
BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET 
KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 

POLGÁRMESTERE 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkamiáiiyíaf Képvisel5-tcstüIct ülése 

Buciapesi, 

Tárgy: Javaslat a Kőbánya 
Környezetfejlesztéséért Alapítvány 
helyzetének rendezésére. 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Kőbánya Környezetfejlesztéséért Alapítványt 1991-ben hozta létre a 
Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete, a Fővárosi Bíróság 
9.Pk.66865/l. sz. végzésével 1991. október 30-án 2259. sorszám alatt vette 
nyilvántartásba. 

Az alapító okiratban megjelölt célok a következők: 
1./ A környezetfejlesztési feladatok ellátásához az Önkormányzat önálló anyagi 

alapjának megteremtése. 
2./ A környezetfejlesztési /környezetvédelmi, területrendezési/ programok, kutatások 
finanszírozása. 
3./ A környezetkultúra hagyományainak, megújítási lehetőségeinek kutatása. 
AJ Kisközösségek környezetfejlesztésére irányuló tevékenységének támogatása. 
5./ Infrastruktúrafejlesztés. 
6.1 Aktív területgazdálkodás, ingatlangazdálkodás. 
7./ A környezetfejlesztéssel összefüggő egyéb kérdések megoldása. 

A Kőbánya Környezetfejlesztéséért Alapítvány megszüntetési javaslata esetén 
az alábbiakra kell figyelemmel lenni: 
A 2006. évi LXV. törvény 1. § (4) bekezdése értelmében „A közalapítványt - az 
alapítványra vonatkozó rendelkezéseken túlmenően - a bíróság nemperes eljárásban 
akkor is megszünteti, ha az alapító ezt arra hivatkozással kéri, hogy a közfeladat 
ellátásának biztosítása más módon vagy más szervezeti keretben hatékonyabban 
megvalósítható." Az (5) bekezdésben foglaltak szerint „a közalapítvány megszűnése 
esetén az alapító köteles a megszűnt közalapítvány vagyonát - a hitelezők kielégítése 
után - a megszűnt közalapítvány céljához hasonló célra fordítani, és erről a 
nyilvánosságot megfelelően tájékoztatni" A (6) bekezdés szerint: „A (3)-(5) 
bekezdésben foglaltakat az olyan alapítvány esetében is alkalmazni kell, amelyet az 
Országgyűlés, a Kormány, a minisztérium (miniszter), az országos hatáskörű szerv 
(vezetője) vagy a helyi önkormányzat (képviselő-testülete) önállóan vagy a felsoroltak 
bármelyikével közösen 1994. január 1-je előtt alapított, és e törvény hatálybalépésekor 
még ebben a formában működik." 
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Amennyiben a Tisztelt Képviselő-testület a Kőbánya Környezetfejlesztéséért 
Alapítvány megtartását javasolná abban az esetben a törvényes működés helyreállítása 
céljából az alábbiakra kell figyelemmel lenni: 

A Kuratóriumok összetételére vonatkozóan az 1959. évi IV. törvény (Ptk.) 
74/C. § (3) bekezdése rendelkezik, mely szerint „Nem jelölhető ki, illetve nem hozható 
létre olyan kezelő szerv (szervezet), amelyben az alapító - közvetlenül vagy közvetve -
az alapítvány vagyonának felhasználására meghatározó befolyást gyakorolhat." Tehát 
a Kuratóriumokban nem lehetnek többségben az alapítóval kapcsolatban álló 
személyek, az elnök pedig, amennyiben kapcsolatban áll az alapítóval az alapítvány 
képviseletét nem láthatja el. A kuratóriumi tagok visszahívását a jogszabály nem teszi 
lehetővé. A Ptk. 74/C. § (6) bekezdés szerint: „Ha a kezelő szerv (szervezet) 
tevékenységével az alapítvány célját veszélyezteti, az alapító a kijelölést 
visszavonhatja és kezelőként más szervet (szervezetet) jelölhet ki." A jogszabály erre 
egyéb lehetőséget nem biztosít. A Ptk. 74/C. § (3) bekezdésében foglaltaknak 
megfelelő működés tehát a kuratórium létszámának növelése esetén valósulhat meg, 
valamint az alapító okiratot abban a tekintetben is módosítani kell, hogy a kuratóriumi 
döntések meghozatalánál sem lehetnek többségben az alapítóval kapcsolatban álló 
személyek. 

A kuratórium az alapító okirat szerint 5 tagú. A kuratórium elnöke Láng Ferenc 
önkormányzati képviselő, a tagok közül Szász Csaba alpolgármester, Csornai Károly a 
Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály osztályvezetője, Lőrincz István 
külső bizottsági tag, tehát valamennyien kapcsolatban állnak az alapítóval. Az 5. 
kuratóriumi tag Hargitai László időközben lemondott kuratóriumi tagságáról, melyet a 
Képviselő-testület 1241/2008. (VIII.28.) sz. határozatával tudomásul vett. Az 5 tagú 
kuratóriumból tehát 4 személy kapcsolatban van az alapítóval, amennyiben közülük 
senki nem mond le, akkor az alapítvány törvényes működéséhez a kuratórium jelenlegi 
5 fős létszámát 9-re szükséges növelni. Öt fő új tagot kell jelölni, akik nem állhatnak 
kapcsolatban az alapítóval, és a kapcsolatban nem álló tagok közül jelölhető ki a 
kuratórium elnöke is. 

Jelenlegi kuratórium Kapcsolat az alapítóval Javaslat az új kuratóriumra 
1. Láng Ferenc - elnök önkorm. képviselő 

(összeférhetetlenség!) 
elnök 

(nem lehet kapcsolatban) 
2. Szász Csaba - tag alpolgármester Szász Csaba-tag 
3. Csornai Károly-tag PMH köztisztviselő Csornai Károly-tag 
4. Lőrincz István-tag Külső bizottsági tag Lőrincz István-tag 
5. önkorm. képviselő Láng Ferenc - tag 
6. Nem lehet kapcsolatban -tag 
7. Nem lehet kapcsolatban -tag 
8. Nem lehet kapcsolatban -tag 
9. Nem lehet kapcsolatban -tag 
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Az alapítvány közhasznúsági nyilvántartásba vételét indokolt kérni, mivel az 
alapítvány a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi. LXV. törvény (továbbiakban: 
Ötv.) 8. §-ában foglalt - a településfejlesztés, a településrendezés, az épített és 
természeti környezet védelme tárgykörébe tartozó - helyi önkormányzati közfeladatok 
támogatása révén közhasznú tevékenységet lát el. Ez a tevékenység megfelel a 
közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény (továbbiakban: Khtv.) 26. § 
c) pont 6., 7. és 9. alpontjában megjelölt közhasznú tevékenységeknek. A közhasznú 
jogállás megszerzéséhez a Khtv. 3.§-a alapján kérni kell a Fővárosi Bíróságtól a 
közhasznúsági nyilvántartásba vételt, mely után jogosultakká válnak az SZJA 1 %-os 
nyilatkozatok alapján történő bevételekre. 
Az Alapítvány folyószámlájának egyenlege 2010. 02.26-án: 1.046.734,-Ft. 

A Budapest Kőbányai Önkormányzat által alapított alapítványok és 
közalapítványok helyzetének átfogó rendezéséről készült előterjesztés a 2010. február 
22-én megtartott frakcióvezetői értekezleten került megtárgyalásra. A Kőbánya 
Környezetfejlesztéséért Alapítvány esetében olyan egységes álláspont alakult ki, hogy 
az Alapítvány megszüntetését javasolják, mivel az alapító okiratában kizárólag 
olyan célok találhatóak, melyeket az önkormányzat maga lát el, az Alapítvány külső 
forrásokat nem tudott mozgósítani e feladatok ellátásához. A frakcióülés javasolta, 
hogy a megszüntetésre illetve a kuratóriumokban szükséges esetleges személyi 
változtatásokra az önkormányzat illetékes szakbizottságai tegyenek javaslatot. 

Az előterjesztést a Kőbánya Környezetfejlesztéséért Alapítvány esetében 
illetékes Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalja, a Bizottság 
elnöke a döntést a Képviselő-testületi ülésen ismerteti. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatok 
közül a döntésnek megfelelő határozatokat fogadja el: 

Határozati javaslatok: 

A Kőbánya Környezetfejlesztéséért Alapítvány megszűntetésére tett javaslat esetén: 

1./ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete, mint 
alapító kezdeményezi a bíróságon a Fővárosi Bíróság 9.Pk.66865/l. sz. végzésével 
1991. október 30-án 2259. sorszám alatt nyilvántartásba vett Kőbánya 
Környezetfejlesztéséért Alapítvány a 2006. évi LXV. törvény 1. § (4) bekezdése 
alapján történő - megszűntetését, valamint a Kőbánya Környezetfejlesztéséért 
Alapítvány az OTP Nyrt.-nél vezetett 11710002-20009946 sz. bankszámláján - a 
pénzügyi kötelezettségek teljesítését követően - megmaradt pénzbeli vagyona a 

költségvetésébe kerülését, melyet 
kőbányai környezetfejlesztési és környezetvédelmi célok támogatására kell 
fordítani. 
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2.1 Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
határoz, hogy a megszüntetésre kerülő Kőbánya Környezetfejlesztéséért 
Alapítvány alapító okiratában célként megjelölt feladatokat - „A 
környezetfejlesztési feladatok ellátásához az Önkormányzat önálló anyagi 
alapjának megteremtése, a környezetfejlesztési /környezetvédelmi, 
területrendezési/ programok, kutatások finanszírozása, a környezetkultúra 
hagyományainak, megújítási lehetőségeinek kutatása, a kisközösségek 
környezetfejlesztésére irányuló tevékenységének támogatása, 
infrastruktúrafejlesztés, aktív területgazdálkodás, ingatlangazdálkodás, a 
környezetfejlesztéssel összefüggő egyéb kérdések megoldása" - a megszűntetés 
után a lássa el. 

A Kőbánya Környezetfejlesztéséért Alapítvány megtartása és törvényes működésének 
helyreállítása esetén: 

1./ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy gondoskodjék a Fővárosi Bíróság 9.Pk.66865/l. sz. végzésével 
1991. október 30-án 2259. sorszám alatt nyilvántartásba vett Kőbánya 
Környezetfejlesztéséért Alapítvány alapító okiratának a hatályos jogszabályoknak 
megfelelő módosításáról, különös tekintettel a Ptk. 74/C. § (3) bekezdésében 
leírtakra, mely szerint „Nem jelölhető ki, illetve nem hozható létre olyan kezelő 
szerv (szervezet), amelyben az alapító - közvetlenül vagy közvetve - az alapítvány 
vagyonának felhasználására meghatározó befolyást gyakorolhat.", a Kuratórium 
létszámának 5 főről 9 főre növelésével, valamint a közhasznúsági nyilvántartásba 
vétellel kapcsolatban. 

2.1 Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Kőbánya Környezetfejlesztéséért Alapítvány Kuratóriumának elnöki tisztségéből 
Láng Ferencet visszahívja, kuratóriumi tagságának meghagyása mellett. 

1.1 Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Kőbánya Környezetfejlesztéséért Alapítvány Kuratóriumának elnökévé 
határozatlan időre -t megválasztja. 

AJ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Kőbánya Környezetfejlesztéséért Alapítvány Kuratóriumának tagjává határozatlan 
időre -t megválasztja. 

5./ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Kőbánya Környezetfejlesztéséért Alapítvány Kuratóriumának tagjává határozatlan 
időre -t megválasztja. 

6.1 Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Kőbánya Környezetfejlesztéséért Alapítvány Kuratóriumának tagjává határozatlan 
időre -t megválasztja. 
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1.1 Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Kőbánya Környezetfejlesztéséért Alapítvány Kuratóriumának tagjává határozatlan 
időre -t megválasztja. 

Budapest, 2010. március 30. 

Törvényességi szempontból látta: 

dr. Nészteli István 
jegyző 
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/A Kőbányai Környezetfejlesztési Alapítvány alapító okiratának 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. A 
módosításokat dőlt betű jelzi. / 

A Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselőtestülete, mint 
alapító, Kőbánya gyarapodása, környzetének fejlesztése és 
szépítése érdekében 

A L A P Í T V Á N Y T 

hoz létre. 

l./Az alapítvány neve: 
Kőbányai Környezetfejlesztési Alapítvány. 

2./ Az alapítvány célja: 

2.1 A kőmyzetfejlesztési feladatok ellátásához az önkormányzat 
önálló anyagi alapjainak megteremtése. 

2.2 A kőmyzetfejlesztési (környezetvédelmi, területrendezési) 
programok, kutatások finanszírozása. 

2- 3 A környezetkultúra hagyományainak, megújítási 
lehetőségeinek kutatása. 

2.4 Kisközösségek környzetfejlesztésre irányuló tevékenységének 
támogatása. 

2.5 Infrastruktúra-fejlesztés. 

2.6 Aktív területgazdálkodás, ingatlangazdálkodás. 

2.7 A környezetfejlesztéssel összefüggő egyéb kérdések 
megoldása. 
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3-/ Az alapítvány induló vagyona: 

3.1 Az alapítvány induló vagyona 600.000-Ft, melyet a Kőbányai 
Önkormányzat Képviselőtestülete a bírósági bejegyzést követő 30 
napon belül bocsát az alapítvány rendelkezésére. 

3.2 Az alapítvány működési feltételeit (elhelyezés, távközlési 
es postai szolgáltatások, pénzügyi-adminisztrációs ügyintézés, 
könyvelés) az alapítvány fennállásának időtartamára az alapító 
biztosítja. 

3.3 Az alapítvány nyitott, ahhoz bármely belföldi és külföldi 
természetes és jogi személy pénzbeli és dologi adományaival 
csatlakozhat, amennyiben egyetért az alapítvány kitűzött 
céljaival. Az adományok az alapítvány vagyonrészévé válnak. 
Külföldi felajánló esetén az alapítvány devizaszámlát nyit. A 
devizában felajánlott összeg az alapítvány céljaira devizában 
is felhasználható. 
A felajánlások elfogadásáról a Kuratórium dönt. 

3.4 Az alapítvány céljának elérése érdekében gyűjtéseket 
szervezhet. A Kuratórium az alapítványi vagyon működtetésének 
keretében vállalkozási tevékenységet folytathat, a szabad 
pénzeszközöket kamatozó banki betétbe helyezheti, kötvényt, 
kincstári vagy letéti jegyet vásárolhat. Az alapítványi 
vagyonnal történő gazdálkodás az alapítvány céljainak 
megvalósulását nem veszélyeztetheti. 

3.5 Az alapítványi vagyon felhasználásáról a Kuratórium dönt. 

4-/ Az alapítvány székhelye és működési területe: 

4.1 Székhelye: 1102. Budapest, Szent László tér 29. 

4.2 Az alapítvány működési területe elsődlegesen Budapest-
Kőbánya közigazgatási területe. 



4.3 Kőbánya érdekében illetve általános cél érdekében az 
Alapítvány, Kőbánya közigazgatási területén kivül is 
felhasználható. 

5./Az alapítvány kezelő szerve: 

(kijelölt) legfeljebb hét tagból álló kuratórium. A kuratórium 
tagjait határozatlan időre az alapító választja meg (kéri fel), 
és az alapító jogosult visszahívásukra. A kuratórium tagjai 
titkos szavazással választják meg magúk közül, a kuratórium 
elnökét. 
A kuratórium tagjai: 
Mártonffy Miklós 
György István 
Kerezsi László 
Kozma Viktor 
Zsigó László 

5.2 A kuratórium évente legalább két alkalommal ülésezik. 
A kuratórium határozatképes, ha tagjai közül legalább öten 
jelen vannak. A döntéseket nyílt szavazással, a tagok 
szavazatainak egyszerű szótöbbségével hozza. Szavazategyenlőség 
esetén a kuratórium elnökének szavazata dönt. Sürgős esetben a 
kuratórium ülés megtartása nélkül is határozhat. Ebben az 
esetben a határozat érvényességéhez legalább öt tag 
egybehangzó szavazata szükséges. 

5.3 A kuratórium ülésének napirendjét a kuratórium elnöke 
állítja össze, napirendi pont felvételét bármelyik kuratóriumi 
tag indítványozhatja. Az ülésekről jegyzőkönyvet kell 
készíteni, mely tartalmazza az elhangzott indítványokat, a 
döntéseket határozati formában, valamint a határozatokra 
leadott szavazatok arányát. A jegyzőkönyvet a kuratórium elnöke 
és a jegyzőkönyvvezető írja alá, és az ülésen résztvevő két 
kuratóriumi tag- aláírásával hitelesíti. 



5.4 A kuratórium elnöke és tagjai megbízatásuknak anyagi 
ellenszolgáltatás nélkül tesznek eleget, esetlegesen felmerülő 
költségeik megtérítésére azonban igényt tarthatnak. 

5.5 Az alapítvány alkalmazottai felett a munkáltatói jogokat a 
kuratórium gyakorolja. 
A kuratórium titkárt bízhat meg, aki tevékenységét megbízásos 
jogviszony keretében látja el. 

5.6 A kuratórium megválasztott elnökének és tagjainak nevét, 
lakóhelyét és személyi számát az alapító okirathoz csatolt 
melléklet tartalmazza. 

6./ Az alapítvány képviselője: 

6.1 Az alapítványt a kuratórium mindenkori elnöke képviseli. 
Akadályoztatása esetén - ennek idejére - a kuratórium bármely 
tagjára átruházhatja képviseleti jogát. 
Az alapítvány bankszámlája feletti rendelkezéshez a kuratórium 
elnökének és egy tagjának együttes aláírása szükséges. 

7./ Az alapítvány megszűnése: 

Az alapítvány határozatlan időre jön létre. Megszűnése esetén 
az alapítvány vagyonát az alapító köteles a megszűnt alapítvány 
céljához hasonló célra fordítani. 

8./ Záró rendelkezések: 
Az alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári 
Törvénykönyv valamint az alpítványra vonatkozó egyéb hatályos 
jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni. 

Budapest, 1995.december 10. « 

az alapító képviseletében 



Fővárosi Bíróság 
1363. Budapest 
Markó u. 27. 
14.Pk.66.865/8. 

VÉGZÉS 

A Fővárosi Bíróság elrendeli a 2259. sorszám alatt nyilvántartásba vett Kőbányai 
Környezetfejlesztési Alapítványra vonatkozó alábbi változás bejegyzését. 

Az alapítvány képviselője megváltozott. 
Az új képviselők neve és lakcíme: 

Láng Ferenc 
1103 Budapest, Téglavető köz 5. 

Mártonfly Miklós képviseleti joga megszűnt. 

A végzés ellen a kézbesítéstől számított 15 nap alatt fellebbezésnek van helye. 

Budapest, 2001. április 23. 

Dr. Jaszovszky Lászlóné sk. 
fővárosi bírósági bíró 

Á kiadn^nV hiteléét: 
Ös^yitóaéikarágspnyi Márta 
tísz^vigejö^ ^ 


