
Nyíregyháza Megyei Jogú Város 

Közgyűlésének 

141/2021. {IX. 30.) számú 

határozata 

a 6098. hrsz-on, természetben a 4400 Nyíregyháza Kiss Ernő u. 8. szám alatt található 

Nyíregyházi Vasvári Pál Gimnázium udvarának fejlesztésére benyújtani kívánt pályázathoz 

szükséges tulajdonosi hozzájárulás kiadásáról 

A Közgyűlés 

1) A Magyar Labdarúgó Szövetséggel megvalósítani kívánt „Országos Pályaépítési Program" című 
bruttó 38.100.000,- Ft összköltségű projekt megvalósításával egy e tért. 

2.) Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonát képező 6098. helyrajzi számú 

ingatlanon, természetben a Kiss Ernő u. 8. szám alatt található Nyíregyházi Vasvári Pál Gimnázium 

udvarának fejlesztésére benyújtani kívánt pályázathoz szükséges tulajdonosi hozzájárulás 
aláírásához hozzájárul azzal, hogy a beruházás megvalósításához az Önkormányzat önerőt nem 
biztosít. 

Felhatalmazza: Dr. Kovács Ferenc polgármestert a szükséges hozzájáruló nyilatkozatok, illetőleg 

a beruházás megvalósításához szükséges valamennyi okirat, szerződés és 
megállapodás aláírására. 

Utasítja: a Vagyongazdálkodási Osztály vezetőjét, és a Sportreferatúrát a szükséges 
intézkedések megtételére 

Felelős: Vagyongazdálkodási Osztály vezetője 

Dr. Kovác ere ne 
polgármester 

Erről értesülnek: 
1./ A Közgyűlés tagjai 

Dr. Szemán Sándor 
címzetes főjegyző 

2./ A címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői 



Melléklet a 141/2021. (IX.30.) 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 az Önkormányzat tulajdonában álló, az ingatlan-nyilvántartásban 6098 
helyrajzi számon nyilvántartott, természetben 4400 Nyíregyháza Kiss Ernő u. 8. szám alatt található 
ingatlan 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 és a Nyíregyházi 
Tankerületi Központtal együttműködve 15 éven keresztül együtt használjuk és hasznosítsuk a TAO 
pályázatban leírt cél megvalósítása érdekében. 

Nyilatkozom, hogy az Önkormányzat tulajdonát képező ingatlan a nemzeti köznevelésről szóló 2011. 
évi CXC. törvény 99/G.§ (1) bekezdése, illetve 99/H.§ (1) bekezdése értelmében a Tankerületi 
Központ ingyenes vagyonkezelésében áll . 

Kijelentem, hogy - a jelen nyilatkozatban foglalt kivételtől eltekintve - fent nevezett ingatlanon 
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, 2021. szeptember 30. 




