
A XI. Keriilet Kdzbutons6g66rt Kiizalapitv6ny

Alapit6 Okirata

Budapest F6varos XI. keriileti Ujbuda 6nkorm6nyzata (Budapest XI. ker. Bocskai ttt39-41.)'

mint alapito az 1ltala 1991. 6prilis 12-6n alapitott 6s a kozhasznf szervezetek'rfl sz6l6 1997.

6vi CLy1. T6rv6ny rendelkez6seinek megfelel6en felismerve, hogy az Alapitv6ny

tev6kenys6ge sor6n tobb olyan kcizfeladatot l6t el, amelyr6l tdrv6ny rendelkez6se szerint a

keriil eti onkormanyz atnak kel I gondo sko dni a -ko zhaszniv6 mi n6 sitett.

A XI. Keri.ilet K<jzbiztons 6g66rtKozalapitv6ny alapit6 okirat6t, az Alapit6 28112011 (VII.28.)

XI.6K. szimnhatilrozatratekintettel az alilbbim6dosit5sokkal egys6ges szerkezetbe foglalva

fogadja el. (a m6dosit6sokat a d6lt behivel szedett r6szek tartalmazzitk)

PREAMBULUM

Budapest Fcivdros XI. Kertlet Ujbuda dnkorm6nyzara ahelyi onkorrnSnyzatokr6l sz6l6 1990'

6vi LXV. tcirv6ny 8.$ (1) bekezd6s6ben foglaltak alapjSn kinyilv6nitotta, hogy a helyi

trizvedelemr6l, illetve a kozbiztons6g helyi feladatair6l val6 gondoskodiist onkormfunyzati

feladatnak tekinti.

A kdzfeladatok koz6 tartozik a keriiletben:

- a k<izrend v6delme,

- a brinmegelozfs,

- a kozbiztonshg jav itilsa, megszil 6r ditina,

- trizv6delem,

- a katasztr6fak 6s veszhelyzetek kialakul6s6nak megel6z6se, az elleniik val6 eredm6nyes

v6dekez6s.

Budapest F6v6ros XI. Kertilet Ujbuda Onkorm6nyzat e k<izfeladatok ell6t6s6t - a keriiletben

616 emberek, valamint ezen feladatok ell6t6sriban kozremrik6d6, elthez kapcsol6d6, a

kertiletben mrik<id6 c6gek reszlre egy nyitott, kozhasznu szervezet: kozhasznu

kozalapitv iny l6tr ehozds6val t6mo gatj a (19 97. 6vi CLVI. Tv. 2 - 5 . $ )



r. A KozAlnpirvANv r6sn ADATAT

Alapit6: Budapest F6v6ros XI. Keriilet Ujbuda Onkorm6nyzata (1113 Budapest, Bocskai rit

39-41.\

Budapest F6vSros XI. Kertilet Ujbuda Onkorm6nyzat a Preambulumban foglalt k<jzhasznri

c1llal a Ptk. 7 A/G. g-a alapjln az alilbbi felt6telekkelkozalapitv6nl hozl6tre 6s biztositja

annak indul6 vagyonSt.

A k6zalapitv6ny neve: A XI. Keriilet Kozbiztonsdgil&Kozalapitviny

Sz6khelye: 1 I 13 Budapest, Bocskai u. 39-41 .

A ko zalapitv fny hatir o zatl ani dcire I 6te stilt. 6n6l 16 j o gi s z em6l y.

2. A Kbzluq.pirvANy ALApiTAs rom vAGyoNA E s FELHAS zNArAsn

Az Alapif6 a Kozalapitvrlnyt 300.000,- Ft, azaz Hfuromsz(nezer foint on6ll6 6s elktilonitett

p|nzeszkozzel alapitja. melyhez k6ri 6s felajSnlja 6rdekelt mag6nszem6lyek 6s int6zm6nyek

csatlakoz5s6t.

A K<izalap itviny tev6kenys6g6nek ellitdsiiltoz az alapit6 osszeg 6s annak kamatai, valamint a

tev6kenys6g soriin k6pz6d6 bev6telek egyatdnt felhaszn5lhat6k.

AzKozalapitvtnyi vagyona 100.000,- Ft al6 nem cstikkenhet.

A Kdzalapitvhny a gazdilkodSsa sor6n el6rt eredmlnylt nem osztja fel, azt c6ljai e16r6s6re

forditja.

Az K6zalapitvilnyr vagyont adomdnyok, juttat6sok 6s a Kozalapitvilny gazd6lkod6

tev6kenys6ge eredm6nye gyarapitj6k. A Kozalapitvfunyhoz mag6nszem6lyek 6s jogt

szem6lyek felajanlSsokkal csatlakozhatnak. A csatlakozSs elfogad5s5r6l a Kurat6rium az

SZM SZ-b en meghatarozott felt6telek szerint dont.

Az Alapit6 minden kolts6gvet6si 6vben thmogatja aK'zalapitvitnyt.



3. A KOZALa.pirVANy Cpr,.r.q., trOZHlSZNtt TEVEKEIWSEGE

Az Onkormdnyzat felekisseget 6rez a nyugodt, biztonsdgos kdzdrzet megteremtisdhez, illetve

az ennek el6segitesehez szi)l<s6ges feltetelek biztositdsddrt. Felm,irve azt a sajndlatos tdnyt,

hogy a XI. kerilletben is szaporodnak a btinesetek a Renddrseg pedig roml6 technikni

feltetelekkel k[serli meg o b{inozds feltart6ztatdsdt.

A Kdzalapindnyt az alap{t6 XI. kertilet Ujbuda kdzbiztonsdgdnak tdvlati megteremtdse, a

kdzbiztonsdg fejlesztes,lhez szill<seges feltdtelek biztositdsa cdliab6l hozza l,ltre.

E nnek,! rd ekd b en kii zir de kii c i li ai :

- a Budapest XI. kerilleti Renddrknpitdnysdg feladatainak elldtdsahoz segitstig nyiljtdsa, ezen

belill:

- a keri)leti renddrkapitdnysdg eszkcizdllomdnydnak, jdrm{iparkidnakfeilesztdse

- a kerilleti rend6rknpitdnysdg szemdlyi dllomdnydnakiutalmazdsa, osztiinzdse,

- b{inmegel6zdst c,!lz6 programok tdmogatdsa

- a X. keri)let (Ijbudai Tiizdrs,lg eszkdzdllomdnydnak fejlesztdse, szemdlyi dllomdnydnak

jutalmazdsa

- a keri)let nevel\si-okatdsi intdzmdnyeiben gtermek- ,!s ifiilsdgvedelmi programok

s zervezds e, biztons dgtechnika fei lesztLs e

- biinm e g e I ti z 6 s 6 r d ek6b e n e gy ilt tm{iko d 6 s md s c iv i I s z e rv e z e t e kke l.

,\z alapitvhny - akozhaszni szewezetekrll sz6l6 1991. 6vi CLVI. t<irv6ny 26.$ c) pontj6ban

foglalt - c,!l szerinti kiizhusznrt tevikenysdge:

15. kozrend 6s kozleked$sbiztons6g v6delme, <ink6ntes ttizolths,ment6s, katasztr6fa-elh6rit6s

4, A KilZALAPiTVANY TEVf KENYSEGE

Budapest F6v6ros XI. keriilet Ujbuda Onkorm6nyzat Kepvisel6-testtilete t997 5prilis6ban

fo gadta el a Kozbiztons6gi Koncepci6t.

Ez alapjfun a kozbiztons6g ir6nti sziiks6glet kcizos tilrsadalmi sziiks6glet, fenntartSsa a

legsz6lesebb tarsadalmi kozremiikod6st, osszefog6st ig6nyli.



Ennek 6rdek6ben A XI. Keriilet Kdzbiztonshgillrt Kozalapitviny az alabbi tev6kenys6get

folytatja:

o Koordiniija akeriilet kozbiztonsilginakjavit6saban 6rdekelt szervezetek, int6zm6nyek

kozti ezir6nyu tev6kenys6get, fokozva annak hat6konysilgfit 6s eredm6nyess6g6t.

o Segits6get nyrijt - els6sorban anyagi eszk<izokkel, szakmai tan5csad6ssal - a XI.

keriileti Rend6rkapit6nys6gnak, hogy az mrnd magasabb szinvonalon lSthassa el

feladat6t.

o Hozzi$itrul vagyoni eszk<izeivel a rendcirs6gi g6pj6rmri 6llom6ny, tov6bb6 a rend6rs6gi

hirrendszer (r5di6, szem6lyi hiv6 rendszer) fej leszt 6s6hez.

o T6mogat6st nyujt a Rend6rs6g szem6lyi 5llom6ny6nak munk6j6t elcisegitti

infrastruktura (telefax, szdmitoglpek, nyomtat6k, m5so16k, egy6b technikai eszkozdk)

megteremt6s6hez 6s fej leszt6s6hez.

o HozztiSrul a Rend6rs6g szem6lyi 6llom6nySnakjutalmazSsilhoz, a kiemelked6 munka

osztonz6s6hez, hogy k6pzetts6gtiknek megfelel6en a kdz 6rdek6t szolg5l6 munk6t

v6,gezzenek, s ne k6nyszertiljenek egy6b kteg6szit6 munk6k vdgz's're.

o El6segiti a keruleti m6dian kereszttil a Rend6rs6g irj arculat5nak megteremt6s6t 6s

bemutat6s6t.

o Segits6get nyirjt a XI. kertileti Ujbudai Tizlrseg munk6j6t el6segitci infrastruktura

(telefax, szhmitogfipek, nyomtat6k, m6so16k, egy6b technikai eszkozdk)

megteremt lsehez 6s fejleszt6 s6hez.

o Hozziiirul az Ujbudai Ttiz6rs6g szem6lyi 611om6ny6nak jutalmazhsithoz, a

kiemelked6 munka osztonzfsdhez.

o El6segiti a keri.ileti m6di6n kereszttil az Ujbudai Tiz6rs6g fj arculat6nak

megteremt6s6t 6s b emutat5s6t.

. Egyiittmtikddik a keriileti polgar6r szervezetekkel a brinmegel6z6s hat6konys6ga

6rdek6ben, plnzugyi tiimogat6st nyfjtva r6sziikre a Rend6rkapitfuny 6s a polg6rcir

szerv ezetek vezet6inek aj 6nl 6sai alapj in,

o Kozremrikddik az Ujbuda Prizma Kdzhasznu Nonprofit Kft. altalfnos iskolai tanul6k

on- 6s vagyonv6delem nevel6s6re elk6szitett programj6nak, valamint a brinmegellzest

celzo gyermek- 6s ifiris6gv6delmi programoknak a szervezls6ben 6s lebonyolit6s6ban.

o T6mogat6st nyirjt a keri.ileti nevel6si-oktathsi intezm6nyeknek biztons6gi technikai

eszkciz<jk b eszerz6s6h ez, fejleszt1s5hez.



TSmogat6st nyujt mindazoknak a gazdtikod6 6s t6rsadalmi szervezeteknek, amelyek

Ujbuda kdzbiztons ilgfuak javit6s6ban kozremiikcidnek.

T dmo g at d s t ny fij t a ke ril I e ti Kd z t e rill et -fe lilg1t e I e t r 6 s z 6r e.

Tdmogatja tovdbbd a kerilletben minden ,lvben megrendezdsre kerill5 Szent Gyorgy

napi j6tekonysdgi bdlt is, melynek bevdtelei a kerilleti rendtirs,lg infrastrukturdidnak

fejlesztdset 6s ilyen m6don a k6zbiztonsdgi feladatainak 6s munkiidnak jobb

szinvonalon trir*lnd elldtdsdt szolgdljdk.

5. A KOZALAPITVANY VTUXOOESE ES GAZDALKODASA

A fenti c6lokat 6s feladatokat az alapitvfiny az indu16 vagyonhval va16 okszerti

gazdflkod6ssal, valamint harmadik szem6lyek Sltal nyfjtott tobbek k<jz6tt a

Kciz al apf tv Snyho z cs atl ako z 6k - t6mo gattts aib 61 val 6 si d a m e g.

A Kozalapitvhny a gazdillkod6sa sor6n el6rt eredm6ny6t nem osztja fel, hanem azt clljai

megval6sit6s6ra forditja. A gazdaslgi eredm6ny b6rmilyen jogcimen - az Alapit6rlszlre -

tort6n6 kivon6sa krzfirt.

A Kozalapitviny indul6 vagyonSnak 50oh-a t<irzsvagyon, amelynek csak hozad5ka

haszn5lhat6 fel.

Az e feletti indul6 vagyoni hanyad felhaszniiilsShoz a Kozalapitvfuny kezel6 szerv6nyek

(Kurat6rium6nak: l5sd 6. pont) k6tharmados, min6sitett tobbs6gri hathrozata sziiks6ges.

A Kozalapitvfny b6rmely tiszts6gvisel6je, szewezetr egys6ge 6s megbizottla kozc6lf

adom6nyokat csak a Kurat6rium (keze16 szervezet) elnok6nek 6s egy tagtrfinak ir6sbeli

felhatalmazhsi1al gyrijthet. A Kozalapitv6nynak felt6tel n6lkiil nyfijtott plnzbeli t5mogatSs

el fo gad6s 6h oz a Kur at6rium nyil atko zata nem s ziik s 6 ges.

A Kdzalapitvhny v6llalkoz5si tev6kenys6get csak kozhasznri c6ljainak megval6sit6sa

6rd ek6b en, azokat nem v e s z 61 y eztetv e v 6 gezhet.

A K<izalapitvSny szewezete p6rtokt6l fiiggetlen, sem kozvetleniil, sem kozvetve politikai

tev6kenys6get nem folytathat, <inkormSnyzati 6s orszitggyil6si k6pviseliijel<iltet nem 5llithat,

p6rtokat nem t6mogathat 6s azoktolt6mogatSst nem fogadhat el.

A Kdzalapitvhny Alapit6 Okirat6t, mrikod6s6nek, szolgrlltat6sai ig6nybev6tele m6dj6nak a

szabfllyait, besz6mol6it a http:/lvw*-.1l.kozbiztonsagaert.hu-n (tovdbbiakban: Kdzalapindny

honlapj dn) j elenteti meg.

o

a



A mtikcid6s 6s gazd6lkod6s tov6bbi szabillyait a Szervezeti 6s Mrikod6si Szab6lyzathatSrozza

meg, mely nem lehet ellent6tes az Alapit6 Okirattal.

A Kdzalap{ndnyi vagyon felhaszndldsdr6l az alapit6 okirat 8. pontja szerint a Kurat6rium

hatdroz 6s gondosko dik, az Alapfndny c6lj ainak fi gyelemb ev6t el 6vel :

Az Alaplndny - az alapit6 okirat 4. pontjdban meghatdrozott tev,lkenysdgek tdmogatdsa

,lrdekdben - pdlydzatokat [r ki.

Az Alapindnynak a pdlydzati felhivast a Kdzalap{ndny honlapjdn kdzze kell tennie, melyben

meg kell hatdroznia a pdlydzat celjdt, a pdlydzaton tdrtdnd eredm,lnyes reszvetel felt,lteleit,

jelentkezds m6djdt, hatdridej6t ds az elnyerhetd tdmogatdst.

A benyiljtott pdlydzatok elbirdldsdt a kurat6rium vdgzi, melynek sordn kivdlasztia azokat a

pdlydzatokat, melyek leginkabb megfelelnek a pdlydzati kiirds sordn meghatdrozott konkrLt

c,!lolcnak.

A pdlydzat elbirdldsa az alapit6 okirat 3. pontjdban meghatdrozott cdlok szem el6tt tartdsdval

tiirtdnik.

A kuratdrium ill6s6n egyszerti sz6tobbseggel, nyilt szavazdssal vdlasztja ki azokat a

pdlyazatokat, melyek az Alapindny tdmo gatds dban r,lszesil | nek.

Az elbirdlds eredm,lny6r1l a pdlydz6k szemdlyes ,!rtes[t,!st kapnak, valamint a tdmogatdsban

rdszesilldk ndvsora a Kdzalapindny honlapjdn is kt)zzetdtelre keriil.

6. AK0ZALAPiTVANY SZERVEZF.TF| ES KEPVISELETE

A KURATONTUVT

A Kozalapitvfny dont6st hoz6, kepvisel6 6s vagyonkezel6 szerve a Kurat6rium. A

Kozalapitv5ny mrikodtet6s66rt a kurat6rium 1artozik felelSss6ggel. A Kurat6riumnak 6 tagtra

van. Az Alapit6 nevezi ki a Kurat6rium elnok6t 6s tagjait.

Kurat6rium elnok6nek neve, cime:

- dr. Petrekovich Perj6s Andras 1 116 Budapest, Verb6na utca 8.

Kurat6riumi tagok neve, cime:

- Endr6di D6vid G6bor I}22Budapest, Bimb6 it 41.

- Ludrlnyi Attila 1119 Budapest. Albert utca 10.

- dr. MolnhrEdit 1113 Budapest, Villanyittt38.2l2.



- ZsargoKriszti6n

- Zsubrinszky Zsolt

1117 Budapest, Szer6mi sor 4.

1115 Budapest, Halmi utca 16.

Nem lehet a Kurat6rium elnoke 6s tagja (tov6bbiakban'. vezeto tiszts6gviselo) az a szem6ly,

aki olyan kozhasznu szewezetn6l toltdtt be - annak megsztint6t megel6z6 k6t 6vben legalibb

egy 6vig - vezetS tiszts6get, mely az adozils rendj6r6l s2616 torv6ny szerinti koztartozhs5t nem

egyenlitette ki. A vezetl tiszts6gvisel6, illetve az ennek jelolt szem6ly koteles valamennyi

6rintett kozhasznir szewezetet el6zetesen t|jdkoztatni arr61, hogy ilyen tiszts6get egyidejtileg

mils kozhasznf szervezetn1l is betolt.

A Kurat6rium miikiid6se

A Kurat6rium hat6skor6t til6sen gyakorolja, az alapft6 okirat az ill'lsen hivilli, irdsbeli

h at droz athoz at al I ehet 6 s eget kiz drj a.

A Kurat6rivm az iil6seket sztiks6g szerint, de 6vente legal6bb k6tszer taft1a, amelyik konJl az

egyik kotelez6 napirendje az 6ves besz6mol6 elfogad6sa. Az elncjk hivja <issze 6s vezeti a

kurat6rium iil6seit. Az iil6sek <isszehiv6sa napirendet is tartalmazo meghiv6val tort6nik oly

m6don, hogy az iil6s idclpontja 6s a meghiv6 k6zbesit6se koz6tt legalabb 6t nap id6koznek

kell lennie. Az iil6sek <isszehiv6sa rovid riton - telefon, telefax, szoban is - tort6nhet. A

Kuratorium iil6sei nyilv5nosak, kiv6ve, ha az elnok zhrt iJllst hirdet. Zirt iJ,l6s akkor

rendelhetcj el, ha a napirendi pont ttrgyal6sa s6rti a szem6lyis6gi jogokat, illetve a szemdlyes

adatok v6de1m6t. A nyilv6nos til6sek t6ny6t a K1zalap[ndny honlapjdn kdzzd kell tenni.

A Kurat6rium ill1sein a tagok telekommunikdci6s eszkciz (telefonkonferencia,

videokonferencia, slrype) iltjdn is r6szt vehetnek, a Kurat6riumi tagohtak ellendrizhet6en,

azonos{that6an kell ugyanazon id6ben egtmdssal knpcsolatban dllniuk 6s reszt venniilk a

tandcskozds 6s a dont,lshozatal minden mozzanatdban.

Az i)lesrril kdszi)lt jegyzdkdnyvben rogz{teni kell, hogy azon mely tagok vettek r,lszt 6s milyen

eszkdz segitsdgdvel, a haszndlt telekommunikici6s eszkiiz elerhetciseget (telefonszdm, slqtpe

c[m) annak ellencirizhetdsege Lrdehlben.

A jegyzdkonyvben rdgziteni kell az elhangzottaknt, illene az ill1sen hozott hatdrozatoknt.

A Kozalapindny a telekommunikici1s eszkoz titjdn tartott Kurat1riumi iil6s nyilvdnossdgdt

oly m6don biztositja, hog,, a Kdzalapindny honlapjdn keresztill biztos{t lehetdsdget arra,

hogy az kivilldll6k szdmdra is l<ivethetci m6donfolyjon le.



Az iil6sek napirendj6re b6rmelyik kurat6riumi tag tehet inditvanyt. A napirendre v6telr6l a

Kurat6rium ddnt. A Kurat6rium akkor hatSrozatk6pes, ha az iil6sen tagjainak tobb mint fele

jelen van. A Kurat6rium tagjainak szavazati joga egyenl6, a Kurat6rium hat6rozatait nyilt

szavazSssal, szavazattobbs6ggel hozza. Az Alapit6 Okirat elrendelheti, illetve b6rmelyk tag

inditv6nyozhatja titkos, 6s/vagy min6sitett szavazhs elrendel6s6t. A min6sitetl szavazils

eset6n a kinevezett kurat6riumi tagok k6tharmados "igen" szavazata sztiks6ges.

A Kurat6rium a tagjai k6tharmad6nak szavazatdvalhatfuoz:

- a Szervezeti 6s Mrikod6si Szabfiyzat elfogad6s6r6l, illetve m6dosit5siir6l,

- az 6ves besz6mol6 j6v5hagy6s6r6l.

A Kurat6rium hatfrozathozatalilban nem vehet r6szt az a szem6ly, aki vagy akinek kozeli

hozzfitartoz6ja (Ptk. 685. $ b), 6lett6rsa ahatfuozat alapjfn:

a) k<jtelezettsegvagy felelciss6g a161 mentesiil, vagy

b) b6rmilyen m6s el6nyben r6szesiil, illetve a megkotendci jogiigyletben

egy6bk6nt 6rdekelt.

Nem min6siil elcinynek az .\lapitvdtty c6l szerinti juttatSsai keret6ben a b6rki riltal megkot6s

n6lkiil ig6nybe vehetci nem p6nzbeli szolg6ltat5s, illetve a t6rsadalmi szervezet 6ltal tagShnak, a

tags6gi jogviszony alapjin nyfjtott, alapit6 okiratnak megfelelci c6l szerinti juttatrls.

A Kurat6rium hatirozatait az elnok a Hatirozatok Kdnyv6ben 6vente folyamatos

sorsztmrozfussal nyilv6ntartSa. A nyilv6ntartSsnak l.artalmaznia kell a Kurat6rium dont6s6nek

trrrtalmilt, id6pontj6t 6s hatilyht illetve a dont6st t6mogat6k 6s ellenz6k szimatinyilt, ki.ilon

v6lern6ny elciterjeszt6se eset6n a kiilon v6lem6nnyel 616k szem6ly6t.

Az elnok gondoskodik a Kurat6rium d<int6seinek az lintettekkel ir6sban, ajanlott levdl titidn

val6 kdzl6s6r61, illetve a dont6seknek a Kozalap{ndny honlapjdn tort6n6 megjelentet6s6r6l.

A Kurat6rium iil6seir6l jegyz6konyv k6sziil, mely az elhangzottak tartalom szerint

osszegz6s6t 6s a szavazatok ardnyht is rogziti. BSrmelyik tag k6r6s6re sz6szerinti jegyziikonyv

k6szitend6.

A Kozalapitvdny mrikod6si rendj6t, a szolgiitat5sok ig6nybev6tel6nek m6dj6t, a nyilv6nos

pfllyinatokat, az 6v v6gi besz6mol6t, valamint a klzhasznirs6gi jelent6st bhrkr sz6m6ta

hozz6ferhet6v6 kell tenni oly m6don, hogy azokat a Kdzalapinany honlapidn meg kell

ielentetni.



A K7zalap{ndny mtikodds,lvel kapcsolatban keletkezett irataiba bdrki betekinthet, azokat az

irattdrozds helyszinen tanulmdnyozhatja. Ez irdnti igenyt a kurat6rium elndk,lnek sz6ban

vagy irdsban kell jelezni, aki 10 napon belill az igdnylSvel egyeztetett id6pontban egy

kurat6riumi tag jelenl4tdben biztos{tja a betekint,lst a szemdlyes adatok videlm,lrdl 6s a

kyzdrdehi adatok nyilvdnossdgdr6l sz6t6 1992. evi. LXIil. torvdny rendelkez,lseire 6s a

tdrvenyben meghatdrozott titoktartds i k'telezetts 6gre fi gyelemmel.

A Kozalap{ndnya az dltala nyujtott kdz,lrdek{i szolgdltatdsolcr6l, azok ig,lnybevdtel,lnek

lehetcis,lg,lrdl es m6djdr6l a K(izalap{ndny honlapjdn tajekoztatja a nyilvdnossdgot'

A Kozalapindny kriteles a ktizhasznusdgi jelentdst a Ksztv. I9.S 0 bek. szerint a tdrgtdvet

krivet6 6vben tegkesfibb jilnius 37-ig a Kdzalap{ndny honlapjdn ktizz'ltenni.

7 . A KilZALAPiTVANY KEPVISELETE

A Kurat6rium elnoke k6pviseli a kozalapitvfunyt a bir6siig, a hat6s6gok, illetve harmadik

szem6lyek fel6. Az elnok - helyettesit6s6re - esetileg k6pviseleti meghatalmazist adhat a

Kurat6rium b6rmelyik 6rdektelen tagtrinak, illetcileg a Kurat6rium Slland6 helyettes(eke)t is

me gbizhat 6rd ektel en tagtr ai koziil.

A banl<szdmla feletti rendelkez,lsi jogot a Kurat6rium elnrike rindll6an gyakorolja, akinek

egyuttal ondtl6 utalvdnyozdsi joga is van. Akaddlyoztatdsa esetdn - helyettesit'lsi jogkorben

eljdrva - a banl<szdmla feletti rendelkez,lsi jogot a Kurat6rium lc,lt tagia egtiittesen

gyakorolja, akilcnek egyuttal egtilttes utalvdnyozdsi ioguk is van.

8. A KURAToNTUNT FELADATAI

o Dont6s a Kozalapitvhnyhoz tort6n6 csatlakoz6s 6s felt6telhez kotcitt tilmogat6sok

elfogad6s516l.

A K<izalapitvdny 6ves gazdSlkod6si terv6nek elfogad6sa 6s m6rleg6nek meg6llapit6sa.

Gondo sko d 6s a kozalapitv irny i v agyon kez el 6 s6r61.

A kurat6riumi iil6s napirendj 6nek elfogad6sa.

Kozhasznri szerz6d6sek j6v6hagyiisa, kozfeladatviilalSsa, a Kozalapitvfuy Szervezeti

6s Mrikrid6si Szabillyzatilnak (az Alapit6 egyet6rt6s6vel torten6), t6mogat6si

szabfulyzathnak6sm6sszab6lyzatainakelfogadasa.

o

o

a



o Dont6s az alapitvhnyi c6loknak megfelel6 t6mogat6sokr6l, p6ly6zatok kiir6s6r6l, azok

meghirdet6s6r6l 6s a t6mogat6sok odait616s6r61'

o A nyilv6noss 69 t|jekoztatilsa a Kozalapitv6ny mrikdd6s6rcil.

o D6nt6s akozhasznris6gi jelent6srcil.

. Evente egyszer besz6mol az lJapiftfiny mrikod6ser6l azAlapit6nak.

9. UGYVITEL

A Kurat6rium iigyviteli feladatait a titk6r l6tja el. A konyvelcl gondoskodik az Alapitvany

szftmviteler6l, nyilv6ntarthsai vezet6s6r6l, a kozponti bevall6si 6s befizet6si kotelezetts6gek

folyamatos, hat5rid6s telj esit6s6rcil.

10. A FELUGYELO BIZOTTSAG

,\z Napit6 a Ptk. 74lG S l5lbekezdlse alapjan a Kdzalapitv6ny Kurat6riuma tev6kenys6g6nek,

kiilonosen az alapitviny gazdiikodSs6nak, sz6mvitel6nek 6s iigyvitel6nek ellen6rz6s6re 3 tagri

Feliigyel6 Bizotts6got jel<il ki.

A Feliigyel6 Bizotts6g tagtraimaguk koziil elnokdt v6lasztanak 6s meghatarozzfkigyrendjiiket.

A Feliigyel 6 Bizottsitgtagj ainak megbizisa 201 4. november 3 0. napj 6i g sz6l.

A Feltgyel6 Bizotts6g tagjainak neve 6s cime:

- Hintsch Gyorgy (elnok) 1113 Budapest, R6f utca 10.

- Szab6 Imre 1119 Budapest, Feh6rviLift lI3.

- Siimegh Lilszlo 1116 Budapest, S6frilny ]dltcaTl.

Nem lehet a Feliigyel6 Bizotts5g eln<ike vagy taga, illetve konywizsg6lojaaz a szem6ly, aki

a) a Kurat6rium elnoke vagy tagSa,

b) az Alapitv6nnyal a megbizatSsin kiviili m5s tev6kenys6g kifejt6s6re ir6nyul6

munkaviszonyban vagy munkav6gz6sre ir6nyul6 egy6b jogviszonyban 6ll, ha jogszab6ly

m6sk6pp nem rendelkezlk,

c) az Alapitvdny c6l szerinti juttatrls5b6l r6szestil - kiv6ve a b6rki 6ltal megkot6s n6lktil

ig6nybe vehet6 nem p6nzbeli szolg6ltat6sokat, 6s a tSrsadalmi szervezet 6ltal tagtrfnak a

tags6gi jogviszony alaplinnyfjtott, l6tesit6 okiratnak megfelel6 c6l szerinti juttat6st -, illetve

O az a)-c)pontban meghat6rozott szemllyekhozziltartozoja'



e) Nem lehet a Feltigyel6 Bizotts6g elnoke vagy taga (tovabbiakban: vezetf

tisztsdgvisel(5) az a szem6ly, aki olyan kozhasznri szewezetnel toltott be - annak megsztint6t

megel6z6 k6t 6vben legal6bb egy 6vig - vezet6 tiszts6get, mely az adozils rendj6r61 s2616

t<irv6ny szerinti koztartozilsSt nem egyenlitette ki. A vezetl tiszts6gviselci, illetve az ennek

jelolt szem6ly koteles valamennyi 6rintett kozhasznri szewezetet el6zetesen tSjlkoztatni arr6l,

hogy ilyen tiszts6get egyidejtileg m6s kozhasznri szervezetnll is betdlt.

A Feltigyel6 Bizotts6g tagjait a kurat6riumi iil6sekre tanhcskozilsi joggal meg kell hivni. A

Feltigyel6 Bizotts6g ellencirzi a Kurat6rium mrikod6s6t 6s gazd6lkodSsht. Ennek sor6n a vezeto

tisztsd:gvisel6kt6l jelent6st k6rhet, tov6bb5 a Kurat6rium konyveibe 6s irataiba betekinthet,

azokat me gv izs gillhatj a.

A Feltigyel6 Bizotts6g kriteles a Kurat6riumot tftjlkortatrn 6s annak osszehiv6s6t

kezdem6nyezni,ha arr6l szerez tudom6st, hogy

a) az .Alapitvrlny mrikod6se soriin olyan jogszab6lys6rl6s vagy az Alapitvany 6rdekeit

egy6bk6nt srilyosan s6rt6 esem6ny (mulasztSs) t<irt6nt, amellmek megsziintet6se vagy

krivetkezm6nyeinek elh6rit6sa, illetve enyhit6se a Kurat6rium dont6s6t teszi sztiks6gess6,

b) avezeto tiszts6gvisel6k felel6ss6g6t megalapoz6 t6ny mertilt fel.

A Kurat6riumot a Feli.igyel6 Bizotts6g inditv6nyrira - annak megt6tel6t6l sz6mitott harminc

napon beliil - ossze kell hivni. E hat6rid6 eredm6nytelen eltelte eset6n a Kurat6rium

osszehiv6s6ra a Feliigyelci Bizotts6g is jogosult.

Ha a Kuratorium a torv6nyes mrik<id6s helyre6llit6sa 6rdek6ben sziiks6ges int6zked6seket

nem teszi meg, a Feliigyel6 Bizotts6g koteles halad6ktalanul 6rtesitem az Alapitot.

A Feliigyel6 Bizotts6g til6seit annak elnoke hivja <jssze. A Feliigyel6 Bizotts6g

tev6kenys6g6nek eredm6ny6r6l, aKozalapituiny mrikod6s6r<jl az Alapitonak 6vente jelentdst

tesz, err6l a Kurat6rium ot tSjekoztatja.

A Feliigyeki BizottsSg tagj ai tisztel etdij r a es l v agy kolts6gt6rit6sre j ogo sultak.

11. A KURATORIT]MI ES A FELTJGYEI,OSIZOTTSAGI TAGSAG MEGSZTNESE

A kurat6riumi 6s feliigyelci bizotts6gi tagsSg megsztinik:

- lemondassal,

- visszahiv6ssal (kurat6riumi tagokn6l visszahiv6sra csak a Ptk. 741C. 5 16lbekezd1se

alapj 6n keriilhet s or),

- hatlrozott id6 lejirt|v al,

- ataghalilltxal,



- a Kozalap itv iny megsztin6s6vel

Ha a Kurat6rium tev6kenys6g6vel az Alapitvany

visszavonhatja, 6s m6s szervezeteket jel6lhet

jogosults6g a bir6s6got illeti meg.

c6lj5t vesz6lyeztetr, az Napit6 a kijel6l6st

ki. Az Alapit6 megszrin6se ut6n ez a

12. ATOZAT,,q.PiTVATW MEGS ZUNE SE

A Kozalapiv6ny megszrindse esetdn a vagyon - ahitelezlk kiel6git6se ut6n - az Alapit6t illeti

meg. Az Alapit6 koteles a fennmarad6 vagyont a megszrint Kozalapitvany c6ljahoz hasonl6

kozbiztons6gi, kdzrendv6delmi, tiizv6delmi c6lra forditani 6s errcil a nyilv6noss6got

megfelel6en t6j 6koztatni.

13. ZARO RENDELKEZESEK

A Kozalapitvfny l6trejott6nek 6rv6nyess6 g6hez annak bir6s5gi nyilv6ntart6sba v6tele

sztks6ges. A jelen Alapit6 Okiratban nem szab6lyozott k6rd6sekre a Polgrlri Torv6nykonyv,

valanrint a kozhaszni szewezetekrcil sz6lo 1997. 6vi CLVL torv6ny rendelkez6sei az

ir6nyad6ak.

Jelen Alapit6 Okiratot a Kozalapindny honlapjdnkozze kell tenni.

Budapest, 20ll.jrilius 28.

Alapit6 k6pviselet6ben

Dr. Hoffrnann TamSs polg6rmester


