
A Közgyűlés 

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS 
KÖZGYŰLÉSÉNEK 

162/2021. (IX.30.) számú 

határozata 

átruházott hatáskörök gyakorlásáról 

a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottságának 

1. a 62/2021.{Vl.23.) számú határozatát, az Amplifon Kft-vel kötött bérleti szerződés 

meghosszabbításáról 
2. a 63/2020.(IX.11.) számú határozatát, a Nyíregyházi Leány És Nőegylet Egyesület részére a 

Nyíregyháza, Városmajor u. 2. szám alatti ingatlanban lévő irodahelyiség haszonkölcsönbe 
adásáról 

3. a 65/2021.(Vll.02 .) számú határozatát, az Prestito Kft-vel kötött bérleti szerződés 

meghosszabbításáról 
4. a 68/2021.(Vll.16.) számú határozatát, a SYLTAM HUNGARY Kft-vel kötött területbérleti 

szerződés meghosszabbításáról 
5. a 73/2021.(Vll.30.) számú határozatát, az „Indiai nagymacska kifutó kivitelezése" tárgyú Kbt. 

117. §-ban meghatározott módon, szabadon kialakított, hirdetménnyel induló nyílt 
közbeszerzési eljárás eredménye vonatkozásában 

6. a 75/2021.{Vlll.06.) számú határozatát, a Prestito Kft.-vel kötött bérleti szerződés 

módosításáról 
7. a 76/2021.(Vlll.06.) számú határozatát, a GRILL-MIX Kft .-vel kötött bérleti szerződés 

meghosszabbításáról 
8. a 78/2021.(Vlll.06.) számú határozatát, „Új bölcsődei férőhelyek kialakítása Nyíregyházán" 

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

9. a 82/2021.{Vlll.13 .) számú határozatát, „A Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ Idősek 
Otthona Telephelyén (4400 Nyíregyháza, Pacsirta u. 29-35.) villamos energia teljesítményének 
bővítése 100A-ről 3x200A-ra" tárgyú közbeszerzési értékhatár alatti beszerzési eljárás 
eredményének vonatkozásában 

10. a 84/2021.{Vlll.27.) számú határozatát, a Nyíregyháza, Újszőlő u. 93. szám alatti 709/1 hrsz-ú 
ingatlan licit induló árának módosításáról 

11. a 85/2021.(Vlll.27.) számú határozatát, a Nyíregyháza, Holló u. 61. szám alatti 1523 hrsz-ú 
ingatlan licit induló árának módosításáról 

12. a 86/2021.(Vlll.27.) számú határozatát, a Nyíregyháza, Gárdonyi u. 18. szám alatti 2409 hrsz-ú 
ingatlan licit induló árának módosításáról 

13. a 87/2021.(Vlll.27.) számú határozatát, a Nyíregyháza, Krisztina u. 2/B. szám alatti 15473/2 
hrsz-ú ingatlan licit induló árának módosításáról 

14. a 89/2021.(IX.03 .) számú határozatát, az Atlasz Fitnesz Sportegyesülettel történő 

helyiségbérleti szerződés megkötéséről 
15. 90/2021.(IX.03.) számú határozatát „Nyíregyházi Atlétikai Centrum mobiliák beszerzése" tárgyú 

Kbt. 81.§ (1) bekezdése szerinti uniós nyílt közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívása 
vonatkozásában 
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16. 91/2021.(IX.03.) számú határozatát „Nyíregyházi Atlétikai Centrum Konyhatechnológiai 
eszközök beszerzése" tárgyú Kbt. 112.§ (1) bekezdésének b) pontja szerinti nemzeti nyílt 
közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívása vonatkozásában 

a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottságának 

17. a 50/2021.(Vll.08.) 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 (MÓDOSÍTÁSOK Vll/2021- 4 terület tárgyalásos 
eljárás) 

18. a 51/2021.(Vll.08.) 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 Vll/2021- 4 
terület tárgyalásos eljárás) 

19. a 54/2021.(Vll.26.) 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 2021. év szeptemberi megindítása) 

a Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottságának 

20. a 29/2021.(Vl.21.) számú határozatát, a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár 2020. évi 
beszámolójának és a 2021. évi munkatervének elfogadásáról 

21. a 30/2021.(Vl.21.) számú határozatát, a Jósa András Múzeum 2020. évi beszámolójának és a 
2021. évi munkatervének elfogadásáról 

22. a 31/2021.(Vl.21.) számú határozatát, kulturális eseti kérelmek elbírálásáról 

a Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottságának 

23 . a 78/2021.(Vl.22.) számú határozatát, a Visual Plusz Bt. által beérkezett rendkívüli támogatási 
kérelemmel kapcsolatos döntésről 

24. a 79/2021.(Vl.22 .) számú határozatát, Tarjáni István által az Olimpiai felkészülés támogatása 
keretre kapott 2021. évi támogatás felhasználási területének módosítása kapcsán benyújtott 
kérelemmel kapcsolatos döntésről 

25. a 85/2021.(Vl .22.) számú határozatát, Tirpák Roland Róbert és házastársa: Tirpák Krisztina 
együttes igénylők első lakáshoz jutó támogatásának megállapításáról 

26. a 86/2021.(Vlll.31.) számú határozatát, egészségügyi céltartalék 2021. január-július havi 
felhasználásának elfogadásáról 

27. a 87 /2021.(Vlll.31.) számú határozatát, a Nyíregyháza 38. számú háziorvosi praxis megvételére 
történő hozzájárulásról 

28. a 88/2021.(Vlll.31.) számú határozatát, a Nyíregyháza 21. számú háziorvosi praxis megvételére 
történő hozzájárulásról 

29. a 89/2021.(Vlll.31.) számú határozatát, foglalkozás-egészségügyi magántevékenység 
gyakorlásához történő hozzájárulásról 

30. a 90/2021.(Vlll.31.) számú határozatát, az Önkormányzati bérlakásban élő bérlők 
lakbértámogatásának megállapításáról 

31. a 91/2021.(Vlll.31.) számú határozatát, az Önkormányzati bérlakásban élő bérlők 
la kbértámogatásá na k megá Ila pításá ról 
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32 . a 92/2021.{Vl ll.31.) számú határozatát, az Önkormányzati bérlakásban élő bérlők 
lakbértámogatásának megállapításáról 

33 . a 93/2021.{Vlll.31.) számú határozatát, Vargáné Kocsis Katalin nem önkormányzati tulajdonban 
lévő bérlakásban lakók lakbértámogatásának megállapításáról 

a Polgármester 

34. 13/2021.(Vll.02.) számú határozatát, Költségvetési előirányzat átcsoportosításáról 
35. 14/2021.(Vll.05.) számú határozatát, Költségvetési előirányzat átcsoportosításáról 
36. 15/2021.(Vll.15.) számú határozatát, Költségvetési előirányzat átcsoportosításáról 
37. 16/2021.(Vll.16.) számú határozatát, Költségvetési előirányzat átcsoportosításáról 
38. 17/2021.(Vll.22.) számú határozatát, Költségvetési előirányzat átcsoportosításáról 
39. 18/2021.(Vll.29.) számú határozatát, Költségvetési előirányzat átcsoportosításáról 
40. 19/2021.(Vll.29.) számú határozatát, Költségvetési előirányzat átcsoportosításáról 
41. 20/2021.{Vlll.02.) számú határozatát, Költségvetési előirányzat átcsoportosításáról 
42. 21/2021.(Vlll.05.) számú határozatát, Költségvetési előirányzat átcsoportosításáról 
43. 22/2021.{Vlll.05.) számú határozatát, Költségvetési előirányzat átcsoportosításáról 
44. 23/2021.{IX.10.) számú határozatát, Költségvetési előirányzat átcsoportosításáról 
45. 57/2021.{Vl.14.) számú határozatát, „ Korong utca zárt csapadékcsatorna építése" tárgyú Kbt. 

117.§-ban meghatározott módon, szabadon kialakított, hirdetménnyel induló nyílt 
közbeszerzésieijárásban 

46. 58/2021.{Vl.28.) számú határozatát, „ Széchenyi utca útburkolat felújítása" tárgyú Kbt. 117.§
ban meghatározott módon, szabadon kialakított, hirdetménnyel induló nyílt közbeszerzési 
eljárás megindításáról szóló 48/2021. (V.05.) kb. számú határozat módosításáról 

47. 59/2021.{Vl.28.) számú polgármesteri határozatát, a TOP-6.2.1.-19-NYl-2019-00001 számú „Új 
bölcsődei férőhelyek kialakítása Nyíregyházán" tárgyú közbeszerzési eljárásban az ajánlat 
érvénytelenségéről 

48. 60/2021.(Vll.02 .) szám ú határozatát „ Afrika i madárröpde kivitelezése" tárgyú Kbt. 81.§ (1) 
bekezdése szerinti uniós nyílt közbeszerzési eljárás megindításáról 

49. 61/2021.{Vll.12.) számú polgármesteri határozatát, „ TOP-6.1.5.-16-NYl-2021-00006 számú 
„Szent István és Szarvas utcák útburkolat felújítás" közbeszerzési eljárásban 

50. 62/2021.{Vll.12 .) számú polgármesteri határozatát, a „ Nyíregyházi lakóutcák kivitelezési 
feladataihoz kapcsolódó tervezési szolgáltatás" közbeszerzési eljárásban 

51. 63/2021.{Vll.14.) számú határozatát, „ Korányi Frigyes utca - Csaló köz csomópont keleti ágán, 
a meglévő kétoldali járda felújítása a 2371/103 hrsz-ú kivett közterületen" tárgyú Kbt. 117.§
ban meghatározott módon, szabadon kialakított, hirdetménnyel induló nyílt közbeszerzési 
eljárásban 

52 . 64/2021.(Vll.16.) szám ú határozatát, „ Polgármesteri Hivatal felúj ítása 2021. év" tárgyú 
közbeszerzési értékhatár alatti beszerzési eljárás megindításáról 

53. 65/2021.(Vl l.16.) számú polgármesteri határozatát, a TOP-6.2.1.-19-NYl-2019-00001 számú 
„ Nyíregyházi lakóutcák kivitelezési feladataihoz kapcsolódó tervezési szolgáltatás" 
közbeszerzési eljárás megindításáról 

54. 66/2021.(Vll.16.) számú határozatát, „TOP-6.S.1.-16-NYl-2017-00002 azonosítószámú, 
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza Megyei Jogú Város 
Önkormányzatánál Ill. ütem - Mandabokor Művelődés i Ház" tárgyú Kbt. 117.§-ban 
meghatározott módon, szabadon kialakított, hirdetménnyel induló nyílt közbeszerzési eljárás 
eredményéről 

55. 67/2021.(Vll.19.) számú polgármesteri határozatát, a TOP-6.2.1.-19-NYl-2019-00001 számú 
„Új bölcsődei férőhelyek kialakítása Nyíregyházán" tárgyú közbeszerzési eljárásban az ajánlat 

érvénytelenségéről 
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56. 67-1/2021.(Vll.29.) számú eljárást megindító határozatát, „Szélsőbokori út felújítása" tárgyú 
Kbt. második része szerinti uniós, nyílt eljárásról 

57. 68/2021.(Vll.30.) számú határozatát, „Polgármesteri Hivatal felújítása 2021. év" tárgyú 
közbeszerzési értékhatár alatti beszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének kiválasztásáról 

58. 69/2021.(Vlll.02 .) számú határozatát, „Széchenyi utca útburkolat felújítása" tárgyú Kbt. 81.§. 
(1) bekezdése szerinti uniós nyílt közbeszerzési eljárás megindításáról 

59. 70/2021.(Vlll.02.) számú határozatát, „ Korányi Frigyes utca - Csaló köz csomópont keleti ágán, 
a meglévő kétoldali járda felújítása a 2371/103 hrsz-ú kivett közterületen" tárgyú Kbt. 81.§. (1) 
bekezdése szerinti nyílt közbeszerzési eljárás megindításáról 

60. 71/2021.(Vlll.06.) számú határozatát, „Széchenyi utca útburkolat felújítása" tárgyú Kbt. 81.§ . 
(1) bekezdése szerinti uniós nyílt közbeszerzési eljárás megindításáról 

61. 72/2021.(Vlll.06.) számú polgármesteri határozatát, a TOP-6.2.1.-19-NYl-2019-00001 számú 
„Új bölcsődei férőhelyek kialakítása Nyíregyházán" tárgyú közbeszerzési eljárásban az eljárás 
eredményéről 

62 . 73/2021.(Vlll.06.) számú határozatát, „A Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ Idősek 

Otthona Telephelyén (4400 Nyíregyháza, Pacsirta u. 29-35.) villamos energia teljesítményének 
bővítése lOOA-ről 3x200A-ra" tárgyú közbeszerzési értékhatár alatti beszerzési eljárás 
megindításáról 

63 . 74/2021.(Vlll.10.) számú határozatát, „ A Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ Idősek 

Otthona Telephelyén (4400 Nyíregyháza, Pacsirta u. 29-35.) villamos energia teljesítményének 
bővítése lOOA-ről 3x200A-ra" tárgyú közbeszerzési értékhatár alatti beszerzési eljárás 
ajánlattételi felhívásának visszavonása 

64. 74-1/2021.(Vlll.11.) számú polgármesteri határozatát, a „Nyíregyházi lakóutcák kivitelezése II. 
ütem (3 részben) közbeszerzési eljárásban 

65. 75/2021.(Vlll.13 .) számú határozatát, „Jégkorszak interaktív Állatbemutató építése 11-V ütem" 
tárgyú Kbt. 81.§. (1) bekezdése szerinti uniós nyílt közbeszerzési eljárás eredményéről 

66. 76/2021.(Vlll.19.) számú polgármesteri határozatát, a TOP-6.1.5.-16-NYl-2020-00004 számú 
„Rozsrétszőlő bekötőút (Nyugati 1. u./Déli Ipari Park bekötő út) felújítása" tárgyú közbeszerzési 
eljárásban 

67. 77/2021.(IX.03 .) számú polgármesteri határozatát, a TOP-6.1.5.-16-NYl-2020-00004 számú 
„Rozsrétszőlő bekötőút (Nyugati 1. u./Déli Ipari Park bekötő út) felújítása" tárgyú Kbt. 81.§-a 
szerinti uniós nyílt közbeszerzési eljárás megindításáról 

68. 78/2021.(IX.03.) számú polgármesteri határozatát, a „Nyíregyházi lakóutcák kivitelezése II. 
ütem (3 részben) tárgyú Kbt. 81.§-a szerinti uniós nyílt közbeszerzési eljárás megindításáról 

69. 79/2021.(IX.06.) számú határozatát, „Korong utca zárt csapadékcsatorna építése" tárgyú Kbt. 
117.§-ban meghatározott módon, szabadon kialakított, hirdetménnyel induló nyílt 
közbeszerzési eljárásban ajánlat érvénytelenségéről 

70. 80/2021.(IX.10.) számú határozatát, „Körforgalmú csomópont létesítése Nyíregyházán" tárgyú 
Kbt. 81.§. (1) bekezdése szerinti uniós nyílt közbeszerzési eljárás megindításáról 

71. 81/2021.(IX.10.) számú határozatát, a TOP-6.1.5.-16-NYl-2021-00005 számú „ a Tiszavasvári út
Derkovits utca csomópontjának fejlesztése című projekt kivitelezése" tárgyú uniós nyílt 
közbeszerzési eljárás megindításáról 

72. 82/2021.(IX.10.) számú határozatát, a TOP-6.3.3.-16-NYl-2021-00003 számú „Színház utca 
csapadékvíz elvezetési rendszerének fejlesztése című" projekt kivitelezése tárgyú uniós nyílt 
közbeszerzési eljárás megindításáról 

73 . 83/2021.(IX.10.) számú határozatát, a TOP-6.1.4.-16-NYl-2021-00008 számú „a Tuzson János 
botanikus kert felújítása e. projekt keretében külső közművek engedélyes és kiviteli 
tervdokumentációjának elkészítésére tervező kiválasztása" tárgyú beszerzési eljárás ajánlati 
felhívásának véleményezésére 

74. 84/2021.(IX.13.) számú polgármesteri határozatát, a „Nyíregyházi lakóutcák kivitelezési 

feladataihoz kapcsolódó tervezési szolgáltatás tárgyú közbeszerzési eljárásban ajánlat 
érvénytelenségéről 
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75. 85/2021.(IX.13.) számú határozatát, a TOP-6.2.l.-19-NYl-2019-00001 számú „új bölcsődei 
férőhelyek kialakítása Nyíregyházán" tárgyú közbeszerzési eljárásban 

76. 86/2021.{IX.15.) számú határozatát, „Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és 
intézményei, biztosított gazdasági társaságai telephelyeinek vagyon- és 
felelősségbiztosításának beszerzése" tárgyú Kbt. 117.§-ban meghatározott módon, szabadon 
kialakított, hirdetménnyel induló nyílt közbeszerzési eljárás megindításáról eljárást megindító 

határozat 
77. 86/2021.{IX.20.) számú határozatát, „Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és 

intézményei, biztosított gazdasági társaságai telephelyeinek vagyon- és 

felelősségbiztosításának beszerzése" tárgyú Kbt. 117.§-ban meghatározott módon, szabadon 
kialakított, hirdetménnyel induló nyílt közbeszerzési eljárás megindításáról 

78. 88/2021.{IX.20.) számú határozatát, „Digitális Élményközpont kialakítása (4400 Nyíregyháza, 
Rákóczi u. 5.)" tárgyú közbeszerzési értékhatár alatti beszerzési eljárás ajánlati felhívásának 
véleményezésére 

79. 89/2021.(IX.20.) számú határozatát, a TOP-6.l.4.-16-NYl-2021-00007 számú „A Jósa András 
Múzeum turisztikai célú fejlesztése c. projekt keretében engedélyes és kiviteli 
tervdokumentációjának elkészítéséhez tervező kiválasztására" tárgyú beszerzési eljárás ajánlati 
felhívásának véleményezésére 

80. 90/2021.(IX.20.) számú határozatát, „Korányi Frigyes utca - Csaló köz csomópont keleti ágán, a 
meglévő kétoldali járda felújítása a 2371/103 hrsz-ú kivett közterületen" tárgyú Kbt. 81.§ (1) 
bekezdés szerinti uniós nyílt közbeszerzési eljárásban 

81. 2/2021(Vl.10.) Közalapítvány/Alapítvány számú határozatát, a PRIMOM Sz-Sz-B Megyei 
Vállalkozásélénkítő Alapítvány 2020. évi tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadásáról 

82. 5/2021(Vl.28.) Közalapítvány/Alapítvány számú határozatát, a „Rászoruló Hallgatókért 
Közalapítvány" 2020. évi tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadásáról 

83. 3/2021(Vl.25.) GT/Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft számú határozatát, a Nyíregyházi Ipari 
Park Nonprofit Kft. könnyvizsgálójának megbízatásának visszavonásáról , új könnyvizsgáló 
megbízásáról 

84. 4/2021{Vl.25.) GT/Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft számú határozatát, a Nyíregyházi Ipari 
Park Nonprofit Kft. alapító okiratának módosításáról, a módosításokkal egységes szerkezetbe 
foglalt alapító okirat elfogadásáról 

85. 5/2021(Vlll.12 .) GT/Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft számú határozatát, a Nyíregyházi Ipari 
Park Nonprofit Kft. könyveiben lévő lekötött és fel nem oldott tartalék eredménytartalékba 
történő átvezetésről 

86. 4/2021{Vl.25.) GT/NYÍRINFO Kft számú határozatát, NYÍRINFÓ Nonprofit Kft könnyvizsgálójának 
megbízatásának visszavonásáról, új könnyvizsgáló megbízásáról 

87. 5/2021{Vl.25.) GT/NYÍRINFO Kft számú határozatát, NYÍRINFÓ Nonprofit Kft alapító okiratának 
módosításáról, és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat elfogadásáról 

88. 14/2021(Vll.Ol.) GT/NYÍRVV Nonprofit Kft számú határozatát, a NYÍRVV Nonprofit Kft . alapító 
okiratának módosításáról 

89. 6/2021(Vlll.13.) GT/Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft számú határozatát, a Nyíregyházi 
Állatpark Nonprofit Kft . Felügyelőbizottságának létszámemeléséről, Felügyelőbizottsági tag 
megválasztásáról 

90. 7/2021(Vlll.13 .) GT/Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft számú határozatát, a Nyíregyházi 
Állatpark Nonprofit Kft. létesítő okiratának módosításáról 

91. 8/2021{1X.15.) GT/Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft számú határozatát, a Nyíregyházi 
Állatpark Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága ügyrendjének jóváhagyásáról 

92. 5/2021(1X.03.) GT/NYÍRTÁVHŐ Kft számú határozatát, a NYÍRTÁVHŐ Kft. Felügyelőbizottsága 
ügyrendjének jóváhagyásáról 

93. 6/2021{1X.03.) GT/NYÍRTÁVHŐ Kft számú határozatát, a NYÍRTÁVHŐ Kft. Szervezeti és 

Működési Szabályzatának jóváhagyásáról 
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94. 3/2021{Vl.21.) GT /Temetkezési Kft. számú határozatát, a Sz-Sz-B Megyei Temetkezési Kft. 
alapító okiratának módosításáról, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 
elfogadásáról 

95. 5/2021{Vlll.27.) GT/Nyíregyházi Sportcentrum Kft számú határozatát, a Nyíregyházi 
Sportcentrum Nonprofit Kft . Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásáról 

96. 4/2021{Vl.25.) GT/Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. számú határozatát, Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. 
könyvvizsgálója megbízatásának visszavonásáról, új könyvvizsgáló megbízásáról 

97. 5/2021{Vl.25.) GT/Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. számú határozatát, Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. 
alaptőkéjének felemeléséről, pénzösszeg tőketartalékba helyezéséről, valamint a társaság 

alapító okiratának módosításáról 

jóváhagyólag tudomásul veszi. 

Dr. Kovi:.r.erenc 
polgármester 

Erről értesülnek: 
1./ A Közgyűlés tagjai 

Dr. Szemán Sándor 
címzetes főjegyző 

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




