
         
 

Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 
 

Iktató szám: 253/2016. 

ELŐTERJESZTÉS 
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. december 13-i ülésére 

 
 
Tárgy:  Csudafa Alapítvány székhelybejegyzésére vonatkozó kérelem 
 
Előterjesztő:    Zombory Miklós alpolgármester 
 
Készítette:    Szilágyi Imre irodavezető, Humánszolgáltatási Iroda 
    Halmai András irodavezető-helyettes, Humánszolgáltatási Iroda 
     
Előzetesen tárgyalja:  Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 2016. december 12. 
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Enyedi Mária s.k. 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 

  Rendelet   

Határozat  normatív 

  hatósági 

 X egyéb 

 
 
 

A döntéshez  egyszerű X  

  minősített  többség szükséges. 

  
 
Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:  
  

igen X 

nem  

 
  

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. X 

  

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.  

  

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.  

 
 



 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Pál Orsolya, a Csudafa Alapítvány (a továbbiakban: Alapító) alapítója levélben (1. számú 

melléklet) kereste meg Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatát (a 

továbbiakban: Önkormányzat), melyben kéri, hogy nevezett megalapítandó alapítvány 

székhelyeként a Ferencvárosi Csudafa Óvoda (a továbbiakban: Óvoda) székhelyét – 1097 

Budapest, Óbester u. 9. – jegyezhessék be. 

 

Az Alapítvány létrehozásának célja szülői kezdeményezésen alapulva az, hogy támogassa az 

óvodáskorú gyermekek oktatását, nevelését, képességeik fejlesztését, valamint elősegítse az 

óvodai nevelés és oktatás feltételeinek javítását (1. számú melléklet). 

 

Az Alapítvány alapítója jelezte, hogy minden szükséges forrás és dokumentáció elő van 

készítve/rendelkezésre áll, kizárólag a székhelybejegyzéshez szükséges engedély hiányzik a 

bejegyzéshez. 

 

Az Óvoda vezetője Surmanné Kesztyűs Tünde, 2016. december 2. napján kelt levelében 

támogatja a fenti kezdeményezést és a székhelybejegyzést (2. számú melléklet). 

 

Tájékoztatom továbbá a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a székhelybejegyzés, tekintettel 

arra, hogy az iratokat a székhelyen kell tartani, ingatlanhasználatot is eredményez, mely 

ellenérték nélkül a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, valamint a 

vagyonrendeltünk alapján csak közfeladatot ellátó szervezet részére lehetséges. Tekintettel 

arra, hogy az érintett szervezet tevékenysége közcélokat fog szolgálni, de ez nem minősül 

közfeladat ellátásának, így a székhelyhasználatot jelképes - 1000 forint + ÁFA /év - bérleti díj 

ellenében javasolom engedélyezni. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy döntsön jelen előterjesztésben foglaltakról. 

 

Melléklet: 

 

1. számú: Pál Orsolya levele 

2. számú: Ferencvárosi Csudafa Óvoda támogató levele 

 

Budapest, 2016. december 6. 

 Zombory Miklós s.k. 

 alpolgármester 

 

 

 

 



Határozati javaslat 

 

„A” változat 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

1. hozzájárul, ahhoz, hogy a létrehozni kívánt „Csudafa Alapítvány” székhelyéül az 

óvoda 1097 Budapest, Óbester u. 9. szám alatti székhelyén kerüljön bejegyzésre 

bérleti szerződés megkötése mellett évi 1000 forint + ÁFA bérleti díj alkalmazásával. 

 

Határidő: 2016. december 13. 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 

2. felkéri Polgármester Urat a székhelybejegyzéshez szükséges dokumentumok 

kiadására. 

 

Határidő: döntést követő 30 napon belül 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 

„B” változat 

 

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

hogy nem támogatja a „Csudafa Alapítvány” vonatkozásában székhelybejegyzés 

engedélyezésére irányuló kérelmet. 

 

Határidő: 2016. december 13. 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 



1. számú melléklet 

 
From: Orsolya Pál [mailto:pal.orsi@gmail.com]  
Sent: Thursday, November 17, 2016 2:47 PM 

To: polgarmester 
Subject: Csudafa Óvoda alapítványa 

 

Tisztelt Polgármester Úr! 

 

Pál Orsolya vagyok, 11 éve dolgozom a Csudafa Óvodában óvodapedagógusként, és nagyon 

sokszor kérdezték tőlünk a szülők, hogy miért nincs intézményünknek még alapítványa? Ezen 

felbuzdulva elhatározta a nevelő testület, hogy létrehozzuk a Csudafa Alapítványt, melyre a 

törzstőkét előteremtettük, ügyvéddel a nyilvántartásba vételt elindítottuk, könyvelőt 

kerestünk.  

Röviden vázolnám az alapítvány célját: 

Az alapítvány célja, hogy segítséget nyújtson egy boldog és egészséges óvodás gyermek 

oktatásához, neveléséhez, képességeinek fejlesztéséhez, támogassa és elősegítse az óvodai 

nevelés és oktatás feltételeinek javítását, továbbá anyagilag hozzájáruljon az Óvoda 

épületének bővítéséhez és berendezésének korszerűsítéséhez, állagvédelemhez, az 

óvodapedagógusok szakmai továbbképzéséhez, a szülők ismereti bővítéséhez, a neveléshez 

szükséges szakmai és egyéb eszközök megvásárlásához, a szociálisan rászoruló gyermekek 

megsegítéséhez. Az óvodás gyermekek korszerű, színvonalas nevelésének támogatása, testi és 

szellemi képességeinek kibontakoztatását segítő nevelési programok kidolgozásának, 

alkalmazásának segítéséhez eszközök vásárlása, tárgyi feltételek javítása. 

Az alapítvány székhelyének, mint a központi ügyintézés valós helyszínének az óvoda 

székhelyét (1097 Budapest, Óbester u. 9.) szeretnénk megadni, ha Polgármester Úr erre 

engedélyt ad. 

Amennyiben támogató választ kapunk, szeretném elvinni a papírokat aláírásra. 

Bízom méltányos elbírálásában, 

köszönettel: 

Pál Orsolya 

óvodapedagógus - Csudafa Alapítvány leendő alapítója 

06/30-405-8960 

 

mailto:pal.orsi@gmail.com


2. számú melléklet 

 

 


