
A Közgyűlés 

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS 
KÖZGYŰLÉSÉNEK 

53/2018. {111.29.) számú 
határozata 

átruházott hatáskörök gyakorlásáról 

a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottságának 

1. a 17 /2018.(11.20.} számú határozatát, a helyi önszerveződő közösségek 2018. évi támogatását 
célzó pályázati felhívás meghirdetéséről 

2. a 19/2018.(11.20.} 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 módosítási kérelmeinek 2018. év februári megindítása} 

3. a 20/2018.(111.13.} számú határozatát, a NYÍRSÉGVÍZ Zrt 2018-2032 időszakra vonatkozó 
Gördülő Fejlesztési Terv felújítási-pótlási tervfejezete módosításának véleményezéséről 

4. a 21/2018.(111.13 .} 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 módosítási kérelmeinek 2018. év márciusi megindítása} 

5. a 22/2018.(111.13.} számú határozatát, a TÉRSÉGI HULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI Nonprofit Kft. 
2017. évi beszámolója véleményezéséről 

a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottságának 

6. a 8/2018.(11.20.} számú határozatát, az Egyéb csapat és egyéni sportágak támogatása keretre 
kapott 2017. évi támogatások elszámolásaival kapcsolatos döntésről 

7. a 9/2018.(11.20.} számú határozatát, a Kiemelt csapat és egyéni sportágak működési 

támogatás keretre kapott 2017. évi elszámolásaival kapcsolatos döntésről 
8. a 11/2018.(11.20.} számú határozatát, a 2017. évi idegenforgalmi és városmarketing 

szempontból jelentős nagyrendezvények megvalósulásáról 
9. a 12/2018.(11.20.} számú határozatát, a Kiemelt egyéni és csapatsportágak támogatása 

keretre kapott 2018. évi támogatások mértékével kapcsolatos döntésről 
10. a 14/2018.(11.20.} számú határozatát, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szemle és a Vörös 

Postakocsi című folyóirat 2017. évben nyújtott működési támogatásának elszámolásáról 
11. a 15/2018.(11.20.} számú határozatát, a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat (TIT} Jurányi 

Lajos Egyesület 2017. évi Közművelődési Megállapodás keretében nyújtott önkormányzati 
támogatásának felhasználásáról 

12. a 16/2018.(11.20.} számú határozatát, a VOKE Vasutas és Művelődési Ház és Könyvtár 2017. 
évi Közművelődési Megállapodás keretében nyújtott önkormányzati támogatásának 
felhasználásáról 

13. a 17/2018.(11.20.) számú határozatát, a 2017. évben nyújtott eseti kérelmek támogatásainak 
elszámolásáról 
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14. a 18/2018.(11.20.) számú határozatát, a Nagyegyüttesek - 2017. évi működési támogatásának 
- szakmai és pénzügyi beszámolóinak elfogadásáról 

15. a 19/2018.(11.20.) számú határozatát, a Nyíregyházi Cantemus Kórus szervezeti és működési 
szabályzatának módosításáról 

16. a 20/2018.(11.20.) számú határozatát, A Jósa András Múzeum 150. éves jubileumi évfordulója 
támogatásáról 

17. a 21/2018.(11.20.) számú határozatát, a helyi önszerveződő közösségek 2018. évi támogatását 
célzó pályázati felhívás meghirdetéséről 

18. a 22/2018.(11.20.) számú határozatát, a Parasport, fogyatékosok sportja keretre kapott 2017. 

évi támogatások elszámolásaival kapcsolatos döntésről 
19. a 23/2018.(11.20.) számú határozatát, az Olimpiai felkészülés támogatása keretre kapott 

2017. évi támogatások elszámolásaival kapcsolatos döntésről 
20. a 24/2018.(11.20.) számú határozatát, 2018. évi Egyéb csapat és egyéni sportágak keretre 

beérkezett kérelmekkel kapcsolatos döntésről 
21. a 25/2018.(11.20.) számú határozatát, 2018. évi Parasport, fogyatékosok sportja keretre 

beérkezett kérelmekkel kapcsolatos döntésről 
22. a 26/2018.(11.20.) számú határozatát, 2018. évi Olimpiai felkészülés támogatása keretre 

beérkezett kérelmekkel kapcsolatos döntésről 
23. a 27/2018.(11.20.) számú határozatát „ Nevelési-oktatási és kulturális intézmények 

együttműködését segítő program" megvalósítására 2017. évben kapott támogatások 
elszámolásaival kapcsolatos döntésről 

24. a 28/2018.(11.20.) számú határozatát „Nevelési-oktatási intézmények szakmai programjának 
támogatására" 2017. évben kapott támogatások elszámolásaival kapcsolatos döntésről 

a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottságának 

25. a 22/2018.(11.09.) számú határozatát, a Nyíregyházi Lőtér 2017. évi üzemeltetéséről szóló 
beszámoló véleményezéséről 

26. a 36/2018.(111.1.) számú határozatát, a Füzes utca megépítéséhez szükséges ingatlan 
megvásárlásáról 

a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottságának 

27. a 10/2018.(11.12.) számú határozatát, a Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ 
felülvizsgált szakmai programjának és mellékleteinek elfogadásáról 

28. a 13/2018.(11.19.) számú határozatát, a Nyíregyházi Ifjúsági Kerekasztal 2017. évi szakmai 
beszámolójának elfogadásáról 

29. a 14/2018.(11.19.) számú határozatát, a Kulturális Életért Közhasznú Egyesület 2017. évi 
szakmai és pénzügyi beszámolójának elfogadásáról 

30. a 15/2018.(11.19.) számú határozatát, a helyi önszerveződő közösségek 2018. évi támogatását 
célzó pályázati felhívás 81fjúsági Alap) meghirdetéséről 

31. a 17/2018.(11.19.) számú határozatát, az önkormányzati bérlakásban élő bérlők 

lakbértámogatásának megállapításáról 
32. a 18/2018.(11.19.) számú határozatát, a nem önkormányzati tulajdonban lévő bérlakásban 

lakók lakbértámogatásának megállapításáról 
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a Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottságának 

33 . a 19/2017.(11.19.) számú határozatát, Nyíregyháza Megyei Jogú Város polgármestere, 

alpolgármesterei és képviselői vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségük teljesítésével 

kapcsolatos döntésre 
34. a 20/2017.(11.19.) számú határozatát, a helyi önszerveződő közösségek 2017. évi támogatását 

célzó pályázati felhívás meghirdetéséről. (Közbiztonsági Alap) 

a Polgármester 

35. 2/2018.(11.14.) számú határozatát, Költségvetési előirányzat átcsoportosításáról 
36. 3/2018.(11.22.) számú határozatát, Költségvetési előirányzat átcsoportosításáról 
37. 4/2018.(11.28.) számú határozatát, Költségvetési előirányzat átcsoportosításáról 
38. 5/2018.(111.02 .) számú határozatát, Költségvetési előirányzat átcsoportosításáról 
39. 6/2018.(111.06.) számú határozatát, Költségvetési előirányzat átcsoportosításáról 
40. 7/2018.(111.07.) számú határozatát, Költségvetési előirányzat átcsoportosításáról 
41. 8/2018.(111.09.) számú határozatát, Költségvetési előirányzat átcsoportosításáról 
42. 9/2018.(111.09.) számú határozatát, Költségvetési előirányzat átcsoportosításáról 
43. 10/2018.(11.09 .)Kb. számú határozatát, 11Területi 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 nyertes ajánlattevőjének kiválasztásáról 

44. 11/2018.(11.09.)Kb. számú határozatát, 11TOP-6.6.1-16-NY1-2017-00001 azonosítószámú 
„Egészségügyi alapellátás fejlesztése Nyíregyházán - II. ütem" című pályázat keretében 
tervezett Eü . alapellátásának helyt adó épületek felújítását és a hajléktalanok Eü . ellátást 
biztosító egészségügyi centrum építését tartalmazó projekt kapcsán tervező kiválasztása" 
tárgyú közbeszerzési értékhatár alatti beszerzési eljárás megindításáról 

45. 12/2018.(11.09.)Kb. számú döntéshozatali jegyzőkönyvét, a 11 Családbarát, munkába állást 
segítő intézmények fejlesztése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál" tárgyú 
projekthez kapcsolódó építőipari kivitelezési munkákról 

46. 13/2018.(11.09.)Kb. számú határozatát, 11TOP-6.5.1-15-NY1-2016-00001 azonosítószámú 
„Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza Megyei Jogú Város 
Önkormányzatánál" c. projekthez tartozó épület energetikai korszerűsítési munkák 7 részben" 
tárgyú Kbt. 117. szerinti közbeszerzési eljárás a Kbt. Harmadik része szerinti nemzeti nyílt 
közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének kiválasztásáról 

47. 14/2018.(11.09.)Kb. számú határozatát, 11 Erdei sétány és ökológiai sétaút kialakítása 
Sóstófürdőn" tárgyú közbeszerzési eljárásban az eljárás eredményéről 

48. 15/2018.(11.16.)Kb. számú határozatát, 11 Elektromobilitási töltőinfrastruktúra kiépítése 
Nyíregyháza területén" tárgyú közbeszerzési értékhatár alatti beszerzési eljárás 
megindításáról 

49. 16/2018.(11.22.)Kb. számú döntéshozatali záradék, 11Területi infrastrukturális fejlesztések" 
keretében megvalósítandó lakó utcák fejlesztése, útfelújítás, járdafelújítás, kerékpáros 
létesítmények kivitelezői feladatok ellátására" tárgyú közbeszerzési eljárásban hozott 
döntésről 

50. 17/2018.(11.22.)Kb. számú határozatát, 11Vállakozási szerződés a Virágfürt utca csapadékvíz 
elvezetésének kiépítésére" tárgyú Kbt. 117. §-ban meghatározott módon szabadon kialakított, 
hirdetménnyel induló nyílt közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének kiválasztásáról 

51. 18/2018.(111.02.)Kb. számú határozatát, TOP-6.6.1-16-NY1-2017-00001 azonosítószámú 
„Egészségügyi alapellátás fejlesztése Nyíregyházán - II. ütem" című pályázat keretében 
tervezett Eü . alapellátásának helyt adó épületek felújítását és a hajléktalanok Eü . ellátást 
biztosító egészségügyi centrum építését tartalmazó projekt kapcsán tervező kiválasztása" 
tárgyú közbeszerzési értékhatár alatti beszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének 
kiválasztásáról 
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S2. 19/2018.(111.02.)Kb. számú határozatát, „Elektromobilitási töltőinfrastruktúra kiépítése 
Nyíregyháza területén" tárgyú közbeszerzési értékhatár alatti beszerzési eljárás 
eredményéről 

S3. 20/2018.(111.02 .)Kb. számú határozatát, „TOP-6.4.1-15-NY1-2016-00001 azonosítószámú 
„Fenntartható városi közlekedésfejlesztés Nyíregyházán" c1mu projekt kapcsán 
szemléletformáló tevékenységek megvalósítása" tárgyú közbeszerzési értékhatár alatti 
beszerzési eljárás megindításáról 

S4. 21/2018.(111.14.)Kb. számú határozatát, „TOP-6.4.1-16-NY1-2017-00001 számú projekt 
keretében finanszírozott, „Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyházán" című projekt 
kapcsán engedélyes és kiviteli tervdokumentáció elkészítése, engedélyek beszerzése" tárgyú 
közbeszerzési értékhatár alatti beszerzési eljárás megindításáról 

SS. 22/2018.(111.14.)Kb. számú határozatát, „TOP-6.4.1-15-NY1-2016-00001 azonosítószámú 
„Fenntartható városi közlekedésfejlesztés Nyíregyházán" c1mu projekt kapcsán 
szemléletformáló tevékenységek megvalósítása" tárgyú közbeszerzési értékhatár alatti 
beszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének kiválasztásáról 

S6. 1/2018(11.09.) GT/THK Kft. számú határozatát, a THK Térségi Hulladékkezelő Kft alapító 
okiratának elfogadásáról 

S7. 1/2018.(11.26 .) GT/NYÍRVV NONPROFIT KFT. számú határozatát, a NYÍRVV Nonprofit Kft. 
üzemeltetésében lévő 61/4 hrsz.-ú ingatlan térítésmentes használatáról 

jóváhagyólag tudomásul veszi. 

'/ '1 , t6 
Dr. KÓvács 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 


