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. számú előterjesztés

Budapest Főváros X. kerület
Kőbányai Önkormányzat
Polgármestere

Előterjeszt és
a Képviselő-testület részére
a Nemzetiségek és Civil Szervezetek Háza helyiségének Állampolgári Jogvédő Liga
részére történő térítésmentes használatba adásáról

I. Tartalmi összefoglaló

Bányai Péter Mihály az Állampolgári Jogvédő Liga [székhelye: 3000 Hatvan, Mészáros L. út
6-8., adószáma: 19673738-2-01, nyilvántartási száma: 3832., (a továbbiakban: Szervezet)]
elnöke kérelmet nyújtott be (2. melléklet) annak érdekében, hogy az Önkormányzat a
Szervezet részére a Nemzetiségek és Civil Szervezetek Házában (Budapest X. kerület, Ihász
u. 26.) biztosítson helyiséget jogi segítségnyújtás céljára.
A Szervezet 1991. május 19. napján alakult, a Fővárosi Bíróság 1991. július 8. napján 3832.
sorszám alatt nyilvántartásba vette (a végzés, az Alapszabályzat és az aláírási címpéldány
másolata az előteijesztés 3. melléklete).
A Szervezet célja az állampolgárok emberi, gazdasági, szociális és kulturális jogainak
képviselete és érvényesítése.
A Szervezet elnöke a feladatok minél szélesebb körben történő ellátása érdekében kérte az
Önkormányzatot helyiség biztosítására térítésmentesen. A helyiség igénybevételére szerdai
napon 11.00 órától 15.00 óráig terjedő időtartamban kerülne sor, esetenként egyeztetett 15-25
fő részvételével. A rászorulék ingyenes jogi segítségnyújtásban részesülnek.
A kérelem teljesítése érdekében a Nemzetiségek és Civil Szervezetek Házában az épület
alagsorában található 3. tárgyaló használatba adására van lehetőség, egyéb esetben- 15-25 fő
részvételekor-előzetes egyeztetés alapján erre alkalmas helyiségben.
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat vagyonáról szóló 23/2013. (V. 30.)
önkormányzati rendelet 25. § (l) bekezdéseszerint az ingatlan közfeladat ellátása céljából, a
közfeladat ellátásához szükséges mértékben történő ingyenes használatba adásáról a
Képviselő-testület dönt.

ll. Hatásvizsgálat
A Szervezet fontos és kiemelkedő munkájának támogatásaként indokolt a helyiség
térítésmentes használatának engedélyezése.

III. Döntési javaslat

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az
előterjesztés l. mellékletében foglalt határozatot.
Budapest, 2014. szeptember )L"

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:

Jl~

Dr. Szabó Krisztián
jegyző \ \ll .

l. melléklet az előterjesztéshez
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének
.. ./2014. ( ... ... )határozata
a Nemzetiségek és Civil Szervezetek Háza helyiségének Állampolgári Jogvédő Liga
részére történő térítésmentes használatba adásáról

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Állampolgári
Jogvédő Liga (székhelye: 3000 Hatvan, Mészáros L. út 6-8., adószáma: 19673738-2-01,
nyilvántartási száma: 3832.) részére a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
Yz tulajdoni hányadát képező, 41448 hrsz.-ú, Budapest X. kerület, Ihász utca 26. szám alatti
ingatlanon álló Nemzetiségek és Civil Szervezetek Házában 2014. október l. napjától
kezdődően határozatlan időre - három hónapos felmondási idő kikötésével - szerdai napon
11.00 órától 15.00 óráig helyiséghasználatot biztosít térítésmentesen jogi segítségnyújtás
céljára.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a használati
Határidő:

Feladatkörében érintett:

szerződés

megkötésére.

azonnal
a gazdasági és fejlesztési szakterületért
alpolgármester
a Humán Iroda vezetője

felelős
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Jogáné Szabados Henrietta
Feladó:

Címzett:
Elküldve:
Melléklet:
Tárgy:

"Péter Bányai" <pbanyai@gmail.com>
<szabados_heni@kobanya.hu>
2014. szeptember 8. 16:25
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Adatszolgáltatás

Tisztelt Polgármester Úr!
Az Aliarnpolgári Jogvédő Liga ingyenes jogsegélyszolgálatra szóló helységkérelmének elbírálásához munkatársa néhány adatot kért tőlünk, ezért csatalom a szarvezet
1) alapszabalyat,

2) a hatályos bíróségi bejegyzését,
3) az aláírási címpéldányt
4) az igénybevételi tájékoztatót

A szervezet adatai
rövid név: Jogvédő Liga, vagy ÁJ L
alapítva: 1991.05.29
Bejegyzés dátuma: 1991.07.08.
Bejegyzés száma 3.832
perszám: Pk.66.17411991
Adószám: 19673738-201
Bankszámla száma
Székhely 3000 Hatvan, Mászáros u. 6. (Váffozás folyamatban, új székhely Gyál, Kisfaludy u. 25/a. LESZ!)
Levélcím: étoszlájl1475 Bp. PF 255.
Aktuális: 2014. szeptember 8-án.

A Nemzetiségi és Civil Szarvezetek Házában a helységet SZEROANKÉNT 11- 15 óra közölt szerelnénk igénybevenni, az esetenként egyeztetett, 15-25 fös rendezvények (párbeszéd a
rezsi-harcról, társasházi ügyekröl, aktuális ügyekröl) lehetőségéveL
Tisztelettel,

Bányai Péter Mihály
elnök,ÁJL

2014.09.08.
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Alapszabály
{módosítva 20 lL január 17-én, egységes keretbefhglait szöveg; a módosítások félkövér betükkel1)

1. ÁLTALÁNOS RÉSZ
L A Szervezet neve: AHampolgári Jogvédö Liga (a továbbiakban: Szervezct)
Rövidített neve: Jogvédő Liga, hetüszóva!: ÁJ L
2. A Szcrvezet székhelye: 3000 Hatvan, Mészáros L. út 6-8.
3. A Szervezet müködési területe: Magyar Köztársaság, de jogosult céljai elérésére külföldi
kapcsolatok létesítésérc is.
4. A Szervezet I 99 L május 19-én alakult, és a Fő városi Bíróság 199 L július 08-án, 3.832 szám
alatt jegyezte he.
5. A Szcrvezd müködési formája: társadalmi szervezet
6. A Szervczet cé.!ll!: az állampolgárok emberi, gazdasági, szodális és kulturális jogainak
képviseletc és érvényesítése, kiHönös tekintettel
id. az
és a fogyasztói jogok védelme, különös tekintettel az Cinhibájukon kívül hátrányos
állampolgári csoportok, rétegek érdekeinek védelme,
é.letkörülményeinek feltárása, a megélhetést, esélyegyenlőséget elösegítö
6.2. a leszakadó
vizsgálatok végzése, tanulmányok, javaslatok készítése, ezen belül kiemelten
érdek-, és jogsérelmek meg:szüntetésére.
eg:es:l:SCJQCS környezet életmód, lakhatás körülményeire
ellátás mcnnyiségi és minöségi teljesítésére,
"".~.n,·.<.:.u és etnikai kisebbségek, a rászoruló emberek életesélyei javulásának
a
párbeszédben, a non-profit szektor érdekérvényesíLó képességének javításában, és
munka világán kivüli érclekegyeztetés rendszerben való közreműködés.

7. A Szervezet fogyasztóvédelmi tevékenységét végzö személyeknek helyszíni intézkedési
hatáskörük nincs, kivéve, ha arra illetékes hatóság megb1zást ad.
8. A Szervezel közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, pártoktóL egyházaktól független.
azoknak
tán10gatást nem nyújt

n. A SZERVEZET TAGSÁGA
! . A Szervezel tagja lehet bármely magyar természetes vagy jogi személy, ha tagságának nincs
törvényi vagy létesHö okirati akadálya, és
a) írásbeli belépési nyilatkozattal kéri felvétdét a Szervezetbe, továbbá
b) a Szervezct Alapszabályában foglaltakat, közgyülési valamint elnökségi határozatait
nézve kötelezö érvényünek ismeri eL
c)
az elnökség jóváhagyja.
7) A tagsági viszony megszünik:
a tag írásban bejclentett kilépésével
b.) az elnökség kizáró határozatávaL
a
haláláva! illetöleg a jogi személy lag m.eg:szünésével,
d.} a Szervezet megszünésével
~.

Hl. A SZERVEZET TAGJÁNAK JOGAI ~:s
KÖTELEZETTSÉGEI
Jogai:
a.) Részt vehet a Szervezet közgyülésén. ott kifejtheti
SzervezeL vagy annak valamely tagjának, vagy

álláspontját a
sz1tsérrv:tselöiémek szervezeti

tevékenységéről, illetve magatartásátóL
b.) A Szervezet tevékenységében közremüködhet javaslatot tehet.
c.) Szavazhat a közgyülés hatáskörébe tartozó kérdésekben.
d.) ·rísztségvisdök megválasztásában egy szavazattal rendelkezik (választhat), és tisztségre
váJasztható büntetlen clöélet esetén.
Kötelezettsége i:
a.) A Szervezet célkitűzésinek megvalósítása érdekében lehetőségei szerínt közreműködik.
b.) A Szervezet közgyűlésein részt vesz
A tagd(jat határidőben megfizeti.

IV. A SZERVEZETI HAT ÁSKÖRÖK
a.) A Közgyíilés
L A közgyűlés a Szervezet legfőbb képviseleti és döntéshozó szerve, amely a Szelvezet tagjainak
összességéből áll.
2. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdések:
2. L az Alapszabály elfogadása, módosítása
2.2. az elnök, az
alelnök, az elnökség tagjainak valamint a felügyelő bizottsi-ig tagjainak,
elnökének megvtílasztása és felmentése
2.3. a tisztségviselöket a közgyíílés 4 éves idötartanua válasz~ja.
2.4. Más társ.adalmi szervezetekkel való egyesülés elhatározása.
2.5. Az éves minimum tagdíj meghatározása.
2.6. Az éves költségvetés, az éves beszámoló, és az éves közhasznúsági jelentés elüJgadása.
2.7. Az Ellenörzö Bizottság éves jelentésének elfogadása,
2.8. A szervezet közhasznú jogállása megszünt.etésének, a Szervezet feloszh1sának kimondása, ha a
7
7
"'r"w " ' múködése az 1997. évi CLVL Tv. 4.§-ban foglalt feltételeknek nem felel meg, illetve ha
az Alapszabályban meghatározott céljait nem tudja már megvalósítani,
an1it jogszabály idesorol

, ..,",...·'P"'"' elnöke vagy ügyvezetö alelnöke hívja
a tagok írásbeli értesítése
Az értesítést legkésőbb a közgyűlés időpontját megelöző nyolc naptári
nappa! kézbesíteni kelL

a napirend """''·'":>~::

3.2. A közgyűlést legalább évente egyszer össze kell hívni.
3.3. A közgyűlés az elsö összehíváskor a tagok ötven százaléka plusz egy fő jelenléte esetén
határozatképes. A második összehíváskor a közgyűlés a megjelentek számától függetlenül
határozatképes, amennyiben a második összehívás 30 napon belül történik és az első összehívfiskor
a második összehi'vásra, valamint annak létszámától függetien határozatképességi tényére a tagok
figyelm6t elözetesen felhívták
3.3. A
döntéseit a jelenlévő tagok egyszedi szótöbbségéve1, nyílt szavazással hozza.
3.6. A
kizárólagos hatéskörébe tartozik a Szervezet éves beszámolója és a közhasznúságí
jelentés elfogadása. Ezen döntések során a határozatképességre -beleértve a megismételt közgyűlés
határozatképessé gé t ís - az általános szabályokat ke H alkalmazni, a közgyül és döntését a jelen!évök
többségével hozza.

3. 7. A

üléseit nyilvánosan tartja.
3.8. A Szervezet müködésével kapcsolatban keletkezett íratokba bárki betekinthet, (kivéve az
elnökség, vagy közgyüh~s állal elrendelt zárt ülés jegyzőkönyvét) a szervezet székhelyén •
. . ,.;r'""''·''""'·"'" idöpontban.
3.9. A Szervezct működéséröl, szolgáltatási igénybevétele módjáról, beszámolói közléseiröl az
érintetteket, illetöleg a lakosságot ismertetök valamint újs~ig útján tájékoztatja.

b.).!::- elnökség
l. Az elnökség: müködése
Ll. Az elnökség h<írom személyból áll: elnökbóL alelnök, és titkár.

1.2. Az elnökség félévente legalább egyszer köteles ülést tartani.
L3. Az elnökséget az elnök, vagy az alelnök, akadályoztatásuk esetén két tisztségviselő (elnökségi
tag és ellenőrzö bizottsági tag) összehívhatja írásban a napirend közléséveL A napirendet is
tartalmazó meghívó! az elnökség tagjainak az ülés tervezett időpontja előtt legalább 8 nappal kell
megküldeni.
1.4. Az elnökség ülései nyilvánosak.
1.5. Az elnökség akkor határozatképes, ha legalább két tag jelen van.
1.6. Az elnökség döntéseit egyszerű szavazat többséggel, nyílt szavazással hozza, szavazat
egyenlőség esctén a határozati javaslatot elvetetnek kell tekinteni..
1.7. Az elnökség dönthet zárt ülés elrendeléséröL ha a napirendi pont nyilvános tárgyalása
személyiségi jogokat sértheL
2. Az'- elnökség feladatai
2. L a Szervezet képviselete és irányítása ,
22. a Szervezet működésének biztosítása két közgyűlés között,
2.3. munkabizottságok, szakértök megbízása, és beszámoltatása,
2A
kapcsolattartás az állami, önkormányzati intézményekkel, a sajtóval, és más társadalmi

2.5. kiadmányozási és utalványozási jog: az elnököt illeti, önállóan rendelkezik,
feldősséggel, és utólagos tá.iékoztatási kötelezettségget

önálló

A:::: elnökjéladatai
1. a Szervezet képviselete, az elnökség tájékoztatásának kötelezettségéveL
2. az
!evékenységém:k közvetlen irányítása.
és utalványozási jog gyakorlása, önálló aláírási joggal,
4. az éves munka és pénzügyi terv elkészítésének és végrehajtásának irányíUtsa.
5. éves beszámol(} elkészítése, az elnökség, majd elfogadás esctén a közgyűlés elé terjesztése,
6. a központi
szervezet tevékenységének operatív irányitása.
7. nyilvántartást vezet a Szelvezet vezető szervei döntéseinek tartalmáról, időpontjáról, hatályáról, a
döntést támogatók, ellenzők számarányá.ról, személyéről.
8. a vezetö szerv határozatait az érintettekkel írásb<m köteles közölni, iUetöleg a L.étkérdés újságban.
közlernény formájában nyilvánosságra hozni. (Ha lehetöség nyílik akkor a közlcményt más
médiában is megjekntctnl.)
d.).~iz alelnökféladatai
J. a Szervezet képviselete, az dnök utólagos tá.iékoztatásának köteiezettségévei.
2. a közgyü!ési és elnökségi határozatok végrehajtüsa,
3. az elnök akadályoztatása esetén az elnöki feladatok ellátása teljes jogkörrel,
4. a ragokkai és együttmlíködö társadalmi
való kapcsolattartás.
A titkárfeladatai
l. a
képviselete, az elnök utólagos tá,jékoztatásának kötelezettségévd.
2. a közgyü!ésí és elnökségi határozatok végrehajtása,
3. a Szervezet feladatai végrehajtásának szervezése és közvetlen irányíuísa.
Az ellen{frző bizottság

L A;/:...J~!.ill:ZiüJEQ.lliií!g_m~~
L L a bizottság három tagból áll: elnök, és két tag.
1.2. a bizottság működési rendjét saját maga határozza meg.
1.3. a bizottság akkor határozatképes, ha legalább két tag jelen van. Két tag jelenléte csetén a
döntéshez egyhangúság
három
jelenléte esetén kétharmados (2/3) többség elegendö.
1.4. a bizottságot az dnök, vagy bármelyik tag összehívhatj<L
L5. a hizoHság ülései zártak.
')

.~~.L'!d.!W..~.!L!!~!2f!.~~~l.!H

2.1. a Szervezet müködésének és gazdálkodásának ellenőrzése
2.2. az éves munkaterv és közgyűlésí határozatok végrehajtásának ellenőrzése,
2.3. a szakmai bizottságok müködésének ellenőrzése,
2.4. eHenörzéseiról készült jelentés elnökség elé terjesztése,
2.5. az éves jelenrés közgyűlés elé terjesztése,
2.6. a tisztségviselők, közgyűlés által kezdeményezett eseti ellenőrzés, elvégzése, jelentés készítése.
2. 7. A bizottság köteles az intézkedésre jogosult vezető szervezet tájékoztatni és annak összehív<'isát
kezdeményezni.
- ha arról szerez tudomást, hogy a Szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a
Szervezet érdekeit egyébként siilyosan sértö esemény (mulasztás) történt, amelynek megszíintetése,
következményeinek elhárítása illetö!eg enyhitésc az intézkedésrc jogosult vezetö szerv döntését
teszi sziikségessé,
. a vezető tisztségviselök felclöségét megalapozó tény merül feL Az intézkedésre jogosult vezető
szervet a feiűgye!ö bizottság indítványára - annak megtételétől számított harminc napon belü! -össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a vezetö szerv összehívására a felügyelő
hizottsi1g is jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket
nem teszi meg, a felügyelö bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyelet
ellátó szcrveL
].~~~,==~~=~~~=
3. L A bizouság el!enörzése során a tisztségviselöktől jelentést, a Szervezet munkavállalóitól pedig
"'"-'.u~"'"""l vagy felvWígosítást kérhet, továbbá a Szervezet könyveibe és irataiba betekinthet,
azokat mcgvizsgálhatja.
3.2. A Szervezet vezetö szerveinek ülésén a felügyelö bizottság tagjai tanácskozási joggal részt
vesznele
33. A
bizottság tagjai önállóan is végezhetik ellenőrzéseikct, de intézkedést önállóan nem

V. GAZDÁLKODÁS
éves pénzügyi terv alapján gazdálkodik.
személyek
pénzügyi alapja 2.1. a tagok által fizetett tagdij, 2.2 természetes és
2.3. a költségvetés által folyósitott juttatások, ttímogatások
J. A Sze1-vezet eszközeit esak az alapszabályszerinti célok megvalósítására fordíthatók.
4. A tagok által fizelett tagdíjat az elnökség az éves terv keretében áUtja be, és a közgyüs döntésvel
válik hatályossá. A tagdíj -indolwlt esetben- a Szervezet részérc végzett önkéntes munkával
megváltha tó, ennek óradí.iát az elnökség évt•ntc állapítja meg, külön az aktivistákra és a
szakérti5kre.
5. A Szervezet vállalkozási tevékenységet csak céljainak elérése érdekében, azokat nem
során elért eredményét nem oszthatja fel, azt az Alapszabályban meghatározott
kell fordítania.

VJ. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
a jelen i\lapszabályban 1 nem szabtilyozott ügyeiben a Ptk. 1959. évi IV.tv. elöírásai
az irányadók.
Budapest 20 l l .
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ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY
Alulírott Bányai Péter 1\1ihály (Vasvár, 1946. január 01., anyja neve:
Babkzky Jolán) tvlagyar állampolgár, 1105 Budapest X. kerület, Kápolna
11. szám ala.Ui lakos, mint a Állampolgári Jogvédd Liga
utca 3.
- képviselője a szervezetet akként jegyzem, hogy a szervezet géppel
vaov
vagy
neve alá nevemet
o. kézzel írt, elöírt, elönyomott,
.
. nvomtatott
J
az aláírási címpéldánynak megfelelően .írom.

Or. Hala~í Lívia
közjegy7ö
ll 02 3ndap~~t. Sze nt túsz ló tér 23o\
TeUFax: 260-0'102. 433-2801

11031

------------··············-··--------------------·r i\N (Js tr v.Á N\'--------------------------------------------dr.
Péter Közjegyzó helyettes, mint doktor liaiasi Lívia budapesti
mellett mi'tködö közjegyzöhdyettes tanúsítom. hogy a fenti aláírási címpéldányt -Péter 1\!lihály -------------------------------------------------------------------------------------!946. január Ol .. aJJyja neve: Bahiczky Jolán) --------------------------------------------{!ll am po lgúr --------------------------------------------------------------------------------------Kúpolna utca 3. 3. emelet ll. szám alatti lakos, ---------------------1105 Budapest X<
aki
a 20 l 482 DA szárnú személyazonosíló igazolványávaL lakcímét a
ll 0539XL szúmú lakdmet
hatósági igazolvánnyal ígazolta, -----------------------------előttem
kezűleg í rt a alá. -------------------------------------------------------------------------Az Ügyfél tudomásul vc !te a közjegyzö ttijékoztatásái a köz;jegyzökről szóló 1991. évi XLL
Törvény I
(2)-( l 0) bekezdéseiben fogla!takról, vagyis a személyazonosság on-line
e l l enö rzésére vonatkozó re ndelkezésekrö!. ------------------------------------------------------------Az aláirúsi címpéldány önmagában a képviseleti
igazolására nem alkalmas. ----------------Kelt Budapesten. 2013. (ketlöe7.er-tizenh~1rom) év július hó 30.
napján---------------

