
NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÖZGYŰLÉSÉN EK 


43/2015.(111.26.) számú 


határozata 


a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.-vel kötött vagyonkezelési szerződés 


megszü ntetéséről 


A Közgyűlés 

az előterjesztést megtárgyalta, és 

a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.-vel kötött vagyonkezelési szerződést megszüntető 

okiratot a melléklet szerint jóváhagyja . 

Felhatalmazza: Dr. Kovács Ferenc polgármestert a vagyonkezelési szerződést megszüntető 
okirat aláírására . 

Utasítja: a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. ügyvezetőjét a vagyonkezelési szerződés 
megszüntetése kapcsán a vagyonkezelési szerződésben rögzített kötelezettségek 
maradéktalan teljesítésére. 

k.m.f. 
t (kr-!1 

Dr. Kovács Ferenc Dr. Szemán Sándor 


polgármester címzetes főjegyző 


A határozatot kapják: 

1./ A Közgyűlés tagjai 
2./ A címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői 
3./ Kósa Árpád, a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. ügyvezetője 
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Melléklet a 43/2015. (111.26.) számú határozathoz: 

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉST MEGSZÜNTETŐ OKIRAT 

amely létrejött egyrészről 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 

székhelye: 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. 
képviseli: Dr. Kovács Ferenc polgármester 
törzsszáma: 731762 
adószáma: 15731766-2-15 
bankszámlaszáma: 11744003-15402006-00000000 
statisztikai számjele: 15731766-8411-321-15 
mint Tulajdonos (a továbbiakban: Tulajdonos), valamint a 

Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. 

székhelye: 4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 24. 
képviseli: Kósa Árpád ügyvezető 
cégjegyzékszá ma: 15-09-073719 
adószáma: 21064467-2-15 
bankszámlaszáma: 11744003-20613374-00000000 
statisztikai számjele: 21064467-9319-572-15 
mint Vagyonkezelő (a továbbiakban: Vagyonkezelő) 

a továbbiakban együtt: Szerződő felek között alulírott helyen és napon a következő 
feltételekkel : 

1. 	 Szerződő Felek megállapítják, hogya Tulajdonos a NYíRSULI Nyíregyházi 
Sportszolgáltató Nonprofit Kft. nevét a 3/2014.(XII.18.) GT/NVíRSULI Kft. számú 
polgármesteri határozatával 2015. január 1. napjától Nyíregyházi Sportcentrum 
Nonprofit Kft.-re módosította. 

2. 	 Szerződő Felek megállapítják, hogy közöttük 2013. július 17. napján vagyonkezelési 
szerződés jött létre, mely szerződést 2014. március 20. napján módosítottak. A 
vagyonkezelési szerződéssel a Tulajdonos határozatlan időre a Vagyonkezelő 

vagyonkezelésébe adta a tulajdonában álló nyíregyházi ingatlan-nyilvántartásban 
3277/1 hrsz. alatt szereplő, kivett sportcsarnok megnevezésű, 2 ha 4128 m 
területnagyságú Bujtosi Szabadidő Csarnokot. 

3. 	 Szerződő felek kijelentik, hogya közöttük létrejött 2. pont szerinti vagyonkezelési 
szerződést egyező akarattal, közös megegyezéssel 2015. március 31. napjával 
megszüntetik. 

4. 	 Szerződő felek jelen okirat aláírásával vállalják, hogya vagyon kezelt eszközök 2015. 
március 31. napjával a Vagyonkezelő könyveiből kivezetésre, a Tulajdonos könyveiben 
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a vagyonkezelési jog megszüntetésével kapcsolatos elszámolás eredményeképpen a 
vagyontestet érintően létrejövő változások átvezetésre kerülnek a jogszabályi 
előírások betartásával. 

5. 	 Vagyonkezelő vállalja, hogyavagyonkezelési szerződés megszüntetése kapcsán a 
vagyonkezelési szerződésben rögzített kötelezettségeit maradéktalanul teljesíti a 
Tulajdonos felé. 

Vagyonkezelőt a vagyonkezelési szerződés megszüntetése kapcsán különösen az 
alábbi kötelezettségek terhelik: 

- a vagyonkezelési szerződés 111.15. pontja alapján a vissza pótlási kötelezettség 
teljesítése után keletkezett, könyveiben nyilvántartott maradvány végösszegével 
2015. március 31. napjáig köteles a Tulajdonos felé elszámolni; 

- a vagyonkezelési szerződés IV. 3. pontja alapján a 2014. évi támogatás összegével az 

éves beszámoló benyújtásával egyidejűleg, de legkésőbb 2015. május 31. napjáig 
köteles a tulajdonos felé elszámolni; 

- a vagyonkezelési szerződés V. 9. pontja alapján a vagyonkezelői jog ingatlan
nyilvántartásból való törléséről köteles gondoskodni; 

6. 	 Szerződő felek kijelentik, hogy egymással szemben az 2. pont szerinti jogviszonyból 
eredő egyéb kötelezettséget nem érvényesítenek. 

7. 	 A jelen okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv 
rendelkezései az irányadók. 

Szerződő felek jelen okiratot együttesen elolvasták, és a közös értelmezést követően, mint 
akaratukkal mindenben megegyezőt, cégszerűen aláírták. 

Nyíregyháza, 2015. március 31. 

J(l JI j........................ t!r.~1.................................. ............. ...................... ........... ... .. ................. .. 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Nyíregyházi Sportcentrum 

Önkormányzata Nonprofit Kft. 
képviseletében: képviseletében: 

Dr. Kovács Ferenc 	 Kósa Árpád 

polgármester 	 ügyvezető 

Jogilag ellenjegyezte: 

, lo{J'. ... J 'IÁ
Datum: ..............:...~ .... :.....:...... . 

Aláírás: ...... 

Pénzügyileg ellenjegyezte: 

, 2(Af. 0~ /7) . 
Datum: ........................ ....../..... .. 

AI " , c j~ .airas: ............ ........~..~........ 
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