
A Közgyűlés 

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS 
KÖZGYŰLÉSÉNEK 

78/ 2018. (IV.25.} számú 
ha t ár o z a t a 

átruházott hatáskörök gyakorlásáról 

a Városst ratégiai és Környezetvédelmi Bizottságának 

1. a 26/2018.(111.27.) számú határozatát, a nyíregyházi köznevelési intézmények 2018. évi 
nemzetközi kapcsolatainak és EU-s programjainak támogatására kiírt pályázati felhívás 
meghirdetéséről 

2. a 29/2018.(IV.12.) számú határozatát, a TÉRSÉGI HULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI Nonprofit Kft. 
2018. évi üzleti tervének véleményezéséről 

3. a 30/2018.(IV.12.) számú határozatát, a NYÍRVV Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti tervének 
véleményezéséről 

4. a 31/2018.(IV.12.) számú határozatát, a NYÍRTÁVHŐ Kft. 2018. évi üzleti tervének 
véleményezéséről 

5. a 32/2018.{IV.12.) számú határozatát, a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. 2018. évi üzleti tervének 
véleményezéséről 

6. a 33/2018.(IV.12.) számú határozatát, a Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti 
tervének véleményezéséről 

7. a 34/2018.(IV.12.) számú határozatát, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft. 
2018. évi üzleti tervének véleményezéséről 

8. a 35/2018.(IV.12.) számú határozatát, a NYÍRINFO Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti tervének 
véleményezéséről 

9. a 36/2018.{IV.12.) számú határozatát, a Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti 
tervének véleményezéséről 

10. a 37 /2018.(IV.12.) számú határozatát, a Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti 
tervének véleményezéséről 

11. a 38/2018.(IV.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 módosításához 
szükséges vélemények kiértékelésének jóváhagyásáról (A 8 terület módosítása egyszerűsített 
eljárás szerint) 

12. a 39/2018.(IV.12.) számú határozatát, a Nyíregyháza MJV szabályozási tervének és helyi 
építési szabályzatának módosításával kapcsolatos állásfoglalásra a 2/2005. {1.11.) Korm. 
rendelet alapján a környezeti vizsgálat szükségességéről (A 8 terület módosítása 
egyszerűsített eljárás szerint 

13. a 40/2018.(IV.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 módosításához 
szükséges vélemények kiértékelésének jóváhagyására (Teljes eljárás-2 terület módosítása 
Rozsrétbokori utca-Fenyő utca-államigazgatási szervek véleményének és a partnerségi 
véleményezésnek a kiértékelése) 
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a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottságának 

14. a 53/2018.(111.28.} számú határozatát, a Nyíregyházi Tankerületi Központ Igazgatója által a 
Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola vonatkozásában kért tulajdonosi hozzájárulás 
kiadásáról 

15. a 56/2018.(111.28.) számú határozatát, a Szabályozási Terv szerinti megvalósításhoz szükséges 
nyíregyházi 4115 hrsz-ú ingatlan megvásárlásáról 

16. a 57 /2018.(111.28.) számú határozatát, a Szabályozási Terv szerinti megvalósításhoz szükséges 
nyíregyházi 01683/3 hrsz-ú ingatlan 8000 m2 területi részének megvásárlásáról 

a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottságának 

17. a 24/2018.(111.26.) számú határozatát, a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, 
azok igénybevételi rendjéről és az értük fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 
7 /2013.(11.15 .) önkormányzati rendelet függelékének módosításáról szóló tájékoztatóról 

18. a 25/2018.(111.26.) számú határozatát, a Periféria Egyesület 2017. évi szakmai beszámolójának 
elfogadásáról 

19. a 26/2018.(111.26.) számú határozatát, a Kék Nefelejcs Alapítvány fenntartásában működő 
„ Reménység" Szenvedélybetegek Átmeneti Otthonának 2017. évi szakmai beszámolójának 
elfogadásáról 

20. a 27/2018.(111.26.) számú határozatát, az Oltalom Szeretetszolgálat 2017. évi szakmai 
beszámolójának elfogadásáról 

21. a 28/2018.(111.26.) számú határozatát, Nyíregyháza-Városi Református Egyházközség 
fenntartásában működő Sóstói Szivárvány Idősek Otthona szakmai beszámolójának és a 
„Kálvineum" Idősek Otthona szociális étkeztetésről szóló szakmai beszámolójának 
elfogadásáról 

22. a 29/2018.(111.26.) számú határozatát, Nyíregyháza 12. számú házi gyermekorvosi praxis 
megvételére történő hozzájárulásról 

23. a 30/2018.(111.26.) számú határozatát, Nyíregyháza 26. számú házi gyermekorvosi praxis 
megvételére történő hozzájárulásról 

a Polgármester 

24. 10/2018.(11 1.22.} számú határozatát, Költségvetési előirányzat átcsoportosításáról 
25. 11/2018.(11 1.22.) számú határozatát, Költségvetési előirányzat átcsoportosításáról 
26. 12/2018.(IV.05.} számú határozatát, Költségvetési előirányzat átcsoportosításáról 
27. 23/2018.(111.23 .}Kb. számú határozatát, TOP-6.4.1-16-NY1-2017-00001 számú projekt 

keretében finanszírozott, "Csomópont és kerékpárút fej lesztés Nyíregyházán" című projekt 
kapcsán engedélyes és kiviteli tervdokumentáció elkészitése, engedélyek beszerzése tárgyú 
Közbeszerzési értékhatár alatti beszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének kiválasztásáról 

28. 24/2018.(111.23 .)Kb. számú határozatát, „szociális városrehabilitáció Nyíregyháza szegregált 
területein" cimü TOP-6.7.1-16-NY1-2017-00001 azonosítószámú projekthez tartozó tervezési 
munkák - 1. ütem tárgyú Kbt. 117. §-ban meghatározott módon szabadon kialakított, 
hirdetménnyel induló nyílt közbeszerzési eljárás megindításáról 

29. 25/2018.(111.23.}Kb. számú eljárást megindító határozat és felelősségi rendről a Nyíregyházi 
Szabadtéri Színpad rekonstrukciójához kapcsolódó eszközök 
(hang-, fény- és színpadtechnika) szállítása és helyszíni telepítése tárgyában 
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30. 26/2018.(IV.06.)Kb. számú határozatát, „Nyíregyháza-Borbánya bezárt hulladéklerakó 
területén környezeti kármentesítési szolgáltatások ellátása" tárgyú Kbt. 117. §-ban 
meghatározott módon szabadon kialakított, hirdetménnyel induló nyílt közbeszerzési eljárás 
megindításáról 

31. 27 /2018.{IV.06.)Kb. számú határozatát, „Nyíregyháza Megyei Jogú Város területén 
csapadékvíz elvezetésre vonatkozó kiviteli terv és kiviteli terv szintű vízjogi engedélyes terv 
elkészítése" tárgyú Kbt. 117. §-ban meghatározott módon szabadon kialakított, hirdetménnyel 
induló nyílt közbeszerzési eljárás megindításáról 

32. 28/2018.(IV.06.)Kb. számú határozatát, „TOP-6.1.5-16-NY1-2017-00003 kódszámú .Korányi 
Frigyes utca felújítása, a Korányi Frigyes utca - Csaló köz csomópontban körforgalom 
kiépítése és Szarvas utca felújítása" c. pályázat keretében építési engedélyes és kiviteli tervek 
elkészítése" tárgyú közbeszerzési értékhatár alatti beszerzési eljárás megindításáról 

33. 29/2018.(IV.06.)Kb. számú határozatát, „TOP-6.1 .5-15-NY1-2016-00002 Gazdaságfejlesztést 
és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés Nyíregyháza délkeleti és 
délnyugati területein" c. projekt keretében, műszaki ellenőri feladatok ellátása" tárgyú 
közbeszerzési értékhatár alatti beszerzési eljárás megindításáról 

34. 30/2018.(IV.06.)Kb. számú határozatát, „TOP-6.1 .5-16-NY1-2017-00002 azonosítószámú 
"Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitást ösztönző közlekedésfejlesztés Nyíregyháza hat 
pontján" c. projekt keretében építési engedélyes és kiviteli tervek elkészítése" tárgyú 
közbeszerzési értékhatár alatti beszerzési eljárás megindításáról 

35. 31/2018.( IV .06.) Kb. számú határozatát, „ TOP-6.1 .5-15-NY1-2016-00002 Gazdaságfejlesztést 
és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés Nyíregyháza délkeleti és 
délnyugati területein" c. projekthez tartozó kivitelezési és egyéb munkák 3 részben" tárgyú 
Kbt. 117. §-ban meghatározott módon szabadon kialakított, hirdetménnyel induló nyílt 
közbeszerzési eljárás megindításáról 

36. 32/2018.(IV.06.)Kb. számú határozatát, „ Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyházán II. 
ütem" című TOP-6.4.1-16-NY1-2017-00002 azonosítószámú projekthez tartozó tervezési 
munkák" tárgyú Kbt. 117. §-ban meghatározott módon szabadon kialakított, hirdetménnyel 
induló nyílt közbeszerzési eljárás megindításáról 

37. 33/2018.(IV.09.)Kb. számú határozatát, .Közétkeztetési feladatok ellátása Nyíregyháza 
Megyei Jogú Város területén" tárgyú Kbt. 81 . § (1) bekezdés szerinti uniós nyílt közbeszerzési 
eljárás megindításáról 

38. 34/2018.(IV.10.)Kb. számú határozatát, „A Hotel Sóstó Resort Spa & Conference 
HOTELSTARS minős ítési rendszer szerinti négycsillagos szálloda és a hozzá csatlakozó 
emelt szinten vezetett gyalogos út üzemeltetése" tárgyú Kbt. 129. § (1) bekezdése szerinti 
koncessziós beszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének kiválasztásáról 

39. 35/2018.(IV.10.)Kb. számú határozatát, „Nyíregyháza, Sóstói Múzeumfalu fejlesztéséhez 
kapcsolódó kivitelezési feladatok elvégzése" tárgyú Kbt. 117. §-ban meghatározott módon 
szabadon kialakított, hirdetménnyel induló nyílt közbeszerzési eljárás megindításáról szóló 
122/2017. (Xll.14.) Kb. számú határozatának módosításáról 

40. 36/2018.(IV.11.)Kb. számú határozatát, „TOP-6.1.5-16-NY1-2017-00003 kódszámú .Korányi 
Frigyes utca felújítása, a Korányi Frigyes utca - Csaló köz csomópontban körforgalom 
kiépítése és Szarvas utca felújítása" c. pályázat keretében építési engedélyes és kiviteli tervek 
elkészítése" tárgyú közbeszerzési értékhatár alatti beszerzési eljárás megindításáról szóló 
28/2018. ( IV.06.) Kb. számú határozatának módosításáról 

41. 37/2018.(IV.13.)Kb. számú határozatát, „TOP-6.1.5-16-NY1-2017-00003 kódszámú .Korányi 
Frigyes utca felújítása, a Korányi Frigyes utca - Csaló köz csomópontban körforgalom 
kiépítése és Szarvas utca felújítása" c. pályázat keretében építési engedélyes és kiviteli tervek 
elkészítése" tárgyú közbeszerzési értékhatár alatti beszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének 
kiválasztásáról 

42. 38/2018.(IV.13.)Kb. számú határozatát, TOP-6.1.5-16-NY1-2017-00002 azonosítószámú 
„Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitást ösztönző közlekedésfejlesztés Nyíregyháza hat 
pontján" c. projekt keretében építési engedélyes és kiviteli tervek elkészítése" tárgyú 
közbeszerzési értékhatár alatti beszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének kiválasztásáról 

43. 39/2018.(IV.13.)Kb. számú határozatát, „Vállalkozási szerződés a nyíregyházi Bujtosi 
Városliget rekonstrukciójára" tárgyú Kbt. 117. §-ban meghatározott módon szabadon 
kialakított, hirdetménnyel induló nyílt közbeszerzési eljárás megindításáról 
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44. 40/2018.{IV.13.)Kb. számú határozatát, .Vállalkozási szerződés a nyíregyházi Bocskai utca 
16. szám alatti épület felújítására" tárgyú Kbt. 117. §-ban meghatározott módon szabadon 
kialakított, hirdetménnyel induló nyílt közbeszerzési eljárás megindításáról 

45. 41/2018.(IV.13.)Kb. számú határozatát, „Vállalkozási szerződés a nyíregyházi Pazonyi tér és 
Arany János utca rekonstrukciójára" tárgyú Kbt. 117. §-ban meghatározott módon szabadon 
kialakított, hirdetménnyel induló nyílt közbeszerzési eljárás megindításáról 

46. 42/2018.(IV.13.)Kb. számú határozatát, „TOP-6.1.5-16-NY1-2017-00001 kódszámú 
• Tiszavasvári út-Derkovits utca csomópont fejlesztése" c. pályázat keretében építési 
engedélyes és kiviteli tervek elkészítése" tárgyú közbeszerzési értékhatár alatti beszerzési 
eljárás megindításáról 

47. 43/2018.(IV.13.)Kb. számú határozatát, „TOP-6.1.5-15-NY1-2016-00002 Gazdaságfejlesztést 
és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés Nyíregyháza délkeleti és 
délnyugati területein" c. projekt keretében, műszaki ellenőri feladatok ellátása" tárgyú 
közbeszerzési értékhatár alatti beszerzési eljárás nyertes ajánlattevöjének kiválasztásáról 

48. 44/2018.(IV.13.)Kb. számú határozatát, „Vállalkozási szerződés , TOP-6.2.1-16-NY-2017-
00001 azonosító számú projekt keretében Bölcsődefejlesztés Nyíregyháza Megyei Jogú 
Város Önkormányzatánál 3 részben keretében, műszaki ellenőri feladatok ellátása" tárgyú 
Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti hirdetmény és tárgyalás nélkül i közbeszerzési eljárás 
megindításáról 

49. 45/2018.(IV.13.)Kb. számú határozatát, „MTMI Élményközpont kialakítása Nyíregyházán című 
projekthez kapcsolódó kivitelezési munkák elvégzése" tárgyú Kbt. 115. § (1 ) bekezdés szerinti 
hirdetmény és tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárás megindításáról 

50. 1/2018(111.28.) GT/ Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft. számú határozatát, a Nyíregyházi 
Állatpark Nonprofit Kft alapító okiratának módosításáról 

jóváhagyólag tudomásu l veszi. 

\ 
Dr. Kovács Ferenc 

polgármester 

Erről értesülnek: 
1./ A Közgyűlés tagja i 

k.m.f. 

* 

Dr. Szemán Sándor 
címzetes főjegyző 

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


