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Tárgy: Javaslat a Reménysugár 
Alapítvány helyzetének rendezésére. 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 1992-ben hozta 
létre a Fővárosi Bíróság 9.Pk.69.088/1992. sz. 1992. július 15-i végzésével 3235. 
sorszám alatt nyilvántartásba vett Reménysugár Alapítványt. 

A kuratórium elnökét Nóvák Gyulát a Budapest Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testülete 227/2005. (III. 24.) sz. határozatával saját kérésére felmentette és 
új kuratóriumi elnököt nem választott helyére. A kuratórium tagjai közül: Pintér 
Jánosné lemondott kuratóriumi tagságáról, melyet a Képviselő-testület 1564/2008. 
(X.16.) sz. határozatával tudomásul vett, Ambrus Péter kuratóriumi tagságáról 
lemondott, de a Képviselő-testület határozatban még nem vette tudomásul. A 
Kuratórium tagjai jelenleg Bánáti Rudolf és Illéssy Zoltán. 

Az Alapító Okiratban megjelölt célok a következők: A kőbányai hátrányos 
helyzetű családok szociális gondjainak átfogó enyhítése; Ezen belül kiemelten kívánja 
támogatni a nagycsaládosok és idősek üdültetését, a legrászorultabbak ingyenes 
étkeztetését, a fiatal házasok életkezdését, a tehetséges fiatalok továbbtanulását, az 
ünnepi ajándékozást. 

Az alapítvány bankszámlájának 2010. 02.26-ei egyenlege - 8.934,-Ft hiányt 
mutat és az OTP kéri a rendezését. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Képviselő-testülete 1213/2009. (VI. 18.) sz. határozatával a bankszámla 
vezetési költségekre 20.000,-Ft összegű támogatást biztosított az Alapítvány 
képviselőjének kinevezése után, mely nem történt meg, így a támogatás sem volt 
átutalható, mivel a támogatási megállapodást csak az alapítvány képviselője írhatta 
volna alá. 

A Reménysugár Alapítvány megszűntetése 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 
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akkor is megszünteti, ha az alapító ezt arra hivatkozással kéri, hogy a közfeladat 
ellátásának biztosítása más módon vagy más szervezeti keretben hatékonyabban 
megvalósítható." 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." 

Amennyiben a Tisztelt Képviselő-testület a Reménysugár Alapítvány 
megtartásáról döntene abban az esetben a törvényes működés helyreállítása céljából az 
alábbiakról szükséges határozatokat hozni: 

a./ A Kuratórium elnökének és két új tagjának megválasztása 
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. Az alapító okiratot abban a tekintetben is módosítani kell, 
hogy a kuratóriumi döntések meghozatalánál sem lehetnek többségben az alapítóval 
kapcsolatban álló személyek 

A kuratórium további működéséhez elnök és 2 fő kurátor választása szükséges, 
akik közül az elnök és 1 fő kurátor nem állhat kapcsolatban az alapítóval. 

Jelenlegi kuratórium Kapcsolat az alapítóval Javaslat az új kuratóriumra 
1 - elnök nem lehet kapcsolatban elnök 

2. Bánáti Rudolf- tag önkormányzati képviselő Bánáti Rudolf -tag 
3. Illéssy Zoltán -tag nincs kapcsolatban Illéssy Zoltán -tag 
4 -tag kapcsolatban lehet -tag 
5 -tag nem lehet kapcsolatban -tag 

b./ A Reménysugár Alapítvány közhasznúsági nyilvántartásba vétele 
Az alapítvány az Ötv. 8. §-ában foglalt - az egészségügyi és a szociális ellátás 

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 1., 2., 10. és 11. 
alpontjában megjelölt közhasznú tevékenységeknek. A közhasznú jogállás 
megszerzéséhez a Khtv. 3.§-a alapján kezdeményezni kell a bíróságtól a 
közhasznúsági nyilvántartásba vételt. 

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 Reménysugár 
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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, az Alapítvány elnöke és kuratóriumi 
tagjainak többsége lemondott. A frakcióülés javasolta, hogy a megszüntetésre illetve a 
kuratóriumokban szükséges esetleges személyi változtatásokra az önkormányzat 
illetékes szakbizottságai tegyenek javaslatot. 

Az előterjesztést a Reménysugár Alapítvány esetében illetékes Szociális és 
Egészségügyi Bizottság megtárgyalja, a Bizottság elnöke a döntést a Képviselő
testületi ülésen ismerteti. 

Határozati javaslatok: 

A Reménysugár Alapítvány megszűntetésére tett javaslat esetén: 

1./ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete, mint 
alapító kezdeményezi a bíróságon a Fővárosi Bíróság 9.Pk.69.088/1992. sz. 1992. 
július 15-i végzésével 3235. sorszám alatt nyilvántartásba vett Reménysugár 
Alapítvány a 2006. évi LXV. törvény 1. § (4) bekezdése alapján történő -
megszűntetését. 

2.1 Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
határoz, hogy a megszüntetésre kerülő Reménysugár Alapítvány alapító okiratában 
célként megjelölt feladatokat - „A kőbányai hátrányos helyzetű családok szociális 
gondjainak átfogó enyhítése; Ezen belül kiemelten kívánja támogatni a 
nagycsaládosok és idősek üdültetését, a legrászorultabbak ingyenes étkeztetését, a 
fiatal házasok életkezdését, a tehetséges fiatalok továbbtanulását, az ünnepi 
ajándékozást." a megszűntetés után a lássa 
el. 

A Reménysugár Alapítvány megtartása és törvényes működésének helyreállítására tett 
javaslat esetén: 
1./ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 

tudomásul veszi Ambrus Péter lemondását a Reménysugár Alapítvány 
kuratóriumi tagságáról. 

2.1 Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Reménysugár Alapítvány Kuratóriumának elnökévé határozatlan időre 

-t megválasztja. 

3./ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Reménysugár Alapítvány Kuratóriumának tagjává határozatlan időre 

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

-t megválasztja. 

5./ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
Polgármestert, hogy gondoskodjék a Fővárosi Bíróság 9.Pk.69.088/1992. sz. 1992. 
július 15-i végzésével 3235. sorszám alatt nyilvántartásba vett Reménysugár 
Alapítvány alapító okiratának a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. 
törvénynek megfelelő módosításáról 
Határidő: azonnal 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Hajdú Péter főosztályvezető 

Budapest, 2010. március 29. 

/ 

Verbai Dajos 

Törvényességi szempontból látta: 

dr. Neszteli István 
jegyző 

IMT 
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ALAPÍTÓ OKIRAT 

Alulírott Alapítók a kőbányai hátrányos helyzetű családok megsegítésére Alapítványt 
tesznek. 

Az Alapítvány neve: Reménysugár Alapítvány. 

Az Alapítvány székhelye: 1102. Budapest, Szent László tér 29. 

Az Alapítvány célja: 

A kőbányai hátrányos helyzetű családok szociális gondjainak átfogó enyhítése. 
Ezen belül is kiemelten kívánja támogatni: 

A nagycsaládosok és idősek üdültetését, 
a legrászorultabbak ingyenes étkeztetését, 
a fiatal házasok életkezdését, 
a tehetséges fiatalok továbbtanulását, 
az ünnepi ajándékozást. 

Az Alapítvány induló vagyona: 

1. Az Alapítvány induló vagyona: 500.000.- Ft, azaz ötszázezer forint, melyet a Kőbányai 
Önkormányzat Képviselőtestülete a bírósági bejegyzést követő 30 napon belül az 
Alapítvány rendelkezésére bocsát. 

2. A Kőbányai Önkormányzat biztosítja a Közalapítvány működésének feltételeit az első két 
évben, és fedezi a működési költségeket, /irodai elhelyezés, postaköltség, telefon, telefax, 
adminisztrációs ügyek intézése. / A későbbiekben az Alapítvány önfenntartó an működik. 

3. Az Alapítvány nyitott, ahhoz bármely belföldi vagy külföldi természetes és jogi személy 

csatlakozhat, amennyiben egyetért az. Alapítvány kitűzött céljaival. 

4. Az adományok az Alapítvány vagyonrészévé válnak. Az adomány elfogadásáról a 

Kuratórium dönt. 

1102 Budapest. Szent László tér 29. R>1 Levélcím: 1475 Budapest pf.: 35. ~ Tel.: 262-09-53 Fax: 26] -11-13 
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5. Az alapítványi vagyon gyarapítása érdekében az Alapítvány országos- és területi 

gyűjtéseket szervez, valamint vállalkozási tevékenységet is folytathat. 

6. Az alapítványi vagyon felhasználásáról a Kuratórium dönt. 

Az Alapítvány kezelő szerve: 
2. Az alapítvány kezelője a Kuratórium, melynek 5 tagját az Alapító választja meg. 

A kuratórium elnöke: Nóvák Gyula ( 1103 Budapest, Cserkesz u. 45.1c.) 
A Kuratórium tagjai: Ambrus Péter (1118 Budapest, Ménesi út 17 IB) 

Bánáti Rudolf (1101 Budapest, Hungária kft. 5-7.) 
Illéssy Zoltán (1102 Budapest, Körösi Cs. S. út 3. ) 
Pintér Jánosné ( 1108 Budapest, Szőlővirág u.2.) 

2. A Kuratórium tagjait az alapító kéri fel és hívhatja vissza. A Kuratórium elnökét a 
kuratórium megválasztott tagjai közül az alapító jelöli ki. 
Az alapítvány Kuratótiumának elnöke és a Kuratórium képviselője: Nóvák Gyula ( 
1103 Budapest, Cserkesz u. 45/. c.) 

3. A Kuratórium határozatképességéhez a kurátorok több, mint a felének jelenléte 
i 

szükséges. Döntéseit egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. 

Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. 

Az alapítvány képviselete: 

1. Az Alapítványt a Kuratórium, mindenkori elnöke képviseli. Akadályoztatása esetén ennek 
idejére - a Kuratórium bármely tagjára átruházhatja képviseleti jogát. 

2. Az Alapító tesz javaslatot az Alapítvány céljainak megfelelő programok 
megvalósítására. Az egyes programok elfogadásáról a Kuratórium dönt. A Kuratórium 

ellenőrzi a programok végrehajtását. 

3. A Kuratórium döntéseinek végrehajtásáról az Alapítvány munkatársa gondoskodik, aki az 
Alapítvánnyal munkaviszonyban áll. A munkáltatói jogokat a Kuratórium elnöke 
gyakorolja. 

Az Alapítvány határozatlan időre létesül. Megszűnés es étén az Alapítvány vagyonát az 

alapító hasonló célú alapítvány támogatására köteles fordítani. 



A Jelen Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit 
kell megfelelően alkalmazni. 
3. 

Budapest, 2000. július 27. 

/ György István / helyett 
polgármester 


