóbeteg szakellátás fejlesztése című projekt média feladatainak ellátására cég 

kiválasztása 

 135/2009. (IV. 30.) Sívó kúria külső tatarozása, állagmegóvási munkálatai 

 138/2009. (IV. 30.) Abony áros Önkormányzatnak, mint ajánlatkérőnek a 2003. évi 

CXXIX. tv. 16. §. (1) alapján kötelezően elkészített 2008. évi közbeszerzésekről szóló 

statisztikai összegzés elfogadása 

 139/2009. (IV. 30.) Simonffy utca 409/18 hrsz-ú ingatlanra kötött adásvételi szerződés 

módosítása 

 157/2009. (V. 28.) A Polgármesteri Hivatal és az intézmények alapító okiratának 

módosítása 

 160/2009. (V. 28.) A minőségbiztosítás, mérés, értékelés, ellenőrzés támogatására 

vonatkozó pályázat benyújtása 

 161/2009. (V. 28.) A minőségbiztosítás, mérés, értékelés, ellenőrzés támogatására 

vonatkozó pályázat benyújtása 

 164/2009. (V. 28.) Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola tetőcseréje és statikai 

megerősítése tárgyú közbeszerzési eljárást lefolytató szervezet megbízása 

 167/2009. (V. 28.) „Lehetőségeink Főtere – Kossuth tér környezetrendezése Abonyban c. 

projekt műszaki ellenőri feladatainak ellátására cég kiválasztása 

 174/2009. (V. 28.) A területi kiegyenlítést szolgáló önkormányzati fejlesztések (TEKI) 

pályázaton való részvétel 

 

 

 



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

határozatok végrehajtására: 

 

 Z-141/2009. (IV. 30.) Az ABOKOM Nonprofit Kft. Alapító Okiratának módosítása 

Határidő: 2009. július 31.  

 Z-151/2009. (V. 28.) KMOP-2.1.1.B „Abony város belterületi kapcsolatainak javítása az 

élhetőbb település megvalósítása érdekében” c. pályázat, valamint a KMRFT-TEUT-

2008. „Az Apponyi út felújítása” c. pályázatok megvalósítására irányuló közbeszerzés 

hirdetményének megtárgyalása 

Határidő: 2009. augusztus 31.  

 162/2009. (V. 28.) Remondis Kétpó Kft. önkormányzati tulajdonú üzletrészének közös 

tulajdonná alakítására vonatkozó szerződés jóváhagyása 

Határidő: 2009. július 15. 

 163/2009. (V. 28.) A gyermekétkeztetés megszervezésére vonatkozó közbeszerzési 

eljárást lebonyolító szervezet megbízása 

Határidő: 2009. július 30. 

 166/2009. (V. 28.) „Lehetőségeink Főtere – Kossuth tér környezetrendezése Abonyban c. 

projekt műszaki ellenőri feladatainak ellátására cég kiválasztása 

 Határidő: 2009. július 15. 

 168/2009. (V. 28.) „Lehetőségeink Főtere – Kossuth tér környezetrendezése Abonyban c. 

projekt könyvvizsgálói feladatainak ellátására cég kiválasztása 

Határidő: 2009. július 15. 

 170/2009. (V. 28.) „Abony Város belterületi kapcsolatainak javítása az élhetőbb település 

megvalósítása érdekében’ című és a KMOP-2.1.1./B-08-2008-0053-s azonosítási számú 

pályázat könyvvizsgálói feladatainak ellátására történő cég kiválasztása 

Határidő: 2009. július 15. 

 

 

A határozatról értesülnek: 

Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 

Dr. Németh Mónika jegyző 

Urbán Ildikó aljegyző 

Polgármesteri Hivatal illetékes Osztályai 

ABOKOM Nonprofit Kft. 

 

K.m.f. 

 

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

             polgármester                  jegyző 

 

 

Kivonat hiteléül: 

Abony, 2009. június 26. 

 

 

 

Darányi Erika 
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