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Előterjesztés 

a Képviselő-testület részére 

/)~(í . számú előterjesztés 

a Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány kuratóriuma elnökének kijelöléséről 

I. Tartalmi összefoglaló 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 1995-ben 
alapította a Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítványt A Közalapítvány a munkájával 
elősegíti Kőbánya tűzvédelmi helyzetének javítását, a tűz elleni védekezés társadalmi 
feladatainak ellátásához támogatást nyújt, és elősegíti a X. kerületi Tűzoltóparancsnokság 
tűzmegelőzési, tűzoltási, mentési és ezekhez kapcsolódó kárelhárítási tevékenységét, a 
kerületi tűzoltók szakmai felkészülésének támogatását, továbbá a tűz- és katasztrófavédelmi 
feladatok magasabb szintű ellátását. 

A Közalapítvány alapító okiratában megfogalmazott céljai között szerepel a X. kerületi 
Tűzoltóság munkafeltételeinek javítása, a kerületi lakosság, a munkavállalók tájékoztatása 
érdekében a tűzvédelmi propaganda támogatása, a balesetet vagy maradandó 
egészségkárosodást szenvedett tűzoltók, haláleset esetén a család támogatása. 

A Közalapítványt a Fővárosi Bíróság a 12. Pk.61621/1995/8. végzésével 5944. sorszámon 
vette nyilvántartásba, a végzés az előterjesztés 2. melléklete. 

A Közalapítvány öttagú kuratóriumát a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testülete 2011. október 20-án megtartott ülésén választotta újjá. A kuratórium új 
elnöke Pokó Gábor lett. A kuratórium tagjai Gardi József Attila titkár, a X. Kerületi Hivatásos 
Tűzoltóparancsnokság tűzoltóparancsnoka, Bankó Pál, a Kőbányai Tűzőrség parancsnok
helyettese, Hajas Pál és Tóth András. A felügyelőbizottság tagjai Agócs Zsolt elnök, Mihalik 
András és Szabó Imre. 

2015. február 16-án Pokó Gábor elnök írásban benyújtotta a lemondását az alapító 
Önkormányzat részére, a lemondást az előterjesztés 3 . melléklete tartalmazza. 

A Közalapítvány működésére irányadó Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 
74/C. § (4) bekezdése értelmében a kezelő szervet (kuratórium) az alapító jelöli ki az alapító 
okiratban. 

J avasol om, hogy a Képviselő-testület a kuratórium elnökévé Marksteinné Molnár Juliannát 
jelölje ki határozatlan időre, akinek az elfogadó nyilatkozata az előterjesztés 4. melléklete. 

II. Hatásvizsgálat 

A lemondást követően az új elnök kijelölésével biztosítható a kezelőszerv és ezáltal a 
Közalapítvány működése. 



III. A végrehajtás feltételei 

Pokó Gábor lemondását és az új elnök kijelölését 60 napon belül be kell jelenteni a 
nyilvántartást vezető Fővárosi Törvényszékhez. A változásra tekintettel az alapító okiratot 
egységes szerkezetbe kell foglalni, amit az alapító képviselője is aláír. 

IV. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az 
előterjesztés l. mellékletében foglalt határozatot. 

Budapest, 2015. június "fj ." 

Radványi Gábor 

Törvényessé · szempontból ellenjegyzem: 

jegyző 

l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

.. ./2015 (VI. 25.) határozata 
a Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány kuratóriuma elnökének kijelöléséről 

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbánya 
Tűzvédelméért Közalapítvány kuratóriuma elnökévé Marksteinné Molnár Juliannát 
határozatlan időre kijelöli. 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az egységes szerkezetbe foglalt alapító 
okirat aláírására, és felkéri a változás Fővárosi Törvényszékhez történő bejelentésére. 

Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
2015. augusztus 24. 
az aljegyző 
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
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l Fővárosi Törvényszék 
1055 Budapest, 
Markó u.27. 
12.Pk.61.621/1995/26. 
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A bíróság elrendeli az 5944. sorszám alatt nyilvántartásba vett Kőbánya 

Közalapítványra vonatkozó alábbi változás bejegyzését. 

Az alapítvány képviselete megváltozott 
Mihályi György képviseleti joga megszűnt. 

Az új képviselő neve és lakcíme: 

Pokó Gábor 1104 Budapest, Mádi utca 123/B.ll/8. 

A kezelő szerv összetétele megváltozott, 

A kezelő szerv új tagjainak neve és lakcíme: 

Pokó Gábor 1104 Budapest, Mádi utca 123/B. II/8. 
Gardi József Attila I l 04 Budapest, Szőlőhegy utca 7. l. Ih. I/5. 
Bankó Pál 1131 Budapest, Jéggyár utca 7. I. Ih. IV./14. 
Hajas Pál 1102 Budapest, Hölgy utca 27. l. Ih. I/1. 
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A bíróság egyebekben az alapító okirat 2012. február 29.napján kelt mó~~~-~t t~~~!.:~~r~~~:~.~- ~/l . or~~: .. !! i 
Az alapító okirat módosításának időpontja: 2012. február 29. 

J;. végzés ellen a kézbesítéstől s1jrnított 15 nal?on belül fellebbezésnek van helye, melyet a Fővárosi 
Itélötáblának cfmezve, írásban, 3 példányban a Fővárosi Törvényszéknél lehet benyújtani. A bíróság 
tájékeztaga a fellebbezésre jogosultat, hogy az Ítélőtábla előtti eljárásban a fellebbezést előterjesztő fél 
számára jogi képviselet kötelező. A nem jogi képviselő által előterjesztett fellebbezést a bíróság hivatalból 
elutasítja. 

Indokolás 

Az alapító - jogi képvisel6je útján - kérelmet terjesztett elő az alapítvány adataiban bekövetkezett 
változások nyilvántartásen történő átvezetése iránt. 
A becsatolt iratok alapján a bíróság megállapította, hogy a módosítás mindenben megfelel a törvényes 
előírásoknak. 

A fentiek alapján a bíróság az alapítványt érintő változás bejegyzését a Ptk. 74/B. § (5) bekezdés, valamint 
a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefllggő eljárási szabályokról szóló 201!. évi 
CLXXXI. törvény 37.§ (l) bekezdése alapján a rendelkező részben foglaltak szerint elrendelte. 

dr. Lódi Petra Szilvia s.k. 
bfrósági titkár 



LEMONDÁS 

Tisztelt Polgánnester úr! 

A mai nappal a 20 ll-ben elvállalt tisztségemről, nevezetesen a Kőbánya Tűzvédelméért Köz
alapítvány kuratóriumi tagságáról, vele együtt természetesen az elnöki tisztségemről is Ie
mondok. 

Indok: 20 ll-ben azért vállaltam el, társadalmi munkában, azaz ingyen ezt a feladatot, mert 
úgy gondoltam, hogy ezzel segítérn az önkormányzat munkáját, életre keltem ezt az alvó köz
alapítványt, s az alapítványou keresztül, az alapító okiratban foglaltak szellemében javítjuk 
egyrészt a kerületi tűzoltóság munkáját, másr~szt intenzivcm részt veszünk a kerületünkben a 
tüzvédelmi ismeretterjesztésben. Ezt eddig meg is valósítottuk, tehát amire vállalkoztam azt 
elvégeztem. (Mór megtette kötelességét, a mór mehet.) 

A továbbiakban is intenzív terveket szerettUnk volna megvalósítani, például a tűzoltóság 
munkakörülményeinek a további javítása, a katasztrófa védelmi, de legalább a tűzvédelmi 
oktatás kiterjesztése iskolai szintre, önálló tűzvédelmi bemutatók szervezése, stb. 

De olyan mértékü passzivitással találkoztaill az önkormányzat részéről, ami szinte lehetetlen
né teszi az eredményes aktív alapítványi munkát. Mivel a közalapítványnak állandó jellegű 
működési költségei is vannak, (Internet elöfrzetés, banki és postai költségek stb.) a bankszám
lánk nem ürülhet ki, mert az azonnali működésképtelenséget eredményez. A terveink megva
lósításához először 2013-ban kértem támogatást az alapít6 önkormányzattól, amit az Önnek 
címeztem és hivatali email fiókjába küldtem az alapítványunk nevében, amit ön ,eddig még 
talán el sem olvasott, de legalábbis nem válaszolt rá, még annyit sem, hogy megkapta. Most 
második alkalommal a támogatást kérő hivatalos levelet, a szolgálati úton terjesztettem elő, 
hogy vegye napirendre a képviselő testület. Ez benne is szerepelt a képviselő testtilet által 
kiadott munkatervben, a 2015. február 19.-én tartandó testületi ülés anyagában. Pénteken 
(2015. február 13.-án) értesültem róla, hogy kivették a napirendböl, tehát nem is terjesztik a 
képviselő testület elé. 

Amikor a januári Fidesz taggyűlés után élőszóban is beszéltem Radványi Gábor alpolgármes
ter úrral, ő számunkra elfogadhatatlan elvekről beszélt, nevezetesen, hogy nem is akarják 
önök fenntartani ezt az alapítványt, csak a pénzéhez szerettek volna hozzáférni. 

Mindennek betetőzésére, ma a Fővárosi Bíróságon azzal szembesültem, hogy az önkormány
zatunk, mint alapító, nem jelentette be a közhasznúságot, ezért nem is tudnak igazolást adni 
róla. (Ez a Richter Gedeon Gyógyszergyár által adandó támogatáshoz kellett volna) 

Nemszeretem, ha packáznak velem. Én jó szívvel segítettem, de ne tegyenek úgy, mintha 
nekem tettek volna szívességet.azzal, hogy ingyen dolgozhattam Önökért. 

Természetesen az átmeneti időben, ha valakit keresnek helyettem, szfvesen átadom neki a 
tapasztalataimat és a tudni valókat. (Amit annak idején én nem kaptam meg Önöktől, magam
nak kellett kitalálni, utána járni.) 
Az alapítvány pénzügyei egyébként rendben vannak, tiszta az elszámolás és a könyvelés. Van 
még lekötve befektetési jegyben kb 4 millió forintunk, (A hozamtól függően) meg a folyó
számlánkon 298 ezer forint, tehát nem üres kasszávai mondok le. (Az önkormányzat az ala
pítvány megszűnése esetén legfeljebb annyit vehet ki a közalapítvány vagyonából, amennyit 
annak idején betett, ~setünkben a 4 millió forint alapító tőkét, a többit az alapítvány eredeti 
céljára köteles fordítani. (Ptk=2013. évi V. törvény,.) . /'7 ;0. . / _ 
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ELFOGADÓ NYILATKOZAT 

Alulírott Marksteinné Molnár Julianna 
születési év, hó, nap: Budapest, 1953. március 5. 
anyja neve: Gergelyfi Gizella 

lakcím: 1102 Budapest, Állomiis utca 11. 
személyi ig. sz.: 313025 HA 

mint a Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány 
kuratórlumr elnöki tisztséget 

büntetőjogi felelősségem tudatában a jelenlévő két tanú előtt kijelentem, hogy elvállalom. 
Kijelentem, hogy magyar állampolgár vagyok, közügyek gyakorlásától nem vagyok eltiltva, 
nem állok a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények hatálya alatt, és 
egyebekben sem a hatályos jogszabályok (különösen az az egyesülési jogró!, a közhasznú 
jogállásról, valamint a civil szervezetek működésérőf és támogatásáról szóló 2011. évi ClXXV. 

törvényben foglalt), sem az Alapszabály rendelkezései alapján velem szemben !:iemmilyen 
kizáró tényező és összeférhetetlenség nem áll fenn. Kijelentem továbbá, hogy nagykorú 
vagyok, cselekvőképességemet a tevékenységem ellátásához szükséges körben nem 
korlátozták, nem vagyok eltiltva a vezető tisztségviselői foglalkozástóL Kijelentem, hogy 
tevékenységemet személyesen látom el. 

Kijelentem, hogy 
nem voltam korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője - annak 
megszűnését megelőző két évben legalább egy évig-, 

a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál 
nyílvántartott adó- és v<Nntartozását nem egyenlítette ki, 

b} amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel, 
c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, 

vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki, 
d) amelynek adószámát ai állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény 

szerint felfüggesztette vagy törölte. 

Budapest, 2015. június 17. dLruMf! 
aláírás 

Tanúk: 


