
NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS 

KÖZGYŰLÉSÉNEK 

40/2017.(11 .23.) számú 

határozata 

Az Állami Számvevőszék V-1123-133/2016 iktatószámú jelentésére vonatkozó intézkedési terv 

jóváhagyására 

A Közgyűlés 

az előterjesztést megtárgyalta, és 

1. 	 az Állami Számvevőszék Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.-re vonatkozó e llenő rzési 

jelentésében Nyíregyháza Megyei Jogú Vá ros Polgármesterének tett javaslatokra készített, a 

határozat mellékletét képező "Intézkedési terv"-et jóváhagyja. 

2. 	 utasítja a polgármestert és az intézkedési tervben a fe ladat végrehajtásáért fe l e l ősként 

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

Fe l elős: Intézkedési terv szerint 


H atáridő : Intézkedési terv szerint 


k.m.f. 

rl/1L.7 )-	
/

Dr -'Kovács' Ferenc Dr. Szemán Sándor 

polgármester címzetes főjegyző
• 

of, • 

Erről értesül nek: 

1./ Közgyűlés tagjai 

2./ címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal be lső szervezeti egységeinek vezetői 

3./ Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft. 

4./ Állami Számvevőszék 
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Melléklet a 40/2017.(11.23.) számú határozathoz: 

INTÉZKEDÉSI TERV 

"Önkormányzatok gazdasági társaságai - az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő 
gazdasági társaságak gazdálkadásának ellenőrzése - Nyíregyházi Állatpark Nonprofit 

Kft." címmel készült számvevőszéki jelentésre 

Az ellenőrzés által megfogalmazott ÁSZ A Polgármester által tervezett Feladat Végrehajtás 

javaslat intézkedés végrehajtásáért határideje 
felelős 

1. Intézkedjen a Nyíregyházi Állatpark Utasítom avagyongazdálkodási Kovácsné Szatai 2017. március 
Nonprofit Kft . közreműködésével a osztály vezetőjét, hogy a Ágnes 31. 
vagyonkezelési szerződés módosításáról, vagyonkezelési szerződést Vagyongazdálkodási 
hogy az a jogszabályi előírásoknak módosítsa egységes osztály vezetője 
megfelelően tartalmazza a sze rkezetben, úgy hogy az a 
vagyonkezelésbe adott ingatlan értékét, jogszabályi előírásoknak 

valamint a hozzá tartozó felépítmények megfelelően tartalmazza a 
tételes jegyzékét és a felépítmények vagyonkezelésbe adott ingatlan 
értékét. (1.1. számú megállapítás 3-4. értékét, valamint a hozzá tartozó 
bekezdései alapján) felépítmények tételes jegyzékét 

és a felépítmények értékét, és 
intézkedjen a vagyonkezelésí 

szerződésben foglaltak 
maradéktalan végrehajtásáról. 

Az elkészült egységes szerkezetű Dr. Kovács Ferenc 2017. március 
vagyonkezelési szerződést a jelen polgármester 31. 
intézkedési tervet jóváhagyó 
Nyíregyháza Megyei Jogú város 
Közgyűlése elé terjesztem annak 
jóváhagyása céljából. 

2. Intézkedjen avagyonkezelési Utasítom a címzetes főjegyzőt, Dr. Szemán Sándor 2017. március 
szerződésse l összefüggésben feltárt hogya vállalt határidőn belül a címzetes főjegyző 31. 
hiányosság tekintetében a munkajogi feltárt hiányosságokkal 
fele l ősség ti sztázására irányuló eljárás kapcsolatban állapítsa meg a 
megindításáról, és ennek eredménye sze mélyi felelősséget, tegye meg 
ismeretében tegye meg a szükséges a megfelelő lépéseket a 
intézkedése ket. (1.1. számú megállapítás munkajogi fele l ősség tisztázá sra. 
3-4. bekezdései alapján) (1.1. számú megállapítás 3-4. 

bekezdései alapján) 

Nyíregyháza, 2017. február 23. 
th~-)l----

Dr. Kovács Ferenc 

polgármester 
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