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BETERJESZTÉSRE ALKALMAS 

  

CZUKKERNÉ DR.  PINTÉR ERZSÉBET 
JEGYZŐ 

Költségvetési és Pénzügyi Bizottság véleményezi: 

Kulturális, Civil, Oktatási, Nemzetiségi,  Sport  és Esélyegyenlőségi Bizottság véleményezi: 

Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság véleményezi: 

Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság véleményezi: x 

Városüzemeltetési Bizottság véleményezi: 

Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottság véleményezi: 

Határozati javaslat a bizottság számára: 

 

A  Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság javasolja a Képviselő-

 

testületnek az előterjesztés megtárgyalását. 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a  73/1991.  (II.15.) 
számú határozatával döntött a „Józsefváros Közbiztonságáért" Alapítvány létrehozásáról, amelynek 
célja a Józsefváros közbiztonsági helyzetének javítása, a kerület közbiztonságának biztosításában való 
aktív közreműködés. Az Önkormányzat, mint Alapító  2.000.000  Ft-ot bocsátott a Közalapítvány 
rendelkezésére induló vagyonként. 

Az alapítvány jogállása fennállása óta többször változott, jelenleg közalapítványként működik, 
elnevezése Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvány (a továbbiakban: Közalapítvány).  A 
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Közalapítvány a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011.  évi CLXXXIX. törvény  13.  §  (1) 
bekezdésének  17.  pontjában foglaltak szerint közfeladatot lát el. 

A  Közalapítvány elsődleges feladata a közbiztonság javításának elősegítése, támogatás nyújtása a 
kerületi rendvédelmi szervek, valamint közbiztonsági tevékenységet végző civil szervezetek részére.  A 
Közalapítvány a kerületi rendvédelmi szervekkel szorosan együttműködik a vagyonbiztonságot 
közvetlenül fenyegető és sértő cselekményekkel szemben, támogatja a közbiztonság javítására 
irányuló tevékenységet, közreműködik a közbiztonsági feladatok ellátásához szükséges eszközök 
beszerzése érdekében, és anyagilag nyújt segítséget azok fenntartásához, ezen kívül lakhatási 
lehetőséget biztosít a kerületben szolgálatot teljesítő rendőröknek. 

Az Alapító a Közalapítvány módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát  2018. 
november  16.  napján kelt alapítói határozatával fogadta el. 

A  közalapítványi célok gyakorlati megvalósulása érdekében szükségessé vált az Alapító Okirat 
módosítása a kuratóriumi tagság feletti rendelkezés tekintetében. Ez alapján célszerű volt a 
Közalapítvány Alapító Okiratának felülvizsgálata, amelynek eredményeképpen az új rendelkezések 
összhangba kerülnek az Alapító igényeivel, és egyértelművé válnak a kuratóriumi tagság Alapító 
Okiratban foglalt részletszabályai. 

A  Közalapítvány Alapító Okiratának  10.  pontja szerint:  „A  kuratóriumi tagság megszűnik: 

a) a tag halálával, 

b) a tag lemondásával, 

c) visszahívással, 

d) a tag cselekvőképességének a tevékenysége el látásához szükséges körben történő korlátozásával, 

e) a taggal szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkezésével, 

0  egyéb jogszabályban meghatározott esetekben és módon. 

A  kuratórium tagját az alapítványi cél megvalósításának közvetlen veszélyeztetése esetén az alapítói 
jogok gyakorlója visszahívhatja." 

Szükséges a kuratóriumi tagság megszűnése eseteinek egyértelműsítése, tekintettel arra, hogy az 
Alapító Okirat visszahívással kapcsolatos szabályozása nem tesz különbséget a kuratóriumi tagság 
határozott és határozatlan idejű volta között. 

Javasolom, hogy az Alapító Okirat  10.  pontjának fent idézett bekezdései helyébe az alábbi 
rendelkezések kerüljenek: 

„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  közalapítvány alapítója a kuratóriumi tagokat bármikor, indokolás nélkül visszahívhatja." 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy fogadja el a Közalapítvány módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát, azzal, hogy az Alapító Okirat a Fővárosi Törvényszék 
változásbejegyzését követő napon lép hatályba. 

II. A  beterjesztés indoka 

Szükséges a kuratóriumi tagság megszűnése eseteinek egyértelműsítése. 
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A  Közalapítvány Alapító Okiratának módosítása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. Az Alapító 
Okirat jelen előterjesztés  1.  számú mellékletét képezi. 

III. A  döntés célja, pénzügyi hatása 

A  Képviselő-testület döntésével elfogadja a Közalapítvány módosításokkal egységes szerkezetbe 
foglalt Alapító Okiratát. 

A  döntés pénzügyi hatással nem jár. 

IV. Jogszabályi környezet 

A  Képviselő-testület hatásköre az Mötv.  41.  §  (6)  bekezdésén alapul. 

Kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását. 

Határozati javaslat 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1. elfogadja a határozat  1.  mellékletét képező, Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvány 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát. Az Alapító Okirat a Fővárosi 
Törvényszék változásbejegyzését követő napon lép hatályba. 

2. felkéri a polgármestert a határozat  1.  pontjában foglalt Alapító Okirat aláírására. 

3. felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon az Alapító Okirat Fővárosi Törvényszékhez 
történő benyújtásáról. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  1.  pont tekintetében  2020.  január  30., 2-3.  tekintetében  2020.  február  15. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Jegyzői Kabinet 

Budapest, 2020.  január  22. 

Pikó András 
polgármester 

Törvényességi ellenőrzés: 

dr. Mészár  Erika 
aljegyző 
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Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítványnak 
a Polgári törvénykönyvről szóló  2013.  évi V. törvény rendelkezései alapján 

egységes szerkezetbe foglalt 

ALAPÍTÓ OKIRATA 

11 Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 
megismerve Józsefváros közrendjének és közbiztonságának egyre romló helyzetét, s 
felismerve, hogy ebben a helyzetben a Budapesti VIII. kerületi Rendőrkapitányság nem 
nélkülözheti az itt lakók és az itt dolgozók, illetve ezek szervezeteinek, a vállalkozóknak és 
szervezeteiknek, valamint a Képviselő-testület anyagi és egyéb segítségét, és Magyarország 
helyi önkomiányzatairól szóló  2011.  évi CLXXXIX. törvény  13.  §  (1)  bekezdésének  17. 
pontja a helyi önkormányzat feladatává teszi közszolgáltatásként a település 
közbiztonságának biztosításában való közreműködést 

jogi személyként működő közalapítványt kíván létesíteni. 

2./ A  közalapítvány neve: Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvány 

3./ A  közalapítvány székhelye:  1082 Budapest,  Baross  u. 63-67.  I. emelet  115/3. 

(A  Polgánnesteri Hivatal épületében,  de  attól elkülönítetten.) 

4./ A  közalapítvány alapítója:  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 

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

5./ A  közalapítvány határozatlan időtartamra jön létre. 

6./ A  közalapítvány nyílt, ahhoz bármely magyar vagy külföldi természetes vagy jogi személy 
csatlakozhat pénzzel, dologgal /vagy tevékenységgel/. 

7./ A  közalapítvány célja: Józsefváros közbiztonsági helyzetének javítása. 

A  közalapítvány Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011.  évi CLXXXIX. törvény 
13.  §  (1)  bekezdésének  17.  pontja alapján Józsefváros közbiztonságának biztosításában vesz 
részt. 

A  közalapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független 
és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 

A  közalapítvány bármely cél szerinti juttatását pályázat útján vagy támogatás iránti kérelemre 
nyújtja. 

Kedvezményezettek köre: rendvédelmi szervek, azok hivatásos állományú tagjai, 
kormánytisztviselői, közalkalmazottai, valamint közbiztonsági tevékenységet folytató egyéb 
szervezetek, azok tagjai. 

A  közalapítvány pályázat kiírása nélkül évente vagyona 5%-ának mértékéig,  de  legfeljebb 
összesen egymillió forint (közvetlen vagy közvetett) támogatást nyújthat az alapító okiratban 
foglalt célokra. 
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Nem tartoznak e kötelezettség körébe a nyugellátás jellegű ellátások és a természetes 
személyek részére nem ösztöndíj jelleggel nyújtott olyan természetbeli ellátások, amelyek 
értéke nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének tízszeresét. 

A  közalapítvány a kuratórium tagjait, a támogatót, valamint e személyek hozzátartozóját 
támogatásban nem részesítheti. 

8./ A  közalapítvány céljára rendelt induló vagyon összege és ezen összeg rendelkezésre 
bocsátása: 

A Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat, mint alapító  2.000.000,-  Ft-ot 
azaz Kettőmillió forintot bocsátott a közalapítvány rendelkezésére. 

Az alapító a közalapítvány céljára rendelt készpénzt a Fővárosi Törvényszék által történő 
bejegyzést követő  15  napon belül az alapítvány javára nyitandó csekkszámla-betétre befizette. 

A  közalapítvány vagyonát a közalapítvány kuratóriuma kezeli. 

9./ A  Közalapítvány vagyonának felhasználása és kezelése: 

A  közalapítvány vagyonát a fenti célok megvalósítására fordítja különösen 
• ösztöndíj biztosítása pályakezdők részére, 
• lakás vagy lakhatási lehetőség biztosítása, kedvezményezettek és családtagjaik 

üdültetésének biztosítása, támogatása, 
• kedvezményezettek és családjuk részére anyagi, illetve temiészetbeni támogatások, 

adományok nyújtása, 
• kedvezményezett szervek, szervezetek működését elősegítő technikai és egyéb eszközök 

vásárlása, biztosítása, tulajdonba, illetve használatba adása, 
• kedvezményezettek munkájának jutalmazás, kitüntetése, 
• rendezvények támogatása, 
• rekreációs tevékenység elősegítése, 
• infrastrukturális beruházások, fejlesztések támogatása 
• Józsefváros közbiztonságának javítását célzó egyéb tevékenységek (pl. fejlesztések, 

felmérések) biztosítása. 

A  közalapítvány gazdasági tevékenységet csak céljainak megvalósítása érdekében, azokkal 
közvetlenül összefüggően és azokat nem veszélyeztetve végez. Gazdálkodása során elért 
eredményét kizárólag az alapító okiratában meghatározott tevékenységére fordítja. 

A  közalapítvány befektetési tevékenységet nem végez, váltót, illetve más hitelviszonyt 
megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki, vállalkozásának fejlesztéséhez a tevékenységét 
veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel, az államháztartás alrendszereitől kapott támogatást 
hitel fedezetéül, illetve hitel törlesztésére nem használhatja fel. 

A  közalapítványi induló vagyon  5  %-át kell törzstőkeként lekötni, míg  95  %-a és annak 
kamatai, valamint egyéb növekményei — a célok figyelembe vételével — az előbb részletezett 
módon felhasználhatók. 

Külföldi felajánlás esetén a felajánlott összeget pénzintézetnél kell elhelyezni, s a hatályos 
jogszabályok adta lehetőségek szerint lehet felhasználni. 

A  bankszámla feletti rendelkezésre Teszársz Károly, a kuratórium elnöke, valamint Tóth 
Tímea kuratóriumi tag és dr. Balla Katalin kuratóriumi tag jogosult oly módon, hogy e három 
kuratóriumi tag közül bármely két kuratóriumi tag együttesen járhat el. 

A  kuratórium gazdálkodik a közalapítvány vagyonával, ennek keretében gondoskodik az 
alapítványi vagyon rendeltetésszerű, céloknak megfelelő felhasználásáról, annak 
gyarapításáról. 
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10./  Kuratórium 

A  közalapítvány ügyvezető szerve: a kuratórium, mely  5  főből áll.  A  kuratórium tagjait az 
alapító jelöli ki határozatlan időre. 

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

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  közalapítvány alapítója a kuratóriumi tagokat bármikor, indokolás nélkül visszahívhatja. 

A  tag kuratóriumi tagságáról bármikor, indokolás nélkül az alapítóhoz címzett nyilatkozattal 
lemondhat. Amennyiben a közalapítvány működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új 
tag kijelölésével, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik 
hatályossá. 

A  kuratórium tagjai: 

Teszársz Károly (lakcím:  1081 Budapest,  Fiumei  IA 21-23.  VIII. lph.) határozatlan időre 

Petrák Lajos (lakcím:  1084 Budapest,  Víg  u. 26.  II/4a.) határozatlan időre 

Csékei Sándor (lakcím:  2360  Gyál,  Magyar u. 8.)  határozatlan időre 

dr.  Balla  Katalin (lakcím:  1081 Budapest,  Kiss József  u. 7. 1.13.)  határozatlan időre 

Tóth Tímea (lakcím:  8900  Zalaegerszeg, Pázmány  P. u. 8. 111/2.)  határozatlan időre 

A  kuratórium elnöke: 

Teszársz Károly (lakcím:  1081 Budapest,  Fiumei út  21-23.  VIII. lph.). Az alapító fenntartja 
magának a kuratórium tagjainak és elnökének kijelölési jogát. 

A  közalapítványt hatóságok vagy harmadik személy előtt Teszársz Károly, a kuratórium 
elnöke, valamint Tóth Tímea kuratóriumi tag és dr.  Balla  Katalin kuratóriumi tag képviseli 
oly módon, hogy e három kuratóriumi tag közül bármely két kuratóriumi tag együttesen 
jogosult eljárni. 

A  közalapítvány munkavállalóival szemben a munkáltatói jogkör gyakorlója a kuratórium 
elnöke. 

A  kuratóriumi tagsági díjazás szabályai: 

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. 

Összeférhetetlenségi szabályok: 

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

a) a közalapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója, 
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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, 

f) 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 közhasznú 
szervezetnél töltött be — annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig — vezető 
tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását neme egyenlítette ki. 

A  kuratórium határozathozatalában nem 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. 

11./ A  kuratórium működésének szabályai: 

A  kuratórium üléseit szükség szerint,  de  legalább évente kétszer tartja. Egy alkalommal úgy 
köteles ülésezni, hogy az egyik napirendi pont az éves beszámoló jóváhagyása legyen.  A 
kuratórium összehívását bármely tag kezdeményezheti az elnöknél a cél és az ok 
megjelölésével.  A  kuratórium ülését össze kell hívni a felügyelő bizottság indítványára is. 

Az összehívásról — a kérelem beérkezésétől számított nyolc napon belül — az elnök 
gondoskodik. 

Az írásos meghívót a kuratórium és a felügyelő bizottság tagjai részére az ülés időpontját 
megelőző  3  nappal, igazolható módon meg kell küldeni.  A  meghívóban az ülés napirendjét 
közölni kell.  A  kuratórium üléseit az elnök vezeti, az elnök akadályoztatása esetén az ülés 
vezetésére a kuratórium ülésének összehívására vonatkozó rendelkezések az irányadók. 

A  kuratórium akkor határozatképes,  ha  legalább  3  fő jelen van, ilyenkor döntéseit 
egyhangúlag hozza.  A  kuratórium alapítóval érdekeltségi kapcsolatban álló tagjainak 
ügydöntő szavazatuk nem lehet. Amennyiben valamennyi tag jelen van, úgy döntéseit 
egyszerű szótöbbséggel hozza. Ez a határozathozatal módja az éves beszámoló elfogadásánál 
is. 

CJV 

A  kuratórium bármely tagja kezdeményezheti külső szakértő meghívását, a meghívott 
személy szavazati joggal nem rendelkezik. 

A  kuratórium az előzetes napirendben nem közölt kérdésben is dönthet,  ha  a kuratóriumi 
ülésen jelenlévő tagok a rendkívüli napirendi pont felvételében valamennyien egyetértenek. 

A  kuratórium ülése nyilvános.  A  kuratórium ülésének időpontjáról, helyéről és napirendjéről 
szóló tájékoztatót az alapító hirdetőtábláján vagy honlapján az ülést megelőző legalább  3 
napra ki kell függeszteni. 

A  kuratórium elnöke köteles gondoskodni olyan nyilvántartás vezetéséről, amelyből a 
kuratórium döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők 
számaránya megállapítható. 

A  kuratórium döntéseit az érintettekkel a határozathozatalt követően közvetlenül írásban 
közli.  A  kuratórium döntéseit évente egyszer az alapító hivatalos honlapján nyilvánosságra 
hozza. 
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A  közalapítvány ügyvezető szerve a közalapítvány működéséről évente köteles az alapítónak 
beszámolni és a gazdálkodásának legfontosabb adatait nyilvánosságra hozni. 

A  kuratórium működésének részletes szabályait a közalapítvány Szervezeti és Működési 
Szabályzata tartalmazza, melynek elfogadásáról és módosításáról a kuratórium dönt. 

12./  Felügyelőbizottság' 

A  közalapítványnál felügyelőbizottság működik.  A  felügyelőbizottság tagjait az alapító jelöli 
ki. 

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  közalapítvány éves beszámolóját a Felügyelőbizottság annak jóváhagyását 
megelőzően megvizsgálja és észrevételeit a kuratórium elé terjeszti. 

A  Felügyelőbizottság tagjai a kuratórium ülésén tanácskozási joggal részt vehetnek. 

A  Felügyelőbizottság 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 
következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv 
döntését teszi szükségessé, 

b) a kuratóriumi tagok vagy az elnök felelősségét megalapozó tény merült fel. Az 
intézkedésre jogosult vezető szervezet a felügyelő szerv indítványára — annak megtételétől 
számított harminc napon belül — össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a 
vezető szerv összehívására a felügyelő szerv is jogosult. 

Ha  a kuratórium a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem 
teszi meg, a Felügyelőbizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi ellenőrzést 
ellátó szervet.  A  Felügyelőbizottság elnökét maga választja meg, 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. 

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. 

A  Felügyelő Bizottság tagjai: 

Pap Dénes (lakcím:  1085 Budapest,  József körút  41.  I.  em. 3.) 

Csata Kincső Tímea (lakcím:  1082 Budapest,  Kisfaludy  u. 18-20.  fszt.  6.) 

Dávid Zoltán (lakcím:  2837  Vértesszölös, Erdősor  u. 22.) 

A  Felügyelő Bizottság elnöke, tagjai díjazásban részesülhetnek azzal a feltétellel, hogy annak 
megállapítása a közalapítványi vagyon terhére történhet és nem veszélyeztetheti a 
közalapítvány működését illetve céljainak megvalósítását.  A  díjazáson kívül sem 
költségtérítésben, sem egyéb juttatásban nem részesülhetnek. 

A  díjazás mértékéről a kuratórium dönt, melynek érvényességéhez a Felügyelő Bizottság 
jóváhagyása szükséges. 

13./ A  közalapítvány működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba a kuratórium elnökével 
egyeztetett időpontban bárki betekinthet. 
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A  közalapítvány által kiírt pályázatok, - beleértve az államháztartás alrendszereitől kapott 
támogatásból igényelhető lehetőségeket is — azok mértékét és feltételeit a közalapítvány 
beszámolójának legfontosabb adatait az alapító Józsefváros nevű hivatalos lapjában 
nyilvánosságra hozza. 

14./  Az alapító okirat a Fővárosi Törvényszék nyilvántartásba vételével válik érvényessé. 

15./  Az alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári törvénykönyvről szóló 
2013.  évi V. törvény, az államháztartásról szóló  2011.  évi CXCV. törvény, az 
államháztartásról szóló  1992.  évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények 
módosításáról szóló  2006.  évi. LXV. törvény, valamint az alapítványok gazdálkodási 
rendjével kapcsolatos jogszabályok az irányadóak. 

Záradék:  

A  Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvány alapító okiratának módosítását az alapító 
2020.  január  30.  napján hozott,  .../2020. (01.30.)  számú döntésével fogadta el, azzal, hogy az 
alapító okirat a Fővárosi Törvényszék változásbejegyzését követő napon lép hatályba. 

Budapest, 2020. 

Pikó  Andras 
polgármester 

Budapest  Főváros VIII. kerület 
Józsefvárosi Önkoiniányzat 

Alapító 

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

Budapest, 2020. 

   

    

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 

képviseletében:  
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