
A Közgyűlés 

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS 
KÖZGYŰLÉSÉNEK 

157 /2020. (X.29.) számú 

határozata 

átruházott hatáskörök gyakorlásáról 

a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottságának 

1. a 129/2020.(IX.23.) számú határozatát, „Nyíregyháza közigazgatási területén autóbusszal 
végzett, menetrend szerinti, helyi személyszállítási szolgáltatás ellátása" tárgyú közszolgáltatás 
hatályos menetrendjének módosítására 

2. a 134/2020.(IX.29.) 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 partnerségi vélemények kiértékelésének jóváhagyására (MÓDOSÍTÁSOK Vl.
Damjanich lakópark területe - egyszerűsített eljárás) 

3. a 139/2020.(IX.29.) számú határozatát, a Nyíregyháza MJV szabályozási tervének és helyi építési 
szabályzatának módosításával kapcsolatos állásfogla lásra a 2/2005.(1.11.) Korm. rendelet 
alapján a környezeti vizsgálat szükségességéről (MÓDOSÍTÁSOK IV.- 9 terület egyszerűsített 
eljárás szerint) 

4. a 140/ 2020.(IX.29.) 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 2020. év szeptemberi megindítása) 

a Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottságának 

5. a 71/2020.(IX.28.) számú határozatát, a Jósa András Múzeum Digitalizálási Stratégiájának 
(2020-2022) jóváhagyásáról 

6. a 72/2020.(IX.28.) számú határozatát, a Jósa András Múzeum Állományvédelmi Stratégiájának 
(2020-2022) jóváhagyásáról 

7. a 73/2020.(IX.28.) számú határozatát, kulturális eseti kérelmek elbírálásáról 
8. a 74/2020.(IX.28.) számú határozatát, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 

fenntartásában működő óvodákban a 2020/2021-es nevelési évben a maximális létszám 
emelésének fenntartói engedé lyezéséről 
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a Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottságának 

9. a 128/2020.(IX.10.) számú határozatát, a Nyíregyházi Élsport Np. kft által benyújtott kérelem 
támogatásáról 

10. a 132/2020.(IX.29.) számú határozatát, az Extreme Trail Hungary Sportegyesület által 
beérkezett rendkívüli támogatási kérelemmel kapcsolatos döntésről 

11. a 133/2020.(IX.29.) számú határozatát, - a lakosság különleges törődést igénylő rétegei - pl.: 
fogyatékkal élők, hátrányos szociális helyzetben élők - támogatására, valamint a lakosság 
egészségmegőrzésének, egészségvédelmének támogatására pályázati felhívás 
meghirdetéséről 

12. a 134/2020.(IX.29.) számú határozatát, a Nyári Napközis Tábor 2020. évi szakmai 
beszámolójának elfogadásáról 

13. a 135/2020.(IX.29.) számú határozatát, a Szigligeti Gyermeküdülő 2020. évi szakmai 
beszámolójának elfogadásáról 

14. a 136/2020.(IX.29.) számú határozatát, a Rászoruló Hallgatókért Közalapítvány egységes 
szerkezetű alapító okiratának elfogadásáról 

15. a 137 /2020.(IX.29.) számú határozatát, az önkormányzati bérlakásban élő bérlők 

lakbértámogatásának megállapításáról 
16. a 138/2020.(IX.29.) számú határozatát, az önkormányzati bérlakásban élő bérlők 

lakbértámogatásának megállapításáról 

a Polgármester 

17. 18/2020.(IX.10.) számú határozatát, Költségvetési előirányzat átcsoportosításáról 
18. 19/2020.(IX.22.) számú határozatát, Költségvetési előirányzat átcsoportosításáról 
19. 20/2020.(X.05.) számú határozatát, Költségvetési előirányzat átcsoportosításáról 
20. 60/2020.(IX.16.) számú határozatát, a „ Magyar Multi Teq Program„ keretében kedvezményes 

Teq multifunkciós sporteszköz megvásárlásáról 
21. 61/2020.(IX.21.) számú határozatát, „Szociális városrehabilitáció Nyíregyháza szegregált 

területein" című TOP-6.7.1.-16-NYl-2017-00001 azonosító számú projekthez tartozó 
kivitelezési munkák - II. ütem". 

22. 62/2020.(IX.23.) számú határozatát, „Karácsonyi csomag kézbesítése időskorúak részére" 
tárgyú a Kbt.117.§-ban meghatározott módon, szabadon kialakított, hirdetménnyel induló nyílt 
közbeszerzési eljárás megindításáról eljárást megindító határozat 

23. 63/2020.(IX.25.) számú határozatát, „Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
tulajdonában lévő Nyíregyháza, Bujtos u. 4. szám alatti lévő Városi Uszoda 
szennyvízátfolyásmérő kiépítése" tárgyú közbeszerzési értékhatár alatti beszerzési eljárás 
megindításáról 

24. 64/2020.(IX.25.) számú határozatát, „Karácsonyi csomag kézbesítése időskorúak részére" 
tárgyú a Kbt. 117.§-ban meghatározott módon, szabadon kialakított, hirdetménnyel induló nyílt 
közbeszerzési eljárás megindításáról 

25. 65/2020.(IX.28.) számú határozatát, „Színpadtechnikai eszközök szállítása és helyszíni 
telepítése" tárgyú a Kbt. 117 .§-ban meghatározott módon, szabadon kialakított, hirdetménnyel 
induló nyílt közbeszerzési eljárás megindításáró l eljárást megindító határozat 

26. 66/2020.(IX.30.) számú határozatát, „Színpad és mozitechnikai rendszerek szállítása és helyszíni 
telepítése" tárgyú a Kbt.117.§-ban meghatározott módon, szabadon kialakított, hirdetménnyel 
induló nyílt közbeszerzési eljárás megindításáról 

27. 67 /2020.(X.05.) számú határozatát, „TOP-6.7.1.-16-NYl-2017-00001 projekt keretében 
Szociá lis városrehabilitáció II. ütem kivitelezése" tárgyú Kbt. 117.§-ban meghatározott módon, 

szabadon kialakított, hirdetménnyel induló nyílt közbeszerzési eljárás megindításáról 
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28. 68/2020.(X.05.) számú határozatát, „Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
tulajdonában lévő Nyíregyháza, Bujtos u. 4. szám alatti lévő Városi Uszoda 
szennyvízátfolyásmérő kiépítése" tárgyú közbeszerzési értékhatár alatti beszerzési eljárás 
nyertes ajánlattevőjének kiválasztásáról 

29. 69/ 2020.(X.05.) számú határozatát, „Jégkorszak Interaktív Állatbemutató" című projekt 
kapcsán műszaki ellenőri feladatok ellátása tárgyú közbeszerzési értékhatár alatti beszerzési 
eljárás megindításáról 

30. 70/2020.(X.08.) számú határozatát, „Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata részére 
fizetési számlavezetés biztosítása és hozzá kapcsolódó folyószámla hitelkeret szerződés" tárgyú 

beszerzési eljárás megindításáról 
31. 71/2020.(X.08.) számú határozatát, „ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 

felhalmozási célú hitelszerződés" tárgyú beszerzési eljárás megindításáról 
32. 72/2020.(X.08.) szamu határozatát, „ TOP-6.5.1.-16-NYl-2017-00002 azonosítószámú, 

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza Megyei Jogú Város 
Önkormányzatánál Ill. ütem c. projekt keretében kiviteli tervdokumentáció elkészítése a VMKK 
Mandabokor Művelődési Ház épületére vonatkozóan" tárgyú közbeszerzési értékhatár alatti 
beszerzési eljárás megindításáról 

33. 73/2020.(X.13.) számú határozatát, „Jégkorszak Interaktív Állatbemutató" című projekt 
kapcsán műszaki ellenőri feladatok ellátása" tárgyú közbeszerzési értékhatár alatti beszerzési 
eljárás megindításáról szóló 69/2020.(X.05.) számú határozat módosításáról 

34. 74/2020.(X.14.) számú határozatát, „Jégkorszak Interaktív Állatbemutató építése 1. ütem" 
tárgyú Kbt. 81.§ (1) bekezdése szerinti uniós nyílt közbeszerzési eljárás megindításáról szóló 
45/2020.(Vl.30.) kb. számú határozat módosításáról 

35. 75/2020.(X.15.) számú határozatát, „Jégkorszak Interaktív Állatbemutató" című projekt 
kapcsán műszaki ellenőri feladatok ellátása tárgyú közbeszerzési értékhatár alatti beszerzési 
eljárás nyertes ajánlattevőjének kiválasztásáról 

36. 76/2020.(X.15.) számú határozatát, „Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata részére 
fizetési számlavezetés biztosítása és hozzá kapcsolódó folyószámla hitelkeret szerződés" tárgyú 
beszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének kiválasztásáról 

37. 77/2020.(X.15.) számú határozatát, „Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 
felhalmozási célú hitelszerződés" tárgyú beszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének 

kiválasztásáról 
38. 78/2020.(X.15.) számú határozatát, a GINOP-7.1.9-17-2018-0005 kódszámú projekt tárgyában 
39. 13/2020(Vlll.18.) GT/NYÍRVV Nonprofit Kft számú határozatát, a NYÍRVV Nonprofit Kft. 

Felügyelőbizottsága ügyrendjének jóváhagyásáról 
40. 6/2020(Vlll.24.) GT/Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft számú határozatát, a Móricz 

Zsigmond Színház Nonprofit Kft. alapító okiratának módosításáról 
41. 5/2020{1X.09.) GT/NYÍRTÁVHŐ Kft számú határozatát, a NYÍRTÁVHŐ Kft. Szervezeti és 

Működési Szabályzatának jóváhagyásáról 
42. 7 /2020(1X.10.) GT/Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft számú határozatát, a Móricz 

Zsigmond Színház Nonprofit Kft. színházi előadásainak és egyéb a társság által szervezett 
programok, rendezvények felfüggesztéséről 
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43. 9/2020(X.Ol.) GT/Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft számú határozatát, a Nyíregyházi 
Állatpark Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásáról 

44. 8/2020(X.02.) GT/Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft számú határozatát, a Móricz 
Zsigmond Színház Nonprofit Kft. színházi előadásainak és egyéb a társság által szervezett 
programok, rendezvények felfüggesztéséről szóló határozatának visszavonása. 

jóváhagyólag tudomásul veszi. 

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 


