
NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS 
KÖZGYŰLÉSÉNEK 

56/2014.(111.20.) számú 

határozata 

átruházott hatáskörök gyakorlásáról 

A Közgyűlés 

a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottságának: 

1. 	 3/2014.(1.14.) számú határozatát, területi ellátási kötelezettséggel járó felnőtt háziorvosi 
praxis kia la kításá ról 

2. 	 4/2014.(1.14.) számú határozatát, önkormányzati bérlakásban élők lakbértámogatásának 
megállapításáról 

a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottságának: 

3. 	 4/2014.(1.13.) számú határozatát, a 2014. évi Támogatási kérelmekkel kapcsolatos felhívás 
közzétételének elfogadásáról 

4. 	 5/2014.(1.13.) számú határozatát, a 01/2014. Szabadidősport támogatása címmel pályázati 
eljárás kiírásának elfogadásáról 

5. 	 6/2014.(1.13.) számú határozatát, a 02/2014. Iskolai diáksport támogatása címmel pályázati 
eljárás kiírásának elfogadásáról 

6. 	 7/2014.(1.13.) számú határozatát, a 03/2014. Sportösztöndíj rendszer első félévi támogatása 
címmel pályázati eljárás kiírásának elfogadásáról 

7. 	 8/2014.(1.13.) számú határozatát, a 04/2014. Városi úszásprogram támogatása címmel 
pályázati eljárás kiírásának elfogadásáról 

a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottságának: 

8. 	 13/2014.(1.28.) számú határozatát, a FOTEX-OFOTÉRT Kft-vel megkötött helyiségbérleti 
szerződés meghosszabbításáról 

9. 	 18/2014.(11.5.) számú határozatát, a nyíregyházi 26100/2 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában 
Önkormányzat által adott vételár véleményezéséről 

a Polgármester: 

10. 27/2013.(XI1.31.) számú határozatát, költségvetési előirányzat átcsoportosításáról 
11. 1/2014.(11.25.) számú határozatát, költségvetési előirányzat átcsoportosításáról 
12. 5/2014.(11.7.) 	 Kb. számú határozatát, a HUSKROUA/1101/068 azonosítószámú "A 

környezetvédelem fejlesztése Munkács és Ungvár városok környezetszennyező víziközmű 
helyzetének (ivóvíz és szennyvíz) felmérésével, továbbá e meglévő rendszerek fejlesztési 
programjának fejlesztési programjának kidolgozásával" című projekt keretében műszaki 
tanulmány terv, illetve előzetes megvalósíthatósági tanulmány elkészítése tárgyú Kbt. 122/A 
§ szerinti közbeszerzési eljárás megindításáról 
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13. 6/2014.(11.10.) Kb. számú határozatát, a Nyíregyházi Bujtosi Szabadidő Csarnok fejlesztésének 
támogatása című projekt kapcsán hivatalos közbeszerzési tanácsadó kiválasztása tárgyú 
beszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének kiválasztásáról 

14. 7/2014.(11.10.) Kb . számú határozatát, Nyíregyháza kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése 
c. pályázat kapcsán szemléletformálás szolgáltatás megrendelése tárgyú közbeszerzési 
értékhatár alatti beszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének kiválasztásáról 

15. 8/2014.(11.13 .) Kb. számú határozatát, vállalkozási szerződés az ÉAOP-2.1.1/E-12-k2-2012
0006 azonosítószámú "Fenntartható, komplex szolgáltatásfejlesztés és funkcióbővítés 

Sóstó-Gyógyfürdőn" című projekt megvalósításához szükséges, vonzerőhöz kapcsolódó 
turisztikai üzleti marketing tevékenység ellátásáról 

16. 9/2014.(111.05.) Kb. számú határozatát, a HUSKROUA/ll01/068 azonosítószámú ,A 
környezetvédelem fejlesztése Munkács és Ungvár városok környezetszennyező víziközmű 
helyzetének (ivóvíz és szennyvíz) felmérésével, továbbá e meglévő rendszerek fejlesztési 
programjának kidolgozásával" című projekt keretében műszaki tanulmány terv, illetve 
előzetes megvalósíthatósági tanulmány elkészítése tárgyú Kbt. 122/A § szerinti 
közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének kiválasztásáról 

17. 10/2014.( 111.05.) Kb . szá m ú hatá rozatát, KEOP-1.1.1'/C/12 -2013-0005 azonosítószá m ú 
Nyíregyháza települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerének eszközpark -fejlesztése, 
informatikai korszerűsítése című projekt kapcsán hivatalos közbeszerzési tanácsadó 
kiválasztása tárgyú beszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének kiválasztásáról 

18. 1/2014.(11.17.) GT/Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. számú határozatát, Dr. Podlovics Roland a Sóstó 
gyógyfürdők Zrt. vezérigazgató kinevezéséről 

jóváhagyólag tudomásul veszi. 

k.m.f. 

/f.-d
Dr. Kovács Ferenc Dr. Szemán Sándor 

polgármester címzetes főjegyző 

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