
A Közgyűlés 

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS 
KÖZGYŰLÉSÉNEK 

17/2018. (1.25.) számú 
határozata 

átruházott hatáskörök gyakorlásáról 

a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottságának 

1. a 193/2017.(Xll.12.) számú határozatát, a Nyíregyháza 19/2005. (V.5.) önkormányzati 
rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű 
szövegének megállapításáról szóló 21/2007.(Vl.12.) önkormányzati rendelet módosítására (A 
rendezési terv módosításának 2017. évi decemberi megindítása) 

a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottságának 

2. a 200/2017.(Xl.28.) számú határozatát, A Nyíregyházi Tankerületi Központ Fejlesztési 
Tervének véleményezéséről 

3. a 205/2017.(Xl.28.) számú határozatát, kulturális eseti kérelem elbírálásáról 
4. a 206/2017.(Xl.28.) számú határozatát, „A nevelési-oktatási intézmények szakmai 

programjának támogatása" elnevezésű felhívásra érkezett pályázatok elbírálásáról 
5. a 207 /2017 .(Xl.28.) számú határozatát, „ A Nevelési-oktatási és kulturális intézmények 

együttműködését segítő program" elnevezésű felhívásra érkezett pályázatok elbírálásáról 
6. a 215/2017.(Xll .12.) számú határozatát, a 2017. évi nyári napközis táborról 
7. a 216/2017.(Xll.12 .) számú határozatát, Nyíregyháza Megyei Jogú Város fenntartásában 

működő óvodák téli nyitva tartásáról 

a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottságának 

8. a 276/2017.(X.12.) számú határozatát, Nyíregyháza, Tiszavasvári út-Szélsőbokori út 
csomópont mellett lévő 31664 hrsz-ú ingatlan megvásárlásáról 

9. a 292/2017.(X.25.) számú határozatát, Nyíregyháza, Kalevala sétány mentén található 
2371/66 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan 1184 m2 területű részének elidegenítésre 
történő kijelöléséről, licit induló árának meghatározásáról 

10. a 293/2017.(X.25.) számú határozatát, önkormányzati tulajdonú 290/7/A/4 hrsz-ú ingatlan 
elidegenítésre történő kijelöléséről és licit induló árának meghatározásáról 

11. a 323/2017.(Xl.29.) számú határozatát, A Nyíregyházi Tankerületi Központ Fejlesztési 
Tervének véleményezéséről 

12. a 337/2017.(Xl.29.) számú határozatát, a Sóstóhegyi út melletti gyalog- és kerékpárút 
megépítéséhez szükséges ingatlan megvásárlásáról 

13. a 338/2017.(Xl.29.) számú határozatát, a KEHOP-3 .2.1-15-2016-00004 azonosítószámú 
„Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, 
különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre" című 
projekt megvalósulásához szükséges terület megvásárlásáról 

14. a 351/2017.(Xll.13.) számú határozatát, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 
behajthatatlan lakbér- és lakáshelyreállítási követeléseinek leírásáról 

15. a 361/2017.(Xll.13.) számú határozatát, önkormányzati tulajdonú 709/1 hrsz-ú ingatlan 
elidegenítésre történő kijelöléséről és licit induló árának meghatározásáról 
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16. a 362/2017.(Xll.13.) szamu határozatát, a Pazonyi úti kerékpárút területét érintő 

magántulajdonú ingatlanok Önkormányzat általi megvásárlásáról 
17. a 373/2017 .(Xll.13.) számú határozatát, a Napkor külterületi 0178/68, 0178/69 és a 0178/70 

hrsz-ú ingatlanok Yi tulajdoni hányadának elidegenítéséről és licit induló árának 
meghatározásáról 

18. a 376/2017.(Xll.20.) számú határozatát, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal 
albérletbe adási kérelméről 

a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottságának 

19. a 106/2017.(Xl.27.) számú határozatát, az önkormányzati bérlakásban élő bérlők 

lakbértámogatásának megállapításáról 
20. a 107/2017.(Xl.27.) számú határozatát, a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíj pályázatra benyújtott kérelmek elbírálásáról 
21. a 109/2017.(Xl.27.) számú határozatát, a nem önkormányzati tulajdonban lévő bérlakásban 

lakók lakbértámogatásának megállapításáról 
22. a 110/2017.(Xl.27.) számú határozatát, a nem önkormányzati tulajdonban lévő bérlakásban 

lakók lakbértámogatásának megállapításáról 
23. a 111/2017.{Xl.27.) számú határozatát, lakbér-hozzájárulási támogatás megállapítására 

a Polgármester 

24. 40/2017.(Xll.14.) számú határozatát, Költségvetési előirányzat átcsoportosításáról 
25. 41/2017.(Xll.21.) számú határozatát, Költségvetési előirányzat átcsoportosításáról 
26. 42/2017.(Xll.21.) számú határozatát, Költségvetési előirányzat átcsoportosításáról 
27. 43/2017.(Xll.28.) számú határozatát, Költségvetési előirányzat átcsoportosításáról 
28. 44/2017.(Xll.28.) számú határozatát, Költségvetési előirányzat átcsoportosításáról 
29. 113/2017.(Xll.06.)Kb. számú határozatát, „Családbarát, munkába állást segítő intézmények 

fejlesztése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál- II. ütem" című projekthez 
tartozó tervezési munkák elvégzése" tárgyú beszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének 
kiválasztásáról 

30. 114/2017.(Xll.06.)Kb. számú határozatát, „ TOP-6.5.1-16-NYl-2017-00002 azonosító számú, 
„Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza Megyei Jogú Város 
Önkormányzatánál- Ill. ütem" c. projekt keretében kiviteli tervdokumentáció készítése" 
tárgyú beszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének kiválasztásáról 

31. 115/2017.(Xll.06.)Kb. szamu határozatát, „Önkormányzati épületek energetikai 
korszerűsítése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál - IV. ütem" című 
projekthez tartozó tervezési munkák elvégzése" tárgyú beszerzési eljárás nyertes 
ajánlattevőjének kiválasztásáról 

32. 116/2017.(Xll.06.)Kb. számú határozatát, „TOP-7.1.1-16-2016-00067 azonosító számú, 
„Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségfejlesztés a 
Nyíregyházi Helyi Közösség Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiájához kapcsolódva" című 
projekt keretein belül pá lyázati felhívások kidolgozása és SZMSZ készítés" tárgyú 
közbeszerzési értékhatár alatti beszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének kiválasztásáról 

33. 117/2017.(Xll.06.)Kb. számú határozatát, „TOP-6.6.2-16-NYl-2017-00001 azonosító számú, 
„Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése" című pályázat 
keretében tervezett alapszolgáltatási központ illetve Idősek Klubja kialakítását tartalmazó 
projekt kapcsán tervező kiválasztása" tárgyú beszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének 
kiválasztásáról 

34. 118/2017.(Xll.06.)Kb. számú határozatát, „Csomópontok és meglévő közutak 

forgalomcsillapító beavatkozásaihoz kapcsolódó útépítési engedélyeiési tervek elkésiítése, 
útépítési engedélyek beszerzése, valamint csapadékvíz elvezetés és közműkiváltások 
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tanulmányának elkészítése" tárgyú közbeszerzési értékhatár alatti beszerzési eljárás nyertes 
ajánlattevőjének kiválasztásáról 

35. 119/2017.(Xll.06.)Kb. szamu határozatát, " Nyíregyháza Borbánya és Malomkert 
városrészeket érintő csapadékvíz e lvezető hálózat és vízvisszatartási célú tározók fejlesztése" 
kiviteli tervdokumentációban részletezett munkák kivitelezése" tárgyú a Kbt. 117. §-ban 
meghatározott módon szabadon kialakított, hirdetménnyel induló nyílt közbeszerzési eljárás 
megindításáról 

36. 120/2017.(Xll.06.)Kb. szám ú határozatát, " Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 
részére fizetés i számlavezetés biztosítása és hozzá kapcsolódó folyószámla hitelkeret 
szerződés" tárgyú beszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének kiválasztásáról 

37. 121/2017.(Xll.06.)Kb. számú határozatát, 11 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 
közétkeztetési feladatainak ellátása kapcsán felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó 
kiválasztása" tárgyú beszerzési eljárás megindításáról 

38. 122/2017.(Xll .14.)Kb. számú határozatát, 11 Nyíregyháza, Sóstói Múzeumfalu fejlesztéséhez 
kapcsolódó kivitelezési feladatok elvégzése" tárgyú a Kbt. 117. §-ban meghatározott módon 
szabadon kialakított, hirdetménnyel induló nyílt közbeszerzési eljárás megindításáról 

39. 123/2017.(Xll .15.)Kb. számú határozatát, 11 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 
és intézményei, biztosított gazdasági társaságai telephelyeinek vagyon-, és 
felelősségbiztos ításának beszerzése" tárgyú Kbt. 98. § (2) bekezdés b) pontjában foglaltak 
szerint hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének 

kiválasztásáról 
40. 124/2017.(Xll.20.)Kb. számú határozatát, "Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 

közétkeztetési feladatainak ellátása kapcsán felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó 
kiválasztása" tárgyú beszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének kiválasztásáról 

41. 125/2017.(Xll.20.)Kb. számú határozatát, 11Törzs, Szalag, Semmelweis, Bottyán János, Lujza 
utcákat érintő közlekedésfejlesztés" tárgyú Kbt. 81 .§(1) bekezdés szerinti uniós nyílt 
közbeszerzési eljárás megindításáról 

42. 126/2017.(Xll .20.)Kb. számú határozatát, 11 Erdei sétány és ökológiai sétaút kialakítása 
Sóstófürdőn" tárgyban kivite lezési munkálatok elvégzése a megkötendő Vállalkozási 
szerződésben foglalt feltételekkel tárgyú a Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti hirdetmény és 
tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárás megindításáról 

43. 1/2018.(1.05.)Kb. számú határozatát, 11 A Continental Aréna épületében garanciális javítási 
munkák elvégzése" tárgyú közbeszerzési értékhatár alatti beszerzési eljárás megindításáról 

44. 2/2018.(1.05.)Kb. számú határozatát, 11Területi infrastrukturális fejlesztések" keretében 
megvalósítandó lakó utcák fejlesztése, útfelújítás, járdafelújítás, kerékpáros létesítmények 
kivitelezői feladatainak ellátása" tárgyú Kbt. 112.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti nemzeti 
nyílt közbeszerzési eljárás megindításáról 

45. 3/2018.(1.08.)Kb. számú eljárást megindító határozat és felelősségi rend 
46. 4/2017(Xll.04.) GT/NYÍRTÁVHŐ Kft. számú határozatát, a NYÍRTÁVHŐ Kft Szervezeti és 

Működési Szabályzatának jóváhagyásáról 

jóváhagyólag tudomásul veszi. 

Dr. Kavá s Ferenc 

polgármester ~\. 

Erről értesülnek: 
1./ A Közgyűlés tagjai 
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Dr. Szemán Sándor 
címzetes főjegyző 

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


