
NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS 

KÖZGYŰ lÉSÉN EK 


167/2014.(VII1.21.) számú 

határozata 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közbiztonsági Közalapítványa alapító okiratának módosításáról 

A Közgyűlés 

1./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közbiztonsági Közalapítványa alapító okiratát az alábbiak szerint 
módosítja: 

a.) Az alapító okirat 2. pontja helyébe a következő szöveg lép: 

2./ Az alapítvány célja: Nyíregyháza Megyei Jogú Város területén a bűnmegelőzési és 
bűnüldözési tevékenység színvonalának, hatékonyságának segítése, erősítése, különösen: 

- a vagyonvédelmi tevékenység hatásfokának emelése, a kármegelőzés elősegítése, ennek 
érdekében korszerű, új és megbízható vagyonvédelmi technikai eszközök és bűnmegelőzési 
módszerek kifejlesztésének ösztönzése, elterjesztése, felhasználásának támogatása . A 
meglévő technikai eszközök folyamatos korszerűsítése és szükség szerinti pótlása. 

- a gyermek és fiatalkorúak bűnözésben való részvételi arányának csökkentése érdekében 

megelőzési módszerek fejlesztése és elterjesztése, 


- kábítószer és egyéb bódulatkeltő anyagok elterjedésének megakadályozása, 


- bűnmegelőzés érdekében kiírt pályázatok támogatása, 


- bűnmegelőzési kommunikációs propaganda feladatok ellátása, azok szervezése, 


- a közrend védelme, az állampolgári és közlekedési fegyelem javítására tett 

intézkedések támogatása, 


- a bűnmegelőzést célzó állampolgári kezdeményezések, az állampolgári önvédelmi 

szervezetek és az önkormányzatok bűnmegelőzési törekvéseinek támogatása, 


- a bűnmegelőzési szolgáltatások szervezése és kialakítása, 


- a bűnmegelőzési továbbképzések finanszírozása, 


- a bűnmegelőzésben kiemelkedő tevékenységet végző személyek erkölcsi és anyagi 

elismerése, 
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- az alapítvány független a politikai pártoktól, politikai pártot nem támogat. 
Országgyűlési képviselőt nem állít, országgyűlési képviselőt nem támogat. Politikai párt, 

valamint országgyűlési képviselő támogatását a jövőbeni tevékenységéből is kizárja . 

a közalapítvány közhasznú tevékenysége: a helyi közbiztonsággal kapcsolatos 
önkormányzati feladatok, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 17. § (l) bekezdése szerint. 

Az alapítvány vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, 
azokat nem veszélyeztetve végez; gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a 
létesítő okiratában meghatározott tevékenységére fordítja; közvetlen politikai tevékenységet 
nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 

b.) Az alapító okirat 5.1. pontja helyébe a következő szöveg lép: 

5.1. 	Az alapítvány legfőbb döntést hozó, illetve képviselő szerve a Kuratórium . 
A Kuratórium szükség szerint, de évente legalább két alkalommal ülésezik. A 
kuratórium üléseit az elnök írásban, a napirend közlésével hívja össze úgy, hogy azt a 
kuratórium tagjai az ülést megelőző 15 nappal kézhez kapják. A kuratórium ülését össze kell 
hívni, amennyiben bármelyik két tagja írásban indítványozza . A kuratórium akkor 
határozatképes, ha tagjainak több mint fele az ülésen jelen van . 

A kuratórium üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely rögzíti az ülés helyét és időpontját, a 
tárgyalandó napirendeket, az egyes napirendekhez kapcsolódó hozzászólásokat, az érdemi 
döntést, a tartalmát, az időpontját és hatályát, valamint a döntést támogatók és ellenzők 
számarányát, a döntésről értesültek körét. A jegyzőkönyvet az elnök, és az ülésen 
megválasztott két hitelesítő írja alá . 

A kuratórium elnöke a kuratórium határozatairól folyamatos nyilvántartást vezet (a 
továbbiakban: Határozatok Könyve), amelyben rögzíteni kell a határozatok tartalmát, idejét, 
hatályát, valamint a döntést támogatók és ellenzők számarányát, ill. nyílt szavazás esetén a 
szavazók személyét. A határozatokat, azok meghozatala után haladéktalanul be kell vezetni 
a Határozatok Könyvébe. A határozatot az érintettekkel írásban kell közölni 8 napon belül. A 
közhasznú tevékenységgel összefüggő működéssel kapcsolatos iratokba a Kuratórium 
elnökével való előzetes egyeztetés alapján lehet betekinteni. 

A kuratórium döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza . Szavazategyenlőség 

esetén az elnök szavazata dönt. Minősített 2/3-os szavazati arány szükséges az éves 
gazdálkodási terv, az SlMSl, valamint az éves gazdálkodási beszámoló és a közhasznúsági 
jelentés elfogadására . 

A Kuratórium ülései nyilvánosak, amely nyilvánosság jogszabályban meghatározott 
esetekben korlátozható. A kuratórium döntéseit, az alapítvány szolgáltatásai igénybevételét, 
beszámolókat az alapítvány honlapján hozzák nyilvánosságra. 



A Kuratórium határozat hozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli 
hozzátartozója (Ptk. 8:1 §) valamint élettársa (a továbbiakban együtt: közeli hozzátartozó) a 

határozat alapján : 

a./ Kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy 

b./ Bármilyen más előnyben részesül , ill. a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. 


Nem minősül előnynek az Alapítvány cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés 


nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által tagjainak, a tagsági 

jogviszony alapján nyújtott cél szerinti juttatás. 


c./ Nem lehet a kuratórium elnöke, illetve tagja az, aki megbízásának kezdetét megelőzően 


három évvel korábban megszűnt olyan közhasznú szervezetnek volt a vezető tisztségviselője 
annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig: 


ca .) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó - és vámhatóságnál a 


nyilvántartott adó - és vámtartozását nem egyenlítette ki, 


cb.) amellyel szemben az állami adó - és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel, 

cc.) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott vagy 

üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki, 

cd.) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény 

szerint felfüggesztette, illetve törölte . 


c.) Az alapító okirat 5.4. pontja helyébe a következő szöveg lép: 

5.4. 	 Az alapító a kuratóriumi tagokból jelöli ki a kuratórium elnökét. A kuratórium 

tagjai sorából titkárt választ. A kuratóriumi tagok megbízatásukat társadalmi 

munkában látják el. A kuratóriumi tagság megszűnik a tag halálával, valamint 

lemondással. A lemondást a Kuratórium elnökének írásba kell benyújtani, 

magánokiratokra előírt formában (két tanú vagy ügyvédi ellenjegyzés). 

d.) Az alapító okirat 5.10.5. pontja helyébe a következő szöveg lép: 

5.10.5. Ha a kuratórium a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges 

intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelő bizottság köteles haladéktalanul 
értesíteni a törvényességi ellenőrzést ellátó ügyészséget. 

e.) Az alapító okirat 6. pontja helyébe a következő szöveg lép: 

6. Az alapítvány nyitott, melyhez bárki bel- és külföldi természetes vagy jogi személy 
csatlakozhat, névvel vagy anonim módon, ha egyetért az alapítvány céljával és pénzbeli 
adományával. Gyarapíthat ja az alapítvány vagyonát. A csatlakozó nem jogosult az alapítói 
jogok gyakorlására. 



f .) Az alapító okirat lD. pontja helyébe a következő szöveg lép: 

10. 	A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 
2013. évi V. törvény, a 2011. évi CLXXV. törvény, valamint az alapítványokra hatályos 
rendelkezést előíró jogszabályok rendelkezései az irányadók. 

2./ felkéri Dr. Kovács Ferenc polgármestert a módosítások alapján elkészített egységes szerkezetű 

alapító okirat aláírására . 

k.m.f. 

v/A~
Dr. Kovács Ferenc Dr. Szemán Sándor 

polgármester címzetes főjegyző 

Erről értesül: 
1./ A Közgyűlés tagjai 
2./ A címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői 
3./ A Kuratórium elnöke, tagjai 
4./ Felügyelő Bizottság tagjai 



Melléklet a 167j2014.(VII1.21.1 számú határozathoz 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város 


Közbiztonsági Közalapítvány 


Alapító Okirat 


(egységes szerkezetben Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének a 103j2012.{IV.26.) számú, 

a 251j2012 .{IX.27.) és a 167j2014.{VII1.21.) számú határozataival) 

Dr. Kovács Ferenc polgármester (illetve a mindenkori polgármester) által képviselt Nyíregyháza 
Megyei Jogú Város Önkormányzata Nyíregyháza, Kossuth tér L, alapítvány létrehozását határozta el 
a következők szerint: 

1./ 	 Az alapítvány neve: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közbiztonsági Közalapítvány 

2./ 	 Az alapítvány célja: Nyíregyháza Megyei Jogú Város területén a bűnmegelőzési és 
bűnüldözési tevékenység színvonalának, hatékonyságának segítése, erősítése, különösen: 

- a vagyonvédelmi tevékenység hatásfokának emelése, a kármegelőzés elősegítése, ennek 
érdekében korszerű, új és megbízható vagyonvédelmi technikai eszközök és bűnmegelőzési 
módszerek kifejlesztésének ösztönzése, elterjesztése, felhasználásának támogatása . A 
meglévő technikai eszközök folyamatos korszerűsítése és szükség szerinti pótlása . 

- a gyermek és fiatalkorúak bűnözésben való részvételi arányának csökkentése érdekében 


megelőzési módszerek fejlesztése és elterjesztése, 


- kábítószer és egyéb bódulatkeltő anyagok elterjedésének megakadályozása, 


- bűnmegelőzés érdekében kiírt pályázatok támogatása, 


_bűnmegelőzési kommunikációs propaganda feladatok ellátása, azok szervezése, 


_ a közrend védelme, az állampolgári és közlekedési fegyelem javítására tett 


intézkedések támogatása, 


_ a bűnmegelőzést célzó állampolgári kezdeményezések, az állampolgári önvédelmi 


szervezetek és az önkormányzatok bűnmegelőzési törekvéseinek támogatása, 


- a bűnmegelőzési szolgáltatások szervezése és kialakítása, 


- a bűnmegelőzési továbbképzések finanszírozása, 


_ a bűnmegelőzésben kiemelkedő tevékenységet végző személyek erkölcsi és anyagi 


elismerése, 


_ az alapítvány független a politikai pártoktól, politikai pártot nem . ~á~og,at . 

Országgyűlési képviselőt nem állít, országgyűlési képviselőt nem támogat. po\\t~\<.a\ part, 


valamint orslá%%'1ű\~S\ \<.~?\J\se\ö támogatását a lövőbeni tevékenységébő\ is kizárja . 
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a közalapítvány közhasznú tevékenysége: a helyi közbiztonsággal kapcsolatos 
önkormányzati feladatok, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 17. § (1) bekezdése szerint. 

Az alapítvány vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, 
azokat nem veszélyeztetve végez; gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a 
létesítő okiratában meghatározott tevékenységére fordítja; közvetlen politikai tevékenységet 
nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 

3./ 	 Az alapítvány induló vagyona: 500.000,- Ft, azaz Ötszázezer forint, mely elkülönítve 
elhelyezve az OTP. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatóságánál (Nyíregyháza, Rákóczi u. 
1.) vezetett egyszámlán. 

Az alapítvány vagyonává válnak a később iekben az alapítványhoz csatlakozó bel- és külföldi, 
magán és jogi személyek feltétel nélküli, valamint feltételhez kötött pénzbeli adományai, 
amennyiben azokat az alapítvány képviselő szerve elfogadja . 

Az alapítvány vagyonának felhasználásáról az alapító okirat rendelkezései, továbbá az 
alapítványhoz csatlakozó adományozók által meghatározott és a képviselő szerv által 
elfogadott feltételek keretei között a képviselő szerv dönt. 

4./ 	 Az alapítvány székhelye: Nyíregyháza, Kossuth tér 1. 

5./ 	 Az alapítvány szervei: 

5.1. 	Az alapítvány legfőbb döntést hozó, illetve képviselő szerve a Kuratórium . 
A Kuratórium szükség szerint, de évente legalább két alkalommal ülésezik. A 
kuratórium üléseit az elnök írásban, a napirend közlésével hívja össze úgy, hogy azt a kuratórium 
tagjai az ülést megelőző 15 nappal kézhez kapják. A kuratórium ülését össze kell hívni, 
amennyiben bármelyik két tagja írásban indítványozza. A kuratórium akkor határozatképes, ha 
tagjainak több mint fele az ülésen jelen van . 

A kuratórium üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely rögzíti az ülés helyét és időpontját, a 
tárgyalandó napirendeket, az egyes napirendekhez kapcsolódó hozzászólásokat, az érdemi döntést, a 
tartalmát, az időpontját és hatályát, valamint a döntést támogatók és ellenzők számarányát, a 
döntésről értesültek körét. A jegyzőkönyvet az elnök, és az ülésen megválasztott két hitelesítő írja 
alá . 

A kuratórium elnöke a kuratórium határozatairól folyamatos nyilvántartást vezet (a továbbiakban: 
Határozatok Könyve), amelyben rögzíteni kell a határozatok tartalmát, idejét, hatályát, valamint a 
döntést támogatók és ellenzők számarányát, ill. nyílt szavazás esetén a szavazók személyét. A 
határozatokat, azok meghozatala után haladéktalanul be kell vezetni a Határozatok Könyvébe. A 
határozatot az érintettekkel írásban kell közölni 8 napon belül. A közhasznú tevékenységgel 
összefüggő működéssel kapcsolatos iratokba a Kuratórium elnökével való előzetes egyeztetés 
alapján lehet betekinteni. 

A kuratórium döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza . Szavazategyenlőség esetén 
az elnök szavazata dönt. M i nősített 2/3-os szavazati arány szükséges az éves gazdálkodási terv, az 
SZMSZ, valamint az éves gazdálkodási beszámoló és a közhasznúsági jelentés elfogadására . 



A Kuratórium ülései nyilvánosak, amely nyilvánosság jogszabályban meghatározott esetekben 
korlátozható. A kuratórium döntéseit, az alapítvány szolgáltatásai igénybevételét, beszámolókat 
az alapítvány honlapján hozzák nyilvánosságra. 

A Kuratórium határozat hozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli 
hozzátartozója (Ptk. 8:1. §) valamint élettársa (a továbbiakban együtt: közeli hozzátartozó) a 
határozat alapján: 

a./ Kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy 

b./ Bármilyen más előnyben részesül, ill. a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. 
Nem minősül előnynek az Alapítvány cél szerinti juttatása i keretében a bárki által megkötés nélkül 
igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által tagjainak, a tagsági jogviszony 
alapján nyújtott cél szerinti juttatás. 

c./ Nem lehet a kuratórium elnöke, illetve tagja az, aki megbízásának kezdetét megelőzően három 
évvel korábban megszűnt olyan közhasznú szervezetnek volt a vezető tisztségviselője - annak 
megszűnését megelőző két évben legalább egy évig: 

ca .) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó - és vámhatóságnál a nyilvántartott adó 
- és vámtartozását nem egyenlítette ki, 

cb .) amellyel szemben az állami adó - és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel, 
cc.) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott vagy 

üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki, 
cd .) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint 

felfüggesztette, illetve törölte . 

5.2. Az alapító okirat 2. pontjában meghatározott célok megvalósításáról hat tagú kuratórium 

gondoskodik, amelynek tagjait az alapító jelöli ki. 

A kuratóriumi tagok megbízatása 2015. május 31. napjáig tart. 


5.3. A kuratórium elnöke, tagjai : 

- Bordás Béla (a .n.: Grega Magdolna, szül.: 1958.03.21., 4400 Nyíregyháza, Zrínyi i. u. 9. 1/2. szám)- a 
kuratórium elnöke 

- Fesztóry Sándor (a.n. : Gombás Piroska, szül: 1969.01.02.) 
4400 Nyíregyháza, Görgey u. 3/d. szám) 

- Zádor György (a .n. : Demján Judit, szül: 1978.04.01., 
4481. Nyíregyháza, Nyírség u. 94. szám) 

- Vida Andrea Krisztina (a .n. : Fekete Erzsébet, szül.: 1970.10.16., 
4400 Nyíregyháza, Árok u. 8. 1/4. szám) 

- Bálint András (a .n.: Kovács Zsuzsanna, szül.: 1962.07.10., 
4481 Nyíregyháza, Csaba u. 68. szám) 

- Illés Zoltán Imre (a .n.: Kindrusz Mária, szül.:1963.03.09., 4551 Nyíregyháza, Vidám u. 4.) 
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5.4. 	 Az alapító a kuratóriumi tagokból jelöli ki a kuratórium elnökét. A kuratórium 
tagjai sorából t itkárt választ. A kuratóriumi tagok megbízatásukat társadalmi 
munkában látják el. A kuratóriumi tagság megszünik a tag halálával, valamint lemondással. 

A lemondást a Kuratórium elnökének írásba kell benyújtani, magánokiratokra előírt 

formában (két tanú vagy ügyvédi ellenjegyzés). 

5.5. A Kuratóriumot az Elnök képviseli. 

5.6. 	 A Kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik az éves beszámoló, valamint 
a közhasznú jelentés elfogadása . 

5.7. A közhasznúsági jelentésnek az alábbiakat kell tartalmaznia : 

5.7.1. a számviteli beszámolót 

5.7.2. költségvetési támogatás felhasználását 

5.7.3. a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást 

5.7.4. a cél szerinti juttatások kimutatását 

5.7.5. a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi 
önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési 
önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott 
támogatás mértékét, amennyiben a közalapítvány az SZJA l%-os mértékű felajánlására jogosult, 
annak bemutatását 

5.7.6. 	 a közhasznú szervezető vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, 
illetve összegét 

5.7 .7. a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartamú beszámolót. 

5.8. Felügyelő bizottság: 

Az alapítvány működésének és gazdálkodásának ellenőrzésére az alapító 3 tagú felügyelő bizottságot 
hoz létre. Megbízatásuk 2015. május 31. napján jár le. 

A Felügyelő bizottság tagjai : 

- Kósa János (a .n.: Gyarmati Zsuzsanna, szül. : 1951.10.17., 
4400 Nyíregyháza, Hosszúháti út 56. szám) 

- Nagy Judit (a .n.: Szabó Jolán, szül. : 1964.08.20., 
4400 Nyíregyháza, Fazekas J. tér 3. 10/82. szám) 

- Dr. Horváthné dr. Veisz Katalin (a .n.: Rudolf Mária, szül. : 1957.10.07., 
4400 Nyíregyháza, Lázár K. u. 1. szám) 

Felügyelő Bizottság tagjai közül elnököt választ. 

A Felügyelő Bizottság tagjainak személyi adata it a Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza . 

http:1957.10.07
http:1964.08.20
http:1951.10.17


5.9.1. A felügyelő bizottság ellenőrzése során a vezető tisztségviselőktől jelentést, 
az alapító munkavállalóitól tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá 
az alapítvány könyveibe és irataiba betekinthet, azokat félévenként 
megvizsgá Ija . 

5.9.2. A felügyelő bizottság elnöke vagy az elnök távollétében megbízásából 
tagja az alapítvány Kuratóriumának ülésein tanácskozási joggal részt vehet. 

5.9.3. A felügyelő bizottság köteles a Kuratórium elnökét tájékoztatni és a 
Kuratórium összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy: 

az alapítvány működése során olyan jogszabálysértés vagy az alapítvány 
érdekeit egyébként súlyosa n sértő esemény (mulasztás) történt, melynek 
megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése a 
kuratórium döntését teszi szükségessé, 

- a Kuratórium elnökének, titkárának felelősségét megalapozó tény merült fel. 

5.9.4. A kuratóriumot a felügyelő bizottság indítványára ennek megtételétől 


számított 30 napon belül - össze kell hívni. 

E határidő eltelte esetén a kuratórium összehívására a felügyelő bizottság is 

jogosult. 


5.9.5. Ha a kuratórium a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges 
intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelő bizottság köteles haladéktalanul 
értesíteni a törvényességi ellenőrzést ellátó ügyészséget. 

5.9.6. Nem lehet felügyelő bizottság tagja az a személy, akire az egyesülési jogról, a közhasznú 
jogállásáról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. 
törvény 38.§ (3) bekezdése összeférhetetlenséget állapít meg. 

6./ 	 Az alapítvány nyitott, melyhez bárki bel- és külföldi természetes vagy jogi személy 
csatlakozhat, névvel vagy anonim módon, ha egyetért az alapítvány céljával és pénzbeli 
adományáva l. Gyarapíthat ja az alapítvány vagyonát. A csatlakazó nem jogosult az alapítói 
jogok gyakorlására. 

7./ 	 Az alapítvány határozatlan időre alakul. 

8.1. 	 Az alapítvány képviselő szerve gondoskodik az alapítvány gazdálkodásáról, személyi dologi és 
adminisztratív feltételek biztosításáról, az alapítvány folyamatos működtetéséről. Az 
alapítvány vállalkozó tevékenységet is folytathat, de vállalkozásba az induló vagyont nem 

fektetheti be. 
8.2. 	 Nyilvántartási szabályok 

Az alapítványnak a cél szerinti tevékenységéből, illetve vállalkozási tevékenységéből 

származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten kell nyilvántartani. 

8.2.1. 	 Az alapítvány bevételei 
a) Az alapítótól, az államháztartás alrendszereitől vagy más adományozótól 

közhasznú céljára vagy működési költségei fedezésére kapott támogatás, 

illetve adomány. 



b) A közhasznú tevékenységből származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó 

bevétel. 
c) Az egyéb cél szerinti tevékenység folytatásából származó, ahhoz 

közvetlenül kapcsolódó bevétel. 

d) A szervezet eszközeinek befektetéséből származó bevétel. 


e) Tagdíj. 

f) Egyéb, más jogszabályokban meghatározott bevétel. 

g) A vállalkozási tevékenységből származó bevétel. 


8.2 .2. Az alapítvány költségei : 
a) a közhasznú tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek 
(ráfordítások, kiadások), 
b) az egyéb cél sze rinti tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek 
(ráfordítások, kiadások), 
c) a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek 
(ráfordítások, kiadások), 
d) a közhasznú és egyéb vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetett költségek 
(ráfordítások, kiadások), amelyeket bevételarányosan kell megosztani. 

9./ 	 Az alapítvány a törvényben meghatározott feltételek bekövetkezése esetén megszűnik . Ha az 
alapítvány megszűnik, az alapítvány vagyona a hitelezők felé fennálló fizetési kötelezettségek 
teljesítése után a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata rendelkezése szerint a 
lakosság közérdekű céljainak finanszírozására használják fel. 

10./ 	 A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 
2013. évi V. törvény, a 2011. évi CLXXV. törvény, valamint az alapítványokra hatályos 
rendelkezést előíró jogszabályok rendelkezései az irányadók. 

11./ 	 Az egységes szerkezetű alapító okirat az 1991. április hó 15. napján kelt alapító okirat, az 
1995. február 28-án kelt I. sz. módosítás, az 1995. december Ol-én kelt II. sz. módosítás, az 
1996. június 03-án kelt III. sz. módosítás, az 1996. szeptember 30-án kelt IV. sz. módosítás, az 
1997. szeptember 25-én kelt sorszám nélküli módosítás, az 1998. május 28., 2003 március 25. 
és 2005. február 01. napján kelt sorszám nélkül i módosítás, a 103j2012.(IV.26.), valamint a 
... .... . számú határozat alapján készült módosítás hatályos szöveg ét tartalmazza . 

12./ 	 Az egységes szerkezetbe foglalás időpontja : 2014. augusztus 21. 

Záradék: 
Az alapító okirat módosítására a 2013. évi CLXXVII. törvény 11. § (1) bekezdésében foglalt 
rendelkezés alapján került sor. 
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése a 167/2014.(VII1.21.) számú határozatával döntött a 
módosítások átvezetéséről. A módosításokat a vastag, dőlt betűvel szedett részek tartalmazzák. 
Létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítő okirat módosítások alapján 
hatályos tartalmának. 

Nyíregyháza, 2014. augusztus 21. 	 /,0"· . ··V~ j~" 
Dr~á1::::' 	 )

polgármester 
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