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Alpolgármestere 

M .) szám ú előterjesztés 

Előterjesztés a Képviselő-testület részére 
a Kőbányai Sport Közhasznú Alapítvány megszüntetéséről 

I. Tartalmi összefoglaló 

Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselö-testülete a Kőbányai Sportegyesületek és 
Sportszervezetek Szövetségével 50-50% részesedéssei hozta létre a Kőbányai Sport 
Közhasznú Alapítványt. Az Alapítványt a Fővárosi Bíróság a 9.Pk.61630/1993/l. számú 
1993. november 4-én kelt végzésével 4326. sorszám alatt jegyezte be a nyilvántartásba. A 
bejegyzésről rendelkező végzés az előterjesztés 2. melléklete. Budapest Kőbányai 

Önkormányzat 962/2005. (XI. 17.) határozatával módosította az alapító okiratot és kérte az 
alapítvány közhasznúsági nyilvántartásba vételét 2006. március 29-étől az alapítvány felvette 
a mai nevét. Az alapító okirat az előterjesztés 3. melléklete. 

Hargittai László a kuratórium elnöki tisztségéről 20 ll. április 15-én lemondott, lemondását 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselö-testülete (a továbbiakban: 
Képviselő-testület) a 32112011. (IV. 21.) határozatával tudomásul vette. A változás nem került 
bejelentésre a Fővárosi Bírósághoz, így kívülálló harmadik személyek felé a kuratórium 
elnökének a képviseleti joga változatlanul fennáll. 

Az Alapítvány folyószámlájának egyenlege 2011. november 11-én: 264 259 Ft, a 
bankszámlakivonat az előterjesztés 4. melléklete. 

Az alapító okirat 1.4 pontja szerint az Alapítvány célja: 
-a gyermek-, iskolai-, diák- és szabadidősport segítése, 
- az egyesületi szakosztályokban folyó sporttevékenység támogatása különös tekintettel az 
utánpótlás nevelésére, 
- az óvodai testnevelés és úszóoktatás, 
- a természetbarát és túramozgalom segítése. 

Javasolom, hogy a Képviselö-testület a Kőbányai Sport Közhasznú Alapítványt szüntesse 
meg, mert az eddigi tapasztalatok szerint az Alapítvány külsö forrásokat nem tudott szerezni, 
kizárólag az alapítói vagyonból és önkormányzati támogatásból működött. A sporttal 
kapcsolatos feladatok ellátása önkormányzati feladat, amit a Képviselö-testület és szervei -
jelen esetben feladatköre szerint a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság - hatékonyabban tud 
ellátni. Az Alapítvány vagyona a KOS Bizottság tartalékkeretébe kerülhet. 

A Kőbányai Sportegyesületek és Sportszervezetek Szövetsége, mint társalapító 2011. 
november 23-án hozzájárult a Kőbányai Sport Közhasznú Alapítvány megszüntetéséhez. A 
társalapítói hozzájárulás az előterjesztés 5. melléklete. 



II. V égrehajtás feltételei 

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények 
módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény l. § (6) bekezdése értelmében a bíróság az 
önkormányzat és az államháztartáson kívüli alapítóval közösen alapított alapítványt az 
alapítók közös kérelmére - az érintett alapítvány hozzájárulásával - megszünteti, ha az 
alapítók ezt arra hivatkozással kérik, hogy az alapítvány céljainak megvalósítása, feladatának 
további ellátása egyéb közfeladatot ellátó szervezet által hatékonyabban megvalósítható. A 
megszűnt alapítvány vagyonát az egyéb közfeladatot ellátó szervezet rendelkezésére kell 
bocsátani. 

III. Döntési javaslat 

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

Budapest, 20 ll. december 6. 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 
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l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

... /2011. ( ...... ) határozata 

a Kőbányai Sport Közhasznú Alapítvány megszüntetéséről 

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete - a Kőbányai 
Sportegyesül~ek és Sportszervezetek Szövetsége társalapítóval közösen - kezdeményezi a 
Fővárosi Bíróságnál a 9.Pk.61630/1/1993/l. végzéssel 1993. november 4-én 4326. sorszám 
alatt nyilvántartásba vett Kőbányai Sport Közhasznú Alapítvány megszüntetését az 
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények 
módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény l.§ (6) bekezdése alapján. 

2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 
megszüntetésre kerülő Kőbányai Sport Közhasznú Alapítvány alapító okiratában célként 
megjelölt feladatokat a Képvisel6-testület és szervei, feladatköre szerint a Kulturális, Oktatási 
és Sport Bizottság ú~ án látja el. 

3. A megszüntetésre kerülő Kőbányai Sport Közhasznú Alapítványnak az OTP Nyrt.-nél 
vezetett 11710002-20081548 bankszámláján-a pénzügyi kötelezettségek teljesítését 
követően - megmaradt pénzbeli vagyona a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat 11784009-15510000 pénzforgalmi számlájára kerüljön átutalásra azzal, hogy 
az összeg a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság tartalékkeretét növeli. 

4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Kőbányai Sport Közhasznú Alapítvány 
megszüntetése iránti intézkedéseket tegye meg, valamint a megszűnésre tekintettel 
intézkedjen az Alapítvány nevében kmábban kötött és még hatályos szerződések 
megszüntetése iránt. 

Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
2012. január 31. 
a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért felelős 

alpolgármester 
a Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil Csoport vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
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VEGZEB 

A Föváro si biróság a .Kőbányai Sp ort A lapitványt az 1959. évi 

IV.tv. l Ptk l 741A.§.I41 bek.alayján 4 3 2 6 .sorszám alatt 
nyilvántartásba vette. 

Az .. alapitivány székhely e: 1102 i3udc;._pest, Sz en t Bász ló tér 29. 
·~ ~ 

·' ~· l 

A képviselő neve:. Hargittai László 1106 Bp.Gyakorló u.41H. · 
.·.: 

Az alapitvány célja: 

Kőbánya sportjának, ~or-tszervezetei müködésének 
támogatása. 

A végzés ellen a kézhezvételtől szá~itott 15 nap alatt 
fellebbezésnek van helye~ 

' 

B u d a J? e s t, 1993. november 4·. 

Dx-.Pö löskei Márt a sk. 
biró 
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A KŐBÁNYAI SPORT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY 
.. EGYSÉGESSZERKEZETBE FOGLALT 

ALAPÍTÓ OKIRAT A 

A jelen Egységes Szerkezethe F~glah /\lapító Okira1 célja; hogy a Fővárosi Bíróságon 4326. 
sorszárnalatt nyilvántartásba veit Kőb~nyai Sport Közhasznú Ahtpítvány (a továbbiakban: 
"Alapitvány") működését a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a 
továbbiakban: ,,Ptk."), valamint a közhasznú szervezetekröl szó)ó-1.997-évi CI,YJ. törvén:y_@.._ .. _ 
továbbiakban: "Khsztv. ") vonatkozó rendelkezései alapján folytath~~-v A R c 3 .1 .~ i R 6 :; i. a 

.• ... -.. 
il. ~.n·.e.:-:tt~·.·· ~ ., ··-.. ." o ··~.:.:. ···~·· ........... . 
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l. l. Az Alapítvány neve: Kőbányai Sport Közhaszn ti Alapí tv~)" : ..... ' . . ............. ...... .. . .. · .......... __ ···-
. . ti-~~~~'!·.'~~·~: ~::::~.:.d~>:'~· .......... . 

1.~. Az Alapítvány székhelye: ll 02 Budapest,iSzent László tt~f~/f'; · ·' · ···· ~Y.k~c: Q--q () 4 i,, 
_..... . . ~--- ::;~:.::~::.::.:!:· ).. • ./. y • // 

lJ; Az Alapítvány Alapítói: 

. 1.3. I. BudapestKőbányai Ölikormányzat Képviselötestülete (1102 Budapest, Szent 
László tér 29., képviseletében eljár: Andó Sándor polgármester; 

1.3.2. Kőbányai Sportegyesületek és Sportszervezetek Szövetsége (ll 05 .Budapest, 
Ihász utca 26., bejegyzési száma: 3209, képviseletében eljár: Zsigmond László 
elnök). 

1.4. Az Alapítvány célja: az Alapítvány a kőbányai sport múködését segíti elő, valamint az 
élősportot támogatja. 

Az Alapítvány elsődleges céljai: 
- a gyennek-, iskolai-, diák- és szabadidősport segítése; 
- az egyesületi szakosztályokban folyó sporttevékenység támogatása különös tekintettel 

az utánpótlás-nevelésére; 
az óvodai testnevelés és úszásoktatás; 
a tennészetbarát és. túrainozgalom segítése. 

·.;:-.. , "" 
Kőbánya élősportjának területei az óvodai testnevelés és úszásoktatás, az iskoiai és 
diáksport versenytendszere, a Sportegyesületek versenysport- és szabadidősport 
szakosztályának tevékenysége, a különböző szintű bajnokságokban, Irupa-rendszerű 
versenyeken. és. a szabadidőben végzett sporttevékenység, a sportági szakszövetségek 
alapfokú:.. és területi versenyrendszere, valamint a természetbarát- és túrainozgalom. 

Kőbánya sportjában prioritása van,.az óvodai testnevelésnek és úszásoktatásnak, iskolai és 
diáksportnak, a tehetségek kiválasztásának ·és gondozásának, a versenysport utánpótlás 
nevelésnek.· · 

A fentiekben meghatározott célok elérése érdekében az Alapítvány által nyújtott 
támogatások fonnája lehet ösztöndíj, rendszeres anyagi-, és eszköztámogatás, illetve 
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egyszeri támogatás. Az Alapítvá~y céljai elérése érdekében jogosult fö- és mellékliilasú 
alkalmazottakat foglalkoztatni. · 

1.5. Az Alapítvány közha5znúsá:gi fokozata: az Alapítvány közhasznú szervezet, melynek 
közhasznúsági fokozata; közhasznú. 

1.6. AzAlapítvány által ellátott közhasznú tevékenységek: 
- egészségmegórzés; betegségmegelö~s, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs 

tevékenység; · 
- nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismerettetjesztés; 

sport,: a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján· 
folytatott sporttevékenység kivételével. · 

Az Alapítvány a fentiekben meghatározott közhasznú tevékenységek megvalósítása 
érdekében anyagi- és eszköztámogatást nyújt, ösztöndíjakat ad, szakkönyvek-, 
folyóiratok-, filmek beszerzését támogatja, versenyeket szervez, illetőleg azokon való 
részvételhez.támogatást nyújt. Az Alapítvány nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is 
részesülhessen a közhasinú szolgáltatásaiból. · 

1.7. Az· Alapítvány vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak· megvalósítása 
érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. 

l ~8. Az Alapítvány gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a jelen Alapító 
Okiratban meghatározott tevékenységére fordítja. 

1.9. Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól 
filggetlen és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 

1.1 O. Az Alapítvány induló tőkéje l 00.000.-Ft, azaz Egyszázezer forint, melyet az Alapítók 
egyenlő arányban viselnek. 

Az Alapítvány vagyona a jelen Alapító Okiratban meghatározott célokra egyszeri, iJletve 
rendszeres támogatás, ösztöndíj formájában haszp.álható fel. Ez vonatkozik az esetleges 
csatlakozások vagy az Alapítvány számlájára történő egyébfelhasználásra is. 

·~ o; l. ll. Az ~apítványhoz bármely bel- és külföldi természetes- és jogi személy, illetve jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezet csatlakozhat, ha az Alapítvány Alapító 
Okitatában foglalt célokkal egyetért, az Alapító Okirat rendelkezéseit magára nézve 
kötelezön~k elismeri, és az Alapítványt anyagi eszközeivel támogatja vagy egyéb 
juttatásokat bocsát az Alapítvány rendelkezésére. · 

1.12. Az esetleges külföldról érkező adományok kezelésére az Alapitvány devizaszámlát nyit. 

·' 1.13. Az Alapítvány az államháztartás alrendszereitől - a normatív támogatás kivételével -
csak irásbeli szerzódés alapján részesülhet támogatásban. A szerződésben meg kell 
határozni a támogatással · való elszámolás feltételeit és módját. A fentiekben 
meghatározották szerint igénybe vehető támogatási lehetőségeket, azok mértékét és 
feltételeit a sajtó útján nyilvánosságra kell hozni. Az Alapítvány által nyújtott cél szerinti 
juttatások bárki által megismerhetők. Az Alapítvány a felelős személyt, a támogatót, 
valamint e személyek hozzátartozóját - a bárki ál~ megkötés nélkül igénybe vehető 
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szolgáltatások, illetve ~ tArsadalmi szerveiet által tagjának a tagsági jogviszony alapján 
nyújtott1 létesítő okiratnak megfelelő juttat~k kivételével - cél szerinti juttatásban nem 
részesí.theti. · 

1.14. Az Alapítvány bármely céÍ szerlnti jütJÍását .. az Alapító Okiratban meghatározott 
szabályok szerint- pályázathoz kötheti.E~ben az esetben a pályázat nem tartalmazhat 
olyan feltételeket, amelyekból· - az eseJ összes körülményeinek mérlegelésével -
megállapítható, hogy a pályázatnak előre rrteghatározott nyertese van (színlelt pályázat). 
Színlelt pályázat a cél szerinti juttatás alapjául nem szolgálhat. 

1.15. Az Alapítvány váltót, illetve más hitelvis~nyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat 
ki. . l 

1.16. Az Alapítvány vállalkozásának fejlesztés~hez közhasznú tevékenységét veszélyeztető 
mértékű hitelt nem vehet fel, az államháziartás alrendszereitól kapott támogatást hitel 
fedezetéül, illetve hitel törlesztésére nem ha~ználhatja fel. 

! 
' 

l~ l 7. Az Alapítvány befektetési teVékenységet _nem folytat Amennyjben az Alapítvány a 
jövőben · befektetési tevékenységet folytatna, úgy köteles befektetési siabályzatot 
készíteni, amelyet a Kuratóritun fogad el. 

n. 
A KURATÓRIUM 

Az Alapítvány kezelő szerve a Kuratórium, amely öt tagból áll. A Kuratórium tagjait az 
Alapítók jogosultak ki jelölni. 

2.1.A Kuratórium összetétele: 

2.1.1. A Kirratórium elnöke: 

lkgittai László (1163 Budapest, Egyenes u. 21. I/3.) 

2.1.2. A Kuratórium tagjai: 

- ~g".tttai LáSzló (l l 63 Budapest, E_gy.enes u. 21. 1/3.); 
- ~gy István (1106 Budapest, Gyakorló~· 5. IX/58.); 
.. ~gy László (ll 02 Budapest, Kolozsvári u. 21.); 
- ....éárvári György (1157 Buda~t, Erdőkerülő u . .33. VI/l-8.); 
- Drágus László (1103 Budapest; Noszlopy u. 47/A). 

2.2. Az Alapítvány képviselete: Az Alapítvány képviseletére a Kuratórium elnöke önállóan 
jogosult. 

Az Alapítvány bankszámlája feletti rendelkeZés tekintetében az Alapítványt. Hargittai 
László kuratóriumi elnök Nagy Istváti filggetlen kuratóriumi taggal vagy Drágus László 
filggetlen kuratóriumi taggal együttesen képviseli. 
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· · tagjaínol< me~blzatása ha~lzatlart idöte szól. A Ku;:tórium tagjBiilak 
tltszahívásá_ra a,kkör kef.Olhet s~r, ha a Kur~tótium tevék~n!ségével az A!apitv~ny célj~t 
-.zélyeztett. A Kuratónum taruának megbt~tása megszunlk, ha a Kuratonumt tag arrol 
Jemond és lemondáSát·az Alapítók ír;ásban tu.qomásul veszik; · 

. . .• . . .•. . ! : 
.. ' ·. . l 

2.4.Áineruiyibei1 a Kurátörium bárhiely tagja • ~agy tisztségviselője meghal, az Alapítók a 
halálától számított 90 napon belül kötelesek gondoskodni új tag kijelöléséről. . . . 

2 .. 5-.A Kuratórium vagy annak tisztségviselője (tagja) által a feladatkörének ellátása során 
Jllrmadik sumélynek okozott kárért az Alapit\iny fe.let&s. A tisztségviselő .(tag) az általa 
e Minőségében az Alapf.tványnak okozott kárért a pol:gárr jog általános szabályai szerint 
feleJ. 

2.6.A Kuratórium tagjai ~evékeQységüket díJmentesen hítják el, azonban a feladataik 
eiNtAsával kapcsolatban felmerütt költségeik mcgtéríté~re igényt tarthatnak. 

2:1-AJ, Alapítók nem jelölhetnek ki, illetve. nem hozhatnak létre olyan Kuratóriumot, 
unelyben az Alapítók - köz~nül vagy közvetve - az Alapítvány vagyo~ának 
felhasználására meghatározó befol)iSt gyakorolhatnak~ . 

2.8.4 Kuratórium kizárólagos hatásköré~ ·tartozik: 
- a jelen Alapító Okiratban meghatározottcélok megvalósítása érdekében az Alapítvány 

tulajdonában álló pénz- és egyéb eszközök felhasználásáról szóló döntés; · 
- az éves beszámoló, elfogadása a tárgyévet követő év május 31. napjáig; 
- B közhasznúsági jelentés elfogadása melynek tartalmaznia kell: 

a) a számviteli beszámolót; 
b) a költségvetési támogatás felhasználását; 
c) a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás t; 
d) a cél szerinti juttatások kimutatását; . 
e) a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a 

helyi tinkonnányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a 
települési önkonnányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott 
támogatás mértékét; . 

J) a közhasznú szervezet ·vezető tisztségviselőinek. nyújtott juttatások 
értékét, illetve összegét; 

g) a közbasznú tevékenységról szóló rövid tartalmi beszámolót. 
arnertnyiben az Alapitvány befektetési tevékenységet folytat~ a befektetési szabályzat. 
elfogadása; 

- az Alapítvány szervezeti- ésműködési rendjének kialakítása; 
- az Alapitvány pén:zügyi rendjénekkialakítása;, 
- pályázatok kiírása. 

2.9.Az Alapítvány éves közhasznúsági jelentésébe áZ Alapítvány székhelyén előzetes 
telefonos egyeztetés alapján bárki betekinthet, illetőleg abból saját költségére másolatot 
k~szfthet. 

2.1 O. Az Alapítvány köteles a közhasznúsági jelentését a tárgyévet követő évben, legkésöbb 
június 30. napjáig a ,,Kőbányai Hírek" címü lapban közzétenni. 

2.11. A Kuratórium működési rendje 
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A Kuratórium szükség szerint, de Jegalább évente négy alkalommal ülésezik: 
2J,t2; A Kuratórium akkor határozatkéPes, ha azon a Kuratóriumi tagok többsége 

jelen van .. A :Kw:atórium _.Uléseit ann* elnöke, akadályoztatása e.SetéQ két tag 
együttesen jogosult összehívni. ' ! 

2.11.3. A Kuratórium üléseinek összehí~ása a napirend közlésével történik, legalább 
l O nappal az ülést megelőzően, ajánlott, tértivevényes levélben vagy rövid úton faxon, 
illetve e-mailen. A rövid úton való kézbesítés akkor tekinthető szábályszerünek, ha azt 
az érdekelt visszaigazolta. : 

~.l 1.4. A Kuratórium évente legalább, egy alkalommal köteles tájékoztatni az 
Alapítókat az Alapítvány tevékenységéről. 

2.11.5~ A Kuratórium döntéseit egyszerü szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. 
Szavazategyenlöség esetén az indítványt elvetettnek kell tekinteni. A Kuratórium 
ülései nyilvánosak. 

2.11.6. A Kuratórium üléseiról jegyzőkönyv készül, amelyet az elnök és egy hitelesítő 
tag ír alá. AKuratóriulll kötéles az ülésein készített. jegyzőkönyvek alapj~ olyan 
n:yilvántártást vezetni, amelyből határozatainak pontos. szövege, időpong a és· hatálya, 
továbbá a határozatot ellenzök és támogatók számaránya, illetve személye 
megállapítható. 

2.11.7. Az Alapitvány működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba, beleértve lt 
fentiekben meghatározott nyilvántartást is, az Alapítvány székhelyén előzetes 
telefonos egyeztetés alapján bárki betekinthet. 

2.1 1.8. A Kuratóriwn köteles határozatait a meghozataluktól számított nyolc napon 
belül ú:ásba foglalni és további nyolc napon belül valamennyi érdekelttel és érintettel 
írásban ktszölni, valamint az Alapítvány· székhelyén lévő nyilvános hirdetőtáblán 
közzétenni. 

2.11.9. !'>z Alapítvány működésével összefUggő dokwnentumo~at- így kOlönösen az 
Alapító Okiratot, a határozatokat, az iratbetekintés rendjére vonatkozó szabályokat, a 
szolgáltatások igénybevételének módjára vonatkozó eljárást, a pályázatokat, valamint 
a beszámolókat- a "Köbányai Hírek" dmű Iapban kell ké>zZétennL 

III. 
A FELÜGYELÖ BIZOTTSÁG 

3.I.Az Alapítvány Alapítói a Kuratóriumtól fUggetlen felügyelő szerv létrehozását határozták 
el és meghatározták annak hatáskarét is. AZ Alapítvány 3 (három) tagú felügyelő 
bizottságat hoz létre, amely tagjai közlll kiválasztja annak elnökét. A Felügyelő Bizottság 
tagjai a jogszabályban meghatározott esetekben vagy az Alapitók indokolt, írásbeli 
döntése alapján hfvhatók vissza. A Feltlgyelő Bizottság az Ogyrendjét maga állapítja meg. 
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Bizottság· tagjai: 

Novák űyuJa, elnök (ll 03 Budapest, Cserkesz u. 45/C.); ! 

Or. KtoóSándor (114_7Budapest,Telepes u: 113~115. A.lpp.Il/6.); 
Ungv!P"iné Németh Zsuzsanria.o(U08 Budapest, Pára u. 8.).1 

3.3. A FeJügyelő Bizottság tagjai tiszteletdíjban, i~Jetve költségtérítésben részesülhetnek. A 
FeJOgyelő Bizottság tagjai megbízatásukat ai Alapító Okirathoz csatolt nyilatkozatuk 
értelmében vállalják. · ; 

3.4.A Felügyelő Bizottság szükség szerint, de évente legalább négy alkalommal ülésezik. A 
Felügyelő· Bizottság í1Jéseinek összehívását a FeJügyelő Bizottság bármely tagja irásban 
kezdeményezheti,. A Felügyelő Bizottság ül~seit az elnö~ . hívja össze a napirend 
közlésével (a tag kezdeményezése esetén az ind!tVány kézhezv~telétöl számftott legkésöbb 
15. napra), az ülést megelőző 8 nappal ajánlott, tértivevényes levélben vagy rövid úton 
faxon, e-mailen. A rövid úton való értesítés érvényességi feltétele az_ érdekelt 
Yi5szaigazolása. 

3.5.A Felügyelő Bizottság hatásköre: . . . 
A. Felügyelő Bizottság ellenőrzi az Alapitvány tnúködését és gazdállcodását. A Felügyel ö 
Bizo~g< az ellenőrzés soráll. a. vezető tisztségviseJóktól jelentést, az Alapítválly 
rnunlglVállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá betekinthet az 
Alapítvány könyveibe és irataiba, azokat megvizsgálhatja. · 

3.6.A Felügyelő Bizottság tagja az Alapítvány Kuratóriumáriak ülésein tanácskozási joggal 
részt vehet, illetve részt vesz, ha jogszabály így rendelkezik. 

3.7.A Felügyelő Bizottság köteles a Kuratóriumot tájékoztatni és annak összehívását 
kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy 
- az Alapítválly működése során olyan jogsza~álysértés vagy az Alapítvány érdekeit 

egyébként súlyosan sér:tő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy 
következményeinek elhárítása, illetve enyhítése a Kuratórium döntését teszi 
szükségessé; . 

- a vezető tisztségviselök felelösségét megalapozó tény merült fel. 

_3.8.A · Kuratórilliri ülését a Felügyelő Bizottság indítványára - annak megtételétől számított 
·.,..:. ., hanninc napon belül - össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a 

Kuratórium ülésének összeJúvására a Feli.lgyelő Bizottság is jogosult. 

3.9.Amennyiben a Kuratórium a törvényes müködés helyreállítás~ érdekében szükséges 
intéZkedéseket nem teszi meg, a Felügyelő Bizottság kötele~ haladéktalanul értesíteni a 
törvényességi felügyeletet ellátó szervet. 

3.1 0. A Felügyelő Bizottság akkor határozatképes, ha azon tagjainak többsége jelen van. A 
Felügyelő Bizottság döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. 
Szavazategyenlőség esetén az indítványt elvetettnek kell tekinteni. A Felügyelő Bizottság 
ülései nyilvánosak, azonban az elnök indokolt esetbenjogosult zárt ülést elrendelni. 

3.11. A Felügyelő Bizottság üléseiről jegyzőkönyv készül, amelyet az elnök és egy hitelesítő 
tag ír alá. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a hozzászólások lényegét, a határozatok 
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pontós szövegét, időpontját és hatályát, tbyábbá a határozatot ellenzök és trurtogatók 
számarányát, illetve szernélyét. A Felügy~ő Bizottság jegyzőkönyveibe az Alapítvány 
székhelyén előzetes telefonos egyeztetés ~lapján. bárki betekinthet, azokról másolatot 
készíthet, amennyiben· a Felügyelő :Bizottság élnöke azt írásban engedélyezi. 

IV. 
ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGISZABÁLYOK 

4.l.A Kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli 
hozzátartozója (Ptk. 685. § b) pont), élettársa a határozat alapján 
- kötelezettség vagy felelősség alól ment~sül vagy 
- bármilyen más előnyben részesül, · ill4tve a megkötendő jogügyletben egyébként 

érdekelt. Nem rnínősül előnynek a'közh~znúszervezet cél szerinti juttatásai keretében 
a bárki által megkötés nélkül igénybe[ vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a 
társadalmi szervezet által tagjának, a lagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő 
okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás. 1 

4.2.Nemlehet a Felügyelő Bizottság elnöke va@. tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki . . 1 . 

a} a Kurat6rlum elnöke vagy tagja, 
b) az Alapítvánnyal a megbízatásá.n kivüli más tevékenység· kifejtésére irányuló 

munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály 
másképp nem rendelkezik, · · 

c} az Alapítvány cél szerinti juttatásából tészesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül 
igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által tagjának a 
tagsági jogviszony alapján nyújtott, léteSítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást -, 
illetve 

d) az a)-c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója. 

4.3.Az Alapítvány megsziintét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető 
tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak 
megszűntét megelőző két évben legalább egy évig - vezető tisztséget, amely az adózás 
rendjéről szóló törvény szerinti köztartozáSát nem egyenlítette ki. 

4.4.A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett 
~ ., közhasZilú szeevezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejüteg más 

közhasznú szervezetnél is betölt. 

v. 
N11LVÁNTARTÁSISZABÁLYOK 

S.l.Az Alapítványnak a cél szerinti tevékenységéból, illetve vállalkozási tevékenységéből 
származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten kell nyilvántartani. 

5.2. Az Alapítvány bevételei: 
a) az alapít6tól, az államháztartás alrendszereitől vagy más adományozótól közhasznú 
céljára vagy működési költségei fedezésére kapott támogatás, iJletve adomány; 
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·b) a közhasZQú tevéke1lység tólytatasából származó, jahhoz közvetlenül kapcsolódó 
bevétel; · ! 
c) az egyéb cél szerinti tevékenység folytatásából ; származó, ahhoz közvetlenül 
kapcsolódó bevétel; 
d) a szervezet eszközeinek befektetéséből szánnazó bevétel; 
e) a tagdíj; 
t) egyéb, más jogszabályokban meghatározott bevétel; 
g) a vállalkozási tevékenységből származp bevétel. 

5.3. Az Al~pitvány költségei; 
a) a közhasznú tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások; · 
kiadások); · . 
b) az egyéb cél szerintí tevékenység érdekében felmerül t közvetlen költségek 
(ráfordítások, kiadások); . • i . 
c) a vállalkozási tevékenység érdekébe~ felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, 
kiadások); ' 
d) a közhasznú és egyéb vállalkozásil tevékenység érdekében felmerült közvetett 
költségek (ráfordítások, kiadások), amely~ket bevételarányosan kell megosztani. 

Az Alapítvány nyilvántartásaira egyebekben ·~ reá irányadó könyvvezetési szabály()kat kell· . 
alkalmazni. · . . ! ·· · 

VI. 
ZÁRÓ RENDELKEZESEK 

Az Alapítvány megszűnésére a Ptk. 74/E. §-ának rendelkezései irányadóak. Az Alapítvány a 
közhasznú jogállásának megszünésekor kötel~s esedékes köztartozásait rendezni, illetőleg 
közszolgáltatás ellátására irányuló · szerződéséből ·eredő kötelezettségeit időarányosan 
teljesíteni. · 

A jelen Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk, valarnint a K.hsztv. 
Vonatkozó rendelkezései. irányadóak. 

~udapest, 2005. november 17. 
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Kivonat a Kőbányai Sportszövetség elnökségi jegyzőkönyvéből: 

"HAT ÁRO ZA TI JEGYZŐKÖNYV 

KéSzült: 2011. november 23. 10.00 órai kezdettel a Budapest Főváros X. keriÚet Kőbányai 
Önkormányzat alpolgármesteri irodájában (1102 Budapest, Szent László tér 29.) megtartott 
rendkívüli elnökségi üléséről 

,, 
Jelen vannak: 
Potos Dona elnök 
Budai László tag 
Sárvári György tag 
Paska Zoltán tag 

Távolmaradását előre jelezte: 
Széles István tag 

Tanácskozási ioggal ielen vannak: 
Radványi Gábor alpolgármester 
Nagy István Kőbányai. Sportközpont mb, verető 

Jegyzőkönyvvezető: 

Magyar Mária ügyintéző 

Potos Ilona elnök köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés 4 fővel 
határozatképes, majd ismertette a napirendet 

Napirend: 

l. Alapítói hozzájárulás a Kőbányai Sport Közhasmú Alapítvány megszüntetéséhez 
2. Javaslat a Kőbányai Sportszövetség és a Budapest Főváros X. kerület Kőbány~ 

Önkormányzat jövőbeni együttműködésére 

Az Elnökség a napirendet egyhangúan elfogadta. 

1./ Napirendi pont: Alapítói hoZzájárulás a Kőbányai Sport Közhasmú Alapítvány 
megszüntetéséhez 

21/20_11. (XI .. 23.) Kőbányai Sportszövetség elnökségi határozata (4 igen, egyhangú 
szavazattal) 
Kőbányai Sportszövetség elnöksége a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai -Önkormányzat, 
- mint társ alapító- kérésére hozzájárul a Kőbányai Sport Közhasmú Alapítvány 
megszüntetéséhez azzal, hogy a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a 
kapcsolódó jogi és egyéb hivatalos ügyintézést felvállalja" 

·.( 

tssP0~ 
Aki hi l · l ~ ~:<-~ . "'r.s-~. J/l /, 

vonat te ességét tgazo om: ( -~ ~" ~·······. ~t/ tfllZ!l{,J-, 0, 
Potos Dona Z 11 ' ~ ~árvári György ·7 

•l- 1 ml 
elnök t~ l ~ elnökségi tag 

·-.~ 7 ~ 
·-~",". 1990 ..,.~·~.:~ 

"--..:_&p~ >i< "il~Y ...... ···~ ··-· .... 
Budapest, 20 ll. november 23. 
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