Javaslat
az Ózd Közbiztonságáért Alapítvány alapító okiratának módosítására

Előterjesztő: Alpolgármester
Előkészítő: Jogtanácsos

Ózd, 2016. május 20.

Tisztelt Képviselő-testület!
Az Ózd Közbiztonságáért Alapítvány kuratóriumi tagja és képviselője, Rácz Mihály,
valamint kuratóriumi tagja, Tuza Csaba, e tisztségükről lemondtak. Ózd Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint alapító 66/2016.(III.30.) határozatával
az alapítvány kuratóriumi tagjának és képviselőjének Vitkó Ferencet, míg a
67/2016.(III.30.) határozatával az alapítvány kuratóriumi tagjának Kiss Juditot
választotta meg. A határozatok értelmében az alapító okirat módosításra került,
melyet benyújtottunk a Miskolci Törvényszékre a bírósági nyilvántartáson történő
átvezetés érdekében.
A Miskolci Törvényszék hiánypótlási végzése 2016. május 3. napján érkezett,
melyben az alábbi – a Képviselő-testület márciusi döntésével és az alapító okirat
módosításával összefüggésben nem álló – hiányok pótlására hívta fel az alapítót:
1. Csatoljuk a polgármester képviseleti jogát igazoló dokumentum egy másolati
példányát (Janiczak Dávid polgármester megválasztása óta eddig 5
alkalommal került sor az alapító okirat módosítására és egységes szerkezetbe
foglalására, de a Törvényszék egyetlen alkalommal sem kérte a képviseleti jog
igazolását).
2. Az alapítvány bankszámlája felett az alapítástól kezdődően a képviselő és egy
kuratóriumi tag együttesen jogosult rendelkezni. A Törvényszék hiánypótlási
végzésében arra hívja fel a figyelmet, hogy ha a képviselő képviseleti joga
önálló, úgy a bankszámla feletti rendelkezési joga sem korlátozható. Ennek
megfelelően szükséges az alapító okirat 15.2. pontját módosítani.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy döntsön a határozati javaslatban foglaltak
szerint az Ózd Közbiztonságáért Alapítvány alapító okiratának módosításáról annak
érdekében, hogy az alapítvány kuratóriumi tagjai a bírósági nyilvántartásba
bejegyzésre kerüljenek!

Határozati javaslat
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2016. (V.20.) határozata
az Ózd Közbiztonságáért Alapítvány alapító okiratának módosításáról

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint alapító az Ózd
Közbiztonságáért Alapítvány alapító okiratának módosítását a határozat 1.
melléklete, az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot a határozat 2. melléklete
szerint jóváhagyja.
Felkéri a Polgármestert az alapító okirat módosításának Törvényszékre történő
bejelentésére, valamint a kapcsolódó dokumentumok aláírására.

Felelős:
Határidő:

okiratok aláírásáért: Polgármester
döntést követően azonnal

1. melléklet a …./2016. (V. 20.) határozathoz

Alapító okirat módosítása
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint az Ózd Közbiztonságáért
Alapítvány alapítója, a Miskolci Törvényszék 15.Pk.246/1991/38 sorszámú végzése
alapján az alapítvány alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:
1. Az alapító okirat 15.2. pontjában az alapítvány bankszámlája feletti
rendelkezés módja az alábbiak szerint módosul:
„Az alapítvány bankszámlája felett kizárólagosan a Képviselő jogosult rendelkezni.”

2. Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései hatályukban
változatlan tartalommal fennmaradnak.
Ózd, 2016. május 20.

Janiczak Dávid
Ózd Város Önkormányzata
Alapító képv.:

2. melléklet a …./2016. (V. 20.) határozathoz

Alapító okirat
(egységes szerkezet)
Amely alapján az Ózd Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgári
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A.§-a alapján jogi személyiséggel
rendelkező alapítványt hoz létre az alábbiak szerint:
1. Az alapító neve:
2. Az alapító székhelye:

Ózd Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
3600 Ózd, Városház tér 1.

3. Az Alapítvány elnevezése: Ózd Közbiztonságáért Alapítvány
4. Az Alapítvány székhelye:

3600 Ózd, Városház tér 1.

5. Az Alapítvány határozatlan idejű.
6. Az Alapítvány célja:
Ózd város és polgárai élet-, vagyon- és közbiztonsága érdekében
- a helyi társadalmi önvédelmi szerv(ek) támogatása,
- a helyi rendőrhatóság munkájának elősegítése.
7. Az Alapítvány cél szerinti tevékenysége minden olyan tevékenység, amely a
jelen Alapító Okiratban megjelölt célkitűzések elérését közvetlenül szolgálja.
8. Hatályon kívül helyezve 2014.12.19-én.
9. Az Alapítvány nyitott, ahhoz bármely természetes vagy jogi személy, vagy jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezet felajánlással, pénzbeli vagy
természetbeni juttatással, vagyonrendeléssel csatlakozhat. A csatlakozást a
Kuratórium visszautasíthatja, ha annak elfogadása az Alapítvány céljait sérti
vagy veszélyezteti, avagy az Alapítvány működését hátrányosan érinti.
10. Az Alapítvány induló vagyona 50.000,-Ft azaz Ötvenezer forint, melyet az
alapító pénzbeli hozzájárulásként bocsát az Alapítvány rendelkezésére. Az
Alapítvány vagyonát pénz- és egyéb eszközök, ingó és ingatlan vagyontárgyak
képezik. Az Alapítvány az alapító okiratban meghatározott cél megvalósítása
érdekében vagyonával önállóan gazdálkodik. Az Alapítvány pénzét
bankszámlán kell elhelyezni, ingó vagyontárgyait az Alapítvány székhelyén,
vagy a Kuratórium által meghatározott helyen kell tartani.
11. Az alapítványi vagyon felhasználásának módjáról az alapító akként rendelkezik,
hogy arról az Alapítvány Kuratóriuma dönt, de az a vagyont kizárólag csak az
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alapítványi célok érdekében történő kifizetésekre, támogatásokra használhatja
fel. Az alapítvány vagyona a működés során nem csökkenhet 50.000,-Ft azaz
Ötvenezer forint alá.
Az Alapítvány támogatást nyújt a 6. pontban meghatározott célt megvalósító
helyi társadalmi önvédelmi szervek részére. A támogatási kérelmeket az
Alapítvány székhelyére, a Kuratóriumnak címezve kell eljuttatni. A Kuratórium
a támogatandók köréről szükség szerint dönt.
A helyi rendőrhatóság munkájának elősegítése érdekében nyújtandó támogatás
a Kuratórium tagjának kezdeményezésére történhet.
12. Az Alapítvány vállalkozási tevékenységet csak céljainak megvalósítása
érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet. Az Alapítvány a gazdálkodása
során elért eredményét nem osztja fel, azt a jelen Alapító Okiratban
meghatározott tevékenységére fordítja.
Az Alapítvány alapcél szerinti, valamint gazdasági-vállalkozási tevékenységet
folytathat, ez utóbbi azonban nem lehet az Alapítvány fő tevékenysége.
Az Alapítvány éves költségvetés szerint gazdálkodik. Az alapítvány bevételeit
és kiadásait elkülönítetten, a számviteli előírások szerint tartja nyilván.
Költségeit, ráfordításait az alapcél szerinti és a gazdasági-vállalkozási
tevékenység árbevételének arányában osztja meg.
Amennyiben az Alapítvány befektetési tevékenységet végez, a Kuratórium
Befektetési Szabályzatot készít és azt egyhangúlag fogadja el. Az Alapítvány
pénzügyi és anyagi tevékenységéért, kötelezettség-vállalásaiért vagyona
mértékéig felel.
Az Alapítvány működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az
üzleti év lezárását követően, az üzleti év utolsó napjával beszámolót kell
készíteni, melyet a Kuratórium egyszerű szótöbbséggel fogad el. A beszámolót
az üzleti év mérlegforduló-napját követő ötödik hónap utolsó napjáig letétbe
kell helyezni és közzé kell tenni.
13. Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet (pártpolitikai tevékenység,
továbbá országgyűlési képviselői, megyei, fővárosi önkormányzati választáson
jelölt állítása) nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi
támogatást nem nyújt.
14. Az Alapítvány ügyvezető szerve az 5 főből álló Kuratórium.
14.1. A Kuratórium biztosítja az Alapítványnak a jelen Alapító Okiratban
meghatározottak szerinti folyamatos működését, gondoskodik az
Alapítvány vagyonának célnak megfelelő, a jelen Alapító Okiratban
foglaltak szerinti felhasználásáról. Nem lehet a Kuratórium tagja az,
akivel szemben a Ptk. 3:22.§-ában foglalt kizáró okok állnak fenn. Az
alapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója nem
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lehet a kuratórium tagja. Az alapító képviselő-testületének tagjai és
azok közeli hozzátartozói nem lehetnek többségben a kuratóriumban.
14.2. A kuratórium élén az Alapítvány képviselője áll.
14.3. A kuratóriumi tagok összeférhetetlenségére vonatkozó szabályok:
A Ptk. 3:22.§ alapján az alapítvány ügyintéző és képviseleti szervének tagja
nem lehet az,
akinek a cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges
körben korlátozták;
akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés
büntetésre ítéltek, addig, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos
következmények alól nem mentesült;
akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól
jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt
tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet.
Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet
vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.
14.4. A Kuratórium tagjait és az alapítvány képviselőjét az alapító bízza meg
és hívja vissza. A Kuratóriumi tagokat és az Alapítvány képviselőjét az
Alapító a Ptk. 3:398.§ (2) bekezdésében foglalt esetben hívhatja vissza. A
visszahívásról
az
alapítói
jogokat
gyakorló
Ózd
Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt. A visszahívás a képviselőtestületi határozat taggal történő közlésével válik hatályossá.
14.5. A kuratórium tagjai – ideértve az Alapítvány képviselőjét is –
tevékenységükért díjazásban nem részesülnek, de szükséges és igazolt
költségeik megtérítésére igényt tartanak.
14.6. A Kuratóriumot az Alapítvány képviselője szükség szerint, de legalább
naptári negyedévenként köteles összehívni. Össze kell hívni a
Kuratóriumot akkor is, ha legalább 2 tagjai az ok és cél megjelölésével ezt
indítványozza.
14.7. A Kuratórium képviselője a Kuratóriumot írásban, a napirend egyidejű
közlésével, az ülést megelőzően legalább 3 nappal hívja össze.
14.8. A Kuratórium ülései nyilvánosak, ettől a Kuratórium egyhangú
határozattal különösen indokolt esetekben (titoksértés, személyiségi
jogvédelem) eltérhet, és zárt ülést rendelhet el.
14.9. A Kuratórium a határozatait nyílt szavazással hozza.
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14.10. Hatályon kívül helyezve 2014.12.19-én.
14.11. A Kuratórium akkor határozatképes, ha annak ülésén legalább 3 tag jelen
van.
14.12. A Kuratórium a határozatát nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel
hozza. A Kuratórium csak olyan kérdésben hozhat döntést, amely a
meghívóban, a napirendi pontok között szerepelt, kivéve, ha valamennyi
kuratóriumi tag jelen van, és mindegyik hozzájárul ahhoz, hogy más
kérdésben is döntés szülessen. Szavazategyenlőség esetén a napirendet
újra kell tárgyalni, és a javaslatot ismételten szavazásra kell bocsátani.
Ismételt szavazategyenlőség esetén a napirend tárgyalását el kell
halasztani.
14.13. A Kuratórium üléséről jegyzőkönyvet kell felvenni.
14.14. A jegyzőkönyv tartalmazza az ülés helyét és idejét, - a meghívott
jelenlévők megnevezését, - az ülésen elhangzott hozzászólások és szóbeli
előterjesztések lényegét, - az ülésen hozott határozatok tartalmát, - a
határozat ellen és mellett szavazók, illetve a szavazástól tartózkodók
személy szerinti megnevezését.
14.15. A jegyzőkönyvet meg kell küldeni a Kuratórium tagjainak.
14.16. A jegyzőkönyv megfelelő kivonatát meg kell küldeni mindazoknak az
érintetteknek, akikre nézve a kuratóriumi határozat rendelkezést
tartalmaz (jogot vagy kötelezettséget állapít meg).
14.17. A Kuratórium nyilvános üléséről készített jegyzőkönyvek és az ezzel
összefüggő, az Alapítvány működésével kapcsolatban keletkezett iratok
is nyilvánosak, azokat az Alapítvány székhelyén – az érdekeltségének
valószínűsítése esetén – bárki megtekintheti. Az érdekeltség kérdésében
a Kuratórium képviselője önálló, vagy két tagja együttesen jogosult állást
foglalni.
14.18. Ha jogszabály vagy a jelen Alapító Okirat másként nem rendelkezik,
ugyanezek a szabályok irányadóak általában az Alapítvány
működésének, szolgáltatásai igénybevétele módjának, beszámolói
közlésének nyilvánosságára is.
14.19. A Kuratórium határozatairól külön nyilvántartást kell vezetni. Ennek
nyilvánosságára a kuratóriumi ülés jegyzőkönyvére vonatkozó
szabályokat kell értelemszerűen alkalmazni.

14.20. A Kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik:
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az Alapítvány éves beszámolójának és mérlegének elfogadása,
Rendelkezés törölve 2014.12.19-én.
gazdálkodás az Alapítvány vagyonával és döntés az alapítványi vagyon
felhasználásának konkrét módjáról,
döntés az alapítványi vagyon vállalkozásba történő befektetéséről, de a vagyont
csak olyan vállalkozásba fektetheti, amelyben az Alapítvány felelőssége csak
korlátozott mértékű lehet.
14.21. Az Alapítvány éves beszámolójának és mérlegének az elfogadásához
legalább három kurátor „igen” szavazata szükséges.
14.22. A kuratórium tagjai:
dr. Bézsenyi Bernadett (anyja neve: Zoller Zita Mária)
3600 Ózd, Bolyki főút 105. ½.
Fodor Gábor
(anyja neve: Medve Katalin)
3600 Ózd, Gál-völgye út 66.
Vitkó Ferenc
(anyja neve: Jakab Olga)
3600 Ózd, Gömöri út 4.
Kiss Judit
(anyja neve: Körhelyi Ilona)
3600 Ózd, Kosztolányi Dezső út 24.
Csalavári József
(anyja neve: Kutas Klára)
3904 Legyesbénye, Petőfi út 4.
14.23. A kurátorok megbízatása határozatlan időre szól.
15.
Az Alapítvány képviselete:
15.1.
Az Alapítvány képviselője: Vitkó Ferenc, 3600 Ózd, Gömöri út 4. szám
alatti lakos.
15.2.
Az Alapítvány képviselete önálló. Az alapítvány bankszámlája felett
kizárólagosan a Képviselő jogosult rendelkezni.
(2016. május 20-i módosítás)
16.
Az Alapítvány megszűnése esetén vagyonát a helyi rendőrhatóság
támogatására kell fordítani.
17.
A Kuratóriumtól elkülönült felügyelő szerv létrehozása nem szükséges,
mert az Alapítvány éves bevétele az ötmillió forintot nem haladja meg.
18.
A jelen Alapító Okirattal létrehozni kívánt Alapítvány a bírósági
nyilvántartásba vétellel jön létre és azzal nyeri el jogi személyiségét.
19.
Az ebben az Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint az egyesülési jogról, a
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közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról
szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezései az irányadóak.

A jelen Alapító Okirat egységes szerkezetben tartalmazza az alapítás tárgyában, 1991.
október 18-án kelt alapító okirat rendelkezéseit az azt követő, valamint Ózd Város
Önkormányzata
Képviselő-testületének
218/2014.(XII.19.),
28/2015.(II.19.),
71/2015.(IV.23.), 72/2015.(IV.23.), 141/2015.(V.28.), 66/2016.(III.30.), 67/2016.(III.30.)
és …/2016.(V.20.) határozataival elfogadott módosításokkal együtt.
Ózd, 2016. május 20.

Janiczak Dávid
Ózd Város Önkormányzata
Alapító képv.:

