
Abony Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

2740 Abony, Kossuth tér 1. 

 

1-23/2013/JT.                                    Tárgy: jkv-i kivonat 

 

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 28-i nyílt 

üléséről. 

 

Napirend: Önkormányzatiság útjai egy változó világban című ÁROP-3.A.2-2013-0007 

számú projekttel kapcsolatos döntések meghozatala 

 

308/2013. (XI.28.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Önkormányzatiság útjai egy változó világban című ÁROP-3.A.2-2013-0007 számú 

projekttel kapcsolatos döntések meghozataláról (közbeszerzési terv módosítása) 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §.-ában biztosított jogkörében eljárva, az alábbi 

határozatot hozta: 

 

1. A Képviselő-testület a 63/2013. (III.28.) számú határozat mellékletekén jóváhagyott 

Abony Város Önkormányzat 2013. évi közbeszerzési terve (továbbiakban : 

közbeszerzési terv)  
 

III. szolgáltatás-megrendelés pontja az alábbiakkal egészül ki: 

 

1. 

Az „Önkormányzatiság útjai 

egy változó világban című 

ÁROP-3.A.2-2013-0007 számú 

projekthez kapcsolatos 

szervezetfejlesztési szakértői 

tevékenység  

nemzeti 

Kbt. 122. § (7) 

bekezdés szerinti 

hirdetmény 

közzététele 

nélküli 

tárgyalásos eljárás 

2013.  IV. 

negyedév 

 

2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közbeszerzési terv közzétételével 

kapcsolatos intézkedések megtételével Romhányiné dr. Balogh Edit polgármestert 

bízza meg. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

A végrehajtásban közreműködik:  

Titkárság 

Településfejlesztési Osztály 

KÁR-MENTOR Bt. 

A határozatról értesül: 

 Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 Parti Mihály alpolgármester 

 dr. Balogh Pál jegyző 



 Kelemen Tibor aljegyző 

 Valamennyi Osztályvezető 

 Kár-Mentor Bt. 

 

 

 

 

 

K.m.f. 

 

 Romhányiné dr. Balogh Edit s. k. Dr. Balogh Pál s. k. 

 polgármester  jegyző  

 

 

Kivonat hiteléül: 

Abony, 2013. november 29. 

 

Bevíz Barbara 

        jkv. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



308/2013. (XI.28.) sz. Képviselő-testületi határozat melléklete 

 

Abony Város Önkormányzatának 2013. évi közbeszerzési terve 

 

 

A közbeszerzés tárgya és 

mennyisége 

Irányadó 

eljárásrend 

Tervezett 

eljárási típus 

Időbeli ütemezés Sor kerül-e 

vagy sor 

került-e az 

adott 

közbeszerzéssel 

összefüggésben 

előzetes 

összesített 

tájékoztató 

közzétételére? 

 az eljárás 

megindításának, 

illetve a 

közbeszerzés 

megvalósításának 

tervezett 

időpontja 

 I. Árubeszerzés     

1 

KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-

0011 azonosító számú projekt 

„Abony Város Közösségi Háza 

– Komplex kulturális, oktatási, 

művészeti központ 

eszközbeszerzése" 

közösségi nyílt 2013. I. negyedév nem 

2 

KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-

0011 azonosító számú projekt 

keretén belül „Informatikai-, 

és egyéb eszközök beszerzése" 

nemzeti nyílt 2013. II. negyedév nem 

3 

Zeneiskola bútor- és eszköz 

beszerzése, valamint a 

KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-

0011 azonosító számú projekt 

keretén belül” Informatikai 

tábla, székrendszer 

pozíciójának változtatását 

biztosító berendezés 

beszerzése” 

nemzeti nemzeti 2013. II. negyedév nem 

4 

1 db új kétkaros konténerszállító 

gépjármű és 

 1 db 5 m
3
-es nyitott konténer 

beszerzése 

nemzeti nyílt 
2013. II. negyedév 

 
nem 

5 Villamos energia beszerzése nemzeti nyílt 

2013. III. 

negyedév 

 

nem 

      

 II. Építési beruházás     

1 

 

„Abony Város szennyvíztisztító 

telepének korszerűsítése” tárgyú 

nemzeti nyílt 2013. II. negyedév nem 



projekt FIDIC Piros Könyv 

szerinti kivitelezési feladatai 

 

 

3 

KEOP-2012-5.5.0/A kódszámú  

Épületenergetikai fejlesztések 

pályázat keretén belül  a „ 

Polgármesteri Hivatal-, Abony 

3260 hrsz-ú ingatlan-, valamint 

a Szivárvány Óvoda és 

Bölcsőde  energetikai 

korszerűsítése" projekt 

kivitelezése 

nemzeti 

Kbt. 122. § (7) 

bekezdés szerinti 

hirdetmény 

közzététele 

nélküli 

tárgyalásos 

eljárás 

2013. II. negyedév nem 

4 

Akció Területi Terven belüli 

belterületi utak felújítása a 

KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-

0011 azonosító számú 

„Lehetőségeink Fő tere – 

Abony Város integrált 

településközpont fejlesztése” 

című pályázat 

pénzmaradvány 

felhasználásából 

nemzeti nyílt 
2013.  II. 

negyedév 
nem 

5 

KMOP 5.2.1/B/09-2f-2010-

0011 azonosító számú 

„Lehetőségeink Fő tere - 

Abony Város integrált 

településközpont fejlesztése” 

című pályázat Abony város 

Közösségi Háza - Komplex 

kulturális, oktatási, 

művészeti központ pince 

gépészet megvalósítása 

nemzeti nyílt 
2013.  II. 

negyedév 
nem 

 III. Szolgáltatás-megrendelés     

1 

„Abony Város 

szennyvíztisztító telepének 

korszerűsítése” című pályázat 

megvalósításával kapcsolatos 

„FIDIC mérnöki feladatok 

teljes körű ellátása” 

nemzeti 

Kbt. 122. § (7) 

bekezdés szerinti 

hirdetmény 

közzététele 

nélküli 

tárgyalásos 

eljárás 

2013. II. negyedév 

 
nem 

2 

Abony Város szennyvíztisztító 

telepének korszerűsítése” 

című pályázat 

megvalósításával kapcsolatos 

„Projektmenedzseri feladatok 

teljes körű ellátása” 

nemzeti 

Kbt. 122. § (7) 

bekezdés szerinti 

hirdetmény 

közzététele 

nélküli 

tárgyalásos 

eljárás 

2013. II. negyedév 

 
nem 



3 

Központi orvosi ügyelet 

ellátása Abony Város 

közigazgatási területén 

belül 

közösségi 
Kbt. II. fejezet 

szerinti eljárás 

2013.  II. 

negyedév 
nem 

4 

KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-

0011 azonosító számú 

„Lehetőségeink Fő tere – 

Abony Város integrált 

településközpont 

fejlesztése” című pályázat 

pénzmaradvány 

felhasználásából 

Akcióterületi Terven belüli 

belterületi utak felújítására 

műszaki ellenőr megbízása 

nemzeti 

Kbt. 122. § (7) 

bekezdés szerinti 

hirdetmény 

közzététele 

nélküli 

tárgyalásos 

eljárás 

2013.  II. 

negyedév 
nem 

 

Az „Önkormányzatiság 

útjai egy változó világban 

című ÁROP-3.A.2-2013-

0007 számú projekthez 

kapcsolatos 

szervezetfejlesztési 

szakértői tevékenység  

nemzeti 

Kbt. 122. § (7) 

bekezdés szerinti 

hirdetmény 

közzététele 

nélküli 

tárgyalásos 

eljárás 

2013.  IV. 

negyedév 
nem 

 IV. Építési koncesszió     

 V. Szolgáltatási koncesszió     

      

 


