
NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS 
KÖZGYŰLÉSÉNEK 

35/2016.(11.25.) számú 

határozata 

a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. részére a látvány csapatsportágak fejlesztése program 
keretében benyújtásra kerülő pályázatok infrastrukturális fejlesztéseihez szükséges tulajdonosi 

hozzájárulások kiadásáról 

A Közgyűlés 

1) 	 a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft . által a látvány csapatsportágak fejlesztése program 
keretében benyújtandó pályázatok te rvezett fejlesztéseivel egyetért. 

2) 	 A tervezett fejlesztések megvalósításához szükséges 30-30% saját erőt, 

• 	 a Tiszavasvári úti sportcsarnok felújítása beruházás esetében 15 OOO eFt összeggel, míg 

• 	 a M óricz Zsigmond Általános Iskola tornaterem felújítása beruházás esetében 9 OOO eFt 

összeggel éves költségvetési rendeletében biztosítja. 

3) 	 a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. által a látvány csapatsportágak fejlesztése program 
keretében benyújtásra ke rü l ő pá lyázatok fejlesztéseihez hozzájárul azzal, hogya beruházások 
során megvalósuló projektelemeket a beruházás befejezést követően a Nyíregyházi 
Sportcentrum Nonprofit Kft. t érítésmentes átadás keretében az önkormányzat tulajdonába adja. 

4) 	 A pályázatok benyújtásához szükséges - jelen határozat mellékletét képező - nyilatkozatok 
kiadásával egyetért. 

5) 	 Felhata lmazza: Dr. Kovács Ferenc polgármestert a mellékletben foglalt nyilatkozatok aláírására . 

k.m.t. 

....... 

\..... 
 ~ 

Dr. Kovács Ferenc Dr. Szemán Sándor 
polgármester címzetes főjegyző 

* 

Erről értesülnek: 

1.) A Közgyűlés tagjai 

2.) A címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső sze rvezeti egységeinek vezető i 

3.) A Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft . ügyvezetője 
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Melléklet a 35/2016.(11.25.} számú határozathoz 

TULAJDONOSI FENNTARTÁSI NYILATKOZAT 

Alulírott Dr. Kovács Ferenc polgármester, Nyíregyháza Megye Jogú Város 

Önkormányzatának (4400 Nyíregyháza Kossuth tér 1. sz.) képviseletében eljárva 

nyilatkozom, 

hogy a 100 százalékban önkormányzati tulajdonban lévő 0665/3 helyrajzi számon 

nyilvántartott és bejegyzet t, t ermészetben a 4400 Nyíregyháza Tiszavasvári u.12. szám alatt 

található Zrínyi Ilona Gimnázium sportcsarnokának épület objektumán a Magyar Kézilabda 

Szövetség felé a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. által benyújtott látványsportágak 

TAO-pályázati forrásból történő fejlesztés keretében megvalósuló, Nyíregyháza Megyei Jogú 

Város Önkormányzatának tulajdonába kerülő beruházás vonatkozásában a műszaki átadás

átvétel napját követő 15 év i dőtartamig az Önkormányzat a tulajdonjogát fenntartja, nem 

idegeníti el, valamint 15 éven át sportcéllal működtet i, a társasági adóról és osztalékadóról 

szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C § pontja értelmében, a 107/2011 (VI.30.) 

Kormányrendeletben foglaltak szerint. 

Nyíregyháza, 2016. február 25. 
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\ I; .['ll ~Ilegyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 
'--..:

képviseletében 

Dr. Kovács Ferenc 

polgármester 
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TULAJDONOSI FENNTARTÁSI NYILATKOZAT 

Alulírott Dr. Kovács Ferenc polgármester, Nyíregyháza Megye Jogú Város 

Önkormányzatának (4400 Nyíregyháza Kossuth tér 1. sz.) képviseletében eljárva 

nyilatkozom, 

hogy a 100 százalékban önkormányzati tulajdonban lévő 5165/7 helyrajzi számon 

nyilvántartott és bejegyzett, természetben a 4400 Nyíregyháza Virág utca 66. szám alatt 

található Móricz Zsigmond Általános Iskola tornatermének épület objektumán a Magyar 

Labdarúgó Szövetség felé a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. által benyújtott 

látványsportágak TAO-pályázati forrásból történő fejlesztés keretében megvalósuló, 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 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, a 

társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C § pontja értelmében, a 

107/2011 (VI.30.) Kormányrendeletben foglaltak szerint. 

Nyíregyháza, 2016. február 25 . 
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képviseletében
r 

Dr. Kovács Ferenc 

polgármester 



TULAJDONOSI HOZZÁJÁRULÁS 


Alulírott Dr. Kovács Ferenc polgármester, Nyíregyháza Megye Jogú Város 

Önkormányzatának (4400 Nyíregyháza Kossuth Tér 1. sz.) képviseletében eljárva 

hozzájárulok, 

hogy a 100 százalékban önkormányzati tulajdonban lévő 0665/3 helyrajzi számon 

nyilvántartott és bejegyzett, t ermészetben a 4400 Nyíregyháza Tiszavasvári u.12. szám alatt 

található Zrínyi Ilona Gimnázium sportcsarnokának épület objektumán a Magyar Kézilabda 

Szövetség felé a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. által benyújtott látványsportágak 

TAO-pályázati forrásból történő fejlesztés megvalósuljon, továbbá a beruházás üzembe 

helyezését követő 15 évre - beruházás üzembe helyezését követő 30 napon belül - a Magyar 

Állam javára az ingatlan nyi lvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig 

jelzálogjog kerüljön bejegyzésre a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. 

törvényben foglaltak szerint. 

Nyíregyháza, 2016. február 25 . 
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" /.' Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 
~-~ 

képviseletében 

Dr. Kovács Ferenc 

polgármester 



TULAJDONOSI HOZZÁJÁRULÁS 


Alulírott Dr. Kovács Ferenc polgármester, Nyíregyháza Megye Jogú Város 

Önkormányzatának (4400 Nyíregyháza Kossuth tér 1. sz.) képviseletében eljárva 

hozzájárulok, 

hogy a 100 százalékban önkormányzati tulajdonban lévő 5165/7 helyrajzi számon 

nyilvántartott és bejegyzett, természetben a 4400 Nyíregyháza Virág utca 66. szám alatt 

található Móricz Zsigmond Általános Iskola tornatermének épület objektumán a Magyar 

Labdarúgó Szövetség felé a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. által benyújtott 

látványsportágak TAO-pályázati forrásból történő fejlesztés megvalósuljon, továbbá a 

beruházás üzembe helyezését követő 15 évre - beruházás üzembe helyezését követő 30 

napon belül - a Magyar Állam javára az ingatlan nyilvántartásba az igénybe vett 

adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerüljön bejegyzésre a társasági adóról és az 

osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvényben foglaltak szerint. 

Nyíregyháza, 2016. február 25. 

, _~ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 

képviseletében 

Dr. Kovács Ferenc 

polgármester 



TULAJDONOSI NYILATKOZAT 


Alulírott Dr. Kovács Ferenc polgármester, Nyíregyháza Megye Jogú Város 

Önkormányzatának (4400 Nyíregyháza Kossuth tér 1. sz.) képviseletében eljárva 

engedélyezem, 

hogy a 100 százalékban önkormányzati tulajdonban lévő 0665/3. helyrajzi számon 

nyilvántartott és bejegyzett, természetben a 4400 Nyíregyháza Tiszavasvári u. 12. szám alatt 

található sportcsarnok épület objektumán a Magyar Kézilabda Szövetség felé a Nyíregyházi 

Sportcentrum Nonprofit Kft. által benyújtott látványsportágak TAO-pályázati forrásból 

történő fejlesztést-beruházást tervezzen és pozitív elbírálás esetén azt a társasági adóról és 

osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény értelmében, a 107/2011 (VI.30.) 

kormányrendeletben foglaltak szerint megvalósítsa. A kivitelezéshez szükséges önerőt 

Nyíregyháza MJV Önkormányzata biztosítja. 

Nyíregyháza, 2016. február 25. 
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Nyíregyhá'za Megyei Jogú Város Önkormányzata 

képviseletében 

Dr. Kovács Ferenc 

polgármester ' 



TULAJDONOSI NYILATKOZAT 


Alulírott Dr. Kovács Ferenc polgármester, Nyíregyháza Megye Jogú Város 

Önkormányzatának (4400 Nyíregyháza Kossuth Tér 1. sz.) képviseletében eljárva 

engedélyezem, 

hogy a 100 százalékban önkormányzati tulajdonban lévő 5165/7. helyrajzi számon 

nyilvántartott és bejegyzett, természetben a 4400 Nyíregyháza Virág u. 66. szám alatt 

található Móricz Zsigmond Általános Iskola sportcsarnokának épület objektumán a Magyar 

Labdarúgó Szövetség felé a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. által benyújtott 

látványsportágak TAO-pályázati forrásból történő fejlesztést-beruházást tervezzen és pozitív 

elbírálás esetén azt a társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 

értelmében, a 107/2011 (V1.30.) kormányrendeletben foglaltak szerint megvalósítsa. A 

kivitelezéshez szükséges önerőt Nyíregyháza MJV Önkormányzata biztosítja. 

Nyíregyháza, 2016. február 25. 
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áza Megyei Jogú Város Önkormányzata 

képviseletében 

Dr. Kovács Ferenc 


