
NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS 
KÖZGYŰLÉSÉNEK 

20/2017. (1.26.) számú 
határozata 

átruházott hatáskörök gyakorlásáról 

A Közgyűlés 

a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottságának 
l. 	 a 125/2016.(VII1.23.) számú határozatát, a NvíRSÉGvíz Zrt. 2017-2031 közötti időszakra 

vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervének véleményezéséről 
2. 	 a 127 /2016.(VII1.23.) számú határozatát, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Környezetvédelmi Alap célfeladatok 2016. évi terv évközi tételének átcsoportosításáról 
3. 	 a 138/2016.(VII1.23 .) 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, 
Sóstógyógyfürdő) 

4. 	 a 140/2016.(VII1.23.) 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, 5 
területen történő módosítás) 

5. 	 a 142/2016.(VII1.23.) számú határozatát, Nyíregyháza Megyei Jogú Város szabályozási 
tervének és helyi építési szabályzatának módosításával kapcsolatos állásfoglalásra a 
2/20058.(1.11.) Korm .rendelet alapján a környezeti vizsgálat szükségességéről (egyszerűsített 
eljárás - A hulladékkezelő telep területén energiatermelő létesítmény elhelyezésére szolgáló 
területének kijelölése) 

6. 	 a 144/2016.(VII1.23.) 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 módosítására (A 
rendezési terv 2016. év augusztusi módosítási kéreimeinek megindítása) 

7. 	 a 152/2016.(X.25.) számú határozata, a NvíRSÉGvíz Zrt. 2016-2030. időszakra vonatkozó 
Gördülő Fejlesztési Tervének módosításáról szóló tájékoztatás elfogadásáról 

a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottságának 
8. 	 a 194/2016.(XII.13.) számú határozatát, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 

fenntartásában működő Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium tanügy-igazgatási 
intézményvezető- helyettesi (magasabb vezetői) beosztásra beérkezett pályázat 
véleményezéséről 

9. 	 a 195/2016.(XII.13.) számú határozatát, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
fenntartásában működő Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium nevelési intézményvezető
helyettesi (magasabb vezetői) beosztásra beérkezett pályázat véleményezéséről 

10. a 	 196/2016.(XII.13.) számú határozatát, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
fenntartásában működő Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium intézményegység-vezetői 

(kollégiumvezetői) beosztásra beérkezett pályázat véleményezéséről 
ll. a 197/2016.(XII.13.) számú határozatát, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 

fenntartásában működő Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium intézményegység-vezető 

helyettesi (kollégiumvezető-helyettesi) beosztásra beérkezett pályázat véleményezéséről 

12. a 	198/2016.(XII.13.) számú határozata, Nyíregyháza Megyei Jogú Város fenntartásában 
működő óvodák téli nyitva tartásáról 
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a Polgármester 

13. 10/2016.(XI1.30.) GT/lpari Park Kft . számú határozatát, a Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft. 
ügyvezetőjének választásáról 

14. 11/2016.(XI1.30.) GT/lpari Park Kft. számú határozatát, a Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft . 
alapító okiratának módosításáról, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító 
okirat elfogadásáról 

15. 156/2016.(XII.07.) Kb. számú határozatát, "Megbízási szerződés az IKOP 3.2 .0-15-2016-00013 
azonosítószámú, Nyíregyháza Megyei Jogú Város közösségi közlekedésének fejlesztése 
érdekében 47 db új autóbusz (41 db eNG és 6 db elektromos meghajtású) beszerzése, és 
töltőállomás létesítése" című projekt megvalósításához szükséges általános jogi szolgáltatás 
ellátására" tárgyú közbeszerzési értékhatár alatti beszerzési eljárás megindításáról 

16. 157/2016.(XII.07.) Kb. számú határozatát, "Megbízási szerződés az IKOP 3.2.0-15-2016-00013 
azonosítószámú, Nyíregyháza Megyei Jogú Város közösségi közlekedésének fejlesztése 
érdekében 47 db új autóbusz (41 db eNG és 6 db elektromos meghajtású) beszerzése, és 
töltőállomás létesítése" című projekt megvalósításához szükséges általános könyvvizsgálói 
feladatok ellátására" tárgyú közbeszerzési értékhatár alatti beszerzési eljárás megindításáról 

17. 158/2016.(XII.07.) Kb. számú ajánlatkérői döntését 
18. 159/2016.(XII.07.) Kb. számú ajánlatkérő döntését 
19. 160/2016.(XII.22.) 	Kb. számú határozatát, "TOP-6.1.4-15-NYl-2016-00003 azonosítószámú, 

"Erdei sétány és ökológiai sétaút kialakítása Sóstófürdőn" c. projekt keretében engedélyezési 
terv elkészítése, engedély megszerzése, valamint kiviteli terv elkészítése" tárgyú 
közbeszerzési értékhatár alatti beszerzési eljárás megindításáról 

20. 161/2016.(XII.22.) Kb. számú ajánlatkérő döntését 
21. 162/2016.(XII.22.) Kb. számú ajánlatkérői döntését 
22. 163/2016.(XI1.22.) Kb. számú határozatát, "Megbízási szerződés az IKOP 3.2.0-15-2016-00013 

azonosítószámú, Nyíregyháza Megyei Jogú Város közösségi közlekedésének fejlesztése 
érdekében 47 db új autóbusz (41 db eNG és 6 db elektromos meghajtású) beszerzése, és 
töltőállomás létesítése" című projekt megvalósításához szükséges általános könyvvizsgálói 
feladatok ellátása" tárgyú közbeszerzési értékhatár alatti beszerzési eljárás megindításáról 

23. 164/2016.(XII.22.) 	Kb . számú határozatát, "TOP-6.4.1-15-NYl-2016-00001 azonosító számú 
projekt keretében kerékpáros létesítmény tervezése Nyíregyháza, Debreceni út (Kígyó 
utcától)-Tünde utca-Kállói út-Kert u. és Kállói út-Csárda utca közötti szakaszon" tárgyú Kbt. 
113. § (1) bekezdése szerinti nyílt közbeszerzési eljárás megindításáról 

24. 1/1017.(XII.1l.) 	Kb. számú határozatát, "TOP-6.8.2-15-NYl-2016-00001 azonosító számú 
"Nyíregyházi Foglalkoztatási Paktum" című projekt kapcsán előkészítési dokumentumok 
kidolgozása" tárgyú közbeszerzési értékhatár alatti beszerzési eljárás megindításáról 

25. 2/2017.(1.11.) 	Kb. számú határozatát, "TOP-6.1-15-NYl-2016-0000 azonosító számú, "Erdei 
sétány és ökológiai séta út kialakítása Sóstófürdőn" c. projekt keretében engedélyezési terv 
elkészítése, engedély megszerzése, valamint kiviteli terv elkészítése" tárgyú közbeszerzési 
értékhatár alatti beszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének kiválasztásáról 

jóváhagyólag tudomásul veszi. 

Dr. ~renc Dr. Szemán Sándor 

polgármester "" címzetes főjegyző 

Erről értesülnek: 

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