
NYíREGYHÁZA MEGYEI JOG Ú VÁROS 

KÖZGYŰLÉSÉNEK 

9/2016.(1.28.) számú 

határozata 

a NYíRVV Nonprofit Kft.-vel kötött üzemeltetési szerződés módosításáról 

A Közgyűlés 

az előterjesztést megtárgyalta, és 

- a NvíRVV Nonprofit Kft.-vel kötött üzemeltetési szerződés módosítását jelen 

határozat mellékiete szerint jóváhagyja. 

Felhatalmazza: Dr. Kovács Ferenc polgármestert az üzemeltetési szerződésmódosítás 

aláírására . 

Utasítja: a NvíRVV Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy gondoskodjon az Ózon Panzió és 

Vadászház üzemeltetési jogviszonya alatt beszerzett eszközök Önkormányzat részére történő 
térítésmentes átadásáról. 

I(A,.~() 
Dr. Kovács Ferenc 

pOlgármester 

Erről értesülnek: 

1./ A Közgyűlés tagjai 
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Dr. Szemán Sándor 
címzetes főjegyző 

2./ A címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységei nek vezetői 
3./ Bocskai Péter, a NYíRVV Nonprofit Kft. ügyvezetője 



Melléklet a 9/2016. (1.28.) számú határozathoz 

A 2013. szeptember 26. napján létrejött 
EGYSÉGES SZERKEZETŰ ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS MÓDOsíTÁSA 

Amely létrejött egyrészről Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 
(székhelye: 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1., statisztikai számjele: 15731766-8411-321-15, 
képviseletében: Dr. Kovács Ferenc polgármester)mint üzemeltetésbe adó, a továbbiakban 
Önkormányzat 

másrészről NYíRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. (4400 
Nyíregyháza, Tüzér u.2-4., cégjegyzékszáma: Cg.15-09-060275, képviseletében : Bocskai Péter 
ügyvezető) mint üzemeltetésbe vevő, továbbiakban Üzemeltető, együttesen a Szerződő 
Felek között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételek szerint : 

1. Szerződő Felek megállapítják, hogy közöttük 2013. szeptember 26. napján egységes 
szerkezetű üzemeltetési szerződés jött létre határozatlan időtartamra. 

2. Szerződő Felek megállapodnak, hogya közöttük érvényben lévő üzemeltetési 
szerződést az alábbiak szerint módosítják. 

3. Az üzemeltetési szerződés 2. számú mellékiete törlésre kerül, és helyébe az alábbi -
jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képező - módosított 2. számú melléklet 
lép. 

4. A szerződés egyéb rendelkezései változatlan formában fennmaradnak. 
5. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről 

szóló 2013 . évi V. törvényelőírásait kell alkalmazni. 
6. A szerződésmódosítást a felek elolvasták, és mint akaratukkal mindenben 

megegyezőt helybenhagyólag aláírták. 

Jelen szerződésmódosítás hatályba lépéséhez Nyíregyháza Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Közgyűlésének jóváhagyása szükséges. 
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Nyíregyháza, 2016) fluár 29. 
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Nyíregyháza Me'I\~eilogú Váro~ .. / 
Önkormáriúata - .' 

Dr. Kovács Fere'trc--' 
polgármester 
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NYÍRvv Nonprofit Kft. 
4400 Nyíregyháza, Tüzér u. 2-4. 
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Vagyonkezelő Nonprofit Kft. 

Bocskai Péter 
ügyvezető 



Melléklet az üzemeltetési szerződés módosításához 

2. számú melléklet 

a.) pontja 

• Nyíregyháza, Sóstói u. 54. sz. (Bencs Villa) 
• Nyíregyháza, Tokaji u. 3. sz. 
• Nyíregyháza, Hősök tere 9. sz. 
• Nyíregyháza, Luther u. 3. sz. 
• Nyíregyháza, Jókai tér 4. sz. 
• Nyíregyháza, Bessenyei tér 3-4 sz. 
• Nyíregyháza, Kossuth tér 8. sz. 158/3/A/43 hrsz. alatti ingatlan 22,S4m 2 alapterületű 

ingatlanrésze 

b.) pontja 

• Tanműhelyek: 

• Nyíregyháza, Mák u. 8. sz. 
• Nyíregyháza, Hunyadi u. 21. sz. 
• Szigligeti Gyermeküdülő 
• Városi Stadion 
• Volán sporttelep 
• Orosi sporttelep 
• Örökösföldi labdarúgó pálya 
• Tiszavasvári úti sportpálya 

Nyíregyháza, Ungvár s. 3-5., Ungvár s. 23., 
Ungvár s. 23/0., Ungvár s. 27., Henger sor 10., 
Vay Ádám krt. 6., Derkovits Gy. u. 110., 
4553 Apagy, hrsz.07/13., 07/18.,07/20. 

8264 Szigliget, Majális domb 
Nyíregyháza, Sóstói u. 24. sz. 
Nyíregyháza, Zalka M. u. 20. sz. 
Nyíregyháza-Oros, Fő utca 
Nyíregyháza, Törzs u. hrsz: 01884/9 
Nyíregyháza, Tiszavasvári u. hrsz: 6707,6743 


