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Budapest Józsefu áľosi Onko rmányzat
ülete számára

Tisztelt Képvĺselő.testĺilet!

I. TényáItás és a dtintés tartalmának ľészletes ismertetése

Ut.
Budapest Fővaľos VIII. keľiilet Józsefuáľosi onkoľmźnyzat Képviselő-testĹilete a73l|991.
(II.15.) szátĺnű hatźrozatáva], döntött a ,,Józsefuĺáros Közbiztonságáért'' Alapífuĺĺny
létĺehozásźtól, amelynek céIja a Józsefuáľos kĺizbiztonsági helyzetének javĺtźtsa, a keľiĺlet
közbiztonsźęanak biztosításában vďó aktív köaemfüodés. Az onkoľmányzat, mint ďapító
2. 0 0 0. 0 0 0 Ft-ot bo cs áto tt a Közalapíw any ľendelkezésére indul ó vagyonként.

|--;.i.-..",- .-;'

iijfi t.iü\í 2 5 \8* óę

Előteľjesztő: dľ. Kocsis Máté polgáľmester

A képviselő-testiileti iilés időpontj a: f0I5 . december 03 . . sz. napiľend

Táľgy: Javaslat a Józsefváros Kiizbiztonságáéľt Ktizalapítvánnyal kapcsolatos
dönté s ek meshozata|ár a

A napirendet nyílt tilésen kell táĺgyalni, a hatźxozat elfogadásrához minősített
szav azaÍtobbs é g szĹiksé g es.
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Városgazdálkodási és PénzügyÍ Bĺzottság véIeményezi X
Embeľi Eľőfoľrás Bizottság véleményeá

Hatźx or-ati j av as|at a biznĹtság szálmár a:

A Vaľosgazdálkodasi és Pénangyi Bizottság javasolja a Képviselő-testiĺleürek az
előteľj esztés megtráľgy alásźú.



Az alapitvény jogállása fennállása őta többszöľ vá|tozott, jelenleg kĺizalapíwányként
működik, elnevezése Józsefulíľos Kcjzbiztonságáért Köza|ipítvarly (a továbbiakban:
Kozalapíwany). A KözaIapít:ĺźny a Magyaroľszaghelyi önkormányzatairôl sző|ő 2011' évi
CL)OCÜX. törvény 13. $ (1) bekezdésének |7. pontjában fog|altak śzęrint kĺjzfelađatot lát el.
Ezen fulmenően a Képviselő-testĺilet a Kozalapítvźny ńsi&e vagyoni juttatást bíztosított,
lakásvásĺĺrlás céljából, melynek a Koznlapítvźny eleget tett, 11 db lakást vásárolt.
Későbbiekben a Képviselő-testiilet döntéséve| a Kozalapítvlíny tulajdonába további 1 db
lakást adott.

Közalapítvany benyujtotta a 20|4. évi egyszeriísített éves beszamo|őját.
Az éves beszámolót a Kozalapítvany krľatóľiuma 712015.(05.31.) szttmíl, a Felügyelő
Bizottság 8/20 1 5.(05.3 1 .) számú hatÁĺozatźlval fogadta el.

A 20|4. évi mérIegben 45.327 e Ft a méľleg foösszeg, az eredmény-kimutatá sban 522 e Ft az
összes bevétel, 3.543 eFtazösszes ktiltség.

AKöza|apíNtlny a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szeĺvezetekbeszĺímoló készítési és
kĺinywezetési sajátosságaiľól szőIő 22412000. CXII. 19.) Koľmrĺny rend. a1apján kciteles az
üzleti év utolsó napjétval a szímvitelľől szóló 2OO0, évi C. törvény es a hivatkozott Koľm.
rendelet szeľinti beszĺmolót készíteni.

2014. évben a Közďapítvrány miiködése ĺisszesen -3 .021 e Ft eľeđmén ythozoIt, a sajźt tóke az
előző évi 44.412 ę Ft-ról 4|.39te Ft.ra csĺikkent.

Az elmúlt év bevételeinek összege 5ff e Ft, amelyet a ktĺzľrasznú tevékenységből szźrmaző
bevétel (282 e Ft), egyéb bevéte] (145 eFt) és azSzja!%o-osfe1ajĺínlást 1ls á rt) is tartalmazó
kozhaszĺíl célra, működésľe kapott tĺĺmogatás (dsszesen 95 e Ft) äd.
A k<iltségek összege 3.543 e Ft-ot tett ki, mely az anyagjellegű ráfoľdítĺĺsokból (t,f47 eqt),
személyi jellegű ráfordításokból (0 Ft) és az egyéb ľáfoľdításokból (l e Ft) tevődik <!ssze.
Ehhez kapcsolódnak még a rendkívüli ľáfoľdítasok, a pénzügyi mrĺveietek ľífordít ásn és az
értékcsökkenési leírás azerędmény-kimutatás szĺiveges kiegészítő értékelése szerint.

Az elotefiesztés 1. számú mellékletét képezi aKozaLapíNany 2014. évi egyszenĺsített éves
beszámolója (melynek tésze a méľleg és az eređmény-kimutatĺás), valaminia közhasznrisági
jelentés.

Fentiek alapjan kéľem a Tisztelt Képviselő-tęstĹiletet a Kozalapítvany 2014. évi éves
egyszenísített beszĺímolójának és a köz}raszrúsági jelentésének elfogadásara.

v2.

A Képviselő-testtilet a Koza|apítvźny módosítasokkal egységes szeľkezetbe foglalt alapttő
ok<tratźta230l2014.(xrl.04.)szĺímúhatátozatźlvalfogadtael.

Az alapítvĺányi cé| megvalósuliása, a közrend. és közbiztonság védelme, tovźhbtt a
biinmegelőzés és bűntildözés táĺnogatása alapjaiban teszi biztonságosabbá a keľiiletben élő
emberek életét és ktinnyíti meg az emberek hétkcĺzrapjait, és egyben segíti a Kozalapítvźny
célj ainak megvalósíťását.

A Köz-alapítvány a kertileti rendvédelmi szervelĺkel szorosan egyĹĺttműködik a
vagyonbiztonságot k<jzvetleniil fenyegető és séľtő cselekményekkęI szembln, támog atja a
ktjzbiztonság javítasaru iľĺínyuló tevékenységet, kozľeműködik a kĺizbiztonsági fe|adátok
ellátasáboz szfüséges eszközcik beszeľzése éľdekében, és anyagilag nyujt segitséget azok
fenriartásához.



Kiilĺjnböző formában tźĺmogatja a kerületben szo\gźiatot teljesítő rendőröket, tílzoltőkat, így
kiilöncisen lakhatási lehetőséget biztosít részĹikľe' a tĺjbbletszolgálatot vá|la|őkat díjazással
ismeri el.

A kĺizalapíťvanyi célok gyakorlati megvďósulásából fakadó tapasztalatok ďapjan sziikségessé
vált egy ílj, szerkezetileg átdo|gozott és taľtalmában részben megújítoii alapĺtó okiĺat
megďkotása.

A Kozalaplt,ar,y elsődleges feladata a kozbinonság javítźtsanak elősegítése, tfurlogatźs
nyújtása a kerületi rendvédelmi szervek ré,szérc. A kcľiiletben a lrivatasoś szeľveken kíviil
egyéb szervek, szervezetek is aktívan közľemiĺktĺdnek a k<jzbiztonság fenntaľtásáhan, így
indokolttá vtit akedvezményezetti köľ, valamint a tiímogatható igények bővítése is.

A fentiek a|apjźn célszeľii volt a Kozalapítvány alapítő okiľatának feltilvizsgálata, amelynek
eľedményeképpen az uj rendelkezések össz}rangba keľiilnek a felmeľĹilt igényékkel.
Ahhoz, hogy a Közalapítvĺíny új atapítő okirata hatrílyba léphessen, a jelenleg hatályos a|apítő
okiľat hatá|yon kívtil helyezése szfüséges. Kéľem a Tisztęlt Képviselő-těstiiletót, hogy a
Fővríľosi Ttiľvényszék változasbejegyzesének napjáva| heIyezze h-atłĺlyon kívtil a jeleniegi
alapítő okiľatot, továbbá javaslom aKozahapiľvany éves beszámolojanák, valamint ii ulupĺto
okiľatiínak elfogadását azza|, hogy az alapító okirat a Fővárosi Törvényszék
vĺĺItozasbej egyzését követő nap on |ép hatźiyba.

il' A beÚeľjesztés indoka

A Kcizďapítvany a|apítő okiľaüĺnak 10' pontja szerint: ,,AkozalapíÍvríny ügyvezető szeľve a
közalapítvany működéséľől évente köteles Képviselő-testĹiletnek beszámolni és a
gazdźikodásának legfontosabb adatait nyilvĺínosságtahoznia.,' Jelen előterjesaés 1. szĺĺmú
mellékletétképeziaKoza|apíBĺanybeszímolója.

AKoza|apítváĺy alapítő okirat-iának elfogadasa a Képviselő-testĺilet hatrásköľébe tartozik, Az
a|apítô okirat j elen el őterj e saé s 2. szźmlű mel l ékl etét kép ezi.

III. A döntés célja, pénzügyi hatása

A Képviselő-testiilet döntésével elfogadja a Kozalapítvĺíny 2014, évi egyszeľiĺsített éves
beszámolóját és új alapítő okjrratźń.
A döntés pénzt.ĺgyi hatĺással nemjĺír.

IV. JogszabályÍ kłiľny ezet

A Képviselő.testiilet hatásköľe az Mötv. 41. $ (6) bekezdésén valamint aI07. $.on alapul.

Kéľemaza|ábbihatźrozati javaslatelfogadását.

IJatírozatĺ javaslat

ä Képviselő-testület rúgy dtint, hogy

1. elfogadja a Jőzsefvźros K<izbizonságáéľt Koz'alapítvőny kuľatóriuma áItaI benyújtott
2014. évi egyszeriisített éves beszamolót (mérleg, eredménykimutatás) és a
kciżrasznúsági jelentését a hataĺozat 1. szźműmellékletét képező taľtalomma|.

Felelős : polgĺĺľmesteľ
Hataridő: 2015. december 3.

2. felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon az1'.pontban meghatiáľozott dokumentumoknak' azönkoľmĺínyr-athivata|oshonlapjantörténőkijzzététe\érł|l.
Felelős: jegyzo
Határiđő : 201 5 . december 1 5.



3. a Fővaľosi Törvényszék vźitozásbejegyzésének napjával hatá|yon kívül helyezi a
Józsefu arosK< jzbiztonságáértKbz-alapítványa|apítőokiratát.

Felelős: polgármesteľ
Hatźnďo: Fővárosi Törvényszék váltoásbej ew7'o végzésének napja

4. elfogadja aJőzsefvźros KtizbiztonságáértKoza|apítr'anyúj alapttő okiľatat ahattrozat
2. szźtmu mellékletét képezo taľtalommal úgy, hogy az a\apítő okirat a Fővaľosi
Torvényszék változasb ejegyzését követő napon lép hatálýa.

Felelős: polgĺírmester
Hatrĺľidő: 2015. december 3.

5. felkéri a polgármestert a hatfuoz-at4. pontjában foglalt a\apító okiľat a|źńrásfua.

Felelős: polgáľmester
Hatáńdő: 20|5. december 15.

6. felkéri a polgáľmesteľt, hogy gondoskodj on az a|apító okirat Fővarosi T<irvényszékhez
történő benyijtásáról.

Felelős: polgáľmesteľ
Hataridő: f0l5. dęcembeľ 15.

7. felkéri a kuĺatóľiumot, hogy a tĺirvényszéki nyilvántaľtasba vételt követően
gondoskodj on az ďapító okirat kozzététę|éľől a Magyar K<izlönyben, továbbá felkéľi a
jegyzot, hogy gondoskođjon az onkormźnyzathivatalos lapjában és honlapján töľténő
kijzzététe|érőI.

Felelős: kuľatórium, jegyző
Hatríridő : a törvényszéki nyilvrĺntaľtásba vételt követően

A dtĺntés végľehajtásáúvégző szeľvezeti erység: Jegyzoi

Budapest, 2015. november 23.

polgáľmester

Kabinet

-Töľvényességi ellenő rués:
Danada-Riman Edina

Jegyzo
nevében és megbízásából

/ //,L -/, í r
/nr. úľ7.ĺ8'4I/ /*,.t
" dr.Mészĺír Erika

a|jegyző

7Üi5 F:Ü\j ? !.

.il
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A kettős könwvitelt vezető esvéb szervezet
e gyszeľiĺsített b eszáľnolrój a és kiĺzhäśznrúsági me|léklete

Tŕirvényszék:

1 Fővárosi Tłĺrvénvszŕk

Táľgyév:

ETď1tr
BekÜĺdő adatai (akinek az íigyfélkapuján keresztül a kére|em beküldésre kerül)

1-oVábbi utónevekCsaládi név

zÁl^sz

E|sô utónéV

OLY

RSZ Y

| ---t-_l
sŹ.jletési ország neve:

Sztiletési település neve:

Szüĺetési ideje:

Atf

Szervezet neve:

pvÁRos KoZB|ZToNsÁaÁÉnr rcÖzeunpíwÁľĺv

Szervezet székhe|ye:
ĺrányítószám: 

EiE19,tE
Kłjzterü|et neve:

Häzszánt:

BAROSS Köz(erület ie||ege: lqs-_-l
F-__l|*.? 1 Lépcsőház: T____l Eme|et: [---l Ajĺo:

Beiegyző hatáJoząt száma:

Nyi|vántartásĺ szátn:

sz€rvezet adószáma:

rm EIľj t"9.I":I9I'9I[r /EI.ŁI.,9E / E[9.l

tq"E-&fg-Le-lelsl.lt{iT.il
tľĺ "ltüIEl'9-ľp.]ilęl - E - lÍFl

Képviselő neve: TEszÁRsz xÁRoly

KépvÍselő aĺáírása:

ŕäiiáześ'

BUDAPEST l?I"ĺä-ľ:p_ffi-Ff,

Kĺtłiltő verzió :2'65,0 Nyomtatvány verzió..S,2 Nyomtatva: 2015.06.01 13,56.36



A kettős kłinywiteltvezető egyéb szerv€zet
egyszeľíísített beszámolój a és kiizhasznúsági melléklete

szeľVezet neve:

Azegyszeľűsítettévesbeszámo|ómérlege (Adatokezertodn.ban.,)

E|őző év E|ôző év
heIyesbítése

Tárgyév

ESzKÖzoK 1nxrívÁx;
A. BeÍektetetieszköztĺk 31 76€ 30 521

l. 'lmmateľĺá|is javak 0 0

ll' Táĺgyi eszkijzłjk 31 766 30 521

ll|' Befektetetĺ pénzúgyi eszktjzök 0

B. Forgóeszköztlk 16 451 t4ag6
|. Készletek 0

lĺ, Kővete|ések 3 039 3 408

|ĺ|. Értékpapíľok 0

IV. Pénzeszköutjk L3412 11 398
C. AktíV időbeli e|hatáto|ások 0 0

ESzKÖZoK ÖsszESEN ą2L7 Ę,327
FoRRÁsoK 1nnsszívÁrc;
D. sajái tŐke &412 4ĺ' 391

|' Induló tóke/jegyzett tőke 2 000 2000
l|. Tőkevá|tozás/eredmény 44423 42 4L2

l1|' Lekcitött tarta|ék

|V. Énékeĺési tartďék

V. TárgyéVi eľedmény alaptevékenységből -20I7 -3 021

V|. Tárgyévi erdernény válĺďkozásitevékenységbö

E. Cé|ta|Ia|ékok 0

F. Kcite|ezettségek 1 55( 1 681
. nanra-SrJrotI Kotelezelt'segeK

Il, Hosszú lejáíatú kotelezettségek

l ||. Rovid lejáratú kĺiĺe|ezetŁségek 1 55( I 681

G. PasszíV időbe|i e|határo|ások 225ź 2255

FoRRÁsoK ÖsSzEsEN 48 2llt 4532?

ÁRos rÖzslzToNsÁGÁÉRT KozALAPíwÁĺĺv

Kitöltő verzió:2.65.0 Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva: 2015.06.01 űl.56.3ö



A' kettős könywitelt vezető egyéb szeľvezet
egyszeríísített b eszám olój a és kłizhásznrisá gi rne|Iéklete

Szervezet neve:

:izservÁRos KozBtzToNsÁGÁÉRT xÖzalepĺwÁľĺv

Kitö|tô verzĺó:2.65.0 Nyo|ntafuány verzió:5.2 Nyorntatva: 2015.06,01 13.56.36

Az egyszerűsített éves beszánroló eredmény-kimutatása (Ad ato k e zeI fo Íintban -)

4. Pénzügyi ntűve|etek bevéĺelei

A. osszes bevéie| (L+2+3+Ą+5)

6. Anyagjel|egű ráÍor(lĺtások

e. Értékcsökkenési |eírás

".*u*.'ř,ĺ.JJu



A kettős ktinwvitelt vezető esvéb szervezet
egyszeríísített beszämolĺíja és ktizhäśznúsági meltéklete I PK-t42

Szervezet lreve:

JlzsEFvÁRos KozBlzToNsÁGÁÉRT rÖzĺuepíĺvÁruy

Az egyszerĺisitett éves beszámo|ó eredméńy-l(iltlutatásá 2. (AciatokezerÍorintlJan'

11. RendkíVÜ|i ráÍoÍdÍtások

Kitöltő verziól2'65.0 Nyonltatv any verfiô:s.z Nyomtatva: 2o15ł06.01 13.5ô.37

B. osszes ráíordítás
(6+7+8+9+1O+11)

c. Adózás e|őtti eredlnény (A.B)

12. Ad(lÍizetési kötelezeEséq

13' Jóváhagyott oszľa|ék

E. TárgyéVi eredmény (D-13)

c. Az Éuróoai Unió stľukturális
ataniaĺból' í||etve a Kohézĺós
Aĺa.rjból nyújtott tánlogatás

Az adatok könywizsgáĺatta| aĺá vannak lámasztva. n ĺgen E Nem



A kettős ktinywitelt vezető egyéb szeľvezet
egyszeľíĺsített beszámolója és közhasznúságĺ melléklete

1. szervezet azonosító adatai

közbizronsági

3. Kózhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

].1 NéV

!..2 Székhely

ĺrányítoszám; EffijE TelepÜlés:

KÖzterĺjIet je|ĺege:

HázszámFs-ď?-l t-épcsőház: ĺ-__l Eme|et: E-____l
1.3 B ej eg rf ő h atáľo zat szám a : m. EE . EEłgEffi, E'r'E / 

F..].-o-|

Ĺ4 NyĺIvántartási szám; m.!-|-."I!*l-qIgl-9.IĺEtąE
1.4szervezetadószáma; ti]ffimppĺE-E-ffil
1.6 Képviselő neve:

F'*-----_l
E1s --l

KÁRoLY

2. Tárgyévben végzett a|apcél szerinti és kłĺzhasznú tevékenységek bemutatása

3.1 Kĺizhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsotódó kÓzfeladat,' jogszabályhe|y: .évi CLVl.tv 265

közrend és köz|ekedésbiztonsáq véde|me' iinkéntestiizo|tási mentés. katasztrófa-elhárÍtása
3.3

3.4
3.5

Közhasznú tevékenység cé|csoporija: tÍĺzo]tók
K<izhaszlri tevékenységbcíĺ részesi]lők |étszáma:
KözhasznÚ tevékenység fótrb eredlnényei:

Rítő|1ő v erzió:z.65-0 Nyomtatvány veľzió:5'2 Nyomtatva: 2015,06.01 13.56.37

|.q@+.-.



szeřvezet neve:

ąl

ffi | e. kettős könywitelt vezető egyéb szeľvezet i

ffiľul I egyszerűsített beszämolója és ktizhätznrúságĺ melléklete i px-ĺłz
lurrrlP{l | "" i
ł.....l\\9 r I.łL.šNv l I

pvÁR'os KozBtzToNsÁcÁÉnľ xozeułpĺwÁľrlv

Kitóltő verzĺó:2.65.0 Nyomtawány verzió:5.2 Nyomtatva: 2015.06,01 13,56.37

4,7 Felhasf nált vagyoneĺem megnevezése Vagyone|em értéke FeIhasználás célia

4.2 Feĺhaszná|t Vagyone|em megnevezése Vagyone|em értéke FeIhasználás cé|ia

4.3 Feĺhaszná|t vagyolreĺem nlegnevezése Vagyone|ent értéke Fe|használás cé|ia

Koznasznu tevekenvseo érdekében
Íelhasznáĺt Vagyon kiműtatása
(osszesen)

Közhasznú tevékenvséq érdekében
Íethaszná|t Vaqvon kímütatása
(rnind.ôsszeseň)

5. cél szeřinti jutattások kimutatása

4- K<izhaszlrťt tevéketrység érdekébelr felhaszná|t vagyon kimutatása (Ad ato k eze ĺ fori nlb an.)

cé| szeřitlti iuttatások kim utatása
(míndössześen)

6. Vezető tisztségVíselćiknek nyújtott iuttatás

Cé| szeĺinĺi iuttatás megnevezése E|őző év Tárgyév

Tiĺzoltóknak adott juttatál 30( 56!

5.2 cél szerinti jUttatás megnevezése E|6zĺ5 év ľárgy év

ta Cél szerintĺ jutattás meg nevez-ése E|őző év Targy év

cé| szerintĺ iuttatások kimutatása
(összesen) .

30( 55t

30( 56!

o,l" Tisztség Előző év (1) Tárgyév (2)

6.2 Tisztség Eliző év (1) Tárgy év (2)

A. Vezetô tisztségviselőknek nyújtott
iuttatás (isszesen:



A kettős kłinywitelt vezető egyéb szervezet 
I

egyszeľíísített b eszämolója és kiizhä-sznriságĺ mellét<let e I vĺ<-l łz

Szervezet neve:

ÁRos KÖf B|zToNsÁGÁÉRT Kou ALAPÍľVÁNY

Kĺttiltő Verzió:2.65.0 Nyomtatvány veľzió:5'2 Nyomtatva 20L5.06.01 13.56.37

7, Kózhasznú iogál|ás megállapítlísálroz szükséges mutatók
(Ad alo k eze r foÍintban')

Alapadatok E|őző év (l) Tárgyév (2)

B. Éves össŽes bevétel 66! 521
ebbő|:

C. A személyi ĺövedelemadó meqhatározott részének az
ad ózó rende|kézése szerinti fel h-aszná|ásáľól szó|ó
1996. éví GXXV|' třirvény a|apján átutatt összeg 9l

D' Ktizszolgá|tatás j bevétel

E. NoľmatÍv támogatás

F. Az Euľópai Uniĺí strukŕuľá|is alapiaiból. illetve
ą Kohézióś A|apból nyújtott támogäüís

G. Korri gá|t bevétel [B-(C+D+E+F)] 66Í 421

H. osszes ráfordítás (kÍadás) 2 68( 3 54!
l' Ebl'ő| szemé|yĺ jellegíĺ ráfordítás

J.' Kőzhasznú tevékenység ráÍoľdításai

K' Adózott eľedmény -2 0r1 -3 02:

L. A szervezet munkáiában közremíÍködő közérdekű ônkéntes
tevékenvséqet véqző -személvek száma
(a közéĺřlekü ónkěntes tevékénvséqľől szó]ó
2005. évi LxxxV|ll' törvénynek me g-Íet e|{íe n)

E rőforrás e l l átottság mu tató i Mutató teliesĺtése
Igen ,veŕn

ECIV. 5z. s F) a} ĺÉr+aąlz > Laug.uu), - l-tl n B
Ectv.32. g (4) b) [K7+K2>=O] n B
Ectv. 32. s (4) c) ftÍ1+l2.A1.-A2)/(H7+H2)>=o,25I tr tr

T ár sad al m i tan ogatoÍts ág m u tatói Mutató telje'ítése

Ectv' 32. ś ŕ.5J a) (C7+C2)/(G7+G2) >=Q,a21 B !
Ectv. 32. s (5) b) tpxřJ2y(H1tH2)>=0,5] tr B
Ectv. 32.5 (5) 6) [(L1+L2)/2>= 10 fö] n tr

Í.. .**- ^ -



L a . ułĹJLul}

Józsefo áľosKiĺzbĺztonságálértKöza|apítványnak
aPoIgári töľvénykönyvről szóló 2013. évi V. t<irvény rendelkezései alapjan

egységes szprkezetbę fo glalt

ALAPÍTó oKIRATA
t./ Budapest Fővaros VIII. keľület Józsefuarosi onkoľm tnyr-at Képviselő-testiiletę
mcgismerve Józsefuĺáľos közrendjének és közbiztonságaĺak egyre romló heIyzetét, s
felismerve, hogy ebben a he|yzetben a Budapesti VIII. keľületi Rendőrkapitínyság nem
nélkÍilöz,heti az itt lakók és az itt dolgozók, illetve ezek szervezeteinek, a vállalkozóknak és
szervereteĹknek, valamint a Képviselő-testĺilet anyagi és egyéb segítségét, és Magyarorczág
helyi ĺinkotmźnyzatairóI szóló 2071, évi CL)C(X[X. töľvény 13. $ (1) bekezdésének 17.
pontja a helyi ĺinkoľmányzat feladatává teszi közszolgáltatásként a telepiilés
közbiztons ágaÍIak biztosítasában való köaemfüödést

jogi személyként miĺktidő kiĺzalapítványt kíván létesíteni.

2.lAkozalapíNétnyneve:Józsefu ĺáľosKtĺzbiztonságáértKoza|apíBłány

3.l Akoza|apítvany székhelye: 1082 Budapest, Baľoss u,63-67.I. emelet l|5l3.

(A Polgáľmesteľi Hivatal épiĺletében, de attól elktilönítetten.)

4.l Akoza|apítvány alapítója: Budapest Fővaľos VIII. keľĹilet Józsefuarosi onkoľmanyzat

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

5./ Aközalapítvany hatźrozat|an időtartamľa jön létre.

6./ Aköza|apíÍvźny nyíl! ahhozbarmety magyar vagy kiilftildi természetes vagy jogi személy
csatlakozhat péĺlzzel, dologgal lvagy tevékenysé ggev .

7.lAkozalapíBlánycélja:Józsefu aroskozbiztonságihe|yzetének javítłása.

A közalapítvuly Magyaroľszäghelyi önkoľmanyzatalrő| szőIő 2011. évi CLĐfiIx. töľvény
13. $ (1) bekezdésénęk |7. pontja a|apjan Józsefuríros közbiztonságanak biztosításában vesz
résrt.

A közalapítvany közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szewezete páľtoktólfiiggetlen
és azoknak anyagitámogatást nem nyújt.

A kĺizalapítvany bármely cél szerinti juttatrását pä|ytaat útjrán vagy tamogatás iľanti kérelemľe
nyujtja.

Kedvezményezettek köľe: rendvédelmi szeľvek, azok hivatásos állomĺínyu tag1ai,
koľmránytisztviselői, koza|ka|mazottai, valamint közbinonsági tevékenységet folýató egyéb
szerv ezetek, azok tagS ai.

A közďapítvźny pä|yěaat kiíľása nélkül évente vagyona s%-źľrak méľtékéig, de legfeljebb
összesen egymillió forint (közvetlen vagy közvetett) támogatást nyújthat az alapító okiratban
foglalt célokľa.



Nem taľtoznak e kĺĺtelezettség körébe a nyugellátas jellegtĺ ellátlísok és a természetes
személyek részére nem <jszt<jndíj jelleggel nyujtott olyan teľmészetbeli ellátások, amelyek
éľtéke nem haladja meg az orcgséginyugáíj mináenkoriiegkisebb .l'.'"tl""ľ tízszercsét,
A kozalapítvány a |uratorium tagsaít, a támogatőt, valamint e személyek hozzźúaĺtozőját
támo gatĺísban nem részesítheti.

i! +'koza|apífuźny céIjźra ľendelt indulĺí vagTon összege és ezen összeg rendelkezésre
oocsatasa:

A Budapcst F{5vfuos Vlll. keľület Józsefuaľosi onkormźnyzat,mint alapító 2'000.000,- Ft-otazazKettőmillióforintotbocsátottakozalapítlłlanyrendelkezéséte.

Az alapító akoza|a_pítvány cé|jata ľęndelt készpéĺlzt a Fővárosi Törvényszék áIta1töľténő
bejegyzést követő l5 napon betn! az alapítvźny jivaranyitandó csekkszámla-betétľe beťlzłtte.
Aközalapitványvagyonátakozalapítvlínykuľatóriumakezeli.

9./ A Kozalapítv źny vagyonának felhasználása és kezelése:
Akozalapítvany vagyonát a fenti célok megvalósítĺásaĺa foľdítja kiilĺinöseno ösztĺjndíj biztosítása pźiyakezdők részére,. lakas vagy lakÍratĺísi lehetőség biztosítasą kedvezményezettek és családtagjaik

üdültetésének biaosítása, tĺímogatásą
o kedvezményezettek és családjuk tészére anyagi, illetve természetbeni tamogatĺísok,

adományok nyujtasą
o keđvezményezett szeľvek, szervezetek működését elősegítő technikai és egyéb eszJ<<izĺik

vásárlása, biztosításą fulajdonba, illetve hasznźlatbaadásá,o kedvęzményezettek munkájának jutaLmazás, kitiintetése,o rcndęnényektiímogatiísa,
o rekreációs tevékenység elősegítése,
o infr astruktuľál is beruhazások, fej lesztések tamo gatásao Józsefuáľos közbizonságínak javítasát cé|ző egyéb tevékenységek (pl. fej1esztések,

fe]mérések) biztosítása'

!' kłjza|apítvlány gazdasági tevékenységet csak céljainak megvalósítása éľdekében, azokkal
kĺjzvetlentil összefiiggően és azokat nem veszé|yěnewe végez. Gazđłĺlkodása során elért
eľedményétkizańlag az alapító okiratában meghatérozott tevéřenységére foľđítja.
A közalapítvany befektetési tevékenységet nem végez, váútőt, illetve más hitelviszonyt
megtestesíto értékpapírt nem bocsáthat ki, vállalkoz^fuak fejlesaéséhez a tevékenységét
veszéIyeztető méľtékii hitelt nem vehet fel, azá|tamháaaĺtás alrendszereitől kapott tĺámđgatlĺst
hitel fedezetétil, illetve hitel törlesztés&enem használhatja fel.

-_A 
kłjz-a|apítvtľnyi induló vagyon 5 oÁ-át kell töľzstőkęként lekötni, míg 95 Yo-a és annak-_k]amätai, valamint egyéb növekményei _ a colot figyelembe vételével _ az előbb tész]etez.ętt

módon felhaszrálhatók.

KiilÍöldi felajántás esetén a felajrĺnlott összeget pénnntézetlét ketl elhelyezri, s a haŁílyos
j o gsz'ab ályok adta lehető s é gek szerint lehet felhas ma|ru.

A bankszĺmla feletti ľendelkezésre az elnök ĺjnállóan, helyettesítése esetén a kuratóriumi
tagok egyÍittesen j o gosultak.

A kuĺatórium gazdĺĺlkodik a koralapítvany vagyonával, ennek keretében gondoskodik azalapíNányi vagyon rendeltetésszeriĺ, céloknak megfelelő felhasznĺíiĺísáľól, annak
gyarupításárőI.

10./ Kuľatórĺum

A kozalapíťvlíny íigyvezető szerve: a kuľatórium, mely 3 Íőbőt áll. A kuľatórium tagtrait az
alapító j elöli ki hatĺíľo zatlan időľe.



A kuratóľiumi tagság a kijelölt személy által tdľténő eIfogadásávaljcin létre.

A kuratóriumi tagság megszíĺnik:

a) ataghaláIźna|,

b) ataglemondásávď,

c) visszahívással,

d) a tag cselekvőképességének a tevékenysége e||átźsához szfüséges körben töľténő
kor|átozÁsáva|,

e) atagga| szembeni kizarő vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkezésével,

f) egyéb jogszabályban meghatarozott esetekben és módon.

A kuľatóľium tagját az alapíBłźnyi cél megvďósítasának kĺĺzvetlen veszéIyeztetésę esetén az
alapítói j ogok gyakorlója visszahívhatja.

A tag kuľatóľiumi tagságaĺól báľmikor, indokolas nélktil az alapíÍőhoz címzett nyilatkozattal
lęmondhat. Amennyiben akozalapítvany mfü<ĺdőképessége ezt megkívánja, alemondás az új
tag kijelölésével, erľrek hiányában legkésőbb a bejelentéstől szímított hatvanadik napon válik
hatalyossá.

A kuratóľium tagiai:

TeszáĺszKaroly (lakcím: 1081 Budapest, Fiumei tft21-23.VIII. tph.) hatfuozat|anidőrę
Petrfü Laj os (lakcím: 1 084 Budapest, Víg u' 26. II| 4a) hatáĺozat|aĺ időre

Huszaľ Péteľ (lakcím: 1039 Budapest, Szentendľeiift275la.)hatźnozat|arlid&e

A kuľatĺíľĺum elntike:

Tęszźlrsz Kĺíroly (lakcím: 1081 Budapest, Fiumei tfi2I-23. VIII. lph.). Az a|apítő fenntaľtja
maganak a kuratórium tagiainak és elnĺikének kijeltilési jogát.

A kozalapitványt a kuľatóľium elnĺike ĺjnállóan képviseli hatóságok vagy harmadik személy
e|őtt, akadá|yoztatásaesetén azźitalakijelölt kuratóriumi tag jogosult helyettesíteni.

A közalapítvĺány munkavállalóival szemben a munká|tatóijogkör gyakorlója a kuratóľium
elnĺike.

A kuľatóľiumi tagságs díjazás szabályai:

A kuratóľium elncjke, tagtrai díjazÁsban részesiilhetnek, azza| a
megźůlapítása a kozaIapítványi vagyon terhéľe tĺirténhet, és
kozalapíwány műkĺidését illetve céljanak megvalósulasát. A

feltétellel, hogy annak
nem veszélyeztetheti a

díjazason kívül sem
költségtéľítésben, sem egyéb jutüatásban nem részestilhetnek.

A díjazas méľtékéről a kuľatórium maga dtĺnt,
felügyelőb izottság j őv áhagy ása szĹiksé ges.

Összeférh etetlens égĺ szab ályok:

Nem lehęt a kuratórium elnöke vagy tagtra az a személy, aki

amelynek éľvényességéhez a

a) akozalapíBłány kedveaĺrényezĄe és annak közeli hozzźtartozőja,
b) az a személy, akinek kijelöléséve| az alapítő és a kcizeli hozzátartozői a kuratóľiumban

többségbe kerülnének,
c) az a nagykorú személy, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátashoz szfüséges

köľben kor|átonźů<,
d) az, a|<lt bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés biintetésre ítéltek,

amíg a btintetett e|ő éIethez fhző do hátľĺínyos kĺjvetkeznények alól nem mentestilt,
e) az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak, és az eltiltás hatátya a|aÍt az ítéletben a

köza|apítvány tevékenységét jelölték meg, mindaddig , míg azęltiltás hatźůy alaÍt źi;^,



az, akit eltiltottak a v ezető ti sztségvi selői tevékenysé gtől,
akivel szemben jogszabályban meghatérozott kizätő, vagy összeferhetetlenségi ok áll
fenn.

A kłjza|apítvar'y kuľatóľiumának nem lehet tagia, aki két éven belül más o1yan köztrasmú
szeľvezetnél töltott be _ annak megsziĺntét megelőzo két évben |ega|ább egy évig _ vezętő
tisztséget, amely az ađőzés rendjéről szóló töľvény szerinti koztafto;ását nem1gy"nlít"tt. ki.
A kuľatórium hatáĺozathozatalźtban nem vehet ńszt az a szeméIy, aki, vagy akinek közeli
hozzÍĺarto zőj a a hatáĺ o zat alapj źn:
a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül vagy
b) báľmilyen más előnyben részestiLl, illetve a megkĺĺtendő jogügyletben egyébként érdeke1t.

11,/ A kuľatórium mĺĺkiidésének szabályaĺ:

A kuratórium üléseit sziikség szerint, de legalább évente kétszeľ tartja. Egy alkalommď úgy
köteles tiléseani, hogy az egyik napirendi pont az éves besziímoló jóvaha gyása legyen. A
kuratóľium összehívását bármely tag kezdeményezlreti az elnĺĺknél a céI és az ok
megjelölésével. A kuratórium iilését össze kell hívni a feliigyelő bizottsźąindítvanyaľa is.
Az cjsszehívásľól _ a kérelem bęérkezésétő| számított nyolc napon belül _ az elnök
gondoskodik.

Az írasos meghívót a kuľatóľium és a felügyelő bizottság tagtrai részére az iilés időpontját
mege(óző 3 nappď, igazo|hatő módon meg kell kĹildeni. A mighívóbarl az tilés napiiendjét
közölni kell. A kuľatóľium tiléseit az elnök vezeti, az elnök akadáLyonatása esetén az ülés
vezetésére a kuľatóńum tilésének összehívásaľa vonatkozó rendelkezések aziľanyadók.

A kuratóľium akkor hatfuoratképes, ha legalább 2 fo jelen van' ilyenkor dĺjntéseit
egyhangúlag hozza. A kuratórium a|apítóva| érdekeltségi kapcsolatban á||ő tagiainak
ügyd<intő szavazafilk nem lehet. Amennyiben valamennyi tag jelen van, úgy d<ĺntéseit
egyszeľtĺ szótĺibbségge|hozra.Ezahatźrozathozatalmódja az éves beszámoló eifogadásanál
is.

A kuratórium bárme|y tĄa kezdeményezheti kiilső szakéľtő meghívásźú., a meghívott
személy szavazati joggal nem ľendelkezik.

A kuľatóľiurfl az előzetes napirendben nem közölt kérdésben is dönthet, ha a kuratóriumi
tilésen jeleĺrlévő tagok a ľendkívĹili napirendi pont felvételében valamennyien egyetéľtenek.

A kuľatóľium iilése nyilvános. A kuľatórium tilésének iđőpontjaról, helyéről és napiľendjéľől
szóló tájékoztatőt az a|apítő hirdetőt.ĺblájźn vagy honlapján az iilést mege|őzo iegalaĹu :
napra ki kell fliggeszteni.

A kuratórium elnöke k<iteles gondoskodni olyan nýlvántaľtás vezetéséről, amelyből a
kuľatóľium dĺintéseinek tartalmą időpontja és hatiílya, illetve a d<intést támogatók és ellenzők
száĺr;at źny a me gźllapíthatő.

A kuľatórium döntéseit az éľintettekke| a hatźłozathozataht követően kĺizvetlenüI írásban
kozl.i. A kuratóľium döntéseit évente egyszer az a|apítő hivatalos honlapjĺín nyilvánosságra
hozza..

AkłjzalapíNany igyvezeto szewe aközaLapítvány miíködéséľől évente kciteles az alapítőnak
besziímolni és agazdá|kodrásĺának legfontosabb adataitnyilvaľlossźąrahoa.i..

A kuratórium míĺkĺidésének részletes szabá|yut a koza|apítvány Szeľvezeti és Mtĺködési
Szabźllyzatatarta|mazza, melynek elfogadasáľól és módosítĺísaról a kuľatóľium d<int.

12. / F e|iigyelőbizotts ág

Aköza|apíťvránynál felügyelőbizottság miiköđik. A felügyelőbizottságtagsait az a|apÍtő je|otĺ
ki.

Đ
s)



A Felügyelőbizottság ellenőľzési joga a koza\apítvány teljes miíköđésére és gazdáIkođásara
kiteľjed.

Ennek során a kuľatórium tagiďtóljelentést, a szewezet munkaviíllalóitól pedig tźljékońatást
vagy felvilágosítást kérhet, továbbá akóza|apítvany könyveibe és irataiba betekinthet, azokat
megvizsgźtlhatja. A közalapítvźny éves beszámolóját a FelĹigyelőbizottság annak jóvahagyáséú
megelőzi5en megvizsg áIja és észrevételeit a kuľatórium elé terjeszti.

A Felugyelőbízottság tagjai a kuratórium Ĺilésén tanácskozasijoggal részt vehetnek.

A FelĹigyelőbizoÍtság köteles a kuratóľiumot tajékońatnl és a kuratóľium tilésének
tĺ s szehívas át kezdemény ezĺi, ha aľľó 1 szeÍ ez fu domást, ho gy
a) a szervęzet műkĺidése során olyan jogszabályséľtés vagy a szervezet éľdekeit egyébként

súlyosan sértő esemény (mulasztas) történt, amelynek megsztintetése vagy
kĺivetkezményeinek elhźntźsa, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv
dĺintését teszi szfüségessé,

b) a kuratóĺiumi tagok vagy az elnök felelősségét megalapozó tény meľiĺlt feI. Az
intézkeđésľe jogosult vezető szetvezet a feliigyelő szerv indítványtra_ annak megtételétőI
szĺĺmított haľminc napon belÍil_ össze kell hívni. Ehatĺľíđó eľedménytelen eltelte esetén a
vezetó szerv cisszehívźstra a felügyelő szerv is jogosult.

Ha a kuratórium a tĺlľvényes működés helyľeállítása éľdekében szĹikséges intézkedéseket nem
teszi meg, a Felügyelőbizottság kĺiteles halađéktďanul éľtesíteni a törvényességi ellenőrzést
ellátó szeľvet' A Felügyelőbizottság elncjkét maga vtllasďja meg, tigyrendjét maga áI|apítja
meg. A Felügyelőbizottság akkor hatźrozatképes, ha legďább 2 fő je|eĺ van, ilyenkoľ
döntéseit egyhangúlag hozza' Amerrnyiben vďamennyi tag jelen van đöntéseit egyszeľĺi
szótöbbségge|hozza.

A Felügyelőbizottság tagiaiľa a kuratórium tagtraira vonatkozó kizań és ĺlsszefeľhetetlenségi
szabályokat kell megfelelően a|ka|mazni azzaL, hogy nem lehet a feltigyelőbizottság elnöke
vagy tagsa az a sz,emély, aki a kuratórium elnöke vagy tagsa.

A Felĺigye|ő Blzottság tagi ai :

Pintér Attila (lakcím: 1087 Budapest, Kerepesi út 1-5. A ép. V8.)

Pribelszki Szabolcs (lakcím: 1085 Budapest, József kľt.72.l.6.)

dľ. Palotai Péter (lakcím: 1085 Budapest, Hoľáns*yu.I0. Aép.2/5,)

A feltigyel ő bizottság tzgait tiszteletdíj nem illeti meg.

I3./ Akoza|apitvány működésével kapcsolatosan keletkezett iľatokba a kuratórium elnökével
egy eńetett időpontban baĺki betekinthet.

A kozalapítvány által kiírt pá|yáuztok, . beleéľtve az á||anhánatás alrenđszeľęitől kapott
támogatásból igényelhető lehetőségeket is _ azok méľtékét és feltételeit a kĺzalapítvány
beszamolójanak legfontosabb adatait az a|apítő Józsefráľos nevíi hivatalos lapjában
nyilvánosságtahozza.

t4.l Az alapítő okiľat a Főváĺosi Ttirvényszék nyilvantaľtásba vételével válik érvényessé. A
közalapítvány alapitő okiratat hivatďos lapban kozzé kell tenni.

15./ Az alapítő okiľatban nem szabályozott kérdésekben a Polgaľi törvénykönywől szóló
2013. évi V. törvény, az zl]|anháztaĺtásrő| szôIő 20t1. évi CXCV. törvény, áIlałnháztartástő|
szôIő 1992. évi )ooíVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításráľóI szőIő 2006.
évi. LXV. töľvény az valamint az alapítványok gazdá|kođasi ľenđjével kapcsolatos
j ogszabríIyok az iĺ źny ađő ak.



, Zźttađék:

i A Józsefuaľos Közbiztonságáért Köza|apítvány alapítő okiratat módosító okiratot a
i ĺépviselő-testiilet ...l20t5. cxĺ.og.) sz'amihatźnozatźxal fogadta e|, az?A:,hogy az a|apítői okiľat a Fővaľosi Törvényszék változásbejegyzesét követő napon Ęéphatá|yba.

Budapest,2015.

dľ. Kocsis Máté
polgármester

Budapest Fővaros VIII. keľiilet
Józsefuárosi onkormányzat

Jogi szempontból ellenjegyzem' 
olapító

Danada-Rimán Edina
jegyzo

nevében és megbízasából

dr. Mészráľ Eľika
aLjegyzó

Alulíľott dr. Galambos Eszter jogtanácsos igazolom, hogy az aIapítő okiľat egységes
szerkezetbe foglalt szövege megfelel az a|apítő okirat módosítlások a|apjan ňáalřo.
taľľalmanak.

Budapest,2015.

Budapest Főviáľos VItr. keriilet Józsefuĺárosi onkormányzat

képviseletében: Dr. Galambos Eszteľ jogtanácsos




