
A Közgyűlés 

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS 
KÖZGYŰLÉSÉNEK 

17 /2020. {11.06.) számú 
határozata 

átruházott hatáskörök gyakorlásáról 

a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottságának 

1. a 144/2019.(Xl.19.) számú határozatát, Nyíregyháza Megyei Jogú Város településképi 
védelmérő l szóló 31/2017.(X.27.) önkormányzati rendelet módosításának megindításáról 

2. a 145/2019.(Xl.21.) 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 (Tárgyalásos eljárás, 1+1 terület - a 
partnerségi véleményezés kiértékelése) 

3. a 164/2019.(Xl.21.) számú határozatát, a helyi önszerveződő közösségek 2020. évi 
támogatását célzó pályázati felhívás meghirdetéséről (Civil Alap) 

4. a 165/2019.(Xl.21.) számú határozatát, a helyi önszerveződő közösségek 2020. ev1 
támogatását célzó pályázati felhívás meghirdetéséről (Városfejlesztési és Környezetvédelmi 
Alap) 

5. a 183/2019.(Xll.17.) 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 módosításához 
szükséges vélemények kiértékelésének jóváhagyására (Szabályozási terv módosítása 1 
területen - Korányi F. utca) 

6. az 1/2020.(1.14.) 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 (Állami főépítészi eljárás, 1 terület - a partnerségi 
véleményezés kiértékelése) 

7. a 2/2020.(1.14.) 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 (1 terület rendezési terv módosítása állami 
főépítészi eljárás szerint) 

a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottságának 

8. a 292/2019.(Xll.12.) számú határozatát, a Szőke Sándornéval történő helyiségbérleti szerződés 
módosítása 

9. a 293/2019.(Xll.12.) számú határozatát, a Lezslen Kft-vel történő új helyiségbérleti szerződés 
megkötésére 

10. a 294/2019.(Xll.12.) számú határozatát, az Ibrány 2933 és 2934 hrsz-ú ingatlanok 
elidegenítésre történő kijelöléséről és licit induló árának meghatározásáról 
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11. a 309/2019.(Xll.18.} számú határozatát, Nyíregyháza, Ungvár sétány 9. sz. alatti 2263/ 45 hrsz
ú 76m2 alapterületű üzlet-, és 79 m2 alapterületű raktár- és szociálishelyiségre vonatkozó 
bérleti jog átruházásáról 

12. a 316/2019.(Xll.18.) számú határozatát, a Nyíregyháza 2371/145 hrsz-ú ingatlan elidegenítésre 
történő kijelöléséről és vételárának meghatározásáról 

13. a 318/2019.(Xll.19.} számú határozatát, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és az 
Event Punkz Kft. között létrejövő együttműködési megállapodásról 

14. az 1/2020.(1.15.} számú határozatát, a Szabolcsi Jégsport Egyesület székhelyének, az 
önkormányzat tulajdonát képező, Városi Jégpálya 4400 Nyíregyháza, István utca 7. szám alatti 
ingatlanra történő bejegyzéséhez szükséges tulajdonosi hozzájárulás kiadásáról 

15. a 2/2020.(1.15.} számú határozatát, a Nyíregyháza, Írisz u. 46. szám alatti 27661 hrsz-ú ingatlan 
beépítési kötelezettsége határidejének meghosszabbításáról 

16. a 3/2020.(1.15.} számú határozatát, Nyíregyháza, Ipari utca mentén lévő 9244 hrsz-ú ingatlan 
275 m2 területű részének és a 9245 hrsz-ú ingatlan elidegenítésre történő kijelöléséről és 
vételárának meghatározásáról 

17. a 4/2020.(1.15.} számú határozatát, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a First
lmmo Hungary Kft között létrejött megállapodásról 

18. a 6/2020.(1.23.} számú határozatát, Nyíregyháza, 25861/2 hrsz-ú ingatlan 217 m2 terület 
részének elidegenítésre történő kijelöléséről és vételárának meghatározásáról 

a Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottságának 

19. a 104/2019.{Xll.04.} számú határozatát, a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázatra benyújtott kérelmek elbírálásáról 

20. a 115/2019.{Xll.17.) számú határozatát, a Nyíregyházi Élsport Np. Kft 2019. évi szponzorációs 
díjának módosítására beérkezett kérelemmel kapcsolatos döntésről 

21. a 116/2019.(Xl l.17.} számú határozatát, Beszámoló Nyíregyháza Megyei Jogú Város 
Önkormányzata nyári napközis tábor 2019. évi működéséről 

22. a 117 /2019.(Xll.17 .} számú határozatát, Dr. Vass Klára gyermekgyógyász, gyermek 
tüdőgyógyászati magánrendelési tevékenységének gyakorlásához történő hozzájárulásról 

23. a 118/2019.(Xll.17.} számú határozatát, a Nyíregyháza 15. számú háziorvosi praxis 
megvételére történő hozzájárulásról 

24. a 119/2019.(Xll.17.} számú határozatát, Dr. Csémi László alapellátó fogorvos feladat-ellátási 
szerződésének megszüntetésére és új feladatellátási szerződés megkötésének előzetes 

hozzájárulására, valamint magánrendelés tevékenységének gyakorlásához történő 

hozzájárulásról 
25. a 120/2019.(Xll.17.} számú határozatát, a 2019. évi egészségügyi céltartalék felhasználásának 

elfogadásáról 
26. a 121/2019.(Xll.17.} számú határozatát, az önkormányzati bérlakásban élő bérlők 

lakbértámogatásának megállapításáról 
27. a 122/2019.(Xll.17.) számú határozatát, az önkormányzati bérlakásban élők éves 

lakbértámogatásának megállapításáról 
28. a 123/2019.(Xll.17.) számú határozatát, Légrádi Attila első lakáshoz jutók támogatásának 

megállapítására irányuló kérelmének elutasításáról 
29. a 124/2019.(Xll.17.) számú határozatát, Baksa Szabolcs és házastársa Baksa-Nagy Evelin 

együttes igénylők első lakáshoz jutók támogatásának megállapításáról 
30. a 125/2019.(Xll.17.) számú határozatát, Ambró Zoltán és házastársa Ambró Tíria együttes 

igénylők első lakáshoz jutók támogatásának megállapításáról 

31. a 126/2019.(Xll.17.) számú határozatát, Vörösné Blazsán Anita és házastársa Vörös Stefán 
együttes igénylők első lakáshoz jutók támogatásának megállapításáról 
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32. a 127/2019.(Xll.17.) számú határozatát, a nem önkormányzati tulajdonban lévő bérlakásban 
lakók lakbértámogatásának megállapításáról 

33. a 128/2019.(Xll.17.) számú határozatát, lakbér hozzájárulási támogatás megállapításáról 
34. az 1/2020.(1.08.) számú határozatát, az Egyéb versenysport 2020. évi támogatása céljából 

pályázati eljárás kiírásának elfogadásáról 
35. a 2/2020.(1.08.) számú határozatát, a Parasport, fogyatékosok sportja 2020. évi támogatása 

céljából pályázati eljárás kiírásának elfogadásáról 
36. a 3/2020.(1.08.) számú határozatát, NYVDSE és iskola diáksport 2020. évi támogatása céljából 

pályázati eljárás kiírásának elfogadásáról 
37. a 4/2020.(1.08.) számú határozatát, a Szabadidősport 2020. évi támogatása céljából pályázati 

eljárás kiírásának elfogadásáról 
38. az 5/2020.(1.08.) számú határozatát, a Kiemelkedő sportrendezvények 2020. évi támogatása 

céljából pályázati eljárás kiírásának elfogadásáról 
39. a 6/2020.(1.08.) számú határozatát, a Sportösztöndíj rendszer 2020. évi támogatása céljából 

pályázati eljárás kiírásának elfogadásáról 
40. a 7 /2020.(1.08 .) számú határozatát, az Olimpiai felkészülés támogatása 2020. évi támogatása 

céljából pályázati eljárás kiírásának elfogadásáról 

a Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottságának 

41. a 128/2019.(Xll.16.) számú határozatát, a nyári napközis tábor 2019 működéséről szóló 
tájékoztató elfogadásáról 

42. a 135/2019.(Xll.16.) számú határozatát, az Élettörténetek című kiadvány kiadásáról 
43. a 138/2019.(Xll.16.) számú határozatát, a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 

fenntartásában működő óvodák 2019. december 23, 30, és 31. munkanapon történő 

működéséről 

44. a 140/2019.(Xll.16.) számú határozatát, „az Ifjúsági Ház működtetésére és a 2020-2021. évi 
ifjúsági feladatok ellátására" tárgyú beszerzési eljárás ajánlati felhívásra érkezett szakmai 
programok véleményezéséről 

a Polgármester 

45. 49/2019.(Xll.09.) számú határozatát, Költségvetési előirányzat átcsoportosításáról 
46. 50/2019.(Xll.09.) számú határozatát, Költségvetési előirányzat átcsoportosításáról 
47. 51/2019.(Xll.12.) számú határozatát, Költségvetési előirányzat átcsoportosításáról 
48. 52/2019.(Xll.17.) számú határozatát, Költségvetési előirányzat átcsoportosításáról 
49. 53/2019.(Xll.20.) számú határozatát, Költségvetési előirányzat átcsoportosításáról 
50. 54/2019.(Xll.23.) számú határozatát, Költségvetési előirányzat átcsoportosításáról 
51. 127 /2019.(Xll.12.) számú határozatát, „5 db bölcsőde udvarrészén 14 db vízpermetező és 1 db 

homokozó kialakítása" tárgyú közbeszerzési értékhatár alatti beszerzési eljárás nyertes 
ajánlattevőjének kiválasztásáról 

52. 128/2019.(Xll.18.) számú határozatát, „az Ifjúsági Ház működtetésére és a 2020-2021. évi 
ifjúsági feladatok ellátására" tárgyú közbeszerzési értékhatár alatti beszerzési eljárás nyertes 
ajánlattevőjének kiválasztásáról 

53. 129/2019.(Xll.20.) számú határozatát, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a TOP-
6.4.1-16-NYl kódszámú, „ Fenntartható városi közlekedés-fejlesztés" tárgyú beruházás 
keretében „ Csomópont és kerékpárút fejlesztése Nyíregyházán II. ütem" tárgyú közbeszerzési 

eljárásban az ajánlatok érvénytelenségéről 
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S4. 1/2020.(1.lS.) szamu határozatát," TOP-6.3.3.-16-NYl-2017-00001 azonosítószámú, 
Környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések Nyíregyházán e. projekthez kapcsolódó 
kivitelezési munkák 3 részben"" tárgyú a Kbt. 117.§-ban meghatározott módon, szabadon 
kialakított, hirdetménnyel induló nyílt közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének 

kiválasztásáról 
SS. 2/2020.(1.lS.) számú határozatát, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a TOP-

6.4.1-16-NYl kódszámú, „ Fenntartható városi közlekedés-fejlesztés" tárgyú beruházás 
keretében „ Csomópont és kerékpárút fejlesztése Nyíregyházán II. ütem" tárgyú közbeszerzési 
eljárásban az ajánlatok érvénytelenségéről 

S6. S/2019(Xll.31.) GT/lpari Park Kft. számú határozatát, a Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft. 
ügyvezetőjének munkaviszony keretében történő foglalkoztatásáról 

S7. 6/2019(Xll.31.) GT/ lpari Park Kft. számú határozatát, a Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft. 
alapító okiratának módosításáról, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 
elfogadásáról 

S8. 1/2020(1.20.) GT/ NYÍRVV Nonprofit Kft. számú határozatát, a NYÍRVV Nonprofit Kft., mint az 
Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaság Szervezeti és Működési 
Szabályzata módosításának jóváhagyásáról 

jóváhagyólag tudomásul veszi. 

Dr. ~FereRc 
polgármester\) 

\ 

Erről értesülnek: 
1./ A Közgyűlés tagjai 

k.m.f. 

Dr. Szemán Sándor 
címzetes főjegyző 

r 

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


