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21/2008. (I. 31.) sz. Képviselő-testületi határozat 
Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. törvény 18.§. (1) bekezdésében és 
„a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról” szóló 
21/2007. (VI. 29.) számú önkormányzati rendelet 46.§. (7) bekezdésében 
biztosított jogkörében eljárva az alábbiak szerint fogadja el a Bizottságok 
2008. évi ellenőrzési programját: 
 
- A Pénzügyi Bizottság  

 
1.) Vizsgálat tárgya: Oktatási intézmények órakeret felhasználása.  

      Az ellenőrzés időpontja: 2008. január 
      Kapcsolódás: Oktatási, Sport és Kulturális Bizottság „3 %-os órakeret 
 felhasználásának vizsgálata az általános iskolákban” tárgyú ellenőrzése  
 
2.) Vizsgálat tárgya: Civil szervezetek részére Önkormányzat által 2008. 

évben nyújtott támogatások pénzügyi ellenőrzése 
 Az ellenőrzés időpontja: 2008. április 
 
3.) Vizsgálat tárgya: ABOKOM Nonprofit Kft átalakításához, 
 összevonásához kapcsolódó ellenőrzés 
Az ellenőrzés időpontja: 2008. június 
 
4.) Vizsgálata tárgya: Helyi adó rendeletek módosításának előkészítéséhez 
kapcsolódó vizsgálat. 
Az ellenőrzés időpontja: 2008. szeptember 
 
- Gazdasági Bizottság 
 
1.) Vizsgálat tárgya: ABOKOM Nonprofit Kft. I. negyedéves működése 
      Az ellenőrzés időpontja: 2008. április 
 
2.) Vizsgálat tárgya: 2006-2007-ben épült önkormányzati utak garanciális 
 munkái 
     Az ellenőrzés időpontja: 2008. május 
 
3.) Vizsgálat tárgya: Önkormányzati közútkezelői feladatok ellátása 
     Az ellenőrzés időpontja: 2008. június 
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4.) Vizsgálat tárgya: A vagyonrendelet által bizottság hatáskörébe utalt 
vagyontárgyak vonatkozásában ellenőrzés. (hasznosítás, megóvás, 
tulajdonosi jog gyakorlása, stb.) 

      Az ellenőrzés időpontja: 2008. október 
 
5.) Vizsgálat tárgya: Piac és vásár rendjének ellenőrzése 
     Az ellenőrzés időpontja: 2008. november 
 
- Oktatási, Sport és Kulturális Bizottság 
 
1.) Vizsgálat tárgya: 3 %-os órakeret felhasználásának vizsgálata az 
általános iskolákban 
     Az ellenőrzés időpontja: 2008. január 10. 
     Kapcsolódás: Pénzügyi Bizottság „Oktatási intézmények órakeret 
felhasználása” tárgyú ellenőrzése 
 
2.) Vizsgálat tárgya: Montágh Imre Általános Iskola óvoda részlegének 
felülvizsgálata 
     Az ellenőrzés időpontja: 2008. február 20. 
 
3.) Vizsgálat tárgya: Az Oktatási, Sport és Kulturális Bizottság hatáskörébe 
tartozó hatályos rendeletek felülvizsgálata 
      Az ellenőrzés időpontja: 2008. július 
      
4.) Vizsgálat tárgya: A Művelődési Ház és Könyvtár tárgyi feltételeinek 
ellenőrzése 
     Az ellenőrzés időpontja: 2008. október 
 

- Ügyrendi és Közrendi Bizottság 
 

1.) Vizsgálat tárgya: 1990-1995 között meghozott helyi rendeletek 
felülvizsgálata 

      Az ellenőrzés időpontja: 2008. május 
 
2.) Vizsgálat tárgya: 1995-2000 között meghozott helyi rendeletek 

felülvizsgálata 
     Az ellenőrzés időpontja: 2008. október 

 
- Szociális és Egészségügyi Bizottság 
 
1.) Vizsgálat tárgya: A bizottság saját hatáskörébe tartozó kérelmek 

elbírálása: táboroztatási támogatás iránti kérelmek, helyi lakáscélú  
támogatás, átmeneti segély iránti kérelmek, valamint az összes állami 
normatív támogatást igénylő kérelmek felülvizsgálata. 

     Az ellenőrzés időpontja: 2008. szeptember, október és november hónapok. 
 
Határidő: a határozatban megjelölt időpontok szerint 
Felelős: tárgy szerinti bizottsági elnök 
Végrehajtásban közreműködik: Polgármesteri Hivatal tárgy szerint érintett 
osztálya 
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A határozatról értesül: valamennyi osztály, ABOKOM Nonrofit Kft 
ügyvezetője, valamennyi intézményvezető 

 

K.m.f. 
  
 Romhányiné dr. Balogh Edit s.k. Dr. Németh Mónika s.k. 
  polgármester jegyző         
 
         
Kivonat hiteléül: 
Abony, 2008. február 1. 
 
 
Darányi Erika 
 jkv. 
 

 


