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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) 32. § (1)
bekezdése alapján közhasznú szervezetté olyan, Magyarországon nyilvántartásba vett
közhasznú tevékenységet végző szervezet minősíthető, amely a társadalom és az egyén közös
szükségleteinek kielégítéséhez megfelelő erőforrásokkal rendelkezik, továbbá: civil szervezet
(ide nem értve a civil társaságot), vagy olyan egyéb szervezet, amelyre vonatkozóan a
közhasznú jogállás megszerzését törvény lehetővé teszi.
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények
módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény 1. § (3a) bekezdése a közalapítványokra a Civil
törvény civil szervezetekre vonatkozó rendelkezéseit rendeli alkalmazni azonban a
közhasznúság tárgykörét tekintve a Civil törvény értelmező rendelkezései között, a 2. § 6.
pontja rögzíti, hogy civil szervezet: a civil társaság, a Magyarországon nyilvántartásba vett
egyesület, az alapítvány.
Mindezekre tekintettel „Ferencvárosi Közbiztonsági Közalapítvány” (továbbiakban
Közalapítvány) nem felel meg a Civil törvény 32.§ (1) bekezdés a) és b) pontjában
meghatározott közhasznúsági kritériumoknak, melynek következtében, a Civil törvény 75. §
(5) bekezdés III. fordulata értelmében visszamenőleges hatállyal, 2014. június 1. napjától nem
jogosult a közhasznú megjelölés használatára, illetve az ahhoz kapcsolódó kedvezmények
igénybevételére.
A Fővárosi Törvényszék tájékoztatása szerint a Közalapítvány nyilvántartási adatai és a
létesítő okiratában foglaltak nem kelthetik azt a látszatot, amely közhasznúságát illetően
megtévesztésre adhat okot, így szükséges a Közalapítvány létesítő okiratának azon
módosítása, amely a szervezet közhasznú jogállására utal.
A jogszabályok értelmében a közalapítványnál – mivel nem közhasznú és az éves bevétele
nem éri el az 50 millió forintot – nem kötelező a felügyelő bizottság létrehozása. Ezért,
valamint a jelenlegi három tagú felügyelő bizottság egy tagjának lemondása miatt javaslom a
felügyelő bizottság megszüntetését.
A Közalapítvány Alapító Okiratát továbbá a a 2014. március 15-én hatályba lépett Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban Ptk.) jogszabályi változásaihoz
igazodó megfeleltetésével kapcsolatosan felülvizsgálni szükséges. A jogszabályi
változásokból eredően az Közalapítvány Alapító Okiratának szerkezetének átalakítására is sor
került a bíróság által közzétett sablonnak megfelelően. Így olyan mértékű változtatásokra
került sor, mely a korábbi Alapító Okirat hatályon kívül helyezését és új Alapító Okirat
elfogadását teszik szükségessé.
Fentiekre tekintettel kérem az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi határozati javaslat
elfogadását.
Budapest, 2016. február 12.
Tisztelettel:
dr. Bácskai János s.k.
polgármester

Határozati javaslat
A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy
1.) a „Ferencvárosi Közbiztonsági Közalapítvány” a 2013. évi V. törvény, valamint a
2011. évi CLXXV. törvény hatálya alatt működik tovább,
2.) a „Ferencvárosi Közbiztonsági Közalapítvány” felügyelő bizottságát megszünteti,
3.) a 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
Közbiztonsági Közalapítvány” 2012. május 3-án kelt, Alapító Okiratát hatályon kívül
helyezi és ezzel egyidejűleg elfogadja a …../2016. számú előterjesztés mellékletét
képező új Alapító Okiratot.
4.) felkéri a Polgármester Urat, hogy gondoskodjon a „Ferencvárosi Közbiztonsági
Közalapítvány” új Alapító Okiratának aláírásáról, valamint a változás Fővárosi
Törvényszéknél történő átvezetéséről.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
Határidő: 1-3. pont: 2016. február 18.
4. pont: 2016. március 15.
Melléklet: a „Ferencvárosi Közbiztonsági Közalapítvány” új Alapító Okirata

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának
"Ferencvárosi Közbiztonsági Közalapítvány”
Alapító Okirata
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete /a
továbbiakban: Alapító/ a kerületben élő és dolgozó állampolgárok élet- és vagyonbiztonságának
védelme és megszilárdítása, gazdálkodó szervezetek biztonságosabb működésének elősegítése
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:
„Ferencvárosi Közbiztonsági Közalapítvány”

3.

A közalapítvány székhelye:

4.

Az alapítói induló vagyon:

1092 Budapest, Bakáts tér 14.

3.500.000 Ft azaz hárommillió ötszázezer forint, melyet az e célra nyitott pénzintézeti számlán
Alapító teljes egészében elhelyezett. A 3.500.000 Ft induló vagyonból 1 millió Ft a törzsvagyon,
2,5 millió Ft szabadon felhasználható összeg. A Közalapítvány javára történő befizetések a
törzstőke feletti szabadon felhasználható összeget gyarapítják, tehát nem növelik a törzstőkét.
5.

A közalapítvány célja:
A kerületben élő és dolgozó állampolgárok élet- és vagyonbiztonságának védelme és
megszilárdítása, gazdálkodó szervezetek biztonságosabb működésének elősegítése

6.

A közalapítvány tevékenysége:
A Közalapítvány Ferencváros területén működő intézményekkel, hatóságokkal, civil
szervezetekkel, magánszemélyekkel együttműködve saját eszközeivel hatékonyabbá és
eredményesebbé teszi a bűnmegelőző tevékenységet, elősegíti a közbiztonság fenntartását,
javítását.

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 csatlakozni kívánók felajánlása lehet készpénz, szellemi alkotás, vagyoni értékkel bíró dolog.
A Kuratórium visszautasítja azt az adományt, amelynek elfogadása nemzeti érdeket vagy a

Közalapítvány célját sértené. A Közalapítványhoz adománnyal csatlakozni kívánó személy a
Közalapítvány működéséből semmilyen előnyt közvetlenül vagy közvetve nem fogadhat el.
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 3,5 millió forint készpénz, melyből 1.000.000 Ft - egymillió forint
törzsvagyon. A Közalapítvány javára történő befizetések a törzstőke feletti szabadon

felhasználható összeget gyarapítják, tehát nem növelik a törzstőkét.
9.2. A közalapítványi vagyon egy része – a törzstőke feletti rész 50 %-a vállalkozásba is vihető,
amennyiben összhangban áll a Közalapítvány célkitűzéseivel. A gazdálkodás során elért
eredmény nem osztható fel, azt az alapító okiratban meghatározott tevékenységre kell
fordítani.
9.3. Ha a csatlakozó támogató rendelkezett vagyoni juttatása felhasználásáról, úgy rendelkezése
érvényesüléséről a kuratórium gondoskodik.
9.4. A közalapítvány vagyonának felhasználásáról annak ügyvezető szerve, a kuratórium dönt.
9.5. Amennyiben a Közalapítvány befektetési tevékenységet kíván folytatni, a befektetési
szabályzat elfogadása szintén a Kuratórium hatáskörébe tartozik.
9.6. 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.
10. A közalapítvány ügyvezető szerve:
A közalapítvány ügyvezető szerve az Alapító által kijelölt 7 tagú kuratórium. A Kuratórium tagjait az
Alapító jelöli ki. A kuratórium a közalapítvány legfőbb testületi irányító, döntéshozó, képviseleti és
gazdálkodó szerve. A kuratórium tagjai: elnök, titkár, tagok. Az alapító fenntartja a kuratórium
elnökének és titkárának kijelölési jogát. A kuratórium tagjai:
10.1. A kuratórium elnöke:
Markovics József (1221 Budapest, Arany J. u. 130/b. szám alatti lakos - 302/2011. (X. 05.)
számú határozat)
10.2. A kuratórium titkára:
Orosz Árpád (1092 Budapest, Bakáts t. 9. IV. em. 4. szám alatti lakos - ……/2012. (V. 03.)
számú határozat)

10.3. A kuratórium tagjai:
a) Balla Áron (1125 Budapest, Istenhegyi út 27/b. szám alatti lakos – 302/2011. (X. 05.)
számú határozat)
c) Gávay Zoltán (1138 Budapest, Gyöngyösi út 4. I. em. 7. szám alatti lakos -302/2011. (X.
05.) számú határozat)
d) Kandolka László (1098 Budapest, Dési Huber u. 15. szám alatti lakos- 302/2011. (X.
05.) számú határozat)
f) Veres László (1094 Budapest, Viola u. 23-25/a. szám alatti lakos - 302/2011. (X. 05.)
számú határozattal)
g) Zombory Miklós (1093 Budapest, Lónyay u. 45. szám alatti lakos – 302/2011. (X. 05.)
számú határozat)
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 bankszámlája feletti
rendelkezés a Kuratórium elnöke önálló aláírásával, helyettesítése esetén a Kuratórium
titkára és bármely kuratóriumi tag együttes aláírásával valósul meg. 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 jogosult meghatározni a jelen alapító okirat rendelkezéseinek megfelelően a
közalapítványi vagyon kezelését, a vagyon felhasználásának módját, a Közalapítvány
működését és a célokat szolgáló gazdálkodás feltételeit.

A vagyon körébe tartozó egyes vagyontárgyak elidegeníthetőek, megterhelhetőek
és minden olyan vagyoni művelet elvégezhető velük, mely a vagyonnak az
alapítványi célok megvalósítását szolgálják.
10.11. A Kuratórium elnöke évente egy alkalommal köteles beszámolni a Kuratóriumnak a
közalapítványi vagyon kezeléséről és felhasználásáról, melyről a Kuratórium kötelezően
határozatot hoz.
10.12. A Kuratórium a Közalapítvány működéséről köteles az Alapítónak évente egyszer
beszámolni és gazdálkodásának legfontosabb adatait nyilvánosságra hozni.

10.13. A Közalapítvány működéséről, 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 megjelenteti a
www.ferencvaros.hu honlapon.
10.14. A kuratóriumi tagokat tevékenységük arányában tiszteletdíj illeti meg, a Közalapítvány
kamatbevételei terhére, amely tiszteletdíjakat a Kuratórium maga állapít meg.
10.15. A kuratórium működési rendje:
10.15.1. A kuratórium szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülésezik. Az
ülések összehívásáról a kuratórium elnöke, akadályoztatása esetén az általa írásban
felhatalmazott tag gondoskodik.
10.15.2. A kuratóriumi ülésre szóló meghívót – melynek tartalmaznia kell az alapítvány
nevét és székhelyét, továbbá a kuratóriumi ülés helyét, időpontját és a napirendi pontokat 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.
10.15.3. A Kuratórium valamennyi jogkörébe tartozó kérdésben szavazással dönt. A
szavazásról jegyzőkönyvet kell felvenni. A Kuratórium legalább 4 tag jelenléte esetén
határozatképes. A Kuratórium a határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza,
szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. A Kuratórium ülései nyilvánosak,
határozatait nyilvános ülésen, nyílt szavazással hozza, szükség esetén titkos szavazás is
elrendelhető. Titkos szavazás rendelhető el személyi ügyeket érintő kérdésekben.
10.15.4. 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.
10.15.5. A kuratóriumi üléseken jegyzőkönyvet kell vezetni, mely tartalmazza az ülés
helyét, idejét, a jelenlévők nevét és a napirendet. Rögzíteni kell a 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.

11. Összeférhetetlenségi szabályok:
11.1. Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.
11.2. A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni.
11.3. Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen
szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos
következmények alól nem mentesült.
11.4. Nem lehet vezető tisztségviselő 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 nem lehet.
11.5. Nem lehet vezető tisztségviselő, aki közügyektől eltiltó ítélet hatálya alatt áll (Btk. 61.§ (2)
bek. i) pont).
11.6. Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő
az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.
11.7. 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.
11.8. A vezető tisztségviselő, illetve annak jelölt személy köteles a közalapítvány kuratóriumát
tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más szervezetnél is betölt.
12. Vegyes rendelkezések
12.1. A Közalapítvány működése nyilvános, a Közalapítvány működésével kapcsolatos iratokba
– ha ezzel más személyek jogai nem sérülnek – bárki korlátozás nélkül betekinthet, és
azokról – saját költségére – másolatot készíthet a Közalapítvány székhelyén előzetes
időpont egyeztetés után.
12.2. Korlátozás nélkül bárki betekinthet a személyét érintő iratok rá vonatkozó részébe.
12.3. A jelen okiratban nem szabályozott, a Közalapítvány működésével kapcsolatos kérdéseket
a Kuratórium belső szabályzata szabályozza.
12.4. Az Alapító Okirat módosítására az alapító jogosult.
12.5. 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.
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