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Tisztelt Képviselő-testület!
A Klébl Márton Közalapítvány Soroksár Közoktatásáért, Közművelődéséért és Művészeti
Oktatásáért, a Soroksár Sportjáért Közalapítvány, és a Soroksári Dunáért és Soroksár
Városfejlesztéséért Közalapítvány kuratóriumi elnökének, kuratóriumi tagjainak és
felügyelőbizottsági tagjainak mandátuma 2020. március 15. napján lejár. A közalapítványok
alapító okiratai szerint a kuratóriumok létszáma 5 fő, a felügyelőbizottságok létszáma 3 fő.
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények
módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény 1. § (2) bekezdése értelmében a törvény
hatálybalépése előtt nyilvántartásba vett közalapítvány működésére háttérszabályként a
Polgári Törvénykönyv alapítványra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény vonatkozó rendelkezései szerint:
„XXVI. CÍM
AZ ALAPÍTVÁNY SZERVEI
3:397. § [A kuratórium]
(1) A kuratórium az alapítvány ügyvezető szerve. A kuratórium tagjai az alapítvány vezető
tisztségviselői.
(2) A kuratórium három természetes személyből áll, akik közül legalább kettőnek állandó
belföldi lakóhellyel kell rendelkeznie.
(3) Az alapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója nem lehet a kuratórium
tagja. Az alapító okirat eltérő rendelkezése semmis.
(4) Az alapító és közeli hozzátartozói nem lehetnek többségben a kuratóriumban. Az alapító
okirat eltérő rendelkezése semmis.
(5) Az alapító az alapítvány egyszemélyes ügyvezető szervéül kurátort nevezhet. A kurátorra
a kuratóriumra vonatkozó szabályokat megfelelően alkalmazni kell.
3:398. § [A kuratóriumi tagsággal kapcsolatos előírások]
(1) A kuratóriumi tagokat határozott vagy határozatlan időre lehet kijelölni vagy
megválasztani.
(2) A kuratórium tagját megbízatásának lejárta előtt az alapítványi cél megvalósításának
közvetlen veszélyeztetése esetén az alapítói jogok gyakorlója hívhatja vissza.
3:399. § [A kuratórium működése]
(1) Ha az alapító nem tartja fenn magának a kuratórium elnöke kijelölésének jogát és nem
ruházta át ezt a jogot más, alapítványi tisztséget betöltő személyre vagy más alapítványi
szervre, a kuratórium tagjai maguk közül választanak elnököt.
(2) A kuratórium évente legalább egyszer ülést tart, amelyet az elnök hív össze. Az alapító
okirat ennél ritkább ülésezést előíró rendelkezése semmis.
(3) 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.
3:400. § [A felügyelőbizottság]
(1) Ha az alapítványnál felügyelőbizottság működik, a tevékenységét az alapító részére végzi,
tevékenységéről évente az alapítói jogok gyakorlójának számol be.
(2) A felügyelőbizottság tagjaira a kuratórium tagjaira vonatkozó kizáró és
összeférhetetlenségi szabályokat alkalmazni kell.
3:401. § [Egyéb alapítványi szervek]
Az alapítványnál létesített egyéb alapítványi szervek nem csorbíthatják a kuratórium, a
felügyelőbizottság és a könyvvizsgáló jogait.”

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Klébl Márton Közalapítvány
Soroksár Közoktatásáért, Közművelődéséért és Művészeti Oktatásáért, és a Soroksár
Sportjáért Közalapítvány kuratóriumi elnöki és tagi, valamint felügyelőbizottsági elnöki és
tagi tisztségeire új természetes személyek megválasztásáról, továbbá a személyi változás
kapcsán az alapító okiratok módosításáról dönteni szíveskedjék. Tájékoztatom a Tisztelt
Képviselő-testületet, hogy a Frakciók személyi javaslatait 2020. február 27. napján bekértük.
Megítélésünk szerint a Soroksári Dunáért és Soroksár Városfejlesztéséért Közalapítvány
által átvállalt közfeladat biztosítása a polgármesteri hivatali szervezeti kereteken belül
hatékonyabban megvalósítható, ezért itt új kuratórium és felügyelőbizottság választását nem
javasoljuk, a mandátumok lejártáig a folyamatban lévő ügyek lezárása, valamint az
önkormányzat felé történő elszámolás előreláthatóan megtörténik, ezt követően a
közalapítvány megszüntetéséről külön előterjesztés készül.
Határozati javaslatok:
1.)
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
……/2020. (III.10.) határozata Klébl Márton Közalapítvány Soroksár Közoktatásáért,
Közművelődéséért és Művészeti Oktatásáért kuratóriumi elnökének és kuratóriumi
tagjainak, valamint felügyelőbizottsági elnökének és felügyelőbizottsági tagjainak
megválasztásáról és alapító okiratának módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Klébl Márton Közalapítvány Soroksár Közoktatásáért, Közművelődéséért és Művészeti
Oktatásáért kuratóriumi elnökének és tagjainak az alábbi természetes személyeket választja
2020. március 16. napjától 2025. március 15. napjáig terjedő határozott időre.
A kuratórium elnöke: …………………………….
A kuratórium tagjai:
…………………………….
…………………………….
…………………………….
…………………………….
II. A közalapítvány – alapító okirat szerinti – képviseletét ……………………….. (szül.:
……………………...,
anyja
neve:
………………………..)
……………………………………… szám alatti lakos, a kuratórium elnöke látja el.
III. A bankszámla feletti rendelkezésre – az alapító okirat szerint – …………………………..
elnök, helyettesítése esetén ………………………….. és …………………………..
kuratóriumi tag együttesen jogosultak.
IV. Az alapító okirat szerinti felügyelő bizottsági elnök tisztségére 2020. március 16. napjától
2025. március 15. napjáig tartó határozott időre ………………………….. (név)
………………………….. szám alatti lakost választja.
V. Az alapító okiratban megjelölt felügyelő bizottsági tag tisztségére 2020. március 16. napjától
2025. március 15. tartó határozott időre
……………… (név)
…………….. (lakcím)
……………… (név)
…………….. (lakcím)
szám alatti lakosokat választja.
VI. a Klébl Márton Közalapítvány Soroksár Közoktatásáért, Közművelődéséért és Művészeti
Oktatásáért Alapító Okirata 7. pontjának b), c) és d) alpontját, 9. pont e) alpontját, valamint 11.
és 12. pontját az alábbiak szerint módosítja:
7. „b) A kuratórium elnöke: 2020. március 16. napjától 2025. március 15. napjáig
terjedő

határozott időre
………………………. (név)
……………………….. (lakcím)
Az elnök megbízatása 2020. március 16. napjától 2025. március 15. napjáig tartó
határozott időtartamra szól, visszahívásáról az Alapító dönt.”
7. „c) A kuratórium tagjai: 2015. március 16. napjától 2025. március 15. napjáig tartó
határozott időre:
………………………. (név)
……………………….. (lakcím)
………………………. (név)
……………………….. (lakcím)
………………………. (név)
……………………….. (lakcím)
………………………. (név)
……………………….. (lakcím)
szám alatti lakosok.
Az alapítóval jogviszonyban áll: ………………....
Az alapítóval nem áll jogviszonyban: ………….….
Az alapító tudomásul veszi, hogy a kuratórium munkájában részt vehet, de irányítói
befolyást nem gyakorolhat abban.
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,
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
közhasznú szervezetnél is betölt.”
7. „d)
A kuratóriumi tagság a 2020. március 16. napjától tartó 5 év határozott
időtartamra, 2025. március 15. napjáig szól.”
9. „e)
A közalapítvány bankszámlája feletti rendelkezésre ………………. elnök
önállóan, helyettesítése esetén …………………….. és …………………..
kuratóriumi tagot együttesen jogosultak.”
„11. A közalapítványt ………………… (név) (születési név: …………………., születési
hely,
idő:
………………….,
anyja
neve.:
………………………..)
…………………………………. szám alatti lakos, a kuratórium elnöke önállóan képviseli,
aki az alapítvány munkavállalóival szemben a munkáltatói jogokat is gyakorolja.”
„12. 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)
b) A felügyelő bizottság elnöke: 2020. március 16. napjától 2025. március 15. napjáig
tartó határozott időre
…………………… (név)
…………… szám alatti lakos.
c)
d)

A felügyelő bizottság tagjai: 2020. március 16. napjától
2025. március 15. napjáig
tartó határozott időre
……………… (név)
…………….. (lakcím)

……………… (név)
…………….. (lakcím)
szám alatti lakosok.
A felügyelő bizottság elnökének és tagjainak megbízatása 2020. március 16. napjától
2025. március 15. napjáig tartó határozott időre szól, amely meghosszabbítható.
Az alapítóval jogviszonyban áll: …………………..
Az alapítóval nem áll jogviszonyban: ………………….
A felügyelő bizottság tagjai és elnöke tanácskozási joggal részt vehetnek a kuratórium
ülésein.
A felügyelő bizottság 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 felügyelő bizottság köteles az intézkedésre jogosult kuratóriumot tájékoztatni és
annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy
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,
a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.
Az intézkedésre jogosult kuratóriumot a felügyelő bizottság indítványára - annak
megtételétől számított 30 napon belül - össze kell hívni. E határidő eredménytelen
eltelte esetén a kuratórium összehívására a felügyelő bizottság 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 felügyelő bizottság beszámoltatja a kuratóriumot tevékenységéről. Az alapító
elé terjesztett éves beszámolót meg kell küldeni a felügyelő bizottságnak is. A
felügyelő bizottság célvizsgálatot folytathat, ha a közalapítvány céljait
veszélyeztetve látja. A felügyelő bizottság ügyrendjét maga állapítja meg. Nem
lehet a felügyelő szerv elnöke, vagy tagja
a)
az a személy, aki a kuratórium elnöke vagy tagja,
b)
az a személy, aki a közhasznú szervezettel 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 közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve
a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, illetve
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
ha) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál
nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,
hb) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt
tárt fel,
hc) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést
alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,
hd) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló
törvény szerint felfüggesztette, vagy törölte.
i) akivel szemben az a-h. pontban meghatározottakon túl jogszabályban
meghatározott kizáró, vagy összeférhetetlenségi ok áll fenn.
A felügyelőbizottság tagjaira a kuratórium tagjaira vonatkozó
összeférhetetlenségi szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

kizáró

és

A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett
közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg
más közhasznú szervezetnél is betölt.”
VII. felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Klébl Márton Közalapítvány Soroksár
Közoktatásáért, Közművelődéséért és Művészeti Oktatásáért módosítással egységes
szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát aláírja, és felkéri, hogy gondoskodjon arról, hogy az a
szükséges mellékletekkel felszerelten a Fővárosi Törvényszékhez határidőn belül
benyújtásra kerüljön.
Határidő: 2020. március 31.
Felelős: Bese Ferenc polgármester
2.)
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
……/2020. (III.10.) határozata a Soroksár Sportjáért Közalapítvány kuratóriumi
elnökének és kuratóriumi tagjainak, valamint felügyelőbizottsági elnökének és
felügyelőbizottsági tagjainak megválasztásáról és alapító okiratának módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Soroksár Sportjáért Közalapítvány kuratóriumi elnökének és tagjainak az alábbi természetes
személyeket választja 2020. március 16. napjától 2025. március 15. napjáig terjedő határozott
időre.
A kuratórium elnöke: …………………………….
A kuratórium tagjai:
…………………………….

…………………………….
…………………………….
…………………………….
II. A közalapítvány – alapító okirat szerinti – képviseletét ……………………….. (szül.:
……………………...,
anyja
neve:
………………………..)
……………………………………… szám alatti lakos, a kuratórium elnöke látja el.
III. A bankszámla feletti rendelkezésre – az alapító okirat szerint – …………………………..
elnök, helyettesítése esetén ………………………….. és …………………………..
kuratóriumi tag együttesen jogosultak.
IV. Az alapító okirat szerinti felügyelő bizottsági elnök tisztségére 2020. március 16. napjától
2025. március 15. napjáig tartó határozott időre ………………………….. (név)
………………………….. szám alatti lakost választja.
V. Az alapító okiratban megjelölt felügyelő bizottsági tag tisztségére 2020. március 16. napjától
2025. március 15. tartó határozott időre
……………… (név)
…………….. (lakcím)
……………… (név)
…………….. (lakcím)
szám alatti lakosokat választja.
VI. a Soroksár Sportjáért Közalapítvány Alapító Okirata 7. pontjának b/ és c/ alpontját, 8.
pontjának e) alpontját, valamint 10., 11. és 12. pontját az alábbiak szerint módosítja:
7.„b/ A kuratórium elnöke:
2020. március 16. napjától 2025. március 15. napjáig
terjedő
határozott időre:
……………………..
(név)
(an.:
…………………….)
…………………………….
szám alatti lakos.
Az elnök megbízatása 2020. március 16. napjától 2025. március 15. napjáig tartó
határozott időtartamra szól, visszahívásáról az alapító dönt.”
7.„c/ A kuratórium tagjai:
2020. március 16. napjától 2025. március 15. napjáig tartó
határozott időre:
…………………. (an.: …………………..) - ……………………………………..
…………………. (an.: …………………..) - ……………………………………..
…………………. (an.: …………………..) - ……………………………………..
…………………. (an.: …………………..) - ……………………………………..
szám alatti lakosok.
Az alapítóval jogviszonyban áll:

…………………………..

Az alapítóval nem áll jogviszonyban: …………………………….
A kuratóriumi tagság a 2020. március 16. napjától 2025. március 15. napjáig tartó
határozott időtartamra szól.”
8. „e) A közalapítvány bankszámlája feletti rendelkezésre ………………………… elnök
önállóan, helyettesítése esetén ………………………… és ………………………
kuratóriumi tagok együttesen jogosultak.”
„10. A közalapítványt ………………….. (születési név: ……………………., születési
hely,
idő:
……………………..,
an.:
…………………)
……………………………………………… szám alatti lakos, a kuratórium elnöke
képviseli.”

„11. 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) A felügyelő bizottság elnöke:
2015. március 16. napjától 2020. március 15.
napjáig tartó határozott időre
………………….. (an.: …………) ………………………………
szám alatti lakos.
b) A felügyelő bizottság tagjai:

megválasztásuk napjától 2020. március 15. napjáig
tartó határozott időre
………………….. (an.: …………………..) ……………………..
………………….. (an.: …………………..) ……………………..
szám alatti lakosok.

A felügyelő bizottság elnökének és tagjainak megbízatása megválasztásuk napjától
2020. március 15. napjáig tartó határozott időre szól.
Az alapító elé terjesztett éves beszámolót meg kell küldeni a felügyelő bizottságnak is.
A felügyelő bizottság tagjai és elnöke tanácskozási joggal részt vehetnek a kuratórium
ülésein.
A felügyelő bizottság beszámoltatja a kuratóriumot tevékenységéről.
A felügyelő bizottság ellenőrzi a közalapítvány működését és gazdálkodását. Ennek
során a vezető tisztségviselőktől jelentést kérhet, továbbá a közalapítvány könyveibe és
irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja.
A felügyelő bizottság célvizsgálatot folytathat, ha a közalapítvány céljait veszélyeztetve
látja.
A felügyelő bizottság köteles a 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 a kuratórium döntését teszi
szükségessé,
b/ a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.
A kuratóriumot a felügyelő bizottság indítványára – annak megtételétől számított
harminc napon belül – össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a
kuratórium összehívására a felügyelő bizottság is jogosult.
Ha a kuratórium a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges
intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelő bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a
törvényességi felügyeletet ellátó szervet.
A felügyelő bizottság ügyrendjét maga állapítja meg.”
VII. felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Soroksár Sportjáért Közalapítvány módosítással
egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát aláírja, és felkéri, hogy gondoskodjon arról, hogy
az a szükséges mellékletekkel felszerelten a Fővárosi Törvényszékhez határidőn belül
benyújtásra kerüljön.
Határidő: 2020. március 31.
Felelős: Bese Ferenc polgármester
Az előterjesztést a Képviselő-testület saját hatáskörben, döntési joggal tárgyalja. A határozati
javaslat elfogadása az Mötv. 50. § alapján minősített többséget igényel.
Budapest, 2020. február 27.

Kovátsné dr. Prohászka Beáta
osztályvezető-helyettes
Beruházási és Városüzemeltetési Osztály
az előterjesztés készítője

Bese Ferenc
polgármester
előterjesztő

