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Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának  

"deák" Tanulmányi Ösztöndíj Közalapítványa  

Alapító Okirata 
 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete /a továbbiakban: 

Alapító/ a kerületben élő gyermekek megfelelő fejlődéséért érzett felelősségtől vezérelve segítséget 

kíván nyújtani a hátrányos helyzetű általános és középiskolás gyermekek tanulásához és oktatásához, 

valamint a felsőfokú tanulmányokat folytató fiatalok számára. Ennek érdekében a – korábbi Alapító 

Okirat hatályon kívül helyezése mellett - jelen Alapító Okirattal a Polgári Törvénykönyvről szóló 

2013. évi V. törvény, valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil 

szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezései alapján  

közalapítványt hoz létre. 

 

I. A közalapítvány neve, székhelye, jogállása 

 

1. Az Alapító neve:  

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata (székely: 1092 Budapest, Bakáts t. 14., 

törzskönyvi azonosító száma: 735726, képviselője: Dr. Bácskai János polgármester, lakcíme: 1192 

Budapest, Tarka köz 10. 1/a.)  

 

2. A közalapítvány neve:   

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának "deák" Tanulmányi Ösztöndíj 

Közalapítványa  

 /a továbbiakban: közalapítvány/. 

 

A közalapítvány ezen elnevezésével is hangsúlyozni kívánja, hogy tevékenységével a diákkorú 

ifjúságot, régies elnevezéssel a „deákokat” támogatja elsődlegesen, emellett céljai között a régi „deák” 

- azaz a diák - hagyományok felújításának támogatása is szerepel.  

 

  A közalapítvány rövidített neve:    Ferencvárosi "deák" Közalapítvány 

 

3. A közalapítvány székhelye:           1092 Budapest, Bakáts tér 14. 

 

4. Az alapítói induló vagyon: 

 

2.000.000.- Ft., azaz kettőmillió forint készpénz, melyet alapító teljes egészében rendelkezésre 

bocsátott. 

 

5. A közalapítvány célja:  

 

a.) a Ferencvárosban lakó tehetséges, de anyagi okok miatt tanulmányait folytatni nem tudó, 

szociálisan hátrányos helyzetű 6-14 éves gyermekek, 15-18 éves fiatalok és 19-25 éves 

ifjúkorúak tanulmányainak támogatása; 

b.) az a/. pontban felsorolt helyzetben élők életkilátásának jobbítása, valamint a kívánatosnak 

tekintett jövőbeni társadalmi helyzetük megalapozása; 

c.) együttműködés kialakítása a fent körvonalazott célok érdekében a közalapítványhoz 

csatlakozók között. 

d.) a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 57. §. /1 /. bek. e.) 

pontjaiban meghatározott családsegítés nyújtásával segíti a rászoruló diákokat,  

e.)  Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdésének 

15. pontja alapján ifjúsági ügyek területén, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 41. §. /1-3./ bek-ben meghatározott tevékenységek 

ellátásában való közreműködéssel olyan közfeladatot lát el, amelyről az önkormányzatnak kell 

gondoskodnia, 
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f.) támogatni és segíteni a hátrányos helyzetből adódó "másság" - gal való együttélés elviselését 

és a társadalom  tagjai által történő elfogadását  

 

6. A közalapítvány tevékenysége: 

 

A közalapítvány céljait az alábbi módokon valósítja meg:  

 

6.1. Esélyegyenlőség megteremtésének elősegítése a gyermekek és családjaik számára a 

nevelésben és oktatásban, valamint a mindennapi életükben – anyagi támogatással, 

pályázatokkal, rendezvényekkel, táborokkal, szabadidős programok szervezésével és 

támogatásával. 

6.2. Hátrányos helyzetben, kisebbségben élő gyermekközösségek és családjaik szociális és 

közösségi helyzetük, valamint életminőségük javítását eredményező programok támogatása 

pályázatok útján. 

6.3. Kulturált szabadidő-szervezés támogatása gyermekek és fiatalok számára - pályázatok 

támogatása, táborok, szabadidős programok szervezése és támogatása formájában. 

6.4. Kutatói tevékenység támogatása ösztöndíjjal, kutató-és tanulmányút támogatásával. 

6.5. A közoktatás minőségét biztosító módszerek és eljárások támogatása. 

6.6. A hátrányos szociális helyzetű gyermekek nappali, iskolaidőn kívüli tartózkodásának 

biztosítására szabadidős, valamint speciális, a tanulásukat segítő foglalkozások 

megvalósítása.   

6.7. A közalapítvány segítségével és forrásaiból a támogatási, az oktató-nevelő tevékenység 

mellett családgondozói tevékenység is segíthető. 

6.8. A közalapítvány támogatja és segíti a hátrányos helyzetben levő gyermekek és fiatalokat a 

saját jogaik megismertetésében, valamint a hátrányos megkülönböztetések nélküli világ 

megismerését számukra. Támogatja és segíti a hátrányos helyzetből adódó "másság" - gal 

való együttélés elviselését és a társadalom  tagjai által történő elfogadását célzó programok, 

rendezvények szervezésével és lebonyolításával. 

6.9. A közalapítvány céljai megvalósítása érdekében: 

- ösztöndíjakat alapít, tanulmányok folytatásához, valamint kutatásokhoz támogatást 

nyújt, 

- pályázatokat ír ki a gyermekek és fiatalok tanulmányainak támogatására, valamint az 

oktatásukkal foglalkozó szakemberek: iskolai pedagógusok képzésére és továbbképzésére, 

szakmai és képzési programok kidolgozására,  

- a fentiekben körülírt korú gyermekek támogatása, valamint a gyermekekkel 

foglalkozó oktatási és nevelési intézmények támogatására, a neveléssel és oktatással 

kapcsolatos felvilágosító tevékenységre pedagógiai szakembereket, pedagógusokat, 

pszichológusokat családsegítő és más szakembereket kérhet fel és díjazhat a kuratórium 

döntése szerinti formában, 

- tanulmányi és szakmai kirándulásokat, kulturális, sport, szabadidős és művészeti 

versenyeket és táborokat szervez és bonyolít, lehetőséget adva a tanulók és felkészítő 

tanáraik részére is, 

6.10. A közalapítvány tevékenységeinek szolgáltatásaiból - a szolgáltatási költségek teljesítése 

után - bárki részesülhet, aki koránál, tehetségénél fogva a képzési és egyéb alapítványi 

programokban részt kíván venni, azonban amennyiben ezt társadalmi helyzete szükségessé 

teszi, a közalapítvány kuratóriuma ingyenes, illetve térítésmentes juttatásban is részesítheti. 

6.11. A közalapítvány céljainak elérése érdekében együttműködik minden olyan szervezettel 

amelynek célkitűzései azonosak céljaival és működésük a hatályos magyar 

jogszabályoknak megfelel. 
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7. A közalapítvány jellege:  

 

A közalapítvány nyitott, ahhoz bármely hazai vagy külföldi természetes vagy jogi személy az 

Alapítvány fennállása alatt tetszése szerinti vagyoni hozzájárulással csatlakozhat. A csatlakozás ténye 

a csatlakozót nem minősíti alapítóvá, alapítói jogokat nem gyakorolhat. A csatlakozót megilleti 

azonban az a jog, hogy javaslatot tegyen a kuratórium részére a vagyoni juttatásának felhasználására 

vonatkozóan. 

 

A közalapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és 

azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 

 

 

8. A közalapítvány időtartama: 

 

A közalapítvány határozatlan időre jött létre. 

 

9. Az alapítványi vagyon felhasználása: 

 

9.1. A közalapítvány induló vagyonát képezi az Alapító által a közalapítvány javára szólóan 

pénzintézetnél elhelyezett 2 millió forint készpénz, melyből 500.000 Ft - ötszázezer forint - a 

Közalapítvány törzstőkéjeként, - tartós lekötésre került. 

 

9.2. A közalapítvány működtetésére a törzstőke kamatai, valamint a mûködés során a támogatók 

és csatlakozók által a közalapítvány részére juttatott támogatások összege használhatók fel. 

A fentieken kívül a Kuratórium tevékenysége során megvalósult gazdálkodás eredménye, 

valamint a közalapítvány saját, valamint az általa létrehozott szervezetek gazdálkodásának 

eredményeként létrejött vagyontömeg képezi.   

 

9.3. Az alapító a folyamatos működés biztosítására a közalapítványt a mindenkori éves 

költségvetéséből támogatásban részesíti. A támogatás felhasználása az Alapítóval évenként  

megkötendő megállapodásban rögzítettek szerint történik. 

 

9.4.  A közalapítvány további vagyoni forrásai: 

a.) a hazai és külföldi természetes személyek és jogi személyek, vagy ezek jogi 

személyiséggel nem rendelkező társasága részéről nyújtott adomány, 

b.) a közalapítvány saját bevételei. 

 

9.5. Ha a csatlakozó támogató rendelkezett vagyoni juttatása felhasználásáról, úgy rendelkezése 

érvényesüléséről a kuratórium gondoskodik. 

 

9.6. A közalapítvány vállalkozási tevékenységet nem végezhet. 

 

9.7. A közalapítvány vagyonának felhasználásáról annak ügyvezető szerve, a kuratórium dönt. 

 

9.8. A közalapítvány törzsvagyonának összegét nem oszthatja fel, arra nem írhat ki pályázatot. 

A közalapítvány gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, az csak az Alapító 

Okiratban meghatározott célokra, az alapítvány szervezetének fenntartására, valamint a 

közalapítvány által a céljai megvalósítására létrehozott intézmények és szervezetek 

működtetésére és céljaira használható fel. 

 

9.9. A közalapítvány szolgáltatásaiból  bárki részesülhet, aki azt a kuratóriumtól kéri, vagy a 

szolgáltatások igénybevételére egészségi állapota, szociális helyzete vagy más ok miatt 

egyébként  rászorult.   
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10. A közalapítvány ügyvezető szerve: 

 

A közalapítvány ügyvezető szerve a kuratórium. Az alapító az alapítvány vagyonának kezelésére 

9 /kilenc/ természetes személyből álló kuratóriumot nevez. A kuratórium a közalapítvány legfőbb 

testületi irányító, döntéshozó, képviseleti és gazdálkodó szerve. A kuratórium tagjai: elnök, 

alelnök, tagok. Az alapító fenntartja a kuratórium elnökének és alelnökének kijelölési jogát. A 

kuratórium tagjai:  

 

10.1. A kuratórium elnöke: 

1. Klujber Róbertné          lakik: 1126 Budapest, Kiss János altábornagy u. 30/b.  

 

10.2. A kuratórium alelnöke: 

2. Beleznay Tamás   lakik: 1078 Budapest, Murányi utca 57. f.5. 

 

10.3. A kuratórium tagjai:  

             3. Balázs Ádám Samu lakik: 1161, Budapest, Iharfa utca 5. 

4. Bíró Attila lakik: 2251 Tápiószecső, Határ út 1. 

5. Szilágyiné Végh Csilla lakik: 1094 Budapest, Balázs Béla 14. 

6. Kun Péter                     lakik: 1091 Budapest, Ifjúmunkás u. 32. III/21. 

7. Leskó Emese                 lakik: 1091 Budapest, Ifjúmunkás u. 6/1. II/6. 

8. Takács Máriusz  lakik: 1195 Budapest, Jáhn Ferenc u. 17. VII/20. 

9. Vas Mária lakik: 1098 Budapest, Epreserdő utca 33. 1.em. 5. 

 

10.4. A kuratórium elnökét megillető képviseleti jogának terjedelme és gyakorlásának módja: 

általános és önálló. 

 

10.5. A kuratórium tagjai az alapítóval alkalmazotti, vagy más érdekeltségi jogviszonyban nem 

állnak. 

 

10.6. A közalapítvány képviselője: a kuratórium elnöke. A közalapítvány nevében banki aláírási 

és utalványozási jogosultsággal az elnök önállóan, helyettesítése esetén két kuratóriumi tag 

együttesen történő aláírással jogosult. A közalapítvány munkavállalói feletti munkáltatói 

jogok gyakorlására a kuratórium elnöke jogosult. 

 

10.7. A kuratóriumi tagok kijelölése határozatlan időre szól. A kuratóriumi tagokat az alapító 

jelöli ki, és a tisztség annak elfogadásával jön létre. 

 

10.8. A kuratóriumi tagság megszűnik: 

- a tag halálával, 

- lemondással 

- a Ptk. 3:22. § (1)-(6) bekezdésében, továbbá a Ptk. 3:397. § (3)-(4) bekezdésében és a 

Btk. 60. § (2) bekezdésében foglalt összeférhetetlenségi és kizáró ok bekövetkeztével, 

- a Ptk. 3:398. § (2) bekezdése szerinti visszahívással. 

 

10.9. Az alapító jogosult a kuratórium tagjai körében bekövetkezett változásokat a 

közalapítványt nyilvántartásba vevő bíróság felé írásban bejelenteni.  

 

10.10. A kuratórium feladat- és hatáskörei: 

 

A közalapítvány céljainak megvalósítása, ezen belül rendes határozathozatali rendjének 

megfelelő elfogadásával: 
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- a közalapítvány éves tervének és költségvetésének meghatározása, gazdálkodásának 

irányítása,  

- a közalapítvány éves beszámolójának jóváhagyása minden év május 31-ig,  

- a közalapítvány működésével kapcsolatos adminisztratív, gazdálkodási és szervezeti 

feladatatok ellátása és felügyelete, az alapítvány munkaszervezetének és ügyintézői 

szervezetének létrehozása, vezetőik kinevezése és visszahívása, szervezeti rendjük 

kialakítása és ellenőrzése, 

- a közalapítvány vagyonának kezelése és a lehetőségek szerinti gyarapítása, 

- döntés a csatlakozás elfogadásáról, a csatlakozók és támogatók adományainak 

elfogadásáról és felhasználásáról, 

- ösztöndíjak adományozása, díjak és pályázatok kiírása és elbírálása, döntés a 

kuratóriumhoz érkező támogatási kérelmekről, azok támogatási formájáról és 

módjáról. 

 

10.11. A kuratórium további feladatai és jogköre: 

- javaslatot tehet az alapítónak a közalapítvány Alapító Okiratának módosítására, 

- évente beszámol tevékenységéről az alapítónak, 

- felkérésre beszámol tevékenységéről a Felügyelő Bizottságnak, 

- gondoskodik a jogszabályokban előírt bizonylati és nyilvántartási kötelezettségek 

teljesítéséről, az üzleti könyvek előírásszerű vezetéséről,  

- döntéseit, szolgáltatásait, azok igénybe vételének módját, továbbá az általa 

meghirdetett pályázatok témáit és a pályázati feltételeket a közalapítvány székhelyén 

mindenki számára hozzáférhető helyen kifüggeszti és az interneten is közzéteszi. 

 

10.12. A kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik  

- az éves beszámoló elfogadása, közzétételi módjának meghatározása,  

- döntés befektetési tevékenységről, ilyen tevékenység végzése esetén befektetési 

szabályzat elkészítése és elfogadása. 

 

10.13. Döntéseit a kuratórium rendes határozathozatali rendjének megfelelően fogadja el.  

 

10.14. A kuratórium feladata a fentiekben meghatározottakon túl mindaz, amit az Alapító Okirat 

és a Szervezeti- és Működési Szabályzat /SzMSz./ a hatáskörébe utal.  

 

10.15. A kuratórium elnöke és tagjai tisztségüket díjazás nélkül látják el, azonban a közalapítvány 

érdekében végzett munkájuk során felmerült indokolt költségeiket a közalapítvány 

megtéríti.  

 

10.16. A kuratórium működési rendje: 

 

10.16.1. A kuratórium szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülésezik. Az 

ülések összehívásáról a kuratórium elnöke, akadályoztatása esetén az általa írásban 

felhatalmazott tag gondoskodik. Bármely kuratóriumi tag kérheti kuratóriumi ülés 

összehívását a cél és az ok megjelölésével. Ilyen kérelem esetén a kuratórium elnöke 

köteles a kérelem beérkezésétől számított nyolc napon belül intézkedni az ülés 

összehívásáról. Ha ennek a kötelezettségének a kuratórium elnöke nem tesz eleget, a 

kuratórium ülését a kérelmet előterjesztő tag is összehívhatja. 

 

 

10.16.2. A kuratóriumi ülésre szóló meghívókat az alapítvány nevének és székhelyének, 

továbbá a kuratóriumi ülés helyének, idõpontjának és a napirendi pontok meghatározását, 

az ülés kitûzött idõpontját legalább nyolc nappal megelõzõen, névre szólóan, írásbeli 

igazolható módon, illetve az átvétel igazolására alkalmas módon kell kiküldeni a 

kuratóriumi tagok részére. Ezen meghívóban közölni kell a határozatképtelenség esetére 

ugyanazon napirenddel összehívott újabb kuratóriumi ülés helyét és időpontját is. A 
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meghívót a kuratóriumi tagoknak igazolt módon és olyan időben kell megküldeni, hogy a 

meghívó kézhezvétele és a kuratóriumi ülés időpontja között legalább 8 nap elteljen. 

Írásbeli igazolható módon történő kézbesítésnek minősül az ajánlott vagy tértivevényes 

küldemény, továbbá a tagnak az elektronikus levelezési címére történő kézbesítés, azzal, 

hogy a kézbesítés visszaigazolásra kerüljön. 

 

10.16.3. A kuratóriumi ülés határozatképességéhez tagjainak ötven százaléka plusz egy fõ 

jelenléte, jelen esetben a Kuratórium tagjai közül legalább öt fő jelenléte szükséges. A 

testület döntéseit nyílt szavazással, a jelenlévõk egyszerû szótöbbségével hozza meg 

(rendes határozathozatali rend) azzal, hogy érvényes határozat meghozatalához 

minimálisan három érdektelen jelenlévő kuratóriumi tag támogató szavazata szükséges.  A 

kuratórium csak a meghívóban szereplõ napirendben hozhat érvényes határozatot. Kivételt 

képez az az eset, ha az ülésen a kuratórium minden tagja jelen van és az új napirendi pont 

felvétele ellen senki sem tiltakozik.    

 

10.16.4. A határozat meghozatalakor nem szavazhat az, 

a.) akit vagy akinek a hozzátartozóját a határozat kötelezettség vagy felelősség alól 

mentesíti vagy a jogi személy terhére másfajta előnyben részesíti; 

b.) aki vagy akinek a közeli hozzátartozója bármilyen előnyben részesül illetve a 

megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt; 

c.) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni; 

d.) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani; 

e.) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az alapítvány alapítója; 

f.) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban 

áll; vagy 

g.) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. 
Nem minősül előnynek a közalapítvány cél szerinti juttatásai keretében a bárki által 

megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás. 

 

10.16.5. A kuratórium ülésein jegyzőkönyvet kell vezetni, a jegyzõkönyvben az érdemi 

véleményeket és javaslatokat, a döntést támogatók és ellenzõk számarányát, személyét, 

ameghozott határozatokat, a határozatok végrehajtásának módját, idõpontját és a felelős 

személy megnevezését is rögzíteni kell. A jegyzõkönyvet az ülés levezetõ elnöke és a 

jegyzõkönyv készítõje hitelesíti. A jegyzõkönyv mellékletét képezi az ülésrõl készült 

jelenléti ív, amelyet a jegyzõkönyvvel együtt kell irattározni. 

 

10.16.6. A kuratórium az üléseiről készített jegyzőkönyv mellett köteles gondoskodni 

olyan nyilvántartás vezetéséről, amelyből döntéseink tartalma, időpontja, hatálya, a 

végrehajtásért felelős megnevezése, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya is 

megállapítható. 

 

10.16.7. A közalapítvány működésével kapcsolatos iratokba a kuratórium elnökéhez 

intézett kérelmével, munkanapokon, munkaidőben az alapítvány székhelyén bármely 

érdekelt betekinthet, a személyiségi és adatvédelmi jogok védelmének betartásával.   

 

10.16.8. A kuratórium döntéseit az érdekeltekkel a döntés meghozatalát követő tizenöt 

napon belül írásban közli, továbbá a www.ferencvaros.hu oldalon közzéteszi. A közlések 

és közzétételek – a személyiségi jogokat megfelelő védelme melletti - megtörténtéért a 

kuratórium elnöke felelős.  

 

10.16.9. A kuratórium ülései nyilvánosak, azonban az érintettek kérésére, -amennyiben a 

napirend személyiségi vagy adatvédelmi jogot érint, - az ülés levezetõ elnöke eseti 

jelleggel határozhat az ülés zárttá tételéről. 

 

http://www.ferencvaros.hu/


8 

 

10.17. A közalapítvány működésének és gazdálkodásának az Alapító Okiratban nem részletezett 

kérdéseit a kuratórium által rendes határozathozatali rendje szeint elfogadott Szervezeti és 

Működési Szabályzatban kell rögzíteni. Az Sz.M.Sz. rendelkezései nem lehetnek 

ellentétesek az Alapító Okiratban meghatározottakkal. 

 

11. A közalapítvány Felügyelő Bizottsága 

 

Az alapító az Alapító Okiratban meghatározottak maradéktalan megvalósításának, valamint a 

közalapítvány vagyonának fokozottabb védelme érdekében, illetve a kuratórium tevékenységének 

ellenőrzésére létrehozza a közalapítvány 3 tagú Felügyelő Bizottságát.  

 

11.1. A közalapítvány Felügyelő Bizottságának tagjai: 

 

1) Kandolka László  lakik: 1098 Budapest, Dési Huber u. 15. 

2) Sajóné Fabók Éva lakik: 1097 Budapest, Gyáli út 15/d.   

3) Palotás Józsefné  lakik: 1097 Budapest, Gyáli út 15/a. II. 2/17.   

 

11.2. A Felügyelő Bizottság tagjai közül elnököt választ. Ügyrendjét és működési rendjét maga 

állapítja meg. A Bizottság üléseit szükség szerint, de legalább évente egyszer, a kuratórium 

éves beszámolójának elfogadását megelőzően tartja. Üléseit az elnök hívja össze a napirend 

egyidejű írásbeli megjelölésével. A határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. 

 

11.3. A Felügyelő Bizottság ülései nyilvánosak, a személyiségi és adatvédelmi jogok érdekében 

azonban a bizottság elnöke esetenként  zárt ülést is elrendelhet. 

 

11.4. A Felügyelő Bizottság hatásköre: 

a.) felügyeli és ellenőrzi a közalapítvány Alapító Okiratának betartását, valamint a 

közalapítvány munkaszervezetének működését és gazdálkodását. Ennek során a vezető 

tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy 

felvilágosítást kérhet, a közalapítvány könyveibe és irataiba betekinthet, azokat 

megvizsgálhatja, 

b.) a Felügyelő Bizottság elnöke vagy tagja a kuratórium ülésén tanácskozási joggal részt 

vehet, 

c.) a Felügyelő Bizottság elnöke, annak akadályoztatása esetén tagjai kötelesek a 

kuratórium elnökét tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szereznek 

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 kuratórium testületi döntését teszi 

szükségessé, 

- a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel. 

 

11.5. A kuratóriumot a felügyelő szerv indítványára - annak megtételétől számított harminc 

napon belül - össze kell hívni. Összehívásáért a kuratórium elnöke felelős. E határidő 

eredménytelen eltelte esetén annak összehívására a Felügyelő Bizottság is jogosult. Ha a 

kuratórium a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem 

teszi meg, a Felügyelő Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a Fővárosi 

Főügyészséget, mint a közalapítvány törvényességi ellenőrzését ellátó szervet. 

 

11.6. A Felügyelő Bizottság véleményezi a kuratórium által elkészített éves beszámolót.  

 

11.7. A Felügyelő Bizottság tagjai e tevékenységük körében keletkezett, igazolt költségeik 

megtérítésére jogosultak.  
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11.8. A Felügyelő Bizottság a tevékenységéről évente legalább egy alkalommal beszámol az 

alapítónak. 

 

12. Összeférhetetlenségi szabályok: 

 

12.1. Vezető tisztségviselő és a Felügyelő Bizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek 

cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. 

 

12.2. A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni. 

 

12.3. Nem lehet vezető tisztségviselő és a Felügyelő Bizottság tagja az, akit bűncselekmény 

elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez 

fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült. 

 

12.4. Nem lehet vezető tisztségviselő és a Felügyelő Bizottság tagja az, akit e foglalkozástól 

jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az 

eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető 

tisztségviselője és a Felügyelő Bizottság tagja nem lehet. 

 

12.5. Nem lehet vezető tisztségviselő és a Felügyelő Bizottság tagja, aki közügyektől eltiltó ítélet 

hatálya alatt áll (Btk. 61.§ (2) bek. i) pont). 

 

12.6. Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő 

és a Felügyelő Bizottság tagja az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől. 

 

12.7. Az alapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója nem lehet a kuratórium 

tagja. Az alapító /alapítói jogok gyakorlója/, illetőleg törvényes képviselője és közeli 

hozzátartozói nem lehetnek többségben a kuratóriumban. 

 

12.8. Nem lehet a Felügyelő Bizottság elnöke vagy tagja az a személy, aki  

a.) a kuratórium elnöke vagy tagja, 

b.) a közalapítvánnyal a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló 

munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha 

jogszabály másképp nem rendelkezik, 

c.) a közalapítvány cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül 

igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat-, illetve 

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

 

12.9. A vezető tisztségviselő, illetve annak jelölt személy köteles a közalapítvány kuratóriumát 

tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más szervezetnél is betölt. 

 
13. Vegyes rendelkezések 

 

13.1. A közalapítvány - céljai megvalósítása érdekében - együttműködik a hasonló közfeladatot 

ellátó állami, önkormányzati és társadalmi szervezetekkel, alapítványokkal. 

 

13.2. A közalapítvány jogi személyiségét a bírósági nyilvántartásba vétellel nyeri el. A bírósági 

nyilvántartásba vételt követően az Alapító Okiratot közzé kell tenni. 

 

13.3. A közalapítvány köteles ezen létesítő okirata szerinti tevékenységének és gazdálkodásának 

legfontosabb adatait a www.ferencvaros.hu honlapon évente nyilvánosságra hozni. 

 

13.4. Az Alapító Okirat módosítására az alapító jogosult.  

 

http://www.ferencvaros.hu/
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13.5. A közalapítvány a Polgári Törvénykönyv 3:403. §-ában meghatározottak szerint szűnik 

meg. A közalapítvány megszűnése esetén a hitelezők kielégítése után megmaradó vagyon 

az alapítót és a csatlakozókat illeti azzal, hogy az alapítót és a csatlakozót, továbbá ezek 

hozzátartozóit megillető vagyon nem haladhatja meg az alapító és a csatlakozó által az 

alapítványnak juttatott vagyont. Az alapító köteles a megszűnt közalapítvány vagyonát – a 

hitelezők kielégítése után – a megszűnt közalapítvány céljához hasonló célra fordítani és 

erről a nyilvánosságot megfelelően tájékoztatni.  

 

A jelen okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései, az 

egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 

2011. évi CLXXV. törvény rendelkezései az irányadóak. 

 

Budapest, 2018. szeptember 20. 

 

 

 …….…………................................................................. 

                                                                    Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 

                                                                                                   Alapító képviselője 

                                                                                                   dr. Bácskai János  

                                                                                                      polgármester 

 

 

ZÁRADÉK 

 

Jelen alapító okiratot Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-

testülete a 66/2016. (II.18.) sz. határozatával fogadta el, és a 239/2018. (VI.21.) sz. határozatával, 

valamint a 279/2018. (IX.20.) sz. határozatával módosította. 

 

Jelen alapító okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okirat-módosítás alapján 

hatályos tartalmának. 

 

Budapest, 2018. szeptember 20. 

 

 

 …….…………................................................................. 

                                                                    Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 

                                                                                                   Alapító képviselője 

                                                                                                   dr. Bácskai János  

                                                                                                      polgármester 
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