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Döntési javaslat 
 

 

Tárgy: Javaslat az „Újpesti Gyermekekért Alapítvány” létrehozásáról 

 

 

Előterjesztő:        Bedő Katalin alpolgármester 

Készítette:        Dr. Koleszár Zsuzsa referens 

Egyeztetve:       Katona-Berényiné Ferencz Krisztina osztályvezető 

           Költségvetési Osztály 

Jogi szempontból ellenőrizte:  dr. Dallos Andrea jegyző 

 

 

Tisztelt Képviselő Asszony/Úr! 

 

Az alapítvány az alapító által az alapító okiratban meghatározott tartós cél folyamatos 

megvalósítására létrehozott jogi személy. 

Az „Újpesti Gyermekekért Alapítvány” (a továbbiakban: Alapítvány) létrehozásának célja 

segítséget nyújtani az Újpesten élő hátrányos helyzetű gyermekek számára fizikai, szellemi 

fejlődésük, megfelelő életfeltételeik biztosításához, ezáltal elősegíteni esélyegyenlőségük 

megteremtését. Ezen céllal a létrehozandó Alapítvány közhasznú tevékenységet végző szervezet 

lenne, azonban új Alapítvány közhasznú minősítéssel nem hozható létre, de – ha a feltételeknek 

megfelel – két lezárt üzleti év után közhasznúvá minősítése kérhető. [Az egyesülési jogról, a 

közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. 

évi CLXXV. törvény (ún. civil törvény) szabályai szerint.] 

 

A hatályos szabályozás szerint az alapító okiratban rendelkezni kell az Alapítványhoz 

csatlakozás lehetőségéről vagy annak kizárásáról (nyílt alapítvány vagy zárt alapítvány).  

 

Az Alapítvány az illetékes törvényszék jogerős, a nyilvántartásba vételről szóló határozatával jön 

létre. 

 

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) szerint az alapító 

okiratban az alapítvány javára, céljának megvalósításához vagyont kell rendelni, amelyet az 

alapító az alapítvány működése során nem vonhat el, és nem követelhet vissza. A Ptk. 3:382. §-

(2) és (3) bekezdése szerint az alapítónak legalább az alapítvány működésének megkezdéséhez 

szükséges vagyont az alapítvány nyilvántartásba vételére irányuló kérelem benyújtásáig át kell 

ruháznia a (leendő) alapítványra, a teljes juttatott vagyont pedig az alapítvány nyilvántartásba 

vételétől számított egy éven belül az alapítvány rendelkezésére kell bocsátania. 

Az alapító okirat tervezete szerint Alapítványi vagyon 2.000.000,- Ft, ebből 400.000,- Ft 

működés megkezdéséhez szükséges pénzeszköz átadását tartalmazza, amely az önkormányzat 

2020. évi költségvetésének általános tartaléka terhére biztosítható. 
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Az Alapítvány létrehozásakor figyelemmel kell lenni arra, hogy az Alapítvány jogi személy, 

adószámmal kell rendelkeznie, az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 114. §-a szerint 

kötelező a pénzforgalmi számlanyitás, továbbá a civil törvény és a számviteli szabályok szerint 

könyvvezetésre köteles, valamint az előző üzleti évet lezáró beszámolóját a következő év május 

31-ig az Országos Bírósági Hivatalnál letétbe helyezni, és a saját honlapján közzétenni. A civil 

tv., és az ahhoz kapcsolódó a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a 

közhasznúság egyes kérdéseiről szóló 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet nemcsak a közhasznú 

szervezet, hanem valamennyi civil szervezet számára kötelezővé teszi a közhasznúsági melléklet 

elkészítését a beszámoló mellékleteként. 

A hivatkozott 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján a civil szervezetek az általuk használt 

tájékoztatási eszközökön (honlap, hírlevél, stb.) keresztül kötelesek beszámolni a működésükről 

és az adományok felhasználásáról. 

 

A Ptk. szabályai szerint az alapítvány ügyvezető szerve a testületi jellegű kuratórium vagy az 

egyszemélyes ügyvezető kurátor. A kurátorok a vezető tisztségviselők, így rájuk vonatkoznak a 

jogi személyek közös szabályai között a vezető tisztségviselőkre vonatkozó általános (pl. 

összeférhetetlenség) szabályok (pl.: az alapítvány kedvezményezettje és közeli hozzátartozója 

nem lehet a kuratórium tagja, illetve, hogy az alapító és közeli hozzátartozói nem lehetnek 

többségben a kuratóriumban. Azon kívül a kurátorokra is vonatkoznak felelősségi szabályok, így 

a Ptk. 3:21. § az alapítvánnyal szembeni, a Ptk. 6:536. § pedig a harmadik személyekkel 

szembeni kártérítés) A kuratóriumi tagság a megválasztott tag elfogadó nyilatkozatával jön létre, 

amit az alapító okirathoz mellékelni kell. 

  

Az Alapítvány kurátorának a személyére az alábbiak szerint teszek javaslatot: 
 

Az Alapítvány kurátora, képviseleti jogosultsága, gyakorlásának módja, terjedelme: 

Szabó Tiborné (1046 Budapest, Vécsey Károly utca 5, anyja neve: Sándor Mária) 

A megbízatás határozott időre: 5 évre szól. 

A képviseleti jogának terjedelme: általános 

 

A Ptk. 3:400 § szerint alapesetben lehetőség van felügyelő bizottság működtetésére, azonban 

felügyelő szervet azoknak a közhasznú szervezeteknek kötelező kijelölni, amelyek éves bevétele 

meghaladja az 5 millió forintot. Mivel a közhasznúsági minősítés elérése cél, és előfordulhat a 

fenti bevétel elérése, és az Alapítvány közpénzből jön létre, felügyelő bizottság kijelölése már az 

alapításkor célszerű. 

 

Az Alapítvány Felügyelő Bizottsága tagjainak személyére az alábbiak szerint teszek javaslatot: 
 

Modroczky Kata Kitty (1043 Budapest, Temesvári utca 1) megbízatása határozott időre: 5 

évre jön létre 

dr. Gonda Pál (1041 Budapest, Görgey Artúr utca 67/D) megbízatása határozott időre: 5 évre 

jön létre 

Tóth Nóra Tímea (8000 Székesfehérvár, Kelemen Béla utca 6 3/3) megbízatása határozott 

időre: 5 évre jön létre 

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény  (a továbbiakban: 

Mötv.) 46. § (2) bekezdés b) pontja szerint – amennyiben az érintett személyek zárt ülés 

elrendelését kérik – a Képviselő-testület az előterjesztés zárt ülés keretében tárgyalja. 

 

Fenti cél elérése érdekében javasolom az Újpesti Gyermekekért Alapítvány létrehozásáról szóló 

határozati javaslat elfogadását.  
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Határozati javaslat: 

 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata polgármesterének a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt jogköre alapján a képviselő-testület 

feladat- és hatáskörét gyakorolva meghozott …./2020. (….) határozata az Újpesti 

Gyermekekért Alapítvány létrehozásáról. 
 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendeletben foglaltakra 

tekintettel, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján a polgármester, a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-

testület hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy 

 

1. „Újpesti Gyermekekért Alapítvány” elnevezéssel alapítványt hoz létre. 

 

2.  Az Alapítvány névhasználatához hozzájárul. 

 

3.  Az Alapítvány székhelye: 1041 Budapest, István út 14. A székhelyhasználat engedélyezéséről 

hozzájáruló nyilatkozatot a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő 

eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI törvény 21 § (1) bekezdés a) pontjában foglaltak 

alapján külön okiratba foglaltan csatolja. 

 

4. Az Alapítvány célja, tevékenysége: 

Az Alapítvány elsődleges célja, hogy segítséget nyújtson az Újpesten élő hátrányos helyzetű 

gyermekek számára megfelelő életfeltételek biztosításához, ezáltal egyenlő eséllyel induló, 

boldog és egészséges gyermekek neveléséhez, valamint további célja, hogy elősegítse a 

hátrányos helyzetű gyermekek esélyegyenlőségének megteremtését. 

Az Alapítvány a mindenkori alapítványi vagyona terhére a teljesség igénye nélkül az alábbi 

támogatásokat nyújtja: 

a) rászoruló gyermekek oktatásának, nevelésének segítése, oktatását-nevelését  szolgáló tárgyi 

feltételek megteremtése, javítása; 

b) rászoruló gyermekek életminőségének javításához természetbeni hozzájárulást nyújtása 

(iskolai tanulmányokat segítő eszközök), 

c) beteg gyermeket nevelő családok gyógykezelésével járó költségekben támogatás, az otthoni 

ápoláshoz szükséges eszközök beszerzési költségei részben vagy egészben történő 

átvállalása, 

d) egyedi esetekben súlyos betegségben szenvedő gyermekek gyógykezeléséhez anyagi 

segítség nyújtása, 

e) szenvedélybeteg fiatalkorúak segítése és támogatása. 

Az Alapítvány együttműködik bármely magyar civil szervezettel, amely hasonló feladatokat 

vállal fel, információ cserével és tanácsokkal segítvén céljaik elérését, támogatást nyújthat 

bármely szervezetnek, amely hátrányos helyzetű gyermekekkel foglalkozik, vagy elősegíti a 

gyermekek boldogulását, felhívást tesz közzé, valamint anyagi és más típusú gyűjtést szervez 

minden törvényes és hivatalos eszköz igénybevételével, ezen kívül jótékonysági eseményeket 

szervez, koncerteket, kiállításokat, vagy bármely más eseményt, amely a célok elérését elősegíti. 

Az Alapítvány jogosult minden egyéb olyan törvényes tevékenység folytatására, amely a fenti 

célok elérését segíti, ám előre nem látható. 
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5. a.) Az Alapító által az Alapítványnak juttatott vagyon tárgya, értéke, az Alapítvány 

rendelkezésre bocsátásának módja, ideje: 

Vagyoni juttatás tárgya: 2.000.000,-Ft - azaz kettőmillió forint – készpénz. A teljes vagyon 

Alapítványra ruházásának határideje az Alapítvány nyilvántartásba vételétől számított 1 év. 

Az Alapítvány rendelkezésére bocsátásának módja: az Alapítvány pénzforgalmi szolgáltatónál 

vezetett fizetési vagy pénzforgalmi számlájára. 

 

5.b.) Az „Újpesti Gyermekekért Alapítvány” működésének megkezdéséhez az önkormányzat 

400.000,- Ft-ot, az Alapítvány céljainak eléréséhez 1.600.000, Ft vagyont rendel pénzeszköz 

átadással, amelyek fedezete az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének általános tartaléka. 

 

Az Alapítvány létrehozása érdekében felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges 

előirányzat átcsoportosításokat a költségvetési rendelet következő módosításakor tegye meg. 

 

6. Az Alapítvány ügyvezető szerve: 

Kurátor: A Kurátorra a kuratóriumra vonatkozó szabályokat megfelelően alkalmazni kell. 

Az Alapítvány kurátora, képviseleti jogosultsága, gyakorlásának módja, terjedelme: 

Szabó Tiborné (1046 Budapest, Vécsey Károly utca 5, anyja neve: Sándor Mária) A megbízatás 

határozott időre: 5 évre szól. 

A képviseleti jogának terjedelme: általános. 

A képviseleti jog gyakorlásának módja: önálló. 

A kurátor díjazásban nem részesül, költségei megtérítésére nem tarthat igényt. 

 

7. Felügyelő Bizottság: 

Felügyelő Bizottság tagjai: 

Modroczky Kata Kitty (1043 Budapest, Temesvári utca 1) megbízatása határozott időre: 5 évre 

jön létre. 

dr. Gonda Pál (1041 Budapest, Görgey Artúr utca 67/D) megbízatása határozott időre: 5 évre jön 

létre. 

Tóth Nóra Tímea (8000 Székesfehérvár, Kelemen Béla utca 6 3/3) megbízatása határozott időre: 

5 évre jön létre. 

 

8. Felhatalmazza a polgármestert, hogy az alapító okiratot aláírja, az Alapítvány nyilvántartásba 

vételéről gondoskodjon, valamint meghatalmazza dr. Dr. Hortoványi Izabella Ügyvédi Iroda 

képviseltében eljáró dr. Dr. Hortoványi Izabella ügyvédet, hogy az okiratot ellenjegyezze és a 

Fővárosi Törvényszék előtti eljárásban a jogi képviseletet ellássa. 

 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján, miszerint veszélyhelyzetben a 

települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja 

az Újpesti Gyermekekért Alapítvány létrehozásáról szóló döntési javaslatot elfogadja, valamint 

egyetért azzal, hogy a határozat a helyben szokásos módon meghirdetésre kerüljön. 

 

Felelős: Polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján 

Határidő: 2020. május hónap 

 

Újpest, 2020. május 26.  

 

                   Bedő Katalin 

    alpolgármester 


