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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (továbbiakban: Civil törvény) valamint a 
2014. március 15-én hatályba lépett Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
(továbbiakban Ptk.) jogszabályi változásaira tekintettel szükségesség vált a Ferencvárosi 
„deák” Közalapítvány alapító okiratának felülvizsgálata és annak a hatályos jogszabályoknak 
történő megfeleltetése. 
 
A civil törvény értelmében a közhasznú szervezetek létesítő okiratának tartalmaznia kell az 
alapítvány formai, működésére vonatkozó kérdéseket, így többek között a közhasznú 
szervezet vezető tisztségviselőjére (ügyintéző, és képviseleti szerv, valamint felügyelő 
bizottsági tagjára vonatkozó összeférhetetlenségi szabályokat, az éves beszámoló 
jóváhagyására vonatkozó szabályokat. 
 
Tekintettel arra a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével 
összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény 11. 
§ (1) bekezdésére, amely kimondja, hogy a Ptk. hatálybalépésekor nyilvántartásba bejegyzett, 
illetve bejegyzés alatt álló egyesület és alapítvány a Ptk. hatálybalépését követő első létesítő 
okirat módosítással egyidejűleg köteles a létesítő okiratának mindazon rendelkezését 
felülvizsgálni és szükség szerint módosítani, amelyek nem felelnek meg a Ptk. szabályainak, 
szükséges az alapító okirat egészének a hatályos rendelkezéseknek történő megfeleltetése. 
 
Fentiekre tekintettel kérem az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi határozati javaslatok 
elfogadását. 
 
 
Budapest, 2014. május 27. 
 
      Tisztelettel: 
 
 
         dr. Bácskai János s.k.  
                  polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Határozati javaslat 
 

A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy a 
 

1. a Ferencvárosi „deák” Közalapítvány a 2013. évi V. törvény, valamint a 2011. évi 
CLXXV. törvény hatálya alatt működik tovább, 

2.  Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), az egyesülési jogról, a 
közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról 
szóló 2011. évi CLXXV. törvény módosításaira tekintettel a Ferencvárosi „deák” 
Közalapítvány Alapító Okiratát az alábbiakban módosítja: 

 
Hatályos rendelkezések Módosítás utáni rendelkezések 

(módosítások dőlt betűvel) 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi 
Önkormányzat 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 jelen 
Alapító Okirattal a Polgári Törvénykönyvről szóló 
1959. évi IV. törvény 74/H. §-a alapján, 
figyelemmel a közhasznú szervezetekről szóló 
1997. évi CLVI. törvény rendelkezése alapján 
létrehozott közalapítvány  
Alapító Okiratát az alapító önkormányzat 
Képviselő Testületének alábbi döntései miatt a 
következőkkel módosítja: 
 
1/. Az Önkormányzat Képviselő Testülete 26/2008. 
/XI. 07./ napján megalkotott rendelet-módosítása 1. 
§. /1/ bekezdése alapján az önkormányzat 
elnevezése a továbbiakban:  
BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET 
FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 
2/.Az Önkormányzat Képviselő Testülete  181/2009. 
/V. 06./ számon meghozott határozatában 
foglaltaknak megfelelően:  
- a közalapítvány neve az alábbira változik, az alapító névváltozásából következ
-  a  Közalapítvány felügyelő bizottságában 
Kandolka László és Tánczos Imre  megbízatását 
2011. augusztus 31-ig meghosszabbítja, egyben  
Szilágyi Ivánt a felügyelő bizottság tagjává ezen 
időszakig megválasztja. 
- a fenti módosításokkal a Közalapítvány  alapító 
okiratát módosítja, dőlt betűvel jelzetten a 
módosított szövegrészeket. Egyebekben a 
közalapítvány Alapító Okirata változatlan marad.  
 
 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi 
Önkormányzat 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 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.3. A közalapítvány nyílt, ahhoz bármely hazai I.3. A közalapítványhoz bármely hazai vagy 



vagy külföldi természetes vagy jogi személy, 
illetve jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezet pénzbeli vagy természetbeni adománnyal, 
vagyonrendeléssel csatlakozhat. A csatlakozás 
elfogadásáról a Kuratórium dönt. 

külföldi természetes vagy jogi személy, illetve 
jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet 
pénzbeli vagy természetbeni adománnyal, 
vagyonrendeléssel csatlakozhat. A csatlakozás 
elfogadásáról a Kuratórium dönt. 

I.6. A közalapítvány közhasznúsági jogállása: a 
közalapítvány kiemelkedően közhasznú 
szervezetként valósítja meg céljait.  
 

 

hatályon kívül helyezve 

II. 2. A közalapítvány tevékenysége során többek 
között: 
    -A szociális igazgatásról és a szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 57. §. /1 /. bek. 
b/. d/. pontjaiban meghatározott családsegítés 
nyújtásával segíti a rászoruló diákokat,  valamint  
  -A közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX. tv. 10. §. 
/4/.bek.-ben meghatározott tanszerellátás, szociális 
ösztöndíj biztosítása, illetve szociális támogatás 
biztosításával, 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.  
 
A közalapítvány fenti céljai megvalósítása 
érdekében a Közhasznú Szervezetekrõl szóló 1997. 
évi CLVI. törvény 26. §. /c/. bekezdésében a 
törvényben az alábbi sorszámmal ellátott 
közhasznú, cél szerinti tevékenységeket végzi vagy 
támogatja: 

4. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, 
ismeretterjesztés; 

5. kulturális tevékenység, 
 10. gyermek-és ifjúságvédelem,  

11.hátrányos helyzetű csoportok társadalmi 
esélyegyenlõségének elõsegítése,  
 19. euro-atlanti integráció elősegítése. 
 

II.2. A közalapítvány tevékenysége során 
többek között: 
  -A szociális igazgatásról és a szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 57. §. /1 /. 
bek. e/. pontjaiban meghatározott családsegítés 
nyújtásával segíti a rászoruló diákokat,  
valamint  
- hatályon kívül helyezve 
 
- 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.  
 
 
A közalapítvány fenti céljai megvalósítása 
érdekében hozzájárul a társadalom és az 
egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez 
azáltal, hogy közhasznú szolgáltatásait bárki 
igénybe veheti, a II. 4. pontban 
meghatározottak szerint, továbbá a társadalom 
és az egyén szükségleteinek kielégítéséhez 
megfelelő erőforrásokkal rendelkezik és 
megfelelő társadalmi támogatottsága is 
kimutatható.  
 

III.2. 2. A közalapítvány mûködtetésére a törzstõke 
kamatai, valamint a mûködés során a támogatók és 
csatlakozók által a közalapítvány részére juttatott 
támogatások összege használhatók fel. A fentieken 
kívül a közalapítvány vagyonát a Kuratórium 
tevékenysége során megvalósult gazdálkodás 
eredménye, valamint a közalapítvány saját, 
valamint az általa létrehozott szervezetek 
gazdálkodásának eredményeként létrejött 
vagyontömeg képezi 

III. 2. A közalapítvány mûködtetésére a 
törzstõke kamatai, valamint a mûködés során a 
támogatók és csatlakozók által a közalapítvány 
részére juttatott támogatások összege 
használhatók fel. A fentieken kívül a 
közalapítvány vagyonát az alapítványi cél 
megvalósításával közvetlenül összefüggő 
gazdasági tevékenység eredménye, valamint 
a közalapítvány saját, valamint az általa 
létrehozott szervezetek gazdálkodásának 
eredményeként létrejött vagyontömeg képezi.   



III. 4. A közalapítvány nyílt, ahhoz bármely hazai 
vagy külföldi természetes vagy jogi személy, 
illetve jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezet pénzbeli, vagy természetbeni 
adománnyal, vagyonrendeléssel csatlakozhat. A 
csatlakozás elfogadásáról a kuratórium dönt. 

III.4. A közalapítványhoz bármely hazai vagy 
külföldi természetes vagy jogi személy, illetve 
jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet 
pénzbeli, vagy természetbeni adománnyal, 
vagyonrendeléssel csatlakozhat. A csatlakozás 
elfogadásáról a kuratórium dönt. 

III. 9. 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. 

III. 9. A közalapítvány gazdálkodása során 
elért eredményét nem osztja fel, azt csak jelen 
létesítő okiratban meghatározott közhasznú 
tevékenységére fordíthatja. 

 

IV.4. A kuratórium feladat- és hatásköre: 

4.1. Az Alapító Okirat II. pontjában meghatározott 
célkitűzések megvalósítása,  ezen belül rendes 
határozathozatali rendjének megfelelő 
elfogadásával: 

-a közalapítvány éves tervének és 
költségvetésének meghatározása, gazdálkodásának 
irányítása,  

-az éves beszámoló elfogadásával 
egyidejűleg éves közhasznúsági jelentés elkészítése 
és jóváhagyása,  

-döntés a beszámoló és az éves 
közhasznúsági jelentés közzétételi módjáról, az 
ezért felelős személy kijelöléséről és 
beszámoltatásáról, 

-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 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. 
 
IV. 4.1.1. 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 

IV.4. A kuratórium feladat- és hatásköre: 

4.1. Az Alapító Okirat II. pontjában 
meghatározott célkitűzések megvalósítása,  
ezen belül rendes határozathozatali rendjének 
megfelelő elfogadásával: 

-a közalapítvány éves tervének és 
költségvetésének meghatározása, 
gazdálkodásának irányítása,  

- a közalapítvány éves beszámolójának 
jóváhagyása minden év május 31. napjáig, 

- az éves beszámoló elfogadásával 
egyidejűleg éves közhasznúsági melléklet 
elkészítése és jóváhagyása,  

-döntés a beszámoló és az éves 
közhasznúsági melléklet közzétételi módjáról, 
az ezért felelős személy kijelöléséről és 
beszámoltatásáról, 

-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 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. 
 
IV.4.1.1. A kuratórium további feladatai és 
jogköre: 
 -javaslatot tehet az alapítónak a 

közalapítvány Alapító Okiratának 
módosítására, 

 -évente beszámol tevékenységéről az 



teljesítéséről, az üzleti könyvek előírásszerű 
vezetéséről,  
 -döntéseit, valamint éves közhasznúsági 

jelentésének legfontosabb 
adatait,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. 

 

alapítónak, 
 -felkérésre beszámol tevékenységéről a 

Felügyelő Bizottságnak, 
 -gondoskodik a jogszabályokban előírt 
bizonylati és nyilvántartási kötelezettségek 
teljesítéséről, az üzleti könyvek előírásszerű 
vezetéséről,  
 -döntéseit, valamint éves közhasznúsági 

mellékletének legfontosabb 
adatait,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. 

IV. 4.2. A kuratórium kizárólagos hatáskörébe 
tartozik  

-az éves beszámoló elfogadásával 
egyidejűleg közhasznúsági jelentés elkészítése és 
elfogadása, közzétételi módjának meghatározása,  

-döntés befektetési tevékenységről, ilyen 
tevékenység végzése esetén befektetési szabályzat 
elkészítése és elfogadása. 
Fentieket a kuratórium rendes határozathozatali 
rendjének megfelelően fogadja el.  
 

IV. 4.2. A kuratórium kizárólagos hatáskörébe 
tartozik  

-az éves beszámoló elfogadásával 
egyidejűleg közhasznúsági melléklet 
elkészítése és elfogadása, közzétételi módjának 
meghatározása,  

-döntés befektetési tevékenységről, 
ilyen tevékenység végzése esetén befektetési 
szabályzat elkészítése és elfogadása. 
Fentieket a kuratórium rendes határozathozatali 
rendjének megfelelően fogadja el.  

IV. 6.1. A kuratórium szükség szerint, de évente 
legalább két alkalommal ülésezik. Az ülések 
összehívásáról a kuratórium elnöke, 
akadályoztatása esetén az általa írásban 
felhatalmazott tag gondoskodik. A kuratórium  öt 
tagja együttesen a kuratórium elnöke felé bármikor 
kezdeményezheti -  az ok és a cél  megjelölésével -  
a kuratórium összehívását /rendkivüli ülés/.  
 

IV. 6.1. A kuratórium szükség szerint, de 
évente legalább két 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. 

IV. 6.3.2. 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. A közalapítvány éves 
közhasznúsági jelentésébe bárki betekinthet, abból 
saját költségére másolatot készíthet.  
 

IV. 6.3.2. 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. A 
közalapítvány éves közhasznúsági mellékletébe 
bárki betekinthet, abból saját költségére 
másolatot készíthet.  

IV.6.3.3. A kuratórium döntéseit az érdekeltekkel a 
döntés meghozatalát követő tizenöt napon 
belül írásban közli, a közlések megtörténtéért a 
kuratórium elnöke felelős.  

 

IV.6.3.3. A kuratórium döntéseit az 
érdekeltekkel a döntés meghozatalát 
követő tizenöt napon belül írásban közli, 
továbbá a www.ferencvaros.hu oldalon 
közzéteszi. A közlések megtörténtéért a 
kuratórium elnöke felelős.  



IV. 7. A közalapítvány működésének és 
gazdálkodásának ezen Alapító Okiratban nem 
részletezett kérdéseit - A közhasznú szervezetekről 
szóló törvényben meghatározottak figyelembe 
vételével - a kuratórium által rendes 
határozathozatali rendje szerint elfogadott 
Szervezeti és Működési Szabályzatban kell 
rögzíteni. Az Sz.M.Sz. rendelkezései nem lehetnek 
ellentétesek az Alapító Okiratban 
meghatározottakkal. 
 

IV. 7. A közalapítvány működésének és 
gazdálkodásának ezen Alapító Okiratban nem 
részletezett kérdéseit - a civil szervezetek 
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi 
CLXXV. törvényben meghatározottak 
figyelembe vételével - a kuratórium által 
rendes határozathozatali rendje szerint 
elfogadott Szervezeti és Működési 
Szabályzatban kell rögzíteni. Az Sz.M.Sz. 
rendelkezései nem lehetnek ellentétesek az 
Alapító Okiratban meghatározottakkal. 
 

V.6. A kuratóriumot a felügyelő szerv indítványára 
- annak megtételétől számított tizenöt 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 felügyeletét 
ellátó szervet. 
 

V. 6. 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  
közalapítvány  törvényességi ellenőrzést ellátó 
szervet. 
 

V. 7. A Felügyelő Bizottság véleményezi a 
kuratórium által elkészített éves beszámolót és az 
éves közhasznúsági jelentést.  
 

V. 7. A Felügyelő Bizottság véleményezi a 
kuratórium által elkészített éves beszámolót és 
az éves közhasznúsági mellékletet.  
 

VI. 3. A közhasznú szervezet megszűntét követő 
két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető 
tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú 
szervezetnél töltött be - annak megszűntét 
megelőző két évben legalább egy évig - vezető 
tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény 
szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. 
 

VI. 3. A közhasznú szervezet megszűnését 
követő három évig nem lehet más közhasznú 
szervezet vezető tisztségviselője az a 
személy, aki korábban olyan közhasznú 
szervezet vezető tisztségviselője volt - annak 
megszűnését megelőző két évben legalább 
egy évig -, 

a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, 
hogy az állami adó- és vámhatóságnál 
nyilvántartott adó- és vámtartozását nem 
egyenlítette ki, 

b) amellyel szemben az állami adó- és 
vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt 
fel, 

c) amellyel szemben az állami adó- és 
vámhatóság üzletlezárás intézkedést 
alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő 
bírságot szabott ki, 

d) amelynek adószámát az állami adó- és 
vámhatóság az adózás rendjéről szóló 
törvény szerint felfüggesztette vagy törölte. 

 
 VI. 5. A vezető tisztségviselőre 

alkalmazandók a Ptk.-ban és az egyesülési 
jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a 
civil szervezetek működéséről és 



támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. 
törvényben (továbbiakban: Civil tv.) 
szabályozott kizáró okok. 

VII. 3. A közalapítvány a Polgári 
Törvénykönyvben meghatározottak szerint a 
nyilvántartásból való törléssel szűnik, a Ptk. 74/E. 
§-ában meghatározottak figyelembevételével. A 
közalapítványt akkor is törölni kell a 
nyilvántartásból, ha a bíróság megszünteti, vagy 
más alapítvánnyal való egyesítését rendeli el. A 
közalapítvány megszűnésével annak vagyona az 
alapító tulajdonába kerül, amely azt ezen Alapító 
Okiratban meghatározott közhasznú célokra köteles 
fordítani.   
 

VII. 3. A közalapítvány a Polgári 
Törvénykönyv 3:403. §-ában meghatározottak 
szerint szűnik meg. 
Az alapítvány jogutód nélküli megszűnése 
esetén a hitelezők kielégítése után 
megmaradó vagyon az alapító okiratban 
megjelölt személyt illeti, azzal, hogy az 
alapítót, a csatlakozót és az egyéb 
adományozót, továbbá ezek hozzátartozóit 
megillető vagyon nem haladhatja meg az 
alapító, a csatlakozó és az egyéb adományozó 
által az alapítványnak juttatott vagyont. 
Az alapító az általa juttatott vagyonról az 
alapítvány jogutód nélküli megszűnésekor az 
alapítvány céljával azonos vagy hasonló célú 
alapítvány vagy egyesület számára 
rendelkezhet, ha az alapító okirat ilyen esetre 
a vagyonról nem rendelkezik vagy a 
rendelkezés teljesítése lehetetlen. 
A nyilvántartó bíróság jogszabályban 
meghatározott szervezetnek juttatja a 
vagyont, ha az alapító okirat, vagy az alapító 
nem rendelkezik a megszűnő alapítvány 
vagyonáról, vagy ha az alapító okirat által 
megjelölt személy, vagy az alapító által 
megjelölt alapítvány, egyesület a vagyont 
nem fogadja el vagy azt nem szerezheti meg. 
  

VII. 5. A jelen okiratban nem szabályozott 
kérdésekben a Polgári Törvénykönyv vonatkozó 
rendelkezései, A közhasznú szervezetekrõl szóló 
1997. évi CLVI. törvény, valamint az alapítványok 
tevékenységét szabályozó, hatályban levõ 
jogszabályokban foglalt rendelkezések az 
irányadóak. 
 

VII. 5. 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, valamint a valamint a civil 
szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az 
ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 
2011. évi CLXXXI. törvény rendelkezései az 
irányadóak. 
 

 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
Határidő: 2014. június 5. 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.  Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri 
a polgármester urat, hogy gondoskodjon a Ferencvárosi „deák” Közalapítvány Alapító Okirat 
módosításának és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratának 
aláírásáról, valamint az adatváltozás Fővárosi Törvényszéknél történő átvezetéséről.  
 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
Határidő: 30 nap az adatváltozás Fővárosi Törvényszéknél történő bejelentésére 
 
 
Mellékletek:  

 
1. számú a Ferencvárosi „deák” Közalapítvány egységes szerkezetű módosított Alapító 

Okirata 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. sz. melléklet 

Budapest Főváros IX. Kerület  
Ferencváros Önkormányzatának 

"deák" Tanulmányi Ösztöndíj Közalapítványa 
 

/A közalapítvány rövidített elnevezése: Ferencvárosi „deák”Közalapítvány/ 
 

/ székhelye: 1092 Bakáts tér 14./ 
 
 

ALAPÍTÓ OKIRATA  
 

(2014. június 5-i döntés alapján egységes szerkezetben) 
 

 
 

 
 
 

( A módosításokat vastag, dőlt betűvel jelöltük.) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Alapítva: 2000. évben -  Módosítva: 2014. évben 

 

 

 

 

 

 

 

 



Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatámak  
"deák" Tanulmányi Ösztöndíj Közalapítványa  

Alapító Okirata 
 
 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Önkormányzat 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 
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. 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.  
 
1.1. A közalapítvány rövidített neve:    Ferencvárosi "deák" Közalapítvány 
 
2. A közalapítvány székhelye:           1092 Budapest, Bakáts tér 14. 
 
3. A közalapítványhoz bármely hazai vagy külföldi természetes vagy jogi személy, illetve jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezet pénzbeli vagy természetbeni adománnyal, 
vagyonrendeléssel csatlakozhat. A csatlakozás elfogadásáról a Kuratórium dönt. 
 
4. A közalapítvány határozatlan időre jön létre. 

 
5. A közalapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és 
azoknak anyagi támogatást nem nyújt, továbbá országgyûlési képviselői, megyei, fővárosi 
önkormányzati választásokon jelöltet nem állít, illetve azoknak támogatást nem nyújt. 
 

II. A közalapítvány célja: 

 
1. 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 csatlakozó 
más belföldi és külföldi természetes és jogi személyek között. 

2. A közalapítvány tevékenysége során többek között: 
   -A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 57. §. /1 /.  
 bek. e/. pontjaiban meghatározott családsegítés nyújtásával segíti a rászoruló diákokat,   

- 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.  
 
A közalapítvány fenti céljai megvalósítása érdekében hozzájárul a társadalom és az egyén közös 
szükségleteinek kielégítéséhez azáltal, hogy közhasznú szolgáltatásait bárki igénybe veheti, a II. 4. 
pontban meghatározottak szerint, továbbá a társadalom és az egyén szükségleteinek kielégítéséhez 
megfelelő erőforrásokkal rendelkezik és megfelelő társadalmi támogatottsága is kimutatható.  
 
 
3. A közalapítvány fenti céljait az alábbi módokon valósítja meg:  

3.1. 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, 

3.2. Hátrányos helyzetben, kisebbségben élő gyermekközösségek és családjaik szociális és 
közösségi helyzetük, valamint életminőségük javítását eredményező programok támogatása 
pályázatok útján, 

3.3. Kulturált szabadidő-szervezés támogatása gyermekek és fiatalok  számára -.pályázatok 
támogatása, táborok, szabadidős programok szervezése és támogatása formájában, 

3.4. Kutatói tevékenység támogatása ösztöndíjjal, kutató-és tanulmányút támogatásával, 
3.5. A közoktatás minőségét biztosító módszerek és eljárások támogatása, 
3.6. A hátrányos szociális helyzetű gyermekek nappali, iskolaidőn kívüli tartózkodásának 

biztosítására szabadidős, valamint speciális, a tanulásukat segítő foglalkozások megvalósítása,   

3.7.  A közalapítvány segítségével és forrásaiból a támogatási, az oktató-nevelő tevékenység 
mellett családgondozói tevékenység is segíthető, 

3.8. A közalapítvány támogatja és segíti a hátrányos helyzetben levő gyermekek és fiatalokat a 
saját jogaik megismertetésében, valamint a hátrányos megkülönböztetések nélküli világ megismerését 
számukra. Célja továbbá: támogatni és segíteni a hátrányos helyzetből adódó "másság" - gal való 
együttélés elviselését és a társadalom  tagjai által történő elfogadását célzó programok, rendezvények 
szervezésével és lebonyolításával. 

3.9. A közalapítvány fenti céljai megvalósítása érdekében: 
 -ösztöndíjakat alapít, tanulmányok folytatásához, valamint kutatáshozhoz 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 gyrenmekekkel 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, 
 
4. A közalapítvány fentiekben meghatározott közhasznú 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. 
5. A kuratórium a közalapítvány céljainak elérése érdekében együttmûködik minden olyan szervezettel 
amelynek célkitûzései azonosak céljaival és mûködésük a hatályos magyar jogszabályoknak megfelel. 
 
III. A közalapítvány vagyona, vagyonának felhasználása és gazdálkodása 

  
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. 

 
2. A közalapítvány mûködtetésére a törzstõke kamatai, valamint a mûködés során a támogatók és 
csatlakozók által a közalapítvány részére juttatott támogatások összege használhatók fel. A fentieken 
kívül a közalapítvány vagyonát az alapítványi cél megvalósításával közvetlenül összefüggő 
gazdasági tevékenység eredménye, valamint az közalapítvány saját, valamint az általa létrehozott 
szervezetek gazdálkodásának eredményeként létrejött vagyontömeg képezi.   
 
3. Az alapító a folyamatos működés biztosítására a közalapítványt a mindenkori éves költségvetéséből 
a “tanulmányi ösztöndíj közalapítvány” címen, külön soron megjelenő dologi költségeknek megfelelő 
költségvetési támogatásban részesíti. A támogatás felhasználása az Alapítóval évenként  megkötendő 
megállapodásban rögzítettek szerint történik. 

 
4. A közalapítványhoz bármely hazai vagy külföldi természetes vagy jogi személy, illetve jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezet pénzbeli, vagy természetbeni adománnyal, 
vagyonrendeléssel csatlakozhat. A csatlakozás elfogadásáról a kuratórium dönt. 
 
5. A közalapítvány további vagyoni forrásai: 

a/. az SZJA törvény 41. alapján befizetett közcélú adományok, 
b/. az 1996. CXXVI. tv. alapján a magánszemélyek jövedelemadójának, a magánszemély 

rendelkezése alapján befolyó, meghatározott része, 
c/. a hazai és külföldi természetes személyek és jogi személyek, vagy ezek jogi személyiséggel 

nem rendelkező társasága részéről nyújtott hozzájárulás, 
d/. a közalapítvány saját bevételei. 

6. A közalapítvány vállalkozási tevékenységet nem végezhet. 
 
7. A közalapítvány vagyonának felhasználási módja: 
 a/. A közalapítvány a mindenkori alaptőkéjének, annak hozadékának, valamint a feltétel nélküli és 

feltételhez kötött pénzbeli és természetbeni adományok és támogatások felhasználásával kívánja 
elérni céljait. 
 b/. A pályázatokkal megszerezhető támogatás formái: tanulmányi ösztöndíj, tanulmányi 
támogatás, melyet nyitott pályázaton, illetve a feltétel teljesítésével lehet elnyerni. 

 c/. A közalapítvány  törzsvagyonának összegét nem oszthatja fel, arra nem írhat ki pályázatot. 
 
8. A közalapítvány vagyonának felhasználásáról annak kezelő szerve, a kuratóriumi testület dönt. 
 
9. A közalapítvány gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt csak jelen létesítő 
okiratban meghatározott közhasznú tevékenységére fordíthatja. 

10. A közalapítvány szolgáltatásaiból  bárki részesülhet, aki azt a kuratóriumtól kéri, vagy a 
szolgáltatások igénybevételére egészségi állapota, szociális helyzete vagy más ok miatt egyébként  
rászorult.   

IV. A közalapítvány szervezete. A kezelő feladatai, működése 

 
1. A közalapítvány legfőbb szerve a kuratórium. A kuratórium az alapító által e feladatra felkért 9 
/kilenc/ tagú kezelő szerv. A kuratórium a közalapítvány legfőbb testületi irányító, döntéshozó, 
képviseleti és gazdálkodó szerve. A kuratórium tagjai: elnök, alelnök, tagok. A kuratórium tagjai:  

 
 
A kuratórium elnöke: 



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

2. T. Zuggó Tünde         lakik: 1115 Budapest, Fejér Lipót u. 6. 
 

A kuratórium tagjai:  
            3. André Marcell          lakik: 9400 Sopron Ady Endre út 184 
            4. Illyés Miklós                        lakik:1095 Budapest, Mester u. 9. IV/4. 
            5. Kállay Gáborné                    lakik: 1095 Budapest, Mester u. 65. II/1. 
            6. Kun Péter                              lakik: 1091 Budapest, Ifjúmunkás u. 32. III/21. 
            7. Leskó Emese                        lakik: 1091 Budapest, Ifjúmunkás u. 6/1. II/6. 
            8. Velenczei Ágnes             lakik: 1091 Budapest, Üllői út 177. fsz. 
            9. Zombory Miklós                   lakik: 1093 Budapest, Lónyay u. 45.   
 
A kuratórium tagjai az alapítóval alkalmazotti, vagy más érdekeltségi jogviszonyban nem állnak. 
 
2. 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. 

3. A kuratóriumi megbízás az alapítványi célok maradéktalan megvalósítása érdekében, határozatlan 
időtartamra szól, azzal, hogy az alapító, amennyiben veszélyben látja a közalapítvány céljainak 
megvalósítását, jogosult a kuratórium tagjának vagy tagjainak visszahívására. Ugyancsak az alapító 
jogosult a kuratórium tagjai körében bekövetkezett változásokat a közalapítványt nyilvántartásba vevő 
bíróság felé írásban bejelenteni. A kuratórium tagjainak megbízatása a visszahíváson túl megszűnik 
önkéntes lemondással, továbbá halállal is. 

4. A kuratórium feladat- és hatásköre: 

4.1. Az Alapító Okirat II. pontjában meghatározott célkitűzések megvalósítása,  ezen belül rendes 
határozathozatali rendjének megfelelő elfogadásával: 

-a közalapítvány éves tervének és költségvetésének meghatározása, gazdálkodásának 
irányítása,  

- a közalapítvány éves beszámolójának jóváhagyása minden év május 31. napjáig, 
- az éves beszámoló elfogadásával egyidejűleg éves közhasznúsági melléklet elkészítése és 

jóváhagyása,  
-döntés a beszámoló és az éves közhasznúsági melléklet közzétételi módjáról, az ezért felelős 

személy kijelöléséről és beszámoltatásáról, 
-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 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. 
 
4.1.1. 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, valamint éves közhasznúsági mellékletének legfontosabb adatait,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. 

 
4.2. A kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik  

-az éves beszámoló elfogadásával egyidejűleg közhasznúsági melléklet elkészítése és 
elfogadása, közzétételi módjának meghatározása,  

-döntés befektetési tevékenységől, ilyen tevékenység végzése esetén befektetési szabályzat 
elkészítése és elfogadása. 
Fentieket a kuratórium rendes határozathozatali rendjének megfelelően fogadja el.  
 
4.3. A kuratórium feladata a fentiekben meghatározottakon túl mindaz, amit az Alapító Okirat és a 
Szervezeti- és Működési Szabályzat /SzMSz./ a hatáskörébe utal.  
 
5. A kuratórium elnöke és tagjai tisztségüket díjazás nélkül látják el, azonban a közalapítvány 
érdekében végzett munkájuk során felmerült indokolt költségeiket a közalapítvány megtéríti.  
 
6. A kuratórium működési rendje: 
 
6.1. A kuratórium szükség szerint, de évente legalább két 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. 
 
A kuratóriumi ülésre szóló meghívókat a hely, idõ és a napirend meghatározásával, az ülés kitûzött 
idõpontját legalább nyolc nappal megelõzõen, névre szólóan, írásban, 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. 
 
6.2. 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 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.    
 
6.3. A kuratórium ülésein jegyzõkönyvet 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. 
 
6.3.1. 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. 
 
6.3.2.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. A közalapítvány éves közhasznúsági mellékletébe 
bárki betekinthet, abból saját költségére másolatot készíthet.  
 



6.3.3. A kuratórium döntéseit az érdekeltekkel a döntés meghozatalát követő tizenöt napon belül 
írásban közli, továbbá a www.ferencvaros.hu oldalon közzéteszi. A közlések megtörténtéért a 
kuratórium elnöke felelős.  

 
6.4. 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. 

 
7. A közalapítvány működésének és gazdálkodásának ezen Alapító Okiratban nem részletezett 
kérdéseit - a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben 
meghatározottak figyelembe vételével - a kuratórium által rendes határozathozatali rendje szerint 
elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzatban kell rögzíteni. Az Sz.M.Sz. rendelkezései nem 
lehetnek ellentétesek az Alapító Okiratban meghatározottakkal. 
 
 

V. A közalapítvány ellenőrző szerve 
 
1. Az alapító az Alapító Okiratban meghatározottak maradéktalan megvalósításának, valamint a 
közalapítvány vagyonának fokozottabb védelme érdekében, illetve a kuratórium tevékenységének 
ellenőrzésére létrehozza az alapítvány 3 tagú Felügyelő Bizottságát.  

 
2. 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.   
 
3. 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. 
 
4. A Felügyelő Bizottság ülései nyilvánosak, a személyiségi és adatvédelmi jogok érdekében azonban 
a bizottság elnöke esetenként  zárt ülést is elrendelhet. 
 
5. A Felügyelő Bizottság hatásköre: 

-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, 

-a Felügyelő Bizottság elnöke vagy tagja a kuratórium ülésén tanácskozási joggal részt vehet, 
-a Felügyelő Bizottság elnöke, annak akadályoztatása esetén tagjai kötelesek a kuratórium 

elnökét tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szereznek tudomást, hogy 
a/. 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, 

b/. a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel. 
 
6. 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  közalapítvány  törvényességi ellenőrzést ellátó szervet. 
 



7. A Felügyelő Bizottság véleményezi a kuratórium által elkészített éves beszámolót és az éves 
közhasznúsági mellékletet.  
8. A bizottság tagjai e tevékenységük körében keletkezett, igazolt költségeik megtérítésére jogosultak.  

9. A bizottság elnöke a közalapítvány működése körében végzett tevékenységéről évente legalább egy 
alkalommal beszámol az alapítónak. 

 
VI. A kuratórium és a Felügyelő Bizottság tagjaira vonatkozó   

összeférhetetlenségi szabályok 
 

1. A kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli 
hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont], élettársa /a továbbiakban együtt: hozzátartozó / 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. 
 
2. Nem lehet a Felügyelő Bizottság elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója 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. 
 

3. A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet 
vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető 
tisztségviselője volt - annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig -, 

a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott 
adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki, 

b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel, 
c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy 

üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki, 
      d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint 
felfüggesztette vagy törölte. 
 
4. A vezető tisztségviselő, illetve annak jelölt személy köteles a közalapítvány kuratóriumát 
tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. 
 
5. A vezető tisztségviselőre alkalmazandók a Ptk.-ban és az egyesülési jogról, a közhasznú 
jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. 
törvényben (továbbiakban: Civil tv.) szabályozott kizáró okok. 

 
VII. Vegyes rendelkezések 

 
1. A közalapítvány - céljai megvalósítása érdekében - együttműködik a hasonló közfeladatot ellátó 
állami, önkormányzati és társadalmi szervezetekkel, alapítványokkal. 

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



nyilvántartásba vételt követően az Alapító Okiratot közzé kell tenni. 

2.1. A közalapítvány köteles ezen létesítő okirata szerinti tevékenységének és gazdálkodásának 
legfontosabb adatait a Ferencváros című IX. kerületi lapban évente nyilvánosságra hozni. 
 
2.2. A közalapítvány  befektetési tevékenységet nem folytat. Befektetési tevékenység esetén ezen 
Alapító Okirat IV. 4.2. pontjában meghatározottak szerint a kuratórium befektetési szabályzatot 
köteles készíteni. 
 
3. A közalapítvány a Polgári Törvénykönyv 3:403. §-ában meghatározottak szerint szűnik meg. 
Az alapítvány jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők kielégítése után megmaradó vagyon 
az alapító okiratban megjelölt személyt illeti, azzal, hogy az alapítót, a csatlakozót és az egyéb 
adományozót, továbbá ezek hozzátartozóit megillető vagyon nem haladhatja meg az alapító, a 
csatlakozó és az egyéb adományozó által az alapítványnak juttatott vagyont. 
Az alapító az általa juttatott vagyonról az alapítvány jogutód nélküli megszűnésekor az alapítvány 
céljával azonos vagy hasonló célú alapítvány vagy egyesület számára rendelkezhet, ha az alapító 
okirat ilyen esetre a vagyonról nem rendelkezik vagy a rendelkezés teljesítése lehetetlen. 
A nyilvántartó bíróság jogszabályban meghatározott szervezetnek juttatja a vagyont, ha az alapító 
okirat, vagy az alapító nem rendelkezik a megszűnő alapítvány vagyonáról, vagy ha az alapító okirat 
által megjelölt személy, vagy az alapító által megjelölt alapítvány, egyesület a vagyont nem fogadja 
el vagy azt nem szerezheti meg.   
 
4. Az Alapító Okirat módosítására az alapításakor hatályos jogszabályok alapján az alapító jogosult.  
 
5. 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, valamint a valamint a civil szervezetek bírósági 
nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény 
rendelkezései az irányadóak. 
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