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387/2009. (XI. 26.) 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: 

 

 416/2008. (XII.18.) A Közbeszerzési Ad-Hoc Bizottság megbízása Főtér 

kivitelezésére közbeszerzési eljárás lefolytatására 

 Z-226/2009. (VII. 09.) Pest megye dél-keleti területi igényeit kiszolgáló 

alapfokú járóbeteg szakellátás fejlesztése című pályázat megvalósítására 

irányuló közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának megtárgyalása 

 Z-247/2009. (VIII. 27.) A Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola, 

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tetőcsere tárgyú projekt 

megvalósulására irányuló közbeszerzés ajánlattételi felhívásának 

megtárgyalása 

 Z-248/2009. (VIII. 27.) „Abony Város Polgármesteri Hivatalának 

szervezeti fejlesztése” című ÁROP-3.A.1/A 2008-004 jelű pályázat 

megvalósítására irányuló közbeszerzés ajánlattételi felhívásának 

megtárgyalása 

 Z-249/2009. (VIII. 27.) A gyermekétkeztetés megszervezésére irányuló 

közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának megtárgyalása 

 265/2009. (VIII. 27.) 2. és 3. pontja Gyulai Gaál Miklós Általános 

Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tetőcseréje tárgyú projekt 

műszaki ellenőri és tervellenőri feladatának ellátására történő cég 

kiválasztása 

 282/2009. (IX.10.) A Közép-magyarországi Operatív Program keretében 

kiírásra került KMOP-2009-4.5.3. kódjelű „Egyenlő esélyű hozzáférés a 

közszolgáltatásokhoz (akadálymentesítés)” című pályázathoz kapcsolódó 

kiegészítő tervdokumentáció elkészítése 

 284/2009. (IX.14.) A KMOP 5.2.1/A és KMOP 2.1.1/B pályázatokhoz 

kapcsolódó záró rendezvény 

 Z-305/2009. (IX.24.) A Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola, Alapfokú 

Művészetoktatási Intézmény tetőcsere tárgyú projekt megvalósulására 

irányuló közbeszerzés ajánlattételi felhívásának módosítása 
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 Z-318/2009. (X.15.) Bendáné Gáspár Anita részére önkormányzati lakás 

önkormányzati érdekből történő bérbeadása 

 320/2009. (X.15.) Peren kívüli egyezség jóváhagyása a RED-REX Q 

Kft-vel 

 321/2009. (X.15.) Az I. számú fogorvosi körzet megbízási szerződésének 

módosítása 

 325/2009. (X.15.) Vízvezeték hálózat cseréje a 2740 Abony, Vasút út - 

Nagykőrösi út és a Bethlen Gábor utca közötti 375 fm-es szakaszában 

tárgyú vállalkozási szerződés módosítása 

 326/2009. (X.15.) Egészségügyi Centrum épület kivitelezése tárgyában 

tervezői művezetés feladatának ellátására szerződés megkötése 

 350/2009. (X.29.) Integrált Városfejlesztési Stratégia elkészítéséhez 

megbízási szerződés módosítása 

 

2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete határidő megjelölése nélkül 

hatályban tartja az alábbi határozatokat: 

 

 Z-314/2009. (X.15.) „Abony Város Önkormányzata ellátási körébe 

tartozó menü rendszerű gyermekétkeztetés” tárgyában a szolgáltatást 

végző kiválasztására döntési javaslat 

 Z-333/2009. (X.29.) Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola, Alapfokú 

Művészetoktatási Intézmény tetőcsere tárgyú projekt megvalósulására 

irányuló közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása 

 352/2009. (X.29.) A Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva települési 

szilárd hulladéklerakói rekultivációjának Önkormányzati Társulás 

Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottsági tagjának 

jóváhagyása 

 

3. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete határidő hosszabbítását rendeli 

el az alábbi határozatok végrehajtására: 

 

 71/2009. (III. 26.) Fogászati ügyeleti ellátás a Ceglédi Többcélú 

Kistérségi Társulás keretében 

Határidő: 2010. január 31. 

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

sportlétesítmények felújításának támogatása 

Határidő: 2009. december 31. 

 293/2009. (IX.24.) 3. pontja Közösségi Ház meglévő terveinek 

átdolgozására tervező megbízása 

Határidő: 2010. január 31. 

 294/2009. (IX.24.) A KMOP-3.1.1/C „Kulturális és örökségturizmus 

fejlesztése” című pályázathoz szükséges önerő meghatározása, és a 

pályázat elkészítéséhez kapcsolódó vállalkozási szerződés jóváhagyása 

Határidő: 2009. december 31. 

 315/2009. (X.15.) KMOP-3.1.1/C „Kulturális és örökségturizmus 

fejlesztése” című pályázathoz szükséges önerő meghatározása 

Határidő: 2009. december 31. 

 Z-316/2009. (X.15.) A vasúti kövek felhasználásához kapcsolódó 

közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának megtárgyalása 

Határidő: 2009. december 31. 
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 Z-334/2009. (X.29.) A KMOP-4.3.2-2008. Pest megye dél-keleti területi 

igényeit kiszolgáló alapfokú járóbeteg szakellátás fejlesztése című 

pályázat megvalósítására irányuló „informatikai eszközök és 

szoftverbeszerzés” című közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának 

megtárgyalása 

Határidő: 2009. december 31. 

 Z-335/2009. (X.29.) A KMOP-4.3.2-2008. Pest megye dél-keleti területi 

igényeit kiszolgáló alapfokú járó beteg szakellátás fejlesztése című 

pályázat megvalósítására irányuló „műszer és betegirányító rendszer 

beszerzése” című közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának 

megtárgyalása 

Határidő: 2009. december 31. 

 340/2009. (X.29.) Abonyi Galambász és Díszmadár Tenyésztők 

Egyesület dísz postagalambok országos fajtakiállítás számára a 

Sportcsarnok ingyenes használatba adása 

Határidő: 2010. január 31. 

 341/2009. (X.29.) Az Abonyi Muzsikáló Gyermekekért Alapítvány 

támogatási kérelmének elbírálása 

Határidő: 2010. január 31. 

 342/2009. (X.29.) Piaccsarnok és üzlethelyiség vázlattervére tervező 

megbízása 

Határidő: 2009. december 31. 

 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 

Határidő: 2009. december 31. 

 351/2009. (X.29.) Abony Város Települési Környezetvédelmi 

Programjának (2010-2016) elfogadása, továbbá Abony Város 

Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjának létrehozása 

Határidő: 2009. december 31. 

 

A határozatról értesülnek: 

Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 

Dr. Németh Mónika jegyző 

Urbán Ildikó aljegyző 

Valamennyi Osztályvezető 

Városi Sportcsarnok 

 

K.m.f. 

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

             polgármester                jegyző 

 

Kivonat hiteléül: 

Abony, 2009. november 27. 

 

Darányi Erika 

        jkv. 


