
A Közgyűlés 

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS 
KÖZGYŰLÉSÉNEK 

130/2021. {Vl.24.) számú 

határozata 

átruházott hatáskörök gyakorlásáról 

a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottságának 

1. a 127 /2020.(IX.03.) számú határozatát, az „ Óvodai Pályaépítési Program" II. üteme keretében 
benyújtandó pályázathoz szükséges tulajdonosi nyilatkozat kiadásáról 

2. a 128/2020.(IX.11.) számú határozatát, Gedeoff Bt.-vel történő helyiségbérleti szerződés 
megkötéséről 

3. a 129/2020.(IX.11.) számú határozatát, a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és az 
MVM Magyar Villamos Művek Zrt. közötti Együttműködési Megállapodás jóváhagyásáról 

4. a 131/2020.(IX.16.) számú határozatát, a „Magyar Multi Teq Program" keretében pályázat 
benyújtásának elfogadásáról és a kapcsolódó önkormányzati saját erő biztosításáról 

5. a 132/2020.{IX.16.) számú határozatát, a TOP-6.5.1-19 kódszámú, „Önkormányzati épületek 
energetikai korszerűsítése" című pályázati felhívásra benyújtandó, „ Vécsey köz 4., Bocskai utca 
25. szám alatti önkormányzati épületek és az NYSZC Wesselényi Miklós Szakgimnázium, 
Szakközépiskola épületeinek energetikai korszerűsítése" című pályázati program módosítására 
vonatkozóan 

6. a 134/2020.{IX.25.) számú határozatát, a Nyírségvíz Zrt 2021-2035. időszakra vonatkozó 
Gördülő Fejlesztési Tervének véleményezéséről 

7. a 135/2020.{IX.25.) számú határozatát, Befektetés ösztönző Iparfejlesztési Alap létrehozásának 
előkészítéséről 

8. a 155/2020.(X.19.) számú határozatát, a Nyíregyháza, Tiszavasvári út-Szélsőbokori út 
kereszteződésében megépült közlekedési csomóponttal érintett önkormányzati tulajdonú 
területrészek térítésmentes állami tulajdonba adásáról 

9. a 163/2020.{X.19.) számú határozatát, a Nyíregyházi Iparfejlesztési Alap (NYIA) Szabályzatának 
jóváhagyásáról 

a Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottságának 

10. a 81/2020.{X.26.) számú határozatát, a Nyári napközis tábor 2020. évi szakmai beszámolójának 
elfogadásáról 

11. a 82/2020.{IX.26.) számú határozatát, a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 
fenntartásában működő óvodák 2019/2020-as nevelési évet záró szakmai beszámolóiról 

12. a 83/2020.(X.26.) számú határozatát, a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 
fenntartásában működő óvodák 2020/2021-es nevelési évre vonatkozó munkatervének 
fenntartói véleményezéséről 
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a Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottságának 

13. a 141/2020.{X.27.) számú határozatát, a Visual Plusz Bt. és a Nyírségi kerékpárosok 
Sportegyesülete által beérkezett rendkívüli támogatási kérelmekkel kapcsolatos döntésről 

14. a 142/2020.{X.27.) számú határozatát, a 2020. évi Sport célfeladatok kereteken lévő 

megtakarítások felhasználásáról 
15. a 143/2020.{X .27.) számú határozatát, Hatházi Dóra által a Sportösztöndíj rendszer támogatási 

keretre kapott 2020. évi támogatás felhasználási területének módosítása kapcsán benyújtott 
kérelemmel kapcsolatos döntésről 

16. a 144/2020.(X.27.) számú határozatát, a Nyírségi Kerékpárosok Sportegyesülete által a 
Kiemelkedő sportrendezvények támogatása keretre kapott 2020. évi támogatás 
átcsoportosítása kapcsán benyújtott kérelemmel kapcsolatos döntésről 

17. a 145/ 2020.(X.27.) számú határozatát, Dr. Dani Gerda alapellátó fogorvos telephely 
változtatásához történő hozzájárulás megadásáról 

18. a 147 /2020.{X.27.) számú határozatát, az önkormányzati bérlakásban é lő bérlők 

lakbértámogatásának megállapításáról 
19. a 149/ 2020.(X.27.) számú határozatát, Dubay József Péter és házastársa: Dubayné Gresu Enikő 

együttes igénylők első lakáshoz jutó támogatásának megállapításáról 
20. a 150/2020.(X.27.) számú határozatát, Száliné Vaskó Andrea és házastársa: Száli Csaba együttes 

igénylők első lakáshoz jutó támogatásának megállapításáról 
21. a 151/2020.(X.27.) számú határozatát, Jakab-Gégény Dalma és házastársa: Jakab József 

együttes igénylők első lakáshoz jutó támogatásának megállapításáról 
22. a 152/2020.{X.27.) számú határozatát, Herman-Gólya Viktória és házastársa: Herman Zsolt 

együttes igénylők első lakáshoz jutó támogatásának megállapításáról 
23. a 153/2020.(X.27.) számú határozatát, Szentesi Gergő és házastársa: Szentesiné Tarkó Zsaklin 

együttes igénylők első lakáshoz jutó támogatásának megállapításáról 
24. a 154/2020.(X.27.) számú határozatát, Szabó Fanni Mara és házastársa: Szabó Sándor együttes 

igénylők első lakáshoz jutó támogatásának megállapításáról 
25. a 155/ 2020.(X.27.) számú határozatát, Dudás Csaba és házastársa: Dudásné Gömörkényi Judit 

együttes igénylők első lakáshoz jutó támogatásának megállapításáról 

a Polgármester 

26. 21/2020.(X.13.) számú határozatát, Költségvetési előirányzat átcsoportosításá ról 
27. 22/2020.(X.22.) számú határozatát, Költségvetési előirányzat átcsoportosításáról 
28. 23/2020.(X.27.) számú határozatát, Költségvetési előirányzat átcsoportosításáról 
29. 24/2020.(X.30.) számú határozatát, Költségvetési előirányzat átcsoportosításáról 
30. 25/ 2020.(Xl.02.) számú határozatát, Költségvetési előirányzat átcsoportosításáról 
31. 26/ 2020.(Xl.02.) számú határozatát, Költségvetési előirányzat átcsoportosításáról 
32. 27 / 2020.(Xl.06.) számú határozatát, Költségvetési előirányzat átcsoportosításáról 
33. 28/2020.(Xl.11.) számú határozatát, Költségvetési előirányzat átcsoportosításáról 
34. 29/2020.(Xl.18.) számú határozatát, Költségvetési előirányzat átcsoportosításáról 
35. 30/2020.(Xl.19.) számú határozatát, Költségvetési előirányzat átcsoportosításáról 
36. 31/2020.(Xl.19.) számú határozatát, Költségvetési előirányzat átcsoportosításáról 
37. 33/2020.(Xl.23.) számú határozatát, Költségvetési előirányzat átcsoportosításáról 

38. 34/2020.(Xl.27.) számú határozatát, Költségvetési előirányzat átcsoportosításáról 
39. 35/2020.(Xl.30.) számú határozatát, Költségvetési előirányzat átcsoportosításáról 
40. 36/2020.(Xll.Ol.) számú határozatát, Költségvetési előirányzat átcsoportosításáról 
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41. 37 /2020.(Xll.22.) számú határozatát, Költségvetési előirányzat átcsoportosításáról 
42. 38/2020.(Xll.22.) számú határozatát, Költségvetési előirányzat átcsoportosításáról 
43. 1/2021.(11.11.) számú határozatát, Költségvetési előirányzat átcsoportosításáról 
44. 2/2021.(111.0S.) számú határozatát, Költségvetési előirányzat átcsoportosításáról 
4S. 3/2021.(111.09.) számú határozatát, Költségvetési előirányzat átcsoportosításáról 
46. 4/2021.(111.10.) számú határozatát, Költségvetési előirányzat átcsoportosításáról 
47. S/2021.(111.16.) számú határozatát, Költségvetési előirányzat átcsoportosításáról 
48. 6/2021.(111.2S.) számú határozatát, Költségvetési előirányzat átcsoportosításáról 
49. 7 /2021.(IV.12.) számú határozatát, Költségvetési előirányzat átcsoportosításáról 

SO. 8/2021.(IV.20.) számú határozatát, Költségvetési előirányzat átcsoportosításáról 
Sl. 9/2021.(IV.20.) számú határozatát, Költségvetési e lőirányzat átcsoportosításáról 
S2. 10/2021.(IV.22.) számú határozatát, Költségvetési előirányzat átcsoportosításáról 
S3. 11/2021.(Vl.07.) számú határozatát, Költségvetési előirányzat átcsoportosításáról 
S4. 12/2021.(Vl.10.) számú határozatát, Költségvetési előirányzat átcsoportosításáról 
SS. 32/2020.(Xl.23.) számú határozatát, a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 

behajthatatlan követeléseinek leírásáról 
S6. 79/2020.(X.19.) számú határozatát, a „A Zöld Busz Demonstrációs Mintaprojektben va ló 

részvételhez, kommunikációs és marketing kampány támogatásához kapcsolódó szolgáltatás" 
tárgyú közbeszerzési értékhatár alatti beszerzési eljárás ajánlati felhívásának véleményezésére 

S7. 80/2020.(X.21.) számú határozatát, „Barnamezős területek rehabilitációja Nyíregyházi 
Tiszavasvári úti laktanyák tekintetében Tagló utca kivitelezése" tárgyú Kbt. 117.§-ban 
meghatározott módon, szabadon kialakított, hirdetménnyel induló nyílt közbeszerzési eljárás 
megindításáról eljárást megindító határozat 

S8. 81/2020.(X.28.) szamu határozatát, „ TOP-6.S.l.-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 nyertes ajánlattevőjének kiválasztásáról 

S9. 82/2020.(X.28.) számú határozatát, „ A Zöld Busz Demonstrációs Mintaprojektben való 
részvételhez, kommunikációs és marketing kampány támogatásához kapcsolódó szolgá ltatás" 
tárgyú közbeszerzési értékhatár alatti beszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének 

kiválasztásáról 
60. 83/2020.(X.28.) számú határozatát, „Karácsonyi csomag kézbesítése időskorúak részére" tárgyú 

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

61. 84/2020.(X.28.) számú határozatát, „a Nemzeti Összetartozás Emlékműve" képzőművészeti 
alkotás megvalósítása tárgyú meghívásos pályázat nyertesével való válla lkozási szerződés 

jóváhagyásáról 
62. 8S/2020.(Xl.03.) számú határozatát, „TOP-6.1.4.-16-NYl-2017-0000S számú Fenntartható 

turizmusfejlesztés- a Helyőrségi Művelődési Otthon revitelizációja által" c. projekt keretében, 
színháztörténeti digitális installáció beszerzése" tárgyú a Kbt. 117.§-ban meghatározott módon, 
szabadon kialakított, hirdetménnyel induló nyílt közbeszerzési eljárás megindításáról eljárást 
megindító határozat 

63. 86/2020.(Xl.OS.) számú határozatát, „ Színpad és mozitechnikai rendszerek szállítása és 
helyszíni telepítése" tárgyú Kbt. 117.§-ban meghatározott módon, szabadon kialakított, 
hirdetménnyel induló nyílt közbeszerzési eljárás nyertes aján lattevőjének kiválasztásáról 

64. 87 /2020.(Xl.OS.) számú határozatát, „ Jégkorszak Interaktív Állatbemutató építése 1. ütem" 
tárgyú Kbt. 81.§ (1) bekezdése szerinti uniós nyílt közbeszerzési eljárás eredményéről 

6S. 88/2020.{Xl.12.) számú határozatát, „TOP-6.1.4.-16-NYl-2017-0000S számú Fenntartható 

turizmusfejlesztés· a Helyőrségi Művelődési Otthon revitelizációja által" e. projekt keretében, 
színháztörténeti digitális installáció beszerzése" tárgyú a Kbt. 117.§-ban meghatározott módon, 
szabadon kialakított, hirdetménnyel induló nyílt közbeszerzési eljárás megindításáról 
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66. 90/2020.(Xl.27.) számú határozatát, „ Nyíregyháza Megyei Jogú Város településrendezési 
eszközeinek teljes körű felülvizsgálata, azok új koncepcióba, új tervbe, új rendeletbe 
szerkesztése- tervező kiválasztása" tárgyú beszerzési eljárás megindításáról 

67. 91/2020.(Xll.Ol.) számú határozatát, „Jégkorszak Interaktív Állatbemutató építése 11-V. ütem 3 
részben" tárgyú Kbt. 81.§ (1) bekezdése szerinti uniós nyílt közbeszerzési eljárás megindításáról 
eljárást megindító határozat 

68. 92/2020.(Xll.03.) számú határozatát, „TOP-6.l.4.-16-NYl-2017-00005 számú Fenntartható 
turizmusfejlesztés- a He lyőrségi Művelődési Otthon revitelizációja által" c. projekt keretében, 
bútorok és egyéb irodai eszközök szállítása és helyszíni telepítése" tárgyú közbeszerzési 
értékhatár alatti beszerzési eljárás megindításáról 

69. 93/2020.(Xll.07 .) számú határozatát, „ Nyíregyháza Megyei Jogú Város településrendezési 
eszközeinek teljes körű felülvizsgálata, azok új koncepcióba, új tervbe, új rendeletbe 
szerkesztése- tervező kiválasztása" tárgyú közbeszerzési értékhatár alatti beszerzési eljárás 
nyertes aján lattevőjének kiválasztásáról 

70. 94/2020.(Xll.15.) számú határozatát, „ Jégkorszak Interaktív Állatbemutató építése 11-V. ütem 3 
részben" tárgyú Kbt. 81.§ (1) bekezdése szerinti uniós nyílt közbeszerzési eljárás megindításáról 

71. 95/ 2020.(Xll.17.) számú határozatát, „ TOP-6.l.4.-16-NYl-2017-00005 számú Fenntartható 
turizmusfejlesztés- a Helyőrségi Művelődési Otthon revitelizációja által" c. projekt keretében, 
bútorok és egyéb irodai eszközök szállítása és helyszíni telepítése" tárgyú közbeszerzési 
értékhatár alatti beszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének kiválasztásáról 

72. 96/2020.(Xll.17.) számú határozatát, TOP-6.6.2.-15-NYl-2016-00001 számú a „ Szociális 
alapszo lgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése Nyíregyháza, Május 1. tér 10/ A. 
(hrsz :2263/131). illetve Körte utca 41. (hrsz:1640/1) szám alatt című projekt keretében bútorok 
beszerzése a Nyíregyházi Család és Gyermekjóléti Központ 4 telephelye részére" tárgyú Kbt. 
117.§-ban meghatározott módon, szabadon kialakított, hirdetménnyel induló nyílt 
közbeszerzési eljárás megindításáról eljárást megindító határozat 

73. 97 /2020.(Xll.18.) számú határozatát, 11TOP-6.6.2.-15-NY1-2016-00001 számú a „ Szociális 
alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fej lesztése Nyíregyháza, Május 1. tér 10/ A. 
(hrsz:2263/ 131). illetve Körte utca 41. (hrsz:1640/ 1) szám alatt című projekt keretében bútorok 
beszerzése a Nyíregyházi Család és Gyermekjóléti Központ 4 telephelye részére" tárgyú Kbt. 
117.§-ban meghatározott módon, szabadon kialakított, hirdetménnyel induló nyílt 
közbeszerzési eljárás megindításáról 

74. 98/2020.(Xll.18.) számú határozatát, 11 Lakóutcák kivitelezése 1-VI. részben" tárgyú Kbt. 81.§ (1) 
bekezdése szerinti uniós nyílt közbeszerzési eljárás megindításáról eljárást megindító határozat 

75. 99/2020.(Xll.21.) számú határozatát, TOP-6.2.l.-19-NYl-2019-00001 számú „ Új bölcsődei 
férőhelyek kia lakítása Nyíregyházán" tárgyú kivitelező kiválasztására irányuló Kbt. 117.§-ban 
meghatározott módon, szabadon kialakított, hirdetménnyel induló nyílt közbeszerzési eljárás 
megindításáró l 

76. 100/ 2020.(Xll.22.) számú határozatát, 11 Lakóutcák kivitelezése 1-VI. részben" tárgyú Kbt. 81.§ (1) 
bekezdése szerinti uniós nyílt közbeszerzési eljárás megindításáról 

77. 101/ 2020.(Xl l.22.) számú határozatát, 11 Nyíregyháza, Csa ló közi nyugdíjasház és a Continental 
Aréna energetikai fejlesztése" című és TOP-6.5.l .-19-NYl-2020-00003 számú projekt 
kivitelezése tárgyú Kbt. 115.§ (1) bekezdés szerinti hirdetmény és tárgyalás nélküli 
közbeszerzési eljárás megindításáról 

78. 1/2021.(1.06.) számú határozatát, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata GINOP-
7.1.9.-17-2018-00005 számú 11Turisztikailag frekventált térségek integrált termék- és 
szolgáltatás fejlesztése"" tárgyú projekt kapcsán 11Sóstógyógyfürdő komplex turisztika 
fej lesztése tárgyú közbeszerzési eljárásban ajánlat érvénytelenségérő l 

79. 2/2021.(1.20.) számú határozatát, "Lakóutcák kivitelezése 1-VI. részben" című projekt kapcsán 
műszaki ellenőri feladatok ellátása" tárgyú Kbt. 117.§-ban meghatározott módon, szabadon 
kialakított, hirdetménnyel induló nyílt közbeszerzési eljárás megindításáról 
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80. 3/2021.(1.25.) számú határozatát, „Széchenyi utca útburkolat felújítása" tárgyú Kbt. 115.§ (2) 
bekezdés szerinti nemzeti nyílt közbeszerzési eljárás megindításáról 

81. 4/2021.(1.25.) számú határozatát, Nyíregyháza, Csaló közi nyugdíjasház és a Continental Aréna 
energetikai fejlesztése" című és TOP-6.S.l .-19-NYl-2020-00003 számú projekt kivitelezése 
tárgyában a közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének kiválasztásáról 

82. 5/2021.(1.26.) számú határozatát, „TOP-6.5.l.-19-NYl-2020-00005 - Nyíregyházi Arany János 
Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium energetikai korszerűsítése" tárgyú Kbt. 115.§ (1) 
bekezdés szerinti hirdetmény és tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárás megindításáról 

83. 6/2021.(1.26.) számú határozatát, „TOP-6.5.l.-19-NYl-2020-00006 „Két közművelődési 

intézmény és az NYSZC Inczédy György Szakgimnázium, Szakközépiskola épületeinek 
energetikai korszerűsítése" tárgyú Kbt. 115.§ (1) bekezdés szerinti hirdetmény és tárgyalás 
nélküli közbeszerzési eljárás megindításáról 

84. 7/2021.(1.27.) számú határozatát, NYMJV - Energetikai korszerűsítés tárgyában hozott 
közbeszerzési eljárás megindításáról 

85. 8/2021.(1.28.) számú határozatát, „Széchenyi utca útburkolat felújítása" tárgyú Kbt. 115.§ (1) 
bekezdés szerinti hirdetmény és tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárás megindításáról 

86. 9/2021.(1.28.) számú határozatát, „Lakóutcák kivitelezése 1-VI. részben" című projekt kapcsán 
műszaki ellenőri feladatok ellátása" tárgyú Kbt. 117.§-ban meghatározott módon, szabadon 
kialakított, hirdetménnyel induló nyílt közbeszerzési eljárás megindításáról 

87. 10/2021.(1.29.) számú határozatát, Nyíregyháza, Csaló közi nyugdíjasház és a Continental Aréna 
energetikai fejlesztése" című és TOP-6.5.1.-19-NYl-2020-00003 számú projekt tárgyában a Kbt. 
115.§ szerinti közbeszerzési eljárás a Kbt. Harmadik része szerinti nemzeti nyílt közbeszerzési 
eljárás nyertes ajánlattevőjének kiválasztásáról 

88. 11/2021.(11.02.) számú határozatát, „Vállalkozási szerződés - Autóbusz telephely kivitelezése 
Nyíregyháza város közösségi közlekedése fejlesztése érdekében" tárgyú uniós nyílt 
közbeszerzési eljárás megindításáról 

89. 12/2021.(11.03.) számú határozatát, „Lakóutcák kivitelezése" című projekt kapcsán felelős 

akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó kiválasztása" tárgyú közbeszerzési értékhatár alatt 
beszerzési eljárás megindításáról 

90. 13/2021.(11.04.) számú határozatát, TOP-6.1.4.-16-NYl-2017-00005 számú Fenntartható 
turizmusfejlesztés- a Helyőrségi Művelődési Otthon revitelizációja által" c. projekt keretében, 
színháztörténeti digitális installáció beszerzése" tárgyú Kbt. 117.§-ban meghatározott módon, 
szabadon kialakított, hirdetménnyel induló nyílt közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének 
kiválasztásáról 

91. 14/2021.(11.09.) számú határozatát, „Helyi klímastratégia kidolgozása, valamint a 
klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Nyíregyházán" tárgyú közbeszerzési értékhatár 
alatt beszerzési eljárás megindításáról 

92. 15/2021.(11.09.) számú határozatát, „TOP-6.6.2.-15-NYl-2016-00001 számú a „Szociális 
alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése Nyíregyháza, Május 1. tér 10/A. 
(hrsz:2263/131). illetve Körte utca 41. (hrsz:1640/1) szám alatt című projekt keretében bútorok 
beszerzése a Nyíregyházi Család és Gyermekjóléti Központ 4 telephelye részére" tárgyú Kbt. 
117.§-ban meghatározott módon, szabadon kialakított, hirdetménnyel induló nyílt 
közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének kiválasztásáról 

93. 16/2021.(11.09.) számú határozatát, „Jégkorszak Interaktív Állatbemutató építése 11-V. ütem 3 
részben" tárgyú Kbt. 81.§ (1) bekezdése szerinti uniós nyílt közbeszerzési eljárás ajánlattételi 
felhívásának visszavonásáról 

94. 17/2021.(11.09.) számú határozatát, „Keleti Lakótelep épületeinek bontása" tárgyú Kbt. 115.§ 
(2) bekezdése szerinti nemzeti nyílt közbeszerzési eljárás megindításáról eljárást megindító 
határozat 

95. 15/ZOZl.(11.11.) számú határozatát, „Keleti Lakótelep épületeinek bontása" tárgyú Kbt. 115.§ 
(1) bekezdés szerinti hirdetmény és tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárás megindításáról 
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96. 19/2021.(11.12.} számú határozatát, „ Lakóutcák kivitelezése" című projekt kapcsán felelős 

akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó kiválasztása" tárgyú közbeszerzési értékhatár alatt 
beszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének kiválasztásáról 

97. 20/2021.(11.18.} számú határozatát, „Helyi klímastratégia kidolgozása, valamint a 
klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Nyíregyházán" tárgyú közbeszerzési értékhatár 
alatt beszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének kiválasztásáról 

98. 21/2021.(11.24.} számú határozatát, „Széchenyi utca útburkolat felújítása" tárgyú tárgyú Kbt. 
115.§ (l} bekezdés szerinti hirdetmény és tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárás eredményéről 

99. 22/2021.(111.02.) számú határozatát, „Ke leti Lakótelep épületeinek bontása" tárgyú Kbt. 115.§ 
(1) bekezdés szerinti hirdetmény és tárgyalás nélküli nyílt közbeszerzési eljárás eredményéről 

100. 23/2021.(111.04.) számú határozatát, „A Tuzson János botanikus kert felújításának 
megvalósítása kapcsán engedélyes és kiviteli tervdokumentáció elkészítésére tervező 

kiválasztása" tárgyú közbeszerzési értékhatár alatt beszerzési eljárás megindításáról 
101. 24/2021.(111.05.} számú határozatát, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata „Két 

közművelődési intézmény és az NYSZC Inczédy György Szakgimnázium, Szakközépiskola 
épületeinek energetikai korszerűsítése" tárgyú közbeszerzési eljárásban az eljárás 
eredményéről 

102. 25/2021.(111.08.} számú határozatát, „ Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és 
Kollégium energetikai korszerűsítése" tárgyú Kbt. 115.§-a szerinti közbeszerzési eljárás nyertes 
ajánlattevőjének kiválasztásáról 

103. 26/2021.(111.12.} számú határozatát, TOP-6.2.l.-19-NYl-2019-00001 számú „Új bölcsődei 
férőhelyek kialakítása Nyíregyházán" tárgyú közbeszerzési eljárásban az eljárás eredményéről 

104. 27/2021.(111.10.} számú határozatát, „ Az Eszterlánc Északi óvoda három intézményében 
található játszóeszközök felújítása, biztonságossá tétele" tárgyú közbeszerzési értékhatár alatt 
beszerzési eljárás megindításá ról 

105. 28/2021.(111.10.} számú határozatát, „A Gyermekek Háza Déli óvoda és a Tündérkert Keleti 
Óvoda Margaréta Tagintézményben található játszóeszközök felújítása, biztonságossá tétele" 
tárgyú közbeszerzési értékhatár alatt beszerzési eljárás megindításáról 

106. 30/2021.(111.12.} számú határozatát, „Lakóutcák kivitelezése 1-VI. részben" című projekt 
kapcsán műszaki ellenőri feladatok ellátása" tárgyú Kbt. 117.§-ban meghatározott módon, 
szabadon kialakított, hirdetménnyel induló nyílt közbeszerzési eljárásban ajánlat 
érvé nyte le nségé rő 1 

107. 31/2021.(111.18.) számú határozatát, „A Tuzson János botanikus kert felújításának 
megvalósítása kapcsán engedélyes és kiviteli tervdokumentáció elkészítésére tervező 

kiválasztása" tárgyú közbeszerzési értékhatár alatt beszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének 
kiválasztásáról 

108. 32/2021.(111.22.} számú határozatát, „ Lakóutcák kivitelezése 1-VI. részben" című projekt 
kapcsán műszaki ellenőri feladatok ellátása" tárgyú Kbt. 117.§-ban meghatározott módon, 
szabadon kialakított, hirdetménnyel induló nyílt közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének 
kiválasztásáról 

109. 33/2021.(111.23.) számú határozatát, „Az Eszterlánc Északi Óvoda három intézményében 
található játszóeszközök felújítása, biztonságossá tétele" tárgyú közbeszerzési értékhatár alatt 
beszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének kiválasztásáról 

110. 34/2021.(111.23.} számú határozatát, „A Gyermekek Háza Déli óvoda és a Tündérkert Keleti 
Óvoda Margaréta Tagintézményben található játszóeszközök felújítása, biztonságossá tétele" 
tárgyú közbeszerzési értékhatár alatt beszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének kiválasztásáról 

111. 35/2021.(111.23.} számú határozatát, „Lakóutcák kivitelezése 1-VI. részben" tárgyú Kbt. 81.§ (1) 
bekezdése szerinti uniós nyílt közbeszerzési eljárásban ajánlat érvénytelenségéről 

112. 36/2021.(111.23.) számú határozatát, „Jégkorszak Interaktív Állatbemutató építése 11-V. ütem 3 

ré5zben" tárgyú Kbt. 51.§ (1) bekezdé5e 5zerinti unió5 nyílt közbe5zerzé5i eljárás megindításáról 
eljárást megindító határozat 
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113. 37/2021.(111.24.) számú határozatát, „ Jégkorszak Interaktív Állatbemutató építése 11-V. ütem 3 
részben" tárgyú Kbt. 81.§ (1) bekezdése szerinti uniós nyílt közbeszerzési eljárás megindításáról 

114. 37-1/2021.(111.24.) számú határozatát, „Mesekert projekt kivitelezési munkálata i" tárgyú Kbt. 
81.§ (1) bekezdése szerinti uniós nyílt közbeszerzési eljárás megindításáról eljárást megindító 

határozat 
115. 38/2021.(111.25.) számú határozatát, „ Lakóutcák kivitelezése 1-VI. részben" tárgyú Kbt. 81.§ (1) 

bekezdése szerinti uniós nyílt közbeszerzési eljárásban ajánlat érvénytelenségéről 
116. 39/2021.(111.25.) számú határozatát, „ Lakóutcák kivitelezése 1-VI. részben" tárgyú Kbt. 81.§ (1) 

bekezdése szerinti uniós nyílt közbeszerzési eljárásban ajánlat érvénytelenségéről 
117. 40/2021.(111.29.) számú határozatát, „ Indiai nagymacska kifutó kivitelezése" tárgyú Kbt. 117.§

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

118. 41/2021.(111.30.) számú határozatát, „ Új bölcsődei férőhelyek kialakítása Nyíregyházán" tárgyú 
Kbt. 117.§-ban meghatározott módon, szabadon kialakított, hirdetménnyel induló nyílt 

közbeszerzési eljárás megindításáról 
119. 42/2021.(111.31.) számú határozatát, „ Indiai nagymacska kifutó kivitelezése" tárgyú Kbt. 117.§

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

120. 43/2021.(111.31.} számú határozatát, „ Új bölcsődei férőhelyek kialakítása Nyíregyházán" tárgyú 
Kbt. 117.§-ban meghatározott módon, szabadon kialakított, hirdetménnyel induló nyílt 
közbeszerzési eljárás megindításáról 

121. 44/2021.(IV.07.) számú határozatát, „ Lakóutcák kivitelezése 1-VI. részben" tárgyú Kbt. 81.§ (1) 
bekezdése szerinti uniós nyílt közbeszerzési eljárás eredményéről 

122. 46/2021.(IV.23.) számú határozatát, „ Korong utca zárt csapadékcsatorna építése" tárgyú Kbt. 
117.§-ban meghatározott módon, szabadon kialakított, hirdetménnyel induló nyílt 
közbeszerzési eljárás megindításáról 

123. 47 /2021.(V.03.) számú határozatát, „ Mesekert projekt kivitelezési munkálatai" tárgyú Kbt. 
81.§ (1) bekezdése szerinti uniós nyílt közbeszerzési eljárás megindításáról 

124.48/2021.(V.05.) számú határozatát, „Széchenyi utca útburkolat felújítása" tárgyú Kbt. 117.§
ban meghatározott módon, szabadon kialakított, hirdetménnyel induló nyílt közbeszerzési 
eljárás megindításáról 

125. 49/2021.(V.10.) számú határozatát, „A Tuzson János botanikus kert felújításának 
megvalósítása kapcsán engedélyes és kiviteli tervdokumentáció elkészítésére tervező 

kiválasztása" tárgyú közbeszerzési értékhatár alatt beszerzési eljárásról 
126. 50/2021.(V.17.) számú határozatát, TOP-6.5.1.-16-NYl-2017-00002 számú Önkormányzati 

épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál - Ill. 
ütem - Mandabokor Művelődési ház" tárgyú Kbt. 117.§-ban meghatározott módon, szabadon 
kialakított, hirdetménnyel induló nyílt közbeszerzési eljárás megindításáról 

127. 51/2021.(V.18.) számú határozatát, „Indiai nagymacska kifutó kivitelezése" tárgyú Kbt. 117.§
ban meghatározott módon, szabadon kialakított, hirdetménnyel induló nyílt közbeszerzési 
eljárás eredményéről 

128. 52/2021.(V.18.) számú határozatát, „ Mesekert projekt - Klasszikus szórakoztató elemek 
kivitelezése" tárgyú Kbt. 81.§ (1) bekezdése szerinti uniós nyílt közbeszerzési eljárás 
megindításáról eljárást megindító határozat 

129. 53/2021.(V.20.) számú határozatát, „A Tuzson János botanikus kert felújításának 
megvalósítása kapcsán engedélyes és kiviteli tervdokumentáció elkészítésére tervező 

kiválasztása" tárgyú beszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének kiválasztásáról 
130. 54/2021.(V.20.) számú határozatát, TOP-6.5.1.-16-NYl-2017-00002 számú Önkormányzati 

épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál - Ill. 

ütem - Mandabokor Művelődési ház" tárgyú Kbt. 117.§-ban meghatározott módon, srnbadon 
kia lakított, hirdetménnyel induló nyílt közbesze rzési eljárás megindításáról 
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131. 55/2021.(V.25.) számú határozatát, „Megbízási szerződés az IKOP-3.2.0.-15-2016-00013 
számú Nyíregyháza Megyei Jogú Város közösségi közlekedésének fejlesztése érdekében 47 db 
új autóbusz (41 db CNG és 6 db elektromos meghajtású) beszerzése, és a töltőállomás létesítése 
című projekt megvalósításához szükséges megvalósíthatósági tanulmány és költség-haszon 
elemzés felülvizsgálata" tárgyú Kbt. 117.§-ban meghatározott módon, szabadon kialakított, 
hirdetménnyel induló nyílt közbeszerzési eljárásról 

132. 56/2021.(Vl.10.) számú határozatát, „Afrikai madárröpde kivitelezése kivitelezése" tárgyú Kbt. 
81.§ (1) bekezdése szerinti uniós nyílt közbeszerzési eljárás megindításáról eljárást megindító 
határozat 

133.1/2021(Vl.10.) Közalapítvány/Alapítvány számú határozatát, a „ NYÍREGYHÁZA TEMETŐIÉRT" 
Közalapítvány 2020. évi tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadásáról 

134. 3/2021(Vl.10.) Közalapítvány/Alapítvány számú határozatát, a Nyíregyháza Megyei Jogú Város 
Közbiztonság Közalapítvány 2020. évi tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadásáról 

135. 4/2021(Vl.11.) Közalapítvány/Alapítvány számú határozatát, a „ Rászorulók Életének Segítése" 
Közalapítvány 2020. évi tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadásáról 

136. l/2021(1V.27.) GT/THK Kft számú határozatát, a THK Térségi Hulladékkezelő Korlátolt 
Felelősségű Társaság társasági szerződésének módosításáról 

137. 2/2021(1V.30.) GT/THK Kft számú határozatát, az 1/2021.(IV.27.) GT/THK Kft. számú 
határozatának módosításáról 

138. 3/2021(V.21.) GT/THK Kft számú határozatát, a THK Térségi Hulladékkezelő Kft. 2020. évi 
beszámolójának jóváhagyásáról 

139.1/2021(111.25.) GT/VÁROS-KÉP Kft számú határozatát, a VÁROS-KÉP NONPROFIT KFT. 2021. évi 
üzleti tervének jóváhagyásáról 

140. 2/2021(V.21.) GT/VÁROS-KÉP Kft számú határozatát, a VÁROS-KÉP NONPROFIT KFT. 2020. évi 
beszámolójának jóváhagyásáról 

141. 1/2021(111.25.) GT/Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft számú határozatát, a Nyíregyházi Ipari 
Park Nonprofit Kft. 2021. évi üzleti tervének jóváhagyásáról 

142. 2/2021(V.21.) GT/Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft számú határozatát, a Nyíregyházi Ipari 
Park Nonprofit Kft. 2020. évi beszámolójának jóváhagyásáról 

143.1/2021(111.25.) GT/Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft számú határozatát, Nyírvidék Képző 
Központ Nonprofit Kft 2021. évi üzleti tervének jóváhagyásáról 

144. 2/2021(V.21.) GT/Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft számú határozatát, Nyírvidék Képző 
Központ Nonprofit Kft 2020. évi beszámolójának jóváhagyásáról 

145. 1/2021(111.25.) GT/NYÍRINFO Kft számú határozatát, NYÍRINFÓ Nonprofit Kft 2021. évi üzleti 
tervének jóváhagyásáról 

146. 2/2021(V.21.) GT/NYÍRINFO Kft számú határozatát, NYÍRINFÓ Nonprofit Kft 2020. évi 
beszámolójának jóváhagyásáról 

147. 3/2021(V.21.) GT/NYÍRINFO Kft számú határozatát, NYÍRINFÓ Nonprofit Kft Szervezeti és 
Működési Szabályzatának jóváhagyásáról 

148.13/2021(Vl.03.) GT/NYÍRW Nonprofit Kft számú határozatát, a NYÍRW Nonprofit Kft. 
könyvvizsgálójának kinevezéséről 

149.1/2021(111.25.) GT/Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft számú határozatát, Nyíregyházi 
Turisztikai Nonprofit Kft 2021. évi üzleti tervének jóváhagyásáról, 2020. évi támogatás 2021. 
évben történő felhasználásáról 

150. 1/2021(111.25.) GT/Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. számú határozatát, a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. 2021. 
évi üzleti tervének jóváhagyásáról 

151. 2/2021(1V.27.) GT/Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. számú határozatát, Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. által 
üzemeltetett gyógyfürdő létesítmények és szállodai szolgáltatási tevékenység 
felfüggesztésének feloldásáról 

152. 3/ZOZl(V.21.) GT/Sóstó·Gyógyfürdők Zrt. számú határozatát, Sóstó-Gyógyfürdők Zrt zozo. évi 
beszámolójának jóváhagyásáról 
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153. 11/2020(Xl.18.) GT/Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft számú határozatát, a Nyíregyházi 
Állatpark Nonprofit Kft. által üzemeltett Pangea Hotel ideiglenes jellegű, korlátozott feltételű 
megnyitásáról 

154. 1/2021(111.25.) GT/Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft számú határozatát, a Nyíregyházi 
Állatpark Nonprofit Kft. 2021. évi üzleti tervének jóváhagyásáról 

155. 2/2021(1V.15.) GT/Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft számú határozatát, a Nyíregyházi 
Állatpark Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsági elnöke megbízatásának megszűnéséről, a 
Felügyelőbizottság létszámának lecsökkentéséről 

156. 3/2021(1V.27.) GT/Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft számú határozatát, a Nyíregyházi 
Állatpark Nonprofit Kft. által üzemeltett Nyíregyházi Állatpark és szállodai szolgáltatási 
tevékenység felfüggesztésének feloldásáról 

157. 4/2021(V.21.) GT/Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft számú határozatát, a Nyíregyházi 
Állatpark Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága ügyrendjének jóváhagyásáról 

158. 5/2021(V.21.) GT/Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft számú határozatát, a Nyíregyházi 
Állatpark Nonprofit Kft. 2020. évi beszámolójának jóváhagyásáról 

159. 1/2021(111.25.) GT/NYÍRTÁVHŐ Kft számú határozatát, a NYÍRTÁVHŐ Kft. 2021. évi üzleti 
tervének jóváhagyásáról 

160. 2/2021(1V.27.) GT/NYÍRTÁVHŐ Kft számú határozatát, a NYÍRTÁVHŐ Kft. ügyfélfogadási és a 
fogyasztókkal történő személyes kapcsolattartási rendjéről 

161. 3/2021(V.21.) GT/NYÍRTÁVHŐ Kft számú határozatát, a NYÍRTÁVHŐ Kft. Felügyelőbizottsága 
ügyrendjének jóváhagyásáról 

162. 4/2021(V.21.) GT/NYÍRTÁVHŐ Kft számú határozatát, a NYÍRTÁVHŐ Kft. 2020. évi 
beszámolójának jóváhagyásáról 

163. 1/2021(1V.08.) GT/Temetkezési Kft. számú határozatát, a Sz-Sz-B Megyei Temetkezési Kft. 
2021. évi üzleti tervének jóváhagyásáról 

164. 2/2021(V.21.) GT/Temetkezési Kft. számú határozatát, a Sz-Sz-B Megyei Temetkezési Kft. 2020. 
évi beszámolójának jóváhagyásáról 

165.14/2020{Xl.11.} GT/NYÍRVV Kft számú határozatát, a NYÍRVV Kft. ügyfélfogadási és a bérlőkkel 
történő személyes kapcsolattartási rendjéről, valamint a Városi Piacok látogathatóságáról 

166. 15/2020(Xll.21.} GT/NYÍRVV Kft számú határozatát, a NYÍRVV Kft., mint az Önkormányzat 
kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaság Szervezeti és Működési Szabályzat 
módosításának jóváhagyásáról 

167 . 1/2021(1.28.) GT/NYÍRVV Kft számú határozatát, a NYÍRVV Kft. által üzemeltett parkolóban a 
bérlet tulajdonosok bérletének meghosszabbításáról 

168. 2/2021(11.4.) GT/NYÍRVV Kft számú határozatát, a 14/2020{Xl.11.) GT/NYÍRVV Kft számú, a 
NYÍRVV Kft. ügyfélfogadási és a bérlőkkel történő személyes kapcsolattartási rendjéről, 
va lamint a Városi Piacok látogathatóságáról szóló polgármesteri határozat módosításáról 

169. 3/2021(111.01.) GT/NYÍRVV NONPROFIT Kft számú határozatát, a NYÍRVV NONPROFIT Kft. 
könyvvizsgálója megbízatásának visszavonásáról, új könyvvizsgáló megbízásáról 

170. 4/2021(111.08.) GT/NYÍRVV NONPROFIT Kft számú határozatát, a NYÍRVV NONPROFIT Kft. 

ügyfélfogadási és a bérlőkkel történő személyes kapcsolattartási rendjéről, valamint a Városi 
Piacok látogathatóságáról 

171. 5/2021(111.08.) GT/NYÍRVV NONPROFIT Kft számú határozatát, a NYÍRVV NONPROFIT Kft. 
alapító okiratának módosításáról 

172. 6/2021(111.22.) GT/NYÍRVV NONPROFIT Kft számú határozatát, a NYÍRVV NONPROFIT Kft. 
ügyfélfogadási és a bérlőkkel történő személyes kapcsolattartási rendjéről 

173. 7/2021(111.22.) GT/NYÍRVV NONPROFIT Kft számú határozatát, a NYÍRVV NONPROFIT Kft. által 
működtetett Városi Piacok látogathatóságáról 

174. 8/2021(111.25.) GT/NYÍRVV NONPROFIT Kft számú határozatát, a NYÍRVV NONPROFIT Kft 2021. 

évi üzleti tervének jóváhagyásáról 
175. 9/2021{1V.7.) GT/NYÍRVV NONPROFIT Kft számú határozatát, a NYÍRVV NONPROFIT Kft. által 

működtetett Városi Piacok látogathatóságáról 
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176.10/2021(1V.23.) GT/NYÍRVV NONPROFIT Kft számú határozatát, a NYÍRVV NONPROFIT Kft. által 
működtetett Városi Piacok látogathatóságáról 

177.11/2021(1V.27.) GT/NYÍRW NONPROFIT Kft számú határozatát, a NYÍRVV NONPROFIT Kft. 
ügyfélfogadási és a bérlőkkel történő személyes kapcsolattartási rendjéről 

178.12/2021(V.21.) GT/NYÍRVV NONPROFIT Kft számú határozatát, a NYÍRVV NONPROFIT Kft. 
2020. évi beszámolójának jóváhagyásáról 

179. 10/2020(Xll.11.) GT/Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft számú határozatát, a Móricz 
Zsigmond Színház Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága ügyrendjének jóváhagyásáról 

180. 1/2021(111.01.) GT/Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft számú határozatát, a Móricz 
Zsigmond Színház Nonprofit Kft. könyvvizsgálója megbízatásának visszavonásáról, új 
könyvvizsgáló megbízásáról 

181. 2/2021(111.25.) GT/Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft számú határozatát, a Móricz 
Zsigmond Színház Nonprofit Kft. 2021. évi üzleti tervének jóváhagyásáról 

182. 3/2021(1V.27.) GT/Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft számú határozatát, a Móricz 
Zsigmond Színház Nonprofit Kft. színházi előadásainak, és egyéb a társaság által szervezett 
programok, rendezvények felfüggesztésének feloldásáról 

183. 4/2021(V.21.) GT/Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft számú határozatát, a Móricz 
Zsigmond Színház Nonprofit Kft. 2020. évi beszámolójának jóváhagyásáról 

184. 5/2021{Vl.03.) GT/Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft számú határozatát, a Móricz 
Zsigmond Színház Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának kinevezéséről 

185. 1/2021(111.25.) GT/Nyíregyházi Sportcentrum Kft számú határozatát, a Nyíregyházi 
Sportcentrum Nonprofit Kft. 2021. évi üzleti tervének jóváhagyásáról 

186. 2/2021{1V.27.) GT/Nyíregyházi Sportcentrum Kft számú határozatát, a Nyíregyházi 
Sportcentrum Nonprofit Kft. üzemeltetésében lévő Városi Jégpályán, Városi Sportuszodában és 
Continental Arénában alkalmazandó intézkedésekről 

187. 3/ 2021{V.07.) GT/Nyíregyházi Sportcentrum Kft számú határozatát, a Nyíregyházi 
Sportcentrum Nonprofit Kft. üzemeltetésében lévő Városi Jégpályán, Városi Sportuszodában és 
Continental Arénában alkalmazandó intézkedésekről szóló 2/2021(1V.27.) GT/Nyíregyházi 
Sportcentrum Kft számú határozatának módosításáról 

188. 4/ 2021(V.21.) GT/Nyíregyházi Sportcentrum Kft számú határozatát, a Nyíregyházi 
Sportcentrum Nonprofit Kft. 2020. évi beszámolójának jóváhagyásáról 

jóváhagyólag tudomásul veszi. 

11/vJ 
Dr. KKvács Ferenc 
polgármester 

Erről értesülnek: 

1./ A Közgyűlés tagjai 

k.m.f. 

Dr.Sz~á~ndor 
címzetes főjegyző ~ 

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


