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1.sz. melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 38/2017. (11.23.) számú 
határozatához 

Okirat száma: KULT /19-2/2017 

Módosító okirat 

A Nyíregyházi Cantemus Kórus Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése által 2014. április 
24. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 
8/A. §-a alapján - Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 38/2017.(11.23.) számú 
határozatára figyelemmel -a következők szerint módosítom: 

1. Az alapító okirat 1., 2., pontja helyébe a következő szöveg lép 

1.1 A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Nyíregyházi Cantemus Kórus 

1.2. A költségvetési szerv idegen nyelvű megnevezése 

1.2.1. angol nyelven: Cantemus Choral Institute, Nyíregyháza 

1.3. A költségvetési szerv 

1.3.1. székhelye: 4400 Nyíregyháza, Vay Ádám körút 18. 

2. Az alapító okirat 3. pontja elhagyásra kerül a további szerkezeti egységek 
számozásának értelemszerű megváltozásávaI. 

3. Az alapító okirat 4. pontja elhagyásra kerül a további szerkezeti egységek 
számozásának értelemszerű megváltozásával. 

4. Az alapító okirat 6. pontja helyébe a következő szöveg lép 

A költségvetési szerv fenntartójának 

megnevezése: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 

székhelye: 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér l. 

5. Az alapító okirat 7. pontja elhagyásra kerül a további szerkezeti egységek 
számozásának értelemszerű megváltozásával. 

6. Az alapító okirat 8. pontja helyébe a következő szöveg lép 
A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területe 

7. Az alapító okirat 9. pontja elhagyásra kerül a további szerkezeti egységek 
számozásának értelemszerű megváltozásávaI. 



8. Az alapító okirat 10. pontja helyébe a következő szöveg lép 

A költségvetési szerv közfeladata: 

Komolyzenei művek előadása, zenei értékek létrehozatala, megőrzése, a hagyományok 
ápolása, belföldi és külföldi vendégszereplések szervezése, nemzetközi kapcsolatok 
bővítése. Az intézmény által vállalt előadó-művészeti szolgáltatások teljesítése mellett - a 
fenntartói megállapodásban rögzítettek szerinti szakmai-minőségi szempontok 
megvalósítása. 

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 támogatásáról 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 valósíthat ják meg. 

A költségvetési szervalaptevékenysége: 
évadonként legalább 40 hangversenyt tart és teljesíti a jogszabályban előírt fizető 

nézőszámot, 

kiemelten kezeli a klasszikus nemzeti zenei repertoár egyes darabjainak műsoron 
tartását, évadonként legalább két klasszikus magyar énekkari művet bérletsorozataiban 
műsorra tűz, 

évadonként legalább egy kortárs magyar zeneművet ősbemutatóként műsorra tűz, 

elősegíti a kortárs magyar zeneművek létrehozását és bemutatását, 
évadonként legalább két, különböző korosztálynak szóló, gyermek és ifjúsági produkciót 
mutat be, kiemeIt figyelmet fordít a gyermek- és ifjúsági korosztály zene és 
művészetszerető fiatalokká nevelésére, az előadásokat professzionális zenei nevelési 
tevékenységgel egészíti ki, 
közönségkapcsolatok folyamatos erősítése, professzionális külső és belső 

kommunikáció, új közönségrétegek kineveléséről és bevonásáról gondoskodik, 
évadonként legalább öt székhelyen kívüli, magyarországi koncert megvalósítása, 
folyamatosan jelen van a nemzetközi zenei életben, képviselve és népszerűsítve a 
magyar kultúrát, nemzetközi szakmai-művészi kapcsolatrendszert alakít ki és tart fenn, a 
hazai szakmai munka nemzetközi művészeti életbe való integrálása és folyamatos 
közvetítése érdekében, 
a helyi művészeti, közoktatási, közművelődési és társadalmi, közösségi szervezetekkel 
való kapcsolatépítés, 
jelentős eseményekhez, jeles napokhoz, évfordulókhoz történő kapcsolódás. 

9. Az alapító okirat 11. pontja helyébe a következő szöveg lép 

A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 

Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól 
szóló 2008. évi XCIX. törvény 39. §-a és 41. § (1) bekezdésében valamint a munka 
törvénykönyvéről szóló 2012. évi J. törvény vezető állású munkavállalóira vonatkozó 
rendelkezései alapján Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázat útján nevezi ki 
és bízza meg legfeljebb 5 éves időtartamra. A vezető foglalkoztatási jogviszonya: 
munkaviszony. Az egyéb munkáltatói jogokat Nyíregyháza Megyei Jogú Város 
polgármestere gyakorolja. 
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A 2008. évi XCIX. törvény 41.§ (S) bekezdése alapján az önkormányzati fenntartás ú 
előadó-művészeti szervezet vezetőjének határozott idejű munkajogviszonyát rendes 
felmondással megszüntetni nem lehet. 

10. Az alapító okirat 12. pontja helyébe a következő szöveg lép 

A k"l ' '1 lk I 'b 'lIó o tsegvetesl szervne a a mazas an a ' I k ' szemelye • JogvIszonya: 

foglalkoztatási jogviszony jogviszonvtszabályozóiogszabály 

közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény, az egyes kulturális közalkalmazotti munkakör ök 
betöltéséhez szükséges képesítési és egyéb feltételekről 
szóló 2/1993. (1.30.) MKM rendelet, a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. eVI XXXlll. törvény 

1 végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a 
közgyűjteményi területen foglalkoztatott 
közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes 
kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI.20. ) Korm. 
rendelet ( Kjt. vhr.), 

munkaviszony Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, 

2 
2012. évi LXXXVI. törvény a munka törvénykönyvéről 
szóló 2012. évi I. törvény hatálybalépésével összefüggő 
átmeneti rendelkezésekről és törvénymódosításokról 

3 megbizási jogviszony Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

11. Az alapító okirat 13. pontja elhagyásra kerül a további szerkezeti egységek 
számozásának értelemszerű megváltozásával. 

12. Az alapító okirat 14. pontja helyébe a következő szöveg lép 

II A költségvetési szerv fo tevékenységének á amhaztartasi sza k' agazati b I' esoro asa: 

szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 900100 Előadó-művészet 

A k I ' é . 'k ö tsegvet SI szerva ar: teve enysegene kk . f k" . 1"[' ormanyzatl un CIO szenntl megle o ese: 

kormányzati kormányzati funkció megnevezése 
[unkciószám 

1 
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos 

feladatok 

2 082030 Művészeti tevékenységek (kivéve színház) 

13. Az alapító okirat 15. pontja elhagyásra kerül a további szerkezeti egységek 
számozásának értelemszerű megváltozásával. 

14. Az alapító okirat 16. pontja elhagyásra kerül a további szerkezeti egységek 
számozásának értelemszerű megváltozásával. 

15. Az alapító okirat 17. pontja elhagyásra kerül a további szerkezeti egységek 
számozásának értelemszerű megváltozásával. 
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16. Az alapító okirat 18. pontja elhagyásra kerül a további szerkezeti egységek 
számozásának értelemszerű megváltozásával. 

17. Az alapító okirat az alábbi ponttal egészül ki a további szerkezeti egységek 
változásának értelemszerű megváltozásával 

A költségvetési szervalapításának dátuma: 2003.12.01. 

18. Az Alapító Okirat Záradéka az alábbiak szerint módosul 

Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, 
ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2014. április 24. napján kelt alapító okiratot visszavonom. 

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell 
alkalmazni. 

Kelt: Nyíregyháza, 2017. február 23. 

~
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2.sz. melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 38/2017 (11.23.) számú 
határozatához 

Okirat száma: KULT /19-3/2017 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény B/A. §-a alapján a Nyíregyházi 
Cantemus Kórus alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Nyíregyházi Cantemus Kórus 

1.2. A költségvetési szerv idegen nyelvű megnevezése 

1.2.1. angol nyelven: Cantemus Choral Institute, Nyíregyháza 

1.3. A költségvetési szerv 

1.3.1. székhelye: 4400 Nyíregyháza, Vay Ádám körút 18. 

Z. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szervalapításának dátuma: 2003.12.01. 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 

3.1.2. székhelye: 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. 



3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 

3.2.1. megnevezése: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 

3.2.2. székhelye: 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: 

Komolyzenei művek előadása, zenei értékek létrehozatala, megőrzése. a hagyományok ápolása, 
belföldi és külföldi vendégszereplések szervezése, nemzetközi kapcsolatok bővítése . Az 
intézmény által vállalt előadó-művészeti szolgáltatások teljesítése mellett - a fenntartói 
megállapodásban rögzítettek szerinti szakmai-minőségi szempontok megvalósítása. 

A Magyarország helyi önkormányzatai ról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §. (1) bekezdés 7. 
pontjában foglaltak szerint a helyi közművelődési tevékenység támogatása. Az előadó-művészeti 
szervezetek támogatásáról 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 valósíthat ják meg. 

4.2. A költSégvetési szerv főtevékenységenek állam aztartasi sza aga za ti h ' k' b esorolása: 

szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 900100 Előadó-művészet 

4.3. A költségvetési szervalaptevékenysége: 
évadonként legalább 40 hangversenyt tart és teljesíti a jogszabályban előirt fizető 

nézőszámot, 

kiemelten kezeli a klasszikus nemzeti zenei repertoár egyes darabjainak műsoron 

tartását, évadonként legalább két klasszikus magyar énekkari művet bérletsorozataiban 
műsorra tűz, 

évadonként legalább egy kortárs magyar zeneművet ősb emutatóként műsorra tűz, 
elősegíti a kortárs magyar zeneművek létrehozását és bemutatását, 
évadonként legalább két, különböző korosztálynak szóló, gyermek és ifjúsági produkciát 
mutat be, kiemeit figyelmet fordít a gyermek- és ifjúsági korosztály zene és 
művészetszerető fiatalokká nevelésére, az e l őadásokat professzionális zenei nevelési 
tevékenységgel egészíti ki, 
közönségkapcsolatok folyamatos erősítése , professzionális külső és belső 

kommunikáció, új közönségrétegek kineveléséről és bevonásáról gondoskodik, 
évadonként legalább öt székhelyen kívüli, magyarországi koncert megvalósítása, 
folyamatosan jelen van a nemzetközi zenei életben, képviselve és népszerűsítve a 
magyar kultúrát, nemzetközi szakmai-művészi kapcsolatrendszert alakít ki és tart fenn, a 
hazai szakmai munka nemzetközi művészeti életbe való integrálása és folyamatos 
közvetítése érdekében, 
a helyi művészeti, közoktatási, közművelődés i és társadalmi, közösségi szervezetekkel 
való kapcsolatépítés, 
jelentős eseményekhez, jeles napokhoz, évfordulókhoz történ ő kapcsolódás. 
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4.4. A o tsegvetesi szerva aptevékenységének k ormanyzati fu k ' n cio szerinti megjelölése: 

kormányzati kormányzati funkció megnevezése 
funkciószám 

1 
013350 Az önkormányzati vagyon nal való gazdálkodással kapcsolatos 

feladatok 

2 082030 Művészeti tevékenységek (kivéve színház) 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területe 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 

Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól 
szóló 2008. évi XCIX. törvény 39, §-a és 41. § (1) bekezdésében valamint a munka 
törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény vezető állású munkavállalói ra vonatkozó 
rendelkezései alapján Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázat útján nevezi ki 
és bízza meg legfeljebb 5 éves időtartamra . A vezető foglalkoztatási jogviszonya: 
munkaviszony. Az egyéb munkáltatói jogokat Nyíregyháza Megyei Jogú Város 
polgármestere gyakorolja, 

A 2008. évi XCIX. törvény 41.§ (5) bekezdése alapján az önkormányzati fenntartású 
előadó-művészeti szervezet vezetőjén ek határozott idejű munkajogviszonyát rendes 
felmondással megszüntetni nem lehet. 

52 A k I ' 'I lk I á b ' ll' ' I k ' .. ö tsegvetesl szervne a a maz s an a o szemelye . Jogviszonya: 

foglalkoztatási jogviszony iogviszonytszabályozójogszabály 

közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény, az egyes kulturális közalkalmazotti munkakörök 
betöltéséhez szükséges képesítési és egyéb feltételekről 
szóló 2/1993. (1.30.) MKM rendelet, a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. eVI XXXIII. törvény 

1 végrehajtásáról a művészeti! a közművelődési és a 
közgyűjteményi területen foglalkoztatott 
közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes 
kérdések rendezéséről szóló 150/ 1992. (XI.20. ) Karm. 
rendelet r Kjt. vhr.), 

munkaviszony Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, 

2 
201 2. évi LXXXVI. törvény a munka törvénykönyvéről 
szóló 2012. évi I. törvény hatálybalépésével összefüggő 
átmeneti rendelkezésekről és törvénymódosításokról 

3 megbízási jogviszony Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
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6. Záró rendelkezés 

Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kelJ alkalmazni, 
ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2014. április 24. napján kelt alapító okiratot visszavonom. 

Kelt: Nyíregyháza, 2017. február 23. 
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