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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Ózd Város és térsége polgárainak élet- és vagyonbiztonsága érdekében a természeti 
katasztrófák megelőzésének, a bekövetkező katasztrófák során a károk enyhítésének 
valamint a katasztrófavédelemben résztvevő személyek felkészítésének elősegítése 
érdekében az Ózdi Polgári Védelmi Iroda vezetője Alapítvány létrehozását 
kezdeményezte. 
 
Többfordulós szakmai és jogi egyeztetéseket követően elkészült az alapító okirat  
tervezete, az Alapítvány nyilvántartásba vétele jelenleg folyamatban van. 
 
Az Alapítvány céljáról, az Alapító okirat-tervezet tartalmáról az alábbi tájékoztatást 
adom: 
 
Az Alapítvány főbb adatai 
 
Az alapító neve, székhelye: ÓZDSZOLG Vagyongazdálkodási, Városüzemeltetési és 
Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (3600 Ózd, Zrínyi M. út 5.) 
 
Az Alapítvány elnevezése: Ózd és Térsége Katasztrófavédelmi Alapítvány (rövidítve: 
ÓTKA) 
 
Az Alapítvány székhelye: 3600 Ózd, Vasvár út 84. 
 
Alapító az Alapítványt határozatlan időre hozza létre. 
 
Az Alapítvány célja 
 
 Az Alapítvány segíti a katasztrófák megelőzésének tervezésében résztvevő 
szervezetek munkáját, célul tűzi ki Ózd és térsége lakosságának tájékoztató jellegű 
felkészítését a veszélyek megelőzésére és a vészhelyzeti magatartás helyes 
megválasztására. 
 Az Alapítvány célja továbbá a katasztrófa és polgári védelmi gyakorlatok anyagi, 
technikai és személyi feltételeinek támogatása, az Ózdi Polgári Védelmi Iroda 
működési és logisztikai feltételeinek támogatása.  
Az Alapítvány cél szerinti tevékenysége minden olyan tevékenység, amely az Alapító 
Okiratban megjelölt célkitűzések elérését közvetlenül szolgálja. 
 
Az Alapítvány közhasznú tevékenységei 
 
Az Alapítvány - a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére irányuló – 
tervezett közhasznú tevékenységei: 
 

 nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, 
 környezetvédelem, 
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 közrend és közlekedésbiztonság védelme, önkéntes tűzoltás, mentés, 
katasztrófa-elhárítás, 

 ár- és belvízvédelem ellátásához kapcsolódó tevékenység. 
 

Az Alapítvány vagyona 
 
Az Alapítvány induló vagyona 50.000- Ft, azaz ötvenezer forint, melyet az alapító 
pénzbeli hozzájárulásként bocsát az Alapítvány rendelkezésére.  
 
Az Alapítvány nyitott, ahhoz bármely természetes vagy jogi személy, 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, 
vagy az Alapítvány működését hátrányosan érinti. 
 
Az Alapítvány vagyon felhasználásának módjáról az Alapító akként rendelkezik, hogy 
arról az Alapítvány Kuratóriuma dönt, de az a vagyont kizárólag csak az alábbi 
alapítványi célok érdekében történő kifizetésekre, támogatásokra használhatja fel: 
 

 alapítvány működési költségei, 
 működéssel kapcsolatos közterhek, 
 tanfolyamok, kiállítások, rendezvények költségei, 
 tanulmányutak költségei, 
 kiadványok készítési- és terjesztési költségei, 
 vállalkozási tevékenység költségei, 
 költségtérítések, 
 gyakorlatok megvalósítását szolgáló költségek, 
 az alapítványi célok megvalósítását szolgáló költségek. 
 

Az Alapítvány vagyona a működés során nem csökkenhet 50.000- Ft, azaz ötvenezer 
forint alá. 
 
Az Alapítvány vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása 
érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet. 
 
Az Alapítvány a gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt az Alapító 
Okiratban meghatározott tevékenységére fordítja. 
 
Az Alapítvány megszűnése esetén vagyonát az Ózd Közbiztonságáért Alapítvány 
támogatására kell fordítani. 
 
Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól 
független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 
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Az Alapítvány kezelő szerve 
 
Az Alapítvány kezelő szerve a 3 főből álló Kuratórium.  
 
A Kuratórium biztosítja az Alapítványnak az Alapító Okiratban meghatározottak 
szerinti folyamatos működését, gondoskodik az Alapítvány vagyonának célnak 
megfelelő, az Alapító Okiratban foglaltak szerinti felhasználásáról. 
 
A Kuratórium tagjai: 
   

 Harnócz Csaba elnök 
 Szent-Királyi László tag 
 Fazekas Zoltán tag  

 
A Kuratórium elnökének és tagjainak megbízatása határozatlan időre szól. 
 
Az Alapítvány képviselője a Kuratórium elnöke. A képviselet módja önálló. A 
bankszámla feletti rendelkezéshez az elnök aláírása mellett egy további tag aláírása is 
szükséges.  
 
Nem lehet a Kuratórium tagja az a személy, aki a Közhasznú szervezetekről szóló 
1997. évi CLVI. törvény 9. § (1) bekezdésében meghatározottak hatálya alá tartozik. 
  
A Kuratórium elnökét és tagjait az Alapító bízza meg és hívja vissza. 
  
A Kuratórium tagjai – ideértve a Kuratórium elnökét is – tevékenységükért díjazásban 
nem részesülnek, de szükséges és igazolt költségeik megtérítésére igényt tartanak. 
 
 
Tájékoztatom továbbá a tisztelt Képviselő-testületet, hogy jelen Alapítvány a bírósági 
nyilvántartásba vétellel jön létre, és azzal nyeri el jogi személyiségét.  
 
 
Kérem tájékoztatásom tudomásulvételét! 
 


