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Tisztelt Képviselő-testület!
A Soroksári Dunáért és Soroksár Városfejlesztéséért Közalapítvány elnöke jelezte, hogy javasolja
kibővíteni a közalapítvány feladatait, annak érdekében, hogy a jövőben pályázati úton elnyert
támogatásokkal szélesebb körben tudják tevékenységüket ellátni.
A Közalapítvány feladatainak kibővítése a Képviselő-testület, mint Alapító kizárólagos hatáskörébe
tartozik. Emiatt szükségessé vált a közalapítvány Alapító Okiratának módosítása, hogy abban
átvezetésre kerüljenek a javasolt módosítások.
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslat II. pontjában szereplő „jelen
határozat 1. számú melléklete” alatt jelen előterjesztés 1. sz. mellékletét kell érteni.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől a döntés meghozatalát.
Határozati javaslat:
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének …./2015.
(VII.07.) határozata a Soroksári Dunáért és Soroksár Városfejlesztéséért Közalapítvány
Alapító Okiratának módosításáról, és egységes szerkezetének jóváhagyásáról
I.

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a Soroksári Dunáért és Soroksár Városfejlesztéséért Közalapítvány Alapító Okiratát
az alábbiak szerint módosítja:
1. Az Alapító Okirat III/2. 3. pont első bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„- együttműködik a környezetvédelmi feladatokat ellátó más társadalmi szervezetekkel,
önkormányzatokkal, hatóságokkal;
 a vízminőség javítását célzó fejlesztéseket dolgoz ki;
 évente legalább három alkalommal az RSD-n vízminőség vizsgálatot végez;
 a Nagy-Duna RSD-re gyakorolt hatásait vizsgáló tanulmányokat készít;
 az RSD ökorégió vízi élőhelyeinek megőrzését célzó tanulmányterveket készít;
 az RSD ökorégió növényzetének célirányos fejlesztését, a természethez közeli vízpart
kialakítását elősegítő tanulmányokat készít;
 a mezőgazdasági eredetű vízszennyeződéseket feltárja, csökkentése érdekében intézkedési
terveket készít;
 lakossági hulladékszedési akciót szervez évente legalább két alkalommal;
 az RSD ökorégióban megfelelő hulladékkezelő rendszert dolgoz ki;
 az RSD épített környezetének fejlesztése érdekében évente legalább egy alkalommal
vízcsőfektetési vagy csatornaépítési, vagy csapadékvíz elvezetési tervet készít;
 az RSD melletti területen évente legalább 2 alkalommal kaszáltat;
 a vizsgálatok elemzését, értékelését követően legalább évente egyszer tájékoztatja a
lakosságot az RSD környezeti állapotáról,
 Soroksár infrastruktúrájának és épített környezetének fejlesztése, a meglévő helyi építészeti
értékek védelme, környezetvédelme, műemlékvédelme, valamint természetvédelme.
 a Soroksári Duna-part fejlesztésének, közösségi területté alakításának támogatása;
 Soroksár közösségi életének támogatása és a környezettudatos gondolkodás módjának
kialakítása;
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 környezetvédelmi táborok, vetélkedők szervezése, támogatása
 a Duna-stratégia kidolgozásában való részvétel.”
II. Jóváhagyja a Soroksári Dunáért és Soroksár Városfejlesztéséért Közalapítvány
módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát – mely jelen határozat 1. számú
mellékletét képezi –, továbbá felhatalmazza a Polgármestert, hogy azt aláírja és gondoskodjon
arról, hogy a szükséges mellékletekkel felszerelten a Fővárosi Törvényszékhez határidőn belül
beterjesztésre kerüljön.
Határidő: 2015. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester

Az előterjesztést a Képviselő-testület döntési hatáskörben tárgyalja, a határozati javaslat elfogadása
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 50. § alapján minősített
többséget igényel.
Budapest, 2015. június 16.

Lentiné Györky Erika
aljegyző
az előterjesztés készítője

Geiger Ferenc
polgármester
előterjesztő
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1.sz. melléklet

SOROKSÁRI DUNÁÉRT ÉS SOROKSÁR VÁROSFEJLESZTÉSÉÉRT
KÖZALAPÍTVÁNY
Alapító Okirata
EGYSÉGES SZERKEZETBEN
I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete, a RáckeveiSoroksári Dunaág (továbbiakban: RSD) vízminőségének javítása, a parti sáv környezetét javító
fejlesztések előmozdítása érdekében a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a
továbbiakban: Ptk.) 74/G. § (1) bekezdése alapján az a …/2015.(VII.07.) Ök.sz., 59/2015. (II.17.)
Ök. sz., 613/2014. (XI.25.) Ök.,190/2014.(IV.15.) Ök., 176/2014.(III.18.) Ök., a 202/2012. (V. 08.)
Ök., 29/2012. (I.17.) Ök., 158/2011.(IV.12.) Ök.sz., a 146/2011.(III.16.) Ök.sz., a 63/2009.(III.17.)
Ök.sz., a 499/2008. (XI.11.) Ök. sz., 469/2007. (X.09.) Ök. sz., a 127/2007. (IV.10.) Ök. sz., az
57/2007. (II.13.) Ök. sz., a 410/2003. (XI.11.) Ök. sz., a 199/2003. (V.13.) Ök. sz., a 12/2003.
(I.21.) Ök. sz., a 296/2000. (VII.11.) Ök. sz., a 83/2000. (IV.18.) Ök. sz., a 109/1999. (03.09.) Ök.
sz., az 5/1999. (I.26.) Ök. sz., a 642/1998. (XII.08.) Ök. sz., a 365/1997. (IX.30.) Ök. sz.
határozatokkal módosított 301/1997. (VII.29.) Ök. sz. határozatával az alábbi közalapítványt hozza
létre. (A Soroksári Dunáért Közalapítványt, a Fővárosi Bíróság 6833 számon az alapítványi
nyilvántartásába 1997. október 17. napján jegyezte be.)
II. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete, Soroksár
településfejlesztésének előmozdítása érdekében a Ptk. 74/G.§ (1) bekezdése alapján az …../2015.
(VII.07.) Ök. sz., 59/2015. (II.17.) Ök. sz. ,613/2014. (XI.25.) Ök. 498/2008. (XI.11.) Ök. sz.,
55/2007. (II.13) Ök. sz., a 409/2003. (XI.11.) Ök. sz., a 11/2003. (I.21.) Ök. sz., a 81/2000. (IV.18.)
Ök. sz., a 3/1999. (I.26.) Ök. sz., a 643/1998. (XII.08.), a 394/1998. (VII.14.), az 516/1997.
(XI.11.), a 126/1997. (III.25.), a 634/1995. (XII.05.), a 632/1995. (XII.05.) Ök. sz. határozatokkal
módosított az 586/1995. (XI.07.) Ök. sz. határozatával az alábbi közalapítványt hozza létre. (A
Soroksár Városfejlesztéséért Közalapítványt, a Fővárosi Bíróság 5877 számon az alapítványi
nyilvántartásába 1996. január 15. napján jegyezte be.)
III/1. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete – mint a
Soroksári Dunáért Közalapítvány és a Soroksár Városfejlesztéséért Közalapítvány alapítója –
kérelmére az illetékes bíróság elrendelte a közalapítványok egyesítését, úgy hogy a Soroksár
Városfejlesztéséért Közalapítvány csatlakozik a Soroksári Dunáért Közalapítványhoz, tekintettel
arra, hogy mindkét alapítvány céljai között szerepelt „az épített és természeti környezet védelme” és
az érintett alapítványok céljainak megvalósításával összhangban áll, valamint egyesítésükkel
gazdaságosabb, hatékonyabb működés valósítható meg.
III/2. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete –mint az
egyesülés következtében megszűnt Soroksár Városfejlesztéséért Közalapítvány alapítója – a
Soroksár Városfejlesztéséért Közalapítvány vagyonát jelen alapítvány támogatására fordítja.
1. A közalapítvány neve:
Soroksári Dunáért és Soroksár Városfejlesztéséért
Városfejlesztéséért Közalapítvány jogutódja.
2. A közalapítvány székhelye:
1239 Budapest Grassalkovich út 162.
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Közalapítvány,

amely

a

Soroksár

Levelezési cím:
1734 Budapest, Pf.: 111.
3. A közalapítvány Önkormányzattól átvett feladatai, céljai és egyéb tevékenységei:
 együttműködik a környezetvédelmi feladatokat ellátó más társadalmi szervezetekkel,
önkormányzatokkal, hatóságokkal;
 a vízminőség javítását célzó fejlesztéseket dolgoz ki;
 évente legalább három alkalommal az RSD-n vízminőség vizsgálatot végez;
 a Nagy-Duna RSD-re gyakorolt hatásait vizsgáló tanulmányokat készít;
 az RSD ökorégió vízi élőhelyeinek megőrzését célzó tanulmányterveket készít;
 az RSD ökorégió növényzetének célirányos fejlesztését, a természethez közeli vízpart
kialakítását elősegítő tanulmányokat készít;
 a mezőgazdasági eredetű vízszennyeződéseket feltárja, csökkentése érdekében intézkedési
terveket készít;
 lakossági hulladékszedési akciót szervez évente legalább két alkalommal;
 az RSD ökorégióban megfelelő hulladékkezelő rendszert dolgoz ki;
 az RSD épített környezetének fejlesztése érdekében évente legalább egy alkalommal
vízcsőfektetési vagy csatornaépítési, vagy csapadékvíz elvezetési tervet készít;
 az RSD melletti területen évente legalább 2 alkalommal kaszáltat;
 a vizsgálatok elemzését, értékelését követően legalább évente egyszer tájékoztatja a
lakosságot az RSD környezeti állapotáról,
 Soroksár infrastruktúrájának és épített környezetének fejlesztése, a meglévő helyi építészeti
értékek védelme, környezetvédelme, műemlékvédelme, valamint természetvédelme.
 a Soroksári Duna-part fejlesztésének, közösségi területté alakításának támogatása;
 Soroksár közösségi életének támogatása és a környezettudatos gondolkodás módjának
kialakítása;
 környezetvédelmi táborok, vetélkedők szervezése, támogatása
 a Duna-stratégia kidolgozásában való részvétel.
A közalapítvány a céljai megvalósítása érdekében
műemlékvédelem, természetvédelem és környezetvédelem.

az

alábbi

tevékenységeket

végzi:

A közalapítvány tevékenységét főként az RSD Csepel-Pesterzsébet-Soroksár hármas határpontjától
Dunaharaszti közigazgatási határáig terjedő szakaszon fejti ki.
A közalapítvány a tevékenységét az alábbi közfeladatokhoz kapcsolódóan végzi:
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban:
Mötv.) 13.§ (1) bekezdésben foglalt feladatok közül
 településfejlesztés, településrendezés,
 környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar-és
rágcsálóirtás,
 helyi környezet-és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás,
 víziközmű-szolgáltatás (vízrendezés, vízelvezetés, csatornázás);
- a 23.§ (4) bekezdésben foglalt feladatok közül
 ivóvíz-ellátás, szennyvízelvezetés, -kezelés és –ártalmatlanítás,
 hulladékgazdálkodás,
 környezet-és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás
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- a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális
alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 21. §-ában,
- a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. tv. 5. § (1) bekezdésében rögzített, a közterület
tisztántartásával és a lomtalanítási akciókkal kapcsolatos feladatok ellátása,
- az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. tv. 17. § (1) bekezdés c/
pontjában,
- a főváros köztisztaságáról, valamint a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységről
szóló 48/1994.(VIII.1.) Főv. Kgy. rendelet 3.§ b) pontjában,
- a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés df) pontjaiban valamint
- a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. 4.§ (1) bekezdés e/ és f/ pontjában
meghatározott alapfeladatok egyes részfeladatainak átvállalása, támogatása.
Az alapító tudomásul veszi, hogy az alapítvány létrehozása nem mentesíti őt a feladat ellátására
vonatkozó kötelezettség alól.
Az alapító tudomásul veszi, hogy a közalapítvány vállalkozási tevékenységet csak céljainak
megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. A közalapítvány az alapítványi cél
megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági tevékenység végzésére jogosult (Ptk. 3:379.§).
Gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott
tevékenységre fordítja.
A közalapítvány befektetési tevékenységet nem végez.
A közalapítvány nem lehet korlátlan felelősségű tagja más jogalanynak, nem létesíthet alapítványt
és nem csatlakozhat alapítványhoz.
4. A közalapítvány határozatlan időre jön létre.
5. A közalapítvány vagyona:
a/ Az alapító a közalapítvány céljainak megvalósítása érdekében 500.000,- Ft, azaz Ötszázezer
forint induló vagyont bocsát a közalapítvány rendelkezésére, melyet az alapítástól számított 15
napon belül átutal a közalapítvány számlájára.
A közalapítvány – mint jogutód – vagyonát képezi továbbá a Soroksár Városfejlesztéséért
Közalapítvány vagyona azzal, hogy annak kötelezettségvállalással terhelt részét még a Soroksár
Városfejlesztéséért Közalapítvány által szerződésben vállalt kötelezettség teljesítésére kell fordítani.
b/ A közalapítvány vagyonát az OTP és Kereskedelmi Bank Rt. XXIII. kerületi fiókjánál (1239 Bp.,
Grassalkovich út 128.) helyezi el a 11720018-20301303 számlaszámon.
c/ A közalapítvány vagyonát a közalapítvány kuratóriuma kezeli.
d/ A közalapítvány vagyonát céljának megfelelően, az alapító okiratban meghatározott módon kell
kezelni és felhasználni.
e/ Az alapító és a csatlakozó tudomásul veszi, hogy a közalapítvány részére juttatott vagyont nem
vonhatja el és nem követelheti vissza
6. A közalapítványi vagyon felhasználásának szabályai:
a/ A közalapítvány vagyonát céljai elérése érdekében lehet felhasználni úgy, hogy az alapítói
vagyon 10 %-a mindenkor rendelkezésre álljon.
b/ A közalapítvány a céljainak megvalósítását pályázatok kiírásával, rendezvények szervezésével,
támogatásával is elő kívánja mozdítani, melyről a kuratórium dönt.
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A pályáztatás szabályai, kedvezményezettek:
A támogatást az a szervezet, vagy magánszemély kaphatja, amely (aki) a pályázati kiírásban
meghatározott célok megvalósítása érdekében közvetlenül, vagy közvetve hatékonyan
közreműködik.
Az alapító és a csatlakozó abban az esetben lehet a közalapítvány kedvezményezettje, ha a
közalapítvány célja az alapító tudományos, irodalmi vagy művészeti alkotásainak gondozása.
Az alapító és a csatlakozó hozzátartozója abban az esetben lehet a közalapítvány
kedvezményezettje, ha a közalapítvány célja a hozzátartozó tudományos, irodalmi vagy művészeti
alkotásainak gondozása, a hozzátartozó ápolása, gondozása, tartása, egészségügyi ellátási
költségeinek viselése, iskolai tanulmányainak ösztöndíjjal vagy egyéb módon történő támogatása.
c/ A közalapítvány pályázat kiírása nélkül évente a vagyona 5%-ának mértékéig, de legfeljebb
összesen egymillió forint (közvetlen vagy közvetett) támogatást nyújthat az alapító okiratban foglalt
célokra. Meghívásos pályázat kiírására kizárólag akkor kerülhet sor, ha
- azt törvény vagy kormányrendelet lehetővé teszi és
- pályázati kiírás tartalmazza a támogatási célt, a támogatás feltételeit és az elszámolás részletes
rendjét (2006. évi LXV. tv. 1.§ (2) c)).
7.A közalapítvány pénzügyi forrásai:
A szomszédos folyamparttal rendelkező önkormányzatok, vállalatok, vállalkozások, természetes és
jogi személyek befizetései, ingó és ingatlan vagyontárgyak felajánlása, rendezvények bevételei,
pályázatokon elnyert összegek.
8. A közalapítvány ügyvezető szerve a kuratórium..
a) A kuratórium tagjait az alapító jelöli ki határozott időre, de legfeljebb 5 éves időtartamra. A
megbízás a tisztségnek a kijelölt személy által történő elfogadásával jön létre.
A kuratóriumi tagság megszűnik:
- a megbízatás időtartamának lejártával,
- visszahívással,
- lemondással,
- a tag halálával,
- a tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő
korlátozásával,
- a taggal szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkezésével,
- a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény 9.§
(2) és 10.§ (3) bekezdése alapján és egyéb jogszabályban meghatározott
esetekben és módon.
A kuratórium tagját megbízatásának lejárta előtt az alapítványi cél megvalósításának közvetlen
veszélyeztetése esetén az alapítói jogok gyakorlója visszahívhatja.
A tag a megbízatásáról bármikor, indokolás nélkül az alapítóhoz címzett nyilatkozattal lemondhat.
Amennyiben a közalapítvány működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új tag kijelölésével,
ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá.
b)A kuratórium létszáma:
5 fő
c) A kuratórium elnöke:
2015. március 16. napjától 2020. március 15. napjáig terjedő
határozott időre
Szépné Keszi Éva
1213 Budapest, Mária királyné útja 120.
Az elnök megbízatása 2015. március 16. napjától 2020. március 15. napjáig tartó határozott
időtartamra szól, kijelöléséről és visszahívásáról az Alapító dönt.
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d) A kuratórium tagjai:

megválasztásuk napjától 2020. március 15. napjáig tartó
határozott időre:
Horváth Rudolf
1239 Budapest, Orbánhegyi dűlő 25.
Kapdebo Lóránd
2146 Mogyoród, Radnóti köz 1.
Prekovics Gábor
1238 Budapest, Dara u. 30.
Zséli András
1239 Budapest, Láva u. 30.
szám alatti lakosok.

Az alapítóval jogviszonyban áll:

-

Az alapítóval nem áll jogviszonyban:

Szépné Keszi Éva
Horváth Rudolf
Kapdebo Lóránd
Prekovics Gábor
Zséli András

A kuratóriumi tagság 2015. március 16. napjától 2020. március 15. napjáig tartó határozott időtartamra
szól.
e) Az alapító tudomásul veszi, hogy a kuratórium munkájában részt vehet, de irányítói befolyást
nem gyakorolhat abban.
f) A kuratórium tagjaira vonatkozó kizáró és összeférhetetlenségi szabályok.
Nem lehet a kuratórium tagja:
i. a közalapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója,
ii. az a személy, akinek kijelölésével az alapító és a közeli hozzátartozói a kuratóriumban
többségbe kerülnének,
iii. az a nagykorú személy, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges
körben korlátozták,
iv.
az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek,
amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült,
v. az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak, és az eltiltás hatálya alatt az ítéletben a
közalapítvány tevékenységét jelölték meg, mindaddig, míg az eltiltás hatálya alatt áll,
vi.
a közhasznú szervezet megszűnését követő három évig az a személy, aki korábban olyan
közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűntét megelőző két évben legalább egy
évig - vezető tisztséget, amely
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,
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d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény
szerint felfüggesztette, vagy törölte.
vii.

akivel szemben az i-vi. pontban meghatározottakon túl jogszabályban meghatározott
kizáró, vagy összeférhetetlenségi ok áll fenn,

A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú
szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más szervezetnél is
betölt.
g) A kuratórium tagjai tevékenységüket társadalmi munkában, díjazás nélkül látják el.
9. A kuratórium jogköre:
a) A kuratórium a közalapítvány ügyvezető szerve. Dönt minden a közalapítvány feladatkörét érintő
kérdésben. Felelős a közalapítvány vagyonának hatékony működtetéséért, gyarapításáért és a
vagyon alapítványi célokat szolgáló felhasználásáért.
b) A kuratórium üléseit szükség szerint, de legalább évente 3 alkalommal tartja, ülései nyilvánosak.
A kuratórium üléseit az elnök jogosult összehívni két héttel az ülés előtt írásban, igazolható módon,
az ülés időpontjáról, helyéről és napirendi pontjáról szóló meghívóval.
A közalapítvány gazdálkodását érintő kérdésben, lemondó nyilatkozat tárgyalása esetén, a
kuratóriumi tagok felének, valamint a felügyelő bizottság kezdeményezésére össze kell hívni a
kuratórium ülését.
c) A kuratórium akkor határozatképes, ha az ülésen a megválasztott tagok több mint fele jelen van.
A kuratórium döntéséhez legalább három tag egybehangzó szavazata szükséges. A tagok egyhangú
szavazata szükséges azonban az SZMSZ elfogadásáról, illetőleg módosításáról, az éves
munkatervről, az éves költségvetés és mérlegbeszámoló elfogadásáról szóló döntés meghozatalakor.
A kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek a közeli
hozzátartozója (Ptk. 8:1. § (1) 1 pont), élettársa a határozat alapján
a) kötelezettség, vagy felelősség alól mentesül, vagy
b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.
d) A kuratórium évente köteles beszámolni tevékenységéről az alapítónak, és köteles
gazdálkodásának legfontosabb adatait nyilvánosságra hozni, valamint a közalapítványhoz
csatlakozóknak, különös tekintettel a közalapítvány vagyonának kezeléséről, felhasználásáról,
melynek elfogadása az alapító kizárólagos hatásköre. A beszámolót az alapító a rá irányadó
szabályok szerint fogadja el.
A közalapítvány gazdálkodásának és tevékenységének legfontosabb adatait a Soroksári Hírlapban
és a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kifüggesztés útján hozza nyilvánosságra.
e) A kuratórium kidolgozza Szervezeti és Működési Szabályzatát.
f) Dönt a megvalósítandó feladatokhoz rendelhető pénzeszközökről, a megvalósulás módjáról, a
határidők megjelöléséről és a végrehajtás teljesítésének ellenőrzéséről.
g) A felügyelő bizottság elnökét és tagjait a kuratórium ülésére tanácskozási joggal meg kell hívni.
h) 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.
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10. A közalapítvány bankszámlája feletti rendelkezésre Szépné Keszi Éva elnök önállóan,
helyettesítése esetén Horváth Rudolf és Prekovics Gábor kuratóriumi tagok együttesen jogosultak.
11. A közalapítvány nyitott, ahhoz bárki csatlakozhat, kivéve a pártokat.
A közalapítvány pártoktól független, közvetlen pártpolitikai tevékenységet nem folytat,
országgyűlési képviselői, megyei, fővárosi önkormányzati választáson jelöltet nem állít és nem
támogat, szervezete pártoktól támogatást nem fogad el, azoknak anyagi támogatást nem nyújt. A
közalapítványhoz való csatlakozási szándék elfogadásáról a kuratórium dönt. Az alapítványhoz
csatlakozót alapítói jogok nem illetik meg.
12. A közalapítványt Szépné Keszi Éva (szül. név: Keszi Éva, szül. hely, idő: Szeged., 1958.01.19.,
an.: Illyés Ilona) 1213 Budapest, Mária királyné útja 120. szám alatti lakos, a kuratórium elnöke
képviseli.
13.
A közalapítványnál felügyelőbizottság működik. A felügyelőbizottság létszáma: 3 fő. A
felügyelőbizottság elnökét és tagjait az alapító jelöli ki határozott időre, de legfeljebb 5 éves
időtartamra. A megbízás a tisztségnek a kijelölt személy által történő elfogadásával jön létre.
A felügyelőbizottsági tagság megszűnik:
- a megbízatás időtartamának lejártával,
- visszahívással,
- lemondással,
- a tag halálával,
- a tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő
korlátozásával,
- a taggal szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkezésével,
- a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény 9.§
(2) és 10.§ (3) bekezdése alapján és egyéb jogszabályban meghatározott
esetekben és módon.
A felügyelőbizottság tagját megbízatásának lejárta előtt az alapítványi cél megvalósításának
közvetlen veszélyeztetése esetén az alapítói jogok gyakorlója visszahívhatja.
A tag a megbízatásáról bármikor, indokolás nélkül az alapítóhoz címzett nyilatkozattal lemondhat.
Amennyiben a közalapítvány működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új tag kijelölésével,
ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá.
A felügyelőbizottság elnöke: 2015. március 16. napjától 2020. március 15. napjáig tartó határozott
időre
Kertai Ede Béláné
1238 Budapest, Felső Duna sor 14.
szám alatti lakos.
A felügyelőbizottság tagjai: 2015. március 16. napjától 2020. március 15. napjáig tartó határozott
időre
Vérten Lászlóné
1237 Budapest, Hrivnák Pál u. 42.
Koncz Zoltánné
1238 Budapest, Grassalkovich út 24/A.
szám alatti lakosok.
14. Nem lehet a felügyelő szerv elnöke, vagy tagja
a) az a személy, aki a kuratórium elnöke vagy tagja,
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b) az a személy, aki a közalapítvánnyal a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló
munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp
nem rendelkezik,
c) az a személy, aki a közalapítvány cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés
nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat,
d) az a személy, aki az a) – c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója.
e) az a nagykorú személy, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben
korlátozták,
f) az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a
büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült,
g) az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak, és az eltiltás hatálya alatt az ítéletben a
közalapítvány tevékenységét jelölték meg, mindaddig, míg az eltiltás hatálya alatt áll.
h) a közhasznú szervezet megszűnését követő három évig az a személy, aki korábban olyan
közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig vezető tisztséget, amely
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.
l) akivel szemben az a-h. pontban meghatározottakon túl jogszabályban meghatározott kizáró,
vagy összeférhetetlenségi ok áll fenn.
A felügyelőbizottság tagjaira a kuratórium tagjaira vonatkozó kizáró és összeférhetetlenségi
szabályokat kell megfelelően alkalmazni.
A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú
szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más szervezetnél is
betölt.
15. A felügyelőbizottság tagjai nem állnak jogviszonyban sem az alapítóval, sem a kuratórium
tagjaival.
A felügyelőbizottság elnöke és tagja a közalapítvány kuratóriumának ülésén tanácskozási joggal
részt vehet.
Az alapító elé terjesztett éves beszámolót meg kell küldeni a felügyelőbizottságnak is.
A felügyelőbizottság ellenőrzi a közhasznú szervezet működését és gazdálkodását. Ennek során a
vezető tisztségviselőktől jelentést kérhet, továbbá a közhasznú szervezet könyveibe és irataiba
betekinthet, azokat megvizsgálhatja.
A felügyelőbizottság köteles az intézkedésre jogosult kuratóriumot tájékoztatni és annak
összehívását kezdeményezni, ha arról szerez 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 intézkedésre jogosult kuratórium
döntését teszi szükségessé,
b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.
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Az intézkedésre jogosult kuratóriumot a felügyelőbizottság indítványára - annak megtételétől
számított 30 napon belül - össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a kuratórium
összehívására a felügyelőbizottság is jogosult.
Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket
nem teszi meg, a felügyelő szerv köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó
szervet.
A felügyelőbizottság célvizsgálatot folytathat, ha a közalapítvány céljait veszélyeztetve látja.
A felügyelőbizottság ügyrendjét maga állapítja meg.
16. A felügyelőbizottság akkor határozatképes, ha az ülésen valamennyi megválasztott tag jelen
van.
A felügyelőbizottság döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza.
17. Az alapítvány megszűnik a Ptk. 3:403.§-ában, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV. tv. 1. § (4)
bekezdésben meghatározott esetekben. A közalapítvány megszűnése esetén az alapító köteles a
megszűnt közalapítvány vagyonát - a hitelezők kielégítése után - a megszűnt közalapítvány céljához
hasonló célra fordítani és erről a nyilvánosságot megfelelően tájékoztatni. E kötelezettsége
teljesítése során az alapító a megszűnt közalapítvány jogi személyiséggel rendelkező szervezeti
egységét saját alapítású költségvetési szervvé alakíthatja át a költségvetési szerv alapítására
vonatkozó szabályok megfelelő alkalmazásával. Ennek során azonban gondoskodnia kell annak a
jogszabálynak a kiadásáról, amely tartalmazza a jogutódlással kapcsolatos és mindazon
rendelkezéseket, amelyek a közalapítvány bírósági nyilvántartásból való törlésének napjával azonos
fordulónapon az érintett jogi személy további működésének folyamatosságát megfelelően
biztosítják.
Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 37.§ (3) bekezdésében foglaltak részletezését a
közalapítvány kuratóriumának SZMSZ-e tartalmazza.
18. A bíróság nyilvántartásba vételt kimondó jogerős végzését követően az alapító okiratot
hivatalos lapban közzé kell tenni. A közalapítvány alapító okiratának módosítását (módosítással
egybeszerkesztett szövegét) a Magyar Közlönyben, illetve az önkormányzat hivatalos lapjában ennek hiányában a helyben szokásos módon - közzé kell tenni.
19. Az alapító tudomásul veszi, hogy a közalapítvány a bíróság nyilvántartásba vételt elrendelő
végzésének jogerőre emelkedésével jön létre.
20. Az alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben Ptk., az egyesülési jogról, a közhasznú
jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV.
törvény, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. és egyes kapcsolódó törvények
módosításáról szóló 2006. évi LXV. tv., valamint az alapítványok gazdálkodási rendjével
kapcsolatos jogszabályok az irányadóak.
Az Alapító jelen egységes szerkezetű Alapító Okirat aláírásával megbízást ad, egyidejűleg
meghatalmazza dr. László Jenő ügyvédet jelen okirat ellenjegyzésére és a Fővárosi Törvényszék
előtti eljárásban a jogi képviselete ellátására.
Budapest, 2015. ……………………
12

………………………………….
Budapest Főváros XXIII. kerület
Soroksár Önkormányzata, mint
Alapító
Geiger Ferenc polgármester

………………………………….
Budapest Főváros XXIII. kerület
Soroksár Önkormányzata, mint
Alapító
dr. Laza Margit jegyző

Ellenjegyzem és igazolom, hogy az alapító okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az
alapító okirat-módosítások alapján hatályos tartalmának.
Az alapító okiratban a 2015. július 07-i módosítást, változást a vastag betűvel szedett rész
tartalmazza.
2015. július
…………………………………….
dr. László Jenő
ügyvéd
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