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1. A közalapítvány kezelő szerve, képviselete:

Az alapító okirat 7.1 pontjában a közalapítvány kezelőjének és
szervének a létszáma öt (5) főre (tag) változik.

,- rÓ:

;főbb döntéshozó

Az alapító okirat 7.2. pontjában a kuratórium elnökének, titká.: lak és tagjainak
személye az alábbiak szerint változik:

A kuratórium elnöke: Pokó Gábor (1104 Budapest, Mádi utca 123/B .. ./8.)

A Kuratórium titkára: Gardi József Attila (1104 Budapest, Szőlőhegy

A Kuratórium tagjai: BUDA]!"ES'!'
KÖBAN~
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Bankó Pál (ll31 Budapest, Jéggyár utca 7. 1. IV. 14.) lll' t' . JI
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Tóth András (1103 Budapest, t{OroSl Csoma andor ut 4Q. I. em. 1. ajt
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2. A Felügyelő Bizottság

Elöszám:

Az alapító okirat 7.8 pontjában a Felügyelő
személye az alábbiak szerint változik:
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A felügyelő bizottság elnöke: Agócs Zsolt (1106 Budapest, Hárslevelű 1 .a 36. )
A felügyelő bizottság tagja: Mihalik András (1108 Budapest, SZÖVŐSZ{ utca 20. ILII O.)
A felügyelő bizottság tagja: Szabó Imre (1097 Budapest, Drégely utca . Ll25.)

Egyebekben a közalapítvány alapító okirata nem változik.

Budapest, 2012. február" lJ~ "
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a későbbi alapítványi

X. kerület (Kőbánya)
feladatainak ellátásához

l. A Közalapítvány elnevezése:

.Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány"

2. A Közalapítvány székhelye: . (.:)i\...1-

1102 Budapest, Szent László tér 29. I Elöszárn: ,

3. A Közalapítvány célja: ~0C.l:
Az alapító által rendelkezésre bocsátott induló vagyonból, é
hozzájárulásokból folyamatosan bővülő vagyonból Budapest
tűzvédelmi helyzetének javítása, a tűz elleni védekezés társadalrr
támogatás nyújtása, és ennek érdekében:

a X kerületi tíízoltóság tűzmegelőzési, tűzoltási, mentési
kárelhárítási tevékenységének elősegítése,
a kerületi tűzoltók szakmai felkészülésének támogatása,
a X. kerületi tűzoltóság munkafeltételeinek javítása,
a kerületi lakosság, a munkavállalók tájékoztatása érdekében
támogatása,
a balesetet vagy maradandó egészségkárosodást szenvedett t
család támogatása. .

A közalapítvány a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi Cl
előírtaknak megfelelve kiemelten közhasznú szervezet, tekint
mellett a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény
elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló
28-31 §-aiban meghatározott helyi önkormányzati közfeladatok tá:
tevékenységeket lát el.
A közalapítvány a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi C
foglaltak közül az alábbiakban meghatározott közhasznú tevékenys
- a 15. alpont szerinti közrend és közlekedésbiztonság védelme,
katasztrófa-elhárítás.
A Közalapítvány a feladatai megvalósításában együttműködik áll,
intézményekkel, közérdekű egyesületekkel és más alap
szervezetekkel. A jogi személyekkel történő együttműködés tar
megállapodások rögzítik.

4.A Közalapítvány induló vagyona:

. A közalapítvány indu ló vagyona: 4 000 000 Ft, azaz négymillió f
alapító okirat aláírásától számított 8 napon belül átutal, az OTP J
Fiókjánál (Budapest, V. Báthory u. 9.), a közalapitvány indul
elkülöní tett bankszámlára.

5. Csatlakozás a közalapítványhoz:

5.1 A közalapítvány nyitott, ahhoz bármely belföldi vagy kü
jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet
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tűzvédelmi propaganda
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:el arra, hogy egyebek
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996. évi XXXI. törvény
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VI. törvény 26. §-ában
eket látja el:
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/ányokkal, gazdálkodó
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amennyiben a közalapítvány megfogalmazott céljaival egyetért, és
természetbeni adománnyal, illetőleg bármilyen más vagyonrendeléssel t
A közalapítvány közhasznú céljainak elérése érdekében adom,
közalapítvány nevében és javára adománygyüjtésre a Kuratórium által
meghatalmazás sal rendelkező személyek jogosultak.
A közhasznú szervezet nevében vagy javára történő adománygy
adományozók, illetőleg más személyek zaklatásával, a személyhez fűzé
méltóság sérelmével.
5.2 A közalapítványi célokkal összhangban lévő adomány, illető
elfogadásáról a Kuratórium dönt.
5.3 A közalapítványhoz csatlakozó személy vagy szervezet a csatlakoz '
szabhat.

okat pénzbeli vagy
iogatni kívánja.
vokat gyújthet. A
legbízott és írásbeli

tés nem járhat .az
) jogok és az emberi

~ a vagyonrendelés

hoz feltételeket nem

6. A közalapítvány vagyonának felhasználása:

6.1 . A közalapítvány 4. pontban megjelölt induló vagyona növekedh
- az alapítótól, az államháztartás alrendszereitől vagy más adomá /ozótól (természetes
személyek, jogi személyek és jogi személyiség nélküli szerveze c), a közalapítvány
kiemelten közhasznú céljaira vagy működési költségei fedezésére ka .. rtt támogatás, illetve
adomány révén,
- a csatlakozás során tett felaj ánlások révén,
- a közhasznú tevékenység folytatásából származó,· ahhoz ke vetlenül kapcsolódó
bevétel ekkel, a közalapítványi vagyon hozamával,
- egyéb cél szerinti tevékenység folytatásából származó, ahhoz k rvetlenül kapcsolódó
bevétel ekkel,
- a közalapítvány eszközeinek befektetés éből származó bevétellel,
- a magánszemélyek által, a közalapítvány részére (a személyi jövedr nnadóról 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 államházta
nonnatív támogatás kivételével- csak írásbeli szerződés alapján része
szerződésben meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltétr
módon igénybe vehető támogatási lehetőségeket, azok mértékét és
nyilvánosságra kell hozni.- A kiemelten közhasznú tevékenységet el
nyújtott cél szerinti juttatások bárki által megismerhetők.

(5..2 A közalapítványi vagyon működtetésére a Kuratórium jogosu mely az alapítványi
célok elérése érdekében az alapítványi vagyonnal önállóan gazdálkodi

. A közalapítvány a gazdálkodása során elért eredményét nem osztj ja fel, azt az alapító
okiratában meghatározott tevékenységre fordíthatja.

is alrendszereitől - a
.lhet támogatásban. A
it és módját. Az ilyen
ltételeit a sajtó útján
.ó közalapítvány által

6.3 A Kuratórium a gazdálkodás keretében jogosult a közalapítvány ; igyonát az alapítványi
célok megvalósulását nem' veszélyeztető mértékben és mó.. ill kamatozó banki
értékpapírokba, állampapírokba fektetni.
A közalapítvány vállalkozási tevékenységet kizárólag másodlago jelleggel, az Alapító
Okiratban meghatározott, kiemelten közhasznú céljainak megvalós tsa érdekében, azokat
nem veszélyeztetve végezhet. Aközalapítvány korlátlan felelőssé] ~l járó vállalkozásban
nem vehet részt. Vállalkozási tevékenységnek minösül: a jövedel. L- és vagyonszerzésre
irányuló vagy azt eredményező gazdasági tevékenység, ide nem ér ~.a bevétellel járó cél
szerinti tevékenységet, valamint a.közhasznú tevékenységhez nyújtot1 imogatást,
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A közalapítvány váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő érték pírt nem bocsáthat ki,
vállalkozásának fejlesztéséhez közhasznú tevékenységét veszélyez iö mértékű hitelt nem
.vehet fel, az államháztartás alrendszereitől kapott támogatást hitel edezetéül, illetve hitel
törlesztésére nem használhatj a fel.
A közalapítvány az 1997. évi CLVI. törvény 17. §-ában megjelölt 1: .ektetési tevékenységet
nem folytat.

6.4 A közalapítvány vagyonának felhasználásáról a Kuratórium d : 1.
A közalapítvány megjelölt céljaira az alapítvány alapítói vagyonr 3. csatlakozók vagyoni
hozzájárulásai és az alapítványi vagyon hozadéka is felhasználható.
A közalapítvány mint kiemelkedően közhasznú szervezet, bárme
pályázathoz kötheti. A közalapítvány a támogatásokat nyilvá
hozzáférhető pályázati rendszer keretei között nyújtja . .A pályázat
feltételeket, amelyekből - az eset összes körülményeinek mérlege
hogy a pályázatnak előre meghatározott nyertese van (színlelt pály
cél szerinti juttatás alapjául nem szolgálhat.
A pályázattal szemben támasztott követelményeket illetően az 1997 ví CLVI. törvény 26. §
i) pontjában megjelöltek irányadó ak.
A közalapítvány felelős személyt, a támogatót, valamint e személy el iozzátartozóját - a bárki
által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások kivételével - c' szerinti juttatásban nem
részesítheti.

.7. A közalapítvány kezelő szerve:

7.1 A közalapítvány kezelője és legfőbb döntéshozó szerv
Kuratórium.
A Kuratórium tagjait az Alapító kéri fel határozatlan időre. A kurat
a kuratórium tagjai közül+ az alapító jelöli ki határozatlan időre.
A közalapítványnak mint kiemelkedően közhasznú szervezetnek a r
nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a sze:
szervezetnél töltött be - annak megszűntét megelőző két évben le
tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztarto:
A Kuratórium tagjai, illetve az ennek jelölt személy köteles valai
szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget e~
szervezetnél is betölt. A kuratóriumi tagság megszűnik:
- a tag halálával,
- lemondással,
- a kuratóriumi tagok alapító általi visszahívásával [kizárólag a Ptk.
meghatározott esetekben],
- a közalapítvány megszűnésével: '

7.2 A Kuratórium elnöke: Pokó Gábor (1104 Budapest, Mádi LJ,

A Kuratórium titkára: GardiJázsef (ll 04 Budapest, Szőlőhegy uta
. A Kuratórium tagjai:
Bankó Pál (l131 Budapest, Jéggyár utca 7. 1. IV. 14.)
Hajas Pál(ll 02 Budapest, Hölgy utca 27. 1. lj
Tóth András (ll 03 Budapest, Csombor utca 6/3.).
A Kuratórium elnöke és titkára, valamint a kuratóriumi tagok az al
vagy egyéb érdekeltségi viszonyban nem állnak.
A Kuratórium tagjai közül egyikük sem volt két éven belül c
szervezet vezető tisztségviselője, amely az adózás rendjére
köztartozását nem egyenlítette ki.

cél szerinti juttatását
s, mindenki számára
em tartalmazhat olyan
jével - megállapítható,
:at). Színlelt pályázat a

az öt (5) tagból álló

tum elnökét és titkárát -

gszűntét követő két évig
ily, aki olyan közhasznú
ilább egy évig - vezető
sát nem egyenlítette ki.
.nnyi érintett közhasznú
dejűleg más közhasznú

4./C. § (6) bekezdésében

1123/B. Il/8.)
'. 1. Ih. 115.)

ítóval munkajogi, rokoni

an megszűnt közhasznú
szóló törvény szerinti
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A kuratóriumi tagok elfogadó, illetve összeférhetetlenségi nyilatko: a az alapító okirat
elválaszthatatlan melIékletét képezi.
A Kuratórium elnöke és tagjai, a közhasznú szervezetekről szóló 1997. iCLL törvény 26. §
m) pontja alapján vezető tisztségviselőnek minősülnek.

7.3 A Közalapítvány képviséletét az elnök, akadályoztatás a esetén a kár látja el.
A Kuratórium elnöke:

a rendes működés során összehívja a Kuratórium ülését,
az ülésen elnököl, szavazategyenlőség esetén az ő szavazata dönt,

- az alapítvány bankszámlája felett a Kuratórium titkárával vagy a rratórium határozata
alapján aláírásra feljogosított más kuratóriumi taggal együttesen rery.d' cezik.

A Kuratórium titkára:
Látja el az ügykezeléssei kapcsolatos feladatokat, és helyettesíti a kurat: .um elnökét.
Feladatai közé tartozik:

- a kuratóriumi ülések előkészítése,
- a közalapítvány pénzügyi nyilvántartás ainak jogszabályszerű VI etéséről, valamint a

pénzügyi kötelezettségek teljesítéséről történő gondoskodás.

7.4 A Kuratórium elnöke, titkára és további tagjai díjazásban nem része: lnek.
A Kuratórium elnökének, titkárának és további tagjainak a kuratói mi üléseken történő
részvételükkel kapcsolatosan közvetlenül felmerülő és indokolt költ geit a közalapítvány
megtéríti.
A Kuratórium megtéríti tagjainak a Kuratórium által meghatároz t feladat ellátásával
kapcsolatban felmerült dologi kiadásait.

7.5 A Kuratórium ülését szükség szerint, de legalább évente két aikalon
A kuratórium ülését legalább nyolc (8) nappal az ülést megelőző
napirendi pontok közlésével, és az egyes napirendi pontokhoz kapcs
anyag megküldésével a Kuratórium elnöke hívja össze.
Az indítvány benyújtásától számított 30 napon belül össze kell hívni Kuratóríum ülését, ha
ezt legalább két tagja, vagy a Felügyelő Bizottság kezdeményezi.

7.6 A Kuratórium ülései nyilvánosak. A Kuratórium zárt ülést rendel l, ha a nyilvánosság a
közalapítvány céljait, érdekeit közvetlenül veszélyeztetné.
A Kuratórium ülését a Kuratórium elnöke, akadályoztatás a esetén a
akadályoztatása esetén a jelen levő kuratóriumi tagok választanak n
szótöbbséggel - levezető elnököt. A Kuratórium határozatképes, ha a;
mint a fele jelen van. Határozatképtelenség esetén a kuratóriumi ül.:
belül - változatlan napirenddel - ismételten össze kell hívni.
A Kuratórium határozatait általában nyílt szavazással, az ülésen jf i nlevő tagok egyszerű
szótöbbségével hozza. Szavazategyenlőség esetén a levezető elnök sza', zata dönt
A Kuratórium döntése alapján titkos szavazás is tartható.
A határozat hozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akin , : közeli hozzátartozója
[Ptk. 685. § b) pont], élettársa (a továbbiakban együtt, hozzátartozó) a tározat alapján

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

Nem minősül előnynek a közalapítvány cél szerinti juttatásai keretéb. a bárki által megkötés
nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás
A Kuratórium egyedi döntéseit az érintettel (pályázókkal) írásb közli. A pályázatok
eredményét a Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal hi etőtábláján is el kell
helyezni vagy a Kőbányai Hírek című helyi lapban közzé kell tenni.

al össze kell hívni.
, írásban, a javasolt
ódó írásos előkészítő

kár vezeti le. A titkár
guk közül - egyszerű
.lésen a tagoknak több
t harminc (30) napon
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7.7 A Kuratórium üléseíről írásbeli jegyzőkönyvet kell készíteni melyet a levezető elnök
- valamint a kuratóriumi ülésen résztvevő, annak kezdetén kijelölt ;; szavazással elfogadott
tagja - az aláírásával hitelesít.
A jegyzőkönyvnek az ülésen elhangzottak lényegét, az elfogadot iatározatokat pedig szó
szerint kell tartalmaznia.
Az ülést követő harminc (30) napon belül el kell juttatni a jegyzőke {Veta kuratórium tagjai,
valamint a Felügyelő Bizottság részére.
A kuratóriumi ülések jegyzőkönyvcit és határozatait év és sorszárr negjelöléssel kell ellátni
és azokat a Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkorrnányz Polgármesteri Hivatala
Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil, Csoportjánál kell n~ vantartani és tárolni. A
jegyzőkönyvek alapján készült nyilvántartásnak ("KURA' )RIUMI DÖNTÉSEK
KÖNYVEli) tartalmaznia kell a kuratóriumi döntések (határoza i k) tartamát, időpontját,
hatályát, illetve a döntést támogatók és ellenzők arányát, továbbá - 1nem titkos szavazással
hozták a határozatot - a nevüket is. A Kuratóriumi Döntések Kön ;ét, a kuratóriumi ülések
meghívóit, határozatait, a pályázati felhívásokat, a közalapítvány k . .hasznúsági jelentését és
éves beszámolóját minden hétfőn 16-18 óra között a Budapest Fá ros X kerület Kőbányai
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Humán Iroda Oktat, , Kulturális és Civil
Csoportjánál bárki megtekinteni, és arról a - másolási költsé kiegyenlítése mellett -
másolatot készíthet. Akinek a határozat jogát vagy jogos ér két érinti, az jogosult
megtekinteni annak az ülésnek a jegyzőkönyvét is, amelyen a hatái tat született, egyebekben
a kuratóriumi jegyzőkönyvek szövege nem nyilvános.

7.8 A közalapítvány működésének, gazdálkodás ának, számv elének, ügyvitelének és
kötelezettségvállalásainak ellenőrzésére, az alapító három tagú: [ügyelő Bizottságot hoz
létre.
A felügyelő bizottság tagjainak megbízatása határozatlan időre szól
A felügyelő bizottság elnöke: Agócs Zsolt (ll 06 Budapest, Hárslev Ű utca 36. )
A felügyelő bizottság tagj a: Mihalik András (1108 Budapest, SZÖVI iék utca 2 O.II/1 O.)
A felügyelő bizottság tagja: Szabo Imre (l 097 Budapest, Drégely z, a 18. I/25.)
Nem lehet a Felügyelő Bizottság elnöke vagy tagja, illetve könyvvi gálója az a személy, aki:

- a Kuratórium elnöke: vagy tagja,
- a közalapítvánnyal a megbízatásán kívüli más tevéken: ~gkifejtésére irányuló

munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogvis nyban áll, ha jogszabály
másképp nem rendelkezik,

- a közalapítvány céI szerinti juttatásából részesül - kivéve a t ki által megkötés nélkül
igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat -, illetve

- az előző pontokban meghatározott személyek hozzátartozója.
A felügyelő bizottsági tagok elfogadó, illetve összeférhetetlens: nyilatkozata az alapító
okirat elválaszthatatlan mellékletét képezi .
.A felügyelő bizottsági tagságmegszűnik:

- a tag halálával,
- lemondással,
- az alapító által történő visszahívással,
- határozott időre szóló felkérés esetén a megjelölt időtartam eltel vel,
- a közalapítvány megszűnésével.

A Felügyelő Bizottság ellenőrzése során a kuratóriumtól ~ entést, a közalapítvány
munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet :ovábbá a közalapítvány
könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja. péneze1ési és utalványozási
rendjét áttekintheti.
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A Felügyelő Bizottság célvizsgálatot folytat, ha a. közalapítványce ainak megvalósulását,
illetve a pénzügyi-gazdálkodási tevékenység szabályszerűségét ' szélyezterve látja. A
Felügyelő Bizottság véleményezi a Kuratórium éves beszámolóját.
A Felügyelő Bizottság tagjai a közalapítvány kuratóriumi ülésén tr : í.cskozási joggal részt
vehetnek. Munkájuk ellátásához - szükséges esetén - a Közalapítv Lyköltségén szakértőt
vehetnek igénybe.
A Felügyelő Bizottság köteles a Kuratóriumot tájékoztatni
kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy

- a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szer'.
súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek
következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedé: :
döntését teszi szükségessé,
a kuratóriumi tagok felelősségét megalapozó tény merült fel.

Az intézkedésre jogosult Kuratóriumot a Felügyelő Bizottság
megtételétől számított harminc napon belül - össze kell hívni. E
eltelte esetén a Kuratórium összehívására a Felügyelő Bizottság is joj..
Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítás
intézkedéseket nem teszi meg, a Felügyelő Bizottság köteles ha
törvényességi felügyeletet ellátó szervet.
A Felügyelő Bizottság a Kuratóriurnra kötelező döntést nem hozhat, . .ladatának végrehajtása
során kialakított véleményét írásban közli a Kuratóriummal.
A Felügyelő Bizottság a közalapítvány működésével kapcsolatos ipasztalatairól szükség
szerint, de évente legalább egyszer beszámol az Alapítónak.
A Felügyelő Bizottság tagjai tiszteletdíjra nem jogosultak, az i ban igényt tarthatnak
feladatuk ellátásával kapcsolatosan felmerültésigazolt költségeik m: térítésére.
A Felügyelő Bizottság működésének részletes szabályait a saj: maga által elfogadott
Ügyrend határozza meg.

8.A közalapítvány képviselete, bankszámla feletti rendelkezés:

A közalapítványt a Kuratórium elnöke,akadályoztatása esetén a Ku :órium titkára képviseli.
A közaIapítvány bankszámlája feletti rendelkezéshez a Kuratóriur. [ elnökének és tikárának
együttes aláírása szükséges.

annak összehívását

zet érdekeit egyébként
megszüntetése vagy
jogosult Kuratórium

ndítványára - annak
atáridő eredménytelen
sult,
érdekében szükséges

Iéktalanul értesíteni a

9.Az alapító okirat módosítása:

Az alapító okirat módosítása nem eredményezheti a közalapítvány
vagy az alapítványi célok szűkítését.

lO.A közalapítvány megszűnése:

A közalapítvány határozatlan időre jön létre. Megszűnése esetér
kielégítése után - az alapító köteles a megszűnt közalapítván
fordítani, és erről a nyilvánosságot megfelelően tájékoztatni.

11. Záró rendelkezések:

11.1 A közalapítvány működéséről Kuratórium az alapítónak é' ite, a mérlegkészítéskor
köteles beszámolni.
A közalapítvány mint kiemelkedően közhasznú szervezet, kö es az éves beszámoló
jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést készíteni, me rek tartalmaznia kell az
alábbiakat:

- a számviteli beszámolót,
- a költségvetési támogatás felhasználását,
- a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást,

igyenának csökkentését

vagyonát - a hitelezők
céljához hasonló célra



- a cél szerinti juttatások kimutatását,
- a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami

önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a tel
társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét,

- a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások
- a közhasznú, tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót.

Az éves beszámoló és a közhasznúsági jelentés elfogadása a
hatáskörébe tartozik.
A közhasznú szervezet éves beszámolójába, illetve közhaszm
betekinthet, illetőleg abból saját költségére másolatot készíthet.
A közalapítvány éves beszámolóját és a közhasznúsági jelentést a Kél
lapban közzé kell tenni. .

11.2 A közalapítvány közvetlen politikai tevékenységet, pártpoli :ai tevékenységet nem
folytathat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi tá •.ogatást nem nyújt, a
választásokon országgyűlési, valamint megyei, fővárosi önkormányz i képviselőjelöltet nem
állíthat és nem támogathat.

.A közalapítvány - céljai megvalósítása érdekében - együttműködi':
ellátó állami, önkormányzati szervekkel, társadalmi szervezetekkel, a

11.3 A közalapítvány a kiemelten közhasznú jogállásának megszű
köztartozásait rendezni, illetőleg közszolgáltatás ellátására
eredőkötelezettségeit időarányosan teljesíteni.

lIA A közalapítvány alapító okiratában nem szabályozott
Törvénykönyv, valamint a közhasznú szervezetekről szól
törvényrendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.
A kiemelten közhasznú jogállást a közalapítvány a közhasznúság
bejegyzéssei szerzi meg.

11.5 Ajelen alapító okiratot hivatalos lapban közzé kell tenni.

Budapest, 2012. február" 20 "
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sénzalaptól, a helyi
ülési önkormányzatok

tékét, illetve összegét;

uratőrium kizárólagos

igi jelentésébe bárki

inyai Hírek című helyi

a hasonló közfeladatot
pítványokkal.

.sekor köteles esedékes
inyuló szerződéséből

irdésekben a Polgári
1997. évi CL VI.

nyilvántartásba történő

A létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a 1 .sítőokirat-módosítások
alapján hatályos tartalmának Caváltozások dőlt betűvel vannak szed,

Budapest Főváros X. kerület Ki ányai Önkormányzat
mint Alapító képviseletében:
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