
NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS 
KÖZGYŰLÉSÉNEK 

19/2014.(11.20.) számú 


határozata 


átruházott hatáskörök gyakorlásáról 


A Közgyűlés 

a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottságának: 

1. 	 135/2013.(XII.17.) számú határozatát, a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ által 
működtetett hospice ellátás működéséről 

2. 	 136/2013.(XII.17.) számú határozatát, a Kék Nefelejcs Alapítvány fenntartásában működő 
nReménységlJ Szenvedélyek Átmeneti Otthonának 2011-2012. évi szakmai beszámolójának 
elfogadásáról 

3. 	 137 /2013.(XII.17.) számú határozatát, az ifjúsági célfeladat keretösszegeinek felhasználásról 
4. 	 138/2013.(XII.17.) számú határozatát a területi ellátási kötelezettséggel rendelkező felnőtt 

háziorvos területén kívüli rendelésről 
5. 	 140/2013.(XII.17.) számú határozatát, átmeneti elhelyezésről 
6. 	 141/2013.(XII.17.) számú határozatát, átmeneti elhelyezésről 
7. 	 142/2013.(XfI.17.) számú határozatát a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázat utólagos jóváhagyásáról 

a Köznevelési j Kulturális és Sport Bizottságának: 

8. 	 262/2013.(XII.16.) számú határozatát, kulturális és turisztikai kiadvány támogatásáról 

a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottságának: 

9. 	 357/2013.(XI.27.) számú határozatátj a Nyíregyháza, Szarvas u. 20. sz. alatti 4958/A/4 hrsz-ú 
önkormányzati tulajdonú ingatlan elidegenítésre történő kijelölésére és licit induló árának 
meghatározásáról 

10. 366/2013.(XII.4.) számú határozatát, 	a Nyíregyháza, Stadion u. 7. szám alatti 1387 hrsz-ú 
sportlőtérre vonatkozó üzemeltetési sze rződés meghossza bbításá ról 

11. 10/2014.(1.15.) 	 számú határozatát, Havaj Tamásné vételárhátralék átvállalásának 
engedé Iyezésé rő I 

a Polgármester: 

12. 120/2013.(IX.26.) Kb. számú határozatát, lia nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
begyűjtésére vonatkozó hefyi közszolgáltatás ellátása Nyíregyháza Megyei Jogú Város 
közigazgatási területén" tárgyú nyilt közbeszerzési eljárás megindításáról 

13. 137/2013.(XII.12.) 	Kb. számú határozatát, a JlKEOP-2.4.0/B/2F/lO-11-2012-0004 azonosító 
számú Nyíregyháza-Borbánya bezárt hulladéklerakó szennyezés lokalizálása, szennyezés 
csökkentése című projekt megvalósításához szükséges nyilvánosság biztosítási tevékenység 
ellátása" tárgyú közbeszerzési értékhatár alatti beszerzési eljárás eredményéről 
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14_	138/2013.(XII.19.) Kb. számú határozatát, "a nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatás ellátása Nyíregyháza Megyei Jogú 
Város közigazgatási területén" tárgyú nyílt közbeszerzési eljárás eredményéről 

15. 140/2013.(XI1.20.) Kb. számú határozatát, " KEOP-2.4.0/B/2F/10-11-2012-0004 azonosító 
számú Nyíregyháza- Borbánya bezárt hulladéklerakó szennyezés lokalizálása, szennyezés 
csökkentése című projekt keretében kivitelezés megvalósítása" tárgyú hirdetmény 
közzétételével induló tárgyalásos közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének 

kiválasztásáról 
16. 141/2013.(XI1.20.) Kb. számú határozatát, "Nyíregyháza önkormányzati tulajdonú belterületi 

útjainak fejlesztése" című projekt megvalósításához szükséges műszaki ellenőri tevékenység 
ellátása tárgyú közbeszerzési értékhatár alatti beszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének 
kivá lasztásá ról 

17. 1/2014.(1.16.) Kb. számú határozatát, " KEOP-2.4.0/B/2F/1O-1l-2012-0004 azonosító számú 
Nyíregyháza- Borbánya bezárt hulladéklerakó szennyezés lokalizálása, szennyezés 
csökkentése című projekt megvalósításához szükséges nyilvánosság biztosítási tevékenység 
ellátása" tárgyú közbeszerzési értékhatár alatti beszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének 
kiválasztásáról 

18. 	2/2014.(1.16.) Kb. számú határozatát, " Iskolatej program-Iskolatej általános iskolai tanulók 
részére" tárgyú beszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének kiválasztásáról 

19. 3/2014.(1.16.) Kb. számú határozatát, a " Polgármesteri Hivatal épületének külső homlokzat, 
fekvő ereszcsatorna, tető, bádogszegély javítása" tárgyú közbeszerzési értékhatár alatti 
beszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének kiválasztásáról 

20. 4/2014.(1.16.) Kb . számú határozatát, "A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatás ellátása Nyíregyháza Megyei Jogú Város 
közigazgatási területén" tárgyú nyílt közbeszerzési eljárás megindításáról 

jóváhagyólag tudomásul veszi. 

k.m.f. 

\l~ 
Dr_ Kovács Ferenc 
polgármester címzetes főjegyző.) 

Erről értesülnek: 
1./ A Közgyűlés tagjai 
2./ A címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezető 

Dr. Szemán Sándor 

* 
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