
A Közgyűlés 

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS 
KÖZGYŰLÉSÉNEK 

239/2021. (Xll.15.) számú 

határozata 

átruházott hatáskörök gyakorlásáról 

a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottságának 

l. a 144/ 2021.{Xl.5.) számú határozatát, a Nyíregyháza, Írisz u. 46. szám alatti 27661 hrsz-ú 
ingatlan 2/ 4-ed tulajdoni hányadának tovább értékesítéséhez történő hozzájárulásról 

2. a 152/ 2021.(Xl.17.) számú határozatát, a Humán-Net Alapítvány 2020. évi gazdasági 
beszámolójának elfogadásáról 

3. a 153/ 2021.(Xl.17.) számú határozatát, a Kék Nefelejcs Alapítvány fenntartásában működő 
„Reménység" Szenvedélybetegek Átmeneti Otthonának 2020. évi gazdasági beszámolójának 
elfogadásáról 

4. a 154/2021.(Xl.17.) számú határozatát, a Periféria Egyesület 2020. évi gazdasági 
beszámolójának elfogadásáról 

a Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottságának 

5. a 52/ 2021.(Xl.15.) számú határozatát, kulturá lis eseti kérelmek elbírálásáról 
6. a 53/ 2021.(Xl.15.) számú határozatát, Nyári napközis tábor 2021. évi szakmai beszámolójának 

elfogadásáról 
7. a 54/ 2021.(Xl.15.) számú határozatát, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 

fenntartásában működő óvodák 2020/ 2021-es nevelési évet záró szakmai beszámolóiról 
8. a 55/2021.(Xl.15.) számú határozatát, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 

fenntartásában működő óvodák 2021/2022-es nevelési évre vonatkozó munkatervének 
fenntartói véleményezéséről 

a Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottságának 

9. a 131/ 2021.(Xl.16.) számú határozatát, a 2021. évi Sport célfeladatok kereteken lévő 

megtakarítások felhasználásával kapcsolatos döntésről 
10. a 132/ 2021.(Xl.16.) számú határozatát, Nyíregyháza-Városi Református Egyházközség 

fenntartásában működő Sóstó Szivárvány Idősek Otthona 2020. évi szakmai beszámolójának és 
a „ Kálvineum" Idősek Otthona szociális étkeztetésről szóló 2020. évi szakmai beszámolójának 
elfogadásáról 

11. a 133/2021.(Xl.16.) számú határozatát, az Oltalom Szeretetszolgálat 2020. évi szakmai 
beszámolójának elfogadásáról 



12. a 134/2021.(Xl.16.) számú határozatát, Periféria Egyesület 2020. évi szakmai beszámolójának 
elfogadásáról 

13. a 135/2021.(Xl.16.) számú határozatát, a Kék Nefelejcs Alapítvány fenntartásában működő 
„ Reménység" Szenvedélybetegek Átmeneti Otthona 2020. évi szakmai beszámolójának 
elfogadásáról 

14. a 136/2021.(Xl.16.) számú határozatát, a Magyar Vöröskereszt Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei 
Szervezetének NYITOTI - Ház Anya - Gyermek Segítőotthon „Félutas" Kiléptető Ház 2020. évi 
szakmai beszámolójának elfogadásáról 

15. a 137 /2021.(Xl.16.) számú határozatát, Human-Net Alapítvány által működtetett 

Tanyagondnok Szolgálat 2020. évi szakmai beszámolójának elfogadásáról 
16. a 138/2021.(Xl.16.) számú határozatát, A Szigliget Gyermeküdülő 2021. évi szakmai 

beszámolójának elfogadásáról 
17. a 139/2021.(Xl.16.) számú határozatát, Nyári napközis tábor 2021. évi szakmai beszámolójának 

elfogadásáról 
18. a 141/2021.(Xl.16.) számú határozatát, az Önkormányzati bérlakásban élő bérlők 

lakbértámogatásának megállapításáról 
19. a 142/2021.(Xl.16.) számú határozatát, Bakó László és házastársa: Nagy Nikoletta együttes 

igénylők első lakáshoz jutó támogatásának megállapításáról 
20. a 143/2021.(Xl.16.) számú határozatát, Obsitos Róbert és házastársa: Obsitosné Csadek Beáta 

együttes igénylők első lakáshoz jutó támogatásának megállapításáról 
21. a 144/2021.(Xl.16.) számú határozatát, Csépke Gyula és házastársa: Csépke-Kiss Virág együttes 

igénylők első lakáshoz jutó támogatásának megállapításáról 
22. a 145/2021.(Xl.16.) számú határozatát, Fekete Ádám és házastársa: Fekete-Komor Dorina 

együttes igénylők első lakáshoz jutó támogatásának megállapításáról 
23. a 146/2021.(Xl.16.) számú határozatát, Mizser Ádám és házastársa: Mizserné Bujáki Krisztina 

együttes igénylők első lakáshoz jutó támogatásának megállapításáról 
24. a 147 /2021.(Xl.16 .) számú határozatát, - a generációk együttműködését segító karácsonyi 

programok és rendezvények lebonyolítására benyújtott pályázatok elbírálásáról 
25. a 148/2021.(Xl.29.) számú határozatát, a Bursa Hungarica 2022 Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíj pályázatokról 

a Polgármester 

26. 27 /2021.(Xl.09.) számú határozatát, Költségvetési előirányzat átcsoportosításáról 
27. 28/2021.(Xl.24.) számú határozatát, Költségvetési előirányzat átcsoportosításáról 
28. 29/2021.(Xl.26.) számú határozatát, Költségvetési előirányzat átcsoportosításáról 
29. 30/2021.(Xll.Ol.) számú határozatát, Költségvetési előirányzat átcsoportosításáról 
30. 123/2021.(Xl.05.) számú határozatát, „ Szent István és Szarvas utcák útburkolat felújítás" tárgyú 

közbeszerzési eljárásban az eljárás eredményéről 
31. 124/2021.(Xl.05.) számú határozatát, „Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata részére 

fizetési számlavezetés biztosítása és hozzá kapcsolódó folyószámla hitelkeret szerződés" tárgyú 
beszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének kiválasztásáról 

32. 125/2021.(Xl.05.) számú határozatát, „ Nyíregyházi Atlétikai Centrum megvalósításához 
kapcsolódó konyhatechnológiai eszközök beszerzése" tárgyú a Kbt. 112. § (1) bekezdés b) 
pontja szerinti beszerzési eljárásban az ajánlattevő ajánlatának érvénytelenítéséről 

33. 126/2021.(Xl.09.) 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 eljárásban ajánlat érvénytelenségéről 

34. 127 /2021.{Xl.17.) számú határozatát, „az Ifjúsági Ház működtetésére és a 2022-2023. év ifjúsági 
feladatok ellátására" tárgyú közbeszerzési értékhatár alatti beszerzési eljárás megindításáról 



35. 128/2021.{Xl.17.) számú határozatát, „ A Jósa András Múzeum turisztikai célú fejlesztése" című 
TOP-6.l.4.-16-NYl-2021-00007 számú projekt kiállítási tematika készítőjének beszerzése" 
tárgyú beszerzési eljárás megindításáról 

36. 129/2021.{Xl.18.) számú határozatát „Afrikai madárröpde kivitelezése" tárgyú Kbt. 81.§ (1) 
bekezdése szerinti uniós nyílt közbeszerzési eljárás eredményéről 

37. 130/2021.(Xl.23.) számú határozatát, „Szent István és Szarvas utcák útburkolat felújítás" tárgyú 
közbeszerzési eljá rásban a vállalkozási szerződés hatálybeléptetéséről 

38. 131/2021.(Xl.25.) számú határozatát, a TOP-6.4.l.-16-NYl-2021-00003 számú „ Belső körút -
László utca kereszteződésben jelzőlámpás szabályozás kivitelezése" tárgyú közbeszerzési 
eljárásban 

39. 132/2021.{Xl.26.) számú határozatát, „Nyíregyházi Atlétikai Centrum - mobiliák beszerzése" 
tárgyú uniós értékhatárt elérő értékű Kbt. 81.§ (1) bekezdése szerinti nyílt közbeszerzési eljárás 
eredményének megállapításáról 

40. 133/2021.(Xl.26.) számú határozatát, a TOP-6.4.l.-16-NYl-2021-00003 számú „ Belső körút -
László utca kereszteződésben jelzőlámpás szabályozás kivitelezése" tárgyú Kbt. 81.§-a alapján 
uniós nyílt közbeszerzési eljárás megindításáról 

41. 134/2021.{Xl.26.) számú határozatát, „Nyíregyházi Atlétikai Centrum megvalósításához 
kapcsolódó konyhatechnológiai eszközök beszerzése" tárgyú a Kbt. 112. § (1) bekezdés b) 
pontja szerinti beszerzési eljárásban az ajánlattevők ajánlatainak érvénytelenítéséről 

42. 6/ 2021(X.28.) GT/Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft számú határozatát, a Nyíregyházi 
Sportcentrum Nonprofit Kft. 2021. évi módosított üzleti tervének jóváhagyásáról 

43. 4/2021(X.28.) GT/NYSÜ Kft számú határozatát, a Nyíregyházi Sportlétesítményeket Üzemeltető 
Kft. 2021. évi módosított üzleti tervének jóváhagyásáról 

44. 5/2021{Xl.17.) GT/NYSÜ Kft számú határozatát, a Nyíregyházi Sportlétesítményeket 
Üzemeltető Kft. Felügyelőbizottsági tagjainak visszahívásáról, új Fe lügyelőbizottság i tagok 
megválasztásáról 

45. 3/2021(Xll.Ol.) GT/Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft számú határozatát, a Nyírvidék 
Képző Központ Nonprofit Kft Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásáról 

jóváhagyólag tudomásul veszi. 

Dr. Kovác 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 


