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Tárgy: Javaslat a Kőbányai 
Kulturális-Oktatási Közalapítvány 
helyzetének rendezésére. 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 1995-ben hozta létre a 
a Kőbányai Kulturális-Oktatási Közalapítványt, melyet a Fővárosi Bíróság 1996. 
május 6-án kelt 11.Pk. 61705/95/5. sz. végzésével 6124. sorszám alatt bejegyezett. 
1997-ben csatlakozott hozzá a Kőbányai Közművelődési Alapítvány, a Kőbányai 
Oktatási Alapítvány és a Kőbányai Kisebbségekért Alapítvány, melyet a Fővárosi 
Bíróság ll.Pk.61705/95/8. sz. 1997. január 22-ei végzésével jegyzett be. A 
Közalapítvány a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 4-5.§-aiban 
előírtaknak megfelelve kiemelten közhasznú szervezet. 

Az Alapító Okiratban meghatározott célok a következők: 
a./ Az oktatás tárgyi, technikai feltételeinek javítása, elsődlegesen a nyelvoktatás és a 
számítástechnika területén; 
b./ A tanítói, tanári továbbképzések támogatása, a kiemelkedő szakmai munkát végző 
pedagógusok elismerése; 
c./ A hátrányos helyzetű, tehetséges gyermekek támogatása tanfolyamdíj, vagy 
ösztöndíj formájában; 
á.l Az oktatással kapcsolatos szabadidős rendezvények szervezése, lebonyolítása; 
e./ A határon túli magyar és kőbányai gyermekek közötti kapcsolatok kialakítása, 
elmélyítése; 
í.1 A kerület kulturális értékeinek felkutatása, megőrzése, gyarapítása; 
g./ A művészeti alkotóközösségek létrejöttének, működésének és bemutatkozásának 
elősegítése; 
h./ Olyan tevékenységek támogatása, amely a kerület kulturális értékeit más országban 
színvonalasan népszerűsíti, illetve a határon túli magyar művelődési közösségek 
itthoni bemutatkozását elősegíti; 
i./ A kerületi kisebbségi kultúrák támogatása, értékeinek megismerése. 
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A Közalapítvány részére a Fővárosi Bíróság 63.P.25151/2009.4. sz. - Az 
Iljúság Hazaszeretetre és Nemzettudatra Nevelését Elősegítő és Fejlesztő Alapítvány 
megszüntetéséről szóló - ítélete alapján 176.205,-Ft-ot utaltak át. Az alapítvány 
folyószámláján 2010. 02.26-án 173.406,- Ft volt. 

A Kőbányai Kulturális-Oktatási Közalapítvány 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) bekezdés 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." 

Amennyiben a Kulturális és Oktatási Bizottság a Kőbányai Kulturális-Oktatási 
Közalapítvány megtartását javasolná abban az esetben a törvényes működés 
helyreállítása céljából az alábbi intézkedésekre szükséges javaslatot tenni: 

A kuratórium elnöke: Fehér László önkormányzati képviselő, a kuratórium 
tagjai: dr. Csicsay Claudius Iván tanácsnok, Dávid Tibor a Pataky Művelődési 
Központ igazgatója, Mészáros Ferenc a Felnőttek Általános Iskolájának igazgatója és 
külső bizottsági tag, tehát valamennyien kapcsolatban állnak az alapítóval. A 
kuratórium 5. tagja Presztolánszky Natália lemondott kuratóriumi tagságáról, melyet a 
Képviselő-testület 1565/2008. (X.16.) sz. határozatával tudomásul vett 

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 5 főről 9 főre növelése esetén 
valósulhat meg, 5 fő - az alapítóval kapcsolatban nem álló - új kurátor (közöttük az 
elnök) megválasztásával. 

Az alapító okiratot abban a tekintetben is módosítani kell, hogy a kuratóriumi 
döntések meghozatalánál sem lehetnek többségben az alapítóval kapcsolatban álló 
személyek. 
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Jelenlegi kuratórium Kapcsolat az alapítóval Javaslat az új kuratóriumra 
1. Fehér László - elnök önkorm. képviselő 

(összeférhetetlenség!) 
elnök 

(nem lehet kapcsolatban) 
2. dr. Csicsay Claudius 
Iván - tag 

tanácsnok dr. Csicsay Claudius Iván-tag 

3. Dávid Tibor -tag Pataky Műv. Központ 
igazgató(önkorm.intézm.) 

Dávid Tibor - tag 

4. Mészáros Ferenc -tag Felnőttek Alt.Isk.igazgató 
(önkorm. Intézm.) 

Mészáros Ferenc - tag 

5. önkorm. Képviselő Fehér László - tag 
6. Nem lehet kapcsolatban -tag 
7. Nem lehet kapcsolatban -tag 
8. Nem lehet kapcsolatban -tag 
9. Nem lehet kapcsolatban -tag 

Az eredetileg háromtagú Felügyelő Bizottságból - melynek elnöke Szász Csaba, tagja 
dr. Pluzsik András - Kárpáti Györgyné FB tag lemondott, melyet a Képviselő-testület 
1429/2008. (IX. 18.) sz. határozatával tudomásul vett, helyette új Felügyelő bizottsági 
tagot szükséges választani. 

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 Kőbányai 
Kulturális-Oktatási Közalapítvány esetében olyan egységes álláspont alakult ki, hogy a 
Közalapítvány megszüntetését javasolják, mivel az alapító okiratában kizárólag olyan 
célok találhatóak, melyeket az önkormányzat és intézményei látnak el, a 
Közalapítvány 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, a Felügyelő Bizottsági tagok személyét pedig a frakciók javasolják. 

Az előterjesztést a Kulturális-Oktatási Közalapítvány esetében illetékes 
Kulturális és Oktatási 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 Kulturális-Oktatási Közalapítvány megszüntetésére tett javaslat esetén: 

1./ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat, mint alapító kezdeményezi 
a bíróságon a Fővárosi Bíróság 1996. május 6-án kelt 11.Pk. 61705/95/5. sz. 
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végzésével 6124. sorszám alatt nyilvántartásba vett Kőbányai Kulturálís-Oktatási 
Közalapítvány a 2006. évi LXV. törvény 1. § (4) bekezdése alapján történő -
megszűntetését, valamint a Kőbányai Kulturális-Oktatási Közalapítvány az OTP 
Nyrt.-nél vezetett 11710002-20083186 sz. bankszámláján - a pénzügyi 
kötelezettségek teljesítését követően - megmaradt pénzbeli vagyona a 

költségvetésébe kerülését, melyet 
kőbányai kulturális és oktatási célok támogatására kell fordítani. 

2.1 Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat úgy határoz, hogy a 
megszüntetésre kerülő Kőbányai Kulturális-Oktatási Közalapítvány alapító 
okiratában célként megjelölt feladatokat - „Az oktatás tárgyi, technikai 
feltételeinek javítása, elsődlegesen a nyelvoktatás és a számítástechnika területén; 
A tanítói, tanári továbbképzések támogatása, a kiemelkedő szakmai munkát végző 
pedagógusok elismerése; A hátrányos helyzetű, tehetséges gyermekek támogatása 
tanfolyamdíj, vagy ösztöndíj formájában; Az oktatással kapcsolatos szabadidős 
rendezvények szervezése, lebonyolítása; A határon túli magyar és kőbányai 
gyermekek közötti kapcsolatok kialakítása, elmélyítése; A kerület kulturális 
értékeinek felkutatása, megőrzése, gyarapítása; A művészeti alkotóközösségek 
létrejöttének, működésének és bemutatkozásának elősegítése; Olyan tevékenységek 
támogatása, amely a kerület kulturális értékeit más országban színvonalasan 
népszerűsíti, illetve a határon túli magyar művelődési közösségek itthoni 
bemutatkozását elősegíti; A kerületi kisebbségi kultúrák támogatása, értékeinek 
megismerése." a megszűntetés után a lássa 
el. 

A Kőbánvai Kulturális-Oktatási Közalapítvány megtartása és törvényes működésének 
helyreállítására tett javaslat esetén: 

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy gondoskodjék a Fővárosi Bíróság 1996. május 6-án kelt 1 l.Pk. 
61705/95/5. sz. végzésével 6124. sorszám alatt nyilvántartásba vett Kőbányai 
Kulturális-Oktatási Közalapítvány 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.", valamint a 
Kuratórium létszámának 5 főről 9 főre emelésével kapcsolatban. 

2 Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete, hogy a 
Kulturális-Oktatási Közalapítvány Kuratóriumának elnöki tisztségéből Fehér 
Lászlót visszahívja kuratóriumi tagságának meghagyása mellett. 

3. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Kőbányai Kulturális-Oktatási Közalapítvány Kuratóriumának elnökévé 
határozatlan időre -t megválasztja. 
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4. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Kőbányai Kulturális-Oktatási Közalapítvány Kuratóriumának tagjává határozatlan 
időre -t megválasztja. 

5. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Kőbányai Kulturális-Oktatási Közalapítvány Kuratóriumának tagjává határozatlan 
időre -t megválasztja. 

6. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Kőbányai Kulturális-Oktatási Közalapítvány Kuratóriumának tagjává határozatlan 
időre -t megválasztja. 

7. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Kőbányai Kulturális-Oktatási Közalapítvány Kuratóriumának elnökévé 
határozatlan időre -t megválasztja. 

8. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Kőbányai Kulturális-Oktatási Közalapítvány Felügyelő Bizottságának tagjává 
határozatlan időre -t megválasztja. 

Budapest, 2010. március 30. 

Ví rbai Lajos 

Törvényességi szempontból látta: 

dr. Neszteli István 
jegyző 



BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 
POLGÁRMESTERE 

A L A P Í T Ó O K I R A T 

/ a módosításokkal egységes szerkezetben/ 

1./ A Közalapítvány elnevezése: Kőbányai Kultúrális-Oktatási Közalapítvány. 

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

3.1 A Közalapítvány célja: 
a./ oktatás tárgyi, technikai feltételeinek javítása, rövidtávon elsődlegesen a nyelvoktatás és a 
számítástechnika területén, 
b./ tanítói, tanári továbbképzések támogatása, kiemelkedő szakmai munkát végző 
pedagógusok elismerése, 
c./ hátrányos helyzetű, tehetséges gyermekek támogatása tanfolyamdíj vagy ösztöndíj 
formájában, 
d./ oktatással kapcsolatos szabadidős rendezvények szervezése, lebonyolítása, 
e./ határon túli magyar és kőbányai gyermekek közötti kapcsolatok kialakítása, elmélyítése. 
f./ a kerület kulturális értékeinek felkutatása, megőrzése, gyarapítása, 
g./ művészeti alkotóközösségek létrejöttének, működésének és bemutatkozásának elősegítése, 
h./ olyan tevékenységek támogatása, mely a kerület kulturális értékeit más országokban 
színvonalasan népszerűsíti, illetve a határon túli magyar művelődési közösségek itthoni 
bemutatkozását elősegít, 
i./ a kerületi kisebbségi kultúrák támogatása, értékeinek megismertetése. 

A közalapítvány a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 4-5. §-aíban 

előírtaknak megfelelve kiemelten közhasznú szervezet, tekintettel arra, hogy egyebek mellett 

a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi XXV. törvény 8. §-ában, valamint a közoktatásról 

szóló 1993. évi LXXIX. törvény 85-88. §-aiban meghatározott helyi önkormányzati 

közfeladatok végzése révén közhasznú tevékenységeket lát el. 

A közalapítvány a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26. §-ában 

foglaltak közül az alábbiakban meghatározott közhasznú tevékenységeket látja el: 

1102 Budapest. Szent László tér 29. Ki Levélcím: 1475 Budapest Pf.: 35. S TeL: 262-09-53 Fax: 261-
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a 4. alpont szerinti: nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, az 5.alpont 

szerinti: kulturális tevékenység, 

a 6. alpont szerinti: kulturális örökség megóvása, 

a 11. álpont szerinti: hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének 

elősegítése, 

a 13. alpont szerinti: a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon 

túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység, 

4.1 A Közalapítvány induló vagyona: 

A közalapítvány induló vagyona: 1. 000.000.- Ft, azaz egymillió forint, melyet az Alapító 

átutalt az OTP Rt. Önkormányzati Fiókjánál ( V. Báthory u. 9.), a közalapítvány induló 

tőkéjének elhelyezésére elkülönített bankszámlára, és ennek megtörténtét a bíróság felé 

igazolta.. 

5/Csatlakozás a közalapítványhoz: 

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

személy, intézmény csatlakozhat, amennyiben a közalapítvány megfogalmazott céljaival 

egyetért, és azokat vagyoni hozzájárulásával támogatni kívánja. 

5.2 A közalapítványhoz csatlakozó személy vagy szervezet a csatlakozáshoz feltételeket nem 

szabhat. 

5.3 A közalapítvány közhasznú céljainak elérés érdekében adományokat gyűjthet. A 

közalapítvány nevében és javára adománygyűjtésre a Kuratórium által megbízott és írásbeli 

meghatalmazással rendelkező személyek jogosultak. 

A közhasznú szervezet nevében vagy javára történő adománygyűjtés nem járhat az 

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

méltóság sérelmével. 

6.1 A közalapítvány vagyonának felhasználása: 

6.1 A közalapítvány 4.1 pontban megjelölt induló vagyona növekedhet: 

az alapítótói, 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; 
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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 

bevételekkel; 

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 szerinti juttatások bárki által megismerhetők. 

6.2 Az alapítványi vagyon működtetésére a Kuratórium jogosult, mely az alapítványi célok 

elérése érdekében az alapítványi vagyonnal önállóan gazdálkodik. 

A közalapítvány 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 

értékpapírokba, állampapírokba 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 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 értékpapírt nem bocsáthat ki, 

vállalkozásának fejlesztéséhez közhasznú tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem 

vehet fel; az államháztartás alrendszereitől kapott támogatást hitel fedezetéül, illetve hitel 

törlesztésére nem használhatja fel. 
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A közalapítvány az 1997. évi CLVI. törvény 17.§-ában megjelölt befektetési tevékenységet 

nem folytat. 

A Közalapítvány tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait a "Kőbányai 

Hírek" című helyi lapban rendszeresen nyilvánosságra hozza . 

6.4. A közalapítvány vagyonának felhasználásáról a Kuratórium dönt. 

A Közalapítvány céljainak megvalósítása érdekében az alapítványi vagyonból pályázat útján 

nyújtható: 

a./ ösztöndíj, támogatás, 

b./ alapítványi anyagi juttatás bármely megoldás, szervezet vagy tevékenység 

finanszírozására, amely a Közalapítvány céljainak eléréséhez értékes, avagy jelentős, széles 

körben hasznosítható eredményt ígér. 

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 1997. évi CL VI. törvény 26. 

§-ának i) pontjában megjelöltek irányadóak. 

A közalapítvány a felelős személyt, a támogatót, valamint e személyek hozzátartozóját - a 

bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások kivételével - cél szerinti juttatásban 

nem részesítheti. 

1.1 A közalapítvány kezelő szerve: 

7.1 A közalapítvány kezelője és legfőbb döntéshozó szerve az öt (5) tagból álló Kuratórium. 

A Kuratórium tagjait az Alapító kéri fel határozatlan időre. A kuratórium elnökét - a 

kuratórium tagjai közül - az alapító jelöli ki határozatlan időre. 

A közalapítvány - mint kiemelkedően közhasznú szervezet - megszűntét 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. 

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. 
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A kuratóriumi tagság megszűnik: 

- 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: Kosikné Ácsai Mária (1104 Budapest, Mádi u. 169.) 

A kuratórium tagjai: 
Dr. Csicsay Claudius Iván (1149 Budapest, Répássy u. 4) 

Benyó Natália ( 1108 Budapest, Szőlővirág u. 2. 3/14.) 

Dávid Tibor ( 1195 Budapest, Árpád u. 9/A) 

Mészáros Ferenc ( 1101 Budapest, Üllői út 1201/52.) 

7.3. A Kuratórium elnöke és tagjai az alapítóval munkajogi, rokoni vagy egyéb érdekel ts égi 

viszonyban nem állnak, továbbá egyikük sem volt két éven belül olyan megszűnt közhasznú 

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 szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26. 

§-ának m.) pontja alapján vezető tisztségviselőnek minősülnek. 

7.4 A Kuratórium elnöke és tagjai díjazásban nem részesülnek. 

A Kuratórium tagjainak a kuratóriumi üléseken történő részvételükkel kapcsolatosan 

közvetlenül felmerülő és indokolt költségeit a közalapítvány megtéríti. 

A Kuratórium megtéríti tagjainak a Kuratórium által meghatározott feladat ellátásával 

kapcsolatban felmerült dologi kiadásait. 

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

jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést készíteni, melynek tartalmaznia kell az 

alábbiakat: 

- a számviteli beszámolót; 

- a költségvetési támogatás felhasználását; 

- a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást; 
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- a cél szerinti juttatások kimutatását; 

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

önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok 

társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét; 

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

- a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót. 

Az éves beszámoló és a közhasznúsági jelentés elfogadása a Kuratórium kizárólagos 

hatáskörébe tartozik. 

7.6 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 Kuratórium elnöke hívja össze. 

Az indítvány benyújtásától számított 30 napon belül össze kell hívni a Kuratórium ülését, ha 

ezt legalább két tagja, vagy a Felügyelő Bizottság kezdeményei. 

A kuratóriumi ülésre vonatkozó meghívó egy példányát - a helyben szokásos módon - a 

Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján is el kell helyezni vagy a 

Kőbányai Hírek című helyi lapban közzé kell tenni. 

7.7 A Kuratórium ülései nyilvánosak. A Kuratórium zárt ülést rendel el, ha a nyilvánosság a 

Közalapítvány céljait, érdekeit közvetlenül veszélyeztetné. 

A Kuratórium ülését a Kuratórium elnöke, akadályoztatása esetén az elnök által kijelölt tag 

vezeti le. Az elnök által kijelölt levezető tag hiányában illetve annak 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. 

Határozatképtelenség esetén a kuratóriumi ülést harminc (30) napon belül - változatlan 

napirenddel - ismételten össze kell hívni. 

A Kuratórium határozatait általában nyílt szavazással, az ülésen jelenlevő tagok egyszerű 

szótöbbségével hozza. Szavazategyenlőség esetén a levezető elnök szavazata dönt. 

A Kuratórium döntése alapján titkos szavazás is tartható. Ilyen esetben szavazategyenlőség 

esetén a szavazást addig kell megismételni, amíg döntés nem születik. 

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 

- kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy 
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- bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. 

Nem minősül előnynek a közalapítvány cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés 

nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás. 

A Kuratórium, egyedi döntéseit az érintettel (pályázókkal) írásban - igazolható módon közli. 

A pályázatok eredményét a Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján is 

el kell helyezni vagy a Kőbányai Hírek című helyi lapban közzé kell tenni. 

7.8 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 tartalmaznia. 

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 megjelöléssel kell ellátni 

és azokat a Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Közoktatási és 

Közművelődési Irodáján kell nyilvántartani és tárolni. A jegyzőkönyvek alapján készült 

nyilvántartásnak ("KURATÓRIUMI DÖNTÉSEK KÖNYVE") tartalmaznia kell a 

kuratóriumi döntések (határozatok) tartamát, időpontját, hatályát, illetve a döntést támogatók 

és ellenzők arányát továbbá - ha nem titkos szavazással hozták a határozatot - a nevüket is. 

A Kuratóriumi Döntések Könyvét, valamint a Kuratórium működésével kapcsolatos iratokat, 

a Közalapítvány éves beszámolóját és közhasznúsági jelentését bárki megtekintheti minden 

hétfőn 16-18 óra között a Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Közoktatási és 

Közművelődési Irodáján, és arról a - másolási költség kiegyenlítése mellett - másolatot 

készíthet. 

A Kuratórium döntéseit a Kuratórium elnöke írásban, igazolható módon köteles közölni az 

érintettekkel. 

A közalapítvány éves beszámolóját és a közhasznúsági jelentést valamint a közalapítvány 

működésére vonatkozó adatokat, továbbá a szolgáltatások igénybevételének módját a 

"Kőbányai Hírek" című helyi lapban közzé kell tenni. 
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7.9 A közalapítvány működésének, gazdálkodásának, számvitelének, ügyvitelének és 

kötelezettségvállalásainak ellenőrzésére, az alapító három tagú Felügyelő Bizottságot hoz 

létre. 

A felügyelő bizottság tagjainak megbízatása határozatlan időre szól. 

A felügyelő bizottság elnöke: Szász Csaba 

A felügyelő bizottság tagja: Kárpáti Györgyné 

A felügyelő bizottság tagja: Dr. Pluzsik András 

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

- a Kuratórium elnöke vagy tagja, 

- 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 vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat - illetve 

az előző pontokban meghatározott személyek hozzátartozója. 

A felügyelő bizottsági tagok elfogadó illetve összeférhetetlenségi nyilatkozata az alapító okirat 

elválaszthatatlan mellékletét képezi. 

A felügyelő bizottsági tagság megszűnik: 

- a tag halálával, 

- lemondással, 

- az alapító által történő visszahívással 

- a közalapítvány megszűnésével. 

A Felügyelő Bizottság ellenőrzése során a kuratóriumtói jelentést, a közalapítvány 

munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a közalapítvány 

könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja, pénzkezelési és utalványozási 

rendjét áttekintheti. 
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A Felügyelő Bizottság célvizsgálatot folytat, ha a Közalapítvány céljainak megvalósulását 

illetve a pénzügyi-gazdálkodási tevékenység szabályszerűségét veszélyeztetve látja. 

A Felügyelő Bizottság véleményezi a Kuratórium éves beszámolóját. 

A Felügyelő Bizottság tagjai a közalapítvány kuratóriumi ülésén tanácskozási joggal részt 

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

vehetnek igénybe. 

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 sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy 

következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult kuratórium döntését 

teszi szükségessé; 

- a kuratóriumi tagok felelősségét megalapozó tény merült fel. 

Az intézkedésre 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 meg, a Felügyelő 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 működésére a Kuratórium működésére vonatkozó szabályokat kell 

megfelelően alkalmazni. 

8./ A közalapítvány képviselete, bankszámla feletti rendelkezés: 

A közalapítványt a kuratórium elnöke képviseli. A közalapítvány bankszámlája feletti 

rendelkezéshez Kosikné Ácsai Mária kuratóriumi elnök és Mészáros Ferenc kuratóriumi 

tag együttes aláírása szükséges. 
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9./ Az alapító okirat módosítása: 

Az alapító okirat módosítása nem eredményezheti a közalapítvány vagyonának csökkentését 

vagy az alapítványi célok szűkítését. 

10./ A közalapítvány megszűnése: 

A közalapítvány határozatlan időre jön létre. Megszűnése esetén vagyona - a hitelezők 

kielégítése után - az alapítót illeti, aki köteles azt a megszűnt közalapítvány céljához hasonló 

célra fordítani, és erről a nyilvánosságot megfelelően tájékoztatni. 

11./ Záró rendelkezések: 

11.1 A Ptk. 74./G. (2) bekezdése alapján közfeladatnak minősül az a helyi önkormányzati 

feladat, melynek ellátásáról - jogszabály alapján - az önkormányzatnak kell' gondoskodni. 

1990. évi LXV. törvény 8.§ (4) 

A közalapítvány létrehozása nem érinti az önkormányzatnak a feladat ellátására vonatkozó 

kötelezettségét. 

11.2 A közalapítványhoz egyesítés útján csatlakoztak az alábbi alapítványok: 

Kőbányai Oktatási Alapítvány 

Kőbányai Közművelődési Alapítvány 

Kőbányai Kisebbségekért Alapítvány 

Az egyesítést a Fővárosi Bíróság 1997. január 22-én kelt, 11. Pk. 61705/95/8. sorszámú 

végzésével vette nyilvántartásba. 

11.3 A közalapítvány közvetlen politikai tevékenységet, pártpolitikai tevékenységet nem 

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

választásokon országgyűlési valamint megyei, fővárosi önkormányzati képviselőjelöltet nem 

állíthat és nem támogathat. 

A közalapítvány - céljai megvalósítása érdekében - együttműködik a hasonló közfeladatot 

ellátó állami, önkormányzati szervekkel, társadalmi szervezetekkel, alapítványokkal. 
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11.4 A közalapítvány a kiemelten közhasznú jogállásának megszűnésekor köteles esedékes 

köztartozásait rendezni, illetőleg közszolgáltatás ellátására irányuló szerződéséből eredő 

kötelezettségeit időarányosan teljesíteni. 

11.5 A Közalapítvány alapító okiratában nem szabályozott kérdésekben a Polgári 

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

rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. A jelen alapító okiratot hivatalos lapban közzé 

kell tenni. 

A kiemelten közhasznú jogállást a közalapítvány a közhasznúsági nyilvántartásba történő 

bejegyzéssel szerzi meg. 

Budapest, 2001. február hó 25. napján 
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A Fővárosi Bíróság elrendeli a 6124. sorszám alatt nyilvántartásba vett: Kőbányai Kulturális 
-Oktatási Közalapítvány - ra vonatkozó alábbi változás bejegyzését, 

A közalapítvány képviselete megváltozott. 
Az eddigi képviselő Kosikné Ácsai Mária képviseleti joga megszűnt. 

A közalapítvány új képviselője: 
Fehér László 1104 Budapest, Mádi u. 119/a. fsz. 2. 

Egyben a bíróság elrendeli a nyilvántartási adatok kiegészítését az alábbiak szerint. 
- m 

A közalapítvány célja szerinti besorolása: oktatási-, kulturális tevékenység 

Az alapítvány típma? Közalapítvány --r-—~~^^-^rr~—~--= .--—-- = •■ -- -■ • -

A közalapítvány vagyon-felhasználási módja: 
A Közalapítvány céljainak megvalósítása érdekében az alapítványi vagyonból pályázat útján 
nyújtható: ösztöndíj, támogatás. Az alapítványi anyagi juttatás bármely más megoldás, 

szervezet vagy tevékenység finanszírozása, amely a Közalapítvány céljainak eléréséhez 
értékes, avagy jelentős, széles körben hasznosítható eredményt ígér. 

Az alapítvány nyílt közalapítvány 

A kezelőszerv tagjainak neve és lakóhelye: 
Elnök: Fehér László . . 1104 Budapest, Mádi u. 119/a. fsz. 2. 

Dr. Csicsay Claudius Iván 1149 Budapest, Pépássy u. 4. 
Benyó Natália 1108 Budapest, Szőlővirág u. 2.3/14. 
Dávid Tibor 1195 Budapest, Árpád u. 9/A. 
Mészáros Ferenc 1101 Budapest, Üllői út 1201/52. 

Az alapító okirat módosításának kelte: 2005. március 24. 

A végzés ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül a Fővárosi ítélőtáblához címzett, de 
Fővárosi Bíróságnál 3 pld-ban benyújtott fellebbezésnek van helye. 


