
NYfREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS 
KÖZGYŰLÉSÉNEK 

268j2015.(X.29.) számú 

határozata 

a Rászoruló Hallgatókért Közalapítvány egységes szerkezetű alapító okiratának elfogadásáról 

A Közgyűlés 

1. a Rászoruló Hallgatókért Közalapítvány egységes szerkezetű alapító okiratát a mellékletben 
foglaltak szerint elfogadja. 

2. Felkéri Dr. Kovács Ferenc polgármestert a módosítások alapján elkészített egységes 
szerkezetű alapító okirat aláírására, valamint felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
közalapítvány változás bejelentése ügyében a Nyíregyházi Törvényszék előtt teljes jogkörben 
eljárjon, a szükséges jognyilatkozatokat megtegye, beleértve az esetleges hiánypótlást. 

Felelős: Faragóné Széles Andrea jegyzői kabinet vezetője 

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

vezetői 

5./ Nyíregyházi Törvényszék 

L~L-
Dr. Szemán Sándor 
címzetes főjegyző 



Melléklet a 268/2015.(X.29.) számú határozat-tervezethez 

Rászoruló Hallgatókért Közalapítvány 

ALAPíTÓ OKIRAT 

(egységes szerkezetben a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 253/2012.(IX.27.) számú, a 
135/2015.(V.28.) számú és a 268/2015. (X.29.) határozataival) 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér l. képviseli Dr. 
Kovács Ferenc, illetve a mindenkori polgármester) által alapitott közalapítvány az alapító döntése 
szerint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései alapján működik tovább. 

1./ Alapító: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 

A Közalapítvány neve: Rászoruló Hallgatókért Közalapítvány 

2./ A Közalapítvány székhelye: Nyíregyháza Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatala 
4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. 

3./ A Közalapítvány célja : 

a./ Tehetséges, hátrányos helyzetű nyíregyházi állandó lakhellyel rendelkező, a 
felsőoktatási alapképzésben (kivéve: magániskola) nappali tagozaton, illetve érettségi 
után más formában (esti, levelező, távoktatás, "O" évfolyam) résztvevő hallgatók 
tanulmányi és képzési költségeinek támogatása, ezze l is segítve a pályakezdő 

munkanélküliségen, valamint, hogya rászoruló hallgatók tanulmányaik megkezdése és 
folytatása anyagi okok miatt ne kerüljön veszélybe. 

b./ A közalapítvány közhasznú tevékenysége: Magyarország helyi önkormányzatairó l szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a) pontjában meghatározott - szociális 
szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos - önkormányzati feladat. 

c./ A Közalapítvány tagsággal nem rendelkezik. 

4./ A Közalapítvány működési területe: Nyíregyháza város közigazgatási területe 

5./ A Közalapítvány induló vagyona 1.000.000 Ft, azaz egymillió forint, mely összeget Nyíregyháza 
Megyei Jogú Város Közgyűlése a költségvetésről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 
13/1996.(111.19) sz . rendeletében biztosít. 

6./ A Közalapítvány nyitott, ahhoz azok a természetes személyek jogi személyek és jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezetek pénzbeli és természetbeni adományokkal, valamint 
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vagyonrendeléssel egyaránt csatlakozhatnak, akik egyetértenek az alapító okiratban 
megfogalmazottakkal. 
A csatlakozók a csatlakozással nem válnak alapítókká. 
A benyújtott csatlakozási kérelemről a bejelentést követő 30 napon belül a kuratórium dönt. 

7./ A Közalapítvány céljára szabadon felhasználható: 
Növekmények, adományok, valamint az induló vagyon 50 %-a. 

8./ Az alapító a Közalapítvány vagyonának kezelésére 5 tagból álló kuratóriumot jelöl ki, és 
megbízatásuk határozatlan időre szól. A kurátorok a közalapítvány vezető tisztségviselői. 

a./ A kuratórium elnöke: Dr. Kovács Zoltán 

A kuratórium tagja : 

Dr. Krizsai Anita 

Gyulai Anikó 

Jászai Menyhért 

Czura Gabriella Ildikó 

b./ A kuratórium titkárát a kuratórium választja a kuratórium működésével 
megegyező időtartamra. 

c./ A kuratórium gondoskodik a Közalapítvány 
felhasználásáról az alapító okiratban illetve a 

Szabályzatban meghatározott módon. 

vagyonának 
Szervezeti-

kezeléséről, 

Működési 

A kuratórium felelőssége a Közalapítvány céljára rendelt vagyont a jogszabályoknak és a 
gazdasági lehetőségeknek megfelelően gyarapítani és azt a Közalapítvány céljaira 
meghatározott módon felhasználni. Az alapítvány céljára rendelt vagyonból pályázat útján 
nyújtható támogatás. 

d./ Az alapítvány az alapítványi cél megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági 
tevékenység végzésére jogosult. 

e./ Gazdálkodása során elért eredményeit nem oszthatja fel, azt az Alapító okiratban 
meghatározott tevékenységre fordíthatja. 



A Közalapítványnak a cél szerinti tevékenységéből, illetve vállalkozási tevékenységéből származó 
bevételeit és kiadásait elkülönítetten kell nyilvántartani. 

9./ Az alapító a kuratórium ellenőrzésére 3 tagú Felügyelő Bizottsógot hoz létre. 
A Felügyelő Bizottság elnökét saját tagjai közül választja. 
A Felügyelő Bizottság határozotképes, ho mind o három tag jelen van. Határozatait egyszerű 
szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén a javaslatot elvetettnek kell tekinteni. 

A bizottsági tagokra a Ptk. 3:26. § szerinti összeférhetetlenségi szabályok vonatkoznak. 
Nem lehet bizottsági tag a közalapítvány kedvezményezett je és annak közeli hozzátartozója, továbbá 
olyan személy, aki, vagy akinek hozzátartozója érdekében hozták létre a közalapítványt. 
Az alapító és közeli hozzátartozói a bizottságban nem lehetnek többségben. 

A bizottsági tagok tevékenységüket társadalmi munkában, díjazás nélkül látják el, igazolt költségeik 
megtérítésére azonban igényt tarthatnak. 

A bizottsági tag megbízatása megszűnik: 
a vele szembeni kizáró, vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével, 
a tag halálával, 
a tag lemondásával. A lemondás a közalapítványhoz címzett jognyilatkazatban 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. 

A Felügyelő Bizottság elnökét (illetve akadályoztatása esetén egy tagját) a kuratóriumi ülésekre meg 
kell hívni. 

A Felügyelő Bizottság jogosult a kuratórium működésével kapcsolatos minden iratba betekinteni, 
azokról szükség esetén másolatot készíteni, továbbá a kuratórium működéséről felvilágosítást kérni. 

A Felügyelő Bizottság tagjainak megbízatása határozatlan időre szól. 
A Felügyelő Bizottság tagjai: 

Dr. Marsi Edit 
Szepessyné Hegedüs Éva 
Rákóczi Ildikó 

A Felügyelő Bizottság üléseit az elnök hívja össze szükség szerint, de évente két alkalommal. 

A Felügyelő Bizottság köteles a Kuratóriumot tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha 
arról szerez tudomást, hogy 

a Közalapítvány működése során olyan jogszabálysértést vagy a Közalapítvány érdekeit 
egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése, vagy 
következményeinek elhárítása illetve enyhítése a Kuratórium döntését teszi szükségessé. 
a Kuratórium elnökének vagy titkárának felelősségét megalapozó tény merült fel 
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o Kuratóriumot a Felügyelő Bizottság indítványóra- ennek megtételétől szómítatt 30 napon 
be/ül- össze kell hívni. 
E határidő eltelte esetén a Kuratárium összehívására a Felügyelő Bizattsóg is jogosult 

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

10./ A Közalapítvány képviselete : 
a./ A Közalapítványt a kuratórium elnöke, akadályoztatása esetén a titkár képviseli. 
b./ A bankszámla feletti rendelkezéshez az elnök és egy kuratóriumi tag, vagy két 

kuratóriumi tag együttes aláírása szükséges. 

11./ A Közalapítvány megszűnése: A Közalapítvány határozatlan időre alakul. A Közalapitvány 
megszűnik a Ptk. 3:403 . § (1) bekezdésben szabályozott esetekben. 

12./ Egyéb rendelkezések: 

a Közalapítvány semmilyen politikai szervezetet vagy politikai tevékenységet nem 
támogathat, közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és 
azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 

köteles évente egy alkalommal tevékenységéről beszámolni a Közgyűlésnek, 

tevékenységének, gazdálkodásának adatait helyi sajtó útján, a Nyíregyházi Naplóban, a 
Városi Televízió képújságában nyilvánosságra hozza. 

13./ Záró rendelkezések: 

a./ Az alapító okirat érvényességéhez a Nyíregyházi Törvényszék nyilvántartásba vétele 
szükséges. 

b./ Az alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 
2013. évi V. törvény, a 2011. évi CLXXV. törvény, valamint az alapítványokra vonatkozó 
mindenkori jogszabályok rendelkezései az irányadók. 

Záradék: 

Az alapító okirat módosítására a 2013. évi CLXXVII. törvény 11. § (1) bekezdésében foglalt 
rendelkezés alapján került sor. 
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése a 135j2015.(V.28.) számú határozatával, valamint a 
268j2015.(X.29.) 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. október 29. 


