
A Közgyűlés 

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS 
KÖZGYŰLÉSÉNEK 

35/2018. (11.22.) számú 

határozata 

átruházott hatáskörök gyakorlásáról 

a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottságának 

1. a 9/2018.(1.23.) 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 (Teljes eljárás-2 terület módosítása, 
Rozsrétbokori utca-Fenyő utca) 

2. a 12/2018.(1.23.) számú határozatát, a Nyíregyháza 19/2005. (V.S.) önkormányzati 
rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű 
szövegének megállapításáról szóló 21/2007.(Vl.12.) önkormányzati rendelet módosítására (A 
rendezési terv módosítási kérelme inek 2018. év januári megindítása) 

a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottságának 

3. a 3/2018.(1.24.) számú határozatát, Nyíregyháza Megyei Jogú Város fenntartásában működő 
óvodák nyári zárva tartási idejének meghatározásáról 

4. a 4/2018.(1.24.) számú határozatát, a Köznevelési, Kultu rális és Sport Bizottsághoz a 01/2018. 
Szabadidősport 2018. évi támogatása címmel pályázati eljárás kiírásának elfogadásáról 

5. a 5/2018.(1.24.) számú határozatát, a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz a 02/2018. 
Diáksport 2018. évi támogatása címmel pályázati eljárás kiírásának elfogadásáról 

6. a 6/2018.(1.24.) számú határozatát, a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz a 03/2018. 
Sportösztöndíj 2018. évi támogatása címmel pályázati eljárás kiírásának elfogadásáról 

7. a 7 /2018.(1.30.) számú határozatát, Nyíregyháza Megyei Jogú Város területén állami 
fenntartású általános iskolák felvételi körzetének meghatározására vonatkozó javaslat 
véleményezéséről 

a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottságának 

8. a 3/2018.(1.19.) számú határozatát, Nyíregyháza, Pihenő utca mentén lévő 24088 hrsz-ú 
önkormányzati tulajdonú ingatlan elidegenítésre történő kijelöléséről, licit induló árának 
meghatározásáról 

9. a 4/2018.(1.19.) számú határozatát, a Nyíregyházi Tankerületi Központ igazgatója által a 
Nyíregyházi Vasvári Pál Gimnázium vonatkozásában kért tulajdonosi hozzájárulás kiadásáról 
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a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottságának 

10. a 123/2017.(Xll.11.) számú határozatát, a Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény 
2018. január 01.-én hatályba lépő intézményi alapdokumentumait érintő változások 
átvezetésének elfogadásáról 

11. a 125/2017.(Xll.11.) számú határozatát, beszámoló a nyári napközis tábor 2017. évi 
működéséről 

12. a 126/2017.(Xll.11.) számú határozatát, 2017. évi egészségügyi céltartalék felhasználásának 
elfogadásáról 

13. a 127/2017.(Xll.11.) számú határozatát, a nem önkormányzati tulajdonban lévő bérlakásban 
lakók lakbértámogatásának megszüntetéséről 

14. az 5/2018.(1.22.) számú határozatát, a Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény 
szervezeti keretében működtetett bölcsődék 2018. évi nyári nyitvatartási rendjének 
elfogadásáról 

15. a 6/2018.(1.22 .) szamu határozatát, az önkormányzati bérlakásban élő bérlők 

lakbértámogatásának megállapításáról 
16. a 7 /2018.(1.22.) szamu határozatát, az önkormányzati bérlakásban élő bérlők 

lakbértámogatásának megállapításáról 
17. a 8/2018.(1.22.) számú határozatát, a nem önkormányzati tulajdonban lévő bérlakásban lakók 

lakbértámogatásának megállapításáról 
18. a 9/2018.(1.22.) számú határozatát, a nem önkormányzati tulajdonban lévő bérlakásban lakók 

la kbértámogatásá na k megá Ila pításáról 

a Polgármester 
19. 45/2017.(Xll.29.) számú határozatát, Költségvetési előirányzat átcsoportosításáról 
20. 1/2018.(11.05 .) számú határozatát, Költségvetési előirányzat átcsoportosításáról 
21. 4/2018.(1.08.)Kb. számú határozatát, „Vállalkozási szerződés a nyíregyházi Bessenyei tér és 

Benczúr tér Green City elvekkel összhangban lévő építésére" tárgyú Kbt. 117. §-ban 
meghatározott módon szabadon kialakított, hirdetménnyel induló nyílt közbeszerzési eljárás 
megindításáról 

22. 5/2018.(1.09.)Kb. számú határozatát, „A Hotel Sóstó Resort Spa & Conference HOTELSTARTS 
minősítési rendszer szerinti négycsillagos szálloda és a hozzá csatlakozó emelt szinten 
vezetett gyalogos út üzemeltetése" tárgyú a Kbt. 129.§(1) bekezdése szerinti koncessziós 
beszerzési eljárás részvételi szakaszának eredményéről 

23. 7 /2018.(1.19.) Kb. számú határozatát, „A Continental Aréna épületében garanciális javítási 
munkák elvégzése" tárgyú közbeszerzési értékhatár alatti beszerzési eljárás nyertes 
ajánlattevőjének kiválasztásáról 

24. 8/2018.(1.19.) Kb. számú határozatát, „TOP-6.4.1-15-NY1-2016-00001 azonosító számú 
projekt keretében, .Kerékpáros létesítmény kivitelezése Nyíregyháza, Debreceni út (Kígyó 
utcától)-Tünde utca-Kállói út-Kert u. és Kállói út-Csárda utca közötti szakaszon" tárgyú Kbt. 
81 .§(1) bekezdés szerinti uniós nyílt közbeszerzési eljárás megindításáról 

25. 9/2018.(1.31.) Kb. számú határozatát, „ Területi infrastrukturális fejlesztések" keretében 
megvalósítandó lakó utcák fejlesztése, útfelújítás, járdafelújítás, gyalog- és kerékpárút építés 
Nyíregyházán c. projekt keretében, műszaki ellenőri feladatok ellátása" tárgyú Közbeszerzési 
értékhatár alatti beszerzési eljárás megindításáról 

26. 1/2018(1.14.) GT/lpari Park Kft. számú határozatát, a Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft. 
ügyvezetőjének visszahívásáról, 
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27. 2/2018(1.15.) GT/lpari Park Kft. számú határozatát, a Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft. 
ügyvezetőjének kinevezéséről 

28. 3/2018(1.15.) GT /Ipari Park Kft. számú határozatát, a Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft. 
ügyvezetőjének visszahívásáról, a társaság új ügyvezetőjének megválasztásáról és az alapító 
okirat módosításáról 

jóváhagyólag tudomásul veszi. 

/J 1 
Dr. Kovács Ferenc 
polgármester 

Erről értesülnek: 

1./ A Közgyűlés tagjai 

* 

k.m.f. 

Dr. Szemán Sándor 
címzetes főjegyző 

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


