
A Közgyűlés 

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS 
KÖZGYŰLÉSÉNEK 

201/2018. (Xl.29.) számú 

határozata 

átruházott hatáskörök gyakorlásáról 

a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottságának 

1. a 125/2018.{X.16.) számú határozatát, az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. 
2018. évi üzleti tervének véleményezéséről 

2. a 132/2018.(X.16.) 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 októberi megindítása) 

3. a 134/2018.{Xl.13 .) számú határozatát, a helyi önszerveződő közösségek 2019. évi 
támogatását célzó pályázati felhívás meghirdetéséről (Civil Alap) 

4. a 135/2018.{Xl.13 .) számú határozatát, a helyi önszerveződő közösségek 2019. ev1 
támogatását célzó pályázati felhívás meghirdetéséről (Városfejlesztési és Környezetvédelmi 
Alap) 

a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottságának 

5. a 245/2018.(X.17.) számú határozatát, a Magyar Vívó Szövetség által az Atlétikai Centrumban 
kialakításra kerülő vívóterem eszközbeszerzésre nyújtott sportlétesítmény-fejlesztési 
támogatás ügyében kért tulajdonosi hozzájárulás kiadásáról 

6. a 246/2018.(X.17.) számú határozatát, Nyíregyháza belterület 3271/6 hrsz.-ú ingatlan 
elidegenítésre történő kijelölésről és vételárának meghatározásáról 

7. a 248/2018.(X.17.) számú határozatát, Nyíregyháza belterület 2330/119 hrsz.-ú ingatlanban 
10/30-ad tulajdoni hányad elidegenítésre történő kijelöléséről és vételárának 
meghatározásáról 

8. a 255/2018.(Xl.09.) számú határozatát, a Nyíregyházi 28282/5 hrsz.-ú ingatlan megvásárlásáról 

a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottságának 

9. a 137 /2018.(X.16.) számú határozatát, a Kiemelt csapat és egyéni sportágak támogatása 
keretre kapott 2018. évi támogatások időközi elszámolásaival kapcsolatos döntésről 

10. a 138/2018.(X.16.) számú határozatát, a 2018. évi Sport célfeladatok kereteken levő 

megtakarítások felhasználásával kapcsolatos döntésről 

11. a 139/2018.(X.16.) számú határozatát, 2018. évi Diáksportkereten levő megtakarítás 
felhasználásával kapcsolatos döntésről 
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12. a 140/2018.(X.16.) számú határozatát, a kulturális eseti kérelmek elbírálásáról 
13. a 141/2018.(X.16.) számú határozatát, PR, marketing tevékenységre és kiadvány készítés 

támogatásáról 
14. a 142/2018.(X.16.) számú határozatát, „Nevelés Teszi az Ember, és az Ember a Hazát" című 

rendezvény támogatásáról 
15. a 143/2018.(X.16.) számú határozatát, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 

fenntartásában működő óvodák 2017/2018-as nevelési évet záró szakmai beszámolóiról 
16. a 144/2018.(X.16.) számú határozatát, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 

fenntartásában működő óvodák 2018/2019-es nevelési évre vonatkozó munkatervének 
fenntartói véleményezéséről 

17. a 145/2018.(X.16.) számú határozatát, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
fenntartásában működő óvodákban a 2018/2019-es nevelési évben a maximális létszám 
emelésének fenntartói engedélyezéséről 

a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottságának 

18. a 84/2018.(X.15.) számú határozatát, a Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ 
felülvizsgált szakmai programjának, illetve szervezeti és működési szabályzatának 
elfogadásáról 

19. a 85/2018.(X.15.) számú határozatát, a Szigligeti Gyermeküdülő 2018. évi szakmai 
beszámolójának elfogadásáról 

20. a 86/2018.(X.15.) számú határozatát, az egészségügyi céltartalék felhasználásának 
elfogadásáról 

21. a 88/2018.(X.15.) szamu határozatát, az önkormányzati bérlakásban élő bérlők 

lakbértámogatásának megállapításáról 
22. a 91/2018.(X.15.) számú határozatát, lakáscélú helyi támogatás tárgyában 

a Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottságának 

23. a 93/2018.{Xl.13.) számú határozatát, a helyi önszerveződő közösségek 2019. évi támogatását 
célzó pályázati felhívás meghirdetéséről. (Közbiztonsági Alap) 

a Polgármester 

24. 43/2018.(X.17.) számú határozatát, Költségvetési előirányzat átcsoportosításáról 
25. 44/2018.(X.29.) számú határozatát, Költségvetési előirányzat átcsoportosításáról 
26. 45/2018.(IX.17.) számú határozatát, a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és 

Nyíregyháza Megyei jogú Város Polgármesteri Hivatala elévült követeléseinek leírásáról 
27. 46/2018.(Xl.08.) számú határozatát, Költségvetési előirányzat átcsoportosításáról 
28. 47 /2018.(Xl.14.) számú határozatát, Költségvetési előirányzat átcsoportosításáról 
29. 115/2018.(X.13.)Kb. számú határozatát, „A nyíregyházi Bujtosi városliget rekonstrukciója" 

tárgyú Kbt. 117. §-ban meghatározott módon szabadon kialakított, hirdetménnyel induló nyílt 
közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének kiválasztásáról 

30. 116/2018.(X.17.)Kb. számú határozatát, „ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 
részére fizetési számlavezetés biztosítása és hozzá kapcsolódó folyószámla hitelkeret 
szerződés" tárgyú beszerzési eljárás megindításáról 
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31. 117/2018.(X.17.)Kb. számú határozatát, TOP-6.9.1-16-NY1-2017-00001 „Közösen a kiútért" 
című projekt keretében közösségfejlesztést célzó, az érintett lakosság bevonását, 
beilleszkedését, társadalmi integrációját segítő programok, akciók és 
a tervezett fejlesztések elfogadtatását segítő, valamint mediációs és antidiszkriminációs 
programok tárgyú Kbt. 117. §-ban meghatározott módon szabadon kialakított, hirdetménnyel 
induló nyílt közbeszerzési eljárás megindításáról 

32. 118/2018.(X.26.)Kb. számú határozatát, „Karácsonyi csomag beszerzése időskorúak részére" 
tárgyú közbeszerzési értékhatár alatti beszerzési eljárás megindításáról 

33. 119/2018.(X.26.)Kb. számú határozatát, „Karácsonyi csomag kézbesítése időskorúak részére" 
tárgyú közbeszerzési értékhatár alatti beszerzési eljárás megindításáról 

34. 120/2018.(X.31.)Kb. számú döntéshozatali jegyzőkönyvét, a Kerékpáros létesítmények 
megvalósítása tárgyában 

35. 121/2018.{Xl.05.)Kb. számú határozatát, „Karácsonyi csomag beszerzése időskorúak részére" 
tárgyú közbeszerzési értékhatár alatti beszerzési eljárás megindításáról szóló 
118/2018.(X.26.)Kb. számú határozatát módosításáról 

36. 122/2018.{Xl.07.)Kb. számú határozatát, „Nyulastói csatorna rekonstrukciója 1. ütem" tárgyú 
Kbt. 117. §-ban meghatározott módon szabadon kialakított, hirdetménnyel induló nyílt 
közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének kiválasztásáról 

37. 123/2018.{Xl.08.)Kb. számú határozatát, „Karácsonyi csomag kézbesítése időskorúak részére" 
tárgyú közbeszerzési értékhatár alatti beszerzési eljárás megindításáról szóló 
119/2018.(X.26.)Kb. számú határozat módosításáról 

38. 124/2018.(Xl.09.)Kb. számú határozatát, „Karácsonyi csomag beszerzése időskorúak részére" 
tárgyú beszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének kiválasztásáról 

39. 125/2018.{Xl.09.)Kb. számú határozatát, „Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 
részére fizetési számlavezetés biztosítása és hozzá kapcsolódó folyószámla hitelkeret 
szerződés" tárgyú beszerzési eljárás eredményéről 

40. 126/2018.(Xl.09.)Kb. számú határozatát, „Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 
részére fizetési számlavezetés biztosítása és hozzá kapcsolódó folyószámla hitelkeret 
szerződés" tárgyú beszerzési eljárás megindításáról 

41. 127 /2018.{Xl.09.)Kb. számú határozatát, „Család utcán kutyafuttató kialakítása" tárgyú 
közbeszerzési értékhatár alatti beszerzési eljárás megindításáról 

42. 128/2018.(Xl.09.)Kb. számú határozatát, "TOP-6.2.1.-16-NY1-2017-00003 azonosító számú , 
„óvodafejlesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál-11. ütem" c. projekthez 
tartozó épület felújítási és korszerűsítési munkák 8 részben" tárgyú Kbt. 117. §-ban 
meghatározott módon szabadon kialakított, hirdetménnyel induló nyílt közbeszerzési eljárás 
megindításáról 

43. 129/2018.(Xl.09.)Kb. számú határozatát, „A TOP-6.6.2-16-NY1-2017-00001 azonosítószámú, 
Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése és fejlesztése II. ütem című projekthez 
kapcsolódó kivitelezési munkák" tárgyú Kbt. 117. §-ban meghatározott módon szabadon 
kialakított, hirdetménnyel induló nyílt közbeszerzési eljárás megindításáról 

44. 130/2018.(Xl.15.)Kb. számú határozatát, TOP-6.9.1-16-NY1-2017-00001 „Közösen a kiútért" 
című projekt keretében közösségfejlesztést célzó, az érintett lakosság bevonását, 
beilleszkedését, társadalmi integrációját segítő programok, akciók és 
a tervezett fejlesztések elfogadtatását segítő , valamint mediációs és antidiszkriminációs 
programok" tárgyú Kbt. 117. §-ban meghatározott módon szabadon kialakított, hirdetménnyel 
induló nyílt közbeszerzési eljárás megindításáról szóló 117 /2018.(X.17.)Kb. számú határozat 
módosításáról 

45. 9/2018(X.12.) GT/ Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft . számú határozatát, a Nyíregyházi 
Sportcentrum Nonprofit Kft alapító okiratának módosításáról 

46. 6/2018(X.15.) GT/Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft. számú határozatát, a Móricz 
Zsigmond Színház Nonprofit Kft alapító okiratának módosításáról 

47. 9/2018(X.29.) GT/Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft. számú határozatát, a Nyíregyházi 
Állatpark Nonprofit Kft ügyvezetőjének kinevezéséről, és az ügyvezető határozatlan idejű 
munkaviszony keretében történő foglalkoztatásáról 
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48. 10/2018(X.29.) GT/Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft . számú határozatát, a Nyíregyházi 
Állatpark Nonprofit Kft alapító okiratának módosításáról 

jóváhagyólag tudomásul veszi. 

dt.<-+--~ -
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 


