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Budapest Józsefváľosi Onkoľmá nyzat
Képviselő.testület e számára
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đt.Kocsis Máté polgáľmester

A képviselő-testtileti ülés időpontj

a: 20|5. december 03.

Tárry: Javaslat a Józsefváľos
döntések meghozatalára

A

(

sz. napiľend

Ktizbĺztonsáryáért Ktizalapítvánnyal kapcsolatos

napiľendet nyílt ülésen kell targyalni, a ľendelet és a határozat elfogadásahoz minősített

szav azatíobb sé g sziiksé ges.
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Váľosgazdálkodási

és PénzĺiryĺBizottság

véleményezi X

Embeľi Erőfoľľás Blzottság vé|eményezi
Hatźtr ozati j av as|at a

A

bizottság

sztlmátr a:

Yáĺosgazđálkodási és Pénzügyi Bizottsźą javasolja

előteľj esaés megtlárgy alását.

a

Képviselő-testületnek az

Tisztelt Képviselő-testĺĺlet!

I. Tényátlás

és a dtintés tarta|mának részletes ismeľtetése

UT.
Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefuarosi onkoľmányzat Képviselő-testülete a 73lI99I.
(II.15.) szátmu határozatáva| dĺintĺjtt ,,Józsefuáros Ktlzbiztonságáéľt'' Alapítvany
létrehozásétól, amelynek célja a Jőzsęfvźnos kozbiztonsági helyzetének javítása, a keľĹilet
közbiĺonságźnak biztosításában való aktiv kozreműk<idés. Az onkormányzat, mint alapító
2.000.000 Ft-ot bocsátott aKöza|apítvźny rendelkezésére induló vagyonként.
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Az

aIapítvány jogállása fennállása óta többszöľ

vá|tozott' jelenleg koza|apítványként
műkĺjdik, elnevezése Józsefuáros Kĺizbiztonságáért Koza|apitváĺy (a továbbiakban:
Kĺizalapítvány). A Koza|apítvźnya Magyarországhe|yi önkormányzatairő| sző|ő 2011. évi
CLXXXX. törvény 13. $ (1) bekezdésének I7. pontjában foglaltak szeľint közfeladatot lát el.
Ezen túlmenően a Képviselő-testület a Koza|apitvány részérevagyoni juttatást bifosított,
lakásvásĺĺrlás céljából, melynek a Koza|apítvány eleget tett' 11 db lakást vásáľolt.
Későbbiekben a Képviselő-testület dĺintésévela Koza|apítvány tulajdonába további 1 db
lakást adott.

Kozalapítvány benyrij toĹta a 20 | 4 . évi e gyszenĺsített éve s be szímo lój át.
Az éves beszámolót a Kijza|apítvźnykuratóriuma 712015.(05.31.) szźtmű, a Felügyelő
Bizottság 8/20 1 5.(05. 3 1 .) számú hatźrozatával fogadta el.

A 2014. évi mérlegben 45.327 e Ft a mérleg ftíösszeg, az eredmény-kimutatásban 522 e Ft az
ĺjsszes bevétel, 3.543 ęFtaz cisszes költség.
A Közalapítrány a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek besziímoló készítésiés
kĺinywezetésisajátosságairól szőIő 22412000. CXII. 19.) Koľmány ľend. alapjrĺn köteles az
üzleti év utolsó napjáva| a számvitelľől szóló 2000. évi C. törvény és a hivatkozott Koľm.
rendelet szeľinti beszrímolót készíteni.

2014. évben aKoza|apítvány működése összesen -3.02I e Ft eredméný hozott, asď1áttoke az
e|őző éví44.4t2 e Ft-ról 4|.39Ie Ft-ra csĺjkkent.

Az elmúlt év bevételeinek ĺisszege 522 e Ft, amelyet a közhasznú tevékenységből szźrmaző

bevétel (282 e Ft), egyéb bevétel (|45 e Ft) és azSzjalYo-os felajanlást (95 e Ft) is1ĺlrta|maző
kozhasznu cé|ra, működésľe kapott támogatás (ĺisszesen 95 e Ft) ad.
A kciltségek összege 3.543 e Ft-ot tett ki, me|y az anyagjelleguráforđítźtsokból(|.247 eFt),
személyi jellegrĺ ráfordításokból (0 Ft) és az egyéb ráfordításokból (l e Ft) tevődik össze.
Ehhez kapcsolódnak még a renđkívüliráfoľdítások, a pérnigyi műveletek Ŕfordításai és az
értékcsökkenési leíľásazeredmény-kimutatĺás szöveges kiegészitő értékeléseszerint.

Az

e|(5terjesztés 1. szárrÍl mellékletét képezi aKoza|apítvźny20|4. évi egyszeľűsített éves
beszámolója (melynek része a mérleg és az eľedmény-kimutatás), valamiĺt akozhasznúsági
jelentés.

Fentiek a|apjźn kérem a

Tisĺelt Képviselő-testületet a Koza|apitvány 2014.
egyszerűsített beszĺĺmolójĺĺnakés akozhaszntlsági jelentésének elfogadásáľa.

évi éves

r/2.

A

Képviselő-testület a Kozalapítvány módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító
0 l 20 | 4. (X[. 0 4. ) szźlmil hatźr ozatával fo gadta el.

oki ratát a 23

Az

a|apifuányi cél megvalósulása, a közrend- és kozbinonsźry védelme, továbbá a
btĺnmegelőzés és bűntildözés támogatása alapjaiban teszi biztonságosabbá a keľiiletben élő
emberek életétés kĺinnyítimeg az emberek hétköznapjait, és egyben segíti aKoza|apitvtny
célj ainak megvalósítását.

A

Koza|apitvtny a kerületi ľendvédelmi szervekkel szorosan egyĹittmfücĺdik a
vagyonbiztonságot kĺjzvetlenül fenyegető és sértő cselekményekkel szemben, támogaýa a
közbiztonséą javítźlsétraiľányuló tevékenységet,kĺĺzreműködik a közbiztonsági feladatok
e||átásához szfüséges eszkĺizök beszerzése érdekében, és anyagilag nyújt segítséget azok
fęnntartásźlhoz.

Ktilönbĺjző formában támogatja a kerĹiletben szo|gáIatot teljesítő ľendőröket, tíizo|tőkat, így
külĺinösen lakhatási lehetőséget biztosít részükľe, a többletszolgálatot vállalókat dijazássa|
ismeri el.
Akoza|apítvanyi célok gyakoľlati megvalósulásából fakadó tapasztalatok alapján sztikségessé
vált egy új, szerkezetileg átdolgozott és tarta|mában részben megújította|apitő okirat
megalkotása.

A

Közalapitvány elsődleges feladata a kozbinonsźry javításanak elősegítése, tiímogatás
nyújtása a kerületi ręndvédelmi szervek részére.A kertiletben a hivatásos szęrveken kívül
egyéb szervek, szervezetek is aktívan k<jzremfü<jdnek a k<jzbiztonság femtaĺtásában, így
indokolttá váIt a kedvezményezetti kör, valamint a tĺĺmogathatő igények bővítése is.

A

fentiek a|apjźtn célszertĺvolt a Koza\apítvány a|apítő okiratának felülvizsgálata, amelynek
eredményeképpen az,űj rendelkezések tisszhangba keľülnek a felmeľült igényekkel.

Ahhoz, hogy a Közalapítvarry nj abpítő okirata hatályba léphessen, a jelenleg hatályos alapítő
okirat hatályon kívül helyezése szükséges. Kéľema Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a
Fővaľosi Törvényszék vźitozásbejegyzéséneknapjával he|yezze hatályon kívül a jelenlegi
a|apítő okiratot, továbbájavaslom aKöza|apítvány éves beszámolójának, valamint új alapító
okiľatának elfogadását azza|, hogy az a|apitő okirat a Fővárosi Törvényszék
vá|tozásbejegyzésétkĺivetőnaponLéphatáIyba.

Javaslom tovdbblÍ a Közalapítvdnnyal ingłenes helyiséghaszndlatra vonatkouí

megdllapodds megkötésět tekintettel aľra, hogł a Közalapítvdny ki)zfeladatot ldt el, és a
kiiz4lontí íigłintézési
helye (I. emelet 106., 15,04 m2) a Polglźrmesteri Hivatal épiiletében
talúlható.

Ezzel eglídejíĺlegmódosítaní szĺikségesa Képviselő-testťilet és Szeryei Szeľvezeti és
MíÍködési Szabúlyzatdról szlíhí36/2014. (X.06) önkormdnyzati renđelet4. mellékletét,
mely az ijnként vúllalt leladatokat tartalmazza a Jóuefvdros Kijzbiztonságdért

Közalapíndny mííkijdés éve l

II.

és a kö zalapítvóny úItal végzett fe ladato kkal.

A beterjesztés indoka

A Koza|apíťvźnya|apítő okiľatanak l0. pontja szeľint: ,,A' koza|apitvarry ugyvezetó szeľve a
kozallapítvźny mfüĺjdésérőlévente köteles Képviselő-testĹiletnek besziímolni és a
gazdá|kodásának legfontosabb adatait nyi1vánossĘrahoznia.'' Jelen előterjesztés

mellékletétképeziaKoza|apitvźnybeszámolója.

l.

számú

AKozalapítvźlny alapító okiratának elfogadása a Képviselő-testĹilet hatáskĺirébetartozik. Az
e szté s 2. szőtmil mellékl etét képezi.

a|apitó oki ľat j elen előterj

III. A diintés célja' pénzügyĺhatása

A

Képviselő-testiilet d<intésévelelfogadja a Koza|apíNźny20|4. évi egyszeľiĺsítettéves
beszĺímolóját és új a|apitő okiratát. A KépvÍselő-testiilet a Kiizalapítvdnnyal ingłenes
helyiséghaszndlati megdllapodlźst köt (bérleti díj és reaíköltség kiJizetése a Ktizalapítvdnyt
nem terheli), valamínt az önkormányzatÍ rendelet módosíttźsdról dönt.
IV. Jogszabályi kiiľny ezet

A

Képviselő-testiilet hatáskĺire az Moťv. 4l. $ (6) bekezdésén,a 42.
pontján, valamint aI07. $-on alapul.

s l. pontjdn

A

és 4.

nemzeti vagyonľól 2011. évi CXCW. tiiľvény11. s (13) bekezdése éľtelmében:
,,NemzetÍ vagyon inglenesen kíuźrólagkiiqfelaďat elldtása, a lakosstÍg köuzolgdltatdsokkal
való ellútlÍsa,valamint e feladatok ellútásóhoz szíikséges ínfrastruktúra biztosíttÍsa céljóból
az ahhoz szíikséges méľtékbenhasznosítható, valamínt adható vaglonkezelésbe.,,

Kéľemaz alźtbbihatározatijavaslat és i)nkormányzatí rendelet elfogadását.

Határozati javaslat
A Képvĺselő-testiilet úgy diint, hogy

1.

elfogadja a Jőzsefvźlros Közbiztonságáéľt Köza|apitvźny kuratóriuma á|ta| benyújtott
20|4. évi egyszenĺsített éves beszámolót (mérleg, eredménykimutatas) és a
kozhaszn,űsági jelentéséta hatarozat |. számű mellékletét képezo taľtalommal.
Felelős

:

polgĺĺľmester

Hatźrido 20|5. đecember3.

2.

felkéľia jegyzőt, hogy gondoskodjon az |. pontban meghatározott dokumentumoknak
az önkorm ány zat hi vatal o s ho nl apj an történő kozzététe|érő|.
Felelős: jegyzo
Határidő: 20| 5. december 1 5.

3. a

Főváľosi Tĺĺľvényszék
vá|tozásbejegyzésének napjával hatályon kívül helyezi a

Józsefu arosKözbiztonságáértKoza|apíwányalapítőokiľatát.

Felelős: polgármesteľ
Hataridő : Fővárosi Töľvényszék változásb ejegyző végzéséneknapj a

4.

elfogadja aJőzsefvźros Kcizbiztonságáéľt Köza|apitvany új alapítő okiľatát ahatározat
2. szźmű mellékletétképezó tartalommal úgy, hogy az a|apitő okirat a Fővarosi
Törvényszék változásbejegyzését k<jvető napon |ép hatáIyba,
Felelős: polgáľmester
Hatźlriđo: 20 I 5 . december 3.

5.

felkéri a polgáľmestert a hatźnozat 4. pontjában foglalt a|apítő okirat a|áírásźra.
Felelős: polgáľmesteľ
Hatźlridő: 20I 5. december l 5.

6.

felkéri a polgáľmesteľt, hogy gondoskodj on az aLapítő okirat Fővárosi Törvényszékhez
történő benyuj tásaról.
Felelős: polgáľmester
Hataridő: 20|5. december 15.

7. felkéri a

kuratóriumot, hogy a törvényszéki nyilvántartásba vételt követően
gondoskodj on az a|apítő okiľat kozzététe|&ő| aMagyar Közl<inyben, továbbá felkéri a
jegyzót, hogy gondoskodjon az Önkoľmźnyzathivataloslapjában és honlapjan tĺirténő

kozzététę|érő|.

Felelős: kuratórium, jegyző
Hatríľidő : a törvényszéki nyilvántaľtásba vételt kĺivetően

8.

a Jóaefvdros Kiizbiztonsdgdért Közalapítvóny részérehatdrozatlan íďőre ingyenes
használatba aďja az önkormdnyzati tulajďont képező Baross u 63-67. I. emelet 106.

szdmú irodahelyiséget, az irodahelyiségre eső kijziizemi díjak Polgúrmesteri Hivatal
dltali vállalúsúval, ésfelkéría polgúrmestert a használatí szerződés aldíľdsdľa.
Felelős: polgdrmester
Hatdrídő: a haszndlatÍ szerződés alúírúsónakhatárideje 20I5. december 70.

A dtintés végrehajtásátvégző szervezeti erység: Jegyzői Kabinet
Budapest, 2015. december 01.

Törvényességi ellenőrzés:
Danada-Rimán Edina
jegyzó
nevében és megbízásából
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Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefváľosi o n kor mány zat Képviselő_testÍiletének
.......ĺ20|5. (.... .....) iinkoľmányzati ľendelete
a Képviselő-testületi és Szeľvei Szeĺvezetiés Műkiidési Szabályzatńrőiszóiól
3612014. (xI.06.) önkoľmányzatĺ ľendelet módosításáról

Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-testtilete az Alaptörvény 32.
cikk (2) bekezdésébenmeghatározott eredeti jogalkotói haĺáskörében, az A|aptorvény 32. cikk (1)
bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében e|járva az a|źtbbi Szervezeti és Műktidési
Szab á|y zatot alkotj a

me g

:

1. s A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabźiyzatátrő| sző|ő 36/20|4. (XI.06.)

önkoľmányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 4. melléklete a következó |.|0, ponttal egészül ki:.
I I . onkormányzati fel adatok ell átós át ér intőe

n

:

J

,,l.10. Józsefuáros KözbiztonságáÉrt Köza|apíwány míĺködéseés a koza|apítvány á|ta| végzett
feladatok"

f.

$Ez

a ľendelet 2015. decembeľ 4.én |éphatá|yba és a hatályba lépésétkövető

napon hatźiyźtveszti

Budapest, 2015. december ...

Danada-Rimán

jegyzó

Edina

taľtós távollétében

dr. Mészár Erika
a|jegyző

dr. Kocsis Máté

polgármester

INDoKoLÁs
az l.$-hoz

A

Képviselő-testiilet és Szervei Szervezeti és Működési Szabá|yzatttról szóló 36ĺ2014. (XI.06.)
rendelet 4. mellék|ete az önként vállalt feladatokat részletezi, melyek bővítése

ö'nkormányzati

szükséges a .ĺĺizsefuáros Kŕizhiz,ton ságáért' Kilz,a|apíts źtnnya |.

a2.$-hoz
Hatályba léptető rendelkezés.

