
NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS 
KÖZGYŰLÉSÉNEK 

48/2016. (11.25.) számú 


határozata 


átruházott hatáskörök gyakorlásáról 


A Közgyűlés 

a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottságának 

1. 	 12/2016. (1.22.) számú határozatát, a Krúdy Gyula Art Mozi digitális fejlesztését támogató 
sikeres pályázathoz kapcsolódó saját erő biztosításának jóváhagyásáról 

2. 	 26/2016.(1.27.) számú határozatát, A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság 1/2016.(1.13.) 
számú a Nyíregyháza, Moszkva u. 37. sz. alatti 429/1 hrsz-ú ingatlanon lévő fsz . + 3 
emeletes épület bérbeadás útján történő hasznosítására és licit induló árának 
meghatározására vonatkozó határozatának módosításáról 

a Köznevelési Kulturális és Sport Bizottságának 

3. 	 179/2015.(XII.15.) számú határozatát, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
fenntartásában működő intézmények magasabb vezetői beosztás meghosszabbításának 
véleményezéséről 

4. 	 188/2015.(XII.15.) számú határozatát, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 
fenntartásában működő óvodák téli nyitva tartásáról 

5. 	 5/2016. (1.26.) számú határozatát, kulturális eseti kérelem elbírálásáról 
6. 	 6/2016. (1.26.) számú határozatát, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 

fenntartásában működő óvodák nyitvatartási idejének meghatározásáról 
7. 	 7/2016. (11.02.) számú határozatát, a 01/2016 Szabadidősport támogatása címmel 

pályázati eljárás kiírásának elfogadásáról 
8. 	 8/2016. (11.02.) számú határozatát, a 02/2016 Diáksport támogatása címmel pályázati 

eljárás kiírásának elfogadásáról 
9. 	 9/2016. (11.02.) számú határozatát, a 03/2016 Sportösztöndíj 2016.évi támogatása 

címmel pályázati eljárás kiírásának elfogadásáról 

a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottságának 

10. 111/2015. (XI1.14.) számú határozatát, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 
nyári napközis táboráról szóló tájékoztató elfogadásáról 

11. 112/2015. 	 (XILl4.) számú határozatát, az egészségügyi céltartalék felhasználásának 
elfogadásáról 

12. 113/2015. (XILl4.) számú határozatát, az önkormányzati bérlakásban é l ő bérlők 

la kbértámogatásá na k megá lia pításá ról 
13. 114/2015. 	 (XILl4.) számú határozatát, a nem önkormányzati tulajdonban lévő 

bérlakásban lakók lakbértámogatásának megállapításáról 
14. 115/2015. 	 (XILl4.) számú határozatát, a nem önkormányzati tulajdonban lévő 

bérlakásban lakók lakbértámogatásának megállapításáról 
15. 116/2015. 	 (XI1.14.) számú határozatát, a nem önkormányzati tulajdonban lévő 

bérlakásban lakók lakbértámogatásának megállapításáról 
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a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottságának 

16. 1/2016. 	 (1.14.) számú határozatát, a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 
szerződések megszüntetéséről 

a Polgármester 

17. 1/2016. 	(11.1.) GT/ Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft. számú határozatát, a Móricz 

Zsigmond Színház Nonprofit Kft. működésének a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi 

V. törvény hatálya alá helyezéséről 

18. 2/2016. 	(11.9.) GT/Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft. számú határozatát, a Móricz 

Zsigmond Színház Nonprofit Kft. ügyvezetőjének visszahívásáról 

19. 3/2016. 	(11.9.) GT/Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft. számú határozatát, a Móricz 

Zsigmond Színház Nonprofit Kft. cégvezetőjének visszahívásáról 

20. 	4/2016. (11.9.) GT/Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft . számú határozatát, a Móricz 

Zsigmond Színház Nonprofit Kft. ügyvezetőjének kinevezéséről 

21. 3/2016. (1.4.) GT/ Ipari Park Kft. számú határozatát, a Nyíregyházi Ipari Park Kft. alapító 

okiratának módosításáról, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 

elfogadásáról 

22. 29-1/2015. (V.18.) Kb. számú határozatát, " A KÖZOP azonosító jelű projekt keretében 

autóbuszok beszerzése projekt kapcsán hivatalos közbeszerzési tanácsadó kiválasztása" 

tárgyú beszerzési eljárás megindításáról 

23. 38-1/2015. (VI.02.) 	Kb. számú határozatát, " A KÖZOP azonosító jelű projekt keretében 

autóbuszok beszerzése projekt kapcsán hivatalos közbeszerzési tanácsadó kiválasztása" 

tárgyú beszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének kiválasztásáról 

24. 115-1/2015. (X.15.) Kb. számú határozatát,,, adásvételi szerződés a KÖZOP azonosító jelű 

projekt keretében 36 db földgázmotor (CNG) (Euro 6) hajtású alacsonypadlós szóló és 5 

db azonos kivitelű, földgázmotor (CNG) (Euro 6) hajtású, a szóló autóbusszal azonos 

típuscsaládba tartozó alacsonypadlós csuklós autóbusz szállítása, üzembe helyezése 

tekintetében" tárgyú uniós nyílt közbeszerzési eljárás megindításáról 

25. 120-1/2015. (X.28.) 	Kb. számú határozatát, " Adásvételi szerződés az IKOP azonosító jelű 

projekt keretében, 6 darab + 100% új, alacsonypadlós, kizárólag elektromos hajtással 

rendelkező, midi autóbusz beszerzése, kapcsolódó szolgáltatások nyújtása és az 

üzemeltetéshez szükséges töltőoszlopok szállítása" tárgyú uniós nyílt közbeszerzési 

eljárás megindításáról 

26. 3/2016.(1.25.) 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 nyertes ajánlattevőjének kiválasztásáról 

27. 4/2016.(1.25.) 	Kb. számú határozatát, " Terület és Településfejlesztési Operatív Program 

keretében tervezett TOP-6.3.1-15 kódszámú " Barnamezős területek rehabilitációja" 

című pályázati felhívás kapcsán megvalósíthatósági tanulmány kidolgozása" tárgyú 

közbeszerzési értékhatár alatti beszerzési eljárás megindításáról 

28. 5/2016.(1.25.) Kb. számú határozatát, " Terület és Településfejlesztési Operatív Program 

keretében tervezett TOP-6.3.2-15 kódszámú " Zöld város kialakítása" című pályázati 
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felhívás kapcsán előkészítő dokumentumok kidolgozása" tárgyú közbeszerzési értékhatár 

alatti beszerzési eljárás megindításáról 

29. 6/2016.(1.25.) 	Kb. számú határozatát, II Terület és Településfejlesztési Operatív Program 

keretében meghirdetett TOP-6.8.2-15 kódszámú Helyi foglalkoztatási 

együttműködések a megyei jog Ú város területén és várostérségében" című pályázati 

felhívás kapcsán megvalósíthatósági tanulmány kidolgozása" tárgyú közbeszerzési 

értékhatár alatti beszerzési eljárás megindításáról 

30. 7/2016.(1.27.) Kb. számú határozatát, Szünidei gyermekétkeztetés keretében tavaszi II 

gyermekétkeztetés biztosítása" tárgyú közbeszerzési értékhatár alatti beszerzési eljárás 

megindításáról 

31. 8/2016.(11.03 .) Kb. számú határozatát, II Ügyfélszolgálati Centrum épületében garanciális 

javítási munkák elvégzése" tárgyú közbeszerzési értékhatár alatti beszerzési eljárás 

megindításáról 

32. 9/2016.(11.03.) Kb. számú határozatát, II Terület és Településfejlesztési Operatív Program 

keretében meghirdetett TOP-6.9.1-15 kódszámú A társadalmi együttműködésII 

erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok" című pályázati felhívás valamint a 

hozzá kapcsolódó TOP-6.7.1-15 kódszámú a II Megyei jog Ú városok leromlott városi 

területeinek rehabilitációja" című pályázati felhívás kapcsán közösségi beavatkozási terv 

és megvalósíthatósági tanulmány kidolgozása" tárgyú közbeszerzési értékhatár alatti 

beszerzési eljárás megindításáról 

33 . 10/2016.(11.03.) Kb. számú határozatát, Nyíregyháza Borbánya és MalomkertII 

városrészeket érintő csapadékvíz elvezető hálózat és vízvisszatartási célú tározók 

fejlesztése" című projekt kiviteli terveinek elkészítése" tárgyú közbeszerzési értékhatár 

alatti beszerzési eljárás megindításáról 

34. 11/2016.(11.03.) Kb. számú határozatát, A Modern Városok Program támogatása II 

program keretében megvalósítandó Szabadtéri Színpad rekonstrukciója projekt kapcsán 

felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó kiválasztása" tárgyú közbeszerzési 

értékhatár alatti beszerzési eljárás megindításáról 

35. 12/2016.(11.03.) Kb. számú határozatát, Terület és Településfejlesztési OperatívII 

Program keretében tervezett TOP-6.3.1-15 kódszámú Barnamezős területekII 

rehabilitációja" cím ű pályázati felhívás kapcsán megvalósíthatósági tanulmány 

kidolgozása" tárgyú közbeszerzési értékhatár alatti beszerzési eljárás nyertes 

ajánlattevőjének kiválasztásáról 

36. 13/2016.(11.03.) Kb. számú határozatát, Terület és Településfejlesztési OperatívII 

Program keretében meghirdetett TOP-6.8.2-1S kódszámú Helyi foglalkoztatásiII 

együttműködések a megyei jogú város területén és várostérségében" című pályázati 

felhívás kapcsán megvalósíthatósági tanulmány kidolgozása" tárgyú közbeszerzési 

értékhatár alatti beszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének kiválasztásáról 

37. 14/2016.(11.09.) Kb. számú határozatát, Szünidei gyermekétkeztetés keretében tavaszi II 

gyermekétkeztetés biztosítása" tárgyú közbeszerzési értékhatár alatti beszerzési eljárás 

nyertes ajánlattevőjének kiválasztásáról 

38. 15/2016.(11.11.) Kb . számú határozatát, II Ügyfélszolgálati Centrum épületében garanciális 

javítási munkák elvégzése" tárgyú közbeszerzési értékhatár alatti beszerzési eljárás 

nyertes ajánlattevőjének kiválasztásáról 
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39. 16/2016. 	(ILll.) Kb. számú határozatát, " Nyíregyháza-Borbánya bezárt hulladéklerakó 

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

közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének kiválasztásáról 

40. 17/2016.(11.11.) 	 Kb. számú határozatát, " Terület és Településfejlesztési Operatív 

Program keretében tervezett TOP-6.3.2-15 kódszámú" Zöld város kialakítása" című 

pályázati felhívás kapcsán előkészítő dokumentumok kidolgozása" tárgyú közbeszerzési 

értékhatár alatti beszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének kiválasztásáról 

41. 18/2016.(11.11.) Kb. számú határozatát, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 

részére 1 db használt személygépjármű beszerzése" tárgyú Kbt. 115.§ (1) bekezdése 

szerinti közbeszerzési eljárás megindításáról 

42. 	19/2016. (ILl l .) Kb. számú határozatát, " A Modern Városok Program támogatása 

program keretében megvalósítandó Szabadtéri Színpad rekonstrukciója projekt kapcsán 

felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó kiválasztása" tárgyú közbeszerzési 

értékhatár alatti beszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének kiválasztásáról 

43. 	20/2016. (11.11 .) Kb . számú határozatát, " Nyíregyháza-Borbánya bezárt hulladéklerakó a 

víztisztító berendezés üzemeltetéséhez kapcsolódó laboratóriumi vizsgálatok elvégzése" 

tárgyú Kbt. 115.§ (1) bekezdése szerinti közbeszerzési eljárás megindításáról 

44. 47/2015. (XI1.28.) számú határozatát, költségvetési előirányzat átcsoportosításáról 

jóváhagyólag tudomásul veszi. 

k.m.t. 

Dr~c~ Dr. Szemán Sándor 
polgármester címzetes főjegyző 

Erről értesül nek: 

1./ A Közgyűlés tagjai 

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