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Hatarozati javaslat a bizottsag szamara:
A Kulturalis, Civil, Oktatasi, Nemzetisegi, Sport es Eselyegyenlosegi Bizottsag javasolja a
Kepviselo-testuletnek az eldterjesztes megtargyalasat.

Tisztelt Kepviseld-testiilet!
I. Tenyallas es a dontes tartalmanak reszletes ismertetese

Karacsony Sandor Kozalapitvany a Jozsefvarosert (szekhely: Baross u. 63-67., tovabbiakban: Kozalapitvany) elnevezesu kozalapitvanyt a Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselotestulete 1992-ben hozta letre. Az alapitasa ota eltelt idoben szamos program es tamogatott
szemely es cel kotodik a Kozalapitvany nevehez.
A Kozalapitvany mukodesehez fontos, hogy az onkonnanyzati forrasokon kivul mashelyrol
is bevetelekhez jusson, erre tobb lehetosege is van a Kozalapitvanynak, tobbek kozott adomanyozok gyujtese, felkutatasa. Ahhoz, hogy az egyes adomanyozok szamara igazan vonzo
legyen a Kozalapitvany szukseges, hogy kozhasznu szervezette valjon.

eRKEZETT

A kozhasznu jogalias alapjan:
o

A tamogatast nyujto ceg, szervezet akkor ervenyesithet adokedvezmenyt, ha az altala
tamogatott szervezet kozhasznu jogallassal rendelkezik.

o

Adokedvezmeny igenybevetelere csak a kozhasznu jogallassal rendelkezo szervezet
jogosult.

A kozhasznusag megadasat az illetekes birosagnal lehet kezdemenyezni. Ahhoz, hogy a kerelem pozitiv elbiralasban reszesiiljon, sziikseges tobb modositast vegrehajtani a Kozalapitvany
Alapito Okiratan, amely a mukodest alapvetoen nem befolyasolja.

Jelen javaslat szerint az Alapito Okirat az alabbi modositasokkal keriil kiegeszitesre:
1.

Az Alapito Okirat az alabbi VII. ponttal keriil kiegeszitesre:

„ VII.
A Kozalapitvany az alabbi kozhasznu tevekenysegeket folytatja, mellyel hozzajarul a tarsadalom es az egyen kozos szilksegleteinek kielegitesehez, illetve a kovetkezo kozfeladatok kozvetett szolgalatahoz:
1. kulturalis tevekenyseg (a Magyarorszag helyi onkormdnyzatairdl szdlo 2011. evi
CLXXXIX. torveny 13. § (1) bekezdes 7. pontban kozfeladatkent meghatarozott kulturalis szolgaltatas)
2. egeszseges eletmod segiteset celzd szolgaltatasok (a Magyarorszag helyi onkormdnyzatairol szold 2011. evi CLXXXIX. torveny 13. § (1) bekezdes 4. pontban meghatarozott
kozfeladat)
3. nepegeszsegilgyi tevekenyseg: az egeszseg fejlesztese, betegsegek megelozese, intezmenyrendszer; egeszsegfejlesztesi, egeszsegvedelmi, betegsegmegelozesi, gyogyito es
orvosi rehabilitacids szolgaltatasok (az egeszsegilgyrdl szold 1997. evi CLIV. tv 35. §
(l)-(2) bekezdes)
4. szocialis, gyermekjdleti es gyermekvedelmi szolgaltatasok/elldtdsok (a Magyarorszag
helyi onkormdnyzatairdl szold 2011. evi CLXXXIX. torveny 23. § (5) bekezdes 11. pont
ban meghatarozott kozfeladat) ”

2.

Az Alapito Okirat az alabbi IX/5. ponttal keriil kiegeszitesre:
„A kozalapitvany gazdalkodasa sordn elert eredmenyet nem osztja fel, azt az alapito okiratdban meghatarozott kozhasznu tevekenysegere forditja. ”

3.

Az Alapito Okirat az alabbi XII/6. ponttal keriil kiegeszitesre:

„A kozalapitvany mukodeserol szold eves beszamolot a kovetkezo ev junius 30-ig irasban az
alapito ele terjeszti a kuratorium jovahagydsra, a beszamolot a polgdrmester reszere kell
megkiildeni. ”
4. Az Alapito Okirat az alabbi XII/7. ponttal keriil kiegeszitesre:

„A kozalapitvany a mukodeserol, vagyoni, penziigyi es jovedelmi helyzeterol az ilzleti ev
konyveinek lezdrasdt kovetoen az uzleti ev utolso napjaval, illetve a megszunes napjaval,
mint merlegforduldnappal koteles beszamolot kesziteni. Az eves beszamolot annak jdvahagydsatol szamitott harminc (30) napon belill kell a kozalapitvany szekhelyenek hirdetdtdbldjdn harminc napra tortend kifiiggesztessel kozzetenni. ”
5.

Xz Alapito Okirat az alabbi XII/8. ponttal keriil kiegeszitesre:

„A kozalapitvany mukodesenek es a szolgaltatasok igenybevetelenek a modjdt - a beszamold kozlesevel azonos modon — a szekhelyen torteno kifiiggesztessel kell nyilvanossagra hozni

II. A beterjesztes indoka

A Kozalapitvany alapitojanak dontese sziikseges a Kozalapitvany kozhasznuva nyilvanitasanak kezdemenyezesehez, illetve a modositott Alapito Okirat elfogadasahoz, mely dontesek
meghozatalahoz a Kepviseld-testulet dontesei sziiksegesek.
III. A dontes celja, penziigyi hatasa

A dontes celja a Kozalapitvany kozhasznuva nyilvanitasa es ennek erdekeben az Alapito
Okirat modositasa.
A dontesnek penziigyi hatasa nines.
IV. Jogszabalyi kornyezet

A Kepviseld-testulet a Polgari Tdrvenykonyvrol szold 2013. evi V. torveny (tovabbiakban:
Ptk.) 3:378. § alapjan alapitonak mindsul, igy az alapito okirattal kapcsolatos dontesek meghozatalara csak a Kepviseld-testulet jogosult.
Ptk. 3:16. § (1) bekezdes a tagok vagy az alapitok az e torveny vagy a letesito okirat alapjan
oket megilleto dontesi jogkoroket a tagok osszessegebol vagy a tagok altal maguk koziil
valasztott kuldottekbol allo testiiletben (a tovabbiakban: kiildottgyules), vagy az alapitoi
jogokat gyakorlo szemelyek osszessegebol allo testiiletben gyakoroljak.

Az egyesiilesi jogrol, a kdzhasznu jogallasrol, valamint a civil szervezetek mukbdeserdl es
tamogatasarol szolo 2011. evi CLXXV. torveny 34. § (1) bekezdes alapjan a kozhasznusagi
nyilvantartasba vetelhez a szervezet letesito okiratanak tartalmaznia kell, hogy a szervezet
a) milyen kdzhasznu tevekenyseg(ek)et folytat, e kdzhasznu tevekenyseg(ek)et mely kozfeladat(ok)hoz kapcsolodoan vegzi, tovabba hogy e kbzfeladat(ok) teljesiteset mely jogszabalyhely(ek) irja (irjak) eld, valamint - ha tagsaggal rendelkezik - nem zarja ki, hogy tagjain
kivul mas is reszesulhessen a kdzhasznu szolgaltatasaibol;
b) gazdasagi-vallalkozasi tevekenyseget csak kdzhasznu vagy a letesito okiratban meghatarozott alapcel szerinti tevekenyseg megvalositasat nem veszelyeztetve vegez;
c) gazdalkodasa soran elert eredmenyet nem osztja fel, azt a letesito okirataban meghatarozott kdzhasznu tevekenysegere forditj a;
d) kbzvetlen politikai tevekenyseget nem folytat, szervezete partoktol fuggetlen es azoknak
anyagi tamogatast nem nyujt.

(2) A kdzhasznu nyilvantartasba vetelre iranyulo kerelmet eloterjeszto szervezetnek meg
kell felelnie az e torveny 32. §-aban foglalt kovetelmenyeknek, amelyet a birosag a nyilvantartas es a beszamolo adatai alapjan allapit meg.
A Kulturalis, Civil, Oktatasi, Nemzetisegi, Sport es Eselyegyenlosegi Bizottsag velemenyezesi hataskbre a Kepviseld-testulet es Szervei Szervezeti es Miikbdesi Szabalyzatarol szolo
36/2014. (XI.06.) bnkormanyzati rendelet 2.2.2. pontjan alapul.

Melleklet:
1.
a Kozalapitvany Alapito Okirata

Hatarozati javaslat
Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek ..../2021. (.
szamu hatarozata
a Karacsony Sandor Kozalapitvannyal kapcsolatos dontesek meghozatalarol

Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testulete ugy dont, hogy
1. a kozhasznuva valas kezdemenyezese erdekeben elfogadja a Karacsony Sandor Kbzalapitvany a Jdzsefvarosert kozalapitvanynak az eloterjesztes 1. mellekletet kepezo modositott egyseges szerkezetbe foglalt Alapito Okiratat,

2. felkeri polgarmestert a hatarozat 1. pontja szerinti egyseges szerkezetbe foglalt Alapito
Okirat alairasara,
3. felkeri a polgarmestert a hatarozat 1. pontja alapjan a kozhasznuva valas kezdemenye
zese erdekeben a Fovarosi Torvenyszek iranyaba benyujtando dokumentumok alairasa
ra es felkeri a hatarozat 1. pontja szerint modositott Alapito Okirat valtozasainak a Fovarosi Torvenyszek iranyaba torteno bejelentesere.

Felelos: polgarmester
Hatarido: 2021. december 15.
A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Jogi Iroda

Budapest, 2021. november

Torvenyessegi ellenorzes

„Karacsony Sandor Kozalapitvany a Jozsefvarosert”
Alapito Okirata

- a modositasokkalegyseges szerkezetben -

Preambulum

A Magyarorszag helyi onkormanyzatokrol szolo 2011. evi CLXXXIX. torveny 13. § (1) bekezdes 4„ 6.,
8. es 8a. pontjai a helyi onkormanyzat feladatava teszi kozszolgaltataskent az egeszsegiigyi alapellatast,

az egeszseges eletmod segiteset celzo szolgaltatasokat, az ovodai ellatast, gyermekjoleti szolgaltatasokat
es ellatasokat, valamint a szocialis szolgaltatasokat es ellatasokat. Eire tekintettel a Budapest Fovaros

VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testulete kozalapitvanyt hoz letre. A kozalapitvany
letrehozasa nem erinti az Onkormanyzatnak a feladat ellatasara vonatkozo kotelezettseget.

I.

A Kozalapitvany neve: Karacsony Sandor Kozalapitvany a Jozsefvarosert

IL

A Kozalapitvany szekhelye: 1082 Budapest, Baross u. 63-67. (A Polgarmesteri Hivatal

epuleteben, de attol elkulonitetten.)
III. A Kozalapitvany alapitoja: Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat

(szekhely: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.)
IV. A Kozalapitvany hatarozatlan idotartamrajon letre.
V.

A Kozalapitvany nyitott, ahhoz vagyoni juttatas teljesitesevel barki csatlakozhat, aki celjaval

egyetert. A csatlakozas elfogadasarol a kuratorium dont.
VI. A Kozalapitvany celja:

A) A korszeru oktatas es neveles tamogatasa kulonos tekintettel:

1.

Az idegennyelv tanitas fejlesztesere, tamogatasara.

2.

Az esztetikai neveles tamogatasara (muveszeti korok, szakkorok).

3.

A komyezetvedelmi szemleletmod kialakitasara.

4.

Az egeszseges eletmodra neveles osztonzesere.

5.

A szocialisan hatranyos helyzetu, valamint a tehetseges diakok tamogatasara, az oktatasban

1

resztvevok elet- es munkakorulmenyeinekjavitasara.

6.

A kreativitasra nevelesre.

7.

’ Alternativ es kiserleti programok tamogatasara.

B.

) Jozsefvaros szinhazi ellatottsaganak javitasa, a jozsefvarosi fiatalok szinhazra nevelese, a

nemzetisegi kulturak teijesztese.

C.) Jozsefvaros egeszsegiigyi alapellatasa szakmai fejlesztesenek elosegitese, kiilonos tekintettel az
egeszsegiigyi dolgozok tovabbkepzesere, az egeszsegiigyi intezmenyek orvosi szakmai fejlesztesere.

D.) A nagycsaladosok tamogatasa.

E.) A keriileti szocialis es egeszsegiigyi ellatas targyi es szemelyi vonatkozasainak tamogatasa, kiilonos
tekintettel a kisnyugdijasokra.

VIL A Kozalapitvany az aldbbi kozhasznu tevekenysegeket folytatja, mellyel hozzdjarul a tarsadalom

es az egyen kbzos sziiksegleteinek kielegitesehez, illetve a kovetkezo kozfeladatok kozvetett
szolgalatahoz:
1. kulturdlis tevekenyseg (a Magyarorszdg helyi onkormdnyzatairol szolo 2011. evi

CLXXXIX. torveny 13. § (1) bekezdes 7. pontban kozfeladatkent meghatdrozott kulturdlis

szolgaltatas)
2. egeszseges eletmod segiteset celzo szolgdltatasok (a Magyarorszdg helyi onkormdnyzatairol

szolo 2011. evi CLXXXIX. torveny 13. § (1) bekezdes 4. pontban meghatdrozott kozfeladat)
3. nepegeszsegiigyi

tevekenyseg:

az

egeszseg fejlesztese,

betegsegek

megeldzese,

intezmenyrendszer; egeszsegfejlesztesi, egeszsegvedelmi, betegsegmegelozesi, gyogyito es

orvosi rehabilitacios szolgdltatasok (az egeszsegugyrol szolo 1997. evi CLIV. tv 35. § (l)-(2)
bekezdes)
4. szocialis, gyermekjdleti es gyermekvedelmi szolgdltatdsok/elldtdsok (a Magyarorszdg helyi

onkormdnyzatairol szolo 2011. evi CLXXXIX. torveny 23. § (5) bekezdes IL pontban
meghatdrozott kozfeladat)
VIII. A Kozalapitvany jogallasa:

A kozalapitvany jogi szemely, kozvetlen politikai tevekenyseget nem folytat, szervezete partoktol

fuggetlen, azoknak anyagi tamogatast nem nyujt.

A kozalapitvany szolgaltatasaibol Jozsefvaros lakoi, es a jdzsefvarosi intezmenyek szolgaltatasainak
igenybevevoi reszesiilhetnek.
IX. A Kozalapitvany vagyona:
1. Indulo vagyonkent az Onkormanyzat befizetett 2.070.000,- Ft-ot, azaz kettomillio-hetvenezer forintot

a kozalapitvany bankszamlajara.
2. A Kozalapitvany vagyonat kepezik tovabba
a) adomanyok es tamogatasok,

b)az alapitvanyi vagyon gazdasagi befektetesebol szarmazo bevetel,
c) a Kozalapitvany gazdasagi-vallalkozasi tevekenysegebol szarmazo bevetel,

d)kdltsegvetesi tamogatas.
A Kozalapitvany kizarolag a VI. pontban meghatarozott celja megvalositasa erdekeben, azzal kozvetlen
osszefuggesben vegezhet gazdasagi-vallalkozasi tevekenyseget, amennyiben az az alapcel szerinti

tevekenyseget nem veszelyezteti.

3. A kozalapitvany barmely cel szerinti juttatasat palyazat vagy tamogatas iranti kerelemre nyujtja. A

palyazati kiiras nem tartalmazhat olyan felteteleket, amelyekbol - az eset bsszes koriilmenyeinek

merlegelesevel - megallapithato, hogy a palyazatnak elore meghatarozott nyertese van (szinlelt
palyazat). Szinlelt palyazat a cel szerinti juttatas alapjaul nem szolgalhat.
A kozalapitvany koteles palyazatot kiimi, ha az altala nyujtott cel szerinti juttatas vagyonanak 5%-at

vagy az evi egymillio forintot meghaladja.
A kozalapitvany a felelbs szemelyt, a tamogatot, valamint e szemelyek hozzatartozojat - a barki altal

megkotes nelkul igenybe veheto szolgaltatasok kivetelevel - cel szerinti juttatasban nem reszesitheti.
4. A kozalapitvany vagyonat a kozalapitvany kuratdriuma kezeli.
5. A kozalapitvany gazddlkoddsa sordn elert eredmenyet nem osztja fel, aztaz alapito okiratdban

meghatarozott kozhasznu tevekenysegere forditja.

X A Kozalapitvany kezeloje

A Kozalapitvany ugyvezeto szerve a Kuratorium. A Kuratorium harom tagu testiileti szerv, amely

1.

egy elnokbol es ket tagbol all, akiket az alapito valaszt meg hatarozatlan idotartamra. Az alapito
fenntartja maganak a kuratorium elnokenekkijeldlesijogat.

Akuratoriumi tagsag akijelolt szemely altal torteno elfogadasaval jon letre.

2.

Nem lehet a kuratorium elndke vagy tagj a az a szemely, aki

a)

a kozalapitvany kedvezmenyezettje es annak kozeli hozzatartozoja,

b) az a szemely, akinekkijeldlesevel az alapito es a kozeli hozzatartozoi a kuratdriumban tobbsegbe
kerulnenek,
c) az a nagykoni szemely, akinek cselekvokepesseget a tevekenysege ellatashoz szukseges korben

korlatoztak,
d) az, akit buncselekmeny elkovetese miatt jogerosen szabadsagvesztes biintetesre iteltek, amig a

biintetett eloelethez fuzodd hatranyos kovetkezmenyek alol nem mentesult,
e) az, akit e foglalkozastol jogerosen eltiltottak, es az eltiltas hatalya alatt az iteletben a

kozalapitvany tevekenysegetjeloltekmeg, mindaddig, mig az eltiltas hataly alatt all,
f)

az, akit eltiltottak a vezetd tisztsegviseldi tevekenysegtol,

g)

akivel szemben jogszabalyban meghatarozott kizaro, vagy osszeferhetetlensegi ok all fenn.

A kozalapitvany kuratoriumanak nem lehet tagja, aki ket even beliil mas olyan szervezetnel tdltdtt be -

annak megszuntet megelozo ket evben legalabb egy evig - vezetd tisztseget, amely az adozas rendjerol

szolo torveny szerinti koztartozasat nem egyenlitette ki.

A kuratorium hatarozathozatalaban nem vehet reszt az a szemely, aki, vagy akinek kozeli hozzatartozoja
a hatarozat alapjan:

3.

a)

kotelezettseg vagy feleldsseg alol mentesul vagy

b)

barmilyen mas eldnyben reszestil, illetve a megkotendo jogtigyletben egyebkent erdekelt.

A kuratoriumi tagsag megszunik:
a) a tag halalaval,

b) a tag lemondasaval,
c) visszahivassal,
d) a tag cselekvdkdpessegenek a tevekenysege ellatasahoz szukseges korben tortend

korlatozasaval, '
e) a taggal szembeni kizard vagy osszeferhetetlensegi ok bekovetkezesevel,

f) egyeb jogszabalyban meghatarozott esetekben es modon.
A kuratorium tagjat az alapitoi jogok gyakorloja barmikor indokolas nelktil visszahivhatja.
A tag kuratoriumi tagsagarol barmikor, indokolas nelkul az alapitohoz cimzett nyilatkozattal lemondhat.
A lemondas az uj tag kijelolesevel, ennek hianyaban legkesobb a bejelentestol szamitott hatvanadik
napon valik hatalyossa.

4.

A Kozalapitvanyt a Kuratorium barmely ket tagja egyiittesen kepviseli. Jelen rendelkezes

vonatkozik a Kozalapitvany bankszamlaja feletti rendelkezesre is.
5.

A Kuratorium feladatai:

a) dont a kozalapitvanyi vagyon befekteteserol

b) elfogadja az eves beszamolot
c) ellendrzi a befektetesi, valamint a vallalkozasi tevekenyseg bonyolitasat
d) dont a tamogatasok odaiteleserol es megsztinteteserol

e) rendelkezik a kozalapitvanyi vagyon folott
f) hataroz a Kozalapitvanyhoz torteno csatlakozasrol 6s a Kozalapitvanynak nyujtott
adomanyok, tamogatasok elfogadasarol

g) hataroz egyeb intezmenyekkel torteno egyuttmukodesi megallapodasokrol
h) hataroz minden olyan kerdesben, amelyben illetekesseget megallapitja.
6.

A kuratorium tileset sztikseg szerint - de evente legalabb egy alkalommal - ossze kell hivni.

A kuratorium uleset a kuratorium elnoke hivja ossze. Barmely kuratoriumi tag kerheti kuratoriumi files
osszehivasat az ok es a cel megjelolesevel. Ez esetben az elnbk koteles nyolc napon beltil intezkedni az

tiles bsszehivasa felol. Amennyiben ennek a kuratorium elnoke nem tesz eleget, a kerelmet eldterjeszto
tag jogosult az bsszehivasra. A kuratorium uleset ossze kell hivni a feltigyelobizottsag inditvanyara,

annak megteteletol szamitott nyolc napon beliil. E hataridd eredmenytelen eltelte eseten a kuratorium
ulesenek osszehivasara a feltigyelobizottsag is jogosult.

r ■
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Az irasos meghivot a kuratorium es a feltigyelobizottsag tagjai reszere az tiles idopontjat megelozo 8
nappal igazolhato modonkell megktildeni. A meghivoban az tiles napirendjet kozolni kell.
A kuratorium a napirendben nem kozolt kerdesben csak abban az esetben donthet, ha a kuratorium
osszes tagja az ulesen megj elent, es a rendkivtili napirendi pont felvetelevel valamennyi kuratoriumi tag

egyetert. /
A kuratorium ulese nyilvanos. A kuratorium ulesenek idopontjarol, helyerol es napirendjerol szolo

tajekoztatot az alapito Onkormanyzat hirdetotablajan az tilest megelozoen legalabb 3 napra ki kell

fuggeszteni.
A kuratorium iileseit az elnok vezeti. A kuratorium ulese hatarozatkepes, ha azon legalabb 2 kuratoriumi

tag jelen van. A kuratorium egyszeru szotobbseggel hataroz, ket kuratoriumi tag jelenlete esetenpedig a

kuratorium egyhangu dontessel tud hatarozatot hozni. A kuratorium alapitoval erdekeltsegi kapcsolatban
allo tagjainak. tigydonto szavazatuk nem lehet. Szavazategyenldseg eseten a hatarozatot elvetettnek kell.

tekinteni, vagy a szavazast meg kell ismetelni.

7.

A kuratorium elnoke koleles gondoskodni olyan nyilvantartas vezeteserol, amelybol a kuratorium

donteseinek tartalma, idopontja es hatalya, illetve a dontest tamogatok es ellenzdk szamaranya

megallapithato. A kuratorium donteseit az erintettekkel a hatarozathozatalt kovetoen kozvetlenul irasban

kozli. A kuratorium donteseit evente egyszer az alapito Onkormanyzat honlapj an nyilvanossagra hozza.

8.

A kuratorium elnoke, tagjai dijazasban reszesulhetnek, azzal a feltetellel, hogy annak megallapitasa a

kozalapitvanyi vagyon terhere tortenhet, es nem veszelyeztetheti a kozalapitvany mukodeset illetve
celjanak megvalosulasat. A dijazason kivul sem kbltsegteritesben, sem egyeb juttatasban nem

reszesulhetnek.
A dijazas mertekerol a kuratorium maga dbnt, amelynek ervenyessegehez a feltigyelobizottsag

jovahagyasa sztikseges.

XI, A Kozalapitvany ellendrzo szerve: a Feltigyelobizottsag

1.

A kuratorium ellendrzesere jogosult szerv a legalabb 3 tagu feltigyelobizottsag.

A

feltigyelobizottsag elndket es tagjait az alapito valasztja meg hatarozatlan idotartamra.

2.

A feltigyelobizottsag feladata a kozalapitvany alapito okiratanak, penzugyi tervenek betartasa

erdekeben a kozalapitvany gazdalkodasanak, szamvitelenek tigyvitelenek es kotelezettsegvallalasainak
ellenorzese. A feltigyelobizottsag ellendrzesi j oga a kozalapitvany telj es mukodesere es gazdalkodasara
kiteged. Ennek soran a kuratorium tagjaitol jelentest, a szervezet munkavallaloitol pedig tajekoztatast

vagy felvilagositast kerhet, tovabba a kozalapitvany konyveibe es irataiba betekinthet, azokat
megvizsgalhatja.
A feltigyelobizottsag a kozalapitvany eves beszamolojat - annak elfogadasa elott - megtargyalja. A

kuratorium a feltigyelobizottsag javaslata alapjan fogadja el az eves beszamolot.

A felugyeldbizottsag tagjai a kuratorium iilesen tanacskozasi joggal reszt vehetnek.

A felugyelo szerv koteles a kuratoriumot tajekoztatni. es a kuratorium iilesenek osszehivasat
kezdemenyezni, ha arrol szerez tudomast, hogy

a) a szervezet mukodese soran olyan jogszabalysertes vagy a szervezet erdekeit egyebkent
sulyosan

serto

esemeny

(mulasztas)

tortent,

amelynek

megszuntetese

vagy

kovetkezmenyeink elharitasa, illetve enyhitese az intezkedesre jogosult vezeto szerv

donteset teszi szuksegesse
b) a vezeto tisztsegviselok felelosseget megalapozd teny meruit fel.

Ha a kuratorium a torvenyes mukodes helyreallitasa erdekeben szukseges intezkedeseket nem teszi meg,

a felugyeldbizottsag koteles haladektalanul ertesiteni a torvenyessegi felugyeletet ellatd szervet.

A felugyeldbizottsag iigyrendjet maga allapitja meg.
A felugyeldbizottsag akkor hatarozatkepes, ha legalabb 2 fd jelen van, ilyenkor donteseit egyhangulag
hozza. Amennyiben valamennyi tag jelen van, donteseit egyszeru szotobbseggel hozza.

3.

A felugyeldbizottsag tagjaira a kuratorium tagjaira vonatkozd kizard es osszeferhetetlensegi

szabalyokat kell megfeleloen alkalmazni azzal, hogy nem lehet a felugyeldbizottsag elnoke vagy tagja
az a szemely, aki a kuratorium elnoke vagy tagja.

4.

A felugyeldbizottsag elnoke, tagjai dijazasban reszestilhetnek, melynek osszegszerusegerol es

esedekessegerol a Kuratorium javaslatara az Alapitd dont.

XII, A Kozalapitvany mukodesenek nyilvanossagra keriilese:
1.

A Kozalapitvany iigyvezeto szervenek alapveto feladata, hogy a Kozalapitvany mukodeserol,

tevekenysegerol a kozvelemeny tudomast szerezzen. A kozalapitvany altal kiirt palyazatok, - beleertve
az allamhaztartas alrendszeretol kapott tamogatasbol igenyelheto lehetosegeket is - azok merteket es

felteteleit az Onkormanyzat honlapjan nyilvanossagra kell hozni.
2.

Nyilvanossagra kell hozni a palyazatok meghirdeteset es a nyertesek nevsorat, illetve a

tamogatasok osszeget.
3.

A kozalapitvany iigyvezeto szerve a kozalapitvany mukodeserol evente koteles a Kepviselo-

testuletnek beszamolni es alapitd okirata szerinti tevekenysegenek es gazdalkodasanak legfontosabb
adatait nyilvanossagra kell hoznia.

4.

A nyilvanossagra hozatal az onkormanyzat honlapja utjan tbrtenik.

5.

A kozalapitvany mukodesevel kapcsolatosan keletkezett iratokba a kuratorium elnbkevel

egyeztetett idopontban barki betekinthet.
6.

A kozalapitvany mukodeserol szolo eves beszamolot a kovetkezo ev junius 30-ig irasban az

alapito ele terjeszti a kuratorium jovdhagyasra, a beszamolot a polgarmester reszere kell megkiildenL

7.

A kozalapitvany a mukbdeserol, vagyoni, penzugyi es jovedelmi helyzeterolaz ilzleti ev

konyveinek lezardsdt kovetoen az ilzleti ev utolso napjdval, illetve a megszunes napjdval, mint

merlegforduldnappal koteles beszamolot kesziteni. Az eves beszamolot annakjovdhagydsdtol szdmitott
harminc (30) napon beliil kell a kozalapitvany szekhelyenek hirdetotabldjdn harminc napra torteno

kijuggesztessel kozzetenni

8.

A kozalapitvany mukodesenek es a szolgdltatdsok igenybevetelenek a modjat - a beszdmolo

kozlesevel azonos modon - a szekhelyen tbrtdnokijuggesztessel kell nyilvdnbssdgra hozni.
XIII. Penzugyi rendelkezesek:

1.

A Kozalapitvany penzugyi eve a naptari ev.

2.

A

Kozalapitvany

gazdalkodasi

rendjet

es

vagyonkezeleset

a

mindenkor

hatalyos

jogszabalyokban foglaltak szerintkell megtartani.

3.

A Kozalapitvany konyvvezeteset es nyilvantartasat a kozalapitvany ugyvezetd szerve vegzi

vagy vegezteti.

XIV. Zaro rendelkezesek:

1.

A Kozalapitvany megszunese eseten a kozalapitvany vagyona - a hitelezok kielegitese utan - az

alapitot illeti meg, aki koteles azt a megszunt kozalapitvany celjahoz hasonlo celra forditani es errbl a

nyilvanossagot tajekoztatni.
2.

Az alapito okirat a Fovarosi Torvenyszek nyilvantartasba vetelevel valik hatalyossa.

3.

Az alapito okiratban nem szabalyozott kerdesekben a Ptk. es a 2011. evi CLXXV. tbrveny

rendelkezesei az iranyadok.
Zaradek:

A Karacsony Sandor Kozalapitvany a Jozsefvarosert alapito okiratat az alapito ........

napjan hozott dontesevel fogadta el, azzal, hogy az alapito okirat a Fovarosi Torvenyszek
valtozasbejegyzeset kdvetd napon lep hatalyba. Az egyseges szerkezetu alapito okirat

elkeszitesere az alapito okirat kovetkezb pontjainak valtozasa adott okot: VIL, 1X/5., XII/6.,
XII/7.XH/8..

Budapest, 2021. .......
Piko Andras
polgarmester

Budapest Fovaros VIII. keriilet
Jdzsefvarosi Onkormanyzat
; : Alapito

:

Alulirott dr. Csontos Zsombor kamarai jogtanacsos igazolom, hogy az alapito okirat szovege
megfelel az alapitoi dontesben foglaltaknak, valamint a jelen valtozassal erintett valamennyi
egyeb rendelkezes tartalmanak.

Budapest, 2021...........
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