NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS

KÖZGYŰLÉSÉNEK

212/2014. (X. 30.) számú
határozata

a nyíregyházi labdarúgás infrastrukturális fe/téte/einek fej/esztésérő/

Közgyűlés

A
1)

a Spartacus Kft. által benyújtásra került sportfejlesztési program center-pályájának bruttó
292100000,- Ft költségű infrastrukturális fejlesztéséhez szükséges jelen határozat 1-3. sz. mellékietei
szerinti nyilatkozatokat
e I f o g a d j a.

2)

Az 1-3. sz. mellékletekben foglalt nyilatkozatok aláírására f e I h a t a I m a z z a a polgármestert.

t!/t~

Dr. Kovács Ferenc
polgármester

Erről értesül nek:
1./ A Közgyűlés tagjai
2./ A címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal

Dr. Szemán Sándor
címzetes főjegyző

belső

szervezeti egységeinek vezetői

1. számú melléklet a 212/2014. (X.30.) számú határozathoz

TULAJDONJOG FENNTARTÁSI

NYILATKOZAT

Alulírott Dr. Kovács Ferenc polgármester Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának (4400
Nyíregyháza, Kossuth tér 1. sz.) képviseletében eljárva akként

n y i I a t k o z o m,

hogya 1391. helyrajzi számon nyilvántartott és bejegyzett, természetben a Nyíregyháza Sóstói u. 24. sz.
alatt található Városi Stadionban található center-pályán a Nyíregyháza Spartacus Football Club Kft. (4400
Nyíregyháza Sóstói u. 24/a ., adószám: 12510609-2-15, cégjegyz. szám : 15-09-066456) által a Magyar
Labdarúgó Szövetség felé benyújtásra került látványsportágak Tao-pályázati forrásból történő fejlesztés
keretében megvalósuló, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonába kerülő beruházás
vonatkozásában a műszaki átadás-átvétel napját követő 15 év időtartamig az Önkormányzat a tulajdonjogát
fenntartja, nem idegeníti el, valamint 15 éven át sportcéllal működteti.

Nyíregyháza, 2014. október 30.
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Dr. Kovács Ferenc
polgármester
Nyíregyháza M~el Jogú Város
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2. számú melléklet a 212/2014. (X.30.) számú határozathoz

TULAJDONOSI HOZZÁJÁRULÁS

Alulírott Dr. Kovács Ferenc polgármester Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának (4400
Nyíregyháza, Kossuth tér 1. sz.) képviseletében eljárva

h o z z á j á r u lok,

hogya 1391. helyrajzi számon nyilvántartott és bejegyzett, természetben a Nyíregyháza Sóstói u. 24. sz.
alatt található Városi Stadionban található center-pályán a Nyíregyháza Spartacus Football Club Kft. (4400
Nyíregyháza Sóstói u. 24/a ., adószám: 12510609-2-15, cégjegyz. szám : 15-09-066456) által a Magyar
Labdarúgó Szövetség felé benyújtásra került látványsportágak Tao-pályázati forrásból történő fejlesztés
keretében a beruházás- fejlesztés megvalósuljon, továbbá a beruházás üzembe helyezését követő 15
évben- a beruházás üzembe helyezését követő 30 napon belül- a Magyar Állam javá ra az ingatlan
nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerüljön bejegyzésre .

Nyíregyháza, 2014. október 30.
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Dr Kovács Ferenc
polgármester
Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzata
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3. számú melléklet a 212/2014. (X.30.) számú határozathoz

TULAJDONOSI NYILATKOZAT

Alulírott Dr. Kovács Ferenc polgármester Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának (4400
Nyíregyháza, Kossuth tér 1. sz.) képviseletében eljárva

e n g e d é I yez e m,

hogya 1391. helyrajzi számon nyilvántartott és bejegyzett, természetben a Nyíregyháza Sóstói u. 24. sz.
alatt található Városi Stadionban található center-pályán a Nyíregyháza Spartacus Footba ll Club Kft. (4400
Nyíregyháza Sóstói u. 24/a ., adószám : 12510609-2-15, cégjegyz. szám : 15-09-066456) a Magyar Labdarúgó
Szövetség felé benyújtásra kerülő látvány-csapatsportágak Tao-pályázatában fejleszt ést-beruházást
tervezzen és a pályázat pozitív elbírálását követően közgyűlés i határozat felhatalmazása és j óváhagyása
függvényében azt a törvényi előírások betartása mellett megvalós ítsa .

Nyíregyháza, 2014. október 30.
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Dr. Kovács Ferenc
polgármester
Nyíregyháza Me ye i Jogú Város
Önkor.(Jlá vtat;:}
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