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Melléklet a 239(2015.(lX.24.) számú határozat-tervezethez 

A "Nyíregyháza Temetőiért" Közalapítvány 

ALAPíTÓ OK/RATA 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.) Dr. Kovács Ferenc 
polgármester (illetve a mindenkori polgármester) által képviselt köza lapítvány a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései alapján működik tovább. 

1.1 A Köza/apítvány neve: "Nyíregyháza Temetőiért" Közalapítvány 

2.1 A Köza/apítvány székhelye: 4400 Nyíregyháza, Pazonyi tér 5. 

3. A Közalapítvány alapítái: 

3.1. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 
4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. 

3.2. Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Temetkezési Vállalat 
4400 Nyíregyháza, Pazonyi tér 5. 

4. A Közalapítvány célja: 

A környezetvédelem illetve kulturális örökség megóvása keretében a Nyíregyházi Északi Temetőben a 
temetés-szolgáltatás színvonalának emelése, környezetbarát infrastruktúra megépítése, kialakitása, 
környezetbarát illetve környezetkímélő szertartást ér kialakítása, az építmény rendeltetésszerű 

működésének biztosítása, a temetőben található síremlékek, a temetkezési kultúra jellegzetes 
építményeinek megóvása, környezetük folyamatos megfelelő színvonal ú rend benntartása. 

4.1. A Közalapítvány közhasznú tevékenysége: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. és 7. pont jaiban meghatározott - köztemető fenntartásával, 
valamint kulturális örökség megóvásával kapcsolatos - önkormányzati feladatok. 

4.2. A Közalapítvány vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, 
azokat nem veszélyeztetve végezhet. 

4.3. Gazdálkodása során elért eredményeit nem oszthatja fel , azt az alapító okiratban meghatározott 
tevékenységre fordíthatja. 

4.4. Közvetlen politikai tevékenységet nem folytathat, szervezete pártoktól független, azoknak anyagi 
támogatást nem nyújt, és nem nyújthat. 

5. A Közalapítvány vagyono: 

5.1. A Közalapítvány induló vagyona 3.100.000,- Ft, azaz Hárommillió-egyszázezer forint készpénz, 
amelyet az alapítók: 

5.1.1. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 3.000.000,- Ft, azaz Hárommillió forint készpénz, 
melyet már az Alapítvány 1994. augusztus 29. napján történt alapításakor rendelkezésre bocsátott. 



5.1.2. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Vállalat 100.000,- Ft, azaz Egyszázezer forint 
készpénz, melyet már az Alapítvány 1994. augusztus 29. napján történt alapításakor rendelkezésre 
bocsátott . 

6. A Közalapítvány nyitott, ahhoz bárki - magánszemély, jogi személy - csatlakozhat, illetve 
támogatást vagy dologi hozzájárulást nyújthat, amennyiben a Közalapítvány céljaival egyetért. A 
csatlakozásról, a támogatás elfogadásáról a Kuratórium dönt. A csatlakozó nem jogosult az alapítói 
jogok gyakorlására. 

7. A Közalapítvány vagyonának kezelése és felhasználása: 

7.1. A Közalapítvány vagyonának kezeléséről és felhasználásáról az Alapító Okiratban, illetve a 
Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott módon a Kuratórium gondoskodik. 

7.2. A Közalapítvány a vagyonát az Alapító Okiratban meghatározott célok teljesítésére fordíthatja . 

7.3 Az alapítványi célok megvalásítása érdekében a Közalapítvány teljes vagyana felhasználhatá. 

7.4. A Közalapítvány a gazdálkodás könyvelésével, vagyonkimutatásának kezelésével külső pénzügyi 
szerveket is megbízhat. 

7.5 . A Közalapítvány gazdálkodásának értékelése során külön kell választani az alapítványi cé lú 
tevékenység közvetlen költségeit az alapítványi működési költségektől. 

8. A közalapítvány szervezete és működése: 

8.1. Az alapítók kizárólagos jogkörébe tartozik: 

8.1.1. A Kuratórium tagjainak és elnökének kijelölése, valamint a tag lemondásának elfogadása. 

8.1.2. A Közalapítvány Alapító Okiratának módosítása. 

8.1.3. Minden olyan kérdés eldöntése, amelyet jogszabály, az Alapító Okirat, vagy a 
Közalapítvány egyéb belső szabályzata az alapítók döntési jogkörébe utal. 

8.2. A közalapítvány ügyvezető szerve a Kuratórium . 

8.2.1. A Kuratórium természetes személyekből álló 4 fős testület, amelyből egy fő a 
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének, egy fő pedig a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Temetkezési Vállalat képviselője. A kurátorok a közalapítvány vezető tisztségviselői. 

8.2.2. A Kuratórium elnökét és tagjait az alapítók jelölik ki és megbízatásuk határozatlan időre szól. 

8.2.4. A Kuratórium tagjai : 

8.2.4 .1 A Kuratórium elnöke: 

László Zoltán 



8.2.4.2 A Kuratórium tagjai: 

Róka Zsolt 
Szupkay Papp László Antal 
Halkóné dr. Rudolf Éva 

8.2.5. A kuratóriumi tagság megszűnik 
a vele szembeni kizáró, vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével, 
a kurátor halálával, 
a kurátor lemondásával. A lemondást az alapítóhoz kell címezni, az alapító általi kézhezvétel 
hiányában a lemondás a közalapítványhoz címzett jognyilatkozatban is megtehető . A 
lemondás az új kurátor kijelölésével, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított 
hatvanadik napon válik hatályossá. 
a kurátor visszahívásával. Az alapitó a kurátort megbízatásának lejárta előtt indokolt 
határozatával akkor hívhat ja vissza, ha a kurátor az alapítványi cél megvalósítását 
cselekményével, vagy mulasztásával közvetlenül veszélyezteti. 

8.2.6. A Kuratórium tagjai tevékenységüket társadalmi megbízatásként, díjazás nélkül végzik, a 
tevékenységükkel összefüggő feladataik végzése során ténylegesen felmerült költségeik 
megtérítésére jogosultak. 

8.3. A Kuratórium működése 

8.3.1. A Kuratórium szükség szerinti gyakorisággal, de legalább évente kétszer ülésezik. 

8.3 .2. A Kuratórium akkor határozatképes, ha az ülésen a tagok többsége jelen van. 

8.3.3 . Határozatképtelenség esetén az ülést 14 napon belül, változatlan napirenddel ismét össze kell 
hívni . Ismételt határozat-képtelenség esetén az elnök javaslatot tesz az alapítóknak a Kuratórium 
felosztására. 

8.3.4. A Kuratórium ülését az elnök írásban hívja össze a napirend közlésével úgy, hogy azt a 
Kuratórium tagjai az ülést megelőző 15 nappal kézhez kapják. A 15 napba nem számítható be a 
kézhezvétel napja és az ülés megtartásának napja. 
A kuratórium évente legalább egyszer ülést tart. 

A meghívónak tartalmaznia kell: 
a) a jogi személy nevét és székhelyét; 
b) az ülés idejének és helyszínének megjelölését; 
c) az ülés napirendjét. 

A döntéshez szükséges előterjesztéseket lehetőleg a meghívóval együtt kell a tagok részére 
megküldeni, de minimum 3 nappal az ülés előtt a tagok rendelkezésére kell bocsátani. 
Bármely kuratóriumi tag kérheti kuratóriumi ülés összehivását a cél és az ak megjelölésével. Ilyen 
kérelem esetén a kuratórium elnöke köteles a kérelem beérkezésétől számítatt nyolc napon belül 
intézkedni az ülés összehívásáról. Ha ennek a kötelezettségének a kuratórium elnöke nem tesz 
eleget, a kuratórium ülését a kérelmet előterjesztő tag is összehívhatja. 
A Kuratórium ülései nyilvánosak. 



8.3.5. A Kuratórium döntéseit általában -egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Minősített
legalább 3 igen - szavazat szükséges a Szervezeti és Működési Szabályzat, az éves gazdálkodási terv és 
költségvetés elfogadásához, valamint az éves gazdálkodási beszámoló és mérleg jóváhagyásához. 
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 írják 
alá . 

8.3.6. A Kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik : 

- A Szervezeti és Működési Szabályzat és egyéb belső szabályzatok elfogadása, módosítása, 
- az éves munkaterv, gazdálkodási terv, költségvetés, gazdálkodási beszámoló, és a mérleg elfogadása 
- önkormányzatok csatlakozásának tudomásul vétele, pályázatok kiírása, valamint azok elbírálása, 
- a közalapítvány céljára bocsátott vagyon kezelése. 

8.3.7. A Kuratórium a Közalapítvány működéséről és gazdálkodásáról évente köteles beszámolni az 
alapítónak. Az éves gazdálkodás legfontosabb adatait a Kuratórium köteles nyilvánosságra hozni. 

8.3.8. A Közalapítvány és Kuratóriuma működésének részletes szabályait a Szervezeti és Működési 
Szabályzatban kell meghatározni. 

- A Szervezeti és Működési szabályzat rendelkezik: 
- olyan nyilvántartás vezetéséről, amelyből a kuratórium döntésének tartalma, időpont ja, és hatálya, 

illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya, - ha lehetséges személyük - is megállapítható 
- a döntésnek az érintettekkel való közlés, illetve nyilvánosságra hozatali módjáról, 
- a szervezet működésével kapcsolatban keletkezett iratokba való betekintés rendjét, 

a szervezet működésének, szolgáltatása igénybevételi módjáról, a beszámolói közlésének 
nyilvánosságáról. 

8.3.9. A kurátorokra a Ptk. 3:22.§ szerinti kizáró és összeférhetetlenségi szabályok vonatkoznak. 
A kurátorok között az állandó belföldi lakóhellyel rendelkezőknek többségben kell lenniük. 
Nem lehet kurátor a közalapítvány kedvezményezett je és annak közeli hozzátartozója (Ptk. 8:1 § (1) 
bekezdés 1. pont), továbbá olyan személy, aki, vagy akinek hozzátartozója érdekében hozták létre a 
közalapítványt. 
Az alapító és közeli hozzátartozói (Ptk. 8:1 § (1) bekezdés 1. pont) a kuratóriumban nem lehetnek 
többségben. 

Összeférhetetlenségi szabályok tekintetében alkalmazni kell az egyesülési jogról, a közhasznú 
jogállásáról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. 
törvény 39.§-nak szabályait. 

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

b.) Kötelezettség vagy felelősség aló l mentesül, vagy 



c.) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. 
Nem minősü l előnynek az Alapítvány cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül 
igénybe vehető nem pénzbeni szolgáltatás. 

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

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

db) amellyel szemben az állami adó - és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel, 
dc) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott vagy 

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

felfüggesztette, illetve törölte . 

e.) A kuratóriumi elnök és tag, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett szervezetet 
előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más szervezetné I is betölt. 

8.3.10. A Kuratórium által hozott döntéseket a döntés milyenségétől függően írásban közli az 
érintettekkel, illetve szükség esetén azt a sajtóban is nyilvánosságra hozza. Pályázati kiírásról történő 
döntés esetén a pályázat kiírásával történik meg a nyilvánosságra hozás. 

8.3.11. A közhasznú tevékenységgel összefüggő működéssel kapcsolatban keletkezett iratokba 
betekinthetnek: 
- az alapítók, illetve az alapítók erre felhatalmazott képviselői, 
- a Kuratórium elnöke, tagjai 
- mindenki, akire vonatkozóan a határozatközlést, információt tartalmaz. 
A Kuratórium elnöke - távollétében két kuratóriumi tag együttesen - határozza meg azt, hogy az 
iratokba való betekintésre hol, milyen formában és kereteken belül kerüljön sor. Az iratokba való 
betekintésre általában a Közalapítvány irodájában, a Közalapítvány alkalmazott jának, vagy 
kuratóriumi tagjának jelenlétében kerülhet sor. 

8.3.12. A Közalapítvány működése nyilvános. A Közalapítvány szolgáltatásait általában pályázati 
kiírásokat követően, pályázatok beadásán keresztül lehet igénybe venni. Az egyéb módon történő 
igénybevétel lehetőségéről a Kuratórium esetenként dönt. 

8.3.13. A Közalapítvány az Alapító Okiratban meghatározott tevékenységének, valamint 
gazdálkodásának legfontosabb adatait a "Nyíregyházi Napló" című hetilapban köteles évente 
legalább egy alkalommal nyilvánosságra hozni. 

9. A Közalapítvány képviselete: 

A Közalapítványt a Kuratórium elnöke önállóan képviseli. 
A bankszámla feletti rendelkezésről a Kuratórium a Szervezeti és Működési Szabályzatban határoz. 

lD. Felügyelő Bizottság 

10.1. A Közalapítvány működésének és gazdálkodásának ellenőrzésére az alapítók három tagú 
Felügyelő Bizottságot hoznak létre. 
A Felügyelő Bizottsági tagjainak megbízatása határozatlan időre szól. 



A Felügyelő Bizottság tagjai : 

- Dr. Marjai Tibor 
- Lengyelné Petris Erika 
- Szilvási István Gábor 

10.2. A Felügyelő Bizottság ellenőrzése során a vezető tisztségviselőktől jelentést, a 
Közalapítvány munkavállalóitól tájékoztatást, felvilágosítást kérhet, továbbá a Közalapítvány 
könyveibe és irataiba betekinthet, azokat félévenként megvizsgálja. 

lD.3. A Felügyelő Bizottság elnökét saját tagjai közül választja. 
A bizottságat annak elnöke hívja össze. Bármely bizottsági tag kérheti az elnöktől az ok és a cél 
megjelölésével az ülés összehívását, ekkor o bizottság elnöke köteles a kérelem beérkezésétől 
számított nyolc napon belül intézkedni o bizottság ülésének összehívásáróJ. Ha e kötelezettségének 
o bizottság elnöke nem tesz eleget, o bizottság ülését a kérelmet előterjesztő tag maga is 
összehívhatja. 
Szabályszerűnek az összehívás akkor minősül, ha a tagok az ülésérőllegalább nyolc nappal az ülés 
időpontját megelőzően írásban értesülnek és az ülés tárgysorozatárólleírást kapnak. 
A bizottság ülése akkor határozatképes, ha a szabályszerűen összehívott ülésen a határozat 
meghozatalakor valamennyi jelen van. A bizottság döntéseit nyílt szavazással, egyszerű 

szótöbbséggel hozza. A bizottság évente legalább egy alkalommal ülésezik. 
Szavazategyenlőség esetén a javaslatot elvetettnek kell tekinteni. 
A Felügyelő Bizottság tagjai tevékenységüket társadalmi megbízatásként, térítés nélkül végzi. 

A bizottsági tag megbízatása megszűnik: 
a vele szembeni kizáró, vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével, 
a tag halálával, 
a tag lemondásával. A lemondás a közalapítványhoz címzett jognyilatkozatban tehető meg. A 
lemondás az új bizottsági tag kijelölésével, ennek hiányában legkésőbb abejelentéstől 

számított hatvanadik napon válik hatályossá. 
a bizottsági tag visszahívásával. Az alapító a bizottsági tagot megbízatásának lejárta előtt 
indokolt határozatával akkor hívhat ja vissza, ha a tag az alapítványi cél megvalósítását 
cselekményével, vagy mulasztásával közvetlenül veszélyezteti. 

10.4. A Felügyelő Bizottság elnöke, vagy - az elnök távollétében megbízásából - tagja a Közalapítvány 
Kuratóriumának ülésein tanácskozási joggal részt vehet. 

10.5. A Felügyelő Bizottság köteles a Kuratórium elnökét tájékoztatni és a Kuratórium 
összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy: 

10.5.1. a Közalapítvány működése során olyan jogszabálysértés, vagy a Közalapítvány érdekeit 
egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése, vagy 
következményeinek elhárítása, ill. enyhítése a Kuratórium döntését teszi szükségessé. 

10.5.2. A Kuratórium elnökének, vagy tagjának felelősségét megalapozó tényt merült fel. 

10.6. 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. 



10.7. Ha a Kuratórium a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem 
teszi meg, a Felügyelő Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi ellenőrzést ellátó 
ügyészséget. 

11. A Közalapítvány megszűnése : 

Az alapítók a Közalapítványt határozatlan időre hozták létre. A Közalapítvány a törvényben 
meghatározott feltételek bekövetkezése esetén megszűnik . Megszűnése esetén az alapítványi 
vagyon - a hitelezők kielégítése után - az alapítókat illeti, akik azt kötelesek hasonló célra fordítani, és 
erről a nyilvánosságot megfelelően tájékoztatni. 

12. 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. 

Záradék: 

Az alapító okirat módosítására a 2013. évi [LXXVII. törvény 11. § (1) bekezdésében foglalt 
rendelkezés alapjón került sor. 
Nyíregyháza Megyei Jagú Város Közgyűlése a 239j2015.(IX.24.) számú határozatával döntött a 
módosítások átvezetéséről. A módosításokat a vastag betűvel szedett részek tartalmazzák. 
A létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítő okirat módosítások 
alapján hatályos tartalmának. 

Nyíregyháza, 2015. szeptem er 24. 
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