
NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS 
KÖZGYŰLÉSÉNEK 

141/2014. (VI.26.) számú 


határozata 


átruházott hatáskörök gyakorlásáról 


A Közgyűlés 

a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottságának: 

1. 	 116/2014. (V.21.) számú határozatát, Nyíregyháza, 4878 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában 

Önkormányzat által adott vételár véleményezéséről 

a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottságának: 

2. 	 86/2014. (V.26.) számú határozatát, a Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Pedagógiai és Képzési Intézet 

intézményvezetői beosztásra beérkezett pályázatok véleményezéséről 

3. 	 87/2014. (V.26.) számú határozatát, a Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Pedagógiai és Képzési Intézet 

intézményvezetői beosztásra beérkezett pályázatok véleményezéséről 

4. 	 88/2014. (V.26.) számú határozatát, a Nyíregyházi Kodály Zoltán Általános Iskola intézményvezetői 

beosztásra beérkezett pályázat véleményezéséről 

5. 	 96/2014. (V.26.) számú határozatát, a Kertvárosi Szabadidős Sportegyesület rendkívüli támogatási 

kéreimével kapcsolatos döntésről 

6. 	 97/2014. (V.26.) számú határozatát, a Visual Plusz Bt. Rendkívüli támogatási kéreimével kapcsolatos 

döntésről. 

7. 	 98/2014. (V.26.) számú határozatát, a Nyírszőlősi Közművelődési Szintér és a "Gyermekeinkért 16" 

Alapítvány X. Nyírszőlősi Juniális és Tehetségnap programsorozatainak támogatásáról 

8. 	 99/2014. (V.26.) számú határozatát, a kulturális eseti kérelmek elbírálásáról 

9. 	 100/2014. (V.26.) számú határozatát, a köznevelési eseti kérelmek elbírálásáról 

10. 101/2014. 	 (V.26.) számú határozatát, a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 

fenntartásában működő óvodák maximális csoportlétszám eltérésére vonatkozóan a 2014/2015. 

nevelési évben induló és működő csoport jaiban 
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a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottságának: 

11. 50/2014. (V.27.) számú határozatát, az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság Szervezeti és Működési 

Szabályzatának elfogadásáról 

12. 51/2014. (V.27.) számú határozatát, Nyíregyháza-Város Református Egyházközség fenntartásában 

működő Sóstói Szivárvány Idősek Otthona szociális étkeztetésről szóló beszámolójának elfogadásáról 

13. 52/2014. (V.27.) számú határozatát, Oltalom Szeretetszolgálat 2013 évi szakmai beszámolójának 

elfogadásáról 

14. 53/2014. 	 (V.27.) számú határozatát, a Periféria Egyesület 2013 évi szakmai beszámolójának 

elfogadásáról 

15. 55/2014. 	 (V.27.) számú határozatát, önkormányzati bérlakásban élők lakbértámogatásának 

megállapításáról 

16. 57/2014. (V.27.) számú határozatát, lakbér hozzájárulási támogatás megállapítására 

17. 58/2014. (V.27.) számú határozatát, üdülési támogatás odaítéléséről 

a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottságának: 

18. 28/2014. 	(111.18.) számú határozatát, a helyi önszerveződő közösségek 2014.évi támogatását célzó 

pályázati felhívás meghirdetésére (Civil Alap) 

19. 29/2014. (111.18.) számú határozatát, a helyi önszerveződő közösségek 2014.évi támogatását célzó 

pályázati felhívás meghirdetésére (Városfejlesztési és Környezetvédelmi Alap) 

20. 39/2014. (IV.8.) számú határozatát, Nyíregyháza településszerkezeti tervének, szabályozási tervének 

és helyi építési szabályzatának jóváhagyásáról szóló 21/2007. (VI.12.) önkormányzati rendelet 

módosításáról (Rendezési terv 2014. évi 2 területre vonatkozó módosításának megindítása) 

a Polgármester: 

21. 26/2014. (V.21.) Kb. számú határozatát, 'Szociális nyári gyermekétkeztetés' tárgyú beszerzési eljárás 

nyertes ajánlattevőjének kiválasztásáról 

22. 27/2014. 	(V.28.) Kb . számú határozatát, " A KultúrSziget- AGÓRA Nyíregyháza" című projekt (TIOP

1.2.1-08/2-2009-0008) vonatkozásában informatikai eszközök szállítása és helyszíni telepítése 
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23. 28/2014. 	 (V.28.) Kb. számú határozatát, ,,Az ÉAOP-3.1.2/A-11-2012-0052 azonosító számú, 

JJNyíregyháza önkormányzati tulajdonú belterületi útjainak fejlesztése JJ című projekthez kapcsolódó 

kivitelezési tevékenység ellátása- Arany János utca teljes útburkolat és járda felújítása, Arany János 

u.-Szarvas u.- Kígyó u. körforgalmi csomópont létesítése és a Szarvas utcán gyalog-kerékpárút 

építéseJJ tárgyú hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos közbeszerzési eljárás megindításáról 

24. 29/2014. 	 (V.28.) Kb. számú határozatát, ,,Az ÉAOP-3.1.2/A-11-2012-0052 azonosító számú, 

JJNyíregyháza önkormányzati tulajdonú belterületi útjainak fejlesztéseJJ című projekthez kapcsolódó 

kivitelezési tevékenység ellátása- Csaló köz teljes útburkolat és járda felújítása JJ tárgyú Kbt. 122/A. § 

szerinti közbeszerzési eljárás megindításáról 

25. 30/2014. 	 (V.28.) Kb . számú határozatát, ,,Az ÉAOP-3.1.2/A-11-2012-0052 azonosító számú, 

JJNyíregyháza önkormányzati tulajdonú belterületi útjainak fejlesztéseJJ című projekthez kapcsolódó 

kivitelezési tevékenység ellátása- Garibaldi utca teljes útburkolat és járda felújítása JJ tárgyú Kbt. 

122/A. § szerinti közbeszerzési eljárás megindításáról 

26. 31/2014. (V.28.) Kb. számú határozatát, ,,Az ÉAOP-4.1.2/A-12-2013-0004 azonosítószámú, JJ 

Egészségügyi alapellátást nyújtó Intézmények fejlesztése NyíregyházánJJ tárgyú projekt keretében a 

Nyíregyháza, Ungvár stny. 35 és 37., Nyíregyháza, Vay Á.krt. 5 és 7. sz. alatti orvosi rendelő 

felújítása JJ tárgyú a Kbt. 122/A. § szerinti közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének 

kiválasztásáról 

27. 32/2014. 	 (V.28.) Kb. számú határozatát, ,,Az ÉAOP-4.1.2/A-12-2013-0004 azonosítószám ú, 

JJEgészségügyi Alapellátást nyújtó intézmények fejlesztése Nyíregyházán JJ tárgyú projekt keretében a 

Nyíregyháza, Ungvár stny. 35 és 37., Nyíregyháza, Vay Á. Krt. 5 és 7. sz alatti orvosi rendelő 

felújítása JJ tárgyú a Kbt. 122/A. § szerinti közbeszerzési eljárás megindításáról 

28. 33/2014. 	(V.28.) Kb. számú határozatát, Szervezetfejlesztési, tanácsadási, rendezvényszervezési, 

szolgáltatások beszerzése a JJ Szervezetfejlesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város ÖnkormányzatánálJJ 

elnevezésű, ÁROP-l .A.5-2013-2013-0077 azonosító számú pályázat keretébenJJ tárgyú a Kbt. 122/A. 

§ szerinti közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének kiválasztásáról 

29. 34/2014. (V.28.) Kb. számú határozatát, A Nyíregyházi Bujtosi Szabadidő Csarnok fejlesztésének JJ 

támogatása című projekt IL, III. részének kiviteli terveinek elkészítéseJJ tárgyú a Kbt. 121. § (1) 

bekezdés b) pontja nyílt közbeszerzési eljárás megindításáról 

30. 35/2014. (VI.06.) Kb. számú határozatát, ,,Az Eszterlánc Északi Óvoda Napsugár Tagintézmény (4400 

Nyíregyháza, Stadion utca 32/a hrsz: 1395) épületenergetikai- korszerűsítése a KEOP-5.5 .0/A/12

2013-0364 azonosító számú projekt keretébenJJ tárgyú Kbt. 122/A. § szerinti közbeszerzési eljárás 

megindításáról 

31. 36/2014. (VI.06.) Kb. számú határozatát, ,,Az Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Diákotthon 

Zelk Zoltán Angol és Német Kéttannyelvű Tagintézmény (4400 Nyíregyháza, Krúdy Gyula utca 29., 

hrsz:1863/2) épületenergetikai- korszerűsítése a KEOP-5 .5.0/A/ 12-2013-0364 azonosító számú 

projekt keretében JJ tárgyú Kbt. 122/A.§ szerinti közbeszerzési eljárás megindításáról 
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32. 37/2014. (VL06.) Kb. számú határozatát, A Búzaszem Nyugati Óvoda Gyermekkert Tagintézmény l! 

(4400, Nyíregyháza, Tőke utca 3 (Újszőlő utca 6.) hrsz: 736/4) épületenergetikai-korszerűsítése a 

KEOP-S.5 .0/A/12-2013-0364 azonosító számú projekt keretébenl! tárgyú Kbt. 122/A. § szerinti 

közbeszerzési eljárás megindításáról 

33 . 38/2014. (VL06.) Kb. számú határozatát, l! Az Eszterlánc Északi Óvoda Krúdy Gyula utcai Telephely 

(4400, Nyíregyháza, Krúdy Gyula utca 27.) épületenergetikai-korszerűsítése a KEOP-S.5.0/A/12-2013 

0364 azonosító számú projekt keretébenl! tárgyú Kbt. 122/A. § szerinti közbeszerzési eljárás 

megindításáról 

34. 39/2014. 	(VL06.) Kb. számú határozatát, ,A Micimackó Bölcsőde és Védőnői Szolgálat és terhes 

gondozás (4400, Nyíregyháza, Stadion utca 8/A, hrsz: 1397/1) épületenerget i kai -korszerűsítése a 

KEOP-5.5.0/A/12-2013-0364 azonosító számú projekt keretébenl! tárgyú Kbt. 122/A.§ szerinti 

közbeszerzési eljárás megindításáról 

35 . 40/2014. (VL06.) Kb. számú határozatát, A Bem József Általános Iskola (4400, Nyíregyháza, l! 

Epreskert utca 10., hrsz:1618/6) épületenergetikai-korszerűsítése a KEOP-5.5.0/A/12-2013-0364 

azonosító számú projekt keretébenl! tárgyú Kbt. 122/A. § szerinti közbeszerzési eljárás 

megindításáról 

36. 41/2014. (VL06.) Kb. számú határozatát, l! A Városi Rendelő Intézet (4400, Nyíregyháza, Szent István 

utca 14., hrsz:22.) épületenergetikai-korszerűsítése a KEOP-5 .5.0/A/ 12-2013-0364 azonosító számú 

projekt keretébenl! tárgyú Kbt. 122/A. § szerinti közbeszerzési eljárás megindításáról 

37. 42/2014. (VL06.) 	Kb. számú határozatát, 'A Nyíregyházi Bujtosi Szabadidő Csarnok fejlesztésének 

támogatása című projekt kapcsán nyilvánosság biztosítási feladatok kapcsán ' tárgyú közbeszerzési 

értékhatár alatti beszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének kiválasztásáról 

38. 43/2014. (VI.06.) Kb. számú határozatát, l! Térfigyelő kamerarendszer bővítés Érkert, Huszártelep és 

Örökösföld városrészek vonatkozásábanl! tárgyú a Kbt. 122/A. § szerinti közbeszerzési eljárás 

megindításáról 

39. 44/2014. (VL13 .) Kb. számú határozatát, l! A Nyíregyházi Bujtosi Szabadidő Csarnok fejlesztésének 

támogatása című projekt megvalósításához szükséges mérnöki és műszaki ellenőri tevékenység 

ellátásáraI! tárgyú a Kbt. 122/A. § szerinti közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének 

kiválasztásáról 

40. 45/2014. (VL13.) 	Kb. számú határozatát, l! A Nyíregyházi Bujtosi Szabadidő Csarnok fejlesztésének 

támogatása című projekt kapcsán építési beruházás kivitelező i feladatainak ellátása (Lütem)" tárgyú 

a Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nemzeti nyílt közbeszerzési eljárás nyertes 

ajánlattevőjének kiválasztásáról 

41. 46/2014. (VL13.) 	Kb . számú határozatát, l! A KultúrSziget- AGÓRA NyíregyházaI! című projekt (TIOP

1.2.1-08/2-2009-0008) vonatkozásában bútorok, berendezések szállítása és helyszíni szemle 

telepítése 
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42. 4/2014. (V.23.) számú határozatát, költségvetési előirányzat átcsoportosításáról 

43. 5/2014. (V.27.) számú határozatát, költségvetési előirányzat átcsoportosításáról 

jóváhagyólag tudomásul veszi. 

k.m.f. 

tJLJ--
Dr. Kovács Ferenc Dr. Szemán Sándor 

címzetes főjegyzőpolgármester 

Erről értesül nek: 

1./ A Közgyűlés tagjai 

2./ A címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői 


