
NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS 
KÖZGYŰLÉSÉNEK 

1/2017.(1.26.) számú 
határozata 

a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két közgyűlés között történt eseményekről 

A Közgyűlés 

a polgármester által - a felelősök jelentései alapján - adott előterjesztés szerint: 

I. 	 a 191/2008. (VI.23.) számú határozat, 
a 33-3/2012. (11.23.) számú határozat, 
a 33-15/2012. (11.23 .) számú határozat 
a 33-16/2012. (11.23 .) számú határozatok végrehajtási határidejét a határidő folyamatossá 
tételére módosítja. 

II. 	 - a 33-13/2012. (11.23 .) számú határozatát és 
a 165-2/2007.(VIII.27.) számú határozatnak a 234/3/A/12 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó 
rendelkezéseit visszavonja. 
A 165-2/2007.(VII1.27.) számú határozat egyéb rendelkezései változatlanul hatályban 
maradnak. 

III. 	 Laz Állami Számvevőszék Jósa András Múzeumra vonatkozó ellenőrzési jelentésében 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesterének tett javaslatokra készített, a határozat 

mellékletét képező "Intézkedési terv"-et jóváhagyja. 

2. utasítja a polgármestert és az intézkedési tervben a feladat végrehajtásáért felelősként 

megjelölt személyeket az " Intézkedési terv"-ben foglaltak végrehajtására. 


Felelős : Intézkedési terv szerint 


Határidő : Intézkedési terv szerint 


IV. 	 a 343/2016. (XII.1S.) számú határozat 6. számú mellékletét - Megállapodás a közétkeztetési 
feladatok ellátását szabályozó szerződés megszüntetésére - változatlan tartalommal , azzal a 
módosítással jóváhagyja, hogya szerződő felek közül a Salgótarjáni Tankerületi Központ 
(Székhely: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36., képviseli: Simon Tibor, Salgótarjáni tankerület 
tankerületi igazgató, Adóigazgatási azonosító szám : 15835372-2-12) helyébe a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ Nyíregyházi Tankerülete (székhelye: 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 
31/B. képviseli: Gaszperné Román Margit tankerületi igazgató) lép. 

V. A két közgyűlés között történt eseményekről szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 

Dr. Szemán Sándor 
címzetes főjegyző 

Erről értesülnek: 

1./ A Közgyűlés tagjai 
2./ A címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységei nek vezetői 

http:165-2/2007.(VII1.27
http:165-2/2007.(VIII.27
http:1/2017.(1.26


Melléklet az 1/2017. (I. 26.) számú határozathoz: 

NYíREGYHÁZA 4401 NvfREGYHÁZA, KOSSUTH l ÉR 1. pr.: 83. 

TELEFON: -36 42 524-5°0MEGYEI JOGÚ VÁROS 
FAX: +3642524' 501 
[ ·MAIL: POLGARMES1[R@NVIR[GYHAZA.HUPOLGÁRMESTERE 

l.sz.melléklet 

INT~ZKED~SI TERV 
megyei hatókörű városi múzeumok - Jósa András Múzeum számvevőszéki ellenőrzési 

jelentésére -

Polgármester részére megfogalmazott ÁSZ 
javaslat 

Feladat 
végrehajtásáért 

felelős 

Végrehajtás 
határideje 

Intézkedjen a Múzeum Szervezeti és működési 

szabályzatának jóváhagyása érdekében (3 .1. 
sz. megáll. 4. bek. 1 fr . bek.,3.S. megáll. 6. bek. 

2. mondata 

dr. Bene János 
JAM múzeumigazgató 
Doka Diána kulturális 

osztály vezetője 

2017. január 3l. 

Intézkedjen a Múzeum fej lesztési és 
beruházási feladatai meghatározására és 

jóváhagyása érdekében (4 .3. sz. megállapítás 
7. bek. 3. mondata) 

dr. Bene János 
JAM múzeumigazgató 
Kovácsné Szata i Ágnes 
vagyongazdálkodási 

osztály vezetője 

2017. évi 
költségvetés 
közgyűlési 

elfogadását 
követően legkésőbb 

2017. április 30., 
majd évente 
visszatérően 

Tegyen intézkedéseket a feltárt 
szabálytalanságok tekintetében a felelősség 

tisztázása érdekében, és szükség szerint 
intézkedjen a felelősség érvényesítéséről (5 .1. 
sz. megáll. 7.-8 . bek. 2-6. mondata,S.l. megáll. 

9.bek. 1. mondata,S.3. megáll. 2. bek.,S.3. 
megáll. 3. bek.) 

vizsgálat 
lefolytatásáért és 

esetleges felelősségi 

javaslat megtételéért 
dr. Ulrich Attila 
alpolgármester 

dr. Szemán Sándor 
címzetes főjegyző 

2017. április 30. 

Nyíregyháza,2017. január OS . 
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