
" 


NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÖZGYŰLÉSÉNEK 

27/2015. (11.19.) számú 

határozata 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséhez kapcsolódó 

intézkedésekről 

A Közgyűlés az Önkormányzat 2015 . évi költségvetéséhez kapcsolódóan az alábbi intézkedéseket 
határozza el: 

1. 	 Megerősíti azon szándékát, hogy továbbra is vállalja az illetékességi területén lévő, saját 
tulajdonában álló, az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési 
intézmények - a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 5. § (1)-(4) bekezdései szerinti 
szakképző iskola kivételével - feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingat lan vagyon működését a 
nemzeti köznevelésről szóló törvényben foglaltak szerint. 

2. 	Utasítja a Polgármesteri Hivatal érintett osztályvezetőit, - az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 10. §. (4a .) bekezdésében foglaltak végrehajtása érdekében - a 100 fő alatti átlagos 
statisztikai állománnyal rendelkező intézmények gazdasági feladatainak ellátására tegyenek 
javaslatot. 
Felelős: Dr. Krizsai Anita osztályvezető 

Doka Diána osztályvezető 


Patóné Nagy Magdolna osztályvezető 


Határidő: 2015. március 31. 


3. 	 Egyetért a 2013. évben megkötött 600.000 eH összegű MFB refinanszírozású, beruházási hitel 
szerződésében szereplő hitelcélok módosításával, illetve bővítésével a rendelet 23. mellékiete 
szerint. Utasítja a gazdasági osztály vezetőjét, hogy kezdeményezze - a hitelt nyújtó OTP Banknál 
a hitelszerződés módosítását. 
Felelős: Patóné Nagy Magdolna osztályvezető 


Határidő: folyamatos legkésőbb 2015. június 30. 


4. 	Egyetért a 750.000 eFt összegű hosszú lejáratú felhalmozási célú kölcsön felvételével a rendelet 
24. mellékletében foglalt feladatokra, 10 éves lejárattal, 4 év türelmi idővel, félévente azonos 
összegű visszafizetési kötelezettség mellett. Utasítja a gazdasági osztály vezetőjét a kormányzati 
hozzájárulás iránti kérelem benyújtására, az előzetes adatszolgáltatás teljesítésére. 
Felelős: Patóné Nagy Magdolna osztályvezető 
Határidő: folyamatos, legkésőbb 2015. március 31. 

5. 	 Felhatalmazza a Polgármestert ahitelszerződések aláírására, valamint ahitelszerződések 

előkészítéséhez szükséges nyilatkozatok megtételére. 
Felelős: Dr. Kovács Ferenc polgármester 
Határidő: folyamatos, legkésőbb 2015 . december 31. 
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6. 	Utasítja a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. vezérigazgatóját, hogy kezdeményezze - a Közgyűlés 248/2014. 
(XI.27.) számú határozata alapján felvett hitelre vonatkozóan - a hitelt nyújtó OTP Banknál az 
önkormányzat által vállalt készfizető kezesség, jelzáloggal történő kivá ltását. 
Felelős: Dr. Podlovics Roland a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. vezérigazgatója 
Határidő: 2015. március 31. 

7. 	 Utasítja a Szociális és Köznevelési Osztály vezetőjét, hogya soron következő közgyűlés elé tegyen 
javaslatot a gyermekétkeztetés kötelező önkormányzati feladat 2015. július l-től történő 

ellátásának megszervezésére. 
Felelős: Dr. Krizsai Anita osztályvezető 
Határidő: 2015. március 31. 

k.m.f. 
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Dr. Kovács Ferenc Dr. Szemán Sándor 
polgármester I címzetes főjegyző 
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Erről értesülnek: 
1./ A Közgyűlés tagjai 
2./ A címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységei nek vezető i 


