
NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS 
KÖZGYŰLÉSÉNEK 

38/2015. (11.19.) számú 

határozata 


átruházott hatáskörök gyakorlásáról 


A Közgyűlés 

a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottságának 

1. 	 1/2015. (1.16.) számú határozatát, a nyíregyházi 0685/12 hrsz-ú ingatlan 

elidegenítésre történő kijelölésére és vételárának meghatározására 

2. 	 5/2015. (1.22.) számú határozatát, a Nyíregyháza, Kemecsei út mentén lévő 21280/1 

és 21280/2 hrsz-ú ingatlanok megvásárlásáról 

a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottságának 

3. 	 188/2014. (XI1.16.) számú határozatát, a Nyíregyházi Kultúrvarázs című kulturális és 

turisztikai kiadvány támogatásáról 

a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottságának: 

4. 	 153/2014. (XI1.16.) számú határozatát, Nyíregyháza MJV településszerkezeti 

tervének, szabályozási tervének és helyi építési szabályzatának jóváhagyásáról szóló 

21/2007. (VIol2.) Ör. rendelet módosításáról ( A rendezési terv Ipari Park területére 

vonatkozó módosításának megindítása) 

5. 	 154/2014. (XIlol6.) számú határozatát, Nyíregyháza MJV szabályozási tervének és 

helyi építési szabályzatának módosításával kapcsolatos állásfoglalásra a 2/2005. 

(1.11.) Korm . rendelet alapján a környezeti vizsgálat szükségességéről (Egyszerűsített 

eljárás, 10 területen történő módosítás) 

a Polgármester: 

6. 	 1/2015. (1.15.) GT/ Nyíregyházi Sportcentrum Kft . számú határozatát, a NvíRSULI Kft.

névváltozás miatt Nyíregyházi Sportcentrum Kft.- mint az Önkormányzat kizárólagos 

tulajdonában álló gazdasági társaság Szervezeti és Működési Szabályzata 

módosításának jóváhagyásáról 

7. 	 1/2015. (1.27.) GT/NVíRTÁVHŐ Kft. számú határozatát, a NvíRTÁVHŐ Kft. 

Felügyelőbizottsági tagjának visszahívásáról , és az új tag megbízásáról 

8. 	 3/2015. (1.22.) Kb . számú határozatát, Belvárosi csatornák rekonstrukciója 

Egyösszegű fix átalányáras vállalkozási szerződés " Nyíregyháza és Térsége 

Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Programja" (KEOP-1.2.0j2F-2008-0005) 

FIDIC Piros könyv szerinti generál- kivitelezésére és kiviteli terv készítésére 
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9. 	 4/2015. (11.03.) Kb. számú határozatát, " Tervezési Szerződés a Nyíregyházi Bujtosi 

Szabadidő Csarnok fejlesztésének támogatása című projekt II. és III. részének kiviteli 

terveinek elkészítéséhez szükséges, új szolgáltatási elemeket tartalmazó munkáira" 

tárgyú hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás során 

benyújtott ajánlatok érvényességének vizsgálatáról 

10. 5/2015. 	(11.05.) Kb. számú határozatát, "Tervezési Szerződés a Nyíregyházi Bujtosi 

Szabadidő Csarnok fejlesztésének támogatása című projekt II. és III. részének kiviteli 

terveinek elkészítéséhez szükséges, új szolgáltatási elemeket tartalmazó munkáira" 

tárgyú hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás nyertes 

ajánlattevőjének kiválasztásáról 

k.m.f. 

Dr. Szemán Sándor 
polgármesterA,

Dr. Kov'cs Ferenc 
címzetes főjegyző 
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) 	 Erről értesülnek: 

1./ A Közgyűlés tagjai 

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


