(__}J_. szá mú előterjesztés
Budapest Főváros X. kerület
Kőbányai Önkormányzat
Alpolgármestere
Előterjesztés

a Kőbánya

a Képviselő-testület részére
Közalapítvány kuratóriuma tagjának kijelöléséről

Tűzvédelméért

I. Tartalmi összefoglaló
A Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány (a továbbiakban: Közalapítvány) kuratóriumának
tagja Bankó Pál 2017 .. szeptember 8-án írásban benyújtotta a lemondását a Budapest Főváros
X. kerület Kőbányai Önkormányzat "(á továbbiakban: Alapító) részére. A lemondást az
előterjesztés 2. melléklete tartalmazza.
A Közalapítvány működésére irányadó Polgári Törvénykönyvről szóló 2013 . évi V. törvény
(a továbbiakban: Ptk.) 3:397. § (1) bekezdése értelmében a kuratórium az alapítvány
ügyvezető szerve, a kuratórium tagjai az alapítvány vezető tisztségviselői . Az Közalapítvány
alapító okiratának 6.1. pontja szerint a kuratórium öt természetes személyből áll. Az alapító
okirat 6.2. pontja szerint a kuratórium tagjait az Alapító jelöli ki határozatlan időre.
Javasolom, hogy a Képviselő-testület a kuratórium tagjává László Istvánt jelölje ki
határozatlan időre, akinek az elfogadó nyilatkozata az előte1jesztés 3. melléklete. A
Közalapítvány - egységes szerkezetű - alapító okiratát az előterjesztés 4. melléklete
tartalmazza.

II. llatásvizsgálat
A lemondást követően az új tag kijelölésével biztosítható a Közalapítvány
és ezáltal a Közalapítvány működése.

ü gyvezető

szerve,

III. A végrehajtás feltételei
Bankó Pál lemondását és az új tag kijelölését - a határozat elfogadását követő - 60 napon
belül be kell jelenteni a nyilvántartást vezető Fővárosi Törvényszékhez. A változásra
tekintettel a Közalapítvány alapító okiratát egységes szerkezetbe kell foglalni , amit az Alapító
képviselője is aláír.

IV. Döntési javaslat
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az
előterjesztés 1. mellékletében foglalt határozatot.
Budapest, 2017. december „ J> "
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1. melléklet az

előterjesztéshez

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének

a Kőbánya

. . ./2017. (XII. 14.) határozata
Tűzvédelméért Közalapítvány kuratóriuma tagjának kijelöléséről

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbánya
Közalapítvány kuratóriuma tagjává László Istvánt határozatlan időre kijelöli.

Tűzvédelméért

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:

2018. február 12.
a Jegyzői Főosztály vezetője
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője
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Tárgy: kuratóriumi tagságról
való lemondás
Budapest
Szent László tér 29.
1102

Tisztelt Polgármester Úr!

Alulírott Bankó Pál , (született: Szarvas, 1960. 03.11 . 1131 Budapest, Jéggyár utca
7., IV/14 . szám alatti lakos a Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítványban betöltött
tagságomról a mai napon családi okok miatt lemondok.

Kérem döntésem tudom{1sul vételét.

Budapest, 2017. szeptember 8.
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Alulírott László István
születési név :
születési hely, idő :

Kerepestarcsa , 1984. november 6.

anyja neve:
lakcím:

Szabó Erzsébet
2764 Tápióbicske, Nagykátai út 76.

büntetőj ogi fe l elősségem

tudatában a jelenlévő két tanú e l őtt kijelentem , hogy a
Tűzvédelméért Közalapítv,3ny kuratór iumi tisztségét elfogadom.

Kőbány a

Kij elentem, hogy magyar ,3ll ampo lgár vagyok, a közügyek gyakor lásátó l nem vagyok elt iltva,
nem áll o k a büntetett előélethe z fűződő hátrányos j ogkövetkezmények hatálya alatt, és
egyebekben sem a hatályos j ogszabályokban (különösen az egyesülési jogró l, a közhasznú
jogá llás ról , valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011 . évi CLXXV .
törvényben , valamint a Polgár i Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben) foglalta k,
sem az Alapító Okirat rende lkezései alapján velem szemben semmilyen kizáró tényező vagy
összeférhetet lenség nem áll fenn. Kijelentem t ovábbá, hogy nagykorú vagyok,
cselekv őképességemet nem kor látozták, valamint nem vagyo k eltiltva a vezető tisztségvise l ői
fogla lko zástó l.
vezető tisztségviselője

Kij elentem , hogy nem vo ltam korábban olyan közhasznú szervezet
annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig -,

-

a) ame ly jogutód nó lkül szűnt meg úgy, hogy az állam i adó- és vámhatóságná l
nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,
b) ame llyel szemben az állami adó- és vámhatóság je l entős összegű adóhiányt tárt fel ,
e) ame llyel szemben az áll ami adó- és vámhatóság üz letlezárás intézkedést alkalma zott,
vagy üzlet lezárást he l yettes ítő bírságot szab ott ki,
d) ame ly nek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás ren dj érő l szó ló törvény
szerint fe lfügg1~sztette vagy törölte.
Budapest, 2017. október
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4. melléklet az

előterjesztéshez

EGYSÉGES SZERKEZETŰ ALAPÍTÓ OKIRAT
(a változás dőlt betíiveljelölve)

1. A Közalapítvány elnevezése:
,,Kőbánya Tűzvédelméért

Közalapítvány"

2. A Közalapítvány székhelye:
1102 Budapest, Szent László tér 29.

3. A Közalapítványt

létesítő

személy neve, székhelye, a létesítés

időtartama

A Közalapítvány létesítője a Budapest Főváros X . kerület Kőbányai Önkonnányzat (a
továbbiakban: Alapító), székhelye: 1102 Budapest, Szent László tér 29. A Közalapítvány
létesítése határozatlan időre szól.

4. A Közalapítvány célja
4.1. A Közalapítvány célja Budapest X. kerület (Kőbánya) tűzvédelmi helyzetének javítása, a

ti.íz elleni védekezés társadalmi feladatainak ellátásához támogatás nyújtása, és ennek
érdekében:
a) a X kerületi tűzoltóság tüzmegelőzési, tüzoltási , mentési és ezekhez kapcsolódó
kárelhárítási tevékenységének elősegítése,
b) a kerü leti tüzoltók szakmai felkészülésének támogatása,
e) a X. kerületi tűzoltóság munkafeltételeinek javítása,
d) a kerületi lakosság, a munkavállalók tájékoztatása érdekében a tüzvédelmi propaganda
támogatása,
e) a balesetet vagy maradandó egészségkárosodást szenvedett tüzoltók, haláleset esetén a
család támogatása.
4.2. A közalapítvány a tevékenységét a ti.íz elleni védekezésről, a müszaki mentésről és a
tűzoltóságró l szóló 1996. évi XXXI. törvény 28. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott
közfeladathoz kapcsolódóan látja el , miszerint a települési önkonnányzat hozzájárulhat a
hivatásos tűzoltóság fenntartásához .

S. A Közalapítvány induló vagyona

5.1. A Közalapítvány induló vagyona 4 OOO OOO Ft, azaz négymillió forint, melyet az Alapító
az Alapító Okirat aláírásától számított 8 napon belül átutal az OTP Bank Nyrt. Önko1111ányzati
Fiókjánál (Budapest V. kerület, Báthory utca 9.) a Közalapítvány induló tőkéjének
elhelyezésére elkülönített bankszámlára.
5.2. A Közalapítvány nyitott, ahhoz bármely belföldi vagy külföldi természetes személy, jogi
személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet csatlakozhat, amennyiben a
Közalapítvány Alapító Okiratban meghatározott céljával egyeté1i. A vagyoni juttatás
elfogadásáról a Kuratórium dönt. A csatlakozó (támogató) nem jogosult az alapítói jogok
gyakorlására.

6. A Közalapítvány szervezete
6.1. A Köza lapítvány ügyvezető szerve az öt természetes személyből álló kuratórium (a
továbbiakban : Kuratórium) . A Kuratórium tagjai a Közalapítvány vezető tisztségviselői. A
Kuratórium tagja az ügyvezetési tevékenységét a Közalapítvány érdekének megfelelően
személyesen köteles ellátni.

6.2 . A Kuratórium tagjait az Alapító jelöli ki határozatlan időre, egyidejűleg meghatározza a
Kuratórium elnökét és titkárát. A vezető tisztségviselői jogviszony az elfogadással jön létre. A
Kuratórium tagja, illetve az ennek jelölt személy köteles a Közalapítványt előzetesen
tájékoztatni arTól, hogy vezető tisztségviselő tisztséget közhasznú szervezetnél betölt.
6.3. A Kuratórium elnöke: Marksteinné Molnár Julianna (an: Gergelyfi Gizella, lakóhelye:
1102 Budapest, Állomás utca 11.)
6.4. A Kuratórium titkára: Gardi József (an: Róza Mária Magdolna, lakóhelye: 1104 Budapest,
Szőlőhegy utca 7. 1. lh. I. em. 5.)
6.5. A Kuratórium tagjai:
a) László István (an: Szabó Erzsébet, lakóhely e: 2 764 Tápióbicske, Nagykátai út 76.)
b) Hajas Pál (an: Rácz Teréz, lakóhelye: 1102 Budapest, Hölgy utca 27. I. em. 1.)
e) Tóth András (an: Kovács Gizella, lakóhelye: 1103 Budapest, Kőrösi Csorna Sándor út 40.
I. em. 1.)
6.6. Nem lehet a Kuratórium tagja
a) a Közalapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója,
b) a kiskorú személy, illetve akinek a cselekvőképességét a Közalapítvány, illetve a
Kuratórium tevékenysége ellátásához szükséges körben korlátozták,
e) akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek amíg a
büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült,
d) az elti ltást kimondó határozatban meghatározott időtatiarnig, akit a vezető tisztségviselő
tevékenységtől jogerősen eltiltottak,
e) az eltiltás hatálya alatt, akit a közügyektől eltiltottak,
j) akit a vezető tisztségviselői foglalkozástól, illetve a Közalapítvány által folytatott
tevékenységbe tatiozó foglalkozástól a bíróság eltiltott, az eltiltás hatálya alatt,
g) a közhasznú szervezet megszűnését követően három évig, aki olyan közhasznú szervezet
vezető tisztségviselője volt - annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig-,
ga) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál
nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki ,
gb) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel ,
gc) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott,
vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,
gd) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény
szerint felfüggesztette vagy törölte.
6.7. A Közalapítványt a Kuratórium elnöke, akadályoztatása esetén a Kuratórium titkára vagy
a Kuratórium elnöke által írásban meghatalmazott tag képviseli. A helyettesítő személy a
helyettesítés időtartama alatt megtett intézkedésekről haladéktalanul tájékoztatja a Kuratórium
elnökét.
6.8. A Kuratórium elnöke képviseli a Kuratóriumot és irányítja a döntéselőkészítő és végrehajtó
feladatokat. A Kuratórium titkára akadályoztatás estén helyettesíti a Kuratórium elnökét, ellátja
az ügyintézéssel és iratkezeléssel kapcsolatos feladatokat, előkészíti a kurató1iumi üléseket,
gondoskodik azok végrehajtásáról, a nyilvántartások vezetéséről , valamint a pénzügyi
kötelezettségek teljesítéséről .
6.9. A Kuratórium dönt a beszámoló és a közhasznúsági melléklet jóváhagyásáról. A
Kuratórium a Közalapítvány működéséről az Alapítónak évente beszámol és a gazdálkodása
legfontosabb adatait nyilvánosságra hozza.
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6.10. A Kuratórium elnöke, titkára és tagjai díjazásban nem részesülnek, a Közalapítván y
érdekében kifejtett tevékenységükkel összefüggésben felmerült indokolt és igazolt költségeik
megtérítésére tarthatnak igényt.
6.11. A Kurató1ium tagja köteles az Alapító részére a Közalapítványra vonatkozóan
felvilágosítást adni , és számára a Közalapítványra vonatkozó iratokba és nyilvántaiiásokba
betekintést biztosítani.
6.12. A Kuratórium tagja az ügyvezetési tevékenysége során a Közalapítványnak okozott
károkért a szerződésszegéssel okozott káré1i való felelősség szabályai szerint felel
6.13. A Kuratórium értesíti az Alapítót a szükséges intézkedések megtétele érdekében, ha a
10.5. pontban meghatározott valamely megszünési ok bekövetkezik, valamint a megszünési ok
bekövetkeztét közli a Felügyelőbizottsággal és a könyvvizsgálóval is. Ha az Alapító a
megszünési ok alapján hanninc napon belül érdemi intézkedést nem hoz, a Kuratórium ezt
követően köteles a nyilvántaiió bírósághoz bejelenteni a megszünési okot. A bejelentési
kötelezettség késedelmes voltából vagy elmulasztásából eredő károké1i a Közalapítvánnyal és
hannadik személyekkel szemben a Kuratórium tagjai egyetemlegesen felelnek.
6.14. A kuratóriumi tagság megszünik:
a) visszahívással,
b) lemondással,
e) a tag halálával,
dJ a tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben
korlátozásával,
e) a taggal szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.

történő

6.15. A Kuratórium tagját megbízatásának lejárta előtt az alapítványi cél megvalósításának
közvetlen veszélyeztetése esetén az Alapító hívhatja vissza.
6.16. A Kuratórium tagja a megbízatásáról a Közalapítványhoz címzett, a Kuratórium
elnökéhez vagy az Alapítóhoz, a kuratórium elnöke az Alapítóhoz intézett nyilatkozattal
bármikor lemondhat. Ha a Közalapítvány müködőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új
kurató1iumi tag, illetve elnök kijelölésével, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől
számított hatvanadik napon válik hatályossá.
7. A Kuratórium

működése

7 .1 . A Kuratórium évente legalább kétszer ülést tart.
7.2. A Kuratórium ülését írásbeli meghívóval - az ülés helyének, idejének, a tervezett napirend ,
az egyes napirendi pontok tárgyalásához meghívott személyek megjelölésével, valamint a
napirendi pontokhoz kapcsolódó írásos dokumentumok (előterjesztés) megküldésével - a
Kuratórium elnöke hívja össze az ülés tervezett időpontja előtt legalább 8 nappal. Kivételesen
indokolt és sürgős esetben az ülést akként is össze lehet hívni, hogy a címzettek a meghívót az
ülés időpontja előtt 24 órával megkapják.
7.3. Bánnelyik kuratóriumi tag kérheti kuratóriumi ülés összehívását a cél és az ok
megjelölésével. Ilyen kérelem esetén a Kuratórium elnöke köteles a kérelem beérkezésétől
számított nyolc napon belül intézkedni az ülés összehívásáról. Ha ennek a kötelezettségének
nem tesz eleget, a Kuratórium ülését a kérelmet előte1jesztő tag is összehívhatja.
7.4. A Kuratórium ülése nyilvános, amely nyilvánosság jogszabályban meghatározott
esetekben korlátozható.
7.5. A Kuratórium ülése határozatképes, ha azon a tagok több mint fele jelen van. A
határozatképességet az ülés teljes időtartama alatt biztosítani kell. A határozatképtelenség miatt
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elhalasztott vagy félbeszakadt ülést - változatlan napirenddel, illetve a határozatképtelenség
miatt meg nem tárgyalt napirenddel - 30 napon belül meg kell tariani, amelyről a címzetteket
az eredeti ülésre szóló meghívóban előzetesen tájékoztatni kell.
7.6. A Kuratórium ülését a Kuratórium elnöke, akadályoztatása esetén a Kuratórium titkára
vagy a Kuratórium elnöke által írásban meghatalmazott tag vezeti.
7.7. A Kuratóiium ülésére meg kell hívni az Alapító képviselőjét és a Felügyelőbizottság tagjait,
valamint az egyes napirendi pontokhoz kapcsolódóan azt a személyt, akit a Kuratórium elnöke
meghatároz. A meghívott személy a Kuratórium ülésén tanácskozási joggal vesz részt, az egyes
napirendi ponthoz kapcsolóan meghívott személyt a tanácskozási jog az adott napirendi pont
kapcsán illeti meg.
7 .8. A Kuratórium a döntését általában nyílt szavazással, az ülésen jelen lévő tagok egyszerű
többségével hozza. Személyi kérdésekben titkos szavazást kell tariani. A Kuratórium nyílt
szavazással egyszerű többséggel egyéb esetekben is titkos szavazást rendelhet el.
7.9. A Kuratórium döntéshozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli
hozzátartozója a határozat alapján
a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül , vagy
b) bánnilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.
Nem minősül előnynek a Közalapítvány cél szerinti juttatásai keretében bárki által megkötés
nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás.
7.10. A Kuratórium üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza
a) az ülés helyét, időpontját, a jelenlévő tagok és meghívott személyek nevét, aláírását
Uelenléti íven) az ülés napirendjét,
b) az ülésen elhangzottak lényegét,
e) a Kuratórium döntését (határozat), annak hatályát,
d) a határozathozatal szavazati arányát igen/nem/tartózkodott bontásban, nyílt szavazás
esetén a személy nevét is.
7.11 . A Kuratórium döntését évente egytől kezdődő arab sorszámmal, évszámmal és zárójelben
az ülés időpontjának hónapjával és napjával, valamint a Közalapítvány nevének nagy
kezdőbetűiből álló rövidítéssel és a határozat szóval kell megjelölni [például: 1/2016. (I. 1.)
KTK határozat]. A Kuratórium üléséről készített jegyzőkönyv a határozat száma után
tartalmazza a határozat címét is [pl. 1/2016. (I. 1.) KTK határozat a ... ről].
7.12. A Kuratórium üléséről készített jegyzőkönyvet az ülést vezető tag, az ülésen résztvevő,
az ülés elején a Kuratórium által kijelölt hitelesítő tag, valamint a jegyzőkönyvvezető Ílja alá.
7 .13. A jegyzőkönyveket a Közalapítvány székhelyén évente időrendi sorrendben kell tárolni,
és - jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - a döntéshozatalt követő tíz évig megő1izni. A
jegyzőkönyv mellékletét képezi a meghívó, a jelenléti ív, az előte1jesztés.
7.14. A Kuratórium döntéseiről nyilvántartást kell vezetni (Határozatok Könyve), amely
tartalmazza a határozat számát, benne az időpontját, a tartalmát ( címét), a hatályát, a döntést
támogatók és ellenzők számarányát, nyílt szavazás esetén a személyek nevét. A nyilvántartás
nem selejtezhető.
7.15. Az Alapító, a Kuratórium tagja és a Felügyelőbizottság tagja kérheti bíróságtól az Alapító
és a Kuratórium által hozott határozat hatályon kívül helyezését, ha a határozat jogszabálysé1tő
vagy az Alapító Okiratba ütközik. A határozat hatályon kívül helyezése iránti keresetet attól az
időponttól számított hanninc napon belül lehet benyújtani a Közalapítvány ellen, amikmiól a
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jogosult a határozatról tudomást szerzett vagy tudomást szerezhetett volna. A határozat
meghozatalától számított egy éves jogvesztő határidő elteltével per nem indítható.
7.16. A Közalapítvány irataiba a székhelyén lehet betekinteni hétfőtől csütörtökig 9 és 16 óra,
pénteken 9 és 12 óra között előzetesen egyeztetett időpontban. A másolatkészítés költségtérítése
100 Ft/oldal.
8. A Közalapítvány gazdálkodása, a vagyon kezelése és felhasználása

8.1. A Közalapítvány vagyonát a céljának megfelelően, az Alapító Okiratban meghatározott
módon kell kezelni és felhasználni. Az alapító és a csatlakozó az alapítvány részére juttatott
vagyont nem vonhatja el és nem követelheti vissza.
8.2. A Közalapítvány az Alapító Okiratban foglalt cél szerinti tevékenységet (a továbbiakban:
alapcél) folytathat, és célja megvalósítása gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében
gazdasági-vállalkozási tevékenységet is végezhet, amennyiben ez az alapcél szerinti
tevékenységet nem veszélyezteti. A Közalapítvány az alapítványi cél megvalósításával
közvetlenül összefüggő gazdasági tevékenység végzésére jogosult.
8.3. A Közalapítvány gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak az alapcélja szerinti
tevékenységet nem veszélyeztetve végez. A gazdálkodása során elért eredményét nem osztja
fel, azt a létesítő okiratában meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja.
8.4. A Közalapítvány váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsát ki.
A Közalapítvány a gazdasági-vállalkozási tevékenységének fejlesztéséhez az alapcél szerinti
tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem vesz fel.
8.5. A Közalapítvány csak olyan gazdálkodó szervezetben vehet részt, amelyben legal ább
többségi befolyással rendelkezik, és amelyben a felelőssége nem haladja meg a vagyom
hozzájárulása mé1iékét.
8.6. A Közalapítvány a tartozásaié1i a saját vagyonával felel. Az Alapító - a vagyo m
hozzájárulása megfizetésén túl - a Közalapítvány tartozásaiért nem felel.
8.7. A Közalapítvány a Kuratórium tagját, a támogatót, az önkéntest, valamint e személyek
közeli hozzátaiiozóját - a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások kivételével
- cél szerinti juttatásban nem részesítheti.
8.8. A Közalapítvány

adománygyűjtést

folytathat.

8.9. A Közalapítvány vagyona terhére a céljának megvalósításával összefüggésben annak a
személynek juttatható vagyoni szolgáltatás, akit a Kuratórium kedvezményezettként megjelöl.
8.10. A Közalapítvány szolgáltatását pályázat útján vagy írásbeli kérelem alapján lehet igénybe
ve1mi. A pályázat feltételeit a pályázati felhívás tartalmazza. A pályázati felhívást a
Közalapítvány a Kőbányai Polgánnesteri Hivatal hirdetőtábláján és a Kőbányai Hírek című
helyi lapban tesz közzé. A Kuratórium döntéséről az érintettet írásban kell é1iesíteni a
határozathozatalt követő harminc napon belül.
8.11. A Közalapítvány pályázat kiírása nélkül évente a vagyona 5%-ának mértékéig, de
legfeljebb összesen egymillió forint (közvetlen vagy közvetett) támogatást nyújthat az Alapító
Okiratban foglalt célokra.
8.12. A kedvezményezettként megjelölt személy akkor támaszthat igényt a Közalapítvánnyal
szemben, ha a Kuratórium a kedvezményezett részére szóló juttatásról döntött, a döntését a
kedvezményezettel közölte, és a jogosult a juttatás feltételeit elfogadta.
8.13. A Közalapítvány a beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági mellékletet
készít, amelyet a beszámolóval azonos módon kell jóváhagyni, letétbe helyezni és közzétenni.
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8.14. A Kuratórium a Közalapítvány a gazdálkodása legfontosabb adatait, a beszámolót és a
közhasznúsági mellékletet a Kőbányai Polgánnesteri Hivatal hirdetőtábláján és a Kőbányai
Hírek című helyi lapban teszi közzé.
9. A

Felügyelőbizottság

9.1 . Az Alapító a Közalapítvány érdekeinek megóvása céljából a Kuratórium tevékenységének
ellenőrzésére három tagból álló felügyelőbizottságot (a továbbiakban: Felügyelőbi zottság) hoz
létre.
9.2. A

Felügyelőbizottság

felügyelőbizottsági

elnökét és tagjait az Alaptó jelöli ki határozatlan
tagsági jogviszony az elfogadással jön létre.

időre .

A

9.3. A Felügyelőbizottság elnöke: Agócs Zsolt (lakóhelye: 1106 Budapest, Hárslevelű utca 36.)
9.4. A Felügyelőbizottság tagjai:
a) Mihalik András (lakóhelye: 1108 Budapest, Szövőszék utca 20. II. em. 10.)
b) Szabó Imre (lakóhelye: 1097 Budapest, Drégely utca 18. I. em. 25.)

9.5 . Nem lehet a Felügyelőbizottság tagja,
a) akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn,
b) aki vagy akinek a hozzátaiiozója a közalapítvány Kuratóriumának tagja,
e) az Alapító vezetője és közeli hozzátaiiozója,
dJ aki a Közalapítvánnyal e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, és ennek közeli
hozzátatiozója, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,
e) aki a Közalapítvány cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül
igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat-, és annak közeli hozzátartozója.
9.6. A Felügyelőbizottság a tevékenységét az Alapító részére végzi,
beszámol az Alapítónak.

tevékenységéről

évente

9.7. A Felügyelőbizottság ellenőrzi a Közalapítvány müködését és gazdálkodását. Ennek során
a Kuratórium tagjaitól jelentést, a munkavállalóktól tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, a
Közalapítvány könyveibe és irataiba betekinthet, azokat, valamint a bankszámláját, pénztárát,
értékpapír- és áruállományát megvizsgálhatja.
9.8. A Felügyelőbizottság a Kuratórium elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálja, és az ezzel
kapcsolatos álláspontját a Kuratórium ülésén isme1ieti. A Felügyelőbizottság tagja a
Kuratórium ülésén tanácskozási joggal részt vehet.
9.9. A Felügyelőbizottság köteles az intézkedésre való jogosultságának megfelelően az Alapítót
vagy a Kuratóriumot tájékoztatni, és a Kuratórium összehívását kezdeményezni, ha arról szerez
tudomást, hogy
a) a Közalapítvány működése során olyan jogszabálysértés vagy a Közalapítvány érdekeit
egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) tö1iént, amelynek megszüntetése vagy
következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését
teszi szükségessé,
b) a Kuratórium tagjai felelősségét megalapozó tény merült fel.

9.10. A Felügyelőbizottság indítványára - annak megtételétől számított hanninc napon belül a Kuratóriumot intézkedés céljából össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a
Kuratórium összehívására a Felügyelőbizottság is jogosult. Ha az arra jogosult szerv a
törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a
Felügyelőbizottság köteles haladéktalanul é1iesíteni a törvényességi ellenőrzést ellátó szervet.
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9.11. A Felügyelőbizottság tagjai a Felügyelőbizottság munkájában személyesen kötelesek
részt venni. A Felügyelőbizottság tagjai a Kuratóriumtól függetlenek, tevékenységük során nem
utasíthatók. A Felügyelőbizottság tagjai a tevékenységükért díjazásban nem részesülnek, a
Közalapítvány érdekében végzett tevékenységükkel összefüggésben felmerülő indokolt és
igazolt költségeik megtérítésére jogosultak.
felügyelőbizottsági

tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem
megfelelő teljesítésével a Közalapítványnak okozott károkért a szerződésszegéssel okozott
kárét való felelősség szabályai szerint felelnek a Közalapítvánnyal szemben.

9.12. A

9.13 . A

Felügyelőbizottság

ülése határozatképes, ha azon a tagok több mint fele jelen van. A
Felügyelőbizottság a határozatait a jelenlévők szótöbbségével hozza. A Felügyelőbizottság
működésének részletes szabályait a Felügyelőbizottság által elfogadott ügyrend tatialmazza .
tagság megszűnésére a vezető tisztségviselői megbízatás
vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy a felügyelőb i zottsági tag a
lemondó nyilatkozatát a Közalapítvány Kuratóriuma elnökéhez intézi.

9.14. A

felügyelőbizottsági

megszűnésére

10. Egyéb rendelkezések
10.1. A Közalapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat , szervezete pártoktól
független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
10.2. A Közalapítvány alapítványt nem hozhat létre, ahhoz nem csatlakozhat, azzal nem
egyesíthető, a Közalapítvány alapító jogainak gyakorlására nem jelölhető ki. A Kö zalapítvány
nem lehet korlátlanul felelős tagja más jogalanynak.
10.3. Az Alapító a Közalapítvánnyal kapcsolatos döntéshozatal előtt - a személyi kérdésekkel
kapcsolatos döntéseket kivéve - beszerzi a Kuratórium és a Felügyelőbizottság tagjainak írásos
véleményét, amelyek nyilvánosak. A véleményt a döntéshozatalt megelőzően legalább három
nappal előbb kell megkérni , és olyan időben kell megküldeni , hogy az a döntéshozatal el őtt
rendelkezésre álljon .
10.4. A Közalapítvány alapító okirata módosítását, illetve annak egységes szerkezetbe foglalt
szövegét a Kőbányai Hírek című helyi lapban közzé kell tenni.
10.5. Az Alapító a Közalapítványt nem szüntetheti meg. A Közalapítvány megszűnik, ha
a) a Közalapítvány a célját megvalósította, és az Alapító új célt nem határozott meg,
b) a Közalapítvány céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és a cél módosítására vagy m ás
alapítvánnyal való egyesülésre nincs mód, vagy
e) a Közalapítvány három éven át a célja megvalósítása érdekében nem folytat tevékenységet.
10.6. A Közalapítvány jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők kielégítése után
fennmaradó vagyon az Alapítót illeti az általa a Közalapítványnak juttatott vagyon erejéig. Az
ezt meghaladó mértékű fennmaradó vagyon a Közalapítvány célja szerinti tevékenységet
folytató, a Budapest X. kerület közigazgatási területén működő áll ami szervet illeti. A jogutód
nélkül megszűnt Közalapítvány Alapítója a vagyonból való részesedés mértékéig köteles
helytállni a megszűnt Közalapítvány ki nem elégített tartozásaiért.
10.7. A Közalapítvány a működése során elsősorban elektronikus úton tart kapcsolatot,
arne1myiben ennek feltételei fenná llnak, és az érintett megadja az e-mailcímét. Az elektronikus
úton történő közlés írásbelinek minősül.
10.8. Az Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil
szervezetek működéséről és támogatásáról szó ló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezései
irányadók.
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11. törölve
Budapest, 2017. december
A létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a
alapján hatályos tartalmának (a változás dőlt betüvel van jelölve).

létesítőokirat-módositások

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai
Önkormányzat Alapító képviseletében
Kovács Róbert polgánnester
Ellenjegyzem:

Dr. Szabados Ottó
jogtanácsos
Budapest, 2017. december
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