
NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS 
KÖZGYŰLÉSÉNEK 

20/2016. (1.28.) számú 

határozata 

átruházott hatáskörök gyakorlásáról 

A Közgyűlés 

a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottságának 

1. 	 283/2015. (XI.09.) számú határozatát, a Nyíregyháza, Sóstói út mentén lévő 30754/4 
hrsz-ú ingatlan továbbértékesítésének engedélyezésére irányuló kérelem tárgyában 

2. 	 284/2015.(XI.09.) számú határozatát, Soltész Gáborné tulajdonában lévő 0321/43 hrsz-ú 
ingatlan vonatkozásában Önkormányzat által adott vételár jóváhagyásáról 

3. 	 285/2015. (XI.09.) számú határozatát, a Nyíregyháza, Móra F. u. mentén lévő kialakítás 
alatt álló 28298/1 hrsz-ú ingatlan elidegenítésre történő kijelöléséről és licit induló 
árának meghatározásáról 

4. 	 286/2015.(XI.09.) számú határozatát, a Nyíregyháza, Henger sor 24. szám alatti kialakítás 
alatt álló 2459/1 hrsz-ú ingatlan elidegenítésre történő kijelöléséről és licit induló árának 
meghatározásáról 

5. 	 287/2015.(XI.09.) számú határozatát, a Nyíregyháza, Henger sor 18. szám alatti kialakítás 
alatt álló 2487/2 hrsz-ú ingatlan elidegenítésre történő kijelöléséről és licit induló árának 
meg hatá rozásá ról 

6. 	 291/2015.(XII.11.) számú határozatát, "a NvíRSÉGvíz Zrt. 2015-2029 időszakra vonatkozó 
Gördülő Fejlesztési Tervének módosításáról" 

7. 	 292/2015.(Xll.ll.) számú határozatát, a Nyíregyháza, Állomás tér S, szám alatti 6390/A/2 
hrsz-ú ingatlan elidegenítésre történő kijelöléséről és icit induló árának 
meghatározásáról 

8. 	 293/2015.(XII.11.) számú határozatát, a Nyíregyháza, Petőfi u. 12. fszt. 1. szám alatti 
6366/1/C/1 hrsz-ú ingatlan elidegenítésre történő kijelöléséről és licit induló árának 
meghatározásáról 

9. 	 294/2015.(XI1.11 .) számú határozatát, a Nyíregyháza, Toldi u. 35. fszt. 1. szám alatti 
6658/12/A/1 hrsz-ú ingatlan elidegenítésre történő kijelöléséről és licit induló árának 
meghatá rozásá ról 

10. 	295/2015.(Xll.ll.) számú határozatát, a Nyíregyháza, Vörösmarty köz 1-3. B.lh . alagsor 
szám alatti 5859/ A/8 hrsz-ú ingatlan elidegenítésre történő kijelöléséről és licit induló 
árának meghatározásáról 

11. 299/2015.(XI1.16.) számú határozatát, "a NvíRSÉGvíz Zrt. 2015-2029 időszakra vonatkozó 
Gördülő Fejlesztési Tervének módosításáról" 

12. 319/2015.(XI1.16.) 	 számú határozatát, A Nyíregyházi Egyházmegye Egyházmegyei 
Karitásszal történő helyiségbérleti szerződés megkötéséről 

13. 1/2016.(1.13.) számú határozatát, A Nyíregyháza, Moszkva 	u. 37. sz. alatti 429/1 hrsz-ú 
ingatlanon lévő fsz. + 3 emeletes épület bérbeadás útján történő hasznosításáról és licit 
induló árának meghatározásáról 

14. 2/2016.(1.13.) számú határozatát, a Nyíregyháza-	 üroson található 11070 hrsz-ú idősek 
otthona tulajdoni helyzetének rendezéséről 
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a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottságának 

15. 95/2015.(X.29.) 	 számú határozatát, az egészségügyi céltartalék felhasználásának 

elfogadásáról 
16. 98/2015.(XI.16.) 	 számú határozatát, az önkormányzati bérlakásban élő bérlők 

lakbértámogatásának megállapításáról 

17. 99/2015.(XI.16.) számú határozatát, lakáscélú helyi támogatásról 
18. 100/2015.(XI.16.) számú határozatát, lakáscélú helyi támogatásról 
19. 101/2015.(XI.16.) 	 számú határozatát, a nem önkormányzati tulajdonban lévő 

bérlakásban lakók lakbértámogatásának megállapításáról 
20. 102/2015.(XI.16.) számú határozatát, 	a generációk együttműködését segítő karácsony: 

programok és rendezvények lebonyolítására benyújtott pályázatok elbírálásáról 
21. 103/2015.(XI.16.) 	számú határozatát, a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázatra benyújtott kérelmek elbírálásáról 

a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottságának 

22. 124/2015. 	 (X.27 .) számú határozatát, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
Nyíregyházi Tankerületi Szervezeti Egysége: Kölcsey Ferenc Gimnázium kéreime pályázati 
támogatás felhasználásának módosításáról 

23. 125/2015. (X.27.) számú határozatát, a Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium 
kéreime pályázati támogatás felhasználásának módosításáról 

24. 127/2015. 	 (X .27.) számú határozatát, Nyíregyháza 19/2005. ;V.5.) önkormányzati 
rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes 
szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007 (VI.12.) önkormányzati rendelet 
módosításáról (A Mező U.- Bethlen G. U.- Vasgyár u. közlekedési csomópont átépítéséhez 
kapcsolódó rendezési terv módosításának megindítása) 

25. 128/2015. 	(X.27.) 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 (Teljes eljárás, 5 területen 
történő módosítás) 

a Polgármester 

26. 1/2016. 	 (1.4.) GT/ Ipari Park Kft. számLA határozatát, a Nyíregyházi Ipari Park Kft. 

ügyvezetője vezető tisztségviselői megbízásáról történő lemondásának tudomásul 

vételéről 

27. 2/2016. 	 (1.4.) GT/ Ipari Park Kft. számú határozatát, a Nyíregyházi Ipari Park Kft . 

cégvezetőjének visszahívásáról, és ügyvezetővé történő kinevezésről 

28. 127/2015. (XII.16.) 	Kb. szám ú határozatát, " A Nyíregyházi Bujtosi Szabadidő Csarnok 

fejlesztésének támogatása című projekten belül elektromos eszközök szállítása és 

telepítése, ehhez szükséges műszaki helyiség építészeti és villamossági kialakítása" 

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

ajánlattevőjének kiválasztásáról 

29. 128/2015. 	(XI1.16.) Kb. számú határozatát, "Nyíregyháza, Hősök tere 3. szám alatti 

műemlék épület részleges felújítása" tárgyú közbeszerzési értékhatár alatti beszerzési 

eljárás megindításáról 
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30. 129/2015. 	(XI1.29.) Kb. számú határozatát, "Nyíregyháza, Hősök tere 3. szám alatti 

műemlék épület részleges felújítása" tárgyú közbeszerzési értékhatár alatti beszerzési 

eljárás nyertes ajánlattevőjének kiválasztásáról 

31. 1/2016. (1.13.) Kb . számú határozatát, "A Törzs utcán 3 darab- Pazonyi úti, Semmelweis 

utcai és az Orosi úti- csomópont rekonstrukciójának tervezése" tárgyú közbeszerzési 

értékhatár alatti beszerzési eljárás megindításáról 

32. 2/2016. 	(1.13.) Kb. számú határozatát, "Nyíregyháza-Borbánya bezárt hulladéklerakó 

területén víztisztító berendezés üzemeltetése" tárgyú Kbt. 115.§ (1) bekezdése szerinti 

közbeszerzési eljárás megindításáról 

33. 42/2015. (XI1.15.) számú határozatát, költségvetési előirányzat átcsoportosításáról 

34. 43/2015. (XI1.18.) számú határozatát, költségvetési előirányzat átcsoportosításáról 

35. 44/2015. (XI1.21.) számú határozatát, költségvetési előirányzat átcsoportosításáról 

36. 45/2015. (XI1.21.) számú határozatát, költségvetési előirányzat átcsoportosításáról 

37.46/2015. (XI1.22.) számú határozatát, költségvetési előirányzat átcsoportosításáról 

jóváhagyólag tudomásul veszi. 

k.m.f. 

~ 
Dr. Kovacs 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 


