Ferencvárosi Környezetvédelmi Közalapítvány
ALAPÍTÓ OKIRAT
(egységes szerkezetben a 2000. június 20-i, 2001. szeptember 1-i, 2004. december 14-i, 2005.
december 6-i, 2007. szeptember 5-i, a 2009. június 24-ei, a 2011. november 9-ei és a 2012.
február 16-i, 2012. október 4-i és a 2013. december 12-i módosításokkal)
mely abból a célból készült, hogy az 1. pontban megjelölt alapító által a Polgári
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv. VI. fejezet 74/A-G paragrafusa alapján 1991.
december 19-én alapított és a Fővárosi Bíróságon 2698 számon nyilvántartásba vett
alapítvány alapító okiratát a 2011. évi CLXXV. törvény (Civil tv) és a 2011. évi CLXXXIX.
törvény (Magyarország helyi önkormányzatairól) rendelkezéseinek megfelelően módosítsa.
I.
A KÖZALAPÍTVÁNY ADATAI
1. Az alapító neve:
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat
2. A Közalapítvány elnevezése:
„Ferencvárosi Környezetvédelmi Közalapítvány”
3. A Közalapítvány székhelye:
Budapest IX., Bakáts tér 14.

4. A Közalapítvány időtartama:
A Közalapítvány határozatlan időre jön létre.
5. A Közalapítvány jogállása
5.1
A Közalapítvány közhasznú szervezet jogállású jogi személy.

5.2

A Közalapítvány Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
13. § (1). bek. 11. pontjában megjelölt helyi környezet- és természetvédelem közfeladat
ellátását segíti tevékenységével.
6. A Közalapítvány célja:
- a kerületben lévő engedély nélküli hulladéklerakók felszámolása, különös tekintettel a Határ
út és környékére,
- a közterület zöld területeinek karbantartása, fejlesztése,
- a közterület tisztaságának előmozdítása
- a kerületben lévő szennyezés kibocsátások (emissziók) meghatározása, csökkentésük
támogatása
7. A Közalapítvány jellege:
7.1
A Közalapítvány nyitott, a Közalapítványhoz belföldi és külföldi természetes vagy jogi
személy adományokkal csatlakozhat.
7.2
A Közalapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól
független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt, illetőleg támogatást tőlük nem fogad el.
A Közalapítvány országgyűlési képviselőjelöltet nem állított és a jövőben sem állít.
II.
A KÖZALAPÍTVÁNY VAGYONA
1. A Közalapítvány induló vagyona:
1.000.000 Ft, azaz Egymillió forint, melyet az e célra nyitott pénzintézeti számlán helyez el a
Ferencvárosi Önkormányzat.
Az induló vagyonból 1.000.000 Ft a törzsvagyon, melynek a kamatai képezik a szabadon
felhasználható összeget. A közalapítvány javára történő befizetések a törzstőke feletti
szabadon felhasználható részt gyarapítják.
2. A Közalapítvány vagyonának felhasználása:
2.1
A Közalapítvány céljára rendelt vagyonból minden természetes vagy jogi személy által
végzett olyan tevékenység támogatást kaphat, amely összhangban áll a Közalapítvány
céljával.
A pályázó a támogatást írásbeli kérelem illetve pályázat útján nyerheti el.
2.2

A közalapítványi vagyon egy része – a törzsvagyon feletti rész - vállalkozásba is vihető,
amennyiben összhangban áll a Közalapítvány célkitűzéseivel és nem veszélyezteti a
Közalapítvány vagyonát. A gazdálkodás során elért eredmény nem osztható fel, azt az alapító
okiratban meghatározott tevékenységre kell fordítani.
A vagyon körébe tartozó egyes vagyontárgyak elidegeníthetőek, megterhelhetőek és minden
olyan vagyoni művelet elvégezhető velük, mely a vagyonnak az alapítványi célok
megvalósítását szolgálják.
2.3
A Közalapítvány céljaira rendelt vagyon felhasználásáról a Kuratórium dönt.
2.4
A Kuratórium a törzstőke kamatainak terhére a kuratóriumi tagokat tevékenységük arányában
tisztelet-díjban részesítheti, a tevékenységükkel felmerült költségeik megtérítését elrendelheti.
2.5
A vagyon kezelésével kapcsolatos adminisztratív tevékenységet térítés nélkül a Ferencvárosi
Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának szakapparátusa látja el. E tevékenységhez a
Közalapítvány kezelésére megválasztott Kuratórium külön pénzügyi szakembereket kérhet
fel.
III.
A KÖZALAPÍTVÁNY MŰKÖDÉSE
1. A Közalapítvány kezelő szerve
1.1
A Közalapítvány kezelését, annak vagyona feletti rendelkezést az Alapító által kijelölt 6 tagból
álló Kuratórium látja el.
A Kuratórium a Közalapítvány ügydöntő, ügyintéző és képviseleti szerve.
1.2
A Kuratórium tagjait az Alapító jelöli ki, a kuratóriumi tagság a kijelölés elfogadásával válik
hatályossá. A Kuratórium elnöke és tagjai az Alapítóval munkaviszonyban nem állhatnak, a
kuratóriumi tagok egymással és a Felügyelő Bizottság tagjaival, valamint az Alapító
képviselőjével közeli hozzátartozói viszonyban nem lehetnek.
1.3
A Kuratórium élén az elnök áll, aki harmadik személyekkel szemben képviseli a
közalapítványt. Az elnököt akadályoztatása esetén a titkár helyettesíti.
1.4.
A Kuratórium évente legalább 1 alkalommal ülésezik. A Kuratórium elnöke gondoskodik a
kuratóriumi ülések összehívásáról az ülés tervezett időpontja előtt legalább 4 nappal írásban, a
tervezett napirend közlésével.

A meghívónak tartalmaznia kell továbbá a határozatképtelenség esetén tartandó ülés helyét és
időpontját, azzal a figyelmeztetéssel, hogy a megismételt ülés a jelen lévők számától
függetlenül határozatképes ugyanazon napirendekben.
1.5
A Kuratórium elnöke gondoskodik az ülések jegyzőkönyveinek elkészíttetéséről, a
Közalapítvány költségvetésének elkészítéséről, valamint elkészíti a közalapítványi vagyon
éves felhasználásáról szóló jelentést és a közhasznúsági mellékletet, melynek tartalmát a
2011. évi CLXXV. törvény (Civil tv) határozza meg.
1.6
A kuratóriumi üléseken jegyzőkönyvet kell vezetni, mely tartalmazza az ülés helyét, idejét, a
jelen lévők nevét és a napirendet. Rögzíteni kell az összehívás szabályszerűségét, a
határozatképesség megállapítását, az elhangzott hozzászólásokat, kérdéseket, az arra adott
válaszok lényegét, javaslatokat, nyilatkozatokat, a szavazások számszaki eredményét és a
hozott határozatokat.
A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető és a Kuratórium elnöke írja alá.
A határozatokat az érintettekkel 8 napon belül közölni kell.
1.7
A Kuratórium elnöke a Kuratórium határozatairól folyamatos nyilvántartást vezet
(Határozatok Tára), melynek tartalmaznia kell a Kuratórium határozatainak tartalmát,
időpontját, hatályát, a döntést támogatók és ellenzők számarányát.
A határozatokat azok meghozatala után haladéktalanul be kell vezetni a Határozatok Tárába.
1.8
Két kuratóriumi ülés között – utólagos elszámolási kötelezettséggel az elnök, akadályoztatása
esetén a titkár intézi (egymás között kialakított munkamegosztásuk alapján) mindazokat a
közalapítványi ügyeket, amelyek nem tartoznak a Kuratórium hatáskörébe, illetve a
Kuratórium döntése nem utal valamelyik kurátor kizárólagos feladatkörébe.
A pénzeszközök felhasználásáról minden esetben a Kuratórium dönt.
2. A Kuratórium jogköre
2.1
A Kuratórium jogosult meghatározni a jelen alapító okirat rendelkezéseinek megfelelően a
közalapítványi vagyon kezelését, a vagyon felhasználásának módját.
2.2
A Közalapítvány bankszámlája feletti rendelkezés a Kuratórium elnöke és titkára együttes
aláírásával valósul meg.
2.3
A Kuratórium a Közalapítvány működéséről köteles az alapítónak évente egyszer beszámolni
és gazdálkodásainak legfontosabb adatait nyilvánosságra kell hozni.

2.4
A Kuratórium dönt:
- a Közalapítványi vagyon kezeléséről és gyarapításáról,
- a Közalapítvány céljára felajánlott vagyoni hozzájárulás elfogadásáról,
- az esetlegesen meghívott szakértők véleményének meghallgatása után az Alapító által kiírt
pályázatokról,
- amennyiben a Közalapítvány befektetési tevékenységet kíván folytatni, a befektetési
szabályzat elfogadásáról,
- a közalapítvány éves beszámolójának és a közhasznúsági mellékletnek a jóváhagyásáról.
2.5
A Kuratórium valamennyi jogkörébe tartozó kérdésben kuratóriumi ülésen szavazással dönt.
A Kuratórium ülései nyilvánosak, határozatait nyilvános ülésen nyílt szavazással hozza,
jogszabály kötelező rendelkezése alapján, illetve minősített szótöbbséggel titkos szavazás is
elrendelhető.
A Kuratórium legalább 4 tag jelenléte esetén határozatképes. A Kuratórium határozatait
egyszerű vagy minősített szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata
dönt.
Minősített szótöbbség – a kijelölt tagok fele és még egy tag igenlő szavazata szükséges:
- a közalapítványi éves beszámoló és közhasznúsági melléklet elfogadásához,
- titkos szavazás elrendeléséhez.
2.6
A Kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli
hozzátartozója, élettársa a határozat alapján
a/ kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b/ bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.
Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által
tagjának a tagsági viszony alapján nyújtott, létesítő okiratának megfelelő cél szerinti juttatás.
3. A Kuratórium tagjai:
3.1
A Kuratórium tagjai:
Boldizsár László
Galiger Zoltán
Görgényi Máté
Nikodém Lajos
Barta Szilvia
Schwarcz Tibor

Lakcím: 1094 Budapest, Balázs B. u. 10/b.
Lakcím: 1091 Budapest, Üllői út 115/a.
Lakcím: 3525 Miskolc, Balázsdiák u. 12.
Lakcím: 1082 Budapest, Üllői út 66/b. II. lh. III/2.
Lakcím: 1173 Budapest, Pesti út 154. III. em. 12.
Lakcím: 1094 Budapest, Viola u. 43. VI/1.

3.2
A Kuratórium elnöke:
Boldizsár László
3.3
A Kuratórium titkára:
Galiger Zoltán
3.4
A kurátori megbízás megszűnik, ha
- a tag a tisztségéről lemond,
- a tag kijelölését az alapító visszavonja,
- a tag meghalt.
4. A Közalapítvány Felügyelő Bizottsága
4.1
Az Alapító felügyelő szervként Felügyelő Bizottságot hoz létre.
A Felügyelő Bizottság ellenőrzi a Közalapítvány működését és gazdálkodását.
4.2
A Közalapítvány Felügyelő Bizottsága három tagból áll.
4.3
Nem lehet Felügyelő Bizottság elnöke vagy tagja az a személy, aki:
a)

a vezető szerv elnöke vagy tagja

b)

a Közalapítvánnyal a megbízatásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha a
jogszabály másként nem rendelkezik,
c) a Közalapítvány cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés
nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat és a társadalmi szervezet által
tagjának a tagsági viszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti
juttatást, illetőleg

d) az a)-c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója.

A Felügyelő Bizottság tagjainak összeférhetetlenségére az alapító okirat III. 1.2., és III. 2.6
pontokban felsoroltakat megfelelően kell alkalmazni.

4.4
Az Alapító az alábbi személyeket jelöli ki, egyben kéri fel a Felügyelő Bizottsági tagsággal
járó feladatok ellátására:
- Gollob Péter
- Mikesy Pongrác
- Dr. Nagy Attila Istvánné

Lakcím: 1097 Budapest, Füleki u. 9. 430. ajtó
Lakcím: 2131 Göd, Pesti út 100/b.
Lakcím: 1085 Budapest, Rökk Szilárd u. 5. IV/2.

A Felügyelő Bizottság tagjai maguk közül elnököt választanak.
A Felügyelő Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg.
4.5
A Felügyelő Bizottság a vezető tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól
tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, a Közalapítvány könyveibe, irataiba betekinthet,
azokat megvizsgálhatja.
4.6
A Felügyelő Bizottság tagja a Kuratórium ülésein tanácskozási joggal részt vehet.
4.7
A Felügyelő Bizottság köteles az intézkedésre jogosult vezető szervezetet tájékoztatni és
annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy:
- a szervezet működése során olyan jogszabálysértés, vagy a szervezet érdekeit egyébként
súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy
következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését
teszi szükségessé,
- vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.
4.8
Az intézkedésre jogosult vezető szervet a Felügyelő Bizottság indítványára – annak
megtételétől számított 30 napon belül – össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte
esetén a vezető szerv összehívására a Felügyelő Bizottság is jogosult.
4.9
A Felügyelő Bizottság legalább két tag jelenléte esetén határozatképes.
A határozathozatal módjára a Kuratóriumra vonatkozó szabályok az irányadók azzal, hogy
minősített többségű döntéshez két tag igenlő szavazata szükséges.”

IV.
A KÖZALAPÍTVÁNYHOZ VALÓ CSATLAKOZÁS
A Közalapítványhoz adománnyal bármely bel- és külföldi magánszemély, jogi személy vagy
jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet csatlakozhat.
A csatlakozni kívánók felajánlása lehet készpénz, szellemi alkotás, vagyoni értékkel bíró
dolog.
A Kuratórium visszautasítja azt az adományt, amelynek elfogadása nemzeti érdeket vagy
Közalapítvány célját sértené. A devizában tett felajánlások kizárólag devizában felmerülő
kiadások fedezésére fordíthatók.

V.
A KÖZALAPÍTVÁNY MEGSZŰNÉSE
5.1
A bíróság a Közalapítványt az alapító kérelmére megszünteti, ha a közfeladat iránti szükséglet
megszűnt, vagy a közfeladat ellátásának biztosítása más módon, illetőleg más szervezeti
keretben hatékonyabban valósítható meg.
5.2
A bíróság a Közalapítványt megszüntetheti, ha a kezelő szerv tevékenységével az alapítvány
célját veszélyezteti, és az alapító – a bíróság felhívása ellenére – a kijelölést nem vonja vissza,
és kezelőként más szervet nem jelöl ki.
5.3
A bíróság – az ügyész keresete alapján – a Közalapítványt megszünteti, ha céljának
megvalósítása lehetetlenné vált, illetőleg ha jogszabály-változás folytán a bejegyzést meg
kellene tagadnia.
5.4
A Közalapítvány megszűnése esetén a Közalapítvány vagyona – a hitelezők kielégítése után –
az alapítót illeti meg, aki köteles azt a megszűnt Közalapítvány céljához hasonló célra
fordítani, és erről a nyilvánosságot megfelelően tájékoztatni.

VI.
BÍRÓSÁGI NYILVÁNTARTÁSBA VÉTEL
Az alapító tudomásul veszi, hogy a Közalapítvány a bírósági nyilvántartásba vétellel jön létre.

VII.
A KÖZALAPÍTVÁNY FELÜGYELETE
A Közalapítvány felett az irányadó jogszabályok szerint az illetékes Ügyészség gyakorol
törvényességi felügyeletet.
VIII.
ZÁRÓ ÉS EGYÉB RENDELKEZÉSEK
1. Ügyiratkezelés
1.1
A Közalapítvány működésével kapcsolatos iratokba bárki korlátozás nélkül betekinthet, és
azokról saját költségére – másolatot készíthet a Közalapítvány székhelyén előzetes időpont
egyeztetés után.
1.2
Korlátozás nélkül bárki betekinthet a személyét érintő iratok rá vonatkozó részébe.
1.3
Egyéb iratokba korlátlanul betekinthet:
- az iratok készítője, illetőleg a funkcióból adódóan készült iratba a funkció mindenkori
betöltője, - az irat munkakörileg illetékes további kezelője vagy kezelői,
- az elnök és a Kuratórium tagjai,
- a Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai,
- az a személy, akinek jogát jogszabály biztosítja.
1.4
A Közalapítvány közhasznúsági jelentésébe, az éves beszámolókba bárki betekinthet, illetőleg
abból saját költségére másolatot készíthet.
2. A Közalapítvány működésének nyilvánossága
2.1
A Közalapítvány működése az éves tevékenységről készített beszámolója nyilvános.

2.2
A Közalapítvány működéséről, a beszámolóról, a szolgáltatások igénybe vételének módjáról a
Közalapítvány elnöke köteles legalább évente egyszer tájékoztatni a nyilvánosságot úgy, hogy
a beszámolót, valamint a működésről szóló tájékoztatót kifüggeszti a Közalapítvány
székhelyén, a Ferencvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala hirdetőtábláján, továbbá
megjelenteti az Alapító hivatalos lapjában, a Ferencváros c. újságban.

2.3
A jelen alapító okirat az Alapító hivatalos lapjában, a Ferencváros c. újságban kerül
közzétételre.
3. A Közalapítvány cégszerű aláírása
A/
(Boldizsár László)
a Kuratórium elnöke
B/
A Kuratórium elnökének
akadályoztatása esetén helyette:
(Galiger Zoltán)
a Kuratórium titkára
C/
Bankszámla feletti rendelkezési jog gyakorlása (együttesen)

(Boldizsár László)
a Kuratórium elnöke

(Galiger Zoltán)
a Kuratórium titkára

4. Irányadó jogszabályok
Az alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint a 2011. évi CLXXV.
törvény (Civil tv), és a 2011. évi CLXXXIX. törvény (Magyarország helyi
önkormányzatairól) rendelkezéseit és a vonatkozó egyéb hatályos jogszabályokat kell
alkalmazni.
Budapest, 2013. december 12.
dr. Bácskai János
polgármester

Záradék:
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata, mint a Ferencvárosi
Környezetvédelmi Közalapítvány alapítója képviseletében igazolom, hogy az alapító okirat
egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okirat módosítások alapján hatályos
tartalmának.
Budapest, 2013. december 12.
dr. Bácskai János
polgármester
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