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Tisztelt Képviselő.testĺilet!

A Józsefuarosi Önkoľmányzat a ,,Józsefváro,s,' néV felvételéről és használ atárőI sző|ő
43/2007. (vil' 16,) számű ľendeletben foga|mazta meg, kik hasznźihatjĺík nevtikben a
Józsefuáľos elnevezést. E ľendelet a|apjan Blahó József, a Fővĺíľosi Bíľóság á|ta!bejegyzésre
vaľó Józsefvaľos Kolping Család Egyesület (székhelye: 1082 Budapest, Nap u. 35. VII. em.
1.9.) világi elnöke azza| a kéréssel foľdult Polgáľmester lJrhoz, hogy a Józsefuaľosi
Önkoľmĺínyzat Képviselő-testiilete engeđély ezze a Mugyu, Kolping szĺĺřětseg józsefuárosi
szervezetę részére, hogy önálló egyesületként hivatalosan használhassa a ,,Jőzsefuáros'' nevet
az e|nevezésében. (1 . számú melléklet)
A szĺjvetség a ĺevét Adolf Kolpingról kapta, aki a XIX' században papként segítette a
szegénysorban é|ő férfiak szakmatanulźsáú., olyan segédegyletet hozott létre, melynek
j elentő sé ge és l ehetősé gei folyamato s an bővtiltek.
Az egyestilet 18 éve mfüödik, mint a Magyar Kolping Szövetség józsefuaľosi szervezete.
Idén jutottak ana az elhatározásra, hogy önálló egyesületként is be kívánjĺík jegyeztetni
magukat. A beadott kérelmĹik után a Fővĺíĺosi Bíľóság hiánypótlásra szólította fe| az
egyesiĺletet, hogy engeđé|yeztessék a Jőzsefvátosi onkoľmányzattő| a ,,Józsefváľos'' név
hivatalo s hasznáIatát' (2 . é s 3 . száĺrlu mell ékl et. )
AJőzsefvźĺrosi onkoľmányzat43l20O7, (Vu. 16.) számtľendelet 3. $ (1) bekezdése alapján
az engeđéIy iranti kérelemnek tartalmaznia kell:

a) akérelmező megnevezését,székhelyét,
b) kérelmező tevékenységi körét,
c) ahasznźl|at cé|ját és módja,
d) hasznáIatiđőtartamát.

A Kolping Család Egyesület kéľelme tarta|mazza:

a kéľelmező megnevezését,székhelyét:
Kolping Család Egyesület Blahó József világi elnok,
1082 Budapest, Nap u. 35. VII. em. 19.

a kéľelmező tevékenységi kiiľét:
a Kolping Család Egyesület elsődleges céIja - a Magyar Kolping Szövetség
célkitűzéseivel összhangban -, hogy ápolja Kolping Adolf szellemét. Tevékenységtik
arra irźnyul, hogy a tagok helyt tudjanak állni keresztényként az életben, a munkában,
a hivatásukbaÍI, a hźlzasságban és családbaÍ\ az egyházban és a világi életben is.
Emellett az alapszabályukban lefektetett célok és tevékenységek között szerepel a
kÔzjó szoĺgólata, szociális tevékenység, rĺźszorulók, időskorúak, hátrányos helyzetíÍek
segítése, nevelés és olctatás szervezĺlse, kepességfejlesztés és ismeretterjesztés.



ahaszná|at célja és módja:
az egyesület elnevezésében hivatalosan is haszná|ni szeľetné a ',Józsefváros''
elnevezést, ezze| is gazdagítva a kerület karitativ tevékenysé gét,kínáIatát'

ahaszná|at időtartama
a tevékenységtik folytatásĺĺnak idej e.

Az engedély iránti kérelemhez csatoltiík a Józsefuaľos Kolping Család Egyesület
a|apszabá|yát (4. sztĺmll' melléklet), és a dokumentumok źúvizsgźlIása után megállapítható,
hogy az iratok i'artalrmazzźi< anévhasznáIathoz szfüséges feltételeket.

Kérem a Képviselő-testületet, engedélyezze a ,,Jőzsefvźttos'' név hivatalos hasznáIatéú az
egyesiilet tészéte.

Határozati javaslat

A Képviselő-testület úgy dtĺnt, hogy:

engedéIyezi a ,,Józsefuáros'' név felvételét éshaszná|atźń alozsefvaľos Kolping Család
Egyesület (székhelye: 1082 Budapest, Nap u. 35. VII. em. 19.) részére.

az engeđély a tevékenység folytatásának időtaľtamáig szól.

Felelős: polgáľmester

Hatĺĺľidő: 20I|.július 28.

Budapest, 201^I,július l 1.
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Tárgy: kérelem névhasználathoz való hozzźýáru|áshoz .|ĺízsclÝárĺisi ()llkorĺt

Tisztett Po|gáľmester Úľ! | It't"lterlo:

A Józsefoáros Ko|ping Család Egyesület nevében foľdulok onhöz te,e,.|i*#
számunkra a,,Józsefváros'' név hivatalos használatát egyesületiink elnevezésében.

Egyesületünk már l8 éve mĺiködik, mint a Magyaľ Kolping Szövetség (1035 Budapęst, Vihar u. 8.;

www.kolping.hu) józsefoárosi szervezete. Kolping Családunk elsődleges célja a Magyar Ko|ping Szövetség
célkitĺĺzései vel összhangban

- Kolping Adolf szellemének átadása, hogy tagjaink helý tudjanak ál|ni keresaényként az é|eÍben,

munkában, hivatásban, aházasstlgbanés családban, azegyhtnbm il|etve a vi|ágban
- A katolikus táľsadalmi tanítás szerint folýatott tevékenysége á|ta| a közjőt szo|gźllni, va|amint az

egyház és a taľsadalom folyamatos megújulásában közremiiköni
Az a|apszabá|yban lefektetett céloknak megfelelően közhasznri tevékenységet kíván e|látni

Idén jutottunk arĺa az elhatározásra, hogy önálló egyesületként bejegyeztetjük magunkat (ahogy ezt az orszÁgban
mÍĺködő több mint l00 Kolping Csa|ád nagy része már korábban megtette). Az egyesiileti nyi|vántaľtiĺsba vételí
kérelmére a Fővárosi Bíróság hiánypótlásľa szólított fel benniinket a 43/2007. (vII.l6.) Budapest Főváros Vll].
kerül et Józsefváros i onkormányzati rendelet alapj án.
Kérjük Po|gármesteľ Urat, kéľésünket siirgősséggel elbíľá|ni szíveskedjék, mivel a Fővárosi Bíróság 45 napot

szabott meg hiánypótlásiŁatáridőként, ami a hónap végével |ejar.

Budapest, 20l l. június l4.
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Fővárosi Bíľóság
11. Pk.60.384t2011t1.

p {.?to
l

vÉczBs

A bíróság a Jőzsefvźlros Ko|ping Családi Egyestilet nyilvántaľtási iigyében felhívja a
kérelmezőt, hogy jelen végzés kézbesítésétől számított 45 napon belül elutasítás teľhe mellett
pótolja a k<ivetkező hiírnyt.

l. Csatolja a nyilvántaľtásba vétel iľánti kérelmet a tarsadalmi szervezet csoportba
sorolásának (I[. rovat) megjeliilésével kiegészítve, valamint két okirati tanú
a|tĺírásáva| ellátva.

2. Csatolja a névhaszná|athoz va|ő hozzźtjáľulást a 4312007. (VII.16.) Budapest
Fővaros V III. keľiilet Józsefu aľosi onkorm ány zati rendelet a|apjan.

3. Csatolja a székhelylrasználatoL igazoIő okiratot a hasznźt|at jogcímével
kiegészítve (pl. szívességi hasznalat).

4. Az a|apszabály szeľint a tagclí| ťrzetés határideje minden év április hónap 30.
napja, azonban a jegyzőkonyv ĺ!s az a|apszabály egyéb rendelkezései szerint a
tagdíj havorrta eseclékes. oľvoso|ja az ellentmondást.

5. Az alapszabaly 2. oldalan utalás történik az elnökhelyettesre, azonban ilyen
tisztség a tisztségviselők felsorolásánál nem szerepel. Pontosítsa a az elnök
helyettesítésére vonatkozó ľendĺ:Ikezést, és pontosítsa azt is, hogy az ''elnök''
kitétel a|att a világi elnököt kell. ér'teni'

6. F,gészítse [<i az alapszabályt a tís::tségvise|ők visszahívásának okaivď.
7. Ttirölje. Vagy polltosítsa a 3. oldaion a kövbtkező mondatot:

''Abbąn az esętbetr, lta a vezetőség bármely tagja tartósan akadályoztatva van
(előreláthatóan 30 napon túl), a vezetőség két tagia jogosult eljárni.,'

8. Pontosítsa a képviseletľe vonatkozó rendelkezést abban a tekintetben, hogy a
képviseletľe a világi és egyházi ęlnök önállóan, vagy egyiittesen jogosultak.
A képviseleti jognak és a bankszźtrn|a feletti rendelkezési jognak összhangban
kell állnia egymással. Amennyiben tehát a képviseleti joguk önálló, úgy a
bankszámla fęlett is onállóan ręndelkezhetnek. Amennýiben azonban együttes a
képviseleti joguk, akkor a bankszámla felett is egyĹittesen rendelkezľretnek.

Az alakuló ülést meg kell isméte|ni az eľedeti alapító tagokkal, másktilĺĺnben a bíróság
a^ nem fogadja el szabályszeriĺnek. El kell fogađni a fentiek szerint javított
a|apszabä|yt, megválasztani a tisztségviselőket, meghatarozni a tagdijat, majd a
jegyzőkönyvet, jelenléti ívęt, kérelmet, és az alapszabályt újľa be kell nyújtani a
bíľósághoz.
Amennyiben a megismételt alakr]ló iilěsľe eltéľő tag<ĺsszetételben keľül sor, úgy első
napirendi pontkéĺrt ki ke]l mondani i$raaz egyesület megalakítását'

Budapest,20|I. évi nrájus hó t3. napjĺán

dr. Kovács Enikő sk.
bírósági titkáľ

A kiadmány hite|éül: Ilaraĺik Edi
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ALAPSZ'ABALY
Az egyesület neve: Józsefváľos Kolping Család Eryesület

Az egyesület székhelye: 1082 Budapest, Nap u. 35. 7. em. |9.

Az egyestilet célja:
- Kolping Adolf szellemének átadasa, megadni a sztikséges tamogatást ahhoz, hogy tagjai

ezá|ta| is helý tudjanak állni kereszténykéĺlt az életben, a munkábaÍ\ a hivatásban, a

hazasságban, és családbaÍ\ az egyhźzban illefue a világban,
- a katolikus tanítás szerint folytatott tevékenysége által a közjót szolgálni, az egyhtn és a
taľsadďom folyamatos megujulásában közľemfüödni'
- kapcsolatt artás a nemzetközi Kolping mozgalommal,
- a többi Kolping Család Egyesületek segítése, velfü való együttmfüĺĺdés,
- Szociális tevékenység, ľászorulók, időskoruak, hátranyos helyzetűek segítése,
- nevelés és oktatás szervezése, képességfej lesztés, ismeretteľj esztés.

Az egyesü|et gazdáIkodása:

Az egyesület éves kĺiltségvetési teĺv a|apjźn gazdálkodik. Az egyesület bevételeit elsősorban a

tagdíjak és az egyéb fonásból szźrmaző péĺueszkozök fiogi személyek és magiínszemélyek
felajanlásai, hozzźljźrulásai, stb.) képezik. Az egyesület céljai megvalósítása, azok gazdasźryi

feltételeinek biztosítása érdekében vállalkozási tevékenységet folytathat' Az egyesület

megalakulĺĺsának évében a havi tagdíj összege 300,-Ft azaz Htromszźz forint a felnőttek
részére, a gyerekek, valamint nyugđíjasok ľészére 50,- Ft.

Az egyesiilet tagjai, a tagok jogai és kiitelezettségeĺ, a tagság megszűnése:

A, tagok belépése az egłesületbe onként tĺjrténik

Az egyesületnek tagja lehet bármely magźnszemély, jogi személy, vďamint ezek jogi
személyiséggel nem ľendelkező szervezete, aki (amely) az egyesület aLapszabtiyát elismeń, a

tagdíjfizetési kötelezettséget vállďja. Teljes jogu tagsági viszony belépési nyilatkozat
kitĺiltésével, a belépési nyilatkozatnak akozgyu|és által tĺirténő elfogadásával jön létľe.

A tagokjogai és katelezettségei

Az egyesület teljes jogú tagja:

- szavazatijoggal részt vehet a testtilet közgyĺilésén,
- vá|aszthat és választhatő az egyesiilet szerveibe,
- tészt vehet az egyesĺilet tevékenységében és rendezvényein,
- javaslatokat és indítvanyokat tehet, továbbá panasszal, felszólalással és fellebbezéssel
foľdulhat az egyesület illetékes szeruéhez.
- avá||a|ttagsági díjat minden év ápńlis hónap 30' napjáig megfizetni.

Az egyesület teljes jogú tagja köteles eleget tenni

.(Y



-aza|apszabalybanmeghatźrozottkötelezettségnek,
- a közgyűlés által meghatźrozott mindenkoitagdíjťlzetési kötelezettségnek,
- a vezetős ég hatźttozatainak, az egyesület eszk<izeinek hasznĺĺlataľól.

A tagsóg megszűnik:

- kilépésse|,
- törléssel'
- elhaláIozźssa|.

A tag az egyestiletből íľásbeli bejelentéssel bĺármikor kiléphet. Azt a tagot, aki az előíľt tagsági
díjjal legalább hat havi hátralékban van, és azt írásbeli felszólítas ellenéľe sem rendezi, vagy
egyébként az egyesület célját és érdekeit súlyosan veszélyeztető maga1artást tanúsĺt, az
egyestilet vezetősége tĺjr<ilheti tagiai sorából. A töľlést kimondó hatfuozat ellen, annak
kézhezvéte|éto| szźmlított tizenöt napon beltil halasztő hatéiyÚ fellebbezésnek van helye,
melyet az egyesület elnökéhez kell benyujtani. A fellebbezés elbíľálása a kĺizgytilés
hatáskörébe taľtozik.

Az egyesĺĺlet szeľvezete:

A közgyíilés

Az egyesület legfelsőbb szerve a tagok összessége. A kĺizgyrilést évente legalább egyszeľ (a
tárgyév maľcius 3l-ig) kell ĺlsszehívni (rendes kiizgyulés). A ktizgyrilést akkor is össze kell
hívni, ha a bíróság elľendeli, illetőleg a tagok egyharmada - az ok és a cél megjelölésével - ezt
kéri (ľendkíviili közgyulés). A kiizgyulésre szóló, a napirendet is tartalmaző meghívót a
tagoknak a kozgy(i|és előtt legďább 5 nappď íľasban kell megkap"i"k. 4 kĺizgyĹĺlés akkoľ
határozatképes, ha azon a tagok legďabb 50Yo-a + további 1 fő jelen van. Ervényes döntéseket
csak olyan kérdésekben lehet hozni, amelyek a közgyu|és napirendjén szeľepelnek. A
kĺĺzgyĹílés ahatźtrozatait nyílt szavazźssa|, egyszeru szóttĺbbségge|hozza. Minden teljes jogú

tagegy szavazatta| rendelkezik.Szavazategyenlőség eseténaz elnĺik szavazatadont.

A kĺizgytilés összehívása az elnĺjk feladata. Amennyiben az elnök ezen kötelęzettségének

- rendes kĺĺzgytĺlés esetén atźtrgyév mĺĺľcius 3l-ig,
- rendkívüli kozgyĺilés esetén a kezdeményezéstó| szánitoÍt 30 napon belül

nem tesz eleget, az elnökhelyettes jogosult (és köteles) a kiizgyiĺlés <isszehivásáĺa. A
k<izgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, mely tartalmazza a közgyúlésen hozott
hatźlrozatokat, a szavazás eľedményét. A jegyzőkönyvet az elnök és a jegyzókönyvvezetó írja
a|á.

A közgyĺlé s kizárő|agos hatáskĺirébe tartozik:

- az alapszabá|y megállapítása és móđosítiĺsą
- a belépési nyilatkozatok elbíĺálása,
- az évi kĺĺltségvetés meghatáľozása,
- ngyintézo szerv évi beszámolójának elfogadása,
- más egyesületekkel, ill. tarsadalmi szeľvezetekkel való egyesiilés, feloszlás kimondása,



- a tisztségviselők nyí|t szavazású megválasztása, visszahívasa,
- a vezetős ég hatérozatával szemben benyújtott fellebbezések elbírálása.

Vezetőség

A vezetőség a kozgyulések közötti időben az egyesület iranyító testtilete, amely üléseit

sziikség szerint, đe legalább havonta egJszer tartja. A vezetőség 4 Íłiből áll.

A vezetőség tagiai:
- a világi elnök,
- azegyhźnelnök,
- a titkar,
- a gazdasági vezető.

A vezetőség tagjai a kozffi|és három évre választj a. Az elnökség tagjai tevékenységüket

taĺsađalmi munkában v égzik.

A vezetőség feladata:

- két közgyúlés között irźnyitjaés szervezi az egyesiilet tevékenységét,

- fuźnyítjaés felügyeli az egyestilet gazdálkođásóLt,
- elkészíti akozgyu|és elé keľĹilő döntési javaslatokat, előterjesztéseket,
- dönt a tag(ok) egyestiletbőlvaló töľléséről,
- dĺjnt mindazon kéľdésben, amelyet az a|apszabály nem utal a közgyűlés kizaľólagos
hatásköľébe.

A vezetőség akkoľ hatźrozatképes, ha valamennyi tagsa jelen van. Hatźrozatait egyszeriĺ

szótdbbségge|hozza. Abban az esetben, ha avezetőség báľmely tagsataľtósan akadźiyoztatva
van (előľeláthatőaĺ3O napon tul), a vezetőség két tagia jogosult eljĺĺľni. Szavazategyenlőségük
esetén kotelesek ľendkívtili közgyíĺlést összehívasát kezdeményezni és hatźrozati javaslatot

napirendre ťizru.

Tisztségviselők

A világi elnök feladata:

- akozgy(ilés és avezetóségüléseinek összehívásą a napirend megllatźrozása,
- akozgyulés és a vezetőség hatfuozatunak kimondásą
- mindazon feladatok ellátása, amellyel akłlzgyll|és és a vezetőség megbízza,
- az egyesiilet képviselete.

Az egyhĺízi elnök feladata:

- az e|nok akadá|yoztatasa esetén teljes jogkĺirrel helyettesíti.

A titkár felađata:

- az egyesület tevékenységének adminisztľációj a,

- tagegyzék vezetése, tagsági díjak befizetésének nyilvĺántaľtása, behajtás kezdeményezése,

/s



- mindazon feladatok ellátása' amellyel a közgyíĺlés és a vezetőség megbízza.

A gazdasáei vezető feladata:

- aZ egyesiilet gazdálkodásanak folyamatos és teljeskönĺ ellenőrzése és a gazdźůkodással
kapcsolatos nyilvántanások vezetése.

Az egyesiilet képviselete

Az egyesületet harmadik személyek, bíróságok és más hatóságok előtt a világi és az egyhtzi
elnök' akadáIyoztatásuk esetén a titkár képviseli. A bankszámla felett való ľęnde|kezéshez
minden esetben két képviseleti joggal felruhazott személy _ a vi|ági vagy az egyhźzi elnök és

titkar - egyiittes aláírása sziikséges.

Egyéb rendelkezések

Az alapszabályban nem szabályozott kéľdésekben a Polgari Törvénykönry) az 1989. évi II.
tV., valamint a tĺĺľsadalmi szeľvezetekľe vonatkozó egyéb jogszabályban foglaltak az
iranyadók.

Zaradék: aza|apszabály a20I1. ápľilis 07-i alakuló ktizgytĺlésen elfogadásľa keľĹilt.

A jelen a|apszabä|ý elfogadó alapitő tagok nevét az a|apszabály melléklete
tartalmazza.

Budapest, 201|. április 07 . napja
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Bajzáth Ferenc
Egyházi elniike
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