
NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS 
KÖZGYŰLÉSÉNEK 

30/2017.(11.23.) számú 

határozata 

a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló 1/2017.(1.26.) számú határozat módosításáról 

A Közgyűlés 

1./ a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló 1/2017.(1.26.) számú határozatának III. 
pontját az alábbiak szerint módositja: 

III. 	 1. az Állami Számvevőszék Jósa András Múzeumra vonatkozó ellenőrzési jelentésében 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesterének tett javaslatokra készített, a határozat 

mellékletét képező módosított és kiegészített "Intézkedési terv"-et jóváhagyja. 

2. 	utasit ja a polgármestert és az intézkedési tervben a feladat végrehajtásáért felelősként 

megjelölt személyeket az "Intézkedési tervn-ben foglaltak végrehajtására . 

Feleiös: Intézkedési terv szerint 

Határidő : Intézkedési terv szerint 

2./ Az 1/2017.(1.26.) számú határozat egyéb rendelkezései változatlanul hatályba maradnak. 

k.m.f. 

" 	 ~jt;;~1 	 1.~ 

'" 
Dr. Kovács Ferenc Dr. Szemán Sándor 

polgármester címzetes főjegyző 

•• ~ I , \ 

Erről értesül nek: 
1./ A Közgyűlés tagjai 
2./ A címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői 
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Melléklet a 30/2017.(11.23.) számú határozathoz: 

INTÉZKEDÉSI TERV 
megyei hatókörű városi múzeumok - Jósa András Múzeum számvevőszéki 

ellenőrzési jelentésére-

Polgármester Feladat Végrehajtás határideje 

részére Polgármesteri intézkedés a végrehajtásáért 
megfogalmazott feladat végrehajtására felelős 

ÁSZ javaslat 

Intézkedjen a dr. Bene János 2017. január 31. 
Múzeum Szervezeti JAM 

és működési 
A Jósa András Múzeum 
Szervezeti és Működési 

múzeumigazgató 
szabályzata Szabályzata módosításának Doka Diána 

módosításának előkészítése az Állami kulturális osztály 
jóváhagyása Számvevőszék jelentésében vezetője 

érdekében (3.1. sz. megfogalmazott 1. 
megáll. 4. bek. 1 fr. javaslatnak megfelelően, 
bek.,3.5. megáll. 6. majd azt követően annak 

bek. 2. mondata jóváhagyása. 

Intézkedjen a Határozzák meg a Múzeum dr. Bene János 2017. évi költségvetés 
Múzeum fejlesztési fejlesztési és beruházási JAM közgyűlési elfogadását 

és beruházási feladatait, majd múzeumigazgató követően legkésőbb 

feladatai gondoskodjanak annak Kovácsné Szatai 2017. április 30., majd 
meghatározására jóváhagyásáról. Ágnes évente visszatérően 

és jóváhagyása vagyongazdálkodási 
érdekében (4.3 . sz. osztály vezetője 

megállapítás 7. dr. Kovács Ferenc 
bek. 3. mondata) polgármester 

http:30/2017.(11.23


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.) 

A jelentésben feltárt 
szabálytalanságok 

tekintetében vizsgálják ki a 

felelősséget, és amennyiben 

indokolt kezdeményezzék a 

felelősség megállapítását, 

érvényesítését. 

vizsgálat 
lefolytatásáért és 

esetleges felelősségi 
javaslat 

megtételéért 
dr. Ulrich Attila 
alpolgármester 

dr. Szemán Sándor 
címzetes főjegyző 
dr. Kovács Ferenc 

polgármester 

2017. április 30. 

Nyíregyháza, 2017. február 23 . 

i~:;--
Dr.~ovács Ferenc 

polgármester 


