
NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS 
KÖZGYŰLÉSÉNEK 

27/2014. (11.20.) számú 

határozata 

Szociális, gyermekjóléti, köznevelési és kulturális intézmények Alapító Okiratainak módosításáról 

A Közgyűlés 

Az előterjesztést megtárgyalta, s az abban foglaltak alapján 

1.) 	 Az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság 2014. január l-j é től érvényes l. melléklet szerinti Alapító 
Okirat kiegészítésével, valamint a 2014. április l. napjától hatályos Alapító Okiratának 2. számú 
melléklet szerinti módosításával egyetért. valamint az egységes szerkezetű Alapító Okiratát a 3. 
számú melléklet szerint jóváhagyja. 

2.) 	 A Nyíregyházi Gyermekjóléti Központ 2014. január l-jétől érvényes 4. melléklet szerinti Alapító 
Okirat kiegészitésével. valamint 2014.március l. napjától hatályos Alapító Okiratának 5. számú 
melléklet szerinti módosításával egyetért, valamint az egységes szerkezetű Alapító Okiratát a 6. 
számú melléklet szerint jóváhagyja. 

3.) 	 A Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ 2014. január l -jétől érvényes 7. melléklet szerinti 
Alapító Okirat kiegészítésével. valamint 2014.április l. napjától hatályos Alapító Okiratának 8. 
számú melléklet szerinti módosításával egyetért, valamint az egységes szerkezetű Alapító Okiratát 
a 9. számú melléklet szerint jóváhagyja. 

4.) 	A Gyermekek Háza Déli Óvoda 2014. január l-jétől érvényes 10. melléklet szerinti Alapító Okirat 
kiegészítésével, valamint 2014.március l. napjától hatályos Alapitó Okiratának 11. számú melléklet 
szerinti módosításával egyetért, valamint az egységes szerkezetű Alapító Okiratát a 12. számú 
melléklet szerint jóváhagyja. 

5.) 	 Az Eszterlánc Északi Óvoda 2014. január l -jétől érvényes 13. melléklet szerinti Alapító Okirat 
kiegészítésével, valamint 2014.március 1. napjától hatályos Alapító Okiratának 14. számú melléklet 
szerinti módosításával egyetért, valamint az egységes szerkezetű Alapító Okiratát alS. számú 
melléklet szerint jóváhagyja. 

6.) 	 A Búzaszem Nyugati Óvoda 2014. január l-jétől érvényes 16. melléklet szerinti Alapító Okirat 
kiegészítésével, valamint 2014.március l. napjától hatályos Alapító Okiratának 17. számú melléklet 
szerinti módosításával egyetért, valamint az egységes szerkezetű Alapító Okiratát a 18. számú 
melléklet szerint jóváhagyja. 

7.) 	 A Tündérkert Keleti Óvoda 2014. január l-jétől érvényes 19. melléklet szerinti Alapító Okirat 
kiegészítésével, valamint 2014.március l. napjától hatályos Alapító Okiratának 20. számú melléklet 
szerinti módosításával egyetért, valamint az egységes szerkezetű Alapító Okiratát a 21. számú 
melléklet szerint jóváhagyja. 

8.) 	A Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár 2014. január l-jétől érvényes 22. melléklet szerinti 
Alapító Okirat kiegészítésével, valamint 2014.március l. napjától hatályos Alapító Okiratának 23. 
számú melléklet szerinti módosításával egyetért, valamint az egységes szerkezetű Alapító Okiratát 
a 24. számú melléklet szerint jóváhagyja 

9.) 	A Nyíregyházi Cantemus Kórus 2014. január l-jétől érvényes 25. melléklet szerinti Alapító Okirat 
kiegészítésével, valamint 2014.március l. napjától hatályos Alapító Okiratának 26. számú melléklet 
szerinti módosításával egyetért, valamint az egységes szerkezetű Alapító Okiratát a 27. számú 
melléklet szerint jóváhagyja. 
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10.) A Váci Mihály Kulturális Központ 2014. január l-jétől érvényes 28. melléklet szerinti Alapító Okirat 
kiegészítésével, valamint 2014.március 1. napjától hatályos Alapító Okiratának 29. számú melléklet 
szerinti módosításával egyetért, valamint az egységes szerkezetű Alapító Okiratát a 30. számú 
melléklet szerint jóváhagyja. 

l1.)A Jósa András Múzeum 2014. január l-jétől érvényes 31. melléklet szerinti Alapító Okirat 
kiegészítésével, valamint 2014.március 1. napjától hatályos Alapító Okiratának 32. számú melléklet 
szerinti módosításával egyetért, valamint az egységes szerkezetű Alapító Okiratát a 33. számú 
melléklet szerint jóváhagyja. 
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Dr. Kovács Ferenc Dr. Szemán Sándor \. ;!J .)polgármester címzetes főjegyző
..tOI :a j\ t. 

Erről értesülnek: 
1./ A Közgyűlés tagjai 
2./ A címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői 



1. számú melléklet a 27/2014.(11.20 .) számú határozathoz 

Alapító okirat kiegészítés 

a 2014. január l-jétől érvényes kormányzati funkció megadása miatt 

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XI1.31.) Korm. rendelet 180. § 

rendelkezéseinek megfelelően Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság 2013. október 31. napján kelt 
egységes szerkezetbe foglalt alapitó okiratát a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és 
szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XI1.29.) NGM rendeletben kihirdetett, 2014. január 1
jétől érvényes, alaptevékenység besorolási kód változás miatt, a következő kiegészitéssellátom el : 

A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása: 

051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása 

072111 Háziorvosi alapellátás 

072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás 

074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás 

072311 Fogorvosi alapellátás 

072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás 

072313 Fogorvosi szakellátás 

074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 

074032 Ifjúság - egészségügyi gondozás 

074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok 

095020 Iskolarendszeren kivüli egyéb oktatás, képzés 


Az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat államháztartási szakfeladat szerinti besorolását tartalmazó 
része/pontja 2014. január l-jétől hatályát veszti . 

A költségvetési szerv államháztartási szakágazat rend szerinti besorolása: 

862100 Általános járóbeteg-ellátás 

A költségvetési szerv 2013. október 31. napján kelt, egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata jelen 
Alapító okirat kiegészítéssel - az Ávr. 180. § (5) bekezdés értelmében - 2014. január l -jétől képezi a 
költségvetési szerv hatályos alapító okiratát. 

Nyiregyháza, 2014. február 20. 

P.H . 

.. .......... .... ..-J.. .................. .
.. ...... .i(~.

Dr. Kovács Ferenc , ~~()'",'\. '" polgármester 

~ 
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2. számú melléklet a 27/2014.(11.20.) számú határozathoz 


AZ EG~SZS~GÜGYI ALAPELLÁTÁSIIGAZGATÓSÁG 

ALAPíTÓ OKIRATÁNAK MÓDOsíTÓ OKIRATA 


A Közgyűlés 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Magyarország helyi önkormányzatai ról szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 41. § (6) bekezdése és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (S) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 
szóló 368/2011. (Xll.3l.) Korm . rendelet s. § (1)-(2) bekezdésében, és 181. §-ában foglalt 
követelményeknek megfele lően az alapító okiratot az alábbiak szerint módosítja: 

1. 	 Az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság Alapító okiratának 3. pontja az alábbi szöveggel egészül ki : 
15. 	Otthoni szakápolás és hospice ellátás Nyíregyháza, Szent I. út 14. sz 

2. 	 Az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság Alapító okiratának s. pontja az alábbi szöveggel egészül ki: 
072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás. 

3. 	 Az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság Alapító okiratának 6. pontja az alábbiakkal egészül ki : 
- otthoni szakápolás és hospice ellátás, 
- Otthoni szakápolási feladatok (20/1996.(VII. 26.) NM rendelet 
- Otthoni hospice ellátás (60/2003.(X. 20.)ESZCSM rendelet. 

4. 	 Az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság Alapító okiratának 8.1. pontja az alábbiak szerint módosul : 
,,8.1. A házi felnőttorvosi ügyelet és házi gyermekorvosi ügyelet működési területe: tekintetében 
a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás (kivéve Sényő község), valamint Apagy és Nyírtét község 
közigazgatási területe". 

S. 	 Az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság Alapító okiratának 11. pontja törlésre kerül. 
6. 	 Az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság Alapító okiratának pontjai a 11. pont jától átszámozásra 

kerülnek. 

A módosított alapító okirat 2014. április l -jén lép hatályba. 

Nyíregyháza, 2014. február 20. 

Ilf: ~J-"i"-)- 
Dr./Kovács Ferenc 

polgármester 
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3. számú melléklet 27/2014. (II. 20.) számú határozathoz 

AZ EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSIIGAZGATÓSÁG ALAPíTÓ OKIRATA 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 41. § (6) bekezdése és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV . törvény 8. § (5) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 
szó ló 368/2011. (XI1.31.) Korm . rendelet 5. § (1)-(2) bekezdésében foglalt tartalmi követelményeknek 
megfelelően az alábbi alapító okiratot adja ki : 

A költségvetési szerv 

1. Megnevezése: Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság 

2. Székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szent I. u. 14. 

3. Telephelyei, címe: 

l. Városi Rendelőintézet 4400 Nyíregyháza, Szent István u. 14. 
2. Orvosi Rendelő 4400 Nyíregyháza, Ungvár stny. 35. 
3. Orvosi Rendelő 4400 Nyíregyháza, Ungvár stny. 37. 
4. Orvosi Rendelő 4400 Nyíregyháza, Alma u. 71. 
5. Központi Orvosi Ügyelet 4400 Nyíregyháza, Szent I. u. 70. 
6. Orvosi Rendelő 4400 Nyíregyháza, Vay Á. krt. 5. 
7. Orvosi Rendelő 4400 Nyíregyháza, Vay Á. krt. 7. 
8. Orvosi Rendelő 4400 Nyíregyháza, Toldi u. 65./a . 
9. Orvosi Rendelő 4400 Nyíregyháza-Rozsrét, Fenyő u. l. 
10. Orvosi Rendelő 4400 Nyírjes, Gondos u. l. 


ll. Orvosi Rendelő 4481 Nyíregyháza -Sóstóhegy, Fácán u. 2/a . 

12. Védőnői tanácsadó 4400 Nyíregyháza, Rákóczi u. 23/A. 
13. Védőnői tanácsadó 4400 Nyíregyháza, Fa zekas J. tér 8. 
14. Védőnői tanácsadó 4400 Nyíregyháza, Stadion u. 8. 
15. Otthoni szakápo lás és hospice ellátás Nyíregyháza, Szent I. út 14. sz 

4. Az intézmény szakágazat száma és megnevezése: 862100 Általános járóbeteg-ellátás 

5. Az intézmény által végzett tevékenységek kormányzati funkciók szerinti osztályozása: 

051050 Veszélyes hulladék begyűjtése , szállítása, átrakása 

072111 Háziorvosi alapellátás 

072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás 

074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás 

072311 Fogorvosi alape llátás 

072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás 

072313 Fogorvosi szakellátás 

074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 

074032 Ifjúság - egészségügyi gondozás 

074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok 

095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés 

072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás 
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6. Az intézmény - az egészségügyről szóló 1997. évi CLlV. törvény 152. §- a szerinti - alaptevékenysége: 

Az egészségügyi alapellátás működésének biztosítása, ezen belül: 

1. - a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás, 
2. - a felnőtt fogorvosi alapellátás, 
3. - iskola fogászat, 
4. - területi védő női ellátás, 
5. - iskola védőnői ellátás, 
6. - az iskola-egészségügyi ellátás, 
7. - hajléktalanok háziorvosi ellátása, 
8. - otthoni szakápolás és hospice ellátás. 

A beteg választása alapján, lakóhelyén, illetve annak közelében hosszú távú, személyes kapcsolaton alapuló, 

nemétől , korától és betegsége természetétől függetlenül folyamatos egészségügyi ellátás biztosítása, 

valamint: 

- Otthoni szakápolási feladatok [20/1996.(VII. 26.) NM rendelet] 

- Otthoni hospice ellátás [60/2003.(X. 20.)ESZCSM rendelet]. 


7. Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

8. Az intézmény működési területe: Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területe 

8.1. A házi felnőttorvosi ügyelet és házi gyermekorvosi ügyelet működési területe: tekintetében a Nyírségi 

Többcélú Kistérségi Társulás (kivéve Sényő község), valamint Apagy és Nyírtét község közigazgatási területe. 

9. Irányító szerv neve, székhelye: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése, 4400 Nyíregyháza Kossuth 

tér 1. 

10. Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve, székhelye: Nyíregyháza Megyei Jogú Város 

Közgyűlése, 4400 Nyíregyháza Kossuth tér 1. 

11. Jogállása: önálló jogi személy 

12. Vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje: Az intézményvezetőt Nyíregyháza Megyei Jogú 
Város Közgyűlése nevezi ki pályázat útján, határozott időre a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
XXXIII. törvény és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben 
történő végrehajtásáról szóló 356/2008.(XII.31.) Korm. rendelet alapján. Az egyéb munkáltatói jogokat az 
irányító önkormányzat polgármestere gyakorolja . 

13. Foglalkoztatott jaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: A közalkalmazotti jogviszony 
(a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény), illetve meghatározott munkakörök esetén a 
Polgári Törvénykönyvről alapján a polgári jogviszony keretében történő foglakoztatás is megengedett. 

14. A feladatellátást szolgáló az intézmény használatába adott vagyon: 

Helyrajzi szám 
22 
2263/28/A 

3503/2 

Cím 
Szent István u. 14. 
Ungvár stny. 37. 

Szent I. u. 70. 
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9153/1 Alma u. 71. 

6592/37 Toldi u. 65/a. 

14267/2 Rozsrét, Fenyő u. 1. 

2263/29 Ungvár stny. 35. 

290/2/A/119 Vay Á. krt. 5. 

290/2/A/121 Vay Á. krt. 7. 

393/19 Rákóczi u. 23/a 

22200/145/ A Fazekas J. tér 8. 

02422/70 Nyírjes, Gondos u. 1. 
12894/5 Nyíregyháza - Sóstóhegy, Fácán u. 2/a. 

1397/1 Stadion u. 8. 

15. A vagyon felett rendelkező: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 


A vagyonnal való gazdálkodás során Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonának 

meghatározásáról és a vagyon feletti tulajdonjog gyakorlásának szabá lyozásáról szóló 48/2012. (XI1.14.) 

önkormányzati rendelet szerint kell eljárni. 


ZÁRADÉK 

Az alapító okirat 2014. április l-jén lép hatályba. 

Az alapító okirat módosításával (és így az egységes szerkezetű alapító okirattal) Nyíregyháza Megyei Jogú 
Város Közgyűlése a 2014. február 20-i ülésén a 27/2014.(11.20 .) számú határozattal egyetértett. 

Nyíregyháza, 2014. február 20. 
II r-

r ,
Dr, Kovacs Ferenc 

polgármester 
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4. számú melléklet27/ 2014. (II. 20.) számú határozathoz 

Alapító okirat kiegészítés 

a 2014. január l-jétől érvényes kormányzati funkció megadása miatt 

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XI1.31.) Korm. rendelet 180. § 

rendelkezéseinek megfelelően Nyíregyházi Gyermekjóléti Központ 2013. október 31. napján kelt egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratát a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok 
osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XI1.29.) NGM rendeletben kihirdetett, 2014. január l-jétől érvényes, 
alaptevékenység besorolási kód változás miatt, a következő kiegészitéssellátom el : 

A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása: 

104012 Gyermekek átmeneti ellátása 

104042 Gyermekjóléti szolgáltatások 

104030 Gyermekek napközbeni ellátása 

095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés 


Az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat államháztartási szakfeladat szerinti besorolását tartalmazó 
része/pontja 2014 . január l -jétől hatályát veszti. 

A költségvetési szerv államháztartási szakágazat rend szerinti besorolása: 

889900 - Máshová nem sorolható egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül 

A költségvetési szerv 2013. október 31. napján kelt, egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata jelen 
Alapító okirat kiegészítéssel - az Ávr. 180. § (S) bekezdés értelmében - 2014. január l-jétől képezi a 
költségvetési szerv hatályos alapító okiratát . 

Nyiregyháza, 2014. február 20. 

P.H. 
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S. számú melléklet a 27/2014.(11.20.) számú határozathoz 

A NyíREGYHÁZI GYERMEKJÓlÉTI KÖZPONT 
MÓDOsíTÓ OKIRATA 

A Közgyűlés 

A Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 

8. § (S) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint az államháztartásról szóló törvény 

végrehajtásáról szóló 368/2011. (XI1.31.) Kormányrendelet S. § (1)-(2) bekezdésében, és 181. §-ában foglalt 
követelményeknek megfelelően az alapító okiratot az alábbiak szerint módosítja: 

1. A Nyíregyházi Gyermekjóléti Központ Alapító okirata 9. pontja törlésre kerül. 
2. A Nyíregyházi Gyermekjóléti Központ Alapító okirata pontjai a 9. ponttól átszámozásra kerülnek. 

A módosított alapító okirat 2014.március l-jén lép hatályba. 

Nyíregyháza, 2014.február 20. 

tk .x3 
Dr.' Kovács Ferenc 
. polgármester 
, I 
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6. számú melléklet 27/ 2014. (II. 20.) számú határozathoz 

A NyíREGYHÁZI GYERMEKJÓlÉTI KÖZPONT 


ALAPíTÓ OKIRATA 


A Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 

8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 
kiadot! 368/2011. (XI1.31.) Korm. rendelet 5.§ (1)-(2) bekezdésében foglalt tartalmi követelményeknek 
megfelelően az alábbi alapító okiratot adja ki : 

A költségvetési szerv 

1. Megnevezése: Nyíregyházi Gyermekjóléti Központ 

2. Székhelye: 4400 Nyiregyháza, Tokaji u. 3. 

3. Telephelyei, címe: 

1./ Északi Gyermekjóléti Központ székhelye: Nyíregyháza, Tas út 2. sz . 
gyermekjóléti szolgáltatás Gyvt. 39 - 40. § 

területi irodája : Nyírpazony, Arany J.u.14. 

2./ Déli Gyermekjóléti Központ Nyíregyháza, Vécsey út 15. sz . 
gyermekjóléti szolgáltatás Gyvl. 39 - 40. § 

3./ Huszár telepi Gyermekjóléti Központ Nyíregyháza, Huszár tér 5. 
gyermekjóléti szolgáltatás Gyvl. 39 - 40. §. 

5./ Családok Átmeneti Otthona: 4246 Nyíregyháza - Butyka, Benkő István utca 1. 
családok átmeneti elhelyezése Gyvl. 51. § 

6./ 5. számú Őzike Bölcsőde 4400 Nyíregyháza, Vécsey köz 31. 

7./ 6. számú Napsugár Bölcsőde 4400 Nyíregyháza, Dália u. 1. 

8./ 7. számú Hóvirág Bölcsőde 4400 Nyiregyháza, Malom u. 5. 

9./ 8. számú Nefelejcs Bölcsőde 4400 Nyíregyháza, Sarkantyú u. 30-36. 

10./ 9. számú Micimackó Bölcsőde 4400 Nyíregyháza, Stadion u. S/ a 

11./ 10. számú Katica Bölcsőde 4400 Nyíregyháza, Tőke u. 1. 

12./ 12. számú Babaház Bölcsőde 4400 Nyíregyháza, Krúdy Gyula u. 30. 

13./ 14. számú Bóbita Bölcsőde 4400 Nyíregyháza, Tas u. 1-3. 
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14./ 16. számú Aprajafalva Bölcsőde 4400 Nyíregyháza, Fazekas J. tér 13. 

15./ Nyíregyházi Gyermekek Átmeneti Otthona Nyíregyháza-Nyírszőlős, Kollégium u. 54. 

4. Az intézményalaptevékenységei: 

Az intézmény szakágazat száma és megnevezése: 
889900 - Máshová nem sorolható egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül 

Az intézmény által végzett tevékenységek kormányzati funkciók szerinti osztályozása: 
104012 Gyermekek átmeneti ellátása 
104042 Gyermekjóléti szolgáltatás 
104030 Gyermekek napközbeni ellátása 
095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés 

5. Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

6. Az intézmény működési területe: Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területe - kivéve Huszár 
Telepi Gyermekjóléti Központ, valamint Déli Gyermekjóléti Központ és a Nyíregyházi Gyermekek Átmeneti 
Otthona -, és Nyírpazony Község közigazgatási területe 

Huszár Telepi Gyermekjóléti Központ működési területe: Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási 
területe 
Déli Gyermekjóléti Központ működési területe: Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területe 
Nyíregyházi Gyermekek Átmeneti Otthona működési területe: Nyíregyháza Megyei Jogú Város 
közigazgatási területe, Kálmánháza, Kótaj, Nagycserkesz, Napkor, Nyírpazony, Nyírtelek, Nyírtura, Sényő 
települések közigazgatási területei és Ibrány Város közigazgatási területe 

7. Irányító szerv neve, székhelye: Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa, 4400 Nyíregyháza, Kossuth 
tér 1. 

8. Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve, székhelye: Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás 
Társulási Tanácsa, 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. 

Az irányítási jog gyakorlása során Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetértés i joggal rendelkezik 
a költségvetési szerv átalakítása, megszüntetése, alapító okiratának módosítása vonatkozásában, valamint 
véleményezési joggal rendelkezik a költségvetési szerv vezetőjének kinevezése, vagy megbízása, 
felmentése, vezetői megbízatásának visszavonása tárgyában. 

9. Jogállása: önálló jogi személy 

10. Vezetőjének és gazdasági vezetőjének kinevezési, megbizási, választási rendje visszavonása a vele 
kapcsolatos egyéb munkáltatói jogok gyakorlása, valamint a költségvetési szerv gazdasági vezetőjének 
kinevezése, vagy megbízása, felmentése, vezető i megbizatásának visszavonása, díjazásának megállapítása 
tárgyában. : Az intézményvezetőt a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa nevezi ki 
pályázat útján, határozott időre a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. XXXIII. törvény és a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm . rendelet alapján. Az 
egyéb munkáltatói jogokat a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa Elnöke gyakorolja. 
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Az irányítási jog gyakorlása során Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetértési joggal rendelkezik 
a költségvetési szerv vezetőjének kinevezése, vagy megbízása, felmentése, vezetői megbízatásának 

Foglalkoztatott jaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: A közalkalmazotti jogviszony (a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény), illetve meghatározott munkakörök esetén a 
polgári törvénykönyv alapján a polgári jogviszony keretében történő foglakoztatás is megengedett 
(megbízási jogviszony) . 

11. Az intézmény jogszabályban - a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 
XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) szerinti - meghatározott közfeladata: 

- Gyermekjóléti Központok működtetése (Gyvt. 39 - 40. §) 

A gyermekjóléti szolgálat általános szolgáltatási feladatait, valamint a gyermek igényeinek és 

szükségleteinek megfelelő önálló egyéni és csoportos speciális szolgáltatásokat, programokat nyújt: utcai és 

lakótelepi szociális munkát, kapcsolattartási ügyeletet, kórházi szociális munkát, készenléti szolgá latot. 


- Bölcsődei intézményi ellátás (Gyvt. 42. §) 

A bölcsőde a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű gondozását és 

nevelését biztosító intézmény. 


- Gyermekek átmeneti otthona működtetése (Gyvt.50.§) 

A gyermekek átmeneti otthonában az a családban élő gyermek helyezhető el, aki átmenetileg ellátás és 

felügyelet nélkül marad, vagy elhelyezés hiányában ezek nélkül maradna, valamint akinek ellátása a család 

életvezetési nehézségei miatt veszélyeztetett. 


- Családok Átmeneti Otthona működtetése (Gyvt. 51. §) 

Az otthontalanná vált szülő kérelmére a családok átmeneti otthonában együttesen helyezhető el a gyermek 

és szülője, ha az elhelyezés hiányában lakhatásuk nem lenne biztosított, és a gyermeket emiatt el kellene 

választani szülőjétől. 


12. A feladatellátást szolgá ló, az intézmény használatában lévő vagyon: 

Helyrajzi szám Cím 

6405/6 Nyíregyháza, Vécsey út 15. 
28703 Nyíregyháza, Tokaji u. 3. 
6465/1 Vécsey köz 31. 

8083 Dália u. 1. 
1904 Sarkantyú u. 30-36. 

1397/1 Stadion u. 8. 

736/2 Tőke u. 1. 
2249/3 Krúdy Gy. u.30. 
2263/73 Tas u. 1-3. 

22200 Fazekas J. tér 13. 
6004 Malom. u. 5. 
16004 Nyíregyháza, Kollégium u. 54. 
17102 4246 Nyíregyháza - Butyka, Benkő 

István utca 1. 
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13. A vagyon felett rendelkező : Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 

A vagyonna l va ló gazdálkodás során Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonának 
meghatá rozásáról és a vagyon fe letti tulajdonjog gyakorlásának szabályozásáról szó ló 48/2012. (XI1.14.) 
önkormányzati rendelet szerint kell eljárni. 

ZÁRADÉK 

Az alapító okirat 2014. március l-jén lép hatályba. 

Az alapító okirat módosításával (és így az egységes szerkezetű alapító okirattal) Nyíregyháza Megyei Jogú 
Város Közgyűlése a 2014. február 20-ei ülésén a 27/2014.(11.20.) számú határozattal egyetértett. 

Nyíregyháza, 2014. február 20. 

( JLf-+-()-
Dr. Kovács Ferenc 

po lgármester 

/ 
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7. számú melléklet 27/2014. (II. 20.) számú határozathoz 

Alapító okirat kiegészítés 

a 2014. január l-jétől érvényes kormányzati funkció megadása miatt 

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XI1.31.) Korm. rendelet 180. § 

rendelkezéseinek megfelelően Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ 2013. október 31. napján kelt 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és 
szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XI1.29.) NGM rendeletben kihirdetett, 2014. január 1
jétől érvényes, alaptevékenység besorolási kód változás miatt, a következő kiegészítéssel látom el: 

A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása: 

107052 Házi segítségnyújtá s 
107051 Szociális étkeztetés 
102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása 
101141 Pszichiátriai betegek nappali ellátása 
101221 Fogyatékossággal élők nappali ellátása 
107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
102021 Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása 
107030 Szociális foglalkoztatás 
101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére 
101143 Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása 
101144 Szenvedélybetegek közösségi alapellátása (kivéve: alacsonyküszöbű ellátás) 
095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés 
072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás 
102050 Időskorúak társadalmi integrációját célzó programok 

Az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat államháztartási szakfeladat szerinti besorolását tartalmazó 
része/pontja 2014. január l -jétől hatályát veszti . 

A költségvetési szerv államháztartási szakágazat re nd szerinti besorolása : 

881000 Idősek, fogyatékosok bentlakás nélküli szociális ellátásainak komplex támogatása 
873000 Idősek, fogyatékossággal élők bentlakásos szociális ellátásának komplex támogatása 

A költségvetési szerv 2013. október 31. napján kelt, egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata jelen 
Alapító okirat kiegészítéssel - az Ávr. 180. § (5) bekezdés értelmében - 2014. január l-jétől képezi a 
költségvet ési szerv hatályos alapító okiratát . 

Nyíregyháza, 2014. február 20. 
P.H. iJ~A_-

• • •••••••• • •• • •••~ •• •••• 0' 0 ..... .. .... . ................... . 


Dr. Kovács Ferenc 
polgármester 
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8. számú melléklet a 27/2014.(11.20.) számú határozathoz 

A NyíREGYHÁZI SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT 


MÓDOsíTÓ OKIRATA 


A Közgyűlés 

A Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 
8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XI1.31.) Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdésében és 181. §-ában foglalt 
követelményeknek megfelelően az alapító okiratot az alábbiak szerint módosítja : 

1. 	 A Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ Alapító okirata 3. pont jából az alábbi szövegrészek 
törlésre kerülnek: 

Otthoni szakápolás Nyíregyháza, Szent I. út 14. sz. - ápolói tevékenység [20/1996.(VII. 26.) NM. 
rendelet] 
Otthoni hospice ellátás Nyíregyháza, Szent I. út 14. sz. - ápolói tevékenység [60/2003.(X. 20.) 
ESZCSM rendelet]. 

2. 	 A Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ Alapító okirata 3.pontjából az alábbi rész törlésre kerül: 
072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás. 

3. 	 A Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ Alapító okirata lD. pontja törlésre kerül. 
4. 	 A Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ Alapító okirata pontjai a 10. ponttól átszámozásra 

kerülnek. 
5. 	 A Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ Alapító okirata 13.pontjából az alábbi szöveg törlésre 

kerül: 
- Otthoni szakápolási feladatok [20/1996.(VII. 26.) NM rendelet] 
- Otthoni hospice ellátás [60/2003.(X. 20.)ESZCSM rendelet] 

A módosított alapító okirat 2014. április l-jén lép hatályba. 

Nyíregyháza, 2014. február 20. 

I!I~ ;f-
Or / Kovács Ferenc 

polgármester 

1 

http:27/2014.(11.20


9. számú melléklet a 27/2014.(11.20.) számú határozathoz 

A NyíREGYHÁZI SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT 


ALAPíTÓ OKIRATA 


A Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 

8.§ (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 
kiadott 368/2011. (XI1.31.) Korm. rendelet 5.§ (1)-(2) bekezdésében foglalt tartalmi követelményeknek 
megfelelően az alábbi alapító okiratot adja ki : 

A költségvetési szerv 

1. Megnevezése: Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ 

2. Székhelye: 4400 Nyíregyháza, Vécsey köz 2. sz. 

3. Telephelyei és az ellátottak számára nyitva álló helyiségei, címe: 

1. sz. Idősek Klubja, Nyíregyháza, Vécsey köz 2. - szociális alapszolgáltatást nyújtó intézmény (Szt. 65/F. § (1) 

bekezdés a) pont nappali ellátás és étkeztetés (Szt. 62. §), pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi 
ellátás (Szt. 65/A. §), támogató szolgáltatás (Szt. 65/ C. §) 

2. sz. Idősek Klubja, Nyíregyháza - Oros, Fő út 3. sz . - szociális alapszolgáltatást (Szt. 63. § házi 

segítségnyújtás [7 . sz. Házigondozói körzet], 65/F. § (1) bekezdés a) pont nappali ellátás és étkeztetés (Szt. 

62·§ll 

3. sz. Idősek klubja, Nyíregyháza, Csaló köz 11. - 13. sz . - szociális alapszolgáltatást nyújtó intézmény (Szt. 
63. § házi segítségnyújtás [7. sz. Házigondozói körzet] és 65/F. § (1) bekezdés a) és b) pont nappali ellátás és 
étkeztetés (Szt. 62. § II 

6. sz. Idősek klubja, Nyíregyháza, Vécsey köz 31. sz. - szociális alapszolgáltatást nyújtó intézmény (65/F. § (1) 
bekezdés a) és b) pont nappali ellátás és étkeztetés (Szt. 62. § II 

7. sz. Idősek klubja, Nyíregyháza, Dália út 1. sz. - szociális alapszolgáltatást nyújtó intézmény (Szt. 65/F. § (1) 
bekezdés a) pont nappali ellátás és étkeztetés (Szt. 62.§ II 

9. sz. Idősek klubja, Nyíregyháza, Család u. 11. - szociális alapszolgáltatást nyújtó intézmény (65/F. §(l) 
bekezdés a) pont nappali ellátás és étkeztetés) 

Nyírszőlősi Idősek Klubja 4400 Nyíregyháza, Kollégium u. 58. - szociális alapszolgáltatást nyújtó intézmény 

(65/F. §(l) bekezdés a) pont nappali ellátás és étkeztetés) 

3. sz. Házigondozói körzet, Nyíregyháza, Ungvár stny. 27., Nyíregyháza, Kollégium u. 56. - szociális 
alapszolgáltatás (Szt. 63. § házi segítségnyújtás) 

4. sz. Házigondozói körzet, Nyíregyháza, Vécsey út 15. sz. - szociális alapszolgáltatás (Szt. 63. § házi 
segítségnyújtás) 

5. sz . és 7. sz . Házigondozói körzet és jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, Nyíregyháza, Szent I. út 63. sz . 
szociális alapszolgáltatást nyújtó intézmény (Szt. 65. § jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, Szt. 63. § házi 

segitségnyújtás) 
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1. SZ., 2. sz. és 6. sz. Házigondozói körzet Nyíregyháza, Őz u. 14-16. sz. - szociális alapszolgáltatást nyújtó 
intézmény (házi segítségnyújtás Szt. 63. §) 

Értelmi Fogyatékos Személyek Nappali Intézménye (Szt. 65/F. § (1) bekezdés c) pontja, szociális 
foglalkoztatás Szt. 99/B. §)) Nyíregyháza, Tiszavasvári u. 41. 

Családias Elhelyezést Nyújtó Idősek Otthona 4400 Nyíregyháza, Pacsirta u. 29-35. 

Családias Elhelyezést Nyújtó Idősek Otthona 4400 Nyíregyháza-Oros, Rozsnyai u. 8. 

4. A költségvetési szerv közvetlen jogelődje: Az egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási 
intézmények állami átvételéről és egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi CXCII. törvény 10. § (3) 
bekezdése alapján az intézmény jogelődje a Szociális Gondozási Központ (4400 Nyíregyháza, Vécsey köz 2.). 

5. Az intézmény szakágazat száma és megnevezése: 

881000 Idősek, fogyatékosok bentlakás nélküli szociális ellátásainak komplex támogatása 
873000 Idősek, fogyatékossággal élők bentlakásos szociális ellátásának komplex támogatása 

Az intézmény által végzett tevékenységek kormányzati funkciók szerinti osztályozása: 

107052 Házi segítségnyújtás 

107051 Szociális étkeztetés 

102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása 

101141 Pszichiátriai betegek nappali ellátása 

101221 Fogyatékossággal élők nappali ellátása 

107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

102021 Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása 

107030 Szociális foglalkoztatás 

101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére 

101143 Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása 

101144 Szenvedélybetegek közösségi alapellátása (kivéve: alacsonyküszöbű ellátás) 

095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés 

102050 Időskorúak társadalmi integrációját célzó programok 


6. Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

7. Az intézmény működési területe: Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területe és Nyírpazony 
Község közigazgatási területe 

8. Irányító szerv neve, székhelye: Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa, 4400 Nyíregyháza, Kossuth 
tér 1. 

9. Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve, székhelye: Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás 
Társulási Tanácsa, 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. 

Az irányítási jog gyakorlása során Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetértési joggal rendelkezik a 
költségvetési szerv átalakítása, megszüntetése, alapító okiratának módosítása tárgyában. 

10. Jogállása: önálló jogi személy 
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11. Vezetőjének és gazdasági vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje: Az intézményvezetőt a 
Nyírségi Tóbbcélú Kistérségi Társulási Tanácsa nevezi ki pályázat útján, határozott időre a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. XXXIII. törvény és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. XXXIII. törvénynek a 
szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. 
(XI1.26.) Korm. rendelet alapján. Az egyéb munkáltatói jogokat a Nyírségi Tóbbcélú Kistérségi Társulás 
Társulási Tanácsa Elnöke gyakorolja. 

Az irányítási jog gyakorlása során Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetértés i joggal rendelkezik a 
költségvetési szerv vezetőjének kinevezése, vagy megbízása, felmentése, vezetői megbízatásának 
visszavonása a vele kapcsolatos egyéb munkáltatói jogok gyakorlása, valamint, a költségvetési szerv 
gazdasági vezetőjének kinevezése, vagy megbízása, felmentése, vezetői megbízatásá nak visszavonása, 
díjazásának megállapítása tárgyában. 

Foglalkoztatott jaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: A közalkalmazotti jogviszony (a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény), illetve meghatározott munkakörök esetén a 
Polgári Tórvénykönyv alapján a polgári jogviszony keretében történő foglakoztatás is megengedett 
(megbízási jogviszony). 

12. Az intézmény jogszabályban - a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvény / a továbbiakban Szt. / szerinti - meghatározott közfeladata: 

- Szociális étkeztetés / Szt. 62. § / 

Feladata gondoskodni azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről, akik 

azt önmaguknak, illetve önmaguknak és eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek 

biztosítani. 


- Házi segítségnyújtás / Szt. 63. § / 

Feladata gondoskodni azokról a személyekről, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem 

képesek és róluk nem gondoskodnak, valamint azokról, akik állapotukból adódóan az önálló életvitellel 

kapcsolatos feladataik ellátásában segítséget igényelnek, de egyébként önmaguk ellátására képesek. 


- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás / Szt. 65. § / 

Feladata a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, segé lyhívó 

készülék megfelelő használatára képes időskorú , vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek 

részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elháritása . 

- Közösségi ellátások / Szt. 65/A. § / 

A pszichiátriai és szenvedélybetegek lakókörnyezetben történŐ gondozása, gyógyulásuk és rehabilitációjuk 

elősegítése . 


- Támogató szolgálat / Szt. 65/C. § / 

A fogyatékos személyek lakókörnyezetben történő ellátása. 


- Nappali ellátás biztosítása / Szt. 65/F. § (1) bekezdés a) pont / 

Feladata a 18. életévüket betöltött, egészségi állapotuk, vagy idős koruk miatt szociális és mentális 

támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek részére lehetőséget biztosítani a 

napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiénia i szükségleteik kielégitésére, 

valamint igény szerint megszervezni az ellátottak napközbeni étkeztetését. 


- Nappali ellátás / Szt. 65/F. § (1) bekezdés b) pontja / 

A tizennyolcadik életévüket betöltött, fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő pszichiátriai betegek 
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napközbeni ellátása, alapvető higiéniai szükségleteinek kielégítése, igény szerint napközbeni étkeztetése. 

- Nappali ellátás / Szt. 65/F. § (1) bekezdés c) pontja / 

A harmadik életévüket betöltött, önkiszolgálásra részben képes vagy önellátásra nem képes, de felügyeletre 

szoruló fogyatékos illetve autista személyek napközbeni ellátása, alapvető higiéniai szükségleteinek 

kielégítése, igény szerint napközbeni étkeztetése. 


- Ápolást-gondozást nyújtó (idősek otthona) intézményi ellátás / Szt. 68. § / 


Az idősek otthona a nyugdíjkorhatárt betöltött, illetve 18. életévet betöltött, de betegsége miatt önmagáról 

gondoskodni nem képes személyeknek az ápolását, gondozását végzik, akiknek egészségi állapota 

rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igényel. 


- Szociális foglalkoztatás / Szt. 99/B.§ / 

Az intézményi jogviszonyban álló személyek intézményen belüli foglalkoztatása, az egyéni gondozási, 

fejlesztési, illetve rehabilitációs tervben foglaltak szerint, az ellátott meglévő képességeire építve, korának, 

fizikai és mentális állapotának megfelelően munka-rehabilitáció vagy fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás 

keretében. 


- Gyógyászati segédeszköz kölcsönzés 

13. A feladatellátást szolgáló az intézmény használatában lévő vagyon: 

Helyrajzi szám Cím 
6423 Nyíregyháza, Vécsey köz 2. sz. 

11007/3 Nyíregyháza-Oros, Fő út 3. sz . 

2263/38/A/95 Nyíregyháza, Ungvár stny. 27. 
sz. 

5522 Nyíregyháza, Pacsirta u. 29-35. 
11070 Nyíregyháza-Oros, Rozsnyai u. 8. 

16001/1 Nyíregyháza, Kollégium u. 58. 

14. A vagyon felett rendelkező: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 

A vagyonnal való gazdálkodás során Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonának 
meghatározásáról és a vagyon feletti tulajdonjog gyakorlásának szabályozásáról szóló 48/2012. (XII.14.) 
önkormányzati rendelet szerint kell eljárni. 

ZÁRADÉK 

Az alapító okirat 2014. április l-jén lép hatályba. 

Az alapító okirat módosításával (és így az egységes szerkezetű alapító okirattal) Nyíregyháza Megyei Jogú 
Város Közgyű lése a 2014. február 20-i ülésén a 27/2014.(11.20.)számú határozattal egyetértett. 

Nyíregyháza, 2014. február 20. 

/!lv: ~1-
Dr. Kovács Ferenc 

polgármester 
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10. számú melléklet 27/2014. (II. 20.) számú határozathoz 

Alapító okirat kiegészítés 

a 2014. január l-jétől érvényes kormányzati funkció megadása miatt 

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XI1.31.) Korm. rendelet 180. § 
rendelkezéseinek megfelelően Gyermekek Háza Déli Óvoda 2013. október 31. napján kelt egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratát a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok 
osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XI1.29.) NGM rendeletben kihirdetett, 2014. január l-jétől érvényes, 
alaptevékenység besorolási kód változás miatt, a következő kiegészítéssel látom el: 

A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása: 

091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 
Ha lmozottan hátrányos helyzetű gyermekek képesség-kibontakoztató, integrációs felkészítése, 
óvoda i fejlesztő program szervezése 
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai 
Testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása 
esetén halmozottan fogyatékos a megismerő funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének tartós és 
súlyos rendellenessége. A megismerő funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének súlyos 
rendellenessége. 
Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a 
szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy 
beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, 
autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 
magatartásszabályozási zavarral) küzd 
096010 Óvoda i intézményi étkeztetés. 

Az egységes szerkezet be foglalt alapító okirat államháztartási szakfeladat szerinti besorolását tartalmazó 
része/pontja 2014. január l-jétől hatályát veszti. 

A költségvetési szerv államháztartási szakágazat rend szerinti besorolása: 

851020 óvoda i nevelés 

A költségvetési szerv 2013. október 31. napján kelt, egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata jelen 
Alapító okirat kiegészítéssel - az Ávr. 180. § (5) bekezdés értelmében - 2014. január l-jétől képezi a 
költségvetési szerv hatályos alapító okiratát . 

Nyíregyháza, 2014. február 20. 

~ "
, ~ :" ,~...............~~............ 


/ • I lY .. \.lZ. 
" • l ( "', 
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11. számú melléklet a27/2014.(11.20.) számú határozathoz 

GYERMEKEK HÁZA DÉLI ÓVODA 

MÓDOS[TÓ OKIRAT 


A Közgyű lés 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 41. § (6) bekezdése és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 
szóló 368/2011. (XI1.31.) Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdései és 181. §-a, valamint a nevelési-oktatási 
intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII.) EMMI 
rendelet szerinti foglalt tartalmi követelményeknek megfelelően az alapító okiratot az alábbiak szerint 
módosítja: 

1. A Gyermekek Háza Déli Óvoda Alapító okiratának 9. pontja törlésre kerül. 
2. A Gyermekek Háza Déli Óvoda Alapító okiratának pontjai a 9. pont jától átszámozásra kerül. 

A módosított alapító okirat 2014.március l-jén lép hatályba. 

Nyíregyháza, 2014.február 20. !l:A,----
DrtKovács Ferenc 

polgármester 
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12. számú melléklet a 27/ 2014.(11.20.) számú határozat hoz 

GYERMEKEK HÁZA DÉLI ÓVODA 

ALAPíTÓ OKIRATA 


Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 41. § (6) bekezdése és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 
szóló 368/2011. (XI1.31.) Korm . rendelet 5. § (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal a közoktatásról szóló 

1993. évi LXXIX. törvényben, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (3) bekezdésében 
meghatározott ellátási kötelezettség teljesítésére, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről 
és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012 .(VIII.) EMMI rendelet szerinti foglalt tartalmi 
követelményeknek megfelelően az Gyermekek Háza Déli Óvoda módosításokkal egységes szerkezetbe 
foglalt alapító okiratát 2014. március l -jétől az alábbiak szerint adja ki: 

A költségvetési szerv: 
1. Elnevezése: Gyermekek Háza Déli Óvoda 

OM azonosítója: 033090 

2. Feladat-ellátási helye 

2.1. Székhelye: 4400 Nyíregyháza, Kereszt u.8. 

2.2. Tagintézményei: 

Gyermekek Háza Déli Óvoda Virág Utcai Tagintézmény 4400 Nyíregyháza, Virág u. 67.sz. 
Gyermekek Háza Déli Óvoda Kincskereső Tagintézménye 4400 Nyíregyháza, Árpád u.52-58. 
Gyermekek Háza Déli Óvoda Kertvárosi Csicsergő Tagintézmény 4400 Nyíregyháza, Dugonics u.16. 
Gyermekek Háza Déli Óvoda Bóbita Tagintézmény 4400 Nyíregyháza, Vécsey köz 4-6.sz 

2.3. Telephelyei: 

4400 Nyíregyháza, Vécsey köz 29. sz . 
4400Nyíregyháza-Butykatelep, Bajcsy Zs u. 12. 
4400 Nyíregyháza, Rozsrétbokor 17. sz. 
4400 Nyíregyháza, Kassa u. 27. sz . 
4400 Nyíregyháza - Mandabokor 13723.hrsz. 
4400 Nyíregyháza-Felsősima , Hosszúháti u.59. 
4400 Nyíregyháza, Tünde u. 2. sz. 

3. Intézményegysége: n i n c s 

4. Irányító szerv neve és székhelye: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 4400 Nyíregyháza, Kossuth 
tér l. 

5. Alapító, fenntartó és működtető szerv neve és székhelye: Nyíregyháza Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. 

6. Jogállása: jogi személy 

7. Működési köre: Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területén belül a Közgyűlés által 
meghatározott felvételi körzet 
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8. Intézmény típusa: óvoda 

9.A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata: óvodai nevelés 

10. Az intézmény vezetőjének kinevezése: a mindenkor hatályos, a közalkalmazottak jogállásáról szó ló 
törvényben, és a végrehajtására kiadott kormányrendeletben foglaltak szerint Nyíregyháza Megyei Jogú 
Város Közgyűlése pályázat útján nevezi ki és bízza meg. 

11. Az intézmény foglalkoztatott jai jogviszonya: foglalkoztatásuk közalkalmazotti jogviszonyban történik. 
(1992. évi XXXIII. a közalkalmazottakjogállásáról szóló törvény alapján) 

12. Az intézmény képviseletére jogosultak: az intézmény mindenkori vezetője (igazgatója), valamint az 
általa megbízott intézményi dolgozó 

13. Szakágazat száma 851020 óvodai nevelés 

14. Az intézmény által végzett tevékenységek kormányzati funkciók szerinti osztályozása: 

091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 
Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek képesség-kibontakoztató, integrációs felkészítése, óvoda i 
fejlesztő program szervezése 

091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvoda i nevelésének, ellátásának szakmai feladatai 
Testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén 
halmozottan fogyatékos a megismerő funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos 
rendellenessége. A megismerő funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenessége. 

Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló : az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a 
szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, 
több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy 
egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figye lem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd 
096010 Óvodai intézményi étkeztetés 

15. Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

16. Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám: 1310 fő 

Székhely: Gyermekek Háza Déli Óvoda 4400 Nyíregyháza, Kereszt u.8.: 240 fő 

Tagintézményei : 

Gyermekek Háza Déli Óvoda Virág Utcai Tagintézmény 4400 Nyíregyháza, Virág u. 67. sz.: 240 fő 
Gyermekek Háza Déli Óvoda Kincskereső Tagintézmény 4400 Nyíregyháza, Árpád u.52-58.: 120 fő 
Gyermekek Háza Déli Óvoda Kertvárosi Csicsergő Tagintézmény 4400 Nyíregyháza, Dugonics u.16. : 140 fő 
Gyermekek Háza Déli Óvoda Bóbita Tagintézmény 4400 Nyíregyháza, Vécsey köz 4-6. sz: 120 fő 

Telephelyei: 

4400 Nyíregyháza, Vécsey köz 29. sz.: 120 fő 
4400 Nyíregyháza-Butykatelep, Bajcsy Zs u.12.: 45 fő 
4400 Nyíregyháza, Rozsrétbokor 17. SZ.: 45 fő 
4400 Nyíregyháza, Kassa u. 27. sz.: 60 fő 
4400 Nyíregyháza - Mandabokor: 30 fő 
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4400 Nyíregyháza - Felsősima Hosszúháti u. 59.: 30 fő 
4400 Nyíregyháza, Tünde u. 2. sz .: 120 fő 

17. A feladatellátását szolgáló vagyon 

Nyíregyháza 4996/2 helyrajzi szám alatt felvett 3807 m2 területű, a valóságban Nyíregyháza, Kereszt u. 8. 

szám alatt lévő, 


Nyíregyháza 5165/3 helyrajzi szám alatt felvett 6149 m2 területű, a valóságban Nyíregyháza, Virág u. 67. 

szám alatt l évő, 


Nyíregyháza 6638 helyrajzi szám alatt felvett 3718 m2 területű, a valóságban Nyíregyháza, Árpád u. 52-58. 

szám alatt l évő, 


Nyíregyháza 6886/3 helyrajzi szám alatt felvett 4599 m2 területű, a valóságban Nyíregyháza, Dugonics u. 

16. szám alatt lévő, 


Nyíregyháza 6422 helyrajzi szám alatt felvett 4006 m2 területű, a valóságban Nyíregyháza, Vécsey köz 4-6. 

szám alatt l évő, 


Nyíregyháza 6465/2 helyrajzi szám alatt felvett 2964 m2 területű , a va lóságban Nyíregyháza, Vécsey köz 29. 

szám alatt l évő 


Nyíregyháza 17096 helyrajzi szám alatt felvett 2823 m2 területű, a valóságban Nyíregyháza-Butyka, Bajcsy 

Zs. u. 12. szám alatt lévő, 


Nyíregyháza 14169 helyrajzi szám alatt felvett 2369 m2 területű, a valóságban Nyíregyháza-Rozsrétszőlő, 


Rozsrétbokor 17. szám alatt lévő , 


Nyíregyháza 7152 helyrajzi szám alatt felvett 1250 m2 területű, a valóságban Nyíregyháza, Kassa u. 27. 

szám alatt l évő, 


Nyíregyháza 13723 helyrajzi szám alatt felvett 3329 m2 területű, a valóságban Nyíregyháza, Mandabokor 

alatt lévő, 


Nyíregyháza 13551/2 helyrajzi szám alatt felvett 3135 m2 területű, a valóságban Nyíregyháza, Hosszúháti u. 

59. szám alatt lévő , 


Nyíregyháza 8245 helyrajzi szám alatt felvett 3472 m2 területű, a valóságban Nyíregyháza, Tünde u. 2. szám 

alatt lévő 


Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező korlátozottan 

forgalomképes ingatlan használata . 


18_ A vagyon felett rendelkező : Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése . 

A vagyonnal való gazdálkodás során Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonának 
meghatározásáról és a vagyon feletti tulajdonjog gyakorlásának szabályozásáról szóló 48/2012. (XII.14.) 
önkormányzati rendelet szerint kell eljárni . 

19. Az óvoda alaptevékenységét az éves költségvetés keretében biztosított pénzeszközökből, munkaterve 
alapján látja el. 

ZÁRADÉK 

Az alapító okirat 2014.március l-jén lép hatályba. 

Az alapító okirat módosításával (és így az egységes szerkezetű alapító okirattal) Nyíregyháza Megyei Jogú 
Város Közgyűlése a 2014.február 20-iülésén a 27/2014.(11.20.) számú határozattal egyetértett. 

Nyíregyháza, 2014.február 20. 

t/6. "'+-"J
Dr.IKovács Ferenc 

polgármester 
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13. számú melléklet 27/2014. (II. 20.) számú határozathoz 

Alapító okirat kiegészítés 

a 2014. január l-jétől érvényes kormányzati funkció megadása miatt 

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XI1.31.) Korm. rendelet 180. § 

rendelkezéseinek megfelelően Eszterlánc Északi Óvoda 2013. október 31. napján kelt egységes szerkezetbe 
foglalt alapító okiratát a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási 
rendjéről szóló 68/2013. (XI1.29.) NGM rendeletben kihirdetett, 2014. január l-jétől érvényes, 
alaptevékenység besorolási kód változás miatt, a következő kiegészítéssel látom el: 

A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása: 

091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 
Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek képesség-kibontakoztató, integrációs felkészítése, 
óvoda i fejlesztő program szervezése 
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai 
Testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása 
esetén halmozottan fogyatékos a megismerő funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének tartós és 
súlyos rendellenessége. A megismerő funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének súlyos 
rendellenessége . 
Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a 
szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy 
beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, 
autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 
magatartásszabályozási zavarral) küzd 
096010 Óvodai intézményi étkeztetés. 

Az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat államháztartási szakfeladat sze rinti besorolását tartalmazó 
része/pontja 2014. január l-jétől hatályát veszti . 

A költségvetési szerv államháztartási szakágazat rend szerinti besorolása: 

851020 óvodai nevelés 

A költségvetési szerv 2013. október 31. napján kelt, egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata jelen 
Alapító okirat kiegészítéssel - az Ávr. 180. § (5) bekezdés értelmében - 2014. január l-jétől képezi a 

költségvetési szerv hatályos alapító okiratát. 

Nyíregyháza, 2014. február 20. 
P.H. /l6nsA--............... k. ...................................... .. . 


Dr. Kovács Ferenc 
polgármester 
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14. számú melléklet a 27/2014.(11.20.) számú határozathoz 

ESZTERLÁNC ÉSZAKI ÓVODA 

MÓDOsfTÓ OKIRAT 


A Közgyűlés 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 41. § (6) bekezdése és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 
szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 5. § (1)-(2 ) bekezdései, és 181. §-a, valamint a nevelési-oktatási 
intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII.) EMMI 
rendelet szerinti foglalt tartalmi követelményeknek megfelelően foglalt tartalmi követelményeknek 
megfelelően az alapító okiratot az alábbiak szerint módosítja: 

I . Az Eszterlánc Északi Óvoda Alapító okiratának 11. és 22 . pontjai törlésre kerülnek. 
2. Az Eszterlánc Északi Óvoda Alapító okiratának pontjai 11. pont jától átszámozásra kerülnek. 

A módosított alapító okirat 2014.március l-jén lép hatályba. 

Nyíregyháza, 2014.február 20. 

JlY4---9-
Dr. Kovács Ferenc 

polgármester 

" I 
/ 
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15. számú melléklet a 27/2014.(11.20.) számú határozathoz 

ESZTERLÁNC ÉSZAKI ÓVODA 

ALAPíTÓ OKIRATA 


Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 41. § (6) bekezdése és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 
szóló 368/2011. (XI1.31.) Korm . rendelet 5. § (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal a közoktatásról szóló 

1993. évi LXXIX. törvényben, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (3) bekezdésében 
meghatározott ellátási kötelezettség teljesítésére az Eszterlánc Északi Óvoda módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratát 2014.március 1-jétőlaz alábbiak szerint adja ki : 

A költségvetési szerv: 
1. Elnevezése: Eszterlánc Északi Óvoda 

OM azonosítója: 033092 


2. Székhelye: 4400 Nyíregyháza, Tas u. 1-3.sz. 


3. Tagintézményei: 

Eszterlánc Északi Óvoda Nyitnikék Tagintézmény 4481 Nyíregyháza-Sóstóhegy, Jázmin u. 10. sz . 

Eszterlánc Északi Óvoda Kerekerdő Tagintézmény 4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 31. sz. 

Eszterlánc Északi Óvoda Napsugár Tagintézmény 4400 Nyíregyháza, Stadion út 32/a . 


4. Telephelyei: 

4400 Nyíregyháza, Etei köz 13. sz. 

4400 Nyíregyháza, Ferenc krt. 1. sz . 

4481 Nyíregyháza-Sóstóhegy, Állomás u. 6. sz. 

4400 Nyíregyháza, Krúdy Gyula u. 27. sz. 

4432 Nyíregyháza - Nyírszőlős, Kollégium u. 50.sz. 


5. Intézményegységei: n i n c s 


6. Irányító szerv neve és székhelye: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 4400 Nyíregyháza, 

Kossuth tér 1. 


7. Alapító, fenntartó és működtető szerv neve és székhelye: Nyíregyháza Megyei Jogú Város 


Önkormányzata 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. 


8. Jogállása: Jogi személy 


9. Működési köre: Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területén belül a Közgyűlés által 

meghatározot t felvételi körzet 


10. Intézmény típusa: óvoda 


11. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata: óvodai nevelés 


12. Az intézmény vezetőjének kinevezése: a mindenkor hatályos, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

törvényben, és a végrehajtására kiadott kormányrendeletben foglaltak szerint Nyíregyháza Megyei Jogú 


Város Közgyűlése pályázat útján nevezi ki és bízza meg. 
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13. Az intézmény foglalkoztatottjai jogviszonya: Foglalkoztatásuk közalkalmazotti jogviszonyban 
történik. (1992. évi XXXIII. a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény alapján) 

14. Az intézmény képviseletére jogosultak: az intézmény mindenkori vezetője (igazgatója), valamint az 
általa megbízott intézményi dolgozó 

15. Szakágazat száma 851020 óvodai nevelés 

Az intézmény által végzett tevékenységek kormányzati funkciók szerinti osztályozása: 

091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 
Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek képesség· kibontakoztató,integrációs felkészítése, óvodai 
fejlesztő program szervezése 

091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvoda i nevelésének, ellátásának szakmai feladatai 
Testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén 
halmozottan fogyatékos funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenessége . 
A megismerő funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenessége . 

Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló : az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a 
szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, 
több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy 
egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd 

096010 Óvoda i intézményi étkeztetés 

16. Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

17. Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám: 1388 fő 

Székhelye: 4400 Nyíregyháza, Tas u. 1-3. sz.: 180 fő 

Tagintézményei: 

Eszterlánc Északi Óvoda Nyitnikék Tagintézmény 4481 Nyiregyháza-Sóstóhegy, Jázmin u. 10. sz .: 140 fő 
Eszterlánc Északi Óvoda Kerekerdő Tagintézmény 4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 31. sz.: 240 fő 
Eszterlánc Északi Óvoda Napsugár Tagintézmény 4400 Nyíregyháza, Stadion út 32/a .:180 fő 

Telephelyei: 
4400 Nyíregyháza, Etei köz 13. sz.: 150 fő 
4400 Nyíregyháza, Ferenc krt. 1. sz.: 150 fő 
4481Nyíregyháza-Sóstóhegy, Állomás u. 6. sz.: 48 fő 
4400 Nyíregyháza, Krúdy Gyula u. 27. sz.: 180 fő 
4432 Nyíregyháza-Nyírszőlős, Kollégium u. 50. sz.: 120 fő 

18. A feladat ellátását szolgáló vagyon: 
Nyíregyháza 2263/72 helyrajzi szám alatt felvett 4277 m2 területű, a valóságban Nyíregyháza, Tas u. 1-3. 

szám alatt lévő, 
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Nyíregyháza 2067 helyrajzi szám alatt felvett 4803 m2 területű, a valóságban Nyíregyháza, Sóstó i u. 31. 

szám alatt lévő, 


Nyíregyháza 13043/1 helyrajzi szám alatt felvett 4027 m2 területű, a valóságban Nyíregyháza-Sóstóhegy, 

Jázmin u. 10. szám alatt lévő, 


Nyíregyháza 1395 helyrajzi szám alatt felvett 3484 m2 területű , a valóságban Nyíregyháza, Stadion u. 32/A 

szám alatt lévő, 


Nyíregyháza 2263/81 he lyrajzi szám alatt felvett 7258 m2 területű, a valóságban Nyíregyháza, Etei köz 13. 

szám alatt lévő, 


Nyíregyháza 1917/1 he lyrajzi szám alatt felvett 4281 m2 területű, a valóságban Nyíregyháza, Ferenc Körút 

1. szám alatt l évő 


Nyíregyháza 0176 helyrajzi szám alatt felvett 2900 m2 területű, a va lóságban Nyíregyháza-Sóstóhegy, 

Állomás u. 6. szám alatt l évő , 


Nyíregyháza 1863/4 helyrajzi szám alatt felvett 4938 m2 területű , a valóságban Nyíregyháza, Krúdy Gy. u 

27. szám alatt lévő , 


Nyíregyháza 16004 helyrajzi szám alatt felvett 5538 m2 területű, a valóságban Nyíregyhá za - Nyírszőlős, 


Kollégium u. SO. szám alatt lévő, 


Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező korlátozattan 

forga lomképes ingatlan használata . 


19. A vagyon felett rendelkező : Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése. 

A vagyonnal való gazdálkodás során Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonának 
meghatározásáró l és a vagyon fe letti tu lajdonjog gyakorlásának szabályozásáról szóló 48/2012. (XI1.14.) 
önkormányzati rende let szerint kell eljárni. 

ZÁRADÉK 

Az alapító okirat 2014.március l -jén lép hatályba. 

Az alapító okirat módosításával (és így az egységes szerkezetű alapító okirattal) Nyíregyháza Megyei Jogú 
Város Közgyűlése a 2014.február 20-iülésén a 27/2014.(11.20.) számú határozattal egyetértett. 

Nyíregyháza, 2014.február 20. ,'I, l
'1(; .,."'J+---

D . Kovács Ferenc 
polgármester 
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16. számú melléklet 27/2014. (II. 20.) számú határozathoz 

Alapító okirat kiegészítés 

a 2014. január l-jétől érvényes kormányzati funkció megadása miatt 

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XI1.31.) Korm. rendelet 180. § 
rendelkezései nek megfelelően Búzaszem Nyugati Óvoda 2013. október 31. napján kelt egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratát a kormányzati funkcíók, államháztartásí szakfeladatok és szakágazatok 
osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XI1.29.) NGM rendeletben kihirdetett, 2014. január l -jétől érvényes, 
alaptevékenység besorolási kód változás miatt, a következő kiegészítéssel látom el : 

A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása : 

091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 
Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek képesség-kibontakoztató, integrációs felkészítése, 
óvoda i fejlesztő program szervezése 
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai 
Testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása 
esetén halmozottan fogyatékos a megismerő funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének tartós és 
sú lyos rendellenessége. A megismerő funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének súlyos 
rendellenessége. 
Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a 
szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy 
beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, 
autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem - vagy 
magatartásszabályozásí zavarral) küzd 
096010 Óvodai intézményi étkeztetés. 

Az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat államháztartási szakfeladat szerinti besorolását tartalmazó 
része/pontja 2014. január l-jétől hatályát veszti. 

A költségvetési szerv államháztartási szakágazat rend szerinti besorolása : 

851020 óvoda i nevelés 

A költségvetési szerv 2013. október 31. napján kelt, egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata jelen 
Alapító okirat kiegészítéssel - az Ávr. 180. § (5) bekezdés értelmében - 2014. január l-jétől képezi a 
költségvetési szerv hatályos alapító okiratát. 

Nyíregyháza, 2014. február 20. 
P.H. .................i(~....*==........... 


Dr. Kovács Ferenc 
polgármester 
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17. számú melléklet a 27/2014.(11.20.) számú határozathoz 

BÚZASZEM NYUGATI ÓVODA 

MÓDOsfTÓ OKIRAT 


A Közgyűlés 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 41. § (6) bekezdése és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 
szóló 368/2011. (XI1.31.) Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdései, és 181. §-a, valamint a nevelési-oktatási 
intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII.) EMMI 
rendelet szerinti foglalt tartalmi követelményeknek megfelelően foglalt tartalmi követelményeknek 
megfelelően az alapító okiratot az alábbiak szerint módosítja: 

1. A Búzaszem Nyugati Óvoda Alapító okiratának 11. pontja törlésre kerül. 
2. A Búzaszem Nyugati Óvoda Alapító okiratának pontjai a 11 pont jától átszámozásra kerülnek 

A módosított alapító okirat 2014.március l-jén lép hatályba. 

Nyíregyháza, 2014.február 20. 

,ft6v 4---
Dr. Kovács Ferenc 
cl polgármester 
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18. számú melléklet a 27/2014.(11.20.) számú határozathoz 

BÚZASZEM NYUGATI ÓVODA 

ALAPíTÓ OKIRATA 


Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 41. § (6) bekezdése és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint az államháztartásról szó ló törvény végrehajtásáról 
szó ló 368/2011. (XI1.31.) Korm. rendelet 5. § (l)-(2) bekezdése szerinti tartalommal a közoktatásról szóló 
1993. évi LXXIX. törvényben, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXc. törvény 21. § (3) bekezdésében 
meghatározott ellátási kötelezettség teljesítésére, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről 
és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII.) EMMI rendelet szerinti foglalt tartalmi 
követelményeknek megfelelően az Búzaszem Nyugati Óvoda módosításokkal egységes szerkezetbe fogla lt 
alapító okiratát 2014.március l-jétől az alábbiak szerint adja ki : 

A költségvetési szerv: 
1. Elnevezése: Búzaszem Nyugati Óvoda 
OM azonosítója: 033101 

2. Székhelye: 4400 Nyíregyháza, Búza u. 7-17.sz. 

3. Tagintézményei: 

Búzaszem Nyugati Óvoda Aranykörte Tagintézmény 4400 Nyíregyháza, Körte u. 41.sz. 

Búzaszem Nyugati Óvoda Városmajori Tagintézmény 4400 Nyíregyháza, Városmajor u. l. sz. 

Búzaszem Nyugati Óvoda Gyermekkert Tagintézmény 4400 Nyiregyháza, Tőke u. 3. 


4. Telephelyei: 4400 Nyíregyháza, Benczúr tér 20. sz. 

S. Intézményegységei: n i n c s 

6. Irányító szerv neve és székhelye: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 4400 Nyíregyháza, Kossuth 
tér l. 

7. Alapító, fenntartó és működtető szerv neve és székhelye: Nyíregyháza Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér l. 

8. Jogállása: Jogi személy 

9. Működési köre: Nyiregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területén belül a Közgyű lés által 
meghatározott felvételi körzet 

10. Intézmény típusa: óvoda 

11. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata: óvodai nevelés 

12. Az intézmény vezetőjének kinevezése: A mindenkor hatályos, a közalkalmazottak jogállásáról szó ló 
törvényben, és a végrehajtására kiadott kormányrendeletben foglaltak szerint Nyíregyháza Megyei Jogú 
Város Közgyű lése pályázat útján nevezi ki és bízza meg. 

13. Az intézmény foglalkoztatott jai jogviszonya: Foglalkoztatásuk közalkalmazotti jogviszonyban történik . 
(1992 . évi XXXIII. a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény alapján) 
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14. Az intézmény képviseletére jogosultak: Az intézmény mindenkori vezetője (igazgatója), valamint az 
általa megbízott intézményi dolgozó. 

lS. Szakágazat száma: 851020 óvodai nevelés. 

16. Az intézmény által végzett alaptevékenységek, alapfeladatok kormányzati funkciók szerinti 
osztá Iyozása: 
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 
Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek képesség- kibontakoztató,integrációs felkészítése, óvodai 
fejlesztő program szervezése 

091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai 
Testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén 
halmozottan fogyatékos funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenessége. 
A megismerő funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenessége. 

Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló : az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a 
szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, 
több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy 
egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd. 

096010 Óvodai intézményi étkeztetés 

17. Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

18. Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám: 930 fő 

Székhelye: 4400 Nyíregyháza, Búza u. 7-17.sz. 270 fő 

Tagintézményei: 
Búzaszem Nyugati Óvoda Aranykörte Tagintézmény 
4400 Nyíregyháza, Körte u. 41.sz.: 240 fő 

Búzaszem Nyugati Óvoda Gyermekkert Tagintézmény 
4400 Nyíregyháza, Városmajor u. 1. sZ .:180 fő 

Búzaszem Nyugati Óvoda Gyermekkert Tagintézmény 
4400 Nyíregyháza, Tőke u. 3. sZ.:120 fő 

Telephelye: 4400 Nyíregyháza, Benczúr tér 20. sz. : 120 fő 

19. A feladat ellátását szolgáló vagyon: 

Nyíregyháza 5473 helyrajzi szám alatt felvett 5360 m2 területű, a valóságban Nyíregyháza, Búza u. 7-17. 

szám alatt lévő, 


Nyíregyháza 6169 helyrajzi szám alatt felvett 2249 m2 területű , a valóságban Nyíregyháza, Benczúr tér 20. 

szám alatt lévő, 


Nyíregyháza 1637 helyrajzi szám alatt felvett 5849 m2 területű, a valóságban Nyíregyháza, Körte u. 39. 

szám alatt lévő, 


Nyíregyháza 777/ 19 helyrajzi szám alatt felvett 4005 m2 területű , a valóságban Nyíregyháza, Városmajor u. 


1. szám alatt lévő, 
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Nyíregyháza 736/4 helyrajzi szám alatt felvett 3034 m2 területű, a valóságban Nyíregyháza, Újszőlő u. 6. 
szá malatt lévő 
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező korlátozottan 
forga lomképes ingatlan használata 

20. A vagyon felett rendelkező: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése. 

A vagyon nal való gazdálkodás során Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonának 
meghatározásáró l és a vagyon feletti tulajdonjog gyakorlásának szabályozásáról szóló 48/2012. (XII.14.) 
önkormányzati rendelet szerint kell eljárni. 

21. Az óvoda alaptevékenységét az éves költségvetés keretében biztosított pénzeszközökből, munkaterve 
alapján látja el. 

2ÁRADÉK 

Az alapító okirat 2014.március l-jén lép hatályba. 

Az alapító okirat módosításával (és így az egységes szerkezetű alapító okirattal) Nyíregyháza Megyei Jogú 
Város Közgyűlése a 2014.február 20-iülésén a 27/2014.(11.20.) számú határozattal egyetértett. 

Nyíregyháza, 2014.február 20. 
11t,,~ 

Dr. Kovács Ferenc 
polgármester 
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19. számú melléklet 27/2014. (II. 20.) számú határozathoz 

Alapító okirat kiegészítés 

a 2014. január l-jétől érvényes kormányzati funkció megadása miatt 

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XI1.31.) Korm. rendelet 180. § 
rendelkezéseinek megfelelően Tündérkert Keleti Óvoda 2013. október 31. napján kelt egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratát a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok 
osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (X I1.29.) NGM rendeletben kihirdetett, 2014. január l-jétől érvényes, 
alaptevékenység besorolási kód változás miatt, a következő kiegészítéssel látom el : 

A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása: 

091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetés i feladatai 
Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek képesség-kibontakoztató, integrációs felkészítése, 
óvodai fejlesztő program szervezése 
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai 
Testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása 
esetén halmozottan fogyatékos a megismerő funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének tartós és 
súlyos rendellenessége. A megismerő funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének súlyos 
rendellenessége. 
Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a 
szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy 
beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, 
autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 
magatartásszabályozási zavarral) küzd 
096010 Óvodai intézményi étkeztetés. 

Az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat államháztartási szakfeladat szerinti besorolását tartalmazó 
része/pontja 2014. január l -jétől hatályát veszti. 

A költségvetési szerv államháztartási szakágazat rend szerinti besorolása: 

851020 óvodai nevelés 

A költségvetési szerv 2013. október 31. napján kelt, egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata jelen 
Alapító okirat kiegészítéssel - az Ávr. 180. § (5) bekezdés értelmében - 2014. január l-jétől képezi a 
költségvetési szerv hatályos alapító okiratát. 

Nyíregyháza, 2014. február 20. 
P.H. tJfn~-----.. ................{....................................... . 


Dr. Kovács Ferenc 
polgármester 
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20. számú melléklet a 27/2014.(11.20.) számú határozat hoz 

TÜNDÉRKERT KELETI ÓVODA 


MÓDOsíTÓ OKIRAT 


A Közgyűlés 

Nyíregyháza Megyeí Jogú Város Önkormányzata Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 41. § (6) bekezdése és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 
szóló 368/2011. (XI1.31.) Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdései és 181.§-a, valamint a nevelési-oktatási 
intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII.) EMMI 
rendelet szerinti foglalt tartalmi követelményeknek megfelelően foglalt tartalmi követelményeknek 
megfelelően az alapító okiratot az alábbiak szerint módosítja : 

1. A Tündérkert Keleti Óvoda Alapító okiratának 16. pontja törlésre kerül. 
2. A Tündérkert Keleti Óvoda Alapító okiratának pontjai a 16. pont jától átszámozásra kerülnek. 

A módosított alapító okirat 2014.március l -jén lép hatályba . 

Nyíregyháza, 2014.február 20. 

,lwA/1--
Dr. ~ovács Ferenc 

polgármester 
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21. számú melléklet a 27/2014.(11.20.) számú határozathoz 

TÜNDÉRKERT KElETI ÓVODA 

AlAPfTÓ OKIRATA 


Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
ClXXXIX. törvény 41. § (6) bekezdése és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, va lamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáró l 
szóló 368/2011. (X I1.31.) Korm . rendelet 5. § (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal a közoktatásról szó ló 
1993. évi LXXIX. törvényben, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (3) bekezdésében 
meghatározott ellátási kötelezettség teljesítésére, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről 
és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII.) EMMI rendelet szerinti fogla lt tartalmi 
követelményeknek megfelelően a Tündérkert Keleti Óvoda módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
alapító okiratát 2014.március 1-jétő laz alábbiak szerint adja ki : 

A költségvetési szerv: 
1. Elnevezése: Tündérkert Keleti Óvoda 
OM azonosítója : 033127 

2. Székhelye: 4400 Nyíregyháza, Kert köz 8.sz. 

3. Tagintézményei : 

Tündérkert Keleti Óvoda Ligeti Tagintézmény 4400 Nyíregyháza, Liszt Ferenc u. 32-34. sz. 
Tündérkert Keleti Óvoda Kikelet Tagintézmény 4400 Nyíregyháza, Fazekas János tér 25. 
Tündérkert Keleti Óvoda Nefelejcs Tagintézmény 4551 Nyíregyháza-Oros, Deák F.u.2.sz. 
Tündérkert Keleti Óvoda Margaréta Tagintézmény 4400 Nyíregyháza, Fazekas János tér 14. sz. 
Tündérkert Keleti Óvoda Százszorszép Tagintézmény 4400 Nyíregyháza, Kállói u. 109/a. sz. 

4. Telephelyei : 

4400 Nyíregyháza, Koszorú u. 10. sz. 
4551 Nyíregyháza-Oros, Élet u. 30. sz. 

5. Intézményegységei: n i n c s 

6. Irányító szerv neve és székhelye: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 4400 Nyíregyháza, 

Kossuth tér 1. 

7. Alapító, fenntartó és működtető szerv neve és székhelye: Nyíregyháza Megyei Jogú Város 

Önkormányzata 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. 

8. Jogállása: Jogi személy 

9. Működési köre: Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területén belül a Közgyűlés által 

meghatározott fe lvételi körzet. 
10. Intézmény tipusa: óvoda 

11, A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata: óvodai nevelés 
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12. Az intézmény vezetőjének kinevezése: a mindenkor hatályos, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
törvényben, és a végrehajtására kiadott kormányrendeletben foglaltak szerint Nyíregyháza Megyei Jogú 
Város Közgyűlése pályázat útján nevezi ki és bízza meg. 

13. Az intézmény foglalkoztatottjai jogviszonya: foglalkoztatásuk közalkalmazotti jogviszonyban történik. 
(1992. évi XXXIII. a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény alapján) 

14. Az intézmény képviseletére jogosultak: az intézmény mindenkori vezetője (igazgatója), valamint az 
általa megbízott intézményi dolgozó 

15. Szakágazat száma: 851020 Óvodai nevelés 

16. Az intézmény által végzett tevékenységek kormányzati funkciók szerinti osztályozása: 

091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 
Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek képesség· kibontakoztató,integrációs felkészítése, óvoda i 
fejlesztő program szervezése 

091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvoda i nevelésének, ellátásának szakmai feladatai 
Testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén 
halmozottan fogyatékos funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenessége . 
A megismerő funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenessége. 

Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a 
szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, 
több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy 
egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem· vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd. 

0960lD Óvoda i intézményi étkeztetés 

17. Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

18. Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám: 1260 fő 

Székhelye: 4400 Nyíregyháza, Kert köz 8. sz.: 270 fő 

Tagintézményei: 

Tündérkert Keleti Óvoda Ligeti Tagintézmény 4400 Nyíregyháza, Liszt Ferenc u.32-34.sz.: 120 fő 
Tündérkert Keleti Óvoda Kikelet Tagintézmény 4400 Nyíregyháza, Fazekas János tér 25. sz.: 240 fő 
Tündérkert Keleti Óvoda Nefelejcs Tagintézmény 4551 Nyíregyháza-Oros, Deák F. u.2. sz.: 90 fő 
Tündérkert Keleti Óvoda Margaréta Tagintézmény 4400 Nyíregyháza, Fazekas János tér 14. sz.: 240 fő 
Tündérkert Keleti Óvoda Százszorszép Tagintézmény 4400 Nyíregyháza, Kállói u. 109/a. sz.: 180 fő 

Telephelyei: 

4400 Nyíregyháza, Koszorú u. lD. sz.: 60 fő 

4551 Nyíregyháza-Oros, Élet u. 30. sz.: 60 fő 

2 

http:u.32-34.sz


19. A feladat ellátását szolgáló vagyon: 

Nyíregyháza 4080/2 helyrajzi szám alatt felvett 8433 m2 területű , a valóságban Nyíregyháza, Kert köz 8. 

szám alatt lévő, 


Nyíregyháza 2999/7 helyrajzi szám alatt felvett 2965 m2 területű, a valóságban Nyíregyháza, Liszt F. u. 32
34. szám alatt lévő, 


Nyíregyháza 22201/47 helyrajzi szám alatt felvett 5488 m2 területű, a valóságban Nyíregyháza, Fazekas J. 

tér 25. szám alatt lévő , 


Nyíregyháza 12382 helyrajzi szám alatt felvett 2019 m2 területű, a valóságban Nyíregyháza-Oros, Deák F u. 

2. szám alatt lévő, 


Nyíregyháza 12379/9 helyrajzi szám alatt felvett 845 m2 területű , a valóságban Nyíregyháza-Oros, Deák F u. 

2. szám alatt lévő, 


Nyíregyháza 22200/2 helyrajzi szám alatt felvett 5976 m2 területű, a valóságban Nyíregyháza, Fazekas J. tér 

14. szám alatt l évő, 


Nyíregyháza 9689 helyrajzi szám alatt felvett 4100 m2 területű , a valóságban Nyíregyháza, Kállói u. 109/A 

szám alatt lévő 


Nyíregyháza 26753 helyrajzi szám alatt felvett 7302 m2 területű , a valóságban Nyíregyháza, Koszorú u. 10. 

szám alatt lévő, 


Nyíregyháza 11861/1 helyrajzi szám alatt felvett 2882 m2 területű, a valóságban Nyíregyháza-Oros, Élet u. 

30. szám alatt lévő, 


Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező korlátozattan 

forgalomképes ingatlan használata. 


20. A vagyon felett rendelkező: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése. 

A vagyon nal való gazdálkodás során Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonának 
meghatározásáról és a vagyon feletti tulajdonjog gyakorlásának szabályozásáról szóló 48/2012 . (XII.14.) 
önkormányzati rendelet szerint kell eljárni . 

21. Az óvoda alaptevékenységét az éves költségvetés keretében biztosított pénzeszközökből , munkaterve 
alapján látja el. 

ZÁRADÉK 

Az alapító okirat 2014.március l-jén lép hatályba . 

Az alapító okirat módosításával (és így az egységes szerkezetű alapító okirattal) Nyíregyháza Megyei Jogú 
Város Közgyűlése a 2014.február 20-iülésén a 27/2014.(11.20 .) számú határozattal egyetértett. 

Nyíregyháza, 2014.február 20. 
tl{,'\~ ~ 

DF. Kovács Ferenc 
polgármester 

,. 

... 
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22. számú melléklet 27/2014. (II. 20.) számú határozathoz 

Alapító okirat kiegészítés 

a 2014. január l-jétől érvényes kormányzati funkció megadása miatt 

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XI1.31.) Korm. rendelet 180. § 

rendelkezéseinek megfelelően Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár 2013. október 31. napján kelt 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és 
szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XI1.29.) NGM rendeletben kihirdetett, 2014. január 1
jétől érvényes, alaptevékenység besorolási kód változás miatt, a következő kiegészítéssel látom el: 

A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása : 
083020 Könyvkiadás 
083030 Egyéb kiadói tevékenység 
046040 Hírügynökségi, információs szolgáltatás 
107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok 
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 
082044 Könyvtári szolgáltatások 
095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés 

Az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat államháztartási szakfeladat szerinti besorolását tartalmazó 
része/pontja 2014. január l-jétől hatályát veszti . 

A költségvetési szerv államháztartási szakágazat rend szerinti besorolása : 

910100 Könyvtári, levéltári tevékenység 

A költségvetési szerv 2013. október 31. napján kelt, egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata jelen 
Alapító okirat kiegészítéssel - az Ávr. 180. § (5) bekezdés értelmében - 2014. január l-jétől képezi a 
költségvetési szerv hatályos alapító okiratát. 

Nyíregyháza, 2014. február 20. 
P.H. ihvP~... ... ....... ......t. .... .... .. .. .. ..... ................... 


Dr. Kovács Ferenc'" polgármester-,..~J 
\ ' V/ 

c· 
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23. számú melléklet 27/2014. (11.20.) számú határozathoz 

A MÓRICZ ZSIGMOND MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR 

ALAP[TÓ OKIRATÁNAK MÓDOS[TÓ OKIRATA 


A Közgyűlés 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 41. § (6) bekezdése és az államháztartásról szóló 2011. éví CXCV. törvény 8. § (5) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 
szóló 368/2011. (XI1.31.) Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdésében és a 181. §-ában foglalt 
követelményeknek megfelelően az alapító okiratot az alábbiak szerint módosítja: 

l. 	 A Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Alapító okiratának 9. és 15. pontjai törlésre kerülnek . 
2. 	 A Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Alapító okiratának pontjai a 9 pont jától 

átszámozásra kerülnek. 

A módosított alapító okirat 2014. március l-jén lép hatályba. 

Nyíregyháza, 2014. február 20. 

iIc,1--
Dr' Kovács Ferenc 

polgármester 
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24. számú melléklet 27/2014. (11.20.) számú határozathoz 

A MÓRICZ ZSIGMOND MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR ALAPíTÓ OKIRATA 

Az államháztartásról szóló 2011. évi. CXCV törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján, a muzeális intézményekről , a nyilvános könyvtári ellátásról és a 
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról 
és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosításáról szóló 2012 . évi CLlI. törvény által 
meghatározott ellátási kötelezettség teljesítése érdekében Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 
a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Alapító Okiratát - a ku ltúráért felelős miniszter e lőzetes 

egyetértésével - az alábbiak szerint adja ki. 

1. A költségvetési szerv neve: Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár 

2. Nevének rövidítése: MZSK 

3. Idegen neve: Zsigmond Móricz County and City Library 
Zsigmond Móricz Komitat- und Stadtbibliothek 

4. Székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 2. 

S. Telephelyei : 

Örökösföldi fiókkönyvtár 4400 Nyíregyháza, Fazekas János tér 9/a 

Vécsey úti f iókkönyvtár 4400 Nyíregyháza, Vécsey út 15. 

Kertvárosi letéti gyűjtemény 4400 Nyíregyháza, Könyök u. l/a 

Nyírszőlősi letéti gyűjtemény 4432 Nyíregyháza, Kollégium u. 54. 

Orosi letéti gyűjtemény 4551 Nyíregyháza, Fő u. 60. 

Sóstóhegyi letéti gyűjtemény 4481 Nyíregyháza, Igrice u. 6. 


6. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata: 

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. 
törvény (a továbbiakban: Kult . tv.) 55. § (1) bekezdés, valamint a 64-66. §-ai alapján a települési könyvtá ri 
ellátás biztosítása a települési önkormányzatok kötelező feladata, amely feladatokat a megyeszékhely 
megyei jog Ú város megyei könyvtár fenntartásával biztosít. 

A költségvetési szerv az Országos Dokumentumellátó Rendszerről szó ló 73/2003. (V. 28.) Korm . rendelet 
alapján (továbbiakban: ODR Korm. rend .), az ODR keretében működő szo lgáltató megyei könyvtár. 

7. A költségvetési szerv alaptevékenysége: 

A Kult . tv. 55. § és 64-66. §-ainak megfelelően nyilvános megyei és városi könyvtári szolgáltatásokat nyújt, 

az Országos Dokumentum-ellátási rendszer szolgáltató könyvtára . 

szakágazat száma és megnevezése: 910100 Könyvtá ri, levéltári tevékenység 


8. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása: 
083020 Könyvkiadás 
083030 Egyéb kiadói tevékenység 
046040 Hírügynökségi, információs szolgáltatás 

107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok 
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082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 

082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 

082044 Könyvtári szolgáltatások 

095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés 


9. A költségvetési szerv működési köre, illetékessége: 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 

Az aDR Korm. rend. 3. §-a alapján az aDR szolgáltatások tekintetében Magyarország közigazgatási területe 

10. Alapítói és irányítási jogokat gyakorló szerv neve és címe: 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. 

11. A költségvetési szerv fenntartója 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. 

12. A költségvetési szerv jogállása: Jogi személy 

13. A költségvetési szerv szakmai besorolása: Megyei könyvtár 

14. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 

A költségvetési szerv vezetőjét a megyei könyvtárigazgatót Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) és a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti , a közművelődési és a 
közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések 
rendezéséről szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjt. vhr.) alapján, nyilvános pályázat 
útján legfeljebb 5 év határozott időtartamra bízza meg, illetve vonja vissza megbízását, továbbá gyakorolja 
felette a munkáltatói jogokat. A KulUv. 68. § (2) bekezdése alapján a megyei könyvtár igazgatójának 
vezetői megbízásához és annak visszavonásához a kultúráért felelős miniszter előzetes egyetértése 
szükséges. Az egyéb munkáltatói jogokat Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere gyakorolja. 

15. A költségvetési szerv foglalkoztatott jaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: 

A költségvetési szerv alkalmazott jainak és egyéb közalkalmazott jainak foglalkoztatási jogviszonyára a Kjt. és 

a Kjt. vhr. rendelkezései az irányadóak. 

Egyes, a Kjt., illetve a Kjt. vhr. hatálya alá nem tartozó alkalmazottak foglalkoztatási jogviszonyára a Munka 

Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései az irányadóak. 

Az egyéb jogviszonyokra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény megbízási szerződésre 


vonatkozó rendelkezései az irányadóak. 


16. A feladat ellátását szolgáló vagyon: 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzat tulajdonában lévő ingó és egyéb vagyon kezelése és 
használata a hatályos vagyonrendeletben meghatározottak szerint. A vagyoni állapotot az önkormányzat és 
az intézmény mindenkori leltára, értékét a mindenkori mérleg tartalmazza . 

17. A vagyon felett rendelkező: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése . 
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A vagyonnal való gazdálkodás során Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonának 
meghatározásáról és a vagyon felettí tulajdonjog gyakorlásának szabá lyozásáról szóló 48/2012. (XIlol4.) 
önkormányzati rendelet szerint kell eljárni . 

Záradék 

Az Alapító Okirat módosítását és 2014.március 1. napjától hatályos egységes szerkezetű alapító okiratát 
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése a 27/2014.(11.20.) számú határozatával jóváhagyta . 

Nyíregyháza, 2014. február 20. 

;ly J"--_ 
Dr. Kovács Ferenc 

polgármester 

,'C> I 
, ro /-
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25. számú melléklet 27/2014. (II. 20.) számú határozathoz 

Alapító okirat kiegészítés 

a 2014. január l-jétől érvényes kormányzati funkció megadása miatt 

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XI1.31.) Korm. rendelet 180. § 
rendelkezéseinek megfelelően Nyíregyházi Cantemus Kórus 2013. október 31. napján kelt egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratát a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok 
osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XI1.29.) NGM rendeletben kihirdetett, 2014. január l-jétől érvényes, 
alaptevékenység besorolási kód változás miatt, a következő kiegészítéssel látom el: 

A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása: 

082030 Művészeti tevékenységek (kivéve szin ház) 

Az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat államháztartási szakfe ladat szerinti besorolását tartalmazó 
része/pontja 2014. január l-jétől hatályát veszti . 

A költségvetési szerv államháztartási szakágazat rend szerinti besorolása: 

900100 Előadó-művészet 

A költségvetési szerv 2013 . október 31. napján kelt, egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata jelen 
Alapító okirat kiegészítéssel - az Ávr. 180. § (5) bekezdés értelmében - 2014. január l-jétől képezi a 
költségvetési szerv hatályos alapító okiratát. 

Nyíregyháza, 2014. február 20. 
P.H. /Ii, 4

...~~...........(.......................................... 

Dr. Kovács Ferenc 

polgármester 

1 



26. számú melléklet a 27/2014.(11.20.) számú határozathoz 

A NYíREGYHAZI CANTEMUS KÓRUS 

ALAPíTÓ OKIRATANAK MÓDOsíTÓ OKIRATA 


A Közgyűlés 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 41. § (6) bekezdése és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 
szóló 368/2011. (XI1.31.) Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdésében és a 181. §-ában foglalt 
követelményeknek megfelelően az alapító okiratot az alábbiak szerint módosítja: 

1. A Nyíregyházi Cantemus Kórus Alapító okiratának 11. és 19. pontjai törlésre kerülnek. 
2. A Nyíregyházi Cantemus Kórus Alapító okiratának pontjai a 11. ponttól átszámozásra kerülnek. 

A módosított alapító okirat 2014.március l-jén lép hatályba . 

Nyíregyháza, 2014.február 20. 

.(!&+---
Dr. Kovács Ferenc 

polgármester 

... 
) 
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27. számú melléklet a 27/2014.(11.20.) számú határozathoz 

A NyíREGYHÁZI CANTEMUS KÓRUS 


ALAPíTÓ OKIRATA 


Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 41. § (6) bekezdése és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 
szóló 368/2011. (XII3L) Karm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal az előadó-művészeti 
szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIC. törvényben foglalt 
tartalmi követelményeknek megfelelően a Nyíregyházi Cantemus Kórus módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratát 2014.március 1-jétőlaz alábbiak szerint adja ki: 

Az intézmény: 

1. Neve: Nyíregyházi Cantemus Kórus 

Törzskönyvi azonosítója: 657341 

2. Székhelye: 4400, Nyíregyháza, Vay Ádám krt. 18. 

3. Tagintézményei : n i n c s 

4. Intézményegységei: n i n c s 

S. Irányító szerv neve és székhelye: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 4400 
Nyíregyháza, Kossuth tér 1. 

6. Alapító és fenntartó szerv neve és székhelye: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 4400 
Nyíregyháza, Kossuth tér 1. 

7. Jogállása: jog í személy 

8. Működési köre: Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területe 

9. Intézmény típusa: művészeti intézmény 

10. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata : a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában foglaltak szerint a helyi 

közművelődési tevékenység támogatása. 

Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáró l és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. 

törvény 3. § (2) bekezdése alapján "Az önkormányzatok az (1) bekezdés szerinti feladatellátást előadó


művészeti szervezet fenntartásával vagy annak közszolgáltatási szerződés alapján történő támogatásával 

va lósíthat ják meg." 


11. Az intézmény vezetőjének kinevezése: a mindenkor hatályos, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

törvényben, és a végrehajtására kiadott kormányrendeletben foglaltak szerint Nyíregyháza Megyei Jogú 

Város Közgyűlése pályázat útján nevezi ki és bízza meg. 
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12. Az intézmény foglalkoztatott ja i jogviszonya: foglalkoztatásuk köza lka lmazotti jogviszonyban tö rténik. 
(1992. évi XXX II I. a köza lkalmazottak jogállásáról szó ló törvény alapján) 

13. Az intézmény képviseletére jogosultak: az intézmény mindenkori vezetője 

14.Szakágazat szám: 900100 Előadó-művészet 

Az intézmény által végzett tevékenységek kormányzati funkciók szerinti osztályozása: 

082030 Művészeti tevékenységek (kivéve színház) 

lS. Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

16. A feladat ellátását szolgáló vagyon: 

Nyíregyhá za Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő ingó és egyéb vagyon kezelése és 
használata a hatályos vagyonrendeletben meghatározottak szerint. A vagyoni állapotot az önkormányzat és 
az intézmény mindenkori leltára, értékét a mindenkori mérleg tartalmazza. 

17. A vagyon felett rendelkező : Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyű lése . 


A vagyonnal va ló gazdá lkodás során Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonának 

meghatározásáról és a vagyon feletti tulajdonjog gyakorlásának szabá lyozásáról szóló 48/2012. (XII.14.) 

önkormányzati rendelet szerint kell eljárni. 


Záradék 


Az Alapító Okirat módosítását és 2014.március 1. napjától hatályos egységes szerkezetű alapító okiratát 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése a 27/2014.(11.20.) számú határozatával jóváhagyta. 

Nyíregyháza, 2014.február 20. 
)16 ),4r----

Dr. Kovács Ferenc 
polgármester 

• I 
~ ly , 

C I 
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28. számú melléklet 27/2014. (II. 20.) számú határozat hoz 

Alapító okirat kiegészítés 

a 2014. január l-jétől érvényes kormányzati funkció megadása miatt 

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XI1.31.) Korm. rendelet 180. § 

rendelkezéseinek megfelelően Váci Mihály Kulturális Központ 2013. október 31. napján kelt egységes 
szerkezet be foglalt alapító okiratát a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok 
osztá lyozási rendjéről szóló 68/2013 . (XI1.29.) NGM rendeletben kihirdetett, 2014. január l-jétől érvényes, 
alaptevékenység besorolási kód változás miatt, a következő kiegészítéssel látom el: 

A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása: 
082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 
082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 
082093 Közművelődés-egész élet kiterjedő tanulás, amatőr művészetek 
082094 .. Közművelődés-kulturális alapú gazdaságfejlesztés 
082030 Művészeti tevékenységek (kivéve színház) 
082063 Múzeumi kiállítási tevékenység 
082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység 
086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás 
081071 üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés 
083020 Könyvkiadás 
083030 Egyéb kiadói tevékenység 
046040 Hírügynökségi, információs szolgáltatás 
016080 Kiemeit állami és önkormányzati rendezvények 
082010 Kultúra igazgatása 
095020 Iskolarendszeren kívüli oktatás 
105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások 
101240 Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását elősegítő képzések, 
támogatások 
095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés 
095040 Munkaerőpiaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások 
082020 Színházak tevékenysége 
082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység 

Az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat államháztartási szakfeladat szerinti besorolását tartalmazó 
része/pontja 2014. január l-jétől hatályát veszti. 

A költségvetési szerv államháztartási szakágazat rend szerinti besorolása: 
932900 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység 

A költségvetési szerv 2013. október 31. napján kelt, egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata jelen 
Alapító okirat kiegészítéssel - az Ávr. 180. § (5) bekezdés értelmében - 2014. január l-jétől képezi a 
költségvetési szerv hatályos alapító okiratát. 

Nyíregyháza, 2014. február 20. 
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29. számú melléklet 27/2014.(11.20.) számú határozathoz 

VÁCI MIHÁLY KULTURÁLIS KÖZPONT ALAPíTÓ OKIRATÁNAK 

MÓDOsíTÓ OKIRATA 


A Közgyűlés 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 41. § (6) bekezdése és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) 
bekezdésében kapott felhata lmazás alapján, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 
szóló 368/2011. (XI1.31.) Kormányrendelet 5. § (1)-(2) bekezdésében és a 181. §-ában foglalt 
követelményeknek megfelelően az alapító okiratot az alábbiak szerint módosítja : 

1. A Váci Mihály Kulturális Központ Alapító okiratának ll. és 19 pontjai törlésre kerülnek. 
2. A Váci Mihály Kulturális Központ Alapító okiratának pontjai a ll. ponttól átszámozásra kerülnek. 

A módosított alapító okirat 2014. március l-jén lép hatályba. 

Nyíregyháza, 2014.február 20. 

iL..A-
I" o 

Dr, Kovács Ferenc 
e,olgármester 

, 
''/ 
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30. számú melléklet 27/2014.(11.20.) számú határozathoz 

A VÁCI MIHÁLY KULTURÁLIS KÖZPONT 


ALAP[TÓ OKIRATA 


Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 9. § (4) bekezdése, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és 
a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a közművelődési intézmények esetében) 78. § (1)-(5) 

bekezdései, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XI1.31.) Korm . rendelet 
alapján, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi 
CXL. törvény (a közművelődési intézmények esetében) a 73. § (2) bekezdésében meghatározott ellátási 
kötelezettség teljesítése érdekében módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát 
2014.március 1-jétőlaz alábbiak szerint adja ki : 

Az intézmény 

1. Neve: Váci Mihály Kulturális Központ 
Jogelőd neve: Váci Mihály Városi Művelődési Központ és Gyermekcentrum 
4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 9. 
Lakókörzeti Művelődési Házak Igazgatósága 
4400 Nyíregyháza, Honvéd u. 41. 
Városi Galéria 
4400 Nyíregyháza, Selyem utca 12. 

2. Székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 9. 

3. Telephelyei: 

Alvégesi Művelődési Ház 4400Nyíregyháza, Honvéd u. 41. hrsz: 4616,4617 

Borbányai Művelődési Ház 4400 Nyíregyháza, Margaretta u. 50. hrsz: 9652/2 

Borbányai Közművelődési Szintér 4400 Nyíregyháza, Alma u. 70. 

Felsősimai Közművelődési Színtér 4400 Nyíregyháza, Furulya u. 37. 

Jósavárosi Művelődési Ház 4400 Nyíregyháza,Ungvár Stny.33. 

Kistelekiszőlői Művelődési Ház 4400 Nyíregyháza, Koszorú u. 10. hrsz:26753 

Kertvárosi Közösségi Ház 4400 Nyíregyháza, Prága u. 7.hrsz:7186. 

Butykai Közösségi Ház és Szabadidőközpont 4400 Nyíregyháza- Butyka, Benkő István U.l. hrsz:17102. 

Nyírszőlősi Közművelődési Szintér 4432 Nyíregyháza, Nyírszőlős, Kollégium u. 54. 

Orosi Közművelődési Színtér Bem József Általános Iskola Herman Ottó Tagintézmény, 4551 Nyíregyháza, 

Oros, Fő u.60. 

Örökösföldi Közművelődési Színtér 4400 Nyíregyháza, Fazekas János tér 8. 

Sóstó i Művésztelep 4431 Nyíregyháza, Sóstófürdő, Blaha L.sétány. 41. hrsz:1S010/S 

Sóstóhegyi Közművelődési Színtér 4400 Nyíregyháza, Sóstóhegy, Igrice u. 6. 

Vajdabokori Művelődési Ház 4400 Nyíregyháza, Csendes u. 20. hrsz:1346S. 

Városmajori Közösségi Ház 4400 Nyíregyháza, Városmajor u. 3/5 hrsz:777 /21. 

Nagyszállási Közösségi Ház 4401 Nyíregyháza, Nagyszállás Arató u. 4. hrsz: 02362/415 

Mandabokori Művelődési Ház 4400, Nyíregyháza, Jegenye u. 19 hrsz.:13724 

Nyíregyházi Városi Galéria 4400 Nyíregyháza, Selyem u. 12. hrsz: 144 

Kölyökvár 4400 Nyíregyháza, Dózsa György út 25. 

Pál Gyula terem 4400 Nyíregyháza, Vay Ádám Krt. 18. 


4. Intézmény egységei: n i n c s 
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S. Az irányító szerve és címe: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 4400, 
Nyíregyháza, Kossuth tér 1. 

6. Alapító és fenntartó szerve és címe: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 4400, Nyíregyháza, 
Kossuth tér 1. 

7. Jogállása: Jogi személy 

8. Működési köre : Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területe 

9. Intézmény típusa: közművelődési és közgyűjteményi intézmény 

10. Jogszabályban meghatározott közfeladat: A kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a 
nyilvános könyvtári ellátásról és közművelődésről szó ló 1997. évi CXl. törvény alapján közművelődési és 
közgyűjteményi intézmény 

11. Az intézmény vezetőjének kinevezése: a mindenkor hatályos, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
törvényben, és a végrehajtására kiadott kormányrendeletben foglaltak szerint Nyíregyháza Megyei Jogú 
Város Közgyűlése pályázat útján nevezi ki és bízza meg. 

12. Az intézmény foglalkoztatott jai jogviszonya: foglalkoztatásuk közalkalmazotti jogviszonyban történik. 

13. Az intézmény képviseletére jogosultak: az intézmény mindenkori vezetője 

14.Szakágazat száma: 932900 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szaba didős tevékenység. 

Az intézmény által végzett tevékenységek kormányzati funkciók szerinti osztályozása: 

082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 
082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 
082093 Közművelődés-egész élet kiterjedő tanulás, amatőr művészetek 
082094.. Közm űvelődés-kulturá lis alapú gazdaságfejlesztés 
082030 Művészeti tevékenységek (kivéve színház) 
082063 Múzeumi kiállítási tevékenység 
082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység 
086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás 
081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés 
083020 Könyvkiadás 
083030 Egyéb kiadói tevékenység 
046040 Hírügynökségi, információs szolgá ltatás 
016080 Kieme it állami és önkormányzati rendezvények 
082010 Kultúra igazgatása 
095020 Iskolarendszeren kívüli oktatás 
105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások 
101240 Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását elősegítő képzések, 
támogatások 
095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés 
095040 Munkaerőpiaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások 
082020 Színházak tevékenysége 
082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység 
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lS. Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

16. A feladat ellátását szolgáló vagyon: 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő ingó és egyéb vagyon kezelése és 

használata a hatályos vagyonrendeletben meghatározottak szerint. A vagyoni állapotot az önkormányzat és 

az intézmény mindenkori leltára, értékét a mindenkori mérleg tartalmazza. 


17. A vagyon felett rendelkező: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése . 


A vagyonnal való gazdálkodás során Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonának 

meghatározásáról és a vagyon feletti tulajdonjog gyakorlásának szabályozásáról szóló 48/2012 . (XII.14.) 

önkormányzati rendelet szerint kell eljárni. 


Záradék: 


Az Alapító Okirat módosítását és 2014.március 1. napjától hatályos egységes szerkezetű alapító okiratát 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése a 27/2014.(11.20.) számú határozatával jóváhagyta. 

Nyíregyháza, 2014.február 20. 

jtA-

Dr. Kovács Ferenc 

polgármester 
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31. számú melléklet 27/2014. (II. 20.) számú határozathoz 

Alapító okirat kiegészítés 

a 2014. január l-jétől érvényes kormányzati funkció megadása miatt 

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XI1.31.) Korm. rendelet 180. § 

rendelkezéseinek megfelelően Jósa András Múzeum 2013. január 17. napján kelt egységes szerkezetbe 
foglalt alapító okiratát a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási 
rendjéről szóló 68/2013 . (XI1.29.) NGM rendeletben kihirdetett, 2014. január l -jétől érvényes, 
alaptevékenység besorolási kód változás miatt, a következő kiegészítéssel látom el : 

A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása : 

082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység 
082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység 
082063 Múzeumi kiállítási tevékenység 
082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység 

Az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat államháztartási szakfeladat szerinti besorolását tartalmazó 

része/pontja 2014. január l-jétől hatályát veszti. 


A költségvetési szerv államháztartási szakágazat rend szerinti besorolása: 


910200 Múzeumi tevékenység 

A költségvetési szerv 2013. január 17. napján kelt, egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata jelen Alapító 
okirat kiegészítéssel - az Ávr. 180. § (5) bekezdés értelmében - 2014. január l -jétől képezi a költségvetési 
szerv hatályos alapító okiratát. 

Nyíregyháza, 2014. február 20. 
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32 . számú melléklet 27/2014.(11.20.) számú határozathoz 

JÓSA ANDRAs MÚZEUM ALAP[TÓ OKIRATANAK 

MÓDOS[TÓ OKIRATA 


A Közgyűlés 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 41. § (6) bekezdése és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 
szóló 368/2011. (XI1.31.) Kormányrendelet 5. § (1)-(2) bekezdésében és a 181. §-ában foglalt 
követelményeknek megfelelően az alapító okiratot az alábbiak szerint módosítja : 

1. A Jósa András Múzeum Alapító okiratának 7. pontja törlésre kerül. 
2. A Jósa András Múzeum Alapító okiratának pontjai a 7. ponttól átszámozásra kerülnek. 

A módosított alapító okirat 2014. március l -jén lép hatályba. 

Nyíregyháza, 2014.február 20. 

iI~,Lf--
Dl Kovács Ferenc 

polgármester 
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33. számú melléklet 27/2014.(11.20.) számú határozathoz 

A JÓSA ANDRÁS MÚZEUM 

ALAPíTÓ OKIRATA 


Az államháztartásról szó ló 2011. évi CXCV. törvény 8.§-a és az álla mháztartásról szóló törvény 
végrehajtásá ról szó ló 368/2011. (XII.31.) Korm .rendelet 5.§-a alapján, figyelemmel a muzeális 
intézményekről , a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a 
továbbiakban : Kultv.), valamint e törvény módosításáról szóló 2012. évi CLlI. törvény 30.§ (2) bekezdésére a 
Jósa András Múzeum módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát - a kultúráért felelős 
miniszter véleményének előzetes kikérésével - az alábbiak szerint adom ki : 

1. A költségvetési szerv neve, székhelye, tagintézményeinek, és telephelyeinek neve és címe: 

Ll. Neve: 	 Jósa András Múzeum 
1.2. Székhelye: 4400 Nyíregyháza, Benczúr tér 21. 

1.3. Telephelyeinek neve és címe: 

1.3.1. 	 Tagintézményei : 

1.3.1.1. 	 Ká llay Gyűjtemény 
4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. l. II/7. 

1.3.1.2. 	 Sóstó i Múzeumfalu 
4431 Nyíregyháza-Sóstófürdő, Tölgyes utca 1. 

1.4. Telephelyeinek neve és címe: 

1.4.1 	 Kállay Kúria 
4400 Nyíregyháza, Bessenyei tér 15. 

1.4.2. 	 4484 Ibrány, Jalpár u. 14. 

2. A költségvetési szerv közfeladata : 

AKultv. 37/A.§, 42.§-a, 45.§-a és 45/A.§-a alapján gondoskodik a kulturális javak és a szellemi kulturális 
örökség elemeinek tudományos, örökségvédelmi, oktatási és ismeretátadási céllal történő folyamatos 
gyűjtéséről, megőrzésérő l , feldolgozásáról, kutatásáról és kiállításáról, továbbá egyéb formában történő 
közzétételéről. Elősegíti a természeti, társadalmi, művészeti , kulturá lis és tudományos összefüggések 
kutatását, megértését, nyomon követi azok jelenkori változásait és folyamatos művelődésre ösztönöz. 
A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 20. § (2) bekezdése alapján terü letileg 
illetékes múzeum ként régészeti feltárást végez. 

3. A költségvetési szerv tevékenysége: 
3.1.1. Nyíregyháza Megyei Jogú Város és Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye közigazgatási területén a 
kulturális javakhoz való hozzáférés biztosítása érdekében: 
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o 	 a kulturális javak egységes szaktudományos szempontok szerint, tudományos szaktevékenység 
keretében kialakított, nyilvántartott és dokumentált együttesét őrzi , gondozza és kiállításon bemutatja, 

o 	 biztosítja a kulturális javakhoz kapcsolódó kutatási tevékenység lehetőségét, 

o 	 kultúraközvetítő, közművelődési tevékenységével hozzájárul az egész életen át tartó tanulás 
folyamatához, 

o 	 közművelődési rendezvényeket és egyéb programokat rendez, 

o 	 együttműködik a nevelési-oktatási intézményekkel és múzeumpedagógiai programjaival segíti az iskolai 
és az iskolán kívüli nevelés céljainak elérését, 

o 	 elvégzi a kulturális javak múzeumpedagógiai célú feldolgozását, folyamatosan megújuló 
múzeumpedagógiai és múzeumandragógiai programkínálatot biztosít, 

o 	 az intézmény turisztikai vonzerejének felhasználásával, a látogatóknak nyújtandó szolgáltatásokkal helyi 
és országos szinten elősegíti a gazdaság élénkítését. 

3.1.2. Feladata a működési engedélyében meghatározott gyűjtőkörébe tartozó kulturális javak: 
o 	 gyűjteménygondozása, ennek keretében azok gyarapítása, nyilvántartása, állományvédelme, 
o 	 tudományos feldolgozása és publikálása, 
o 	 hozzáférhetővé tétele, ennek keretében állandó és időszaki kiállítások rendezése, közművelődési és 

múzeumpedagógiai programok és kiadványok biztosítása, a kulturális javak digitalizálása, a kutatási 
tevékenység biztosítása. 

3.1.3. A megyei hatókörű városi múzeum állami feladatai keretében: 
o 	 vagyonkezelője a tevékenység ellátásához szükséges állami vagyonnak, 
o 	 területileg illetékes múzeumként gyűjtőterületére kiterjedően, 

- végzi a megelőző és a mentő feltárásokat és az ehhez kapcsolódó egyéb régészeti 
szaktevékenységeket, 
- vezeti a régészeti lelőhelyek szakmai nyilvántartását, és annak alapján adatokat szolgáltat a régészeti 
lelőhelyekről, 

- a régészeti feltárás esetén kívül előkerült régészeti leletet vagy lelőhelyet a kulturális örökségvédelmi 
hatóságnak haladéktalanul bejelenti, 
- részt vesz a régészeti emlékek és a műemlékek vissza nem építhető vagy a helyszínen meg - - nem 
őrizhető töredékei és tartozékai muzeális intézményben történő elhelyezésében, 

- szakértőként részt vesz a régészetileg védett területek ellenőrzésében, 

- gyűjtőkörében szakmai tanácsadást folytat a muzeális intézmények szakmai együttműködése, 
munkájuk összehangolása, valamint az egyéb kulturális javak védelme érdekében, 
- részt vesz a szellemi kulturális örökség védelmével kapcsolatos helyi tevékenységek koordinálásában 
és szakmai támogatásában, 
- muzeológiai, múzeumpedagógiai, képzési és restaurálási szakmai-módszertani központként működik . 

3.2. A költségvetési szerv alaptevékenységének államháztartási szakfeladat rend szerinti besorolása : 
082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység 
082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység 
082063 Múzeumi kiállítási tevékenység 
082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység 

3.3. 	 A költségvetési szerv államháztartási szakágazati szerinti besorolása: 
910200 Múzeumi tevékenység 

3.4. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységei: 
A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem végez. 
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4. A költségvetési szerv illetékessége és működési köre: 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye közigazgatási területe 


5. Az alapító jogokat gyakorló szerv, illetve a fenntartó neve és székhelye: 

Nyiregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 

4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. 


6. A költségvetési szerv irányító szervének neve, székhelye: 

Nyíregyháza Megyeí Jogú Város Közgyűlése 


4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. 


7. A költségvetési szerv szakmai besorolása: 

Megyei hatókörű városi múzeum 


8. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 

A költségvetési szerv vezetője megyei hatókörű városi múzeum vezetője, aki a közalkalmazottak jogállásáról 

szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott 

köza lka lmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezése tárgyában született 

150j1992.(XI.20.) Korm. rendelet (a továbbiakban : Kjtv. vhr.) alapján, nyilvános pályázat útján került 

kivá lasztásra. 


A megyei hatókörű városi múzeum vezetőjét Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése pá lyázat útján 
legfeljebb 5 év határozott időtartamra bízza meg, illetve vonja vissza megbízását, továbbá gyakorolja felette 
a munkáltatói jogokat. 

AKultv. 45.§ (4) bekezdése alapján a megyei hatókörű városi múzeum vezetője megbízásához, illetve 
megbízásának visszavonásához a kultúráért felelős miniszter előzetes egyetértése szükséges. 

9. A költségvetési szerv foglalkoztatott jaira vonatkozó jogviszonyok megjelölése: 

A költségvetési szerv szakalkalmazottjainak és egyéb közalkalmazott jainak foglalkoztatási jogviszonyára a 

Kjt. és a Kjt .vhr. rendelkezései az irányadóak. 

Egyes a Kjt., illetve a Kjt.vhr. hatálya alá nem tartozó alkalmazottak foglalkoztatási jogviszonyára a munka 

törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései az irányadóak. Az egyéb jogviszonyokra a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény megbízási szerződésre vonatkozó rendelkezései az irányadóak. 


10. Közfeladat átadással kapcsolatos rendelkezések: 

A feladate llátásban érintett muzeális egységekre vonatkozóan a Szabolcs-Szatmár - Bereg Megyei 

Múzeumok Igazgatósága 2012. december 31-ig vállalhat kötelezettséget. 


11. A költségvetési szerv vagyon feletti rendelkezés jogai: 

A Kulttv. módosításáról szóló 2012. évi ClIl. törvény alapján az alapító használatábajvagyonkezelésébe 

adott ingatlan, valamint az ingó vagyon feletti rendelkezési jog a vagyon használati jogának gyakorlására és 

rendeltetésszerű használatára terjed ki. Az intézmény leltárában sze replő kulturális javak elidegenítésére, 

kölcsönbe adására, cseréjére a Kulttv. alapján kerülhet sor. 

Az önkormányzat tulajdonában lévő, és a költségvetési szerv használatába adott vagyontárgyak felett i 

rendelkezési jog önállóan illeti meg a költségvetési szervet. 
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Záradék: 

Az Alapító Okirat módosítását és 2014.március 1. napjától hatályos egységes szerkezetű alapító okiratát 
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése a 27/2014.(11.20.) számú határozatával jóváhagyta. 

Nyíregyháza, 2014.február 20. 

iJv-r---J-
Dr. Kovács Ferenc 

polgármester 

4 

http:27/2014.(11.20



