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A  döntésre az SZMSZ szerint hatáskörrel rendelkezik: 

Képviselő-testület 

Az SZMSZ szerint véleményezi: 

Tisztelt Képviselő-testület! 

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése 

A Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 
(továbbiakban: Képviselő-testület) által az Önkormányzat közfeladatainak ellátása véget 
létrehozott Karácsony Sándor Közalapítvány a Józsefvárosért (nyilvántartási szám:  01-01-
0003636,  székhely:  1082 Budapest,  Baross utca  63-67.,  továbbiakban: Közalapítvány) alapítói 
jogainak gyakorlója a Képviselő-testület. 

1. A  Közalapítvány kuratóriuma, az Alapító Okirat  IX.  pont  1.)  bekezdése alapján 
mindenkoron két tagból is egy elnökből áll.  A  jelenlegi kuratórium két tagja Szabóné 
Főnagy Erzsébet Lenke és Támokiné Joó Ildikó  2021.  január  31.  napi hatállyal lemondtak 
a megbízatásukról.  A  lemondás következtében, a Közalapítvány folytonos működése 
érdekében szükséges új kuratóriumi tagokat kinevezni, valamint új elnököt jelölni a 
Karácsony Sándor Közalapítvány a Józsefvárosért vezetésére. Az Alapító Okirat  IX.  pont 
1)  bekezdése értelmében a kuratórium tagjainak, valamint elnökének kinevezési joga az 
Alapítót illeti meg. 
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A  fentiekre tekintettel az új kuratórium tagjainak, 
• Oláh Rolandot és Kenyeres Zsuzsát, 
• a kuratórium elnökének pedig, Koscsoné Kolkopf Juditot javasolom. 

2.  Az Alapító Okirat X. pontja értelmében a Közalapítvány Felügyelőbizottsága 
mindenkoron legalább  3  tagból  all. A  korábbi felügyelő bizottsági tagok Kincses Ibolya, 
Rácz Kálmánié és a felügyelőbizottság elnökének dr.  Varga-Kovács Adrienn lemondása 
következtében, új felügyelőbizottság választása szükséges. 

A  fentiekre tekintettel az új felügyelőbizottság tagjainak, 
• Nagy Ferencet és Setét Jenőt 
• és elnökének pedig, Aissou Erzsébetet javasolom. 

3.  Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 
koronavírus világjárvány okozta gazdasági nehézségekre tekintettel, amelyek a 
Közalapítvány működését is érintik szükségesség vált az Alapító Okirat módosítása. 

Az Alapító Okirat X. pont  4.)  bekezdése alapján a felügyelőbizottság tagjai és elnöke 
50.000,-  Ft/fő/hódíjazásban részesül.  A  jelenlegi gazdasági helyzetben a 
felügyelőbizottság díjazása nem megoldható, erre tekintettel az Alapító Okirat az alábbiak 
szerint módosul: 

„4. A  felügyelőbizottság elnöke, tagjai díjazásban részesülnek, melynek összege  50.000,- 
Ft/fő/hó. Ezen felül a felügyelőbizottság sem költségtérítésben, sem egyéb juttatásban nem 
részesülhet." rendelkezés helyébe 

az alábbi rendelkezés lép: 

„4.) „A  felügyelőbizottság elnöke, tagjai dijazásban részesülhetnek, melynek 
összegszerűségéről és esedékességéről a Kuratórium javaslatára az Alapító dönt" 

II. A  beterjesztés indoka 

Karácsony Sándor Közalapítvány a Józsefvárosért alapítója a  Budapest  Főváros VIII. kerület 
Józsefvárosi Önkormányzata, így a közalapítvány Alapító Okirata, illetve a jogszabály 
szerinti alapítói döntések meghozatala szükséges. 

III. A  döntés célja, pénzügyi hatása 

A  döntés célja a Karácsony Sándor Közalapítvány Józsefvárosért törvényes, illetve 
gazdaságos működésesnek biztosítása.  A  döntésnek pénzügyi hatása nincsen. 

IV. Jogszabályi környezet 

A  veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló  478/2020. (XI. 3.)  Kormányrendelet  1.  §-a értelmében a 
Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-
CoV-2 koronavírus világjárvány (a továbbiakban: koronavírus világjárvány) 
következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása 
érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdet ki. 

A  katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló  2011. 
évi CXXVIII. törvény  46.  §  (4)  bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a 
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települési önkormányzat képviselő-testületének feladat-  es  hatáskörét a polgármester 
gyakorolja, így a döntés meghozatalára a polgármester jogosult. 

A  Polgári Törvénykönyvről szóló  2013.  évi V. törvény  3:399.  § alapján az alapító a 
kuratórium tagjainak kinevezést fenn tartotta magának. 

A  Ptk.  3:16.  § alapján a közalapítvány döntéshozó szerve az alapító.  A  Ptk.  3:19.  § alapján az 
alapító a döntéseit határozattal hozza. 

A  Karácsony Sándor Közalapítvány Józsefvárosért Alapító Okirata alapján, az alapít 
jogokat a Képviselő-testület gyakorolja. 

Fenti rendelkezések alapján javaslom az alábbi határozat elfogadását. 

Mellékletek:  
1. sz. melléklet: Kuratóriumi tagok és felügyelőbizottsági tagok tisztségről lemondó 

nyilatkozata 
2. sz. melléklet: Módosított Alapító Okirat 
3. sz. melléklet Alapítói Határozat 

Határozati javaslat 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefváros Képviselő-testületének  ..../2021.  (I.....) számú 
határozata 

A  képviselő-testület az alábbiak szerint dönt, 

1. A  Karácsony Sándor Közalapítvány a Józsefvárosért kuratóriumának tagjává nevezi 
Oláh Rolandot és 
Kenyeres Zsuzsát 

2021.  január  31.  napjától határozatlan időre, 

2. a Karácsony Sándor Közalapítvány a Józsefvárosért kuratóriumának elnökévé nevezi 
Koscsóné Kolkopf Juditot (anyja neve: lakik: 

)., 

3. a Karácsony Sándor Közalapítvány a Józsefvárosért felügyelőbizottságának tagjává 
nevezi 

Nagy Ferencet és 
Setét Jenőt 

2021.  január  31.  napjától határozatlan időre, 

4. a Karácsony Sándor Közalapítvány a Józsefvárosért felügyelőbizottságának elnökévé 
nevezi 

Aissou Erzsébetet 
2021.  január  31.  napjától határozatlan időre, 

5. az alábbiak szerint módosítja a Karácsony Sándor Közalapítvány Alapító Okiratát: 

„4. A  felügyelőbizottság elnöke, tagjai dijazásban részesülnek, melynek összege 
50.000,-  Ft/fő/hó. Ezen felül a felügyelőbizottság sem költségtérítésben, sem egyéb 
juttatásban nem részesülhet." rendelkezés helyébe 
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az alábbi rendelkezés lép: 

„ 4.) „A  felügyelőbizottság elnöke, tagjai dijazásban részesülhetnek, melynek 
összegszerűségében és esedékességében a Kuratórium javaslatára az Alapító dönt.", 

5. felkéri a Jogi Iroda jogtanácsosát dr. Csontos Zsombort, hogy a Karácsony Sándor 
Közalapítvány a Józsefvárosért változásait a Fővárosi Törvényszék irányába bejelentse, 

6. felkéri polgármestert, hogy az Alapítói Határozatot és az Alapító Okiratot az 
Önkormányzat képviseletében hja alá. 

Felelős: Polgármester 
Határidő: Az alapítói határozat aláírására:  2021.  január  31. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Jogi Iroda 

Budapest, 2021.  január  20. 

Piko Andras 
Polgármester 
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Budapest, 2021.  január,, pe 

tR, 
Pikó András 
polgármester 

Budapest  Főváros VIII. kerlilet 
Józsefvárosi Önkormányzie-

meghatalmazó  

A  meghatalmazást elfogadom. 

BUDAPEST  FŐ VÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 

NEW  ANDRÁS 
POLGÁRMESTER 

Alulírott Pikó András Polgármester,  Budapest  Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi 
Önkormányzat (székhely:  1082 Budapest,  Baross  u. 63-67.)  önálló képviseletére jogosult 
vezetőjeként, a  Pp. 65.  §  b)  pontja alapján 

MEGHATALMAZOM 

dr. Csontos Zsombor kamarai jogtanácsost (BÜK KASZ szám:  36076250), Budapest 
Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal alkalmazottját, hogy Karácsony 
Sándor Közalapítvány a Józsefvárosért (nyilvántartási szám:  01-01-0003636,  székhely:  1082 
Budapest,  Baross utca  63-67)  a nyilvántartó Fővárosi Törvényszék előtt a közalapítvány 
módosításával kapcsolatban a jogszabályokban meghatározott módon teljes körűen 
képviselje az Önkormányzatot. 

Jelen meghatalmazás visszavonásig érvényes és minden korlátozástól mentes. 

dr. Csontos Zsombor kamarai jogtanácsos 
(BÜK KASZ szám:  36076250) 

meghatalmazott 

1082 Budapest,  Baross  u. 63-67. •  Telefon:  06 I 459 2100 • E-mail: polgarmester© ozsefvaros.  hu  • www.jozsefvaros.  hu  1 
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Matükt-G 

Budapest  Főváros VIII. kerület 

Józsefvárosi Önkormányzat 

1082 Budapest,  Baross  u. 63-67. 

Pikó  Andras  polgármester úr részére 

LEMONDÓ NYILATKOZAT 

Tisztelt Polgármester Úr! 

Alulirott dr.  Varga-Kovács Adrienn (szül: lakcím: 
), mint a Karácsony Sándor Közalapítvány a 

Józsefvárosért Felügyelő Bizottságának tagja és elnöke, ezúton nyilatkozom, hogy 

lemondok 

a Karácsony Sándor Közalapítvány a Józsefvárosért (székhely:  1082 Budapest,  Baross utca 
63-67.,  adószám:  18042436-1-42,  nyilvántartási száma:  01-01-0003636)  felügyelő bizottsági 
tagságomról és elnöki megbízatásomról  2021.  január  31.  napjával. 

Budapest, 2021.  január  18. 

,64. 
dr.  Varga-Kovács Adrienn 

Fel ügyelő Bizottság elnöke 

Előttünk, mint tanuk előtt: 

Név: Név: 

Lakcím: • Lakcím: 



NYILATKOZAT 

LEMONDOTT KURATÓRIUMI TISZTSÉG VISSZAVONÁSÁRÓL 

Alulírott Szabóné Fónagy Erzsébet, mint a Karácsony Sándor Közalapítvány a 
Józsefvárosért kuratóriumi tagja, ezúton nyilatkozom, hogy 

visszavonom lemondó nyilatkozatomat. 

Kijelentem, hogy a Karácsony Sándor Közalapítvány a Józsefvárosért (székhely:  1082 
Budapest,  Baross utca  63-67.,  adószám:  18042436-1-42,  nyilvántartási száma:  01-01-
0003636)  kuratóriumi tagságának betöltését határozott időre,  2021.  január  3I -ig vállalom. 

02 Budapest, 2020.  november  e  

g»./A,(-0 tibiA  Z") -Ertzzgikii--- 

Szabóné  Fónagy Erzsébet 

kuratóriumi tag 

Előttünk, mint tanúk előtt: 

Key Né 

Lakcím Lakcím 
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Pikó András 
polgármester úr részére 

?er—i  I 
I -1. it .1. 

Meld.: I. I 

— Q2-872,17 ;OE 

Hivatai 

Helyben 

Tisztelt Polgármester  (Id 

Alulírott, Kincses lbolya a Karácsony Sándor Közalapítvány a Józsefvárosért felügyelőbizottsági tagságáról  2020. 
december  31.  napjával lemondok. 

Budapest, 2020.  decemberi. 

k ---
Kincses lbolyá 

A  lemondás  1  példányát a mai napon átvettem: 

Budapest, 2020.  decemberi. 

átvevő 

OE-} L t 
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Nyilatkozat 
lemondott kuratóriumi tisztség visszavonásáról 

POgárttteSteri TifitiOEP.f.21 

'162 
--
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Alulfrott Dr. Támokiné Joó Ildikó, mint a Karácsony Sándor Közalapítvány a Józsefvárosért 
kuratórium tagja ezúton nyilatkozom, hogy 

visszavonom lemondó nyilatkozatomat. 

Kijelentem, hogy a Karácsony Sándor Közalapítvány a Józsefvárosért (székhelye:  1082 
Budapest,  Baross  u. 63-67.,  adószám  18042436-1-42,  nyilvántartási szám  01010003636) 
kuratóriumi tagságának betöltését határozott időre,  2021. jaunt  31.-ig vállalom. 

Budapest, 2020.  november  29. 

Dr. Támolciné Joó Ildikó 
kuratóriumi tag 

Előttilnyettlanuk előtt 

 

V ( 
Név: 

     

  

2.  Név:' 

Lakom: Lakcím: 
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Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi önk ezet 

dr. Sara Botond 
polgármesteri jogkörben eljáró alpolgármester 
részére 

JUZSLIIshAl 
64. 

d .2_g 3 

Qia  

Budapest 
Baross  u. 63-67. 18  MÁJ  31. 
1082 sznv le  Zed  

Tárov: felügyelő bizottsági tagság lemondása 

2018  MÁJ  31 

Tisztelt Alpolgármester Úr! 

A  Karácsony Sándor Közalapítvány a Józsefvárosért felügyelőbizottsági tagságról  2018. 
lius  1.  napjával lemondok egyéb elfoglaltságaim miatt. 

Köszönöm, hogy bizalmával megtisztelt. 

Budapest, 2018.  május  29. 

Tisztelettel: 

 

Rácz Kálmánné 

Tájékoztatásul kapja: 

I. Szabóné Fónagy Erzsébet - kuratóriumi elnök 
2.  dr.  Varga- Kovacs  Adrienn - FB elnöke 
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„Karácsony Sándor Közalapítvány a Józsefvárosért" 

Alapító Okirata 

- a módosításokkal egységes szerkezetben - 

Preambulum 

A  Magyarország helyi önkormányzatokról szóló  2011.  évi CIJOGXIX. törvény  13.  §  (1)  bekezdés  4., 6., 

8. es 8a.  pontjai a helyi önkormányzat feladatává teszi közszolgáltatásként az egészségügyi alapellátást, 

az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatásokat, az óvodai ellátást, gyermekjóléti szolgáltatásokat 

és ellátásokat, valamint a szociális szolgáltatásokat és ellátásokat. Erre tekintettel a  Budapest  Főváros 

VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete közalapítványt hoz létre.  A  közalapítvány 

létrehozása nem érinti az Önkormányzatnak a feladat ellátására vonatkozó kötelezettségét. 

I. A  Közalapítvány neve: Karácsony Sándor Közalapítvány a Józsefvárosért 

II. A  Közalapítvány székhelye:  1082 Budapest,  Baross  u. 63-67. (A  Polgármesteri Hivatal 

épületében,  de  attól elkülönítetten.) 

III. A  Közalapítvány alapítója:  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 

(székhely:  1082 Budapest,  Baross  u. 63-67.) 

IV. A  Közalapítvány határozatlan időtartamra jön létre. 

V. A  Közalapítvány nyitott, ahhoz vagyoni juttatás teljesítésével bárki csatlakozhat, aki céljával 

egyetért.  A  csatlakozás elfogadásáról a kuratórium dönt. 

VI. A  Közalapítvány célja: 

A.) A  korszerű oktatás és nevelés támogatása különös tekintettel: 

1. Az idegen nyelv tanítás fejlesztésére, támogatására. 

2. Az esztétikai nevelés támogatására (művészeti körök, szakkörök). 

3. A  környezetvédelmi szemléletmód kialakítására. 

4. Az egészséges életmódra nevelés ösztönzésére. 

5. A  szociálisan hátrányos helyzetű, valamint a tehetséges diákok támogatására, az oktatásban 
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résztvevők élet- és munkakörülményeinek javítására. 

6. A  kreativitásra nevelésre. 

7. Alternatív és kísérleti programok támogatására. 

B.) Józsefváros színházi ellátottságának javítása, a józsefvárosi fiatalok színházra nevelése, a 

nemzetiségi kultúrák terjesztése. 

C.) Józsefváros egészségügyi alapellátása szakmai fejlesztésének elősegítése, különös tekintettel az 

egészségügyi dolgozók továbbképzésére, az egészségügyi intézmények orvosi szakmai fejlesztésére. 

D..)  A  nagycsaládosok támogatása. 

E.)  A  kerületi szociális és egészségügyi ellátás tárgyi és személyi vonatközásainak támogatása, különös 

tekintettel a kisnyugdíjasokra. 

VII. A  Közalapítvány jogállása: 

A  közalapítvány jogi személy, közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól 

független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 

A  közalapítvány szolgáltatásaiból Józsefváros lakói, és a józsefvárosi intézmények szolgáltatásainak 

igénybevevői részesülhetnek. 

VIII. A  Közalapítvány vagyona: 

1.Induló vagyonként az Önkormányzat befizetett  2.070.000,-  Ft-ot, azaz kettőmillió-hetvenezer forintot 

a közalapítvány bankszámlájára. 

2. A  Közalapítvány vagyonát képezik továbbá 

a) adományok és támogatások, 

b) az alapítványi vagyon gazdasági befektetéséből származó bevétel, 

c) a Közalapítvány gazdasági-vállalkozási tevékenységéből származó bevétel, 

d) költségvetési támogatás. 

A  Közalapítvány kizárólag a VI. pontban meghatározott célja megvalósítása érdekében, azzal közvetlen 

összefüggésben végezhet gazdasági-vállalkozási tevékenységet, amennyiben az az alapcél szerinti 

tevékenységét nem veszélyezteti. 
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3. A  közalapítvány bármely cél szerinti juttatását pályázat vagy támogatás iránti kérelemre nyújtja.  A 

pályázati kiírás nem tartalmazhat olyan feltételeket, amelyekből - az eset összes körülményeinek 

mérlegelésével - megállapítható, hogy a pályázatnak előre meghatározott nyertese van (színlelt 

pályázat). Színlelt pályázat a  eel  szerinti juttatás alapjául nem szolgálhat. 

A  közalapítvány köteles pályázatot kiírni,  ha  az általa nyújtott cél szerinti juttatás vagyonának 5%-át 

vagy az évi egymillió forintot meghaladja. 

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. 

4. A  közalapítvány vagyonát a közalapítvány kuratóriuma kezeli. 

IX. A  Közalapítvány kezelője 

1. A  Közalapítvány ügyvezető szerve a Kuratórium.  A  Kuratórium három tagú testületi szerv, amely 

egy elnökből és két tagból áll, akiket az alapító választ meg határozatlan időtartamra. Az alapító 

fenntartja magának a kuratórium elnökének kijelölési jogát. 

2. A  kuratóriumi tagság a kijelölt személy által történő elfogadásával jön létre. 

Nem lehet a kuratórium elnöke vagy tagja az a személy, aki 

a) a közalapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója, 

b) az a személy, akinek kijelölésével az alapító és a közeli hozzátartozói a kuratóriumban többségbe 

kerülnének, 

c) az a nagykorú személy, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátáshoz szükséges körben 

korlátozták, 

d) az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a 

büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült, 

e) az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak, és az eltiltás hatálya alatt az ítéletben a 

közalapítvány tevékenységét jelölték meg, mindaddig, míg az eltiltás hatály alatt áll, 

0  az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől, 

g) akivel szemben jogszabályban meghatározott kizáró, vagy összeférhetetlenségi ok áll fenn. 

A  közalapítvány kuratóriumának nem lehet tagja, aki két éven belül más olyan szervezetnél töltött be — 

annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig — vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről 

szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. 
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A  kuratórium határozathozatalában  nein  vehet részt az  a  személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója 

a  határozat alapján: 

a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül vagy 

b) bármilyen más előnyben részesül, illetve  a  megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. 

3. A  kuratóriumi tagság megszűnik: 

a) a tag halálával, 

b) a tag lemondásával, 

c) visszahívással, 

d) a tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő 

korlátozásával, 

e) a taggal szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkezésével, 

0  egyéb jogszabályban meghatározott esetekben és módon. 

A  kuratórium tagját az alapítói jogok gyakorlója bármikor indokolás nélkül visszahívhatja. 

A  tag kuratóriumi tagságáról bármikor, indokolás nélkül az alapítóhoz címzett nyilatkozattal lemondhat. 

A  lemondás az új tag kijelölésével, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik 

napon válik hatályossá. 

4. A  Közalapítványt a Kuratórium bármely két tagja együttesen képviseli. Jelen rendelkezés 

vonatkozik a Közalapítvány bankszámlája feletti rendelkezésre is. 

5. A  Kuratórium feladatai-

 

a) dönt a közalapítványi vagyon befektetéséről 

b) elfogadja az éves beszámolót 

c) ellenőrzi a befektetési, valamint a vállalkozási tevékenység bonyolítását 

d) dönt a támogatások odaítéléséről és megszüntetéséről 

e) rendelkezik a közalapítványi vagyon fölött 

határoz a Közalapítványhoz történő csatlakozásról és a Közalapítványnak 

nyújtott adományok, támogatások elfogadásáról 

határoz egyéb intézményekkel történő együttműködési megállapodásokról 

h) határoz minden olyan kérdésben, amelyben illetékességét megállapítja. 

6. A  kuratórium ülését szükség szerint -  de  évente legalább egy alkalommal - össze kell hívni. 
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A  kuratórium ülését a kuratórium elnöke hívja össze. Bármely kuratóriumi tag kérheti kuratóriumi ülés 

összehívását az ok és a cél megjelölésével. Ez esetben az elnök köteles nyolc napon belül intézkedni az 

ülés összehívása felől. Amennyiben ennek a kuratórium elnöke nem tesz eleget, a kérelmet előterjesztő 

tag jogosult az összehívásra.  A  kuratórium ülését össze kell hívni a felügyelőbizottság indítványára, 

annak megtételétől számított nyolc napon belül. E határidő eredménytelen eltelte esetén a kuratórium 

ülésének összehívására a felügyelőbizottság is jogosult. 

Az írásos meghívót a kuratórium és a felügyelőbizottság tagjai részére az ülés időpontját megelőző  8 

nappal igazolható módon kell megküldeni.  A  meghívóban az ülés napirendjét közölni kell. 

A  kuratórium a napirendben nem közölt kérdésben csak abban az esetben dönthet,  ha  a kuratórium 

összes tagja az ülésen megjelent, és a rendkívüli napirendi pont felvételével valamennyi kuratóriumi tag 

egyetért. 

A  kuratórium ülése nyilvános.  A  kuratórium ülésének időpontjáról, helyéről és napirendjéről szóló 

tájékoztatót az alapító Önkormányzat hirdetőtábláján az ülést megelőzően legalább  3  napra ki kell 

függeszteni. 

A  kuratórium üléseit az elnök vezeti.  A  kuratórium ülése határozatképes,  ha  azon legalább  2  kuratóriumi 

tag jelen van.  A  kuratórium egyszerű szótöbbséggel határoz, két kuratóriumi tag jelenléte esetén pedig a 

kuratórium egyhangú döntéssel tud határozatot hozni.  A  kuratórium alapítóval érdekeltségi kapcsolatban 

álló tagjainak ügydöntő szavazatuk nem lehet. Szavazategyenlőség esetén a határozatot elvetettnek kell 

tekinteni, vagy a szavazást meg kell ismételni. 

7. A  kuratórium elnöke köteles gondoskodni olyan nyilvántartás vezetéséről, amelyből a kuratórium 

döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaranya 

megállapítható.  A  kuratórium döntéseit az érintettekkel a határozathozatalt követően közvetlenül írásban 

közli.  A  kuratórium döntéseit évente egyszer az alapító Önkormányzat hivatales—lapjában honlapján 

nyilvánosságra hozza. 

8. A  kuratórium elnöke, tagjai díjazásban részesülhetnek, azzal a feltétellel, hogy annak megállapítása a 

közalapítványi vagyon terhére történhet, és nem veszélyeztetheti a közalapítvány működését illetve 

céljának megvalósulását.  A  díjazáson kívül sem költségtérítésben, sem egyéb juttatásban nem 

részesülhetnek. 

A  díjazás mértékéről a kuratórium maga dönt, amelynek érvényességéhez a felügyelőbizottság 

jóváhagyása szükséges. 
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X. A  Közalapítvány ellenőrző szerve: a Felügyelőbizottság 

1. A  kuratórium ellenőrzésére jogosult szerv a legalább  3  tagú felügyelőbizottság.  A 

felügyelőbizottság elnökét és tagjait az alapító választja meg határozatlan időtartamra. 

2. A  felügyelőbizottság feladata a közalapítvány alapító okiratának, pénzügyi tervének betartása 

érdekében a közalapítvány gazdálkodásának, számvitelének ügyvitelének és kötelezettségvállalásainak 

ellenőrzése.  A  felügyelőbizottság ellenőrzési joga a közalapítvány teljes működésére és gazdálkodására 

kiterjed. Ennek során a kuratórium tagjaitól jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást 

vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a közalapítvány könyveibe és irataiba betekinthet, azokat 

megvizsgálhatja. 

A  felügyelőbizottság a közalapítvány eves beszámolóját - annak elfogadása előtt - megtárgyalja.  A 

kuratórium a felügyelőbizottság javaslata alapján fogadja el az éves beszámolót. 

A  felügyelőbizottság tagjai a kuratórium ülésén tanácskozási joggal részt vehetnek. 

A  felügyelő szerv köteles a kuratóriumot tájékoztatni és a kuratórium ülésének összehívását 

kezdeményezni,  ha  arról szerez tudomást, hogy 

a) a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként 

súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy 

következményeink elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv 

döntését teszi szükségessé 

b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel. 

Ha  a kuratórium a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, 

a felügyelőbizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet. 

A  felügyelőbizottság ügyrendjét maga állapítja meg. 

A  felügyelőbizottság akkor határozatképes,  ha  legalább  2  fő jelen van, ilyenkor döntéseit egyhangúlag 

hozza. Amennyiben valamennyi tag jelen van, döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza. 

3. A  felügyelőbizottság tagjaira a kuratórium tagjaira vonatkozó kizáró és összeférhetetlenségi 

szabályokat kell megfelelően alkalmazni azzal, hogy nem lehet a felügyelőbizottság elnöke vagy tagja 

az a személy, aki a kuratórium elnöke vagy tagja. 

/I.  A  felügyelőbizottság elnöke, tagjai díjazásban részesülnek, melynek iiiszege  50.000,  Ft/fő/hó. Ezen 

felül a felügyelőbizottság sem költségtérítésben, sem egyéb juttatásban nem részesülhet. 

4. „A  felügyelőbizottság elnöke, tagjai díjazásban részesülhetnek, melynek összegszerűségéről és 

esedékességéről a Kuratórium javaslatára az Alapító dönt. 
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XI. A  Közalapítvány működésének nyilvánosságra kerülése: 

A  Közalapítvány ügyvezető szervének alapvető feladata, hogy a Közalapítvány működéséről, 

tevékenységéről a közvélemény tudomást szerezzen.  A  közalapítvány által kiírt pályázatok, - beleértve 

az államháztartás alrendszerétől kapott támogatásból igényelhető lehetőségeket is - azok mértékét és 

feltételeit az Önkormányzat hivatales-lapjában honlapján nyilvánosságra kell hozni. 

Nyilvánosságra kell hozni a pályázatok meghirdetését és a nyertesek névsorát, illetve a támogatások 

összegét. 

A  közalapítvány ügyvezető szerve a közalapítvány működéséről évente köteles a Képviselő-testületnek 

beszámolni és alapító okirata szerinti tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait 

nyilvánosságra kell hoznia.  A  nyilvánosságra hozatal az önkormányzat hivatalos lapja honlapja útján 

történik. 

A  közalapítvány működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba a kuratórium elnökével egyeztetett 

időpontban bárki betekinthet. 

XII. Pénzügyi rendelkezések: 

1. A  Közalapítvány pénzügyi éve a naptári év. 

2. A  Közalapítvány gazdálkodási rendjét és vagyonkezelését a mindenkor hatályos 

jogszabályokban foglaltak szerint kell megtartani. 

3. A  Közalapítvány könyvvezetését és nyilvántartását a közalapítvány ügyvezető szerve végzi 

vagy végezteti. 

XIII. Záró rendelkezések: 

1. A  Közalapítvány megszűnése esetén a közalapítvány vagyona - a hitelezők kielégítése után - az 

alapítót illeti meg, aki köteles azt a megszűnt közalapítvány céljához hasonló célra fordítani és erről a 

nyilvánosságot tájékoztatni. 

2. Az alapító okirat a Fővárosi Törvényszék nyilvántartásba vételével válik hatályossá. 

3. Az alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a  2011.  évi CLXXV. törvény 

rendelkezései az irányadók. 



Záradék:  

A  Karácsony Sándor Közalapítvány a Józsefvárosért alapító okiratát az alapító  

napján hozott döntésével fogadta el, azzal, hogy az alapító okirat a Fővárosi Törvényszék 

változásbejegyzését követő napon lép hatályba. 

Budapest, 2021.  január „....." 

Pikó  Andras 
polgármester 

Budapest  Főváros VIII. kerület 
Józsefvárosi Önkormányzat 

Alapító 

Alulírott dr. Csontos Zsombor jogtanácsos igazolom, hogy az alapító okirat szövege megfelel 
az alapítói döntésben foglaltaknak, valamint a jelen változással érintett valamennyi egyéb 
rendelkezés tartalmának. 

Budapest, 2021.  január „...." 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi 
Önkormányzat 
képviseletében: dr. Csontos Zsombor jogtanácsos 
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BUDAPEST  FÖVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 

PIKÓ ANDRÁS 
POLGÁRMESTER 

ALAPÍTÓI HATÁROZAT 

A ..../2021.  (I.....) sz. polgármesteri döntés felhatalmazása alapján, a Karácsony Sándor 

Közalapítvány a Józsefvárosért (székhely:  1082 Budapest,  Baross utca  63-67., 

nyilvántartási szám:  01-01-0003636,  továbbiakban: Közalapítvány) alapítói jogok 

gyakorlójának nevében az alábbi határozatokat hozom: 

1. Megválasztom a kuratórium elnökének Koscsónő Kolkopf Juditot (anyja neve: 

laid 2021. január  31.  napjától 

határozatlan időtartamra. 

2. Megválasztom a kuratórium tagjának Oláh Rolandot (lakik.  1 

).  2021.  január  31.  napjától határozatlan időtartamra 

3. Megválasztom a kuratórium tagjának Kenyeres Zsuzsát (lakik: 

2021.  január  31.  napjától határozatlan időtartamra. 

4. Megválasztom a felügyelőbizottság tagjának Nagy Ferencet (lakik: 

,11 021.  január  31.  napjától határozatlan időtartamra 

5. Megválasztom a felügyelőbizottság tagjának Setét Jenőt (lakik: 

,  2021.  január  31.  napjától határozatlan időtartamra 

6. Megválasztom a felügyelőbizottság tagjának és elnökének Aissou Erzsébetet (anyja 

neve: t, lakik: ' 2021.  január 

31.  napjától határozatlan időtartamra. 

7. A  Karácsony Sándor Közalapítvány a Józsefvárosért alapító okiratát az 

alábbiak szerint módosítom: 

„4. A  felügyelőbizottság elnöke, tagjai díjazásban részesülnek, melynek összege 

50.000,-  Ftjár/hó. Ezen felül a felügyelőbizottság sem költségtérítésben, sem egyéb 

juttatásban nem részesülhet." rendelkezés helyébe 

az alábbi rendelkezés lép: 

1082 Budapest,  Baross  u. 63-67. •  Telefon:  06) 459 21 00 • E-mail: polgarmestereozsefvaros.  hu  • wwwjozsefvaros.  hu
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Ask 

BUDAPEST  FŐ VÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 

PIKÓ ANDRÁS 
P0íGÁRNEST  ER 

„4.) „A  felügyelőbizottság elnöke, tagjai dijazásban részesülhetnek, melynek 

összegszerűségében és esedékességében a Kuratórium javaslatára az Alapító dönt." 

Budapest, 2021.  január „ 55 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 

képv.: Pikó András polgármester 

Ellenjegyzem Budapesten,  2021.  január,, „ 

dr. Csontos Zsombor 

jogtanácsos 

1082 Budapest  Baross  u. 63-67. •  Telefon:  06 I 459 2100 • E- ail; polgarmestergozsefvaros.  hu  • www.jozsefiaros.  hu
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