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1 f- . számú előterjesztés 

Előterjesztés a Képviselő-testület részére 
a Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány tisztségviselői személyének változásáról és 

alapító okirata módosításáról 

Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által 1995-ben alapított Kőbánya 
Tűzvédelméért Közalapítványnak napjainkban igen fontos szerepe van az önkormányzati 
feladatok ellátásában. Munkájukkal elősegítik Kőbánya tűzvédelmi helyzetének javítását, a 
tűz elleni védekezés társadalmi feladatainak ellátásához támogatás nyújtását, és ennek 
érdekében a Kőbányai Tűzőrség tűzmegelőzési, tűzoltási, mentési és ezekhez kapcsolódó 
kárelhárítási tevékenységének elősegítését, a kerületi tűzoltók szakmai felkészülésének 
támogatását, továbbá a tűz- és katasztrófavédelmi feladatok magasabb szintű ellátását. 

A Közalapítvány alapító okiratban megfogalmazott céljai között szerepel a Kőbányai 
Tűzőrség munkafeltételeinek javítása, a kerületi lakosság és a munkavállalók tájékoztatása 
érdekében a tűzvédelmi propaganda támogatása, a baleset vagy maradandó 
egészségkárosodást szenvedett tűzoltók, haláleset esetén a család támogatása. 

A közalapítványt a Fővárosi Bíróság 12. Pk.61621/1995/8. végzésével 5944. sorszámon vette 
nyilvántartásba. A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága, mint másodfokú bíróság az 
alapítvány kiemelten közhasznúvá minősítési kérelmét III. 37. 953/2000/2. határozatával 
200 l-ben elutasította. A Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány Alapító okirata az 
előtetjesztés 4. melléklete, a Legfelsőbb Bíróság elutasító határozata az előterjesztés 5. 
melléklete. 

Az alapítvány hét tagú kuratóriumát Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testülete 2010. május 20-án megtartott ülésén választotta újjá, az elnök és a tagok 
nagy részének a lemondása után. 

A kuratórium új elnöke: Dietz András az EGIS Gyógyszergyár Nyrt. műszaki igazgatója. 

A kuratórium tagjai: Kovács Lajos a Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyilvánosan Működő 
Rt. műszaki igazgatója, Gardi József a Kőbányai Tűzőrség vezetője, Bankó Pál a Kőbányai 
Tűzőrség parancsnok helyettese, Pokó Gábor, Hajas Pál és dr. Kroó Sándor. 

Dietz András kuratóriumi elnök és Kovács Lajos kuratóriumi tag vonatkozásában a Kőbánya 
Tűzvédelméért Közalapítvány alapító okiratának módosítása a Fővárosi Bíróságon nem 
történt meg. 

Agócs Zsolt, Láng Ferenc és Pataki József Felügyelő Bizottsági tagok tisztségének 
megszűnése vonatkozásában a Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány alapító okirat 
módosítása a Fővárosi Bíróságon szintén nem történt meg. 
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2011. október 3-án benyújtotta a lemondását Dietz András kuratóriumi elnök, Kovács Lajos 
és dr. Kroó Sándor kuratóriumi tagok. A lemondó nyilatkozatok az előterjesztés 6., 7. és 8. 
mellékletei. 

A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 74/C. § (l) bekezdése tartalmazza, 
hogy az alapító az alapító okiratban rendelkezhet a kezelő szerv kijelöléséről, illetőleg ilyen 
célra külön szervezetet is létrehozhat. 

Jelen esetben a kezelőszervezet a kuratórium, aminek a létszámát az alapító határozza meg. 

A Felügyelő Bizottság az alapító megbízásából látja el a kezelő szerv (kuratórium) 
munkájának ellenőrzését, kijelöléséről és felmentéséről az alapító dönthet, és erre nem 
vonatkozik az alapító részvételét korlátozó rendelkezés sem. Valamennyi Felügyelő 
Bizottsági tag - beleértve az elnököt is - kapcsolatban állhat az alapítóval, ami célszerű is, 
hiszen az alapító így napi szinten ellenőrizheti a kuratórium munkáját. 

Javasolom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a kuratórium létszámát öt főben határozza 
meg, és válasszon új kuratóriumi elnököt. A lemondott két kuratóriumi tag helyére a 
létszámcsökkentés miatt nem szükséges új tagokat állítani. 

A Felügyelő Bizottság tagjai tisztségének korábbi megszűnésére tekintettel egy fő elnök és 
két fő tag megválasztása szükséges. 

Döntési javaslat: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi 
Dietz Andrásnak, a Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány kuratóriuma elnökének, valamint 
Kovács Lajos és dr. Kroó Sándor kuratóriumi tagok lemondását, továbbá meghozza az 
előterjesztés 1., 2. és 3. mellékletében foglalt határozatait. 

Budapest, 2011. október 3. 

Kovács Róbert~ 

Törvényessé i szempontból ellenjegyzem: 
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l. rnelléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 
... /2011 ( ... )határozata 

a Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány kuratóriumi tagjainak választásáról 

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete rnint alapító a 
Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány kuratóriumi tagjává 
...................................................... -t határozatlan időre megválasztja. 

2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületemint alapító a 
Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány elnökévé ...................................................... -t 
határozatlan időre megválasztja. 

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a változás bejelentésére a Fővárosi BíróságnáL 

Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
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20 ll. október 31. 
a kerületfejlesztési és k:ülkapcsolatokért 
felelős alpolgármester 
az Oktatási, Kulturális és Civil Csoport 
vezetője 



2. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 
... /2011 ( ... )határozata 

a Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány Felügyelő Bizottsága elnökének és tagjainak 
választásáról 

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületemint alapító a 
Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány Felügyelő Bizottságának elnökévé 
...................................................... -t határozatlan időre megválasztja. 

2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületemint alapító a 
Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány Felügyelő Bizottságának tagjává 
...................................................... -t határozatlan időre megválasztja. 

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a változás bejelentésére a Fővárosi BíróságnáL 

Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
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20 ll. október 31. 
a kerületfejlesztési és külkapcsolatokért 
felelős alpolgármester 
az Oktatási, Kulturális és Civil Csoport 
vezetője 



3. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 
... /2011 ( ... )határozata 

a Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány alapító okiratának módosításáról, az egységes 
szerkezetű alapító okirat kiadásáról, továbbá a változás bejegyzése iránti eljárásról 

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete, mint 
alapító módosítja a Fővárosi Bíróságon 1236. nyilvántartási számon szereplő Kőbánya 
Közbiztonságáért Közalapítvány alapító okiratát, és a Közalapítvány kezelő szervének 
- kuratóriumának - létszámát öt főben határozza meg. 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az alapító okirat módosítására és a 
változás bejelentésére a Fővárosi BíróságnáL 

Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
20 ll. október 31. 
a kerületfejlesztési és külkapcsolatokért 
felelős alpolgármester 
az Oktatási, Kulturális és Civil Csoport 
vezetője 

3. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy gondoskodjék a Fővárosi Bíróság 12. Pk. 6162111995/8. 
végzésével 5944. sorszám alatt nyilvántartásba vett Kőbánya Tűzvédelméért 
Közalapítvány alapító okiratának a közhaszn ú szervezetekről szóló 1997. évi CL VI. 
törvénynek megfelelő módosításáról, és kezdeményezze közhasznú szervezetként 
történő nyilvántartásba vételét a bíróságon, a módosított alapító okiratot egységes 
szerkezetbe foglalva terjessze elő elfogadásra a a 2011. novemberi képviselő-testületi 
ülésen. 

Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
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20 ll. október 31. 
a kerületfejlesztési és külkapcsolatokért 
felelős alpolgármester 
az Oktatási, Kulturális és Civil Csoport 
vezetője 



KŐBÁNYA 

Budapest Kőbányai Önkormányzat 
Polgármcsterc 

ALAPÍTÓ OKIRAT 

í a rnódosításokkal egységes szerkezetben/ 

~ • hl;; t L d \'(.l.,.;\ 

~Z. \c; L.chGR"Jf:-~0~1 

\-i:E.-1..-

A Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselőtestülete ( 1102. Budapest, Szent László 

tér 29.), rnint alapító közalapítvány létrehozását határozta el a Ptk. 74./G. §-ában és a 

Képviselötestület 677-686./1995 (fX.26 ), szárnú határozataiban foglaltaknak megfelelően. 

Ll A Közalapítvány elnevezése:" Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány." 

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

3.1 A Közal~}ítvány célja: 

Az alapító által rendelkezésre bocsátott induló vagyonból, és a későbbi alapítványi 

hozzájárulásokból folya~patosan bővöiÖ vagyonból Budapest X. kerulet (Kőbánya} tűzvédelmi 

helyzetének javítása, a tűz elleni· védekezés társadalmi feladatainak ellátásához támogatás 

nyújtása, és en11ek érdekében: · · 

- a X. keruleti tűzoltóság 'tűzmegelö'zési, tűzoltási, mentési és ezekhez kapcsolódó kárelhárítási 

tevékenységének ~lösegítése, 

- a kerületi tüzoltók sza~mai felkészülésének támogatása, 

- a X. kerületi tűzoltóság munkafeltételeinek javítása, 

- a keruleti lakosság, a munkavállalók tájékoztatása érdekében a tűzvédelmi propaganda 

támogatása, 

- a balesetet vagy maradandó egészségkárosodást szenvedett tűzoltók, haláleset eseten a család 

támogatása. 
A közalapitvány a közhasznú szervezetekről szóló !997. évi CL V[. törvény 4-5 §-aiban 

előirtaknak megfelelve kiemelten közhasznú szervezet, tekintettel arra, hogy egyebek melfett 

a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi .LXV. törvény 8 ~-ában, valamint a t(iz elleni 

védekezésröl. a mliszaki mentésröl és a tűzoltóságról szóló !996 évi XXXI. törvény 2S-3 l . ~-

aiban meghatározott helyi önkormányzati közfeladatok támogatása révén közhasznll 

tevékenységeket lát el. 
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A közalapítvány a közhasznú szervezetekröl szóló 1997. évi CL VI. törvény 26. §-ában 

foglaltak közül az alábbiakban meghatározott közhasznú tevékenységeket látja el: 

a 15. -alpont szerínti: közrend és közlekedésbiztonság védelme. önkéntes tűzoltás, rnentés, 

katasztrófa'-elhárítás: · 

A Közalapítvány feladatai megvalósításában együttműködik állami szervekkel, szaigáitató 
.. 

intézményekkel, közérdekű egyesületekkel'és más alapítványokkal, gazdálkodó szervezetekkel. 

A jog1 személyekkel történő együttműködés tartalmát és feltételeit külön megállapodások 

rögzítik. 

4.1 A Közalapítvány induló vagyona: 

A közalapítvány induló vagyona: 4.000.000-Ft, azaz négymillió forint, melyet az Alapító az 

alapító okirat aláirásától számított 8 napon belül átutal, az OTP Rt. Önkormányzati Fiókjánál ( 

V. Báthory u. 9.), a közalapítvány induló tökéjének elhelyezésére elkülönített bankszámlára. 

5.1 Csatlakozás a közalapítványhoz: 

5 l. A közalapítvány nyitott, ahhoz bármely belföldi vagy külföldi természetes személy, jogi 

személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, intézmény csatlakozhat, amennyiben a 

közalapítvány megfogalmazott céljaival egyetért, és azokat pénzbeli vagy természetbeni 

adománnyal illetőleg barmilyen más vagyonrendeléssel támogatni kívánja. 
A közalapítvány közhasznú céljainak elérés érdekében adományokat gyűjthet A közalapítvány 

nevében és javára ado~ápygyűjtésre' fi Kuratórium által megbízott és írásbeli meghatalmazással 
~ . - -

rendelkező személyek jogosultak. 

A közhaszn ú szerve~~! .. nevében vagy javára történő adománygyűjtés nem Járhat az 

adományozók, illetőleg más személyek zaklatásával, a személyhez fuzödő jogok és az emberi 

méltóság sérelmével. 

5.~ A közalapítványi célokkal összhangban lévő adomány rllető!eg a vagyonrendelés 

elfogadásáról a Kuratórium dönt. 

5.3 A közalapítványhoz csatlakozó személy vagy szervezet a csatlakozáshoz feltételeket nem 

szabhat. 

6.1 A közalapítvány vagyonának felhasználása: 

6. l közalapítvány 4.í pontban megjelölt induló vagyona növekedhet: 
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- az alapítótól, az államháztartás alrendszereitől vagy más adományozótól (természetes 

személyek, jogi személyek és jogi személyiség nélküli szervezetek) a közalapítvány kiemelten 

közhasznú· céljaira vagy működési költségei fedezésére kapott támogatás, illetve adomány 

révén; 

a csatlakozás során tett felajánlások révén, 

a közhasznú tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó 

bevételekkel, a közalapítványi vagyon hozamával. 

egyéb cél szerinti tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó 

bevétel ekkel; 

a közalapítvány eszközeinek befektetéséből származó bevétellel; 

a magánszemélyek által, a Közalapítvány részére ( a személyi jövedelemadóról 

szóló 1996. évi . CXXVI. törvényben meghatározottak szerint) felajánlott részével. 

. egyéb, más jogszabályokban meghatározott bevétellel; 

a vállalkozási tevékenységből származó bevételleL 

A közalapítvány, mint kiemelten közhasznú szervezet az államháztartás alrendszereitől - a 

normatív támogatás kivételével- csak írásbeli szerződés alapján részesülhet támogatásban. 

A szerződésben meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját 

Az ilyen módon igénybe· vehető támogatási lehetőségeket, azok mértékét és feltételeit a sajtó 

útján nyilvánosságra kell hozni .. A kiemelten közhasznú tevékenységet ellátó közalapítvány 
< 

által nyújtott cél.szerin.tijuttatásök bárki által megismerhetők. 

6.2 A közalapítványi vagyon müködtetésére a Kuratórium jogosult, mely az alapítványi célok 

elérése érdekében az alapítványi vagyonnal önállóan gazdálkodik. 
A közalapitvány a gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt az alapító 

okiratában meghatározott tevékenységre fordíthatja. 

6.3 A Kuratórium a gazdálkodás keretében jogosult a közalapítvány vagyonát az alapítványi 

célok megvalósulását nem veszélyeztető mértékben és módon kamatozó banki értékpapirokba, 

állampapit·okba fektetni. 
A közalapítvány vállalkozási tevékenységet kizárólag másodiagos jelleggel, az Alapító 

Okiratban meghatározott, kiemelten közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat 

nem veszélyeztetve végezhet. A Közalapítvány korlátlan felelősséggel járó vállalkozásban nem 

vehet részt. Vállalkozási tevékenységnek minősül: a jövedelem- és vagyonszerzésre irányuló 
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vagy azt eredményező gazdasági tevékenység, ide nem értve a bevétellel járó cél szerinti 

tevékenységet, valamint a közhasznú tevékenységhez nyújtott támogatást. 

A közalapítvány váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapirt nem bocsáthat ki, 

vállalkozásának fejlesztésehez közhasznú tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet 

feL az államháztartás alrendszereitől kapott tám.ogatást hitel fedezetéül, illetve hitel 

törlesztésére nem használhatja fel. 

A közalapítvány az 1997. évi CL VI. törvény I 7. §-ában megjelölt befektetési tevékenységet 
nem folytat. 

6.4. A közalapítvány vagyonának felhasználásáról a Kuratórium dönt 

A közalapítvány megjelölt céljaira az alapítvány alapítói vagyona, a csatlakozók vagyoni 

hozzájárulásai és az alapítványi vagyon hozadéka is felhasználható. 
A közalapítvány, mint kiemelkedően közhasznú szervezet bármely cél szerinti juttatását 

pályázathoz kötheti. A közalapítvány a támogatásokat nyilvános, mindenki számára 

hozzáférhető pályázati rendszer keretei között nyújtja. A pályázat nem tartalmazhat olyan 

feltételeket, amelyekből - az eset összes körülményeinek mérlegelésével - megállapítható, hogy 

a pályázatnak előre meghatározott nyertese van (színlelt pályázat). Színlelt pályázat a cél 

szerinti juttatás alapjául nem szolgálhat. 

A pályázattal szemben támasztott követelményeket illetően az !997. évi CL VI. törvény 26. §

ának i) pontjában !J1egjelöltek irányadóak. 

A közalapítvány felelős személyt, a t~mogatót, valamint e személyek hozzátartozóját - a bárki 

által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások kivételével - cél szerínti juttatásban n ern 

részesítheti. 

.~ ....... 

7./ A közalapítvány kezelő szerve: 

7.1 A közalapítvány kezelője és legfőbb döntéshozó szerve a hét (7) tagból álló 

Kuratórium. 

A Kuratórium tagjait az Alapító kéri fel határozatlan időre. A kuratórium elnökét és titkárát 

-a kuratóríum tagjaiközül-az alapító jelöli ki határozatlan időre. 

A közalapítvány - mint kiemelkedően közhasznú szervezet - megszüntét követő két évig nem 

lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú 

szervezetnél töltött be ~ annak megszüntét megelőző két évben legalább egy év1g - vezclÖ 

tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvényszerinti köztat1ozását nem egyenlitette ki. 
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A Kuratórium tagjai, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú 

szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú 

szervezetnél is betölt. 

A kuratóriumi· tagság megszünik: 

a tag halálával 

lemondással 

a kuratóriumi tagok alapító általi visszahívásával ( kizárólag a Ptk. 74./C. § (6) 

bekezdésében meghatározott esetekben) 

a közalapítvány megszűnésével. 

7.2 A Kuratórium elnöke: Mihályi György (1111. Karinthy Frigyes út 24.) 

A Kuratóriurn titkára: Géczi Béla Budapest, XVII. Kecel u. 9. 

A Kuratórium tagjai: 

Dobos László (1105. Budapest, Ónodi köz 5.) 

Godó László ( 1161. Budapest, Thököly u. 69.) 

dr. Kroó Sándor ( 1147. Budapest Telepes u. ll 3-115. "A" lph. [I./6.) 

Nagy László ( 1102. Budapest, Kolozsvári u. 21.) 

Mózes László ( 1138. Budapest, Népfurdö u. 19./c.) 

A Kuratórium elnöke és titkára, valamint Godó László és Mózes László kuratóriumi tagok az 

alapítóval munkajogi, rokoni y~gy egyéb érdekeltségi viszonyban nem állnak. 

A Kuratórium tagjai kö,zül az alapitóval érdekeJtségi viszonyban áll: Dobos László, dr. Kroó 

Sándor és Naiw LászÍó. 

A Kuratórium tagjai. közüi egyikük sem volt két éven belül olyan megszünt közhaszn ú 

szervezet vezető tisztségviselője - amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti 

köztartozását nem egyenlítette ki. 

A kuratóriumi tagok elfogadó illetve összeférhetetlenségi nyilatkozata az alapító okirat 

elválaszthatatlan mellékletét képezi. 

A Kuratórium elnöke és tagjai, a közhasznú szervezetekröl szóló 1997. évi CLI. törvény 26. 

~-ának m.) pontja alapján vezető tisztségviselönek minösülnek. 

7.3 A Közalapitvány képviseletét az elnök, akadályoztatása csetén a titkár lá~a el. 

,1:\ Kuratórium elnöke 

- a rendes müködés során összehívja a Kuratórium ülését, 

-az ülésen elnököl, szavazategyenlőség esetén az ő szavazata dönt, 
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- az alapítvány bankszámlája felett a Koratórium titkárával vagy a Kuratórium határozata 

alapján aláírásra feljogosított más kuratóriumi taggal együttesen rendelkezik. 

A Kuratón~m titkára J4tja el az ügykezeléssei kapcsolatos feladatokat, és helyettesíti a 

kuratórium elnökét. Feladatai közé tartozik: 

- a kuratóriurn1 ülések előkészítése, 

a közalapítvány pénzügyi nyilvántartásainak jogszabályszerű vezetéséről valamint a 

pénzügyi kötelezettségek teljesítéséről tötténő gondoskodás. 

7.4 A Kuratóriurn elnöke, titkára és további tagjai díjazásban nem részesülnek 

A Kuratórium elnökének, titkárának és további tagjainak a kuratóriumi üléseken történő 

részvételükkel kapcsolatosan közvetlenül felmerülő és indokolt költségeit a közalapítvány 

megtéri ti. 

A Kuratórium megtériti tagjainak a Kuratórium által meghatározott feladat ellátásával 

kapcsolatban felmerült dologi kiadásait 

1.5 A Kuratórium ülését szükség szerint, de legalább évente két alkalommal össze kell hívni. 

A kuratórium ülését legalább nyolc (8) nappal az ülést megelőzően, írásban, a javasolt 

napirendi pontok közlésével, és az egyes napirendi pontokhoz kapcsolódó írásos előkészítő 

anyag megküldésével a. Kuratóriuril elnöke hívja össze. 

Az indítvány benyújtásától szá~iiott 30 napon belül össze kell hívni a Kuratóríum ülését, ha 

ezt legalább két ragja, vagy. a·Felügyblő Bizottság kezdeményei. 
·. .. . . . ; 

i.6 A Kuratórium ülései nyilvánosak. A Kuratórium zárt ülést rendel el, ha a nyilvánosság a 
._ ..... .. 

Közalapitvány céljait, érdekeit közvet!enül veszélyeztetné 

A Kuratórium ülését a Kuratórium elnöke, akadályoztatása esetén a titkár vezeti le. A titkár 

akadályoztatása esetén a jelen levő kuratóriumi tagok választank maguk közül - egyszerű 

szótöbbséggel- levezető elnököt A Kuratórium határozatképes, ha az ülésen a tagoknak több 

mint a fele jelen van. Hatarozatképtelenség esetén a kuratóriumi ülést harminc (30) napon 

belül- változatlan napirenddel- ismételten össze kell hívni. 

A Kuratórium határozatait általában nyilt szavazással, az ülésen jelenlevő tagok egyszerli 

szótöbbségével hozza. Szavazategyenlőség esetén a levezető elnök szavazata dönt. 

A Kuratórium döntése alapján titkos szavazás is tartható. 

A határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója 

[Ptk. 685 §b) pont], élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján 



7 

- kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy 

- bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekele 

Nem minösül előnynek a közalapítvány cél szerintt juttatásai keretében a bárki által megkötés 

nélkül ígénype vehető nein pénzbeli szolgáltatás 

A Kuratórium egyedi döntéseit az érintettel ( pályázókkal ) írásban közli. A palyázatok 

eredményét a Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján is el kell helyezni 

vagy a Kőbányai Hírek című helyi lapban közzékell tenni. 

7. 7 A Kuratórium üléseiről írásbeli jegyzőkönyvet kell ·készíteni, amelyet a levezető elnök -

valamint a kuratóriumi ülésen résztvevő - annak kezdetén kijelölt és szavazással elfogadott 

tagja- aláírásával hitelesít 

A jegyzőkönyvnek az ülésen elhangzottak lényegét, az elfogadott határozatokat pedig szó 

szerint kell tartalrnaznía. 

Az ülést követő harminc (30) napon belül el kell juttatni a jegyzőkönyvet a kuratórium tagjai 

valamint a Felügyelő Bizottság részére. 

A kuratóriumi ülések jegyzőkönyveit és határozatait év és sorszám megjelöléssei kell ellátni 

és azokat a Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Jegyzöi Irodáján kell 

nyilvántartani és tárolni. A jegyzőkönyvek alapján készült nyilvántartásnak 

( " KURATÓRIUMI DÖNTÉSEK KÖNYVE") tartalmaznia kell a kuratórium1 döntések 

(határozatok) tartamát, idöpontj<i.t. . hatályát, illetve a döntést támogatók és ellenzök arányát 
'· 

továbbá - ha nem titkos'szavazással· hozták a határozatot - a nevüket is. 

A Kuratóriurni Döntések Könyvét, a kuratóriumi ülések meghivóit, határozatait, a pályázati 

felhívásokat, a közalapítvány közhasznúságí jelentését és éves beszámolóját minden hétfőn !6-

t 8 óra között a Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Jegyzöi Irodáján bárki 

megtekinteni és arról a - másolási költség kiegyenlitése mellett - másolatot készíthet. Akinek a 

határozat jogát vagy jogos érdekét érinti az jogosult megtekinteni annak az ülésnek a 

jegyzőkönyvét is, amelyen a határozat született egyebekben a kuratóriumi jegyzőkönyvek 

szövege nem nyilvános. 

7.8 A közalapitvány működésének, gazdálkodásának, számvitelének, ügyvitelének és 

kötelezettscgvállalásainak ellenőrzésére, az alapító három tagu Felügyelő Bizottságet hoz 

létre. 

A felügyelő bizottság tagjainak megbízatása határozatlan időre szól. 



A felügyelő bizottság elnöke: Láng Ferenc /1105 Budapest, Téglavető l<öz 5. l 

A felügydő bizottság tagja: Lojdl Béla /ll05 Budapest, Salamon u. 6./a. l 

A felügyelő bizottság tagja: Váradi János /1103 Budapest, Óhegy u. 42./ 

Nem lehet a Felügyelö Bizottság elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki: 

- a Koratórium elnöke vagy tagja, 
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- a közalapítvánnyal a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló 

munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály 

másképp nem rendelkezik, 

- a közalapítvány cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül 

igénybe vehetö nem pénzbeli szolgáltatásokat - illetve 

az előző pontokban meghatározott személyek hozzátartozója. 

A felügyelő bizottsági tagok elfogadó illetve összeférhetetlenségi nyilatkozata az alapitó 

okirat elválaszthatatlan mellékletét képezi. 

A felügyelő bizottsági tagság megszűnik: 

a tag halálával, 

lemondással, . 

az alapító által történő visszahívással 

határozott időre ·szóló felkérés eset én a megjelölt időtartam elteltével, 

a közalapítvány megszűnésével. 

A Felügyelő Bizottság ellenőrzése során a kuratóriumtól jelentést, a közalapítvány 

munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a közalapítvány 

könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja, pénzkezelési és utalványozási rendjér 

áttekintheti. 

A Felügyelő Bizottság célvizsgálatot folytat, ha a Közalapítvány céljainak megvalósulását 

illetve a pénzü~ryi-gazdálkodási tevékenység szabályszerüségét veszélyeztetve látja. 

A Felügyelő Bizottság véleményezi a Kuratórium éves beszámolóját 

A Felügyelő Bizottság tagjai a közalapítvány kuratóriurm ütésén tanácskozási JOggal részt 

vehetnek. Munkájuk ellátásához - szükséges esetén - a Közalapítvány költségén szakértól 

vehetnek igénybe. 
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A Felügyelő Bizottság köteles a Kuratóriumot tájékoztatni és annak összehívását 

kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy 

- a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként 

súlyosan sé~ő esemény(mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek 

elhárítása, ílletve enyhítése az intézkedésre jogosult kuratórium döntését teszi siükségessé; 

- a kuratóriumi tagok felelősségét megalapozó tény merült fel. 

Az intézkcdésre jogosult kuratóriumot a Felügyelő Bizottság indítványára - annak 

megtételétől számított harminc napon belül - össze kell hívni: E határidő eredménytelen eltelte 

esetén a Kuratórium összehívására a Felügyelő Bizottság is jogosult. 

Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges 

intézkedéseket nem teszi n:eg, a Felugyelő Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a 

törvényességi felügyeletet ellátó szervet. 

A Felügyelő Bizottság a Kuratóriumra kötelező döntést nem hozhat, feladatának végrehajtása 

során kialakított véleményét írásban közli a Kuratóriummal. 

A Felügyelő Bizottság a Közalapítvány működésével kapcsolatos tapasztalatairól szükség 

szerint, de évente legalább egyszer beszámol az Alapítónak. 

A Felügyelő Bizottság tagjai tiszteletdíjra nem jogosultak, azonban igényt tarthatnak feladatuk 

ellátásával kapcsolatosan felmerült és. igazolt költségeik megtérítésére 

A Felügyelő Bizottság r'nűködésének részletes szabályait a saját maga által elfogadott Ügyrend 

határozza meg. 

8.1 A közalapítvány képviselete, bankszámla feletti rendelkezés: 

A közalapítványt a Kuratóriurn elnöke, akadályoztatása esetén a Kuratórium titkára képviseli. 

A közalapítvány bankszámlája feletti rendelkezéshez a Kuratórium elnökének és tikárának 

együttes aláírása szükséges. 

9.1 Az alapító okirat módosítása: 

Az alapító okirat módositása nem eredményezheti a közalapítvány vagyonának csökkentését 

vagy az alapítványi célok szűkítését. 
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10./ A közalapítvány megszűnése: 

A közalapítvány határozatlan időre jön létre. Megszűnése esetén vagyonat - a hitelezök 

kielégíté~e ~tán - az alapító köteles a megszünt közalapítvány céljához hasonló célra fordítani, 

és erről a nyilvánosságot megfelelöen tájékoztatni 

lLl Záró r·endell<ezések: 

l l. l A közalapitvány müködéséről Kuratórium az alapítónak évente, a mérlegkészítéskor 

köteles beszámolni. 

A közalapítvány - mint kiemelkedően közhasznú szervezet - köteles az éves beszámoló 

jóváhagyásával egyidejüleg közhasznúsági jelentést készíteni, melynek tartalmaznia kell az 

alábbiakat: 

- a számviteli beszámolót; 

- a költségvetési támogatás felhasználását; 

-a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást; 

- a cél szerinti juttatások kimutatásat; 

- a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, 

a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek 

szerveitöl kapott támogatás mértékét; 

-a közhasznú szervezet vezető-tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét; 

- a közhaszn ú .. tevékynységről szóló rövid tartalmi beszámolót. 

Az éves beszámoló és a . közhasznúsági jelentés elfogadása a Kuratórium kizárólagos 

hatáskörébe tartozik. . .... 

A közhasznú szervezet éves beszámolójába illetve közhasznúsági jelentésébe bárki betekinthet, 

illetőleg abból saját költségére másolatot készíthet. 

A közalapítvány éves beszámolóját és a közhasznúsági jelentést a Kőbányai Hírek címü helyi 

lapban közzé kell tenni 

ll .2 A közalapitvány közvetlen politikai tevékenységet, pártpolitikai tevékenységet nem 

folytathat, szervezete pártoktól fuggetlen és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, a 

választásokon orszaggyülési valami.nt megyei, fővárosi önkormányzati képviselőjelöltet nem 

állíthat és nem támogathat. 
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A közalapitvány - céljai megvalósítása érdekében - együttműködik a hasonló közfeladatot 

ellátó állami, önkormányzati szervekkel, társadalmi szervezetekkel, alapítványokkal 

11.3 A kö~alapítvány .a kiemelten közhasznú jogállásának megszűnésekor köteles esedékes 

köztartozásait rendezni: illetőleg közszolgáltatás ellátására irányuló szerzödéséből eredő 

kötelezettségeit időarányosan teljesíteni. 

11.4 A közalapítvány alapító okiratában nem szabályozott kérdésekben a Polgári 

Törvénykönyv valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 

rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. 

A kiemelten közhasznú jogállást a közalapítvány a közhasznúságí nyilvántartásba történő 

bejegyzéssei szerzi meg. 

11.5 Ajelen alapító okiratot hivatalos tapban közzékell tenni. 

Budapest, 1999. szeptember hó 27. napján 

az alapító törvényes képviselöjeként 

György István 

polgármester 
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A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA 
mint .másocHokú bíróság 

Kny.III.37.953/2000/2.szám 

A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága ~ dr.Szekfű Gábor 

ügyvéd (IJv.dar:uast, Só u. 2.) által képviselt Budapest. 

Kélbányéii Onkorm6nyza. t (llapí tó kérelmezőnek a Kőbánya 

Tűzvédelméért Kőzalapitvány (Budapest, Szent L.ászló tér. 

29.) kiemelkedően közbas·z:mí· szervezetté minösftése ilgyében 

a Fc$városi Biróság 2000. január 17. nélpján meghozott 

l2.Pk.61.621/1995/B. számú ·végzése ellen a Fővárosi 

Főtigyész ség réseéről 9. sorszám alatt benyújtott 

fellebbezés folyt~n az alulirot t belyen és napon 

tárgyaláson kivűl·..:.. mf?ghozta a következő 

végzést:: 

.. " . ~ 

A Legfelsőbb Bíróság az eJ.sófokú biróság végzését 

megváltoztatja és a kiemelkedően közbasznú m.inós!t:é-s iránti 

kérelmet elutasítja. 

Ez ellen a végzés ellen fellebbezésnek n!ncs helye. 
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Kny.III.37.953/2000/2.szám 

I n d o k o 1 á s 

Az elsőfokú bíróság végzésével kiemelkedően közhasznú 

szervezetté minósí tette Kábánya Tűz-ovédeiméért 

Közalapi tványt. 

A Fövá~·osi Főügyészség az elsőfokú bíróság végzése elleni -

-a Legfóbb Ügyészség PL0.30.246/2000/2-1. számú átíratával 

fennta.rtott :fellebbezésében indítványozta anndk 

megváltoztatását és a kiemelké!dően közhasznú mim)sitéa 

iránti kérelem el utasí tását. A fellebbezésben kifejtettek 

szarint az alapítvány alapJ.tó oki.ratdból megállapítllr.Jt6, 

hogy céljai. nem az 1996. évi XXXI. törvény 28-31. §-aiban 

megllatározot:C önkorm.inyzrllti feladatok ellátására 

irányulnak, hanem. kizárólag e feladatok ellátását 

támogatják, segit.ik. A törvényekben meghatározott 

közfel~datok egyikét sem vr.fllalta roagd.:r:e. él kőzalapítvány" 

azok megvaLósltás~hoz csupán hozzájárul. 

A fellebbezés alapos,. 

A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 5. 

§-1Jns.k al pontja értelmében kiemelkedóen Jcl)zhasznú 

S?ervezet nyilvántart<ifsba vételéhez· a szervezet létesítő 

okir~tánctk a 4. §-ban írtakon felül tartalmaznie ké~l, hogy 

a sze.rvezet K6zhasznú tevékenysége során olyan közfeladatot 

l~t el" amelyról törvény, vegy törvény felhatalmazása 

alapján más jogszabály rendelkezése szerint" valamely 

áll11m.i sz(;rvnek, vagy a hely.i őnkormányza. tnak kell 

g·ondoskodnia. 

·. 

. •.' 
~ 
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Kny.III.37.9S3/2000/2.szám 

Az alapitó okirat 3. pontjából .megállapítható, hogy a 

k()za.le.pf. tvány céljei t az ott megjalól t j ogszabályokba..n 

felsorol t tevékenységek t;ámoga táscival, segi tésével kívá"r1.1a 

megvalósi taní. 

A Legfelsó/::Jb Bíróság már több eseti döntésében r.:fmutatott 

arra., hegy k:i.emelkedóen közhaszn ú szarvezetté 

minősi.téshez nem elegendő az, ha a szervezet a közhasznú 

. tevékenységet támoga t ja, segi ti. A kiemelkedően közhaszn ú 

szervezetté minósités 'törvényi feltétele az, J2ogy a 

közhasznú tevékenységet, közfeladatot a szervez.;?t önállóan, 

m"ga lássa el. A Kőbánya Tűzvédelméért Közalapí tvá.ny e 

feltételeknek nem felel meg, mert nem vett át, illetőleg 

nel'l1 maqo lá.t; el közfeladatot, hanem támogatja,. segití az 

(;nkormányz.at, illetve a tűzoltóság feladéltainak ellátását. 

Tévedett az elsőfokú bíróság, amikor végzésével a 

ké>zala.pJ. tvány támoga tó, segi. tó tevékenységét elegendőnek 

taJ.á~tc!'l a kiemelkedőari közhasznú szervezett:é minösitésbez. 

Mindezek alapj&n a L,egfelsőbb Biróság az elsőfokú biróság 

végzé.sét ·a ·Pp: 259. §a szerint dlkaltr.éizémdó 253. §-ának /2/ 

bekezdése megváltoztatta és a kiemeJ.kedóen közhasznúvá 

mi.n6s1t.és irá-nti kérelmet elutasította. 

Budapest, 2001. március 27. 

Dr. Kol!m.'!t György sk. tanácse~nök, Dr. Ká:z:pá t:i Zo~ tán sk. 

ce~dadó .bi..r6, bíz: ó 

bi.::ó 
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Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatala 

Kovács Róbert Polgármester részére 

Budapest 
Szent László tér 29. 
1102 

Tisztelt Polgármester Ú r! 

Tárgy: kuratóriumi tagságról való 
lemondás 

Alulírott, dr. Kroó Sándor, a Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány kuratóriumának tagja 
2011. október 3-tól a kuratóriumban betöltött tagságomróllemondok. 

Kérem döntésem tudomásul vételét és a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 

Önkormányzat Képviselő-testületének, mint alapítónak a tájékoztatását. 

Budapest, 20 ll. október 3. 

Tisztelettel: 

~--·-----·---------·- ..... ··,; ···- ;:-·------------------
' í"t::;;,-,--F"Oylí:RTJSX:·xvROJ.ET ,. 

KŐBANYAfÖNKORMÁNYZAT-

Iktatószá~lghR~~ir~:J~ lll 1-

.J ZfJ11 OKT u 4. l 
~..l.-.--.----·-----.-.~·.---~----------
&~~átrii 

~J'CótG:ro 



Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatala 

Kovács Róbert Polgármester Úr 
részére 

Budapest 
Szent László tér 29. 
1102 

Tisztelt Polgármester Ú! 

Tárgy: kuratóriumi tagságról való 
lemondás 

Alulírott Kovács Lajos 041419 JA (szem. ig. szám) 1196 Budapest, Nagysándor Józsefutca 
l 00 szám alatti lakos, mint a Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány kuratóriumának tagja 
201l.október 3- tól a kuratóriumban betöltött tagságomróllemondok. 

Kérem döntésem tudomásul vételét és a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Képviselő-testületének, mint alapítónak a tájékoztatását. 

Budapest, 2011. október 3. 

üdvözlettel: 

,' .. -:-. ;.üyARos-x:~=,o~Rüi>1:-
KÓBA,NY':'- f ÖN KORI\1 A:-IYZA"l • 

lktatószá:i.. ~-~~:~.i~~~r.;]~:~ . .t~ < 

2n'l1 OKT j! 
1 

\) " q., ~-·~· 

E~d!ht •.... ~ .... ,ótJ 

lL{ kgu( \:'~,: 



Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatala 

Kovács Róbert Polgármester Úr 
részére 

Budapest 
Sze nt László tér 29. 
1102 

Tisztelt Polgármester Ú! 

Tárgy: elnöki tagságról való 
lemondás 

Alulírott Dietz András, 911 355 BA (szem. ig. szám), 1141 Budapest, Pitvar utca 11. 
szám alatti lakos a mai napon a Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítványban 
betöltött elnöki tagságomról a nyugdíjba vonulásom miatt lemondok. 

Kérem döntésem tudomásul vételét és a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Képviselő-testületének, mint alapítónak a tájékoztatását. 

Budapest, 2011. október 3. 

üdvözlettel: 

rJw:~< 
Dietz András ~ 

l
=itmJ·i\-MXI' FÜVÁROS X. KERÜ!.I:<;T; 

KŐBÁNYAIÖNKORMÁ~YZAT l 
Pol •árme~t<.:ri Hivatala ! 

lktatószá ..... k.~_gf. .. ~ .. Zo..«,/.~l\1- . 
l 

e-v}· ·- · 2011 OKT u 4. ••-<• l 
El&~m: 



3. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 
... /2011 ( ... )határozata 

a Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány alapító okiratának módosításáról, az egységes 
szerkezetű alapító okirat kiadásáról, továbbá a változás bejegyzése iránti eljárásról 

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete, mint 
alapító módosítja a Fővárosi Bíróságon 1236. nyilvántartási számon szereplő Kőbánya 
Közbiztonságáért Közalapítvány alapító okiratát, és a Közalapítvány kezelő szervének 
- kuratóriumának - létszámát öt főben határozza meg. 

Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
20 ll. október 31. 
a kerületfejlesztési és külkapcsolatokért 
felelős alpolgármester 
az Oktatási, Kulturális és Civil Csoport 
vezetője 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az alapító okirat módosítására és a 
változás bejelentésére a Fővárosi BíróságnáL 

Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
20 ll. október 31. 
a kerületfejlesztési és külkapcsolatokért 
felelős alpolgármester 
az Oktatási, Kulturális és Civil Csoport 
vezetője 

3. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy gondoskodjék a Fővárosi Bíróság 12. Pk. 61621/1995/8. 
végzésével 5944. sorszám alatt nyilvántartásba vett Kőbánya Tűzvédelméért 
Közalapítvány alapító okiratának a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CL VI. 
törvénynek megfelelő módosításáról, és kezdeményezze közhasznú szervezetként 
történő nyilvántartásba vételét a bíróságon, a módosított alapító okiratot egységes 
szerkezetbe foglalva terjessze elő elfogadásra a a 2011. novemberi képviselő-testületi 
ülésen. 

Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
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20 ll. október 31. 
a kerületfejlesztési és külkapcsolatokért 
felelős alpolgármester 
az Oktatási, Kulturális és Civil Csoport 
vezetője 


