
NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS 
KÖZGYŰLÉSÉNEK 

224/2014. (X.30.) számú 

határozata 

átruházott hatáskörök gyakorlásáról 

A Közgyűlés 

a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottságának: 

1. 	 274/2014. (IX.24.) számú határozatát, az Ovi-Foci Alapítvánnyal történő Támogatási 

szerződés megkötéséről 

2. 	 288/2014. (IX.24.) számú határozatát, Tarnótzkyné Takács Klára Nyíregyháza, Málna u.12. 

sz. alatti lakos kéreimének elbírálásáról szóló 244/2014. (IX.24.) számú határozat 

módosításáról 

3. 	 299/2014. (X.09.) számú határozatát, a NyíR-ROYAL Kft. kéreimének elbírálásáról 

a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság 

4. 	 141/2014. (IX.22.) számú határozatát, a 2014.évi Képzőművészeti Ösztöndíjra érkezett 

pályázatok elbírálásáról 

5. 	 148/2014. (IX.22.) számú határozatát, köznevelési eseti kérelmek elbírálására 

6. 	 149/2014. (IX.22.) számú határozatát, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzat 

fenntartásában működő óvodák 2014/2015. nevelési évre vonatkozó munkatervének 

fenntartói véleményezéséről 

7. 	 150/2014. (IX.22 .) számú határozatát, Nyíregyháza Megyei Jogú Város 

Önkormányzatának fenntartásában működő óvodákban a maximális létszám 

engedélyezésére a 2014/2015. nevelési évben 

8. 	 151/2014. (IX.22.) számú határozatát, aKiemelt csapatsportágak támogatása keret 

terhére kapott támogatások 1. félévi elszámolásaival kapcsolatos döntésre 

9. 	 152/2014. (IX.22.) számú határozatát, a Nyíregyházi Főiskola Sportegyesülete 2014. évi 

Egyéb csapat és egyéni sportágak támogatása keret terhére kapott támogatásának 1. 

félévi elszámolásával kapcsolatos döntésre 

10. 153/2014. (IX.22.) 	számú határozatát, a Nyírsuli Kft . 2014. évi Diáksport keret terhére 

kapott támogatásának 1. félévi elszámolásával kapcsolatos döntésre 

11. 154/2014. (IX.22.) 	 számú határozatát, a Nyírsuli Kft . 2014. évi Szabadidősport keret 

terhére kapott támogatásának 1. félévi elszámolásával kapcsolatos döntésre 

12. 155/2014. (IX.22 .) számú határozatát, a Nyírsuli Kft. 2014. évi Városi úszásprogram keret 

terhére kapott támogatásának 1. félévi elszámolásával kapcsolatos döntésre 

13. 156/2014. (IX.22 .) számú határozatát, a Nyírsuli Kft. módosítási kéreimével kapcsolatos 

döntésre 

14. 157/2014. (IX.22 .) számú határozatát, a Nyíregyházi Teke Klub és a Nyíregyházi Vasutas 

Sport Club által a Kiemelkedő sportrendezvények keretre beérkezett kérelmekkel 
kapcsolatos döntésre 
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a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottságának: 

15. 116/2014. (IX.16.) számú határozatát, a KÖZOP-5.5.0.-09-11-2011-0026 azonosítószám ú 

"Városi és elővárosi közösségi közlekedési rendszer és intermodális csomópont 

fejlesztése Nyíregyházán" című nyertes pályázat keretében készülő Részletes 

Megvalósíthatósági Tanulmány részét képező Intermodális Csomópont tervezetek közül 

a részletes kidolgozásra javasolt változat kiválasztásáról 

16. 119/2014. (IX.23 .) számú határozatát, Nyíregyháza 	MJV településszerkezeti tervének, 

szabályozási tervének, és helyi építési szabályzatának jóváhagyásáról szóló 21/2007. 

(VI.12.) Ör. rendelet módosításáról (Rendezési terv 2014. évi 3 területre vonatkozó 

módosításainak megindítása) 

17. 125/2014. (IX.23.) számú határozatát, a Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános 

Iskola és Kollégium Zelk Zoltán Angol és Német Kéttannyelvű Tagintézmény kéreime 

pályázati támogatás felhasználásának módosításáról 

a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottságának: 

18. 85/2014.( IX.23.) számú határozatát, Szőke József uifjú tehetség" támogatásáról 

19. 86/2014.( IX.23.) számú határozatát, 	- a generációk együttműködését segítő karácsonyi 

programok és rendezvények lebonyolítására- pályázat meghirdetéséről 

20. 89/2014. (IX.23.) számú határozatát, a nem önkormányzati tulajdonban lévő bérlakásban 

lakók lakbértámogatásának megállapításáról 

21. 90/2014. (IX.23.) számú határozatát, a nem önkormányzati tulajdonban lévő bérlakásban 

lakók lakbértámogatásának megállapításáról 

22. 91/2014. (IX.23.) számú határozatát, a nem önkormányzati tulajdonban 	lévő bérlakásban 

lakók lakbértámogatásának elutasításáról 

23 . 92/2014. (IX.23.) számú határozatát, önkormányzati bérlakásban élők 

lakbértámogatásának megállapításáról 

a Polgármester: 

24. 18-1/2014. 	 (IV.16.) Kb . számú határozatát, " KEOP-5.5.0/A/12-2013-0364 azonosító 

számú "Nyíregyháza Város kilenc közintézményének épületenergetikai korszerűsítése" c. 

projekt kapcsán műszaki beavatkozási (kiviteli terv) terv készítés ellátására" tárgyú 

közbeszerezési értékhatár alatti beszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének 

kivá lasztásá ról 

25. 72-1/2014. 	 (VII .14.) Kb. számú határozatát, " A Bem József Általános Iskola (4400, 

Nyíregyháza, Epreskert utca 10., hrsz: 1618/6) épületenergetikai-korszerűsítése a KEOP

5.5.0/A/12-2013-0364 azonosító számú projekt keretében" tárgyú Kbt. 122/A. § szerinti 

közbeszerzési eljárás megindításáról szóló 53/2014. (VI.25.) Kb. számú határozatának 

módosításáról 
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26. 99/2014. 	(IX.24.) Kb. számú határozatát, "Jégidő biztosítása" tárgyú a Kbt. 122§ (7) 

bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás 

megindításáról 

27. 	100/2014. (IX.25.) Kb. számú határozatát, " Nyíregyháza Gyermekek Háza Déli Óvoda és 

Tagintézményei udvari játszótéri eszközeinek minősítetten biztonságossá tétele" tárgyú 

közbeszerzési értékhatár alatti beszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének kiválasztásáról 

28. 101/2014. 	 (IX.29.) Kb. számú határozatát, "A KEOP-1.1.1/C/13-2013-0005 

azonosítószámú "Nyíregyháza települési szilárdhulladék- gazdálkodási rendszerének 

eszközpark-fejlesztése, informatikai korszerűsítése" c. projekthez tartozó 

projektmenedzsment kiválasztása" tárgyú a Kbt. 122/A. § szerinti közbeszerzési eljárás 

megindításáról szóló 98/2014. (IX.03.) Kb . számú határozatának módosításáról 

29. 102/2014. (X.03.) Kb . számú határozatát, " Az ÉAOP-3 .1.2/A-11-2012-0052 azonosító 

számú, "Nyíregyháza önkormányzati tulajdonú belterületi útjainak fejlesztése" 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 építése" tárgyú nyílt közbeszerzési eljárás 

eredményéről 

30. 103/2014. (X.03.) 	 Kb. számú határozatát, " Az ÉAOP-3 .1.2/A-11-2012-0052 azonosító 

számú, "Nyíregyháza önkormányzati tulajdonú belterületi útjainak fejlesztése" 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 építése" tárgyú nyílt közbeszerzési eljárás 

megindításáról 

31. 104/2014. 	 (X.03 .) Kb . számú határozatát, A KEOP-1.1.1/C/13-2013-0005 

azonosítószámú "Nyíregyháza települési szilárdhulladék- gazdálkodási rendszerének 

eszközpark-fejlesztése, informatikai korszerűsítése" c. projekthez tartozó 

projektmenedzsment kiválasztása" tárgyú Kbt. 122/A.§ szerinti közbeszerzési eljárás 

nyertes ajánlattevőjének kiválasztásáról 

32. 105/2014. (X.03 .) Kb. számú határozatát, " A KEOP-1.1.1/C/13-2013-0005 

azonosítószámú "Nyíregyháza települési szilárd hulladék-gazdálkodási rendszerének 

eszközpark- fejlesztése, informatikai korszerűsítése" tárgyú uniós nyílt közbeszerzési 

eljárás megindításáról 

33. 106/2014. (X.07.) Kb. számú határozatát, "Jégidő biztosítása" tárgyú hirdetmény 

közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás során benyújtott ajánlatok 

érvényességének vizsgálatáról 

34. 107/2014. (X.08.) 	 Kb. számú határozatát, " A Nyíregyházi Bujtosi Szabadidő Csarnok 

fejlesztésének támogatása című projekt 11., III. részének kiviteli terveinek elkészítése" 

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

ajánlattevőjének kiválasztásáról 

35. 108/2014. (X.09.) 	Kb. számú határozatát, "Jégidő biztosítása" tárgyú a Kbt. 122.§ (7) 

bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési 

eljárás nyertes ajánlattevőjének kiválasztásáról 

36. 110/2014. 	 (X.10.) Kb. számú határozatát, " Nyíregyháza Megyei Jogú Város 

zöldfelületének kataszteri felmérése" tárgyú a Kbt . 121.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti 

nyílt közbeszerzési eljárás megindításáról 
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37. 16/2014. (IX.17.) számú határozatát, költségvetési előirányzat átcsoportosításáról 

38. 17/2014. (IX.26.) számú határozatát, költségvetési előirányzat átcsoportosításáról 

39. 18/2014. (IX.29.) számú határozatát, költségvetési előirányzat átcsoportosításáról 

40. 19/2014. (X.07.) számú határozatát, költségvetési előirányzat átcsoportosításáról 

41 . 20/2014. (X.08.) számú határozatát, költségvetési előirányzat átcsoportosításáról 

42. 21/2014. (X.l0.) számú határozatát, költségvetési előirányzat átcsoportosításáról 

jóváhagyólag tudomásul veszi. 

k.m.f. r 

t/Á~~ 
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 vezetői 


