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A Polgármesteri Hivatal és az intézmények alapító okiratainak felülvizsgálatáról 
 
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, az államháztartásról szóló 
1992. évi XXXVIII. törvényben, a költségvetési szervek jogállásáról és 
gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi 
LXXIX. törvényben foglaltak figyelembe véve, az önkormányzat az irányítása alá 
tartozó költségvetési szervek tekintetében a közfeladat ellátásának módját 
felülvizsgálta és az alábbi döntést hozza: 
 
1. 
A) Abony Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal tevékenység jellege alapján 
közhatalmi költségvetési szervként és a feladatellátáshoz gyakorolt funkciója 
szerint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervként szükséges 
besorolni. 
 
B) A Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
tevékenység jellege alapján közszolgáltató közintézményi költségvetési 
szervként és a feladatellátáshoz gyakorolt funkciója szerint önállóan működő 
költségvetési szervként szükséges besorolni. 
 
C) A Somogyi Imre Általános Iskola tevékenység jellege alapján közszolgáltató 
közintézményi költségvetési szervként és a feladatellátáshoz gyakorolt funkciója 
szerint önállóan működő költségvetési szervként szükséges besorolni. 
 
D) A Bihari János Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
tevékenység jellege alapján közszolgáltató közintézményi költségvetési szervként 
és a feladatellátáshoz gyakorolt funkciója szerint önállóan működő költségvetési 
szervként szükséges besorolni. 
 
E) A Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai 
Módszertani Intézmény tevékenység jellege alapján közszolgáltató közintézményi 
költségvetési szervként és a feladatellátáshoz gyakorolt funkciója szerint önállóan 
működő költségvetési szervként szükséges besorolni. 
 
F) A Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola tevékenység jellege alapján 
közszolgáltató közintézményi költségvetési szervként és a feladatellátáshoz 
gyakorolt funkciója szerint önállóan működő költségvetési szervként szüksége 
besorolni. 
 
G) A Szivárvány Óvoda és Bölcsőde tevékenység jellege alapján közszolgáltató 
közintézményi költségvetési szervként és a feladatellátáshoz gyakorolt funkciója 
szerint önállóan működő költségvetési szervként kell besorolni 



 
H) A Pingvines Óvoda tevékenység jellege alapján közszolgáltató közintézményi 
költségvetési szervként és a feladatellátáshoz gyakorolt funkciója szerint önállóan 
működő költségvetési szervként szükséges besorolni. 
 
I) A Gyöngyszemek Óvodája tevékenység jellege alapján közszolgáltató 
közintézményi költségvetési szervként és a feladatellátáshoz gyakorolt funkciója 
szerint önállóan működő költségvetési szervként szükséges besorolni. 
 
J) Az Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely 
tevékenység jellege alapján közszolgáltató közintézményi költségvetési szervként 
és a feladatellátáshoz gyakorolt funkciója szerint önállóan működő költségvetési 
szervként szükséges besorolni. 
 
K) Abony Város Sportcsarnok tevékenység jellege alapján közszolgáltató 
közintézet költségvetési szervként és a feladatellátáshoz gyakorolt funkciója szerint 
önállóan működő költségvetési szervként szükséges besorolni. 
 
2. 
Fentieknek megfelelő Alapító Okirat módosítást a Képviselő-testület májusi ülésére 
elő kell készíteni. 
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