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Tisztelt Kepviseld-testiilet!

I. Tenyallas es a dontis tartalmanak reszletes jsmertetese
1. Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete a 73/1991. (II. 05.) szamu hataro- 

zataval dbntott a „J6zsefvdros Kozbiztonsagaert” Alapitvany letrchozasarol, amelynek celja 
Jdzsefvaros kozbiztonsagi helyzetenek javitasa, a keriilet kdzbiztonsagaban valo aktiv koz- 
remukodes. Az alapitvany jogallasa a fennallasa dta tbbbszor valtozott, jelenleg kozalapit- 
vanykent mukbdik, elnevezese Jozsefvaros Kozbiztonsagaert Kozalapitvany (tovibbiakban: 
Kbzalapitvany). A Kozalapitvany a Magyarorszag helyi onkormanyzatairol szolo 2011. evi 
CLXXXIX. torveny 23. § (5) bekezdes 18. pontjaban foglaltak szerint kozfeladatot lat el az 
alabbi tevekenysegekkel:

a.

b.

tamogatja a Jdzsefvdros kozbiztonsagi helyzetenek javitasaban kozremukodo szerve- 
zetek tevekenysegit,
segfti a Jozsefvaros kozteruleteinek rendjet es biztonsagat veszelyezteto bunozes
megelozeseben es visszaszoritasaban



c. tamogatja a kozossegi es magantulajdon vddelmenek hatekonysagat nbvelo rendbri 
inthzkedesek gyorsasagat fokozo technikai fejleszteseket,

d. tamogatja a Jozsefvaros kozbiztonsagi helyzetenek javitasaban kozremukodo szerve- 
zeteket a biincselekmenyek megeldzesehez, felderitesehez es megszakitasahoz sziik- 
seges korszeru muszaki eszkozok beszerzesdvel, kiilbnds tekintettel a kozteriileteken 
kifejtett renddri munka feltetelrendszerenek javitasaval,

e. igyekszik javitani a rendvedelmi szervek, azok hivatasos allomanyu tagjai, kormany- 
tisztviseloi, kozalkalmazottai, valamint kozbiztonsagi tevekenyseget folytato egyeb 
szervezetek tagjainak munka- es eletkorulmenyeit,

f. kbzremiikodik a kozlekedesi balesetek megelozesere iranyulo folyamatokban, akci- 
okban, a kozlekedesbiztonsagot fokozd es a jdvd generaciojanak kozlekedesi moral- 
jat elosegftd programokat tamogatasaban.

2. A Kozalapitvany alapito okirata szerint a kuratorium a kozalapitvany ugyvezeto szerve, 
mely ot fobol alt A kuratorium tagjait az alapito jeldli ki hatarozadan iddre. A kuratdriumi 
tagsag a kijelblt szemely altal torteno elfogadasaval jdn letre.

A Kuratorium jelenlegi tagjai:
> dr. Papp Andras elnok
> Csizmadia Benedek
> Laczikd Mariann
> Kiss Balint
> Takacs Flora

A kuratdriumi tagsag megszunik:
a) a tag halalaval,
b) a tag lemondasaval,
c) visszahivdssal,
d) a tag cselekvokeptelensegenek a tevekenysege ellatasahoz sziikseges korben torteno kor- 
latozasaval,
e) a taggal szembeni kizaro vagy osszeferhetetlensegi ok bekovetkeztevel,
f) egyeb jogszabalyban meghatarozott esetben es modon.

A Kuratorium tekinteteben, Csizmadia Benedek kuratoriumi tag visszahivasat es Horvath 
Attila kuratdriumi taggd tdrtdno kinevezdset tovabba es Kiss Balint kuratoriumi tag reszere 
kepviseleti jog biztositasat javaslom.

3. A Kozalapitvany mukodesehez fontos, hogy az onkormanyzati forrasokon kiviil mas helyrol 
is bevetelekhez jusson, erre tobb lehetosege is van a Kozalapitvanynak, tobbek kozott ado- 
manyozok gyujtese, felkutatasa. Ahhoz, hogy az egyes adomanyozdk szamara igazan vonzo 
legyen a Kozalapitvany sziikseges, hogy kdzhasznu szervezette valjon.

A kdzhasznu jogallas alapjan:

o A tamogatast nyujtd ceg, szervezet akkor ervenyesithet adokedvezmenyt, ha az altala 
tamogatott szervezet kdzhasznu jogallassal rendelkezik.

o Adokedvezmeny igenybevetelere csak a kdzhasznu jogallassal rendelkezo szervezet jo- 
gosult.

A kozhasznusag megadasat az illetekes birdsagnal lehet kezdemenyezni. Ahhoz, hogy a ke- 
relem pozitiv elbiralasban rdszesuljon, sziikseges tobb modositast vegrehajtani a Kbzalapit- 
vany alapito okiratan, amely a miikodest alapvetden nem befolyasolja.



Jelen javaslat szerint az Alapitd Okirat az aldbbiak szerint keriil modositasra, felkoveren szedve az 
erdemi modositasokat:

1. Az Alapitd Okirat 1./ pontja helyebe az alabbi rendelkezes lep:
„ 1./ Budapest Fovaros Vlll. kerulet Jozsejvarosi Onkormdnyzat Kepviseld-testulete megis- 
merve Jozsefvaros kozrendjenek es kozbiztonsaganak egyre romld helyzetet, s felismerve, 
hogy ebben a helyzetben a Budapest! VIII. keriileti Rendorkapitanysag nem nelkillozheti az 
itt lakdk es az itt dolgozdk, illetve ezek szervezeteinek, a vdllalkozdknak es szervezeteiknek, 
valamint a Kepviselo-testulet anyagi es egyeb segitseget, Magyarorszag helyi onkonnany- 
zatairdl szdld 2011. evi CLXXXIX. torveny 23. § (5) bekezdesenek 18. pontja a keriileti on- 
kormanyzat feladatdva teszi kbzszolgaltatdskent a telepules kozbiztonsaganak biztositasa- 
ban valb kozremukodest

jogi szemelykent mukodo kozalapitvdnyt kivdn letesiteni. ”

2. Az Alapitd Okirat 7./ pontja helyebe az alabbi rendelkezes lep:

„ 7./ A kbzalapitvdny celja: Jozsefvaros kozbiztonsagi helyzetinek javitdsa.
A kozalapitvdny az alabbi kdzhasznu tevekenyseget folytatja, mellyel hozzdjdrul a tarsa- 
dalom es az egyen kozds szilksdgleteinek kielegitesehez, illetve a kbvetkezo kozfeladat 
kozvetett szolgdlatdhoz:
Magyarorszag helyi bnkormdnyzatairdl szolo 2011. evi CLXXXIX. torveny 23. § (5) be
kezdesenek 18. pontja alapjdn Jozsefvaros kozbiztonsaganak biztositdsdban vesz reszi. ”

3. Az Alapitd Okirat 9./ pont 2. bekezdesenek 2. mondata helyebe az alabbi rendelkezes lep:

„ Gazddlkoddsa soran elert eredmenyet nem oszija fel, azt lazarolag az alapito okirataban 
meghatarozott kdzhasznu tevekenysegere forditja. ”

4. Az Alapitd Okirat 9./ pont 6. bekezdese helyebe az alabbi rendelkezes lep:
„A bankszdmlafelettirendelkezesre dr. Papp Andras, a kuratdrium elndke, valamint Takacs 
Flora kuratdriumi tag es Kiss Balint kuratdriumi tag jogosult oly mddon, hogy e harom ku
ratdriumi tag kbzul bdrmely ket kuratdriumi lag egytittesen jdrhat el. ”

5. Az Alapitd Okirat 10./ pontjaban a kuratdrium tagjai es elndke bekezdes helyebe az alabbi 
rendelkezes lep:

„A kuratdrium tagjai:
dr. Papp Andras (lakcim: z hatarozatlan idore
Takdcs Flora (lakcim: ■ - hatarozatlan idore
Laczikd Mariann (lakcim: ’tatarozatlan idore
Horvath Attila (lakcim 
Kiss Balint (lakcim:

hatarozatlan idore 
> natarozatlan idore”

A kuratdrium elndke:

dr. Papp Andras (lakcim:. Az alapitd fenntartja ma-
ganak a kuratdrium tagjainak es elnokenen mjeioiestjogat.

A kozalapitvdnyt hatosagok vagy harmadik szemely elbtt dr. Papp Andras, a kuratdrium el
ndke, valamint Takacs Flora kuratdriumi tag es Kiss Balint kuratdriumi tag kepviseli oly 
mddon, hogy e harom kuratdriumi tag kozill bdrmely ket kuratdriumi tag egytittesen jogo
sult eljdmi.

6. Xz Alapitd Okirat 11./ pont 7. bekezddsenek elso mondata helyebe az alabbi rendelkezes lep:

kuratdrium tilese nyilvdnos, amely nyilvdnossdg jogszabdlyban meghatarozott esetekben 
korlatozhato. ”

7. Az Alapitd Okirat 11./ pont 11. bekezdese helydbe az aldbbi rendelkezes lep:



„A kozalapttvany mukodeset, szolgdltatdsa igdnybevetelenek mbdjat, beszdmoldi kbzlese- 
nek nyilvanossdgdt, valamint a kuratdrium mukodesenek reszletes szabalyait a kdzalapit
vdny Szervezeti es Mukodesi Szabalyzata tartalmazza, melynek elfogadasarol es modositdsd- 
rol a kuratdrium dont. ”

8. Az Alapfto Okirat 13./ pontja az alabbi masodik es harmadik bekezdessei egesziil ki:

)tA kozalapitvany a mukbdesdrol, vagyoni, penziigyi es jovedelmi helyzeterbl az uzleti ev 
konyveinek lezdrdsdt kbvetoen az uzleti ev utolsd napjdval, illetve a megszunes napjdval, 
mint merlegforduldnappal koteles beszdmoldt kdszitenL Az eves beszdmoldt annak jdvd- 
hagydsatdl szamitott harminc (30) napon beliil kell a kozalapttvany szekhelydnek hirdeto- 
tdbldjdn harminc napra torteno kifiiggesztessel kozzetenni. ”

„A kdzalapitvdny mitkodeserol szolo eves beszdmoldt a kovetkezo ev juntas 30-ig irdsban 
az alapitb ele terjeszti a kuratdrium jdvdhagyasra, a beszdmoldt a polgdrmester rdszere 
kell megkiildeni.”

9. Az Alapfto Okirat 15./ pontja helyebe az alabbi rendelkezes lep:

„Az alapitd okiratban nem szabdlyozott kerdesekben a Polgari Tbrvenykdnyvrol szolo 2013. 
evi V. torveny, az allamhaztartasrdl szolo 2011. evi CXCV. torveny, az allamhaztartasrdl 
szolo 1992. evi XXXVIII. torveny es egyes kapcsolddo torvenyek mddositdsdrdl szolo 2006. 
evi LXV. torveny, valamint az alapitvdnyok gazdalkoddsi rendjevel kapcsolatos jogszabaly- 
ok, tovdbbd az egyesiilesi jogrbl, a kbzhasznu jogdlldsrol, valamint a civil szervezetek mii- 
kddeserol es tamogatdsdrdl szolo 2011. evi CLXXV. torveny az iranyaddak. ”

II. A beterjesztes judoka
A Kozalapitvany kozhasznuva nyilvanitasanak kezdemenyezesehez, illetve a modositott Alapfto 
Okirat elfogadasahoz es a kuratdrium tagjaival kapcsolatos dbntesek meghozatalahoz a Kepvise- 
16-testulet, mint alapitd dbntesei sziiksegesek.

III. A dontes celja, penziigyi hatasa
A dontes celja a Kozalapttvany kozhasznuva nyilvanitasa es ennek erdekeben az Alapitd Okirat 
modositasa valamint a kuratdrium reszere uj tag kijeldlese.
A ddntesnek penziigyi hatasa nines.

IV. Jogszabalyi kornyezet
Az allamhaztartasrdl szdld 1992. evi XXXVIII. torveny es egyes kapcsolbdd torvenyek modosi- 
tasarol szolo 2006. evi LXV. torveny 1. § (2) bekezdbs: Az e torveny hatalybalepese elott nyil- 
vantartasba vett kdzalapitvany (a tovabbiakban: kozalapttvany) mtikodesere a Polgari Torveny- 
kbnyv alapitvanyra vonatkozo rendelkezeseit az alabbi elteressel kell alkalmazni:
a) A kozalapitvany csak olyan gazdalkodo szervezetben vehet reszt, amelyben legalabb tobbsegi 
befolyassal (Polgari Tbrvenykonyv 8:2. §) rendelkezik, es amelyben feleldssege nem haladja 
meg vagyoni hozzajarulasa merteket. Kozalapitvany altal letrehozott gazdalkodo szervezet to- 
vabbi gazdalkodo szervezetet nem alapiihai, es gazdalkodo szetvezetben reszesedest nem sze- 
rezhet.
b) A kozalapitvany alapitvanyt nem hozhat letre, ahhoz nem csatiakozhat, azzal nem egyesithe- 
to, a kdzalapitvdny alapttvany alapitd jogainak gyakorlasara nem jelolheto ki.
c) A kozalapitvany palyazat kiirasa nelkul evente a vagyona 5%-anak mertekeig, de legfeljebb 
osszesen egymillio forint (kbzvetien vagy kdzvetett) tamogatast nyiijthat az alapitd okiratban 
foglalt eelokra. Meghivasos palyazat kiirasara kizardlag akkor keriilhet sor, ha
- azt torveny vagy kormanyrendelet lehetovd teszi es
- palyazati kiiras tartalmazza a tamogatasi celt, a tamogatas felteteleit es az elszamolas reszletes 
rendjet.



e) A kozalapitvany alapito okiratban megjelolt iigyvezetd szerve a kozalapitvany mukodeserbl 
az alapitonak evente beszamolni es gazdalkodasanak legfontosabb adatait nyilvanossagra hozni 
koteles.
1) A kozalapitvany alapito okiratanak modositasat (modositassal egybeszerkesztett szoveget) a 
Magyar Kozlonyben, illetve az onkormanyzat hivatalos lapjaban - ennek hianyaban a helyben 
szokasos modon - kozze kell tenni.
(3a) A kozalapitvany eseten a Civil torveny civil szervezetekre vonatkozo rendelkezeseit alkal- 
mazni kell.

A Magyarorszag helyi onkormanyzatairol 2011. evi CLXXXIX. szolo torveny (tovabbiakban: 
Motv.) 23. § (5) bekezdesdnek 18. pontja a keruleti onkormanyzat feladatava teszi kozszolgalta- 
taskent a telepules kozbiztonsaganak biztositasaban valo kGzremukodest.

A Polgari Torvenykonyvrol szolo 2013. evi V. torveny (tovabbiakban: Ptk.) 3:399. § alapjan az 
alapito a kuratorium tagjainak kinevezeset fenntarthatja maganak.
A Ptk. 3:16. § alapjan a kozalapitvany donteshozd szerve az alapito. A Ptk. 3:19. § alapjan az 
alapito a donteseit hatarozattal hozza.

A Ptk. 3:397. § (1) bekezdese alapjdn a kuratorium az alapitvany tlgyvezeto szerve. A kuratori
um tagjai az alapitvany vezeto tisztsegviseloi, a (2) bekezdes alapjan a kuratorium harom terme- 
szetes szemelybol all, akik koziil legalabb kettonek allando belfoldi lakohellyel kell rendelkez- 
nie.

A Jozsefvaros Kozbiztonsagaert Kozalapitvannyal alapito okiratanak (tovabbiakban: Alapito 
Okirat) 10. pontja alapjan:

A kuratoriumi tagsag megszunik:
a) a tag halalaval,
b) a tag lemondasaval,
c) visszahivassal,
d) a tag cselekvokeptelensegenek a tevekenysege ellatasahoz szukseges korben torteno kor- 
latozasaval,
e) a taggal szembeni kizaro vagy osszeferhetetlcnsegi ok bekovetkeztevel, 
f) egyeb jogszabalyban meghatarozott esetben es modon.

A kozalapitvany alapit6ja a kuratoriumi tagokat Mrmikor, indokolas nelkiil visszahivhatja.
Az Alapito Okirat 4. pontja alapjan a kozalapitvany alapitoja az onkormanyzat, igy az alapitoi 
jogokat a kepviselo-testiilet gyakorolja.

Az egyesiilesi jogrol, a kozhasznu jogallasrol, valamint a civil szervezetek mukodeserol 6s td- 
mogatasarol szolo 2011. evi CLXXV. torveny 34. § (1) bekezdes alapjan a kozhasznusagi nyil- 
vantartasba vetelhez a szervezet letesito okiratanak tartalmaznia kell, hogy a szervezet 
a) milyen kozhasznu tevekenyseg(ek)et folytat, e kozhasznu tev6kenyseg(ek)et mely kozfela- 
dat(ok)hoz kapcsolddoan vdgzi, tovabba hogy e kozfeladat(ok) teljesitdsdt mely jogszabaly- 
hely(ek) irja (iijak) elo, valamint - ha tagsaggal rendelkezik - nem zarja ki, hogy tagjain kivul 
mas is reszesiilhessen a kozhasznu szolgaltatasaibol;
b) gazdasagi-vallalkozasi tevekenyseget csak kozhasznu vagy a letesito okiratban meghatarozott 
alapcel szerinti tevekenyseg megvalositasat nem veszelyeztetve vegez;
c) gazdalkodasa soran eldrt eredmenyet nem osztja fel, azt a letesito okirataban meghatarozott 
kozhasznu tevekenysegere forditja;
d) kozvetlen politikai tevekenyseget nem folytat, szervezete partoktol fiiggetlen es azoknak 
anyagi tamogatast nem nyujt.

(2) A kozhasznu nyilvantartasba vetelre iranyulo kerelmet eloterjeszto szervezetnek meg kell 
felelnie az e torveny 32. §-aban foglalt kovetelmenyeknek, amelyet a birosag a nyilvantartas es a 
beszamold adatai alapjan allapit meg.

A Kulturalis, Civil, Oktatasi, Nemzetisegi, Sport es Eselyegyenldsegi Bizottsag velemenyezesi 
hataskore a Kepviselo-testiilet es Szervei Szervezeti es Mukodesi Szabalyzatarol szolo 36/2014. 



(XI.06.) bnkormanyzati rendelet (tovabbiakban: SZMSZ) 2.2.2. pontjan alapul. Az SZMSZ 6. 
melleklet 1. pontja alapjan a dbnteshez minbsitett tbbbseg kell.

Mellekletek:
1. a Kbzalapitvany hatalyos alapitb okirata
2. a Kbzalapitvany valtozasokkal egyseges szerkezetbe foglalt alapitb okirata

Hatarozati javaslat
Budapest Jozsefvarosi dnkormanyzat Kepviseib-testiiletenek 

..../2022. (...................szamu hatarozata

a Jbzsefvaros Kozbiztonsagaert Kbzalapitvannyal kapcsolatos dbntesek meghozatalarol

Budapest Jozsefvarosi dnkormanyzat Kepviselo-testiilete ugy dbnt, hogy

1. a Jbzsefvaros Kozbiztonsagaert Kbzalapitvany kuratbriumabbl a mai nappal visszahivja 
Csizmadia Benedek kuratbrium tagot.

2. a Jozsefvaros Kozbiztonsagaert Kbzalapitvany kuratbriumi tagjakent a hatarozatlan idore 
megvalasztja Horvath Attilat (

3. a kbzhasznuva valas kezdemenyezese erdekeben elfogadja a Jozsefvaros Kozbiztonsagaert 
Kbzalapitvanynak az clbterjesztes 2. szamu mehekletet kepezb mbdositasokkal egyseges 
szerkezetbe foglalt alapitb okiratat,

4. felkeri a polgarmestert az eloterjesztes 2. szamu mellekletet kbpezo, valtozasokkal egyseges 
szerkezetbe foglalt alapitb okirat alairasara,

5. felkeri a polgarmestert a hatarozat 3. pontja alapjan a kbzhasznuva valas kezdemenyezese 
erdekeben a Fbvarosi Tbrvenyszek iranyaba benyujtandb dokumentumok alairasara, es a 
hatarozat 3. pontja szerint mbdositott alapitb okirat valtozasainak a Fbvarosi Tbrvenyszek 
irdnyaba tbrtenb bejelentbsere.

Felelbs: polgarmester
Hataridb: 1.-2. pont eseteben: 2022. majus 5.,3.-4. pont eseteben: 2022. majus 23.
A dbntes vegrehajtasat vegzb szervezeti egyseg: Jogi es Szervezesi Ogyosztaly, Jogi Iroda

Budapest, 2022. aprilis

Fikb Andras 
polgarmester

Tbrvenyessegi ellenbrzes:

A-5^3?
Dr. Sajtos Csilla

jegyzb



4.
Jozsefvaros Kozbiztonsagaert Kbzalapitvanynak

a 2022. tnajus 5. napjan elfogadott modositasokkal egysdges szerkezetbe foglalt

ALAPITO OKIRATA
1 ./ Budapest Fbvaros VIII. kerillet Jbzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testulete megismerve 
Jozsefvaros kbzrendjenek es kozbiztonsaganak egyre romlb helyzetet, s felismerve, hogy ebben a 
heiyzetben a Budapest! VIII. kerUleti Rendorkapitanysag nem nelkiildzheti az itt lakok es az itt 
dolgozok, illetve ezek szervezeteinek, a vallalkozbknak es szervezeteiknek, valamint a Kepviselo- 
testiilet anyagi ds egyeb segitseget, es Magyarorszag helyi bnkormanyzatairol szolb 2011. evi 
CLXXXIX. torveny 23. § (5) bekezdesenek 18. pontja a keruleti onkormanyzat feladatava teszi 
kozszolgaltataskent a telepules kozbiztonsaganak biztosftasaban valo kozremukodest

jogi szemelykdnt mukbdo kozalapitvanyt kivdn letesiteni.

2 ./ A kbzalapitvany neve: Jozsefvaros Kozbiztonsagaert Kbzalapitvany

3 ./ A kozalapitvany szekWye: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.1, emelet 115/3.
(A Polgarmesteri Hivatal epuleteben, de attbl elkulbnitetten.)

4 ./ A kozalapitvany allapitoja: Budapest Fbvaros VIII. kerillet Jbzsefvarosi Onkormanyzat 
(szekhely: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.)

5 ./ A kozalapitvany hatarozatlan idotartamra jbn letre.

6 ./ A kbzalapitvany nyilt, ahhoz barmely magyar vagy kulfbldi termeszetes vagy jogi szemely 
csatlakozhat penzzel, dologgal /vagy tevekenyseggel/.

7 ./ A kbzalapitvany celja: Jozsefvaros kbzbiztonsagi helyzetenek javitasa.

A kozalapitvany az alabbi kdzhasznu tevekenyseget folytatja, mellyel hozzdjdrul a tdrsadalom es 
az egyen kbzbs szuksegleteinek kielegitesehez, illetve a kovetkezo kozfeladat kbzvetett 
szolgdlatahoz:
Magyarorszag helyi bnkormanyzatairbl szold 2011. dvi CLXXXIX. torveny 23. § (5) 
bekezdesenek 18. pontja alapjdn Jozsefvaros kozbiztonsaganak biztositdsaban vesz reszt

A kbzalapitvany kbzvetlen politikai tevekenyseget nem folytat, szervezete partoktbl fuggetlen es 
azoknak anyagi tamogatast nem nyujt.
A kbzalapitvany barmely chi szerinti juttatasat palyazat utjan vagy tamogatas iranti kerelemre 
nyujtja.

Kedvezmenyezettek kbre: rendvedelmi szervek, azok hivatasos allomanyu tagjai, 
kormanytisztviselbi, kbzalkalmazottai, valamint kbzbiztonsagi tevekenyseget folytato egyeb 
szervezetek, azok tagjai.

A kbzalapitvany palyazat kiirasa nelkiil evente vagyona 5%-anak mertekeig, de legfeljebb 
bsszesen egymillio forint (kbzvetlen vagy kbzvetett) tamogatast nyiijthat az alapitb okiratban 
foglalt eelokra.



Nem tartoznak e kbtelezettseg korebe a nyugellatas jellegu ellatasok es a termeszetes szemelyek 
reszere nem bsztbndij jelleggel nyiijtott olyan termeszetbeli ellatasok, amelyek erteke nem haladja 
meg az bregsegi nyugdij mindenkori legkisebb bsszegenek tizszereset.
A kbzalapitvany a kuratorium tagjait, a tamogatot, valamint e szemelyek hozzatartozdjat 
tamogatasban nem reszesitheti.
8 ./ A kbzalapitv&ay celjara rendelt indulo vagyon bsszege es ezen bsszeg rendelkezesre 
bocsatasa:
A Budapest Fovaros VIII. keriilet Jbzsefvarosi Onkormanyzat, mint alapito 2.000.000,- Ft-ot azaz 
Kettbmillio forintot bocsatott a kbzalapitvany rendelkezesere.
Az alapito a kbzalapitvany celjara rendelt keszpenzt a Fbvarosi Tbrvenyszek altal tbrteno 
bejegyzest kbvetb 15 napon beliil az alapitvany javara nyitando csekkszamla-betetre befizette.

A kbzalapitvany vagyonat a kbzalapitvany kuratdriuma kezeli.
9 ./ A Kbzalapitvany vagyoninak felhaszraalasa es kezelese;
A kbzalapitvany vagyonat a fenti celok megvalositasara forditja kiilbnbsen
® osztdndij biztositasa palyakezdbk reszere,
o lakas vagy lakhatasi lehetdseg biztositasa, kedvezmenyezettek es csaladtagjaik iidiiltetesenek 

biztositasa, tamogatasa,
• kedvezmenyezettek es csaladjuk reszere anyagi, illetve termeszetbeni tamogatasok, 

adomanyok nyujtasa,
© kedvezmenyezett szervek, szervezetek mukbdeset elbsegitd technikai es egyeb eszkbzbk 

vasarlasa, biztositasa, tulajdonba, illetve hasznalatba adasa,
o kedvezmenyezettek munkaj anak j utalmazas, kitiintetese,
° rendezvenyek tamogatasa,
o rekreacids tevekenyseg elbsegitese,
© infrastrukturalis beruhazasok, fejlesztesek tamogatasa
e Jdzsefvaros kozbiztonsaganak javitasat celzd egyeb tevekenysegek (pl. fejlesztesek, 

felmeresek) biztositasa.
A kbzalapitvany gazdasagi tevekenyseget csak celjainak megvalbsitasa erdekeben, azokkal 
kbzvetleniil bsszefuggben es azokat nem veszelyeztetve vegez. Gazdalkodasa soran elert 
eredmenyet nem osztja fel, azt kizarolag az alapito okirataban meghatarozott k&zkasznu 
tevekenysegere forditja.
A kbzalapitvany befektetesi tevekenyseget nem vegez, valtbt, illetve mas hitelviszonyt 
megtestesitb ertekpapirt nem bocsathat ki, vallalkozasanak fejlesztesehez a tevekenyseget 
veszelyeztetb merteku hitelt nem vehet fel, az allamhaztartas alrendszereitbl kapott tamogatast 
hitel fedezeteiil, illetve hitel tbrlesztesere nem hasznalhatja fel.
A kbzalapitvanyi indulo vagyon 5 %-^t kell tdrzstokekent lekbtni, mig 95 %-a es annak kamatai, 
valamint egyeb nbvekmenyei - a celok figyelembe vetelevel - az elbbb reszletezett mbdon 
felhasznalhatbk.
Kulfbldi felajanlas eseten a felajanlott bsszeget pcnzintezetnel kell elhelyezni, s a hatalyos 
jogszabalyok adta lehetbsegek szerint lehet felhasznalni.
A bankszamla feletti rendelkezesre dr. Papp Andras, a kuratorium elnoke, valamint Takacs 
Flora kuratdriumi tag es Kiss Balint kuratdriumi tag jogosult oly mbdon, hogy e harom 
kuratoriumi tag kbziil barmely ket kuratdriumi tag egyuttesen jarhat el.

A kuratorium gazdalkodik a kbzalapitvany vagyonaval, ennek kereteben gondoskodik az 
alapitvanyi vagyon rendeltetesszerii, celoknak megfelelb felhasznalasarol, annak gyarapitasarbl.

10 ./ Kuratdrium
A kbzalapitvany iigyvezeto szerve; a kuratorium, mely 5 fbbbl all. A kuratorium tagjait az alapito 
jeloli ki hatarozatlan idore.



A kuratoriumi tagsag a kijelolt szemely altal torteno elfogadasaval jon letre.
A kuratoriumi tagsag megsziinik:
a) a tag halalaval,
b) a tag lemondasaval,

c) visszahivassal,

d) a tag cseiekvdkepessegenek a tevekenysege ellatasahoz sziikseges korben torteno 
korldtozdsaval,

e) a taggal szembeni kizdro vagy bsszefhrhetetlenshgi ok bekovetkezesevel,

f) egyeb jogszabalyban meghatarozott esetekben es modon.

A kozalapltvany alapitoja a kuratoriumi tagokat barmikor, indokolas nelkiil visszahivhatja.
A tag kuratoriumi tagsagarol barmikor, indokolas nelkiil az alapitohoz cimzett nyilatkozattal 
lemondhat. Amennyiben a kozalapltvany mukdddkepessdge ezt megkivanja, a lemondas az uj tag 
kijelolesevel, ennek hianyaban legkesobb a bejelentestdl szamitott hatvanadik napon valik 
hatalyossa.

A kuratorium tagjai:
dr. Papp Andras (lakcim: j j hatarozatlan idore

Takacs Flora (lakcim: i .) hatarozatlan idore

Lacziko Mariann (lakcim: ' hatarozatlan idore

Horvath Attila (lakcim: 1 * ' hatarozatlan idore

Kiss Balint (lakcim. hatarozatlan idore

A kuratorium elndke:
dr. Papp Andras (lakcim: ' ) Az alapito fenntartja maganak
a kuratorium tagjainak es elndkenek kijelblesi jogat.

A kozalapitvanyt hatosagok vagy harmadik szemely elott dr. Papp Andras, a kuratorium elnoke, 
valamint Takacs Flora kuratoriumi tag es Kiss Balint kuratoriumi tag kepviseli oly modon, hogy 
e harom kuratoriumi tag kozul barmely ket kuratoriumi tag egyiittesen jogosult eljami.

A kozalapltvany munkavallaloival szemben a munkaltatdi jogkbr gyakorldja a kuratorium elnoke.

A kuratoriumi tagsagi dijazas szabalyai:
A kuratdrium elndke, tagjai dljazasban reszesulhetnek, azzal a feltetellel, hogy annak 
megallapitasa a kbzalapltvanyi vagyon terhere tortenhet, es nem veszelyeztetheti a kozalapltvany 
mukbdeset illetve celjanak megvaldsulasat. A dfjazason klviil sem koltsegteritesben, sem egyeb 
juttatasban nem reszesulhetnek.

A dijazas mertekerbl a kuratorium maga dbnt, amelynek ervenyessegehez a feliigyelbbizottsag 
jdvahagydsa sziikseges.
Osszeferhctetlensegi szab&lyok:
Nem lehet a kuratorium elndke vagy tagja az a szemely, aki

a) a kozalapltvany kedvezmenyezettje es annak kbzeli hozzatartozdja,

b) az a szemely, akinek kijelolesevel az alapito es a kbzeli hozzatartozoi a kuratoriumban 
tbbbsdgbe keriilnenek,

c) az a nagykoru szemely, akinek cselekvokepesseget a tevekenysege ellatashoz sziikseges 
korben korlatoztak,

d) az, akit buncselekmeny elkdvetese miatt jogerbsen szabadsdgvesztes biintetesre fteltek, amig a 
biintetett eloelethez fiizodo hatranyos kovetkezmenyek aldl nem mentesiilt,



e) az, akit e foglalkozastdl jogerdsen eltiltottak, es az eltiltas hatalya alatt az iteletben a 
kozalapitvany tevekenyseget jeloltek meg, mindaddig, mig az eltiltas hataly alatt all,

f) az, akit eltiltottak a vezeto tisztsegviseloi tevekenysegtbl,
g) akivel szemben jogszabalyban meghatarozott kizaro, vagy osszeferhetetlensegi ok all fenn.
A kozalapitvany kuratoriumanak nem lehet tagja, aid ket even beliil mas olyan kozhasznu 
szervezetnel toltott be - annak megszuntet megelozo ket evben legalabb egy evig - vezeto 
tisztseget, amely az adozas rendjerdl szolo torveny szerinti koztartozasat nem egyenlitette ki.

A kuratorium hatarozathozatalaban nem vehet reszt az a szemely, aki, vagy akinek kozeli 
hozzatartozdja a hatarozat alapjan:
a) kotelezettseg vagy felelosseg alol mentesiil vagy
b) bdrmilyen mas eldnyben reszesiil, illetve a megkotendo jogiigyletben egyebkent erdekelt.

11 ./ A kuratorium mukodesenek szabalyai:
A kuratorium iileseit sziikseg szerint, de legalabb evente ketszer tartja, Egy alkalommal ugy 
koteles iilesezni, hogy az egyik napirendi pont az eves beszamolo jovahagyasa legyen. A 
kuratorium bsszehivasat barmely tag kezdemenyezheti az elndknel a cel es az ok megjeloldsevel, 
A kuratorium uleset ossze kell hivni a feliigyelo bizottsag inditvanyara is.
Az bsszehivasrdl - a kerelem beerkezesetdl szamitott nyolc napon beliil - az elnok gondoskodik.

Az irasos meghivdt a kuratorium es a felligyelo bizottsag tagjai reszere az tiles idopontjat 
megeldzo 3 nappal, igazolhatb modon meg kell kiildeni. A meghlvdban az tiles napirendjet 
kozolni kell. A kuratorium iileseit az elnok vezeti, az elnok akadalyoztatasa eseten az tiles 
vezetesere a kuratorium iilesenek osszehivasara vonatkozo rendelkezesek az iranyadok.

A kuratorium akkor hatarozatkepes, ha legalabb 3 fd jelen van, ilyenkor donteseit egyhangulag 
hozza. A kuratorium alapitdval erdekeltsegi kapcsolatban Al 16 tagjainak iigyddnto szavazatuk nem 
lehet. Amennyiben valamennyi tag jelen van, ugy donteseit egyszeru szotobbseggel hozza. Ez a 
hatarozathozatal modja az eves beszamolo elfogadasanal is.
A kuratorium barmely tagja kezdemenyezheti ktilso szakerto meghivasat, a meghivott szemely 
szavazati joggal nem rendelkezik.
A kuratorium az eldzetes napirendben nem kozolt kerdesben is donthet, ha a kuratdriumi iilesen 
jelenlevd tagok a rendkiviili napirendi pont felveteleben valamennyien egyetertenek.
A kuratorium ulese nyilvanos, amely nyilvanossdg jogszabalyban meghatarozott esetekben 
korldtozhatb. K kuratorium iilesenek idopontjarol, helyerdl ds napirendjerdl szolo tajekoztatot az 
alapitd hirdetotablajan vagy honlapjan az ulest megelozo legalabb 3 napra ki kell fiiggeszteni.

A kuratorium elndke koteles gondoskodni olyan nyilvantartas vezeteserol, amelybdl a kuratorium 
donteseinek tartalma, idopontja es hatalya, illetve a dontest tamogatdk es ellenzdk szamaranya 
megallapithato.
A kuratorium donteseit az erintettekkel a hatarozathozatalt kovetden kbzvetlenul irasban kozli. A 
kuratorium donteseit evente egyszer az alapitd hivatalos honlapjan nyilvanossagra hozza.
A kozalapitvany iigyvezetd szerve a kozalapitvany mukbdeserol evente koteles az alapitdnak 
beszamolni es a gazdalkodasanak legfontosabb adatait nyilvanossagra hozni.

A kozalapitvany miikodeset, szolgdltatdsa igenybevetelenek modjat, beszamoloi kbzlesenek 
nyilvanossdgdt, valamint a kuratorium mukodesenek reszletes szabalyait a kozalapitvany 
Szervezeti es Mtikodesi Szabalyzata tartalmazza, melynek elfogadasardl es mddositasarbl a 
kuratorium dont.
12 / Feliigyelobizottsag
A kbzalapitvanynal feliigyelobizottsag mukodik. A felugyeldbizottsag tagjait az alapitd jeldli ki.
A Felugyeldbizottsag ellenbrzesi joga a kozalapitvany teljes mukodesere es gazdalkodasara 
kiterjed.



Ennek soran a kuratorium tagjaitol jelent^st, a szervezet munkavallaloitol pedig tajekoztatast vagy 
felvilagositast kerhet, tovabba a kozalapitvany kbnyveibe es irataiba betekinthet, azokat 
megvizsgalhatja. A kozalapitvany eves beszamolojat a Felugyelobizottsag annak jovahagyasat 
megeldzoen megvizsgalja es eszreveteleit a kuratorium ele teijeszti.
A Felugyelobizottsag tagjai a kuratorium Ulesen tanacskozasi joggal reszt vehetnek.

A Felugyelobizottsag kotcles a kuratoriumot tajekoztatni es a kuratorium iilesenek bsszehivasdt 
kczdemenyezni, ha arrol szerez tudomast, hogy

a) a szervezet mQkoddse soran olyan jogszahalysertes vagy a szervezet erdekeit egyebkent 
sulyosan sertb esemeny (mulasztas) tbrtent, amelynek megszuntetese vagy 
kovetkezmenyeinek elharitasa, illetve enyhitese az intezkedesre jogosult vezeto szerv donteset 
teszi szuksegesse,

b) a kuratoriumi tagok vagy az elnok felelosseget megalapozo teny meruit fel. Az intezkedesre 
jogosult vezeto szervezet a felugyelo szerv inditvanyara - annak megteteletol szamitott 
harminc napon belul - ossze kell hivni. E hatarido eredmenytelen eltelte eseten a vezeto szerv 
osszehivasara a felugyelo szerv is jogosult.

Ha a kuratorium a torvenyes mukbdes helyreallitasa erdekeben sziikseges intezkedeseket nem 
teszi meg, a Felugyelobizottsag kbteles haladektalanul ertesiteni a torvenyessegi ellenorzdst elldto 
szervet. A Felugyelobizottsag elnoket maga vaiasztja meg, ugyrendjet maga allapitja meg. A 
FelUgyeldbizottsdg akkor hatarozatkepes, ha legaldbb 2 fd jeien van, ilyenkor donteseit 
egyhangulag hozza. Amennyiben valamennyi tag jeien van donteseit egyszerii szotobbseggel 
hozza.

A Felugyelobizottsag tagjaira a kuratorium tagjaira vonatkozo kizaro es dsszeferhetetlensegi 
szabalyokat kell megfeleloen alkalmazni azzal, hogy nem lehet a felugyelobizottsag elnoke vagy 
tagja az a szemely, aki a kurat6rium elnoke vagy tagja.

A Feliigyelo Bizottsag tagjai:
Molnar Peter (lakcim: hatarozatlan idore
Vecsey Krisztian Zsolt (lakcim: ,) hatarozatlan idore

Zalanyi Gyorgy (lakcim; :.) hatarozatlan idore
Veres Gdbor (lakcim: ) hatarozatlan idore

A Felugyelo Bizottsag elnoke, tagjai dijazasban reszesUlhetnek azzal a felt&ellel, hogy annak 
megallapitasa a kozalapitvany! vagyon terhere tortenhet es nem veszelyeztetheti a kozalapitvany 
mukbdeset illetve celjainak megvalositasat. A dijazason kivul sem koltsegteritesben, sem egyeb 
juttatasban nem reszesullietnek.
A dijazas mertekerol a kuratorium dont, melynek ervenyesseg^hez a Feliigyelo Bizottsag 
jovahagyasa sziikseges.

13 ./ A kozalapitvany mukodesevel kapcsolatosan keletkezett iratokba a kuratorium elndkevel 
egyeztetett idopontban barki betekinthet.

A kozalapitvany altal kiirt palyazatok, - beleertve az allamhaztartas alrendszcreitol kapott 
tamogatasbol igenyelheto lehetosegeket is - azok merteket es felteteleit a kozalapitvany 
beszamoldjanak legfontosabb adatait az alapitd Jozsefvaros nevu hivatalos lapjaban 
nyilvanossagra hozza.

A kozalapitvany a miikodeserol, vagyoni, penziigyi es jovedeimi helyzeterol az iizleti ev 
konyveinek lezdrdsat kovetoen az iizleti ev utolso napjdval, illetve a megsziines napjdval, mint 
merleg fordulonappal koteles beszamolot keszitenL Az eves beszdmoldt annak jdvd-hagydsdtdl 
szamitott harminc (30) napon beliil kell a kozalapitvany szekhelyenek hirdetotdbldjdn harminc 
napra tdrteno kifiiggesztdssel kdzzdtenni.



A kbzalapitvany mukodeserol szdlb eves beszdmoldt a kbvetkezo ev juntas 30-ig irdsban az 
alapito ele terjeszti a kuratdrium jdvdhagyasra, a beszdmoldt a polgdrmester reszere kell 
megkuldenL

14 ./ Az alapito okirat a Fovarosi Torvenyszek nyilvantartasba vetelevel valik ervenyesse.
15 ./ Az alapito okiratban nem szabalyozott kerdesekben a Polgari Torvenykonyvrbl szolo 2013. 
evi V. torveny, az allamhaztartasrbl szblb 2011. evi CXCV. torveny, az allamhaztartasrbl szolo 
1992. evi XXXVIII. torveny es egyes kapcsolodo torvenyek modositasarbl szolo 2006. evi LXV. 
torveny, valamint az alapitvanyok gazdalkodasi rendjevel kapcsolatos jogszabalyok, tovdbbd az 
egyesiilesi jogrdl, a kbzhasznu jogdllasrol, valamint a civil szervezetek mukodeserol es 
tdmogatdsdrdl szolo 2011. evi CLXXV. torveny az irdnyaddak.
Zaradek:
A Jbzsefvaros Kozbiztonsagaert Kbzalapitvany alapito okiratanak mbdosit&sat az alapito 2022. 
majus 5. napjin hozott, ..../2022. (V.5.) szamu dontesevel fogadta el, azzal, hogy az alapito okirat 
a Fovarosi Torvenyszek valtozasbejegyzeset kbvetb napon lep hatalyba.

Budapest, 2022.

Pike Andras
polgarm ester

Budapest Fbvaros VIII. keriilet 
Jozsefvarosi Onkormanyzat 

Alapito

Alulirott dr. Csontos Zsombor kamarai jogtanacsos igazolom, hogy az alapito okirat szbvege 
megfelel az alapitbi dbntesben foglaltaknak, valamint a jelen valtozassal erintett valamennyi 
egyeb rendelkezes tartalmanak. Az alapito okirat alabbi pontjai mbdosultak: 1./, 7./, 9./, 10./, 11./, 
13.es 15./.

Budapest, 2022...........

Budapest Fbvaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat 

kepviseleteben: dr. Csontos Zsombor kamarai jogtanacsos 
BUK KASZ szam: 36076250



Jozsefvaros OzbiztonsSga^rt Kozalapitvanynak
a Polgari tbrvenykbnyvrbl sz616 20)3. evi V. torveny rendelkezesei aiapjan 

egyseges szerkezetbe foglalt
ALAPITO OKIRATA

1 ./ Budapest Fdvaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat Kcpviseld-testulete 
megismervc Jozsefvaros kozrcndjenek es kozbiztonsaganak egyre romid helyzetet, s 
felismerve, hogy ebben a helyzetben a Budapest) VIII. keruleti Rendorkapitanysag nem 
nelkulbzheti az itt lakok es az itt dolgozbk, illetve ezek szervezeteinek, a vallalkozbknak es 
szervezeteiknek, valamint a Kepviselo-testulet anyagi es egyeb segitseget, es Magyarorszag 
helyi bnkormanyzatairdl szolo 2011. evi CLXXXIX. torveny 13. § (1) bekezdesenek 17. 
pontja a helyi onkormanyzat feladatava teszi kozszolgaltataskent a telepules 
kozbiztonsaganak biztositasaban valo kozremukodest

jogi szemdykent niukbdd kbzalapftvanyt kivan ietesiteni.

2 ./ A kdzalapltvany neve: Jozsefvaros Kbzbiztonsagaert Kdzalapltvany

3 ./ A kdzalapltvany szekhelye: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.1, emelet 115/3.
(A Polgarmesteri Hivatal dptileteben, de attdl elkulonitetten.)

4 ./ A kdzalapltvany alapitdja: Budapest Fovdros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat 
(szekhely: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.)

5 ./ A kdzalapltvany hatarozatlan idotartamraJon letre.

6 ./ A kdzalapltvany nyilt, ahhoz bannely magyar vagy kulfbldi termeszetes vagy jogi szemely 
csatlakozhat penzzel, dologgal /vagy tevekenyseggel/.

7,/ A kdzalapltvany celja: Jozsefvaros kozbiztonsagi helyzetenek javltasa.
A kdzalapltvany Magyarorszag helyi bnkormanyzatairdl szold 2011. evi CLXXXIX. torveny 
13. § (1) bekezdesenek 17. pontja aiapjan Jozsefvaros kozbiztonsaganak biztositasaban vesz 
reszt.
A kdzalapltvany kozvetlen politikai tevekenyseget nem folytat, szervezete partoktol fiiggetlen 
es azoknak anyagi tamogatdst nem nyujt.
A kbzalapitvany bdnnely cel szerinti juttatasat palyazat utjan vagy tamogatas irdnti kerelcmre 
nyujtja.
Kedvezmenyezettek kdre: rendvedelmi szervek, azok hivatasos allomanyu tagjai, 
kormanytisztviseldi, kozalkalmazottai, valamint kozbiztonsagi tevekenyseget folytatb egyeb 
szervezetek, azok tagjai.
A kdzalapltvany palyazat kilrasa nelkiil events vagyona 5%-anak mertekcig, de legfeljebb 
dsszesen egymillib forint (kozvetlen vagy kbzvctett) tamogatast nyujlhat az alapito okiratban 
foglalt eelokra.
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Nem tartoznak e kotelezetlseg kbrebe a nyugellatas jellegu elldtasok es a termcszetes 
szemelyek reszere nem bsztbndij jelleggel nyujtott olyan termeszetbeli eliatasok, amelyek 
eneke nem haiadja mcg az bregsegi nyugdij mindenkori legkisebb bsszegbnek tizszereset.
A kbzalapitvany a kuratorium tagjait, a tamogatbt, valamint e szemelyek hozzatartozojat 
tamogatasban nem reszesitheti.
8 ./ A kbzalapitvany celjara rendelt indulo vagyon bsszege es ezen bsszeg rendelkezesre 
bocsdtasa:
A Budapest Fovaros VIH. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat, mint alapito 2.000.000,- Ft-ot 
azaz Kcttbmillib forintot bocsatott a kbzalapitvany rendelkezdsere.
Az alapito a kbzalapitvany celjara rendelt keszpenzt a Fovarosi Tbrvenyszek altal torteno 
bejegyzest kbveto 15 napon belli! az alapitvany javara nyitando csekkszamla-betetre befizette.
A kbzalapitvany vagyonat a kbzalapitvany kuratoriuma kezeli.
9 ./ A Kbzalapitvany vagyonanak felhasznalasa es kezelese;
A kbzalapitvany vagyonat a fenti celok megvaldsitasara forditja kiilonosen
o bsztbndij biztositasa palyakezdbk reszere,
a lakas vagy lakhatasi lehetbseg biztositasa, kedvczmenyezettek es csaladtagjaik 

iidiiltetesenck biztositasa, tdmogatasa,
a kedvczmenyezettek es csaladjuk reszere anyagi, illetve termeszetbeni tamogatasok, 

adomanyok nyujtasa,
o kcdvezmenyczett szervek, szervezetek mukbdeset elbsegitb teebnikai es egyeb 

eszkbzbk vasariasa, biztositasa, tulajdonba, illetve hasznalatba adasa,
o kedvezmbnyezettek munkaj anak jutalmazas, kituntetese,
o rendezvenyek tamogatdsa,
o rekreacibs tevekenysdg elbscgitese,
» infrastrukturalis berubazasok, fejlesztesek tamogatdsa
c Jbzsefvaros kbzbiztonsaganak javitasat celzb egyeb tevekenysegek (pl. fejlesztesek.

felmcresek) biztositasa.
A kbzalapitvany gazdasdgi tevekenyseget csak celjainak mcgvalbsitasa erdekeben, azokkal 
kbzvctleniil bsszefuggben es azokat nem veszelyezletve vegez. Gazdalkodasa soran elert 
credmenyet kizarolag az alapito okirataban meghatarozott tevekenysegcre forditja.
A kbzalapitvany befektetesi tevekenyseget nem vegez, valtot, illetve mas hitelviszonyt 
megtestesitb ertekpapirt nem bocsathat ki, valialkozdsanak fejiesztesehez a tevekenyseget 
veszelyeztetb merteku hitelt nem vehet fel, az allamhaztartas alrendszereitbl kapott tamogatast 
hitel fedezeteul, illetve hitel tbrlcsztesere nem hasznalhatja fel.
A kbzalapitvanjn indulb vagyon 5 %-at kell tbrzstbkekent lekbtni, mig 95 %-a es annak 
kamatai. valamint egyeb nbvekmenyei - a celok figyelembe vetelevel - az elbbb reszletezelt 
modon felhasznalhatok.
Kiilfoldi felaj^nlas esetbn a felajanlott bsszeget penzintezctnel kell elhelyezni, s a hatalyos 
jogszabalyok adta lehetbsegek szerint lehet felhasznalni.
A bankszamla feletii rendelkezesre Teszarsz Karoly, a kuratorium elnbke, valamint Tbth 
Timea kuratoriumi tag es dr. Balla Katalin kuratoriumi tag jogosult oly modon, hogy e harom 
kuratbriumi tag kozul barmely ket kuratoriumi tag egyiittesen jarhat el.
A kuratorium gazdalkodik a kbzalapitvany vagyonaval, ennek kereteben gondoskodik az 
aiapitvanyi vagyon rendeltetesszcru, celoknak megfeleio felhasznalasarbi, annak 
gyarapitasarbl.



10 ./ Kuratdrium
A kozalapitvany iigyvezeto szerve: a kuratdrium, mely 5 fdbdl all. A kuratdrium taggait az 
alapito jeloli ki hatarozatlan idore.
A kuratdriumi tagsag a kijelblt szemely alta! torteno elfogadasaval jon letre.
A kuratdriumi tagsag megszunik:
a) a tag halalaval,
b) a tag lemondasaval,
c) visszahivassal,

d) a tag cselekvdkdpessegenek a tevekenysege ellatasahoz sziikseges korben tortend 
korlatozdsdval,
e) a taggai szembeni kizard vagy bsszeferhetetlensegi ok bekovetkezesevel,
f) egyeb jogszabalyban meghatarozott esetekben es mddon.
A kozalapitvany alapitqja a kuratdriumi tagokat bdrmikor, indokolas nelkul visszahivhatja.
A kHratdrium- tagjdt azalapitvdnyi-eel megyatosAdsanakkazvetien -wszefyeztetesc esctcn az

A tag kuratdriumi tagsagarol barmikor, indokolds nelkul az alapftbhoz cimzett nyilatkozattal 
lemondhat. Amennyiben a kozalapitvany mukbddkepessege ezt megkivanja, a lemondas az uj 
tag kijelolesevel, ennek hianyaban legkesbbb a bejelentestol szamitott hatvanadik napon valik 
hatalyossa.
A kuratdrium tagjai:
Teszarsz Karoly (lakcim: i _ ’.) hatarozatlan idore
Peirak-kajos (lakcim— ' -katdrozatlan kdere
Csekci Sandor (lakcim: ' ~ hatarozatlan idore
dr. Balla Katalin (lakcim: ) hatdrozatlan idore
Toth Timea (lakcim: ) hatarozatlan idore
A kuratdrium elnoke:
Teszarsz Karoly (lakcim: ~ Az alapito fenntartja
maganak a kuratdrium tagjainak cs elnbkenck kijeloldsi jogat.
A kbzalapitvdnyt hatdsdgok vagy harmadik szemely eldtt Teszarsz Karoly, a kuratdrium 
elnoke, valamint Toth Timea kuratoriumi tag cs dr. Balla Katalin kuratdriumi tag kepviseli 
oly mddon, hogy e harom kuratdriumi tag kozill barmely ket kuratdriumi tag egyuttesen 
jogosult eljdmi.
A kozalapitvany munkavallaldival szemben a munkaltatdi jogkor gyakorloja a kuratdrium 
elnoke.
A kuratdriumi tagsagi dijazas szabalyai:
A kuratdrium elnoke, tagjai dijazasban reszesiilhetnek, azza) a feltetellel, hogy annak 
megallapitasa a kozalapitvany! vagyon terhere tbrtenhet, es nem veszelyeztetheti a 
kozalapitvany mukddeset illetve celjanak megvalosulasat. A dijazdson kiviil sem 
koltsegteritcsben, sem egyeb juttatasban nem reszesiilhetnek.
A dijazds mertekerdl a kuratdrium maga dont, amelynek ervenyessegehez a 
feliigyelobizottsag jdvahagyasa sziikseges.
Osszeferhetetlensegi szabalyok:
Nem lehet a kuratdrium elnoke vagy tagja az a szemely, aki



a) a kozalapitvany kedvezmenyezettje es annak kozeli hozzatartozoja,
b) az a szemely, akinek kijelblesevel az alapito es a kozeli hozzatartozoi a

kuratbriumban tbbbscgbe keriilnenek,
c) az a nagykoru szemely, akinek cselekvokepesseget a levekenyscge ellatashoz

szukseges kdrben korlatoztak,
d) az, akit bimcselekmeny elkovetese miatt jogerosen szabadsagvesztes btintetesre

iteltek, amig a buntetett eldelethez fuzbdb hitranyos kovetkezmenyek aid! nem mentesult,
c) az, akit e foglalkozastol jogerosen eltiltottak, es az eltiltas hatdlya alatt az iteletben a 

kozalapitvany tevekenyseget jeloltek meg, mindaddig, mig az eltiltas hataly alatt all,
f) az, akit eltiltottak a vczeto tisztsegviseioi tevekenysegtol.
g) akivel szemben jogszabdlyban meghatarozott kizaro, vagy bsszelerhetetlensegi ok all 

fenn.
A kozalapitvany kuratdriumanak nem lehct tagja, aki ket even belul mas olyan kozhasznu 
szervezetnel toltott be - annak mcgszuntet megeldzd kdt evben legalabb egy evig - vezetb 
tisztseget, amely az adozas rendjerol szdlo torveny szerinti kbzlartozasat nem egyenlitette ki.
A kuratdrium hatarozathozatalaban nem vehet reszt az a szemely, aki, vagy akinek kozeli 
hozzatartozoja a hatarozat alapjan:
a) kotelezettseg vagy feleldsseg alol mentesul vagy
b) batmilyen mas elonyben reszesiil, illetve a megkotendo jogilgyletben egyebkent 

erdekelt.
11 ./ A kuratdrium mukbdesenck szabalyai:
A kuratdrium uleseit sziikseg szerint, de legalabb evente ketszer tartja. Egy alkalommal ugy 
kdtelcs tilesezni, hogy az egyik napirendi pont az eves beszamold jdvahagyasa legyen. A 
kuratdrium osszehivasat barm el y tag kezdemenyezheti az elnoknel a cel es az ok 
megjeldlesevel. A kuratdrium uleset ossze kell hivni a fclugyelo bizottsag inditvanyara is.
Az osszehivasrol - a kerelem beerkezdsdtd! szamitott nyolc napon belul - az clnbk 
gondoskodik.
Az irasos meghivot a kuratorium cs a feltigyeld bizottsag tagjai reszere az tiles iddpontjat 
megeldzd 3 nappal, igazolbatd modon meg kell kiildeni. A meghivdban az tiles napirendjet 
kdzblni kell. A kuratdrium uleseit az elnbk vezeti, az elnbk akadalyoztatasa eseten az tiles 
vezetesere a kuratdrium tilesenek osszehivasara vonatkozo rendelkezdsek az iranyadok.
A kuratdrium akkor hatarozatkepes, ha legalabb 3 fb jelen van, ilyenkor donteseit 
egyhangulag hozza. A kuratdrium alaphoval erdekeltsegi kapcsolatban allo tagjainak 
iigyddnto szavazatuk nem lehet. Amcnnyiben valamennyi tag jelen van, ugy donteseit 
egyszerii szotobbseggel hozza. Ez a hatarozathozatal mddja az eves beszamold elfogadasanal 
is.
A kuratdrium barmely tagja kezdemenyezheti kiilso szakerto meghivasat, a meghivott 
szemely szavazati joggal nem rendelkezik.
A kuratdrium az elbzetes napirendben nem kdzdlt kerddsben is ddnthet, ha a kuratdriumi 
iilesen jelenlevb tagok a rendkiviili napirendi pont felvdteleben valamennyien egyetertenek.
A kuratdrium Giese nyilvanos. A kuratdrium tilesenek idopontjarol, helydrol es napirendjerdl 
szdlo tajekoztatot az alapito hirdetbtablajan vagy honlapjan az iilest megeldzd legalabb 3 
napra ki kell iiiggeszteni.
A kuratdrium elnbke kdtelcs gondoskodni olyan nyilvantartas vezeteserol, amelybol a 
kuratorium ddnteseinek tartalma, idopontja es hatalya, illetve adbntest tamogatok es ellenzbk 
szamaranya megallapithatd.



A kuratdrium donteseit az erintettekkel a hatarozathozatalt kovetben kbzvetlentil irasban 
kbzli. A kuratdrium donteseit evente egyszer az alapito hivatalos honlapjan nyilvanossagra 
hozza.
A kozalapitvany iigy vezeto szerve a kozalapitvany mukbdesdrbl evente koteles az alapitonak 
beszamolni es a gazdalkodasanak legfontosabb adatait nyilvanossagra hozni.
A kuratdrium mukodesenek reszletes szabdlyait a kozalapitvany Szervezeti ds Miikodesi 
Szabalyzata tartalmazza, tnelynek elfogadasardl es mddosftasarol a kuratdrium dbnt.
12 ./ Feliigyelobizottsag1
A kbzalapitvanyndl feliigyelobizottsag mukodik. A feliigyelobizottsag tagjait az alapito jeloli 
ki.
A Feliigyelobizottsag ellenorzesi joga a kozalapitvany teljes mukddescre ds gazdalkodasara 
kiterjed.

Ermek soran a kuratdrium tagjaitol jelentest, a szervezet munkavallalditdl pedig tajekoztatast 
vagy felvilagositdst kerhet, tovabba a kozalapitvany konyveibe es irataiba betekinthet, azokat 
megvizsgalhatja. A kozalapitvany eves beszamoldjat a Feliigyelobizottsag annakjdvahagyasat 
megeldzden megvizsgaija ds eszrevdteleit a kuratdrium ele teqeszti.
A Feliigyelobizottsag tagjai a kuratdrium iilesdn tandcskozasi joggal reszt vehetnek.
A Feliigyelobizottsag koteles a kuratdriumot tdjekoztatni es a kuratdrium tiiesenek 
osszehivasat kezdemenyezni, ha anol szerez tudomast, bogy
a) a szervezet mukddese soran olyan jogszabalysertes vagy a szervezet erdekeit 

egyebkent sulyosan serto esemeny (mulasztas) tdrtent, amclynek megsziintetese vagy 
kovetkezmenyeinek elharitasa, illetve enyhitese az intezkedesre jogosult vezeto szerv 
dontdset teszi sziiksegesse,

b) a kuratoriumi tagok vagy az elnok felelossdgdt megalapozd teny meriilt fel. Az 
intezkedesre jogosult vezeto szervezet a feitigyelo szerv inditvdnyara - annak megteteletdl 
szamitott harminc napon beliil - bssze kell hivni. E hataridd eredmenytelen eltelte eseten a 
vezeto szerv dsszehivasara a feitigyelo szerv is jogosult.

Ha a kuratdrium a torvdnyes mukodes helyreallitasa erdekeben sziikseges intezkedeseket nem 
teszi meg, a Feliigyelobizottsag koteles haladektalanui ertesiteni a tdrvenyessegi ellenbrzest 
ellato szervet. A Feliigyelobizottsag elnoket maga valasztja meg, iigyrendjet maga allapitja 
meg. A Feliigyelobizottsag akkor hatarozatkepes, ha legalabb 2 fd jelen van, ilyenkor 
donteseit egyhangulag hozza. Amennyiben valamennyi tag jelen van donteseit egyszeru 
szotobbseggel hozza.

A Feliigyelobizottsag tagjaira a kuratdrium tagjaira vonatkozo kizaro es osszeferhetctlensegi 
szabalyokat kell megfeleloen alkalmazni azzal, hogy nem lehet a feliigyelobizottsag elnokc 
vagy tagja az a szemely, aki a kuratdrium elndke vagy tagja.
A Feliigyeld Bizottsdg tagjai:
Pap Denes (lakcim:
Csata Kincso Timea (lakcim: ----- - x

David Zoltan (lakcim:
A Feliigyeld Bizottsag clnoke, tagjai dijazasban reszesiilhetnek azzal a feltetellel, hogy annak 
megallapitasa a kozalapitvanyi vagyon terherc tortenhet es nem veszelyeztetheti a 
kdzalapitvany mukbdeset illetve celjainak megvaldsi'tasat. A dijazdson ki'vul sem 
koltsegteritesben, sem egyeb juttatasban nem reszesiilhetnek.

A dijazas mertekerol a kuratdrium dbnt, melynek ervenyessegehez a Feliigyeld Bizottsag 
jovahagyasa sziikseges.



13 ./ A kozalapitvany mukOdesevel kapcsolatosan keletkezett iratokba a kuratorium elnSkevel 
egyeztetett idbpontban barki betekinthet.

A kozalapitvany iltal kiirt palyazatok, - beleertve az allamhdziarias alrendszereitol kapott 
tamogatasbol igenyelheto lehetosegeket is ~ azok merteket es felteteleit a kozalapitvany 
bcszamolojanak legfontosabb adatait az alapito Jozsefvaros nevu hivatalos lapjaban 
nyilvanossagra hozza.
14 ./ Az alapito okirat a Fovarosi Torvenyszek nyilvantartasba vetelevel valik ervenyesse.
15 ./ Az alapito okiratban nem szabalyozott kerdesekben a Polgari torvenykonyvrol szolo 
2013. evi V. tbrveny, az dllamhaztartasrol szolo 2011. evi CXCV. tbrveny, az 
allamhaztartasrol szolo 1992. evi XXXVIII. tbrvdny es egyes kapcsolodo torvenyek 
mbdositdsaroi szolo 2006. hvi. LXV. tbrveny, valamint az alapitvanyok gazdalkodasi 
rendjeve! kapcsolatos jogszabalyok az irtnyadbak.

Zaradek:
A Jbzsefvaros Kozbiztonsagaert Kozalapitvany alapito okiratanak mbdositasat az alapito 
2020. januar 30. napjan hozott, 5/2020. (1.30.) szamu dbntesevel fogadta el, azzal, hogy az 
alapito okirat a Fovarosi Torvenyszek vAltozasbejegyzdsdt kovetb napon lep hataiyba.

Budapest, 2020.

Piko Andras 
polgarmester

>uda^/t Fovaros VIII. kerulet 
^^efv&osi Onkormanyzat

Alapito

Aluiirott Piko Andras polgarmester igazolom, hogy az alapitd okirat szbvege megfelel az 
alapitoi dontesben foglaltaknak, valamint a jelen valtozassal erintett valamennyi egyeb 
rendelkezes tartalmanak.

Budapest, 2020. februar,,
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kepviseleteben: Piko Andras polgarmester


