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251/2011. (VI. 30.) 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: 

 

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

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

vonatkozó megbízási szerződések módosítása 

 2/2011. (I. 06.) Belvízzel sújtott területekhez kapcsolódó intézkedések megtétele 

 44/2011. (I. 27.) Abony Város Ivóvízminőség-javítási és Ivóvízhálózat rekonstrukciós 

programjának megvalósítása KEOP-1.3.0/2F/09-2009/007 azonosító számú projekt 

közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó közbeszerzési Ad-Hoc Bizottság tagjainak 

megválasztása 

 56/2011. (II. 10.) Az Abony piac és üzletház projekt részletes üzleti terv elkészítésének 

megbízásáról szóló 146/2010. (V. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat hatályon kívül 

helyezése 

 Z-82/2011. (III. 31.) Bírósági ülnökök jelölése 

 Z-83/2011. (III. 31.) Bírósági ülnökök jelölése 

 Z-84/2011. (III. 31.) Abony Város Ivóvízminőség-javítási és Ivóvízhálózat 

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

számú pályázat technológiai munkarész megvalósítására irányuló közbeszerzési eljárás 

ajánlattételi felhívásának megtárgyalása 

 Z-85/2011. (III. 31.) A KMOP-4.5.2-09-2009-0024 kódjelű „Kreatív Kópévár – Új 

bölcsőde létesítése Abonyban” című pályázat eszközbeszerzésére irányuló közbeszerzési 

eljárás ajánlattételi felhívásának megtárgyalása 

 Z-97/2011. (III. 31.) Abony Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala és az 

Önkormányzat intézményei számára „cafetéria juttatások beszerzése 2011. évre” 

tárgyhoz kapcsolódó közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának megtárgyalása 

 106/2011. (III. 31.) Energetikai hatékonyság fokozása Abony Város Gyulai Gaál Miklós 

és Somogyi Imre Általános Iskoláiban című KEOP-5.3.0/A/09-2010-0008 jelű 

pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési Ad-Hoc Bizottság és közbeszerzési eljárást 

lefolytató szervezet megbízása 

 112/2011. (III. 31.) Abony, Lovassy Sándor utca 3. szám alatti, 2253/2 helyrajzi számú 

ingatlan értékesítése 



 

 

 Z-129/2011. (IV. 28.) Energetikai hatékonyság fokozása Abony Város Gyulai Gaál 

Miklós és Somogyi Imre Általános Iskoláiban című KEOP-5.3.0/A/09-2010-0008 jelű 

pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának megtárgyalása 

 138/2011. (IV. 28.) Közbeszerzési éves statisztikai összegzés megtárgyalása 

 141/2011. (IV. 28.) „Abony piac és üzletház” projekt üzleti tervének elfogadása 

 148/2011. (IV. 28.) A Nagyabonyi Színkör Kulturális Egyesület kérelmének elbírálása 

 151/2011. (IV. 28.) Megüresedett önkormányzati tulajdonú bérlakások nem szociális 

alapon történő bérbeadása 

 Z-164/2011. (V. 26.) Megüresedett önkormányzati tulajdonú bérlakások nem szociális 

alapon történő bérbeadására benyújtott pályázati anyagok elbírálása 

 Z-165/2011. (V. 26.) Megüresedett önkormányzati tulajdonú bérlakások nem szociális 

alapon történő bérbeadására benyújtott pályázati anyagok elbírálása 

 Z-166/2011. (V. 26.) Megüresedett önkormányzati tulajdonú bérlakások nem szociális 

alapon történő bérbeadására benyújtott pályázati anyagok elbírálása 

 Z-167/2011. (V. 26.) Megüresedett önkormányzati tulajdonú bérlakások nem szociális 

alapon történő bérbeadására benyújtott pályázati anyagok elbírálása 

 Z-168/2011. (V. 26.) Megüresedett önkormányzati tulajdonú bérlakások nem szociális 

alapon történő bérbeadására benyújtott pályázati anyagok elbírálása 

 Z-169/2011. (V. 26.) Megüresedett önkormányzati tulajdonú bérlakások nem szociális 

alapon történő bérbeadására benyújtott pályázati anyagok elbírálása 

 Z-170/2011. (V. 26.) Megüresedett önkormányzati tulajdonú bérlakások nem szociális 

alapon történő bérbeadására benyújtott pályázati anyagok elbírálása 

 Z-172/2011. (V. 26.) Város halottjává nyilvánításra beérkezett kérelem elbírálása 

 176/2011. (V. 26.) „Lehetőségeink Fő tere – Abony Város integrált településközpont 

fejlesztése” című KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 pályázathoz kapcsolódó 

Városmarketing Stratégia jóváhagyása 

 177/2011. (V. 26.) Költségvetés elfogadásakor zárolt összegek felszabadítása és plusz 

igények fedezetének meghatározása 

 178/2011. (V. 26.) Abony Város közúthálózatának 2011. évi felújítási munkálatára kötött 

vállalkozási szerződés módosítása 

 183/2011. (V. 26.) Abony Város ÉK-i városrész belvízrendezés és táj rehabilitációjához 

kapcsolódóan közbeszerzési Ad-Hoc Bizottság és közbeszerzési eljárást lefolytató 

szervezet megbízásáról szóló 105/2011.(III.31.) számú Képviselő-testületi határozat 

módosítása 

 186/2011. (V. 26.) A Nagyabonyi Színkör Kulturális Egyesület támogatási kérelmének 

elbírálása 

 187/2011. (V. 26.) Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely 

kérelme a Múzeum vagyonvédelmi rendszerének kiépítéséhez szükséges pénzügyi 

fedezet biztosítására 

 188/2011. (V. 26.) Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely 

támogatási kérelme a Pünkösdölő rendezvénysorozatra szükséges pénzügyi fedezet 

biztosítására 

 202/2011. (VI. 06.) A gyermekétkeztetés 2011. évi vállalkozó részére fizetendő 

összegének meghatározása 

 203/2011. (VI. 06.) Abony, Bethlen Gábor utca 1-2. szám alatti ingatlanból 389 m2-es 

földrészlet megvásárlása 

 204/2011. (VI. 06.) Abony Városban az elmúlt években elkészült aszfalt burkolatú, 

szegélyezett belterületi utak karbantartása 

 206/2011. (VI. 06.) A 2011-ben felújítani kívánt utak meghatározásáról szóló 

95/2011.(III.31.) számú Képviselő-testületi határozat módosítása 



 

 

 

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

nélküli hatályban tartását rendeli el: 

 

 Z-127/2011. (IV. 28.) Abony Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala és az 

Önkormányzat intézményei számára „cafetéria juttatások beszerzése 2011. évre” 

tárgyhoz kapcsolódó közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása 

 Z-128/2011. (IV. 28.) KMOP-4.5.2-2009-0024 kódjelű „Kreatív Kópévár – Új bölcsőde 

létesítése Abonyban” című pályázat eszközbeszerzésére irányuló közbeszerzési eljárás 

eredményének megállapítása 

 Z-162/2011. (V. 26.) Abony Város Ivóvízminőség-javítási és Ivóvízhálózat 

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

számú projekt közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása 

 Z-163/2011. (V. 26.) Energetikai hatékonyság fokozása Abony Város Gyulai Gaál 

Miklós és Somogyi Imre Általános Iskoláiban című KEOP-5.3.0/A/09-2010-0008 számú 

projekt közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása 

 191/2011. (V. 26.) Nevelési-oktatási intézmények Alapító Okiratának módosítása 

 

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

határozatok végrehajtására: 

 

 105/2011. (III. 31.) Abony Város ÉK-i városrész belvízrendezése és táj 

rehabilitációjához kapcsolódóan közbeszerzési Ad-Hoc Bizottság és közbeszerzési 

eljárást lefolytató szervezet megbízása 

Határidő: 2011. július 31. 

 111/2011. (III. 31.) Abony, Vasút u. 1. (hrsz.: 4922/1 és 4922/2), Abony, Lovassy 

Sándor utca 3. (hrsz.: 2253/2) és Abony, Buzgány dűlő 13. (hrsz.: 0161/1) szám alatti 

ingatlanokon álló felépítmények bontására cég megbízása 

Határidő: 2011. szeptember 30. 

 140/2011. (IV. 28.) „Abony piac és üzletház” projekt üzleti tervének elfogadása 

Határidő: 2012. december 31. 

 152/2011. (IV. 28.) Tájékoztató a térfigyelő rendszer kiépítésének feltételeiről 

Határidő: 2011. december 31. 

 155/2011. (IV. 28.) Várépítő pályázat benyújtása az Ungár-kúria tetőfelújítására 

Határidő: 2011. december 31. 

 156/2011. (IV. 28.) Várépítő pályázat benyújtása az Ungár-kúria tetőfelújítására 

Határidő: 2011. december 31. 

 181/2011. (V. 26.) Abony Város belterületi útjainak egyirányúsításához szükséges 

forgalomkorlátozó táblák megrendelésére fedezet biztosítása 

Határidő: 2011. július 31. 

 182/2011. (V. 26.) Abony, Vasút út 1. (hrsz.: 4922/1 és 4922/2), Abony, Lovassy Sándor 

utca 3. (hrsz.: 2253/2) és Abony, Buzgány dűlő 13. (hrsz.: 0161/1 szám alatti 

ingatlanokon álló felépítmények bontására kötött vállalkozási szerződés módosítása 

Határidő: 2011. szeptember 30. 

 184/2011. (V. 26.) Térfigyelő rendszer kialakításához kapcsolódóan közbeszerzési Ad-

Hoc Bizottság és közbeszerzési eljárást lefolytató szervezet megbízása 

Határidő: 2011. július 31. 

 190/2011. (V. 26.) A Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola Alapfokú Művészetoktatási 

Intézmény igazgatói állására pályázat kiírása 

Határidő: 2011. augusztus 31. 



 

 

 Z-197/2011. (VI. 06.) „Abony Város északkeleti részének csapadékvíz-elvezetése és 

gyűjtése című KMOP-3.3.1/B-10-2010-0037 pályázat megvalósítására irányuló 

közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának megtárgyalása 

Határidő: 2011. július 31. 

 Z-198/2011. (VI. 06.) „Lehetőségeink Fő tere – Abony Város integrált településközpont 

fejlesztése” című KMOP-5.2.1/B-09-2F-2010-0011 azonosító számú pályázathoz 

kapcsolódó térfigyelő rendszer kialakítására irányuló közbeszerzési eljárás ajánlattételi 

felhívásának megtárgyalása 

Határidő: 2011. július 31. 

 205/2011. (VI. 06.) Energetikai hatékonyság fokozása Abony Város Gyulai Gaál Miklós 

és Somogyi Imre Általános Iskolában című KEOP-5.3.0/09-2010-0008 jelű pályázathoz 

kapcsolódó projektmenedzseri feladatok ellátására és nyilvánosság biztosítására cég 

megbízása 

Határidő: 2011. augusztus 31. 

 

A határozatról értesülnek: 

Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

Parti Mihály alpolgármester 

dr. Vörös Mária aljegyző 

Valamennyi Osztályvezető 

 

K.m.f. 

 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit s. k.   dr. Vörös Mária s. k. 

       polgármester         aljegyző  

 

 

 

Kivonat hiteléül: 

Abony, 2011. július 04. 

 

 

Polónyi Éva    

      jkv. 

 


