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Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Alpolgármestere 

Előterjesztés 

a Képviselő-testület részére 
a Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány részére a X. Kőbányai Rendvédelmi Nap 

lebonyolítása céljából támogatás nyújtásáról 

I. Tartalmi összefoglaló 

Tóth Béla, a Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány (1102 Budapest, Szent László tér 29.), 
a továbbiakban: Alapítvány) elnöke kérelemmel fordult a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzathoz (a továbbiakban: Önkormányzat) a 2017. szeptember 2-án és 3-
án Budapesten, az Óhegy parkban tizedik alkalommal megrendezésre kerülő Kőbányai 
Rendvédelmi Nap (a továbbiakban: Rendvédelmi Nap) költségeinek támogatása iránt. A 
kérelem és a költségvetés az előterjesztés 2. melléklete. 

Az Alapítvány a Rendvédelmi Napot a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit 
Kft.-vel közösen szervezi. Az Alapítvány alapító okiratában lefektetett céljai között szerepel 
az Önkonnányzat és intézményei, bűnmegelőzést ellátó szervezetek és a rendőrség 
közbiztonsági, valamint bűnmegelőzési feladatainak ellátásához szükséges pénzügyi feltételek 
javítása, támogatása, továbbá közbiztonság-védelmi tevékenység (az Alapítvány alapító 
okirata az előterjesztés 3. melléklete). 

II. Hatásvizsgálat 

A Rendvédelmi Nap az Önkonnányzat támogatásával valósulhat meg. A rendezvény 
színvonalas szórakozási lehetőséget nyújt az érdeklődőknek, amelyre az előző évek 
tapasztalatai alapján más kerületekből is érkeznek látogatók. A rendvédelmi szervek 
tevékenységének bemutatása elősegíti ezen szervek társadalmi kapcsolatait, és közvetve 
javítja a közbiztonságot. 

III. A végrehajtás feltételei 

Az Alapítvány támogatásához szükséges 3 OOO OOO Ft fedezetet a Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről, valamint egyes önkonnányzati 
rendeleteknek a költségvetéssel összefüggő módosításáról szóló 3/2017. (II. 24.) 
önkormányzati rendelet 12. melléklet 4. sora (a Képviselő-testület működési célú általános 
tartaléka) terhére javasolom biztosítani. 

A támogatásról szóló döntés a Magyarország helyi önkonnányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 42. § 4. pontja alapján a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. 

IV. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az 
előterjesztés 1. melléklete szerinti határozatot. 

Budapest, 2017. augusztus,, ~t'.' 



1. melléklet az előte17·esztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

.. ./2017. (VIII. 24.) határozata 
a Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány a X. Kőbányai Rendvédelmi Nap 

lebonyolítása céljából támogatás nyújtásáról 

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkonnányzat Képviselő-testülete a Kőbánya 
Közbiztonságáért Közalapítvány (1102 Budapest, Szent László tér 29.) részére 3 OOO OOO Ft 
egyszeri támogatást nyújt a 2017. szeptember 2-án és 3-án Budapesten, az Óhegy parkban 
tizedik alkalommal megrendezésre kerülő Kőbányai Rendvédelmi Nap költségeinek 
finanszírozásához a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkonnányzat 2017. évi 
költségvetéséről, valamint egyes önkonnányzati rendeleteknek a költségvetéssel összefüggő 
módosításáról szóló 3/2017. (II. 24.) önkonnányzati rendelet 12. melléklet 4. sora (a 
Képviselő-testület működési célú általános tartaléka) terhére. 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az 1. pontban meghatározott előirányzat 

átcsoportosítására és a költségvetési rendeleten történő átvezetés érdekében a szükséges 
intézkedések megtételére, valamint a támogatási szerződés aláírására. 

Határidő: azonnal 
Feladatkörében é1intett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
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2()17 AUG ·1 ~, 
Kőbánva Közbiztonságáért Közalapítvány 

l l 02. Budapest, Szent László tér 29. 

..... [ .. ~ ........ melléklet az előterieszté~!-i r:: -

BUDAPEST FŐV/ . . 

Kovács Róbert úr 

Budapest Főváros X. keriilet Kőbányai Önkormányzat 

Polgármestere 

Budapest 

Tisztelt Polgármester Úr! 

Ei6szám: 

Elözetes megbeszélésünk alapján, azzal a tiszteletteljes kéréssel fordulok Önhöz, hogy a X. 

Köbányai Rendvédel mi Napok költségeinek fedezésére, 3.000.000 ft. bnittó összeget, a 

Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány részére - 2017. augusztus 31-ig, átutalni 
szíveskedjen . 

Az alapítványunk - a hagyományoknak megfelelöen -, a Körösi Csoma Kulturális Központtal 

társszervezőként, biztosítja az anyagi forrásokat a rendvédelmi napok költségeire, mint eddig 

minden alkalommal. 

Az idei 2 napos rendezvény költségvetési tervét elkészítve, a fonti összeggel tudjuk 
finanszírozni a rendezvényt 

A költségvetés tervezetét a kérelemhez csatoltan megküldöm. 

Szíves intézkedését e lőre is köszönöm! 

Budapest, 2017. augusztus 8. 



S.Sz. Megnevezés Tervezett Összeg 

1 Technika 749 300 HUF 

2 Müsorvezetés 230 OOO HUF 

3 BOHUS* 250 OOO HUF 

4 

5 VIPWC 254 OOO HUF 

6 Mobil WC * 200 OOO HUF 

7 Nyomdai szolgáltatás • 230 OOO HUF 

8 VI P+Dolgozók vize 280 OOO HUF 

9 Artisjus HUF 

10 BHD étkeztetés 500 OOO HUF 

11 Sátorépítők étkeztetése 50 OOO HUF 

12 Játékok 200 OOO HUF 

13 Honfoglalók/ Magyarok Madara 40 OOO HUF 

14 Lovagkoriak / Diósdiak 200 OOO HUF 

15 Hajdúk/ Péceli Bornemissza 100 OOO HUF 

Szabadságharcosok/ Mogyoródi Sándor 

16 Huszárok 120 OOO HUF 

17 

18 Gyerekműsor 170 OOO HUF 

19 Hagyományőrző Rendőrszázad HUF 

20 1848-as katonák 80 OOO HUF 

21 1. VH-s katonák 60 OOO HUF 

22 Mentőhe l ikopter 150 OOO HUF 

23 KR Zenekar 100 OOO HUF 

24 P.Kabi.Net 130 OOO HUF 

25 2 művész 300 OOO HUF 

26 Videókészítés 200 OOO HUF 

27 VI P étkeztetés 500 OOO HUF 

28 VIP Üdítők 70 OOO HUF 

29 bíráskodás (foci és Virtus, főzőverseny) 200 OOO HUF 

30 főzőverseny alapanyag 100 OOO HUF 

31 pólók 150 OOO HUF 

foci kupa résztvevők hideg étkezési 

32 csomag 90 OOO HUF 

5 703 300HUF 

KCsSKK KKKA Kőbánya Tüzvéd. Köz. Polgármesteri keret Tényleges 

749 300 HUF 

230 OOO HUF 

250 OOO HUF 

254 OOO HUF 

200 OOO HUF 

230 OOO HUF 

280 OOO HUF 

500 OOO HUF 

50 OOO HUF 

200 OOO HUF 

40 OOO HUF 

200 OOO HUF 

100 OOO HUF 

120 OOO HUF 

170 OOO HUF 

80 OOO HUF 

60 OOO HUF 

150 OOO HUF 

100 OOO HUF 

130 OOO HUF 

300 OOO HUF 

200 OOO HUF . 

500 OOO HUF 

70 OOO HUF 

200 OOO HUF 

100 OOO HUF 

150 OOO HUF 

90 OOO HUF 

2 OOO OOO HUF 3 003 300 HUF 200 OOO HUF 500000 HUF HUF 

Különbözet 

749 300 HUF 

230 OOO HUF 

250 OOO HUF 

HUF 

254 OOO HUF 

200 OOO HUF 

230 OOO HUF 

280 OOO HUF 

HUF 

500 OOO HUF 

50 OOO HUF 

200 OOO HUF 

40 OOO HUF 

200 OOO HUF 

100 OOO HUF 

120 OOO HUF 

HUF 

170 OOO HUF 

HUF 

80 OOO HUF 

60 OOO HUF 

150 OOO HUF 

100 OOO HUF 

130 OOO HUF 

300 OOO HUF 

200 OOO HUF • Tavalyi ár 

500 OOO HUF 

70 OOO HUF 

200 OOO HUF 

100 OOO HUF 

150 OOO HUF 

90 OOO HUF 

5 703 300 HUF 
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EGYSLtGES SZERKEZETŰ ALAPÍTÓ Ol<lRAT 

l. A Közalapítvány elnevezése 

Köbánya Közbiztons:ígáért Közalapítvány 

2. A Köza lapítvány székhelye 

1 l 02 Budapest, Szent László tér 29. 

~. A Kiiza lapítv:í ny t létcsí tií szem ély neve, .székhely<.\ a létesítés idütartama 

A Közalap ít vány létes í tőj e a Budapesl Fövúros X. kerület !(óbányai Önkormányzat (a 
tovúhbiakban: Alapító). székhelye: 1102 Budapest, Sz~nt László lér 20. A Köza lapí tvány 
létesítése határozatlan idi.írc szól. 

4. A Küza lapít v{m y cé lja 

4. 1. Az öukorrnányzat és im-::zrnény1: i. bünmcgelöz.é:~:l ellátó szcrvczeld:. Gs ~:zervczödésck. 
valamint a rend(lrség közbizto1 1súgi és bün rncgelö;,:ési lcladutainak el lá túsához szükséges 
pénzügyi feltételek javí túim . 

4.2. A Közalnp íl vány közhasznú tevékenysége a rendőrség, ezú ltal a kö:,,.b íztons.'ig és a 
bünmcgclözés túmogatása. Az Alaptörvény 46. cikk ( ! ) bekezdése szerint a re ndőrség 

alapvctö fe ladata .i bűncsdekményck megakadúl yozá:;a, kiderítése, a közbiztonsúg, ,·1 közrend 
l;s az államba.túr védelme. A l~cndőrségr:)] szó ló 1994. évi XXXIV. türvény 4. § ( l) 
bekt\zdése szerint a rendórs(g úl larni. f·cgyvcres rcndvéde.l mi ·zerv . A Köza lapitvúny a 
wvékcnys<'.:gét aen úllam közfcllldathüz knpcsolt'Jdóan látja cl. 

5. Csatlakozás a Közal apítvúuyhoz 

1\ Közalapítvány nyitü ll , ahhoz pénzbeli vagy mús vagyoni jcllegCt t~1mogatús:-;al , illetve egyéb 
vagyoni értékü l'-:lajúnlússal lxí rmely bel földi , vagy külföldi ll'nnészctcs személy, jogi 
személy, in tézmény csatlakozhat, amennyiben a Közafapítvúny mcgtbga lrnazott cé ljaival 
cgyct0rt, é~ azc,kat vagyoni hoa~jórulá~a'1val tá lllogatni kívúnja. A Köznlapílványhoz 
csatlakozó személy vagy szervezet a csatbkuzúshoz feltételeket nem szabhat. A csatabkozús 
clfogadasáról a Kuratóri um dönt. A Kurnt<'iri urn elu1asíthntja azon célhoz kötöt t felajá nlásuk 
clfog:1dását, mndyek csdéhcn a meioJelf.lt cél nem vagy csak rés7.bcn illeszked ik a 
Közalapítvány Alapító Olmatá'oan megjelö lt célokhoz. 

6. A IG>zatapítv:h1y szervezete 

6. !. A Közalapítvány ügyve?cliJ szerve aí·. üt termés:,,.eles szernélybiíl úl ló k uratóríum ( a 
wvábbial bau: Kura tórium). 1\ Kuratórium tat.'ja i a Közal apítvúny vczcLÖ tisztségviselöi. /\ 
Kuratórium Lagja n;. ügyvl'zeté'si wvékcnységél a Köza lapítv[rny érdekének megfolclöcn 
sznnélycsen ki:i teles ell átni. 

6.2. A Kur:nórium elnökét és tngjaít az Alap.író jelöli ki lrnti1n.iz:nt lnn idéíre. A vczctö 
tisztségvisclöi jog.viszony az, elfogadússnl jön létre. A Kuratórium tagja. illetve n ennek jelöl t 
személy kö teks a Közalar ílvúnyt e.lözctescn Láj ék0z1utni arról. hogy vezető lisztségviselö 
tisztséget közhasznú szervezetnél betölt. 

6.3. !\ Kuratórium elnök..::: Tc'.ith Bél a (an: Sa rl ós Úva. lakó helye: 2119 Pécel , Baross utcn 4. J. 
~m. 3. 
A k.urntóri um t:1gjai: 

a) Matkó Ottó (an: Fodor Mária, lakóhelye: 1104 Bndapest, M:icii utca 68. Jl l. em . 9,) 
bj Lados J6zsel!16 (an: Kis Erzs0bet J\l[argí t, lakóhel ye: 1106 Budapest, Gyakorló úl 5. Vll. 

cm. 46. 
e) Demeter Gyula (:111: Bcncdicly Anna. lakóhelye: 11 ü(i Budapest, [-leves utca 58. 

---·- ------------·----~ 



d) Vincze Sándnr (nn: Kov{1cs Lcnlrn l<.ris1Ji!ln, lakóhelye: 1 l 05 Budapest. Körösi Csoma 
Sándor út 41 . Ví[. cm. 29. 

ó.4. Nem lehet a Kuratórium tagja 
a) a Közalnpít v{my kedvezményezettje és annak közeli hozzútartozója, 
b) a kiskorú személy, il letve akinek a cselekvöképcsségét a Közalapítvúny, illetve a 

Kuratórium tevékenysége cl látásához szLikségcs körben kori átoztúk, 
cJ akit bCmcé>~lckrnény elkövetése miau jogeri',sen szabaclságvcs;,Jés büntetésn.: ítéltek, amíg 

a büntetett clöélcthcz li'.ízödö hátrányos küvclkezrnények alól nem rncntesül t, 
d) az elti ltúst kimondó hatúrozatban mcghaH1rozott iclőtartrnnig, akit a vezető tisztségviselő 

tevékenységtő l jogeröscn c1 tillotlal , 
e) az eltiltós hatúlya alatt, akit a közügyektő l eltiltottak . 
./) akit a vezet6 tisztségviselöi fogl.alkod1s1.ól. ílletve a Közalnpitvány állal folytatott 

tevékcnységbc tartozó fog1alk ozást(il a bíróság eltiltott. az cHiltfls ltatálya alatt, 
g) a közhasznú s1.crvczct m~gszCmését követö,~n h:írom évig. o.ki ülyan közhasznú szervezel 

vc1.ctö ti sztségviselöjc volt - annak 111egszü11ését 111 cgclöző két évben l.cgalább egy évig - , 
gn) amcl; jogutód nélkül szünt meg úgy, hogy az :'t llarni adó- és vá rnhatósúgn{if 

nyilvántartott adó- és vúmtartozúsút ncrn egyenlítette ki, 
gb) amdlycl sze1nben az úl!ami adc·,_ 6s vfünhntóság_iclcntös összcgü aclc'ihiúnyt tárt fel, 
gc) amellyel szemben az úilam i adó- és várnhatósúg: Lizletlczárás intézkedést alkalmazott, 

vug.y Uzlet lczárfü, t hclyellcsít(, bfr~;ágot szabo tt l<i , 
gd) amelynek ndószárnát az áll ami adó- 0s vámhalósúg nz aclózú.s rendjéröl s1.óló törvény 

szGrint fel függesztette vagy törölte . 

6.5 . i\ Köz,ilap ilványt a Kurutt'>ri urn elnöke, akadúlyo;,:latúso esetén a;, áltah1 [rú. ban kijelölt 
kuratóriumi tag kl•pviscli. !\ hclyeue:-:ílil Sí'.é:rnély a hdyettcs ítés idötartarnu alatt megtett 
intézkedésekröl haladékta lanul tájéko1.tmja n Kuratóriu1r1 elnökét. 

6.G. A Kuratórium a Közalapítvúny mük(1dc:séröl az Alapítónak évente beszámol és a 
gazclálkoclása legfontosabb adatait nyilvánosságra hozza. 

6. 7. A [ .ura tórium elnök ' és tagjai díjazásban nem részesü lnek , a Kiizalapitvúny érdekében 
kif-jtetl tcvék~nységükkcl összefüggésben /'elmerült indokolt és igazolt költségeik 
111l~gtérítesén.: tarth atn ak igényt. A Kuratórium a költségtérítés nyújtasának keretszabályait - a 
[·'cliigyc löbizonsúg jóváhagyúsúval s1.abúiyzatban úllapítjn rne~. A szabályzat 
klülvíz:,gálatára a szabályzat clfogaclósára vonatkozó szabúlyok irúnyadók. A költségtérítés 
tránti kcrelrnc! a Kuratórium elnöke, a Kuratór ium elnökén(:k kérelme esetén a ! uratórium 
vn lamcly m{1s. érdektelen tngja igazolja a jogdrn indnkoltsjga és uz elszúrnolni kívánt költség 
összegs1.erüség1:' tekintetében. valamint a Fclüg:,;elöbi1.nLtsúg ,Jnökc el lenjegyzi. 

6.S . í\ Kura1óríun1 tagja kötek,: a, Al npílu részére a Közalapítványra vonatkozóan 
Cclvilúgosít,\st adni. és sz{lmúra a Köz,ilr1pítványrn vonatkozú irntokha és 11y1 lvóntanások ba 
betekintést bi;,,tosítani. 

6.9. A Kuratúrium tagjn az ügyvCí'.ctési tevékenysége ~orún a Közalapítványnak okozott 
kúrokén a szerzödésszegéssel okozott kárért valéi felelősség szubúl yai sí'.crint Cclcl. 

6.10. A Kuratórium értcsí l i uz Alapi tót a súibégcs intézkedések megtétele érdekében, lm a 
l 2.5. pontban mcghatározoll vn lameJy megszűnési ok bckövi..:tkczik, valamint a megszünési 
ok beküve.th:zll:l közli a Felügyelóbizottsúggnl és a könyvvizsgálóval is. Ha az Alapító a 
megszünési ok a1apjún harminc napon bcliil éttk:m í rntézkcdést nem hoz, a Kuratórium ezt 
kövdően köteles a nyilvántartó bírósúghoz bcjcknlcni a mcgszünési okot. A bcjckntési 
kötclczl;!tség kést:clelmes vo ltúhól vagy cl rnula~:ztúsából crcclö kúrokórl a Közalapí1vánnyal és 
hanm1d1k szcmélyül,.kcl szemben a Kuratórium tagjai cgycLi..:mlegescn folclnek. 
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6. 11. A kuratór iumi tagság mcgszün ik: 
a) vís::;zuhívússal. 
b) lemo 11 dás~al , 
e) a tag lwlúláva l, 
d) a tag L·sckkvök~pc, ségén1,;k u teveken_vségc ell:'tlúsúlllv. szükscgcs körben tö rténö 

korlátozásával , 
e) a taggal szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével. 

6. 12. A Kurató rium tagjM megbízatásának k járta előtt az alnpítv21ny í céi megvalósításának 
közvetl en veszélycztcté_e esetén az Alapító hí vhatja vissza. 

6. 13. A Kumt<'>ríum tagja a ntegbi:a1túsáról a Közalapítványhoz. dmzett, a Kuratórium 
elnökéhez vagy az Alapítóhoz, a kuratóriu m elnöke az Alapítóbo1. intézett nyi latkozattal 
bónnikor lemondhat. Ha a Ki\/.ulapítvú ny mük ödőképessége ezt megkívúnja, a len1l)ndás az új 
kuratóriumi tng, illetve dniik kijelölésév,:I, ennek hiányába n legkésőb b a bcjclcntéstöl 
számított hatvanadik napon válik hatályossá. 

7. A Kuratóri um mű kii clésc és jogldirc 

7. l . /\ Kurató riu m óvente legnlúbb kétszer ülést tart. 
A Kuratórium Cil0set írúsbeli meghívóvn l - a Köza lapítvúny nevének, dmének, az ülés 
helyének, ídöpontjának, a tervt.:zctt napirend11e/c, az egyes napin.:ndí puntok túrgyalúsúhnz 
meghívott szernélyek n1c1:_öclölésével, va lami nt a napirend i pontokhoz kapeso lócló írúsos 
dokumentumok megkü lclésévd - az Elnök hívja össze. A napirendet :1 meghívóban olyan 
részletezettséggel ke ll fcltüil!etni, hogy a szavazásra jogosul tak a tárgyaln i kívúnt 
témakörökben (1l lásponljukat kialakíthassák. 
A meghívót a kurntó riumí tagoknak olyan iclöpon tban kell 1negk üld cni, hogy az ülés tervezett 
időpon tja elölt lega lúbb 8 nappal ko r:íbban kézhez kapják. 
Bármely kurntúriumi tag kérheti kuratór iumi ülés összd üv{1sát a cél és az ok megjelölésével. 
Uyen I érdem r.;sctén a l<..unnórium d nükc köteles a kérel em bcé'.rkczésé tő l számított nyo lc 
11 apon bciül inLúzkedni a;. ülés összehívásáról. 1-l a ennek a köte lezettségének a Kura tórium 
elnöke ncn1 tesz elúget, a kurató rium ülését H kére lmet elő terjesztö tag. is összeh ívhmja. 

7.2. A Kuratórium ülései ny ilvánosak. 
Zárt ül0st a Kurató rium akkor rendelhet d , ha az i'i l6s témúja - jel legénél fogva - sértheti a 
személyiségi jogokat, vngy az ndatvédclcmrn vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket. A 
Kuratórium a .1.úrt ülésen hozutt dönlé;st:kct is köteles nyilvitnossúgra hozni - l1gydemrnel a 
személyiségi jugokra és a;, adatvédelemre is. 

7.3. A Kurnlt:i:iurn akkor ha tározat képes. ha az ülé:en a tagoknak több, mint fele jelen van. 
J·lntú rozatképtclcnség mi att el hnluszi.o tt. vagy f6l besz.1kndt kuratóriumi iil6sl vúltozutlan 
napirendek!, dicLvc a hatúrozatképtclcn:,ég mia tt meg nem t:'1 rgynlt napi renddel -· legföljebb 
30 napon belli! meg kell tartani, amelyrö l a kuratóriumi tagokat az eredeti ülés re szó ló 
meghívóban dózctcscn tc\jékoztatni ke ll. .'\ határozatképtelenség miatt megismételt ül és az 
eredeti napi rendi pont ok tekintetében is csak abban az esetben hatúrozatképcs, ha a 
Kuratórium l,qjainnk több, mint a fele jelen van. 

7.4. A Kural(,rium (ilt'.·sót a Kuratórium elnöke, akadúlyozíatúsa esetén az elnök últ,il ki jelölt 
tag vezeti le. Mindket tőjük távo lléte esetén a jelen kvö kuratóriumi tagok választanak maguk 
klizül - cgyszcrü 1:;zótöbbséggel - lcvczctö elnököt, nk i csak olyan érdek telen kura tóri umi tag 
lehet, akinekjugál, vagy jogos érdekét a napirenden sze replő ügyek nem érinti k. 

A Kuratórium ülésóre meg kell hívni : 
A l<ural.óriurn tagjai t i~s tisztségviscMit s1.avn.zati joggal, 
A Feliit;yclö Bízott"t-íg t:1g.jait l~núcskoz.ís i jogga l. 
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/\z Abpító kepviselöjét tanflcskozási jogga l. 
Eseti m~ghívottként, tanác:-;kozá:;i joggal azon személyeket, akik az adott napirendi 
pontok !úrgyalósúboz a l( uratóriurn szúmára inlonn:'.1ció\'al tudnak smlgál ni , vagy 
akiket az adott napirendi pont érint. 

7. 5. A Kurat<1ri um hatúrozatait ál ta lúban nyílt sí'avazással, az ülésen jclcnlcvö tagok egyszerű 
szóröbbségével hozza. 
Személyi kérd ~sckb1~n titkos szavazúst ke ll tartani, a titkos szavaós egyéb ol ból történő 
clr cndelésér(1 l a Kuratórium nyí lt ~w1.vazássaL egyszcrü szótöbbséggel dön l. 
S7.ava1,.1Legycn li1~6g esetén a ti lkos szavazásra fe ltcll h:rdést elvetettnek kell tekinten i. 

7 .ö. !\ Kuratór ium ha.túrozathozaLalában nem vehet ré:c;zl az n szen1él y, aki vagy akinek közeli 
hozzátartw.ója. {: lcttársa a tov:íbbiakban cgyi'1t t: hnzzátartozó) a hatúr01.ul alapjún 
a) kötelezettség vagy fc ldösség aló l mentesül , vagy 
b) bármilyen rnús clönybcn részesül, illetve a mcgkötendö jogügyletben egyébként érdekelt. 

Nem minösül cléinyne;k ,1 közalapí tv1ny cél szerinti ju ttatásai keretében a búrki által megkötés 
né lkül igénybe vehd/\ nem pénzbeli s;,.o lgMtatús. 

7.7 .. A Kuratóriu m kizaró lagos hatáskörébe tartozik: 
n ga,.dálkodás irflny:tin ak. mcglrntáro:,:úsa, a Közalapítv{my vagyonával történö 
gazdúlkc1dás, döntés a pénzeszközök felhusználásáról, púlyúzatok hírása és elbírálása, 
a K.öza lap[tv{my éves pénzügy i-gí17.d,í lkodúsi tervének és kiiitségvetésénck clfogadása 1 

az éves pénzügyi elszúrnolás, a Szúmvitd i Törvény szerinti éves bcszinnoló, valamint 
a ki',zhasznúságí melf é/cle! d fogadása, 
:1 Közal ap ítvúnyhoz v:.lló c~atlako1.ás elfogadása vagy visszautasítása, cl fogadás esetén 
rncg{dl.1püdás n csat lakozni kív,~nóval a támngatús elfogaclúsúnak fc ltétekiröL 
a Kii1.alapítv{m11yal munkaviszonyban {illó szcmélyck munkaviszonyának 
léLcs, lé::;cvcl, módosításáva l és megszüntetésével knpcsolatos elöntések. 
goncL\::;k,1clús olyan nyi lvántartás vezetéi:érőL ap1elyböl a düntések ta rtalma, idöpontj a 
é::; ha1ül ya, illetve a döntést túmogatók és cllenzök számanínya (ha lehetséges 
szcrn <.:lyc ) megúllapítha tó, (Kuratóriumi Döntések Könyve) 
gond(lSküdás él Kiizalapítviiny müki.idé~:ének. szolgállatúsni igénybevétele módjának 
b.:.számo lói kö:d6s6nek nyi lvánosságáról. 
a Fc!ügyclö Bizott.s:1g {dLa! cl füerjcsztelt kérdések megvilatá:.i,1 és eldöntése, 
döntö:, mi ndazokb,in a kérdések ben, anicl yckel jogszabál y vagy az Alapító Okirat a 
l(.urató rium hatáskörébe utal. 

7.8. A K.urat6rium iilé':;ciröl írúsbeli jcgyzökö nyvet ke ll készíteni, nmelynek tartalmaznia kell: 
a Kurntó rium ülésének időpontját, helyé t, az ülésen megjelent tagok nevét, az ülés 
nap ir<:;ndjét, a jelen l évő mcghívűtlak fel 3oro lásút, 
az ülésc11 ciliang;,:ottak lény,igé l. 
a határon nnkat évente elölröl k.c,1dödö srm,zúmnzós,:ml törve az ül és idé)ponljúval, 
a ható ro;, ,it rn rtahrníl s;,.ó szeri n!. valarni11l azok hatúlyiít, 
a hatúnv.at Lú 11wg<1tóinak és clk nzöin<:k sz.,1111a rúnyút, nyí lt szavazús esetén annak 
1;zern(,Jyd ís. 

A Kfö:alapít vúny m üködésénck, szo lgáltat.:isai igénybevételi módjának. beszámolói 
közlésének nyi lvános!:ág:a tckin1 c1éb,~n hozo lL döntéscke1 H j egyzőkönyvnek szó szerin t kell 
ta rtalmnznia. azokról n nyilvúnosságol tájékoztatni kell a 8. pontbfü1 foglaltak szerint. 
A jcgyzökönyv-::k.d a lcvczctö elnök va bmin l a kurató riumi ülésen rész t vevő • annak 
kezdetén kijeli'\11 b ; sz:1vazús~,1l elfogadott - tagja és a _j egyzök.önyvvczetö aláírásával hitelesít. 
/\ jegyzökönyvckct, amelyek nem se l ej tezhető irntnak l ek int cndők , <1 Közalapítvány egyéb 
irataitól clk.i.ilönítv...:, évenk külön összefüzve kell örizni . 
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7.0. 1\ 2. i\ lapíh a Kuratóri um lagja és a Fc l ügyc l őbizottsúg tuf~ ~, kérheti bírósúgtól uz Alapító 
ó; a Kuratórium által hozo tt hatá rozat hatályon kí vüJ helyczés6t, ha a határozat 
jogszabálys,\r1i\ vagy az Alapító Okir~1 tba. ütközik. A határozat hatii lyon kívül helyezése idmti 
keresetei attól a;: iclöpouttc'1l számítolt harminc napon helül lehet benyúj1ani a Közalapítvúny 
ellen, amikoriól a jogosult a hatúrozm ról tud omást szerzett vagy tudomást szerezhetett vol na. 
A határozat meghozat,ilától szúmított 'cgy éves jogvesztő határidö el te ltéve l per 11cm indítható . 

8. A működés ny ilvúnoss:'igával kapcsolatns kérdések 

8. t. A k.u ralliríurn i ül ések jegyzőkönyveit és határozatai t év és sorszám 1rn::gjclöl6sscl kel l 
ell átni és awkat a Közalnp ítvnny székhelyén kell nyil vúnta rtani 6s iórolni . 
A jegyzőkönyvek alapján készült nyilvántartásnak. (l(uratc'i riurn í Döntések Könyve) magában 
kell töglalui a kuratóriumi döntések (határozatok) tarta lmú t, idöpunljút, hatályát, i l lct.vc a 
döntési túrrrng:,1ók ~s e lk n:d.ik arányút , tuvúbbú -· ha num titirns s:;.avuzással ho1.túk a 
határozatot ··· a nevüket is. 

8.2. A Kurat( rium clöntb,cil írásban, igazo lható rnódon köt.elc:s az órintettekkel közöl ni, nz 
összes döntés nyi lvúnossúgru. hozatalát - között ük a púlyúzato k en:d rnényét - a Budapes t 
liővúros X. kerület Köbúnyai Pulgónueste ri Hi vatal hirdctötáblúján tört énő kifi.iggcsztésévcl, 
vagy a Köbú11} ai Hírek c.ímü helyi lapban türténő megje lentetéssel kell biztosítani a 
ha tározathozatnlt követö harminc napo n belül. 

8.3. A Kurntóriumí Döntések Könyvé t, a kuratóri umi ülések meghívó it. lrn lúrozatai t. a 
pályúznti felhivúsokat, a KönLiµ ítvány krizhasznús,1gi mel lékletét és éves bcszúmolóját, 
val amint a f' (ízaJapítvány mi'!ködcséve l kapcso latos egyéb ira tokat a Köz:,lapít vány 
kl1pvísclöjéve; Lörtént elözek!s cgy,!.ztctést követőc11, munkaidő ben (hivata li idöben), a 
Közalapílván>' r0ferern,1~nek jdcnlét6ben a lh1dapest 1 :ővúros X. Köbányai Polgármesteri 
Hivatalnál irudúj úba11 bárki megtekintheti és Uffó l a - máso l!1si költség kiegyenlíté:,;c mel let t -
másolato t kész 1t hc1. 
1\ keletke:;dl iniw kba. tö rtéuö bctckimés irúmi ké relem történhet rövid úton, tcle!'onon. 
írásban, tclcfo :,;:(111, vagy c-rnuilen. A Közalapítvány képvisul.öjc a betekintés t k0rö ké relmét. a 
kérelem tud omósúrn j utéÍs,ító l számított kgkésö bb 3. munkanapon köteles teljesíteni. A 
Közalapí tvánv képv isel('!)" nlc 1d{dyo:1tatúrn esetéi 1. a betek intés i ké rel mek teljesí tése 
érdekében kötele~ helyettesröl gondoskodn i. A betekintés i jog nem sértheti a szvrnélyiségi 
jogokra vagy :iz ,1datvédclcrnrc vonatkozó jogszabályi n.::ndul kezéscket. 

8.4. A 1 · öznltipitvány müködéséne k, szo lgúltatús i igénybevétele rnúcljúnak , a beszámolók 
közlésének n>' Ílv[moss:íga 6rclckébcn a Kura tórium nz erre vonatkozó in l'orrn ációkal, íllutve a 
Kiiza lapitvánv \lapító Okírat szerinti tcv,'.:kcnységénck és ga7.cl úlko clásának leglontosabb 
adatait, különös tekintettel a pályázati felhívásokat, a Közalapítvány éves beszámolóját és a 
közhasznúsági i1,elíékleiút, a Kőbányé i Hírek című helyt lapba n hozza nyi lvúnosságrn. 

(J. A Felii gyc,Jőbizo ttsúg 

9. 1. A'/. Abpitó a Köznla pítvúny 
tevékenységének cl lcnéirzésérc húrom 
Fe lügyelöbb::1·it1$:Íg) hoz létre. 

érdekeinek mcgovasa cé1júból a Kuratórium 
tagbó l {ti ló fcl ügy\;lö bizo ttságo t (a továbbiakban: 

9.2. A Fclüg.ydöbi'l.ott::,úg el nökét ~s tagJall az /\ laptó jelö li ki határozatlan idöre. A 
folügyclöbizllttsúgi tag::;úgi jogviszvny az elfogadús:3al jön létre. 

9.3. A Fclügy ,Jöbizottsú;:1- elnöke: Sárréti Zol tán (lakóhelye: l l05 Buüapcst , tv!úd i utca 13/A. 

9.4. A FL:!ügyelö bizottság tagjai: 
a) Tóth Bal:\z~ (lakóhelye: 1103 Budapest, Csombor ulca 6/3.) 
h) dr. Horvi1 th Krisztián (l akc', helye: 1063 13uclapcst. Szin yei Merse ut0n H,.) 

---·"--·--·--········-·---- .... ~----............. .. ..................... -
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9 . .'i. Nem lch1..·l a rclüg ,eJöl,izottság tagja, 
a) akivel szc.:rnbcn a \'0/ctö iisztségvisc!ökre vonatkozó kizúró ok áll fenn, 
b) aki v:1gy <1kiná a hozzúlartozója a Köza lapi Ivány Kuratór iu mÍlnak tagja, 
e) az Alapítt'l '.' czctőji; 1:s köz.eli hozzátartozóju . 
dJ aki a Köz;tlapítvúnnya l e mcgbizatúsún kíviili mús tevékenység kifejtésére: irányuló 

rn unkavis1.on yb:-:n vagy mtmkav0gzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, és ennek közeli 
bozzúLarto1.ó_ict, ha jogszabály más 1, épp nem rendelkezik, 

e) ak i a Kii1.al11pítv(1ny c61 szcrinLi juttatásúból részc:;i'tl - kivéve a búrki által megkötés 
nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szo lgá ltatásoka t ·-, és annak közeli honútartozój a. 

9.6. A Feliigyelöbi zotls6g n tevékenységét az Alapító részére végzi . ti.:vékcnységé rő l évente 
beszámol az Alapító nak. 

9.7. A Felügycli"ibizotlság dlenö rzi a Közalapitvúny müköclését és gazdálkodását. Ennek 
sllrán n J<urat{1rium 1agjairú l jelentést, a rn unkadllalóktól tájéko1.tatás t vagy felvilágosítást 
kérhet, a Ki; ;.a lapítvány künyvcibc és ir:1taiba hctckinLhe1. il/.obi, va lam int a bankszúrnlftját, 
pénztánít, ('.rtt.;kpapÍI'·· ós úru611orn{myút mcgvizsgúlh a1ja. 

9.8. A Felligyc1t",b i1.ottsüg :1 r..::.urntórium dé kcrülö e.löterjesztéscket megvizsgálja, t:s az. ez?.cl 
kapcsol atos á] lúsplmtját a Kuratóri um ütésén ismerteti. A Felügye löbi;,.<)ttság tagja a 
Kura tóri um (1lé.sén tanúcskozúsi joggul részt vehet. 

9.9 . /\ Fclü gyclőhizotlság kötelei; nz in tézkedésre való jogosul Lságának megfele l ően az 
Alapítót vagy a Kuratóriumot tájékozta tni, és a Kuratóri.um összchívásút kezdeményezni, ha 
arról s1.erc;, tuck111ást, I\Clgy 

a) a Kö:1a! ~1pitdny rrn'd,:ödésc során olyan jogszabúlysértés V<1gy a Közalapítvány érdekeit 
egyébként s11l yosn n s0rtó c:;cm,:) ny (mulasztás) tö rtént, amelynek megszüntetése vagy 
kövclkezrnéu yci ll ·k. eliürítúsa, illetve --:nyhítése az iJ1tézkedésre jogosul t vczctö szerv döntését 
teszi szlikségc:,:sö. 

h) a l{urató:·iu1n tagjai lclclösségét megalapozó tó11y merült fe l. 

9.10. ;\ Fc lü gyc! i;bi:wtt:,ág i11dítvú11yára - anm1k rncg(ételétöl szfünított lrn rmine napon belül 
- a Knratóriumc;t infbk,:clés céljából össze kd l hívni. E határidö eredménytelen eltel Le esetén 
a Kurntónurn ös;-;zd1lvá:-:ó ra a Fclügyclőb i zotts{1g is jogosult. Ha az arra jt,gosult szerv a 
,örvényes 111ük iid(\; hel yrcúllít3Sa érdckéb<.;n szükséges íntézh:cléseket nem teszi meg, a 
f e I ügye I öbí /.\1tt~;2g köleks haladéktalanul <.:rt csí tcn i a ti>rvényességi el lenő r:;.ést elJ átó :zervel. 

() 11. 1\ r:c lügyclöbizotrság tagjai a Fclligyellíbizo uság munk~jóban személyesen kötelesek 
részi venni. ,\ l•elüg) clöbizn1ts,íg tagjai a Kmatórít1111Lól f'ü ggcllcnek, tevékenységük során 
nem utasílhutúk, 

9. J 2. /\ Fc!ügye lőbizottsüg la~ja i a Lev~kenységükén díjaznsban nem részesülnek a 
Ki\zalapítvá11\.· 0rJ.ckében vég:;,ctt tevékenységükkel összcfüggé8 ben feJ merül ö indoko lt és 
igazoil költségei k megtél'Ítésérc jogosultnk. 1\ l·c lügyelöb izo1.lsjg a köllségtérítés nyúj tásának 
kerctsz<1há!ya1t szabttlyz:.itball úlh1pítja meg. 1\ szabályzat felülv izsgúlatárn a szabályzat 
clfogaclúsú ra vonatkozó szabí\lyok .i nínyadók. ;\ kéíltségtérítés irúnti kérel mei a Kuratórium 
el nöke igazolja a jogcím indokoltsága és Hl elszámo lni kívánt köl tség összegszcrüségc 
tekinlclél>cn. vnlnmint ll Felügyelöbizottsúg elnöke, a Feliigyelöbizottság elnö"kének kérel me 
esetén a Fcliigyc löbizotk,úg miís, érdckiclen tagja cl lcnjcgY7,i. 

') 13 0 /\ 1'clügy'iöh ízc,Hsógi tagok az c lknörzési kJ LclczettsógUk elmulasztásáva l vagy nem 
mcgfolclö kl_jz:sítéscivel a Kö1.t1 lapít vúnyn3k okozott károkért c1 szc t7őclésszegl!sse1 okozott 
kárét való fckYísség s·1.abú!yai szerin l fe lelnek,, Közalapítvánnyal szem ben. 
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9. 14. A Fclligy<.: löbizottsúg ülését írásbeli meghívóval - a Köza lapítvány nevének, címének, 
az ülés helyének, i dőpontjának, a te rve;,ett napirenJ nck, az egyes napircncli pontok 
tárgyalásfüo:t. meghívott sz0mélyck mcf~elölésévcl, va larninl a napirendi pontokhoz 
kapcsolódó ír(1sos dokumentumok rnegk üldósévcl - a Pelügyelőhizottsúg elnöke hívja öss/,e. 
A napirenck1 :1 megh ívóban olyan részletezettséggel kell föltüntetni, hogy a szavazásra 
jogosul tak a t:'trgyalni kívánt tl'.:rnakörökbcn úllúsµon tjukal ki alakí thassák. 
A meghívói a fclügye l őbizollsúgi tagoknak olyan időponlban kell megkü ldeni. hogy az ül és 
tervezett idöpo11tja elött kgaJáhh 8 nappal korábban kézhez kapják. 
Béírmely fclü gyc löb izottsági tag kérheti kura tóriumi ülés összeh ívását a cél és az ok 
megj dölésévC"l. Ilyen kérelem esetén a Fcliigyclöbizot lság elnüke kö teles a kérelem 
beérkezésétöl szúrnitott nyolc napon belül int0zkedni az ülés összehívásúró l. Ha ennek a 
kölelezcttség(:nek a Fcliigycliíb i;,ottság elnöke ucrn ll:sz eleget , a Fe ll'lgyelöhi1.ottsúg ülését a 
kérelmet Glö1l:1j,:sz.1{í tag is összehívhatja. 

9. 15. /\ Fcliigyclöbi :,.l\ ttsúg ülósc ha túrozutk:~pes, ha azon a tagok több n1int te le je len van. t\ 
Fe l ügyelőb i zottság a hat ározatait a jcknkv6k szóLö bbf;ögévcl lloz,.a. ;\ J·elügyclöbi1.olLság 
működésének r-:·sz.letes szabályait a Fdügyelőhizn tt s ;'ig t\ ltal elfogadott ügyrend Ln rta.l rnazza. 

9.16. J\ feHigye löbizoltsógi tagság rneg:dínésére a vezető tisztségvise löi megbízatás 
rnegsz(mésérc vonatkl)ZÓ szabályokat kell alkalmazn i azzal, hogy a fel ügyelöb i:t.olt sági tag a 
lemondó nyilatko7.atflt a Közn lupítvíÍny K1 1ra tóri uma elnökéhez intézi. 

10. A Közalapítvány vagyona 

10. 1. A l,iizabpí tv.í11y induló \·Hgyonút. 2(10 OOO Ft, azaz Kettöszúzezcr for int összeget az 
Alapító az abpí lúskor hocsát()lta a l(öí'.alapítvány (korábban: Alapítvúny) renddkezésre a 
bankszám Jújúfö törknő bdi.zctésscl. 

11 . A Közalapítvány gnL.flúlkoclása, a vagyon kezelése és fclh aszníilúsa 

J i . l. A l(ü1~1i,:pítvú ny v;igyonúl a céljúnak mcg[·(!Jc löcn, az Ala pító Okirn tban meghatározott 
módon keli kc1.dní (;::; i'i.:llrns1: 11 úlui. Az alapító és a 1.:;:;atlakozú az alapítvány részére jullatott 
vagyont nem vo nhatja el ..:s nem követelheti vissza . 

1 l .2. A Kö1.ala p1lvány az Alapí tó Oklralban foglalt cél szerinti u . .:vékc11 ységct (a 
továbbiakball: alnp,:d) f'olytathnt, és célja mcgvRlósHúsa g<1zcl nsúgi fe ltételeinek biztosít t'1sa 
érdekében g.izdasúgi-vallalkozási tevékenységet ís végezhet, amennyiben ez nz alapcél 
szenm1 tevtkt.:nységct nem \'eszélycztcti. A Közalapítvúny az alapítványi cél 
mcgva!ósít fif-6 q,1J köí'..VL'! lenül összefüggő g:u;dasúgi tevékenység végzésére jogosult 

l l.3. A Köodapífvúny ga:;.da:súgi-vMlalkozúsi tevékenységet csak az alapcélja szeri nti 
tevékenységet 11cm veszélyeztetve végez. A gazdúll odása sorún elért eredményét nem osz tja 
fel, a;,t a k Lcsí1ö ukiratában rnegha tú rozotr k:~zhasznú tevékenységére fo rdítja. 

11.4. A Közalapitv{m.y vúllót. illetve más hi telviszonyt mcgtcstcsílő értékpapírL nem bocsát ki. 
A Közal apílvúny a gazdasát'i-vál lalko;,ús i tevékenységének fejkszh\séhez n nlap(~I .zcrinti 
tevékenységet veszélyezlctö mértékű hitelt nem vesz föl. 

1 l .5. A Köatlapítvúny cs:ik olyan gazd{J!kodó szervezetben vvl1et részt, amelyben legnlúb l 
többs0g i bd,Jly{1::.si.tl rcndc lk('zik . 0s amelyben a fo lclösségc nem haladja meg ,\ vagyo ni 
hozzóján!l f,sa rnéndcét. 

l l.6. A Közal;ip ílvúny a !Htiozásaiérl a saját vagyonával felel. Az Alapító - a vagytH11 
hozzújan.11:'isa rn0gfizet(:séu túl . a Kiiza lapítv{my Lartozúsaiért ncrn folcl. 
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l J .7. A KiVa l:ipítvá 11 :' il Kurntóri um tagját, a t:írnogmút. a;,: ö1ikén lcst. va lam int e személyek 
köze li hozzátartP/.Ójút ... a bárki által mcgkfüés rn:. lkül igé 11ybe vchetö szo lgM tatások 
kivételéve:· c6, szerinti juttatásban ncrn részesí theti. 

11 .8. A Közah,pítvúny adc mánygyüj lést fo lytathat. 

11.9. A l(ö/.a lap ítv{my vagyona terl1ére a célj{mak mcgvalósí túsával összefü ggésbc.m annak a 
személynek jut:atbató vagyo ni szo lgáltatás, ak it a Kurn tórium kedvezményezettként megjelöl. 

11. l 0. A kedvc;-:ményczcttként megjelölt személy akkor támasztha t igényt a Közalapítvánnyal 
szemben, h:1 a Kuratóri um a kedve1,ményezett részére szóló juttalúsról döntött , a döntését a 
kcdvezm611yc1.dlc! kö;,ölte, és a jogosult a juttai:ás fe ltételei t elfogadta. 

1 l . l J. A !Gi1,nlapítvány pályáznt kiírúsa nélkül évente a vagyona 5%-finak méJ1ékéig, dc 
legfel jebb ösSZL'scn cgym.illió forin t (közvetlen vagy közvetett) tcímogat ást nyújth at az Alapitó 
Okiralban l'og1 alt e0lokra. ivleghívásos pály{1zat kiírására kizúró lag akkor kerülhet sor, ha 

n) azt liirvó1y vngy korniúnyn:ndelel ll:hetövé teszi és 
b) púl y[1z,11 i k I í r{h tan~tlnrnzza n tárnogatúsí célt , a tú rnogat ós fe ltételei t és nz elszámolás 

rcszletcs rendjét. 

11. J 2. Pályózati kii rús hiúnyúban a Közalapíldoy szo lgúltalását íráshcli k6rclcm ala pján lehet 
igénybe v :nni . 

11. i 3. A l, i.J/.alapítvúny a bcszúrnoló jóváhagyásávn l egyidL~i(í leg közhasznúsági me1léklelet 
kész ít, arnelyc, a bcsz:\rnolóva l azonos módon kell jóvúhagyni, letétbe helyezni és közzétenn i. 
A bcszárnolób;1. küzlrnsznúsági mel lékletbe bárkl betekinthet, és abból saját költségére 
másolatot k és,i Lhet 

12. Egyéb n·1Hlclhz{·sek 

12.1. I\ Köznlapítv:íny küzvc1k11 pol itika i tevékenységet nem foíyta t, zervczele púrtoktól 
függet len és a1.(1k n,1k an ·ngi t:'trnogntúst nem nyúj t. 

12.2. A [<.(i:,.aíapítvány alap[tványt nem hozhat létre, ahhoz nem csatlakozhat. azzal nem 
egyesítheti\ a r< ,:\zalapítv{my al apító jogainak gyakorl ásórn nem jckilhető ki. A Közalapítvány 
nem lehet koriótlanu l fclcit)S tagja más jogalanynak. 

12.3. A lGízu l.ipitvúny rnunkav{:Jlalól nem fogl:t lkoztal. 

12.4. i\ '1. Alapító a l<.ö/.alapítv{muyal kapcsolatos döntéshozatal elött - a személyi kérdésekkej 
kapcsolaws di.\r1 tés· ·ket kivéve ·- beszerzi n Kura tórium és u Fc liigyclő bi zottsúg tngjainak 
írásos vélcmcn:,;ét, amelyek nyilvánosak. A véleményt a döntéshozatalt megclözőcn legal ább 
búrom nappal clö bb kelt megkérni. és olyan idei ben kell megkü ldeni, hogy az a döntéshozatal 
e li\tt renddke:,,.ésrc füjon. 

l 2.5. A Kö/al apítd ny :!lapító ok irata 1r.ódosit{1sút, illetve annak egységes szerkezetbe fog lalt 
s1.övcgét a l<t)b:rnyai Hírek címü hely i lapban közzé kell tenni . 

12.ó. Az Abpitú a Küzalap ítvúnyt nem sr.ünlelhet i meg. A Küzalapílvún y mcgszünik. ha 
u) a l(özal,,pítv:\ny a (:0ij {1t rncgvalósítoUa, és az Alnpíló új cél t nem hatórozott meg, 
b) a K(1z,il,tp ítvány 1:éljának megvnl ósít{wa lehetet lenné vúll, és a cél mócl osítúsúrn vagy 

más alap ítvún11 yal való egycsüksre nincs mód, vagy 
e) n l<fo:nli1 pítvúny három éven M a célja megvalósítúsa érd ekében nem fo lytat 

tcvékcnységd. 
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12 .7. A Kön lapi tv úny jogutód nél küli megszuncsc .::setén a hi tclczö k l ielégítése ut:.:in 
fennm aradó v, :g:von a Közalapítv,í ny célja ~zcrín li tevékenységet fo lytató, a Budapest X. 
kerül et köziga/.g~tlási lcrli lct i n inükiídö óll ami szervet illeti . 

12.8. A Közn!; ql [\v6 ny a rnüködésc során els6sorban ek kLroni kus úlon ta rt kapcsolatot, 
amennyiben em1ck fcllé!dei fonnúl lnak, (:s az érintett megadja az e-mail címét. Az 
elektronikus úton történó közl és íd sbclinek minős ül. 

Az Alapító Okiratban nem :;zabúlyozott kérd ,~sekben a Pol gúri Törvénykönyvrő l szóló 20 l 3. 
évi V. törvény és az egyesi.il l'.:si j igról, a közhasznú jogáll ásról , a civ il szervezetek 
rn(í k ödésérő l t~•.· támogut i\súról :;zóló 2(Jl l . évi CLXXV . törvény, valamint az 
úllamháztart,bn',l :'-1.óló 1992. évi XXXHL lörvény és egyes kapcsoll'> dó Lfüvényd< 
módosi tásár<'1l sóki 2006. 0v i LXV . törv6ny r~ndelkezései irúuyadók . 

Az alapító (}ld rul cgv~~ge::- Sí'crkcz.ctbc fo glal': szövege megfelel az alap ilóokíral-módositások 
alapjún hatályos 1mtalmának . 

Budapest, 20 16 . _; Úni us 24 

_.., / . 

t Ci~- . 
Dr. Egcqvari Eva 

jogi anácsos 
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~ · .. 
Fővárosi Törvényszék 
12.Pk.65.158/1991/40. 

FÖVÁROS / TO/NfN\'~ZÉK 

VÉGZÉS 

A Fővárosi Törvényszék a Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány elnevezésü szervezet 

nyilvántartási ügyében megállapítja, hogy a 2016. július 19. napján kelt 12.Pk.6S.158/1991/38. 

sorszám alatti végzése 2016. szeptember 6. napján jogerőre emelkedett . 

Budapest, 2016. szeptember 8. 

A kiadmány hiteléül 

dr. Csiki Gábor s .k. 
bírósági titkár 
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