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Tisztelt Bizottság!
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és
Ügyrendi Bizottsága 49/2019. (IV.30.) határozatával módosított 27/2019. (III.06.)
határozatával tulajdonosi hozzájárulását adta ahhoz, hogy a - II. sz. Napsugár Óvoda
működésének segítését célul kitűző - Egy Lépés a Gyermekekért Alapítvány (a továbbiakban:
az alapítvány) alapítása során az alapítvány székhelyeként a Napsugár Óvoda által használt,
az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló, 187926/1 helyrajzi számú, természetben a
1239 Budapest, Grassalkovich út 279. szám alatt található ingatlan kerüljön bejegyzésre.
Az alapítvány 2020. július 15. napján kelt, Hivatalunkhoz 2020. július 16. napján érkezett
kérelmében jelezte, hogy az alapítvány nyilvántartásba vételére illetékességgel bíró Fővárosi
Törvényszék megállapította, hogy az Egy lépés a Gyermekekért Alapítvány elnevezés már
működő alapítvány elnevezésével összetéveszthető, ezért az alapítvány elnevezése Vidám
Napsugarak Alapítvány elnevezésre változott. Előbbiek okán kérik a székhelyhasználatot
engedélyező határozat módosítását, és az új névre székhelyhasználati hozzájárulás kiállítását.
A Tisztelt Bizottság hatásköre a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 26/2019.(XII.13.) önkormányzati rendelet 3. mellékletének (A Képviselő-testület által a
bizottságokra átruházott – nem hatósági - hatáskörök jegyzéke) 4.2. pontján alapul, amely
szerint Jogi és Ügyrendi Bizottság dönt civil szervezetek székhelybejegyzés kérelmeiről.
A leírtak alapján kérem a Tisztelt Bizottságtól döntésének meghozatalát.
Határozati javaslat:
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete Jogi és
Ügyrendi Bizottságának …/2020. (VIII.05.) határozata a 49/2019. (IV.30.) határozattal
módosított 27/2019. (III.06.) határozat módosításáról
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete Jogi és
Ügyrendi Bizottsága úgy dönt, hogy
az „Egy lépés a Gyermekekért Alapítvány” részére székhelybejegyzéshez történő tulajdonosi
hozzájárulás megadásával kapcsolatos döntéséről szóló, 49/2019. (IV.30.) határozattal
módosított 27/2019. (III.06.) határozatában névváltozás miatt az „Egy lépés a Gyermekekért
Alapítvány” szövegrész helyébe a „Vidám Napsugarak Alapítvány” szövegrész lép.
Felhatalmazza a Polgármestert az új elnevezésre szóló székhelyhasználat jogcímét igazoló
okirat aláírására, valamint a kérelmező bizottsági döntéssel kapcsolatos tájékoztatására.
Az előterjesztést a Tisztelt Bizottság átruházott hatáskörben, döntési joggal tárgyalja. A
határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges.
Budapest, 2020. július 21.
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