
NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS 

KÖZGYŰLÉSÉNEK 

103/2020. {VIII. 27.} számú 

határozata 

a „Óvodai Pályaépítési Program" II. üteme keretében benyújtandó pályázatról és az önkormányzati saját 
erő biztosításáról 

A Közgyűlés 

1) A Magyar Labdarúgó Szövetséggel megvalósítani kívánt „ Óvodai Pályaépítési Program" című bruttó 
17.729.200,- Ft összegben maximalizált összköltségű projekt megvalósításával egy e tért . 

2) A Program 90%-nak megfelelő mértékű, bruttó 15.956.280,- Ft maximum támogatási összeget 
figyelembe véve, a megvalósításhoz szükséges maximum bruttó 1.772.920,- Ft összegű saját forrást 
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetése terhére a szükséges 
ütemben biztosítja • 

Felhatalmazza a Polgármestert a határozat mellékletét képező Tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat és a 
beruhazas során felmerülő további szükséges dokumentumok aláírására. 

Utasítja: 

3) A Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály vezetőjét a Program megvalósításához szükséges 
tulajdoni lapok és hatósági nyilatkozatok beszerzésére. 

Határidő : 2020. augusztus 31. 
Felelős: Pató István Városfejlesztési és Városüzemeltetési osztályvezető 

4) A Gazdasági Osztály vezetőjét az önerő biztosítására a 2020. évi költségvetésben. 
Határidő : 2020. szeptember 30. 
Felelős : Szűrös Anita Gazdasági osztályvezető 

Dr. Kovács Ferenc 
polgármester 

Erről értesülnek: 

1.) A Közgyűlés tagjai 

k.m.f. 

2.) A jegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői 

Dr. Szemán Sándor 
címzetes főjegyző 



Melléklet a 103/2020. (Vlll.27.) számú határozathoz 

Tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat 

Alulírott, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhelye: 4400 Nyíregyháza Kossuth tér 1. 
adószáma: 15731766-2-15 képviseli: Dr. Kovács Ferenc polgármester) kötelezettséget vállalok arra, hogy az 
1/1 arányban tulajdonomban álló, a Nyíregyháza Járási Földhivatalnál - 12164/2. helyrajzi számon 
nyilvántartott, természetben 4551 Nyíregyháza- Oros Fő utca 60. 

címen található ingatlanon az óvodai Pályaépítési Program keretében megépülő pálya kivitelezéséhez 
szükséges terület használatát a Magyar Labdarúgó Szövetség részére átengedem. 

Hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Labdarúgó Szövetség a fent megnevezett ingatlanon sportpályát 
létesítsen. 

Hozzájárulok ahhoz, hogy a felépült futballpályát a Magyar Labdarúgó Szövetséggel együttműködve 7 éven 
keresztül együtt használjuk és hasznosítsuk a TAO pályázatban leírt cél megvalósítása érdekében. 

Nyilatkozom arról, hogy a fenti ingatlan nem tartozik az Önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonába. 

Nyilatkozom, hogy fent nevezett ingatlanon a Nyíregyházi Tankerületi Központ, mint Vagyonkezelő 
kivételével harmadik személynek nem áll fenn olyan joga, amely akadályozná a Magyar Labdarúgó 
Szövetséget abban, hogy a fenti ingatlanon a beruházást megvalósítsa. 

Nyilatkozom továbbá, hogy az általam képviselt szervezet alapító (létesítő) okirata alapján jogosult vagyok a 
szervezet képviseletére és rendelkezem a jelen nyilatkozat megtételéhez szükséges felhatalmazással. 

Kelt: Nyíregyháza, 2020. augusztus 27. 
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Nyíregyháza MJV Önkormányzata 
4400 Nyíregyháza Kossuth tér 1. 

Dr. Kovács Ferenc 
polgármester 


