
 
 

       Iktató szám: 249/2013. 
Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 
 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. december 12-ei ülésére 

 
 
Tárgy:  A Ferencvárosi Környezetvédelmi Közalapítvány kuratóriumi elnökének 

és felügyelő bizottsági tagjának megválasztása  
 
Előterjesztő:    dr. Bácskai János polgármester 
 
Készítette:    dr. Ódor Éva – polgármesteri jogi tanácsadó 
 
Előzetesen tárgyalja:  VVKB , 2013. december 11. 
  
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Riskó György 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! 
 
 
Viczkó Zsolt a Ferencvárosi Környezetvédelmi Közalapítvány kuratóriumának elnöke 
lemondott tisztségéről és kuratóriumi tagságáról. 
 
Zimmer Mátyás a Ferencvárosi Környezetvédelmi Közalapítvány felügyelő bizottságának 
tagja lemondott tagságáról. 
 
Javaslom, hogy a kuratórium létszámát 6 főre módosítsuk, és a kuratórium elnökének 
Boldizsár László kuratóriumi tagot válassza meg a Képviselő-testület, ennek megfelelően 
módosítsa a közalapítvány Alapító Okiratát. 
 
Javaslom továbbá, hogy új felügyelő bizottsági tagnak dr. Nagy Attila Istvánnét válassza meg 
a Képviselő-testület, ennek megfelelően módosítsa a közalapítvány Alapító Okiratát. 
 
Az időközben bekövetkezett jogszabályi változásokra is tekintettel az Alapító Okirat néhány 
egyéb pontját is módosítani szükséges, ezeket az Alapító Okirat Módosítás tartalmazza, illetve 
dőlt betűvel jelezzük az Alapító Okiratban. 
 
Fentiekre tekintettel kérem az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi határozati javaslatok 
elfogadását. 
 
 
Budapest, 2013. december 10. 
 
 
      Tisztelettel: 
 
 
 
 
 
       dr. Bácskai János s.k.  
              polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Határozati javaslat 

 
1. számú határozat 
 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Ferencvárosi Környezetvédelmi Közalapítvány kuratóriumának elnökévé Boldizsár Lászlót 
megválasztja. 
Határidő: 60 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
 
2. számú határozat 
 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Ferencvárosi Környezetvédelmi Közalapítvány új felügyelő bizottsági tagjának dr. Nagy 
Attila Istvánnét megválasztja. 
Határidő: 60 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
 
 
3. számú határozat: 
 

 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy a Ferencvárosi Környezetvédelmi Közalapítvány alapító okiratának  
 

1) I. 1. pontját az alábbiak szerint módosítja: 
Az alapító neve:  
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata 

 
2) I. 5. 2. pontját az alábbiak szerint módosítja:  

 
A Közalapítvány Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 13. § (1). bek. 11. pontjában megjelölt  helyi környezet- és természetvédelem 
közfeladat ellátását segíti tevékenységével. 
 
3) III. 1.1. pontját az alábbiak szerint módosítja: 

 
A Közalapítvány kezelését, annak vagyona feletti rendelkezést az Alapító által kijelölt hat 
tagból álló Kuratórium látja el. A Kuratórium a Közalapítvány ügydöntő, ügyintéző és 
képviseleti szerve. 

 
4) III.1.5. pontját az alábbiak szerint módosítja: 

 
A Kuratórium elnöke gondoskodik az ülések jegyzőkönyveinek elkészíttetéséről, a 
Közalapítvány költségvetésének elkészítéséről, valamint elkészíti a közalapítványi 
vagyon éves felhasználásáról szóló jelentést és a közhasznúsági mellékletet, melynek 
tartalmát a 2011. évi CLXXV. törvény (Civil tv) határozza meg.  

 
5) III. 2.4. pontját az alábbiak szerint módosítja:  



A kuratórium dönt a  
- a közalapítvány éves beszámolójának és a közhasznúsági mellékletnek a 
jóváhagyásáról.  
 

6) a III. 2.7. pont törlésre kerül. 
 

7) III. 3.1. pontját az alábbiak szerint módosítja: 
 
     A kuratóriumi tagok közül Viczkó Zsolt (1221 Budapest, Ringló u. 109.) törlésre kerül. 
 
 
8) III. 3.2. pontját az alábbiak szerint módosítja:  

 
 A kuratórium elnöke: Boldizsár László (Lakcím: 1094 Balázs B. u. 10/b.) 
 

9) III.4.4. pontját az alábbiak szerint módosítja:  
 
a három felügyelő bizottsági tag közül Zimmer Mátyás (lakcím: 1118 Bp.., Kaptárkő 
u. 11.) helyett Dr. Nagy Attila Istvánné (Lakcím: 1085 Bp., Rökk Szilárd u. 5. IV/2.) 
fog szerepelni. 

 
 
Határidő: 60 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
 
  


