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Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület, mint alapító által létrehozott Klébl Márton Közalapítvány Soroksár
Közoktatásáért, Közművelődéséért és Művészeti Oktatásáért Alapító Okirata 2015. július 7-i
ülésén módosításra került a Fővárosi Törvényszék a Klébl Márton Közalapítvány Soroksár
Közoktatásáért, Közművelődéséért és Művészeti Oktatásáért nyilvántartásba vételével
kapcsolatos végzése alapján.
A Fővárosi Törvényszék ismételten hiánypótlást bocsájtott ki, melyre való tekintettel
szükségessé vált a Közalapítvány Alapító Okiratának módosítása, annak érdekében, hogy abban
átvezetésre kerülhessenek a hiánypótlásban foglaltak.
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslat II. pontjában szereplő „jelen
határozat 1. számú melléklete” alatt jelen előterjesztés 1. mellékletét kell érteni.
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől a döntés meghozatalát.
Határozati javaslat:
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének …./2016.
(VI. 07.) határozata a Klébl Márton Közalapítvány Soroksár Közoktatásáért,
Közművelődéséért és Művészeti Oktatásáért Alapító Okiratának módosításáról, és egységes
szerkezetének jóváhagyásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Klébl Márton Közalapítvány Soroksár Közoktatásáért, Közművelődéséért és Művészeti
Oktatásáért Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja:
1. Az Alapító Okirat 3. a) pontjának második és harmadik bekezdésében, valamint b)
pontjában a „közhasznú” kifejezés törlésre kerül.
2. Az Alapító Okirat 7. c) pontjában szereplő kuratóriumi tag neve Jäckl Henriett-ről Jäckl
Henriett Katalin névre módosul.
3. Az Alapító Okirat 9. b) pontja törlésre kerül.
4. Az Alapító Okirat 9. d) pontjának harmadik bekezdésében szereplő "közhasznú" kifejezés
törlésre kerül.
5. Az Alapító Okirat 9. d) pontjának negyedik bekezdése törlésre kerül.
II. jóváhagyja a Klébl Márton Közalapítvány Soroksár Közoktatásáért, Közművelődéséért és
Művészeti Oktatásáért 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 megfelelő példányszámban, a szükséges mellékletekkel
felszerelten a Fővárosi Törvényszékhez határidőn belül beterjesztésre kerüljön.
Határidő: 2016. június 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
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Az előterjesztést a Képviselő-testület döntési hatáskörben, a határozati javaslat elfogadása
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 50. § alapján minősített
többséget igényel.
Budapest, 2016. május 23.

Györky Erika
aljegyző
az előterjesztés készítője

Geiger Ferenc
polgármester
előterjesztő
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1.sz. melléklet

KLÉBL MÁRTON KÖZALAPÍTVÁNY SOROKSÁR KÖZOKTATÁSÁÉRT,
KÖZMŰVELŐDÉSÉÉRT ÉS MŰVÉSZETI OKTATÁSÁÉRT
Alapító Okirata
EGYSÉGES SZERKEZETBEN
I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete a
soroksári közoktatás, közművelődés és kulturális célok elősegítse érdekében, a Polgári
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 74/G. § (1) bekezdés alapján a 472-473/1995.
(IX.05.) Ök.sz., a 475/1995. (IX.05.) Ök.sz., a 498/1995. (IX.26.) Ök.sz., az 554/1995.
(X.17.) Ök.sz., a 240/1996. (VII.09.) Ök.sz., a 344/1996. (X.01.) Ök.sz., a 179/1997. (V.06.)
Ök.sz., a 644/1998. (XII.08.) Ök.sz., a 2/1999. (1.26.) Ök.sz„ a 356/1999. (VII.13.) Ök.sz. a
120/2000. (IV. 18.) Ök.sz., a 399/2000.(XI. 14.)Ök.sz., a 10/2003.(1.2l.)Ök.sz., a
408/2003.(XI.ll.)Ök.sz., az 53/2007.(11.13.)Ök.sz„ 75/2007. (111.13.) Ök.sz., a
458/2008.(X.14.)Ök.sz. és a 145/201 l.(III.16.)Ök.sz. és a 157/2011.(IV. 12.) Ök. sz. és a
311/2014.(V.13.) Ök. sz., 55/2015. (II.17.) Ök. sz. és a 401/2015. (VII.07.) Ök. sz. és a
……/2016. (VI.07.) határozatokkal módosított a 380/1995. (VI.27.) Ök.sz. határozatával az
alábbi közalapítványt hozta létre, melyet a 87/1998.(III.10.) Ök.sz. határozatával
kiemelkedően közhasznú szervezetként kívánt működtetni. (A Klébl Márton Közalapítványt
Soroksár Közoktatásáért, Közművelődéséért a Fővárosi Bíróság az 5774 számon az
alapítványi nyilvántartásába 1995. november 10. napján jegyezte be.)
II. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete soroksári
művészeti oktatás, közművelődés és kulturális célokat elősegítése érdekében az 501/2008.
(XI. 11.) Ök. sz., 74/2007. (III. 13.) Ök. sz., az 59/2007. (11.13.) Ök. sz., a 412/2003. (XI.
11.) Ök. sz., a 14/2003. (1.21.) Ök. sz., a 391/2001. (X.16.) Ök. sz., a 273/2001. (VI. 12.)
Ök. sz. határozatokkal módosított 41/2001. (II. 20.) Ök. sz., határozatával az alábbi
közalapítványt hozta létre, melyet kiemelkedően közhasznú szervezetként kívánt
működtetni.
(A Soroksár Művészeti Oktatásáért Közalapítványt a Fővárosi Bíróság 8393 számon az alapítványi
nyilvántartásába 2001. november 09. napján jegyezte be.)
III/l. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete - mint a
Klébl Márton Közalapítvány Soroksár Közoktatásáért, Közművelődéséért és a Soroksár Művészeti
Oktatásáért Közalapítvány alapítója — kérelmezi az illetékes bíróságon a közalapítványok
egyesítését, úgy hogy a Soroksár Művészeti Oktatásáért Közalapítvány csatlakozik a Klébl Márton
Közalapítvány Soroksár Közoktatásáért, Közművelődéséért Közalapítványba, tekintettel arra, hogy
mindkét alapítvány céljai között szerepelt „a képességfejlesztés, ismeretterjesztés" 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 Művészeti Oktatásáért Közalapítvány alapítója - a
Soroksár Művészeti Oktatásáért Közalapítvány vagyonát jelen alapítvány támogatására fordítja.
1. A közalapítvány neve:
Klébl Márton Közalapítvány Soroksár Közoktatásáért, Közművelődéséért és Művészeti
Oktatásáért, amely a Soroksár Művészeti Oktatásáért Közalapítvány jogutódja.
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2. A közalapítvány székhelye:
1239 Budapest, Grassalkovich út 162.
Levelezési cím:
1734 Budapest, Pf. 111.
3. A közalapítvány célja:
a/ Soroksár közoktatásának, kultúrájának, közművelődésének fejlesztése; a tehetséges - szociálisan
rászoruló - tanulók támogatása; a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megvalósításához való
hozzájárulás, Soroksár Egészségügyi Alapellátásának fejlesztéséhez (kiemelten a bölcsőde), az
ellátási színvonal javításához való hozzájárulás.
A közalapítvány a céljai megvalósítása érdekében az alábbi tevékenységeket1 végzi: szociális
tevékenység, családsegítés; nevelés és oktatás képességfejlesztés, ismeretterjesztés; kulturális
tevékenység; gyermek- és ifjúságvédelem és hátrányos helyzetű csoportok társadalmi
esélyegyenlőségének elősegítése.
A közalapítvány a tevékenységét1 az alábbi közfeladatokhoz kapcsolódóan végzi: - Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 13.§ (1)
bekezdésben foglalt feladatok közül
•
szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások
•
helyi közművelődési tevékenység támogatása
•
ifjúsági ügyek
- a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 94.§
(1) bekezdésében, valamint a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 76.§ (1) bekezdés b) pontjában megjelölt
kötelező alapfeladatok ellátása;
- az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programjának bevezetéséről és
kiadásáról szóló 27/1998. (VI. 10.) MKM rendeletben foglaltaknak megfelelően biztosítani
a művészetek iránt érdeklődő tanulók számára képességeik fejlesztését, az alkotó és
önkifejező képességeik kibontakozását, tehetségük gondozását, különös tekintettel a zenei
oktatásra;
- a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 16.§ (1) bekezdésében
megfogalmazott, az alapfokú művészetoktatás tantervi programjában előírt tárgyi és
személyi feltételek javítása;
- a nevelés-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet mellékletében megfogalmazott
művészeti oktatás kötelező eszközfejlesztési követelményeinek megfelelően az egyes
tanszakok hangszer állományának bővítése, illetve a már meglévő hangszerek folyamatos
karbantartása, javítása.
meghatározott alapfeladatok egyes részfeladatainak átvállalása, támogatása.
Az alapító tudomásul veszi, hogy az alapítvány létrehozása nem mentesíti őt a feladat ellátására
vonatkozó kötelezettség alól.
b/ Az alapító tudomásul veszi, hogy a közalapítvány vállalkozási tevékenységet csak céljainak1
megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez.
c/ Gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratban meghatározott
tevékenységre fordítja.
1

A „közhasznú” kifejezést törölte a …../2016.(VI.07.) Ök. határozat
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d/ 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,
e/ Tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait a Soroksári Hírlap útján
nyilvánosságra hozza.
f/ A közalapítvány befektetési tevékenységet nem folytat. Az Alapítvány gazdasági-vállalkozási
tevékenységet csak közhasznú vagy az Alapító Okiratban meghatározott alapcél szerinti
tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve végez (2011. évi CLXXV. törvény 34. § (1)
bekezdés b) pontja). Az alapítvány az alapítványi cél megvalósításával közvetlenül összefüggő
gazdasági tevékenység végzésére jogosult (Ptk. 3:379.§ (2)).
4. A közalapítvány határozatlan időre jön létre.
5. A közalapítvány vagyona:
a1 Az alapító a közalapítvány vagyonának rendel 500.000,- Ft-ot, az alábbi megosztás szerint:
- 100.000,- Ft törzsvagyon
- 400.000,- Ft felhasználható vagyonként.
A közalapítvány - mint jogutód - vagyonát képezi továbbá a Soroksár Művészeti Oktatásáért
Közalapítvány vagyona azzal, hogy annak kötelezettségvállalással terhelt részét még a Soroksár
Művészeti Oktatásáért Közalapítvány által szerződésben vállalt kötelezettség teljesítésére kell
fordítani.
b/ A közalapítvány vagyonát az OTP Bank Rt. Budapest XX., XXIII. kerületi fiókjánál (Budapest,
XX. Kossuth Lajos u. 44-46.) helyezi el. Számlaszám: 11720001-20168496
c/ A közalapítvány vagyonát a közalapítvány kuratóriuma kezeli.
6. A közalapítványi vagyon felhasználási módja:
A közalapítvány vagyonát célja elérése érdekében lehet felhasználni úgy, hogy abból 100.000,- Ft
mindenkor rendelkezésre álljon.
A közalapítvány céljainak megvalósítását elsősorban pályázatok kiírásával, céljainak megfelelő
tanfolyamok, továbbképzések, rendezvények támogatásával kívánja előmozdítani, melyről a
kuratórium dönt.
A pályáztatás részletes szabályait a kuratórium Pályázati szabályzata tartalmazza. A
pályáztatás szabályai, kedvezményezettek:
1.)
A Kuratórium éves munkatervében - a pénzeszközök ismeretében - határozza meg, hogy
milyen céllal és hány alkalommal kíván pályázatot kiírni.
2.)
A pályázatot a Soroksári Hírlapban kell megjelentetni. A pályázatok benyújtásának
határideje a Kuratórium kiírása szerint, de a Soroksári Hírlap megjelenésétől számítva 20
munkanap.
3.)
A pályázatok elbírálásának határideje a benyújtási határidőtől számított 20 munkanap.
4.)
A nyújtandó tandíjtámogatás összegét évente állapítja meg, illetve vizsgálja felül a
Kuratórium.
5.)
A határidőn túl érkező, illetve hiányos pályázatokkal a Kuratórium érdemben nem
foglalkozik, azok automatikusan elutasításra kerülnek.
6.)
Az egyéni pályázatok esetén a Kuratórium az igazságos elbírálás céljából a pályázati
adatlap mellé a pályázótól bizonyítványmásolatot kér.
7.)
A pályázó szociális helyzetét keresetigazolással kell igazolni. A jövedelem számítása
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény 10.§-ában foglaltak
szerint kerül megállapításra.
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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)).

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.
7. A közalapítvány szervezete:
A közalapítvány képviseleti és ügydöntő szerve a kuratórium. 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.
a) A kuratórium létszáma: 5 fő
b) A kuratórium elnöke: 2015. március 16. napjától 2020. március 15. napjáig terjedő
határozott időre
Ágoston Zsolt
1239 Budapest, Grassalkovich út 279.2. ajtó Az elnök
megbízatása 2015. március 16. napjától 2020. március 15. napjáig tartó határozott
időtartamra szól, visszahívásáról az Alapító dönt.
c) A kuratórium tagjai: 2015. március 16. napjától 2020. március 15. napjáig tartó
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határozott időre:
Preklerné Marton Ilona
1237 Budapest, Hrivnák Pál u. 120.
Mikó Imre
1237 Budapest, Vadőr u. 21.
Tóth Erika
1239 Budapest, Fodrász u. 4.
Jäckl Henriett Katalin
1239 Budapest, Orbán u. 27.
szám alatti lakosok.
Az alapítóval jogviszonyban áll:
Preklerné Marton Ilona
Mikó Imre
Az alapítóval nem áll jogviszonyban: Ágoston Zsolt
Tóth Erika
Jäckl Henriett Katalin
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 tagi a:
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.
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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.
d) A kuratóriumi tagság a 2015. március 16. napjától tartó határozott időtartamra, 2020.
március 15. napjáig szól.
e) A kuratórium tagjai tevékenységüket társadalmi munkában látják el.
8. A Kuratórium működésének rendje:
8.1 Az ülések megtartásának szabályai:
a) A Kuratórium üléseit szükség szerint, de legalább évenként öt alkalommal tartja.
Össze kell hívni a kuratórium ülését az SZMSZ II/2.9. pontja, valamint lemondó nyilatkozat
tárgyalása esetében is. A kuratórium ülésére a tagokat a napirend közlésével kell meghívni. A
meghívók, valamint az ülést előkészítő anyagok postai úton ajánlott vagy tértivevényes levél
formájú, illetve visszaigazolható e-mailben való megküldéséről a kuratórium elnöke
gondoskodik az ülés időpontja előtt egy héttel. A kuratórium bármelyik tagja javasolhatja az
általa megjelölt kérdés tárgyalását, ha az ülés előtt legalább három (3) nappal indítványát
eljuttatja a tagokhoz és az elnökhöz. A meghívóban szereplő, illetve nem ismertetett kérdések
csak akkor tárgyalhatók meg az ülésen, ha a jelenlévők több mint fele az ellen nem tiltakozik. A
Kuratórium ülései nyilvánosak, amely nyilvánosság jogszabályban meghatározott esetekben
korlátozható. A kuratórium ülését az elnök, illetve az általa kijelölt tag vezeti le. A levezető elnök
megvizsgálja az összehívás szabályszerűségét, megállapítja a kuratórium határozatképességét,
vagy annak hiányát. Ha a kuratórium nem határozatképes vagy az összehívás nem volt
szabályszerű, az elnök újabb időpontot tűz ki.
b) Megalakulását követően és minden év januárjában munkatervet készít, amelyben
meghatározza feladatait, a felelősöket és a végrehajtás módját.
c) A titkár - az elnökkel egyeztetve - két héttel az ülés előtt írásban értesíti a kuratórium tagjait az
ülés időpontjáról, helyéről és a napirendi pontokról.
d) Az ülést az elnök vezeti, vagy az általa megbízott kuratóriumi tag.
e) A kuratórium tagjai minden ülésen beszámolnak a két ülés között végzett munkájukról.
f) A Kuratórium ülései - külön jogszabályban foglalt korlátozások figyelembevételével
nyilvánosak.
8.2 A döntéshozatal mechanizmusa:
a) 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
aa) kötelezettség, vagy felelősség alól mentesül, vagy
ab) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként
érdekelt.
b) Határozatképtelenség esetén újabb időpontra meg kell ismételni az összehívást. A megjelent
tagok számától függetlenül ez az ülés már határozatképesnek minősül, melyről a tagokat az eredeti
meghívóban tájékoztatni kell. Határozatai, döntései minden kuratóriumi tagra kötelezőek.
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c) Dönt a megvalósítandó feladatokhoz rendelhető pénzeszközökről, a megvalósulás módjáról, a
határidők megjelöléséről és a végrehajtás teljesítésének ellenőrzéséről.
d) A felügyelő bizottság elnökét és tagjait a kuratórium ülésére tanácskozási joggal meg kell hívni.
Kuratóriumi döntések közlése az érintettekkel, nyilvánosságra hozatali módja
A Kuratórium által hozott határozatokat postai úton ajánlott vagy tértivevényes levél formájában,
illetve visszaigazolható e-mailben kell közölni az érintettekkel. Továbbá az Alapítvány a
Kuratóriumi döntéseket a Soroksári Hírlapban és a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján
kifüggesztés útján hozza nyilvánosságra.
Az Alapítvány működése,
nyilvánosságának biztosítása

szolgáltatása

igénybevétele

módjának,

beszámolói

közlése

Az alapítvány működése, szolgáltatása igénybevétele módját és a beszámolóit a Soroksári
Hírlapban és a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kifüggesztés útján hozza nyilvánosságra.
9. A kuratórium jogköre:
a) 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 kuratórium éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági mellékletet készít,
melyeknek elfogadása a legfőbb szerv kizárólagos hatáskörébe tartozik. A közalapítvány
gazdálkodásának és tevékenységének legfontosabb adatait a Soroksári Hírlapban és a
Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kifüggesztés útján hozza nyilvánosságra.
b) 2
c) A támogatásban részesülőket a kuratórium évente elszámolásra kötelezi.
d) A kuratórium kidolgozza szervezeti és működési szabályzatát, melynek rendelkeznie kell:
- olyan nyilvántartás vezetéséről, amelyből a kuratórium döntéseinek tartalma, időpontja és
hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya, személye megállapítható
- a kuratórium döntéseinek az érintettekkel való közlési, illetve nyilvánosságra hozatali módjáról
- a szervezet3 működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintés rendjéről
- 4
e) A közalapítvány bankszámlája feletti rendelkezésre Ágoston Zsolt elnök önállóan,
helyettesítése esetén Preklerné Marton Ilona és Mikó Imre kuratóriumi tagot együttesen
jogosultak.
10. 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.

Törölte a ..../2016.(VI.07.) Ök. határozat
A „közhasznú” kifejezést törölte a …../2016.(VI.07.) Ök. határozat
4
Törölte a ..../2016.(VI.07.) Ök. határozat
2
3
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11. A közalapítványt Ágoston Zsolt, (születési név: Ágoston Zsolt, születési hely, idő:
Budapest XIX. 1964.11.18., anyja neve.: Keresztényi Mária) 1239 Budapest, Grassalkovich út
279. 2. ajtó 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) A felügyelő bizottság elnöke: 2015. március 16. napjától 2020. március 15. napjáig
tartó határozott időre
Magyar Jánosné 1204 Budapest,
Zenta u. 12. szám alatti lakos.
b) A felügyelő bizottság tagjai: 2015. március 16. napjától 2020. március 15. napjáig
tartó határozott időre
Fuchsné Rizmayer Mária Emma
Budapest, Csibuk u. 7/A.
Horváth Rudolf
Budapest, Orbánhegyi dűlő 25.
szám alatti lakosok.
A felügyelő bizottság elnökének és tagjainak megbízatása 2015. március 16. napjától 2020.
március 15. napjáig tartó határozott időre szól, amely meghosszabbítható.
Az alapítóval jogviszonyban áll: Az alapítóval nem áll jogviszonyban:
Magyar Jánosné
Fuchsné Rizmayer Mária Emma
Horváth Rudolf
A felügyelő bizottság tagjai és elnöke tanácskozási joggal részt vehetnek a kuratórium ülésein.
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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,
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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 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 közhasznú
szervezetnél is betölt.
13.5
14. 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.
A közhasznú szervezetekről szóló 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.
15. 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.
16. Az alapító tudomásul veszi, hogy a közalapítvány a bíróság nyilvántartásba vételt elrendelő
végzésének jogerőre emelkedésével jön létre.
17. 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, 2016. június 7.
5

Törölte a 311/2014. (V.13.) Ök. határozat
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..........................................
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár
Önkormányzata, mint Alapító
Geiger Ferenc polgármester

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

Ellen jegyzem és igazolom, hogy az alapító okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az
alapító okirat-módosítások alapján hatályos tartalmának.
Az alapító okiratban a 2015. március 09-i módosítást, változást a vastag, a 2015. július 7-i
módosítást a vastag, dőlt és aláhúzott , míg a 2016. június 7-i módosítást a vastag és aláhúzott
betűvel szedett rész tartalmazza.
Budapest, 2016. június 7.

………………………………………….
dr. László Jenő
ügyvéd
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2.sz. melléklet
Egyeztető lap
Javaslat a Klébl Márton Közalapítvány Soroksár Közoktatásáért, Közművelődéséért és
Művészeti Oktatásáért Alapító Okiratának módosítására című
Képviselő-testületi előterjesztéshez

1.

Az előterjesztés egyeztetve: dr. László Jenő ügyvéddel

Észrevétel/javaslat: Javaslataim beépítésre kerültek.

Budapest, 2016. ……………

……………………………
aláírás
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