
A Közgyűlés 

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS 
KÖZGYŰLÉSÉNEK 

33/2020. (11.27 .) számú 
határozata 

átruházott hatáskörök gyakorlásáról 

a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottságának 

1. a 15/2020.(11.04.) 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 (3 terület módosítása egyszerűsített eljárás 

szerint) 

a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottságának 

2. a 9/2020.(1.31.) számú határozatát, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és az 
Event Punkz Kft között létrejövő együttműködési megállapodásról 

3. a 19/2020.(11.05.) számú határozatát, a NYÍRSÉGVÍZ Zrt 2019-2033. időszakra vonatkozó 
Gördülő Fejlesztési Terv 3. sz. módosításának és a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. 2020-2034- időszakra 
vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv 2. sz. módosításának véleményezésére, valamint 
tájékoztatás a Nyíregyháza 1. szennyvíztisztitó telep villamos energia kitáplálás megnövekedett 
költségéről 

a Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottságának 

4. a 12/2020.(11.03.) számú határozatát, a Nyíregyháza Megyei Jogú Város polgármestere, 
alpolgármesterei és képviselői vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségük teljesítésével 
kapcsolatos döntésről 

a Polgármester 

5. 55/2019.(Xll.23.) számú határozatát, Költségvetési előirányzat átcsoportosításáról 
6. 3/2020.(11.11.) számú határozatát," Nyíregyházán megvalósuló infrastrukturális fejlesztések 

kapcsán, Benczúr-Bessenyei tér körüli úthálózat és járdák rekonstrukciója" tárgyú a Kbt. 117 .§

ban meghatározott módon, szabadon kialakított, hirdetménnyel induló nyílt közbeszerzési 
eljárás megindításáról 

7. 4/2020.(11.18.) számú határozatát, „Ózoon Hotel (Nyíregyháza, Csaló köz 2. sz.) homlokzati 
nyílászárók cseréje" tárgyú közbeszerzési értékhatár alatti beszerzési eljárás megindításáról 



2 

8. 5/2020.(11.18.) számú határozatát, „Ózoon Hotel (Nyíregyháza, Csaló köz 2. sz.) szolgáltatás 
színvonalának emelése - split klímák telepítésével" tárgyú közbeszerzési értékhatár alatti 
beszerzési eljárás megindításáról 

9. 6/2020.(11.18 .) számú határozatát, „Kivitelezési szerződés lnd iaház, madárröpde és többcélú 
raktárépület építésére" tárgyú a kbt. 81. §-ban meghatározott uniós nyílt közbeszerzési eljárás 
nyertes ajánlattevőjének kiválasztásáról 

10. 7 /2020.(11.18.) számú határozatát," Nyíregyházán megvalósuló infrastrukturális fejlesztések 
kapcsán, Benczúr-Bessenyei tér körüli úthálózat és járdák rekonstrukciója" tárgyú a Kbt. 117.§
ban meghatározott módon, szabadon kialakított, hirdetménnyel induló nyílt közbeszerzési 
eljárás megindításáról 

11. 8/2020.(11.18.) számú határozatát, „A Modern Városok Program keretében megvalósuló Kállay
kúria felújítása 2. ütem projekthez kapcsolódóan „Bútorok beszerzése" tárgyú közbeszerzési 
értékhatár alatti beszerzési eljárás megindításáról 

12. 9/ 2020.(11.18.) számú határozatát, „ A Modern Városok Program keretében megvalósuló Kállay
kúria felújítása 2. ütem projekthez kapcsolódóan „Múzeumtechnológiai interakciós eszközök 
beszerzése és kapcsolódó szoftver- és tartalomfejlesztés" tárgyú közbeszerzési értékhatár 
alatti beszerzési eljárás megindításáról 

13. 10/2020.(11.18.) számú határozatát," Óvodafejlesztés Nyíregyháza MJV II. ütem (Tündérkert 
Keleti óvoda Nefelejcs Tagintézmény meglévő épületének felújítási és korszerűsítési 
munkáinak elvégzése - TOP-6.2.1.-16-NYl-2017-00003 óvodafejlesztés Nyíregyháza Megyei 
Jogú Város Önkormányzatánál-11. ütem)" tárgyú a Kbt. 117.§-ban meghatározott módon, 
szabadon kialakított, hirdetménnyel induló nyílt közbeszerzési eljárás megindításáról. 

jóváhagyólag tudomásul veszi. 

Dr.~enc 1 _ 
polgármester V -

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 


