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27/2011/JT 

Az előterjesztést készítette:  

Jegyzői Titkárság 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

A Képviselő-testület 2011. január 27-i ülésére 

Bizottságok 2011. évi ellenőrzési tervének jóváhagyására 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Abony Város Önkormányzatának a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési 

szabályzatáról szóló 21/2007. (VI. 29.) számú rendeletének (a továbbiakban: SZMSZ) 8. 

számú melléklete tartalmazza az önkormányzat ellenőrzési szabályzatát. 

 

A Képviselő-testület kialakítja az egyes bizottságok ellenőrzési munkájának az 

önkormányzati gazdálkodás biztonságának megítéléséhez szükséges rendszerét, jóváhagyja 

éves ellenőrzési tervüket.  

 

Az SZMSZ 8. számú mellékletének III. fejezete tartalmazza a képviselő-testület 

bizottságainak ellenőrzésére vonatkozó fontosabb követelményeket. 

 

A szabályzat értelmében a képviselő-testület bizottságai az SZMSZ-ben a bizottság részére 

meghatározott feladat- és hatáskörrel összhangban álló éves ellenőrzési program-tervezetet 

állítanak össze. A program tartalmazza a bizottsági ellenőrzések tervezett időpontját, a 

vizsgálat tárgyát, valamint más ellenőrzésekkel való kapcsolódási pontjait. 

 

A bizottságok által készített ellenőrzési program-tervezeteket minden év január hónapjában a 

Képviselő-testület hagyja jóvá, melyek összehangolásáról és az éves bizottsági ellenőrzési 

terv képviselő-testület elé terjesztéséről a polgármester gondoskodik legkésőbb minden év 

január 30. napjáig. 

 

A Képviselő-testület a 24/2010. (I.28.) számú határozatával a Bizottságok 2010. évi 

ellenőrzési tervét az alábbiak szerint fogadta el: 

 

 Pénzügyi Bizottság  

 

1.) Vizsgálat tárgya: ABOKOM Nonprofit Kft. 2008-2009. évi gazdálkodásának  

 ellenőrzése 

Az ellenőrzés időpontja: 2010. június 

Ellenőrzésben résztvevő bizottsági tagok: Valamennyi Bizottsági tag 
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2.) Vizsgálat tárgya: 2009. évi belső ellenőrzés által tett megállapításokra tett  

 intézkedések felülvizsgálata 

Az ellenőrzés időpontja: 2010. május 

Ellenőrzésben résztvevő bizottsági tagok: Valamennyi Bizottsági tag 

 

3.) Vizsgálat tárgya: Közétkeztetés 2010. évi elszámolásának ellenőrzése 

Az ellenőrzés időpontja: 2010. szeptember 

Ellenőrzésben résztvevő bizottsági tagok: Valamennyi Bizottsági tag 

 

 

 Gazdasági Bizottság  

 

1.) Vizsgálat tárgya: Garanciális bejárások mély és magasépítés vonatkozásában 

Az ellenőrzés időpontja: folyamatos 

Ellenőrzésben résztvevő bizottsági tagok: Valamennyi Bizottsági tag 

 

2.) Vizsgálat tárgya: Közterületek virágosítása, rendezettsége 

Az ellenőrzés időpontja: Március – Augusztus - Október 

Ellenőrzésben résztvevő bizottsági tagok: Valamennyi Bizottsági tag 

 

 

 Oktatási, Sport és Kulturális Bizottság  

 

1.) Vizsgálat tárgya: Pedagógiai Program és Nevelési Program átdolgozásának  

 ellenőrzése 

Az ellenőrzés időpontja: 2010. május  

Ellenőrzésben résztevő bizottsági tagok: Valamennyi Bizottsági tag 

 

2.) Vizsgálat tárgya: Napközis létszám alakulása 

Az ellenőrzés időpontja: 2010. március 

Ellenőrzésben résztvevő bizottsági tagok: Valamennyi Bizottsági tag 

 

 

 Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság 

  

1.) Vizsgálat tárgya: Helyi rendeletek egységes szerkezetbe való foglalásának  

      ellenőrzése 

Az ellenőrzés időpontja: 2010. évben folyamatosan 

 

 

 Szociális és Egészségügyi Bizottság 

 

1.) Vizsgálat tárgya: Lakbérhátralékosok vizsgálata 

  Az ellenőrzés időpontja: 2010. március 

 Ellenőrzésben résztvevő bizottsági tagok:  
 Habony István, Temesközy Tamás  
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2.)  Vizsgálat tárgya: Helyi lakáscélú támogatások vizsgálata 

  Az ellenőrzés időpontja: 2010. január 

Ellenőrzésben résztvevő bizottsági tagok: 

Szabó András Istvánné, Nagy Józsefné  

 

3.) Vizsgálat tárgya: Szociális bérlakások állapotának ellenőrzése 

  Az ellenőrzés időpontja: 2010. június 

Ellenőrzésben résztvevő bizottsági tagok: 

 Murvainé Kovács Rita, Paczáriné Barna Rozália, Habony István, Temesközy Tamás 

 

4.) Vizsgálat tárgya: Lakossági elégedettségi vizsgálat az Egészségügyi Centrum  

 működésével kapcsolatban 

  Az ellenőrzés időpontja: 2010. szeptember-október 

Ellenőrzésben résztvevő bizottsági tagok: 

Szociális és Egészségügyi Bizottság valamennyi tagja 

 

 

Az SZMSZ 8. számú melléklet III. fejezet 7. pontja alapján a bizottsági ellenőrzések 

tapasztalatairól a bizottságok elnökei folyamatosan, önálló napirendként, vagy a két ülés 

közötti tevékenységről szóló napirend keretében kötelesek tájékoztatni a képviselő-testületet, 

melyre eddig még nem került sor. 

 

A Bizottságok az ellenőrzési program-tervezetüket összeállították. A határozati javaslat a 

bizottsági határozatokban foglaltak alapján készült el. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Fentiek alapján javaslom az előterjesztés megtárgyalását, és az alábbi határozati javaslat 

elfogadását. 

 

…/2011.(I.27.) számú Képviselő-testületi határozat 

Bizottságok 2011. évi ellenőrzési tervének jóváhagyásáról 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Abony Város Önkormányzatának a 

képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 21/2007. (VI. 29.) 

számú rendeletének 8. számú mellékletében biztosított jogkörében eljárva, a Bizottságok 

2011. évi ellenőrzési tervét az alábbiak szerint hagyja jóvá: 

 

1. Bizottságok 2011. évi ellenőrzési terve: 

 

 Oktatási, Sport és Kulturális Bizottság 

 

1.) Vizsgálat tárgya: Karbantartási feladatok ellátásának megoldása az oktatási, nevelési 

intézményekben, figyelemmel a technikai állomány létszámára 

Az ellenőrzés időpontja: 2011. január 

Ellenőrzésben résztvevő bizottsági tagok: Valamennyi bizottsági tag 

 

2.) Vizsgálat tárgya: Napközis létszám alakulása 

Az ellenőrzés időpontja: 2011. február 

Ellenőrzésben résztvevő bizottsági tagok: Valamennyi bizottsági tag 
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3.) Vizsgálat tárgya: Múzeumi Kiállítóhely tevékenységének ellenőrzése 

Az ellenőrzés időpontja: 2011. január 

Ellenőrzésben résztvevő bizottsági tagok: Valamennyi bizottsági tag 

 

 

 Pénzügyi Bizottság  

 

1.) Vizsgálat tárgya:.Táboroztatási támogatások ellenőrzése 

Az ellenőrzés időpontja: I. negyed év 

Ellenőrzésben résztvevő bizottsági tagok: Valamennyi Bizottsági tag 

 

2.) Vizsgálat tárgya: Vagyongazdálkodás ellenőrzése 

  Az ellenőrzés időpontja: I. negyed év 

Ellenőrzésben résztvevő bizottsági tagok: Valamennyi Bizottsági tag 

 

3.) Vizsgálat tárgya: ABOKOM Nonprofit Kft. gazdálkodásának ellenőrzése 

  Az ellenőrzés időpontja: II. negyed év 

Ellenőrzésben résztvevő bizottsági tagok: Valamennyi Bizottsági tag 

 

4.) Vizsgálat tárgya: Belvízvédekezés pénzügyi vonzatainak vizsgálata 

  Az ellenőrzés időpontja: II. negyed év 

Ellenőrzésben résztvevő bizottsági tagok: Valamennyi Bizottsági tag 

 

5.) Vizsgálat tárgya: Önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérleti díjbefizetésének 

ellenőrzése 

Az ellenőrzés időpontja: III. negyed év 

Ellenőrzésben résztvevő bizottsági tagok: Valamennyi Bizottsági tag 

 

 

 Szociális és Egészségügyi Bizottság 

 

1.) Vizsgálat tárgya: Lakbérhátralékosok vizsgálata 

Az ellenőrzés időpontja: 2011. március 

Ellenőrzésben résztvevő bizottsági tagok: Murvainé Kovács Rita, 

Hosszúné Palotai Erika 

 

2.) Vizsgálat tárgya: Helyi lakáscélú támogatások vizsgálata 

  Az ellenőrzés időpontja: 2011. április 

Ellenőrzésben résztvevő bizottsági tagok: Parti Mihály, Szökrön László 

 

3.) Vizsgálat tárgya: Szociális bérlakások állapotának ellenőrzése 

  Az ellenőrzés időpontja: 2011. május 

Ellenőrzésben résztvevő bizottsági tagok: Parti Mihály, Szökrön László 

 

4.) Vizsgálat tárgya: Lakossági elégedettségi vizsgálat az Egészségügyi Centrum 

működésével kapcsolatban 

  Az ellenőrzés időpontja: folyamatos 

Ellenőrzésben résztvevő bizottsági tagok: Hosszúné Palotai Erika,  

Dr. Abonyi Viktor 
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5.) Vizsgálat tárgya: Szociális kölcsönök, átmeneti segélyek, lakásfenntartási 

támogatások vizsgálata 

  Az ellenőrzés időpontja: folyamatos 

Ellenőrzésben résztvevő bizottsági tagok: Murvainé Kovács Rita, Parti Mihály 

 

 

 Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság 

  
 

1.) Vizsgálat tárgya: helyi rendelet egységes szerkezetbe való foglalásának ellenőrzése 

Az ellenőrzés időpontja: folyamatos 

Ellenőrzésben résztvevő bizottsági tagok: Valamennyi Bizottsági tag 

 

2.) Vizsgálat tárgya: a helyi rendeletalkotás folyamatának áttekintése 

Az ellenőrzés időpontja: folyamatos 

Ellenőrzésben résztvevő bizottsági tagok: Valamennyi Bizottsági tag 

 
 

2. Képviselő-testület a Bizottságok 2010. évi ellenőrzési tervének jóváhagyásáról szóló 

24/2010. (I. 28.) számú határozatát hatályon kívül helyezi. 

 
 
Határidő: 1. pont tekintetében a határozatban megjelölt időpontok szerint 

Felelős: tárgy szerinti bizottsági elnök 

Végrehajtásban közreműködik:  
Valamennyi Bizottság 

A határozatról értesül:  
Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

Dr. Németh Mónika jegyző 

Valamennyi Osztályvezető 

Bizottságok Tagjai 

ABOKOM Nonprofit Kft. 

Valamennyi Intézményvezető 

 

Abony, 2011. január 13. 

 

 

                         Romhányiné dr. Balogh Edit s.k. 

                                        polgármester 


