
A Közgyűlés 

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS 
KÖZGYŰLÉSÉNEK 

196/2021. (Xl .18.) számú 
hat á rozata 

átruházott hatáskörök gyakorlásáról 

a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottságának 

1. a 116/2021.(IX.29.) számú határozatát, a Kulturális Életért Közhasznú Egyesület 2020. évi 
szakmai és pénzügyi beszámolójának elfogadásáról 

2. a 117 /2021.(IX .29.) számú határozatát, a NYÍRSÉGVÍZ Zrt 2022-2036. időszakra vonatkozó 
Gördülő Fejlesztési Tervének véleményezéséről 

a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottságának 

3. a 58/2021.(IX.27.) számú határozatát, a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Környezetvédelmi Alap célfeladatok 2020. évi beszámolójá ról és a 2021. évi terv elfogadásáról 

4. a 65/2021.(IX.27.) számú határozatát, a Nyíregyháza 19/2005. (V.S.) önkormányzati rendelettel 
jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáró l és egységes szerkezetű szövegének 
megál lapításáról szóló 21/2007.(Vl.12.) önkormányzati rendelet módosítására (A rendezési terv 
módosítási kérelmeinek 2021. év szeptemberi 2. megindítása) 

5. a 68/2021.(IX.27.) számú határozatát, a Nyíregyháza 19/2005. (V.S.) önkormányzati rendelettel 
jóváhagyott helyi építési szabá lyzatának módosításáró l és egységes szerkezetű szövegének 
megállapításáról szóló 21/2007.(Vl.12.) önkormányzati rendelet módosításához szükséges 
partnerségi vélemények kiértéke l éséről (MÓDOSÍTÁSOK 1./2021, 5 terület - teljes eljárás) 

6. a 88/2021.(X.07.) számú határozaté3t, „ Nyíregyháza közigazgatási területén autóbusszal végzett, 
menetrend szerinti, helyi személyszállítási szolgáltatás ellátása" tárgyú közszolgáltatás hatályos 

\ 
menetrendjének módosítására 

a Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottságának 

7. a 37/2021.(IX.27.) számú határozatát, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
fenntartásában működő óvodákban a 2021/2022-es nevelési évben a maximális létszám 
emelésének fenntartói engedélyezéséről 

8. a 38/2021.(IX.27.) számú határozatát, a Kulturális Életért Közhasznú Egyesület 2020. évi 
szakmai beszámolójának elfogadásáról 

9. a 40/2021.(IX.27.) számú határozatát, kulturális eset i kérelmek elbírá lásáról 

a Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottságának 

10, a 94/2021.(IX.28,) Slámú határorntát, a 6098, hrsl-on, termés~etben a 4400 Nyíregyhá~a, Kiss 
Ernő u. 8. szám alatt található Nyíregyházi Vasvári Pál Gimnázium udvarának fejlesztésére 
benyújtani kívánt pályázathoz szükséges tulajdonosi hozzájárulás kiadásáról 



11. a 95/2021.(IX.28.) számú határozatát, a Tokió 2020 Olimpia és Paraolimpiai Játékokon részt vett 
nyíregyházi sortolók és edzőik jutalmazásáról 

12. a 96/2021.(IX.28.) számú határozatát, a Nyíregyházi Élsport Nonprofit Kft, a Nyíregyházi Vasutas 
Sport Club és a Spartacus 1928 Utánpótlásképző Központ Nonprofit Kft 2021. év első félévi 
támogatásának beszámolójával kapcsolatos döntésről 

13. a 97 /2021.( IX.28.) számú határozatát, a Nyíregyházi Városi Diáksport Egyesület NYVDSE és 
iskolai diáksport támogatása keretre kapott 2021. év első félévi támogatásának beszámolójával 
kapcsolatos döntésről 

14. a 98/2021.(IX.28.) számú határozatát, a Nyíregyházi Teke Klub által beérkezett kérelemmel 
kapcsolatos döntésről 

15. a 99/2021.(IX.28.) számú határozatát, a Szabolcs Gasztro Kft. által beérkezett rendkívüli 
támogatási kérelemmel kapcsolatos döntésről 

16. a 100/2021.(IX.28.) számú határozatát, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei „Harmónia" 
Egyesített Szociális Intézmény Lakóotthona Nyíregyháza fenntartóváltásával kapcsolatos 
döntésről, továbbá a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ Alapító Okiratának és a 
Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról 

17. a 101/2021.(IX.28.) számú határozatát, a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ Szakmai 
Programjának és mellékleteinek módosításáról 

18. a 102/2021.(IX.28.) számú határozatát, a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ 2020. évi 
szakmai beszámolójának elfogadásáról 

19. a 103/2021.(IX.28.) számú határozatát, a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat 20222. évi fordulójához való csatlakozásról 

20. a 104/2021.(IX.28.) számú határozatát, a Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény 
Alapító Okiratának és a Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról 

21. a 105/2021.(IX.28.) számú határozatát, a Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény 
Szakmai Programjának és mellékleteinek módosításáról 

22. a 106/2021.(IX.28.) számú határozatát, a Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény 
2020. évi szakmai beszámolójának elfogadásáról 

23. a 107 /2021.(IX.28.) számú határozatát, a Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ Alapító 
Okiratának és a Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására, valamint a Huszá r tér 2/A 
telephely használatára vonatkozó haszonkölcsön szerződés elfogadására 

24. a 108/2021.(IX.28.) számú határozatát, a Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ Szakmai 
Programjának és mellékleteinek módosításáról 

25. a 109/2021.(IX.28.) számú határozatát, a Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ 2020. 
évi szakmai beszámolójának elfogadásáról 

26. a 110/ 2021.(IX.28.) számú határozatát, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Fogyatékosságügyi 
Tanácsa létrehozására és Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadására 

27. a 111/2021.(IX.28.) számú határozatát, - a generációk együttműködését segítő karácsonyi 
programok és rendezvények lebonyolítására - pályázati felhívás meghirdetésére 

28. a 112/2021.(IX.28.) számú hat ározatát, az Önkormányzati bérlakásban élő bérlők 
la kbértá mogatásána k megállapításáról 

29. a 113/2021.(IX.28.) számú határozatát, Járó Zoltán Sándor nem önkormányzati tulajdonban 
lévő bérlakásban lakók lakbértámogatásának megállapításáról 

30. a 114/2021.(IX.28.) számú határozatát, Markovics László lakbér-hozzájárulási támogatásra való 
jogosultságának megszüntetéséről 

31. a 115/2021.(IX.28.) számú határozatát, Papik Norbert és házastársa: Papik Anett együttes 
igénylők első lakáshoz jutó támogatásának megállapításáról 

32. a 116/2021.(IX.28.) számú határozatát, Mártonfalvi Máté és házastársa: Mártonfalviné Dudás 
Gréta együttes igénylők első lakáshoz jutó támogatásának megállapításáról 

33. a 117/2021.(IX.28.) számú határozatát, Balogh Sarolta és házastársa; Papp János együttes 
igénylők első lakáshoz jutó támogatásának megállapításáról 



34. a 118/2021.{IX.28.) számú határozatát, Horváth János és házastársa: Horváthné Piskolczi 
Andrea együttes igénylők első lakáshoz jutó támogatásának megállapításáról 

35. a 119/2021.(IX.28.) számú határozatát, Beleonné Csadek Tímea és házastársa: Beleon Tamás 
együttes igénylők első lakáshoz jutó támogatásának megállapításáról 

36. a 120/2021.(IX.28.) számú határozatát, Pásztor Dávid és házastársa: Pásztor Dávidné együttes 
igénylők első lakáshoz jutó támogatásának megállapításáról 

37. a 121/2021.(IX.28.) számú határozatát, Kunsági Alexandra és házastársa: Pál Tibor együttes 
igénylők első lakáshoz jutó támogatásának megállapításáról 

38. a 122/2021.(IX.28.) számú határozatát, Németh Alexandra és házastársa: Incze Róbert együttes 
igénylők első lakáshoz jutó támogatásának megállapításáról 

39. a 123/2021.(IX.28.) számú határozatát, Nagy Zsanett igénylő első lakáshoz jutó támogatásának 
megállapításáról 

40. a 124/2021.(IX.28.) számú határozatát, Vályogosné Váradi Zsuzsanna és házastársa: Vályogos 
Zsolt első lakáshoz jutó támogatása visszafizetésének elengedéséről 

41. a 125/2021.(IX.28.) számú határozatát, Daru-Fodor Eszter és házastársa: Daru Sándor együttes 
igénylők első lakáshoz jutó támogatásának megállapításáról 

42. a 126/2021.{IX.28.) számú határozatát, lgnát-Spinda Ivett igénylő első lakáshoz jutó 
támogatásának megállapításáról 

a Polgármester 

43. 24/2021.(X.07.) számú határozatát , Költségvetési előirányzat átcsoportosításáról 
44. 25/2021.(X.13.) számú határozatát, Költségvetési előirányzat átcsoportosításáról 
45. 26/2021.(X.18.) számú határozatát , Költségvetési előirányzat átcsoportosításáról 
46. 91/2021.(IX.29.) számú határozatát, 11 Nyíregyházi Atlétikai Centrum megvalósítása című projekt 

keretében textíliák, belsőépítészeti kiegészítők szállítása és helyszíni telepítése" tárgyú 
közbeszerzési értékhatár alatti beszerzési eljárás ajánlati felh ívásának véleményezéséről 

47. 92/2021.(IX.29.) számú határozatát, „ Digitális Élményközpont kialakítása (4400 Nyíregyháza, 
Rákóczi u. 5.)" tárgyú közbeszerzési értékhatár alatti beszerzési elj árás nyertes ajánlattevőjének 
kiválasztásáról 

48. 93/2021.(IX.29.) számú polgármesteri határozatát, a 11 Nyíregyházi lakóutcák kivitelezési 
feladataihoz kapcsolódó tervezési szolgáltatás" tárgyú közbeszerzési eljárásban az eljárás 
eredményéről 

49. 94/2021.{IX.29.) számú határozatát, a TOP-6.1.4.-16-NYl-2021-00008 számú „ a Tuzson János 
botanikus kert felújítása c. projekt keretében külső közművek engedélyes és kiviteli 
tervdokumentációjának elkészítésére tervező kiválasztása" tárgyú közbeszerzési értékhatár 
alatti beszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének kiválasztásáról 

50. 95/2021.(IX.29.) számú határozatát, „ Mesekert projekt kivitelezési munkálata i" tárgyú Kbt. 
81.§. szerinti uniós nyílt közbeszerzési eljárás lezárásáról 

51. 96/2021.{IX.30.) számú határozatát, „ Korong utca zárt csapadékcsatorna építése" tárgyú Kbt. 
117.§-ban meghatározott módon, szabadon kialakított, hirdetménnyel induló nyílt 
közbeszerzési eljárásban az ajánlat érvénytelenségéről szóló 79/ 2021. (IX.06.) kb. számú 
határozat visszavonásáról 

52. 97 /2021.(X.07 .) számú határozatát, 11Karácsonyi csomag kézbesítése időskorúak részére" tárgyú 
Kbt. 117.§-ban meghatározott módon, szabadon kialakított, hirdetménnyel induló nyílt 
közbeszerzési eljárás megindításáról 

53. 98/2021.(X.07.) számú határozatát 11 Afrikai m~dárröpde kivitelezése" tárgyú Kbt. 81.§ (1) 
bekezdése szerinti uniós nyílt közbeszerzési eljárásban ajánlat érvénytelenségéről 



S4. 99/2021.(X.07.) számú határozatát, „Karácsonyi csomag kézbesítése időskorúak részére" 
tárgyú Kbt. 117.§-ban meghatározott módon, szabadon kialakított, hirdetménnyel induló nyílt 
közbeszerzési eljárás megindításáról 

SS. 100/2021.(X.07.) számú határozatát, „Modern Városok Program" keretében megvalósuló 
Jégkorszak interaktív állatbemutató című projektelem megvalósításához kapcsolódó 
eszközbeszerzés - 2 részben (elektromos járművek : erőgép, pótkocsi)" tárgyú Kbt. 117.§-ban 
meghatározott módon, szabadon kialakított, hirdetménnyel induló nyílt közbeszerzési eljárás 
megindításáról 

S6. 101/2021.(X.07.) számú határozatát, „Modern Városok Program" keretében megvalósuló 
Jégkorszak interaktív állatbemutató című projektelem megvalósításához kapcsolódó 
eszközbeszerzés - Akvarisztikai eszközök beszerzése" tárgyú közbeszerzési értékhatár alatti 
beszerzési eljárás ajánlati felhívásának véleményezésére 

S7. 102/2021.(X.07.) 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 közbeszerzési értékhatár 
alatti beszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének kiválasztásáról 

S8. 103/2021.(X.07.) számú határozatát, a TOP-6.4.1. -16-NYl-2021-00003 számú „Belső körút -
László utca kereszteződésben jelzőlámpás szabályozás kivitelezése" tárgyú közbeszerzési 
eljárásban 

S9. 104/2021.(X.07.) számú határozatát, „ Nyíregyházi Atlétikai Centrum megvalósítása című 

projekt ke retében textíliák, belsőépítészeti kiegészítők szállítása és helyszíni telepítése" tárgyú 
közbeszerzési értékhatár alatti beszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének kiválasztásáról 

60. lOS/2021.(X.11.) számú határozatát, „Szent István és Szarvas utcák útburkolat felújítás" tárgyú 
közbeszerzési eljárásban ajánlat érvénytelenségéről 

61. 106/2021.(X.12.) számú határozatát, „ Korong utca zárt csapadékcsatorna építése" tárgyú Kbt. 
117.§-ban meghatározott módon, szabadon kialakított, hirdetménnyel induló nyílt 
közbeszerzési eljárásban az ajánlat érvénytelenségéről 

62. 108/2021.(X.13.) számú határozatát, „Jégkorszak interaktív állatbemutató építése 11-V. ütem 3 
részben" című projekt kapcsán műszaki ellenőri feladatok ellátása" tárgyú Kbt. 117.§-ban 
meghatározott módon, szabadon kialakított, hirdetménnyel induló nyílt közbeszerzési 
eljárásban 

63. 109/2021.(X.13.) számú határozatát, „Jégkorszak interaktív állatbemutató építése 11-V. ütem 3 
részben" című projekt kapcsán műszaki ellenőri feladatok ellátása" tárgyú Kbt. 117.§-ban 
meghatározott módon, szabadori kialakított, hirdetménnyel induló nyílt közbeszerzési 
eljárásban 

64. 110/2021.(X.19.) számú határozatát, „ Modern Városok Program" keretében megvalósuló 
Jégkorszak interaktív állatbemutató című projektelem megvalósításához kapcsolódó 
eszközbeszerzés - 2 részben (elektromos járművek : erőgép, pótkocsi)" tárgyú Kbt. 117.§-ban 
meghatározott módon, szabadon kialakított, hirdetménnyel induló nyílt közbeszerzési eljárás 
ajánlattételi felhívásának visszavonásáról 

6S. 111/2021.(X.20.) számú polgármesteri határozatát, a „ Lakóutcák kivitelezése Il l. ütem" tárgyú 
közbeszerzési eljárásban 

66. 112/2021.(X.22.) számú határozatát, „ Korong utca zárt csapadékcsatorna építése" tárgyú Kbt. 
117.§-ban meghatározott módon, szabadon kialakított, hirdetménnyel induló nyílt 
közbeszerzési eljárás eredményérő l 

67. 113/2021.(X.22.) számú határozatát, „Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata részére 
fizetési számlavezetés biztosítása és hozzá kapcsolódó folyószámla hitelkeret szerződés" tárgyú 
beszerzési eljárás megindításáról 

68. 114/2021.(X.22.) számú polgármesteri határozatát, a „ Lakóutcák kivitelezése Ill. ütem" tárgyú 

közbeszerzési eljárásban 
69. llS/2021.(X.22.) számú határozatát, „ Modern Városok Program" keretében megvalósuló 

Jégkorszak interaktív állatbemutató című projektelem megvalósításához kapcsolódó 



eszközbeszerzés - 4 részben" tárgyú Kbt. 117.§-ban meghatározott módon, szabadon 
kialakított, hirdetménnyel induló nyílt közbeszerzési eljárás megindításáról 

70. 116/2021.(X.28.) számú határozatát, „Modern Városok Program" keretében megvalósuló 
Jégkorszak interaktív állatbemutató című projektelem megvalósításához kapcsolódó 
eszközbeszerzés (állati dekoráció)" tárgyú Kbt. 117.§-ban meghatározott módon, szabadon 
kialakított, hirdetménnyel induló nyílt közbeszerzési eljárás megindításáról 

71. 117 /2021.(X.29.) számú határozatát, „Karácsonyi csomag kézbesítése időskorúak részére" 
tárgyú Kbt. 117.§-ban meghatározott módon, szabadon kialakított, hirdetménnyel induló nyílt 
közbeszerzési eljárás eredményéről 

72. 118/2021.(X.29.) 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 nyertes ajánlattevőjének 

kiválasztásáról 
73. 119/2021.(X.29.) számú határozatát, „ Modern Városok Program" keretében megvalósuló 

Jégkorszak interaktív állatbemutató című projektelem megvalósításához kapcsolódó 
eszközbeszerzés (állati dekoráció)" tárgyú Kbt. 117.§-ban meghatározott módon, szabadon 
kialakított, hirdetménnyel induló nyílt közbeszerzési eljárás megindításáról 

74. 120/2021.(X.29.) számú határozatát, „Széchenyi utca útburkolat felújítása" tárgyú Kbt. 81.§. (1) 
bekezdése szerinti uniós nyílt közbeszerzési eljárás eredményéről 

75. 121/2021.(X.29.} számú határozatát, „Modern Városok Program" keretében megvalósuló 
Jégkorszak interaktív állatbemutató című projektelem megvalósításához kapcsolódó 
eszközbeszerzés - Akvarisztikai eszközök beszerzése" tárgyú közbeszerzési értékhatár alatti 
beszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének kiválasztásáról 

76. 122/2021.(X.29.) számú határozatát, „Modern Városok Program" keretében megvalósuló 
Jégkorszak interaktív állatbemutató című projektelem megvalósításához kapcsolódó 
eszközbeszerzés - 4 részben" tárgyú Kbt. 117.§-ban meghatározott módon, szabadon 
kialakított, hirdetménnyel induló nyílt közbeszerzési eljárás megindításáról 

77. 15/2021(X.21.) GT/NYÍRVV Nonprofit Kft számú határozatát, a NYÍRVV Nonprofit Kft, mint az 
Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaság Szervezeti és Működési 
Szabályzata módosításának jóváhagyásáról 

78. 9/2021(1X.21.) GT/Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft számú határozatát, a Nyíregyházi 
Állatpark Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásáról 

jóváhagyólag tudomásul veszi. 

Dr. Ko á{ s Ferenc 
polgármester 

Erről értesü lnek: 

1./ A Közgyűlés tagjai 

* 
Dr. Szemán Sándor 

címzetes főjegyző 

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


