GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE

ELOTERJESZTES
a Képviselő-testület 2019. szeptember 19-én tartandó ülésére

Tárgy: Javaslat a Gödöllő és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány alapító okiratának
módosítására
Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!
Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szerveztek működéséről és
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény VII. fejezetében rendelkezik a civil
szerveztek közhasznú jogállás megállapításhoz szükséges feltételeiről. A Civil tv. 32.§(1)
bekezdése szerint közhasznú szervezetté minősíthető a Magyarországon nyilvántartásba vett
közhasznú tevékenységet végző szervezet, amely a társadalom és az egyén közös
szükségleteinek kielégítéséhez megfelelő erőforrásokkal rendelkezik, továbbá amelynek
megfelelő társadalmi támogatottsága kimutatható, és amely a) civil szervezet (ide nem értve a
civil társaságot), vagy b) olyan egyéb szervezet, amelyre vonatkozóan a közhasznú jogállás
megszerzését törvény lehetővé teszi.
A megfelelő erőforrás rendelkezésre állásának megállapításhoz valamint a megfelelő
társadalmi támogatottság kimutatásához szükséges feltételekről a civil szervezet az éves
beszámolójának közhasznúsági mellékletében ad számot.
A Gödöllő és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány 2018. évi beszámolójának
közhasznúsági mellékletéből megállapítható, hogy nem áll rendelkezésére a törvényi
előírásnak megfelelő erőforrás az előző lezárt két üzleti év vonatkozásában.
A törvény 48.§-a előírja továbbá, hogy a közhasznú szervezet köteles kérni a közhasznú
jogállásának törlését, ha a közhasznúvá minősítés feltételeinek nem felel meg. A közhasznú
minősítés törlése iránti eljárásban csatolni kell az egységes szerkezetű alapító okiratot,
melyből valamennyi közhasznúságra való utalást törölni kell.
Javaslom továbbá, hogy az alapító és az alapítvány székhelyének címe is kerüljön pontosításra
és az alapító okirat 1. és 3. pontjában a „2100 Gödöllő, Szabadság tér 6.” kerüljön
megjelölésre.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, mint alapítót, hogy a törvényben előírt
kötelezettségének tegyen eleget és az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot a határozat
mellékleteként fogadja el.
Gödöllő, 2019. szeptember „{%,

HATÁROZATI JAVASLAT
Gödöllő Város Képviselő-testülete, mint alapító kéri a Gödöllő és Környéke Közbiztonságáért
Közalapítvány közhasznú jogállásának törlését, és ennek megfelelően e határozat
mellékleteként elfogadja a módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát.
Határidő: Budapest Környéki Törvényszékhez benyújtásra azonnal
Felelős: Dr. Gémesi György polgármester

ALAPÍTÓ OKIRAT
a Gödöllő Város Képviselő-testülete
számú önkormányzati határozatával elfogadott
módosítással egységes szerkezetbe foglalt szövege
(a módosítások dőlt betűvel jelezve)

Gödöllő Város Önlcormányzatának Képviselő-testülete a Polgári Törvénykönyvről szóló
1959. évi IV. törvény, valamint a 2013. évi V. törvény alapján, határozatlan időre a
törvényben előírt követelményelmek, továbbá a 2011. évi CLXXV. törvénynek és a 2006. évi
LXV. törvénynek is megfelelő

KÖZALAPÍTVÁNY

létrehozását határozta el a következő feltételekkel:
1. Alapító: Gödöllő Város Önkormányzata 2100 Gödöllő, Szabadság tér 6.
2 . A Közalapítvány neve: Gödöllő és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány
3. A Közalapítvány székhelye: 2100 Gödöllő, Szabadság tér 6.
4. A Közalapítvány célja:
Gödöllő és környéke lakossága közbiztonsági helyzetének és közérzetének
javítása a közbiztonság színvonalának emelésével,
az illetékességi területén működő gazdálkodó szervezetek, pénzintézetek és a
lakosság vagyonbiztonsági helyzetének javítása,
a bűnmegelőzési és bűnüldözési tevékenység hatékonyabbá és eredményesebbé
tétele az alapítvány speciális eszközeivel.

5. A közalapítvány jellege és gazdálkodása:
A Közalapítvány kizárólag a fenti célok megvalósítása érdekében fejti ki
tevékenységét, közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól
független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Képviselőjelöltet működése során
nem állított és nem támogatott, az ilyen tevékenységet a jövőre nézve is kizárja. A
közalapítvány nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a
szolgáltatásaiból.
A közalapítvány gazdasági-vállalkozási tevékenységet kizárólag létesítő okiratban
meghatározott céljai megvalósítása érdekében végzi. Gazdálkodása során elért
eredményét nem osztja fel. A közalapítvány váltót, illetve más hitelviszonyt
megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki.

6. A közalapítvány vagyona:
6.1.

100.000,- Ft induló vagyon, melyet induló tőkeként az alapító bocsát a
Közalapítvány rendelkezésére annak létrehozásakor.
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6.2. A Közalapítvány nyílt, ahhoz bármely bel- és külföldi természetes és - a
törvényes korlátok között - jogi személy, valamint jogalanyisággal rendelkező
egyéb szervezet is csatlakozhat, ha az a Közalapítvány céljaival egyetért és azt
anyagilag támogatni kívánja. A csatlakozás történhet a Közalapítvány
bankszámlájára történő befizetéssel, illetve átutalással, célok ellátásához
szükséges dolgok átadásával, vagyoni értékű jogok átruházásával. A
csatlakozásról a Közalapítvány kuratóriuma dönt. A csatlakozót az alapítói jogok
nem illetik meg, azok gyakorlására nem jogosult.
7. A Közalapítvány működési területe: Gödöllői Rendőrkapitányság működési
területére terjed ki.

8. A Közalapítvány kezelő szervezete:
8.1.

A közalapítványi vagyon kezelője és legfőbb döntést hozó szerve a 7 főből
álló Kuratórium.
A kuratórium tagjai:
Rétfalvi Antal elnök (an.: Wirnhardt Gabriella, lakcím: 2100 Gödöllő, Tábornok
u. 13.)
dr. Jeney László Botond tag (an.: Szlcalák Ilona Mária, lakcím: 2100 Gödöllő,
Szabadság tér 16. IV./10.)
Pintér Zoltán tag (an.: Scheiber Judit Erzsébet, lakcím: 2100 Gödöllő, Rónay
György U.19/A)
Kis Antal tag (an.: Smél Anna, lakcím: 2100 Gödöllő, Asbóth S. u. 19.)
Kovács Barnabás (an.: Balogh Jolán, lakcím: 2100 Gödöllő, Bessenyei u. 10.)
Dr. Máté András (an.: Benkó Julianna, lakcím: 2100 Gödöllő, Korona tér 6.)
Debreczeni Attila (an.: Szabó Erzsébet, lakcím: 2100 Gödöllő, Korona tér 2/2.)
A kuratóriumi tagokat az alapító jelöli ki határozatlan időre.
Az alapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója nem lehet a
kuratórium tagja.
Az alapító és közeli hozzátartozói nem lehetnek többségben a kuratóriumban.
Kuratóriumi tag csak az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.
A kuratóriumi tag jogi személy, a jogi személy köteles kijelölni azt a természetes
személyt, aki a vezető tisztségviselői feladatokat nevében ellátja. A kurátorokra
vonatkozó szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazni kell.
A kuratóriumi tag feladatait személyesen köteles ellátni.
Nem lehet kuratóriumi tag az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen
szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos
következmények alól nem mentesült.
Nem lehet kuratóriumi tag akit ettől jogerősen eltiltottak.
Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet kuratóriumi
tag az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.
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A kuratóriumi tisztség a tisztségviselő elfogadó, felelősségvállaló nyilatkozatának
aláírásával és a változás törvényszék általi bejegyzésével határozatlan időre jön
létre.
A kuratóriumi tagság megszűnik
a) visszahívással
b) lemondással
c) a kurátor halálával
d) cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő
korlátozásával
e) a kurátorral szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével
A kuratórium tagját megbízatásának lejárta előtt az alapítványi cél
megvalósításának közvetlen veszélyeztetése esetén az alapítói jogok gyakorlója
hívhatja vissza.

8.2.

A Kuratórium működése:
a.) A Kuratórium biztosítja a Közalapítványnak az Alapító Okiratban
meghatározottak szerinti folyamatos működését, gondoskodik a Közalapítvány
vagyonának az Alapító Okiratban rögzített céloknak megfelelő
felhasználásáról. Meghatározza a kitűzött cél megvalósításához szükséges
tárgyi és személyi feltételeket, gondoskodik azok biztosításáról. A Kuratórium
a Közalapítvány működéséről az alapítónak évente beszámolni és
gazdálkodásának legfontosabb adatait nyilvánosságra hozni köteles.
A kuratórium üléseit szükség szerint, de évente legalább egyszer tartja. A
Kuratórium ülését a kuratórium elnöke írásban hívja össze a tervezett
napirendi pontok, valamint az ülés helye és időpontja megjelölésével az ülés
tervezett időpontja előtt legalább 8 nappal. A meghívás történhet levélben,
faxon, emailben. A meghívó átvételét minden esetben igazolni szükséges.
A meghívónak tartalmaznia kell a Közalapítvány nevét és székhelyét, az ülés
idejének és helyszínének megjelölését és az ülés napirendjét.
A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a
szavazásra jogosultak a tárgyalni kívánt témakörben álláspontjukat
kialakíthassák.
A kuratórium ülését székhelyén tartja.
A kuratórium ülését nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet
megtartani, ha az ülésen valamennyi részvételre jogosult jelen van és
egyhangúlag hozzájárul az ülés megtartásához.
A kuratórium ülésén a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben
hozható határozat, kivéve ha valamennyi részvételre jogosult jelen van és a
napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul.
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Bármely kuratóriumi tag kérheti kuratóriumi ülés összehívását a cél és az ok
megjelölésével. Ilyen kérelem esetében a kuratórium elnöke köteles a kérelem
beérkezésétől számított 8 napon belül intézkedni az ülés összehívásáról. Ha
ennek a kötelezettségének a kuratórium elnöke nem tesz eleget, a kuratórium
ülését a kérelmet előterjesztő tag is összehívhatja.
b.) A kuratórium határozatképes, ha az ülésein az elnök és legalább három
kuratóriumi tag jelen van. A kuratórium döntéseit határozati formában hozza
meg. Határozatait szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. A kuratórium
üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni. A kuratórium ülései nyilvánosak, a
nyilvánosság csak jogszabályban meghatározott esetekben korlátozható.
A Kuratórium az éves beszámoló elfogadásáról csak valamennyi tag
jelenlétében dönthet.
A határozat meghozatalakor nem szavazhat az
ba) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít, vagy a jogi
személy terhére másfajta előnyben részesít
bb) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni
be) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani
bd) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek
nem tagja vagy alapítója
be) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló
kapcsolatban áll
bf) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben
c.) A Kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik:
- a Kuratórium tagjai maguk közül választanak elnököt
- a Kuratórium ügyrendjének megállapítása,
- a Közalapítvány éves tervének, költségvetésének, zárszámadásának,
mérlegének, éves beszámolójának megállapítása,
- döntés a Közalapítvány céljaira közvetlenül fel nem használható adományok
hasznosításáról, gazdasági-vállalkozási tevékenység folytatásáról,
- döntés azon kérdésekben, amelyeket az ügyrend a Kuratórium kizárólagos
hatáskörébe utal, illetve, ami jogszabály szerint a Kuratórium hatáskörébe
tartozhat.
A kuratórium tagja nem vehet részt olyan határozat meghozatalában, amelynek
alapján ő maga, a 2013. évi V. törvény 8:1.§ (1) bekezdésének 1.) pontja szerinti
közeli hozzátartozója, illetve élettársa (továbbiakban együtt: hozzátartozó)
kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, megkötendő ügyletben egyébként
érdekelt, illetve bármilyen más előnyben részesül, kivéve a cél szerinti
juttatások keretében a céllal érintett csoportból bárki által megkötés nélkül
igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatást.
d) A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más
közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan
közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt - annak megszűnését megelőző
két évben legalább egy évig -,
da) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál
nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,
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db) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt
tárt fel,
de) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést
alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,
dd) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről
szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte.
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.
de) A kuratórium üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyek bárki számára
megtekinthetőek. A jegyzőkönyveket nyilvántartásba kell venni, amelyben
megnyitásának napjától folyamatos számozással ellátva be kell vezetni
valamennyi kuratóriumi döntést oly módon, hogy annak tartalma, időpontja és
hatálya, továbbá a döntés mellett szavazók és ellenzők számaránya, személye
megállapítható legyen.
df) A kuratórium határozatait köteles az érintettekkel a határozat meghozatalától
számított 15 napon belül ajánlott levél formájában, írásban közölni. A
határozatok egy példányát az alapítvány székhelyének hirdetőtábláján is ki kell
függeszteni.
A kuratórium döntéseit a határozatok könyve tartalmazza, amely nyilvános,
abba bárki betekinthet. A betekintési jog bárkit megillet az alapítvány
működésével kapcsolatban keletkezett egyéb iratokba is, kivéve azokat,
amelyekbe való betekintés üzleti vagy személyiségi jogokat sértene. Az iratokba
való betekintés előzetes egyeztetés alapján, azok őrzési helyén, minden hétfőn
és csütörtökön 10-15 óra közötti időben az alapítvány Gödöllő, Szabadság tér 7.
szám alatti székhelyén lehetséges. Az iratokról saját költségen bárki másolatot
igényelhet.
dg) A közalapítvány működésének módjáról, szolgáltatásai igénybevételének
módjáról, továbbá beszámolói közlésének nyilvánosságáról a székhelyén
elhelyezett hirdetőtáblán, valamint sajtó (Gödöllői Szolgálat) útján tájékoztatja a
nyilvánosságot.
dh) A kuratórium tagjai megbízatásukat díjazás nélkül látják el, igényelhetik
azonban az igazolt költségeik megtérítését.

8.3.

A Közalapítvány képviselete:
A Közalapítványt harmadik személyekkel szemben az elnök képviseli. A
Közalapítvány bankszámlájáról történő rendelkezésre a kuratórium elnöke és egy
kuratóriumi tag jogosult. A kuratórium elnökének akadályoztatása esetén a
képviseletet az általa meghatalmazott kuratóriumi tag látja el.

A Közalapítvány vagyonának felhasználása:
A közalapítvány befektetési tevékenységet nem végez. A közalapítvány céljainak
megvalósítására az alapítvány vagyona és annak hozadékai szolgálnak. A
közalapítvány induló vagyona terhére is teljesíthetők a közalapítványi céloknak
megfelelő kiadások. A kezelő szerv köteles a közalapítvány vagyonát a
mindenkori legkedvezőbb kamatfeltételeket kínáló tartós betétben elhelyezni,
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illetve megfelelő hozadékú kötvényekbe vagy kincstárjegybe fektetni. A külföldi
csatlakozók által devizában rendelt vagyont a legkedvezőbb feltételek mellett
devizában kamatozó betétben köteles elhelyezni. A közalapítvány a hozadék
terhére nyilvános pályázat útján a közalapítvány céljával összhangban álló
különféle anyagi támogatásokat nyújthat. A Közalapítvány céljára közvetlenül
felhasználható természetbeni adományokat lehetőleg természetbeni juttatásként
kell felhasználni. E lehetőség hiányában az ilyen adományokat ellenérték fejében
értékesíteni kell. A Közalapítvány céljára közvetlenül fel nem használható
természetbeni adományokat, illetőleg vagyonrendeléseket úgy kell hasznosítani,
hogy azoknak a fenntartás, illetve működés költségein felüli hozama a
Közalapítvány céljára közvetlenül felhasználható legyen. Ha ilyen hasznosítás
nem lehetséges, vagy a hasznosítás magas költsége miatt a hozam az adomány
vagy vagyonrendelés forgalmi értékének figyelembevételével a tartós bankbetét
kamatát nem éri el, az adományt értékesíteni kell.
A Közalapítvány könyvvezetésének, vagyonkimutatásának és a vagyonkezeléssel
összefüggő egyéb technikai feladatoknak az ellátása érdekében, külön szerződés
szerint külső pénzügyi szervezetet, szakértőt bízhat meg, térítés ellenében.

10. Beszámolás a Közalapítvány működéséről:
A Közalapítvány köteles a Számviteli törvény és az alapítványok gazdálkodási
rendjéről szóló más jogszabályok előírásainak megfelelő gazdasági-pénzügyi
beszámolót készíteni. A Közalapítvány beszámolójába bárki betekinthet, illetve
kérheti, hogy arról a kérelmező költségére a Közalapítvány másolatot adjon ki.

A közalapítvány a működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az
üzleti év könyveinek lezárását követően az üzleti év utolsó napjával, illetve a
megszűnés napjával, mint mérleg fordulónappal a jogszabályban meghatározottak
szerint köteles beszámolót készíteni. Az üzleti év azonos a naptári évvel. Az
alapító a Közalapítvány gazdálkodásának törvényességét és célszerűségét e
beszámoltatás útján ellenőrzi. Gazdálkodásának legfontosabb adatait a
Közalapítvány ezzel egyidejűleg a sajtó útján (Gödöllői Szolgálat) nyilvánosságra
hozza.

11. Felügyelő bizottság:
A Közalapítvány működésének és gazdálkodásának ellenőrzését a Közalapítvány
szervezeti keretei között háromtagú Felügyelő bizottság látja el. Ennek során a
vezető tisztségviselőktől jelentést, a Közalapítvány munkavállalóitól pedig
tájékoztatást, felvilágosítást kérhet, a Közalapítvány könyveibe, irataiba
betekinthet, azokat megvizsgálhatja. A felügyelő bizottság tagja a kuratórium
ülésén tanácskozási joggal részt vehet. A bizottság köteles a kuratóriumot
tájékoztatni, és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást,
hogy a Közalapítvány működése során olyan jogszabálysértés, vagy egyébként a
Közalapítvány érdekeit súlyosan sértő esemény - ideértve a vezető
tisztségviselők felelősségét megalapozó tényeket is - történt, amelynek
megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése a kuratórium
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döntését teszi szükségessé. Ha a kuratórium összehívására a bizottság
indítványának megtételét követő 30 napon belül nem kerül sor, arra a bizottság is
jogosult. Ha pedig a kuratórium a törvényes működés helyreállítása érdekében
szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a bizottság köteles haladéktalanul
értesíteni a törvényességi ellenőrzést ellátó szervet. A Felügyelő Bizottság tagjai
sorából elnököt választ.
Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a
személy, aki
a) a döntéshozó szerv, illetve az ügyvezető szerv elnöke vagy tagja (ide nem értve
az egyesület döntéshozó szervének azon tagjait, akik tisztséget nem töltenek be),
b) a szervezettel e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha
jogszabály másképp nem rendelkezik,
c) a szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés
nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az egyesület által
tagjának a tagsági jogviszony alapján a létesítő okiratban foglaltaknak
megfelelően nyújtott cél szerinti juttatást -, illetve
d) az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója.

Tagjai az alapító felkérésére, megbízása alapján látják el feladatukat.
A Felügyelő bizottság tagjai:
1.) Horváth Ferenc (an.: Varga Mária), 1048 Budapest, Óceánárok u. 19. III/5.
2.) Dr. Reindl László (an.: Presser Margit), 2100 Gödöllő, Vadász u. 16.
3.) Wirnhardt Ádám (an.: Matolcsy Erzsébet), 2100 Gödöllő, Mátyás király utca
17.
A felügyelő bizottsági tisztség a tisztségviselő elfogadó, felelősségvállaló
nyilatkozatának aláírásával és a változás törvényszék általi bejegyzésével
határozatlan időre jön létre.
A bizottság tagjainak összeférhetetlenségére, a bizottsági tagsági viszony
megszűnésére a kuratórium tagjaira vonatkozó szabályok értelemszerűen
irányadók.
A Felügyelő Bizottság szükség szerint, de legalább félévente, egyébként
valamennyi kuratóriumi ülést megelőzően ülésezik. A Felügyelő Bizottságot az
elnöke hívja össze írásban, legalább 8 nappal az ülés időpontja előtt. A
meghívóban közölni kell az ülés helyét, időpontját, napirendi pontokat. A
meghívás történhet levélben, faxon, emailben. A meghívó átvételét minden
esetben igazolni szükséges.
12. A Közalapítvány megszűnése
A Közalapítvány megszüntetésére a bíróság jogosult a Polgári Törvénykönyvben
és egyéb jogszabályokban írt feltételek szerint.
A bíróság az alapító kérelme alapján a Közalapítványt a jogszabályban
meghatározott esetekben szüntetheti meg, így pl. akkor ha a Közalapítvány által
ellátott közfeladat ellátásának biztosítása más módon, illetőleg más szervezeti
keretben hatékonyabban megvalósítható.
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13. Záró rendelkezések:
Ezen Alapító Okiratban nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári
Törvénykönyv, valamint az alapítványok/közalapítványok gazdálkodásra, és
működésére vonatkozó mindenkori hatályos jogszabályok az irányadók.
Az alapító ezen Alapító Okiratot módosíthatja, de az itt lefektetett alapítványi
célok megvalósítását a módosítás által nem veszélyeztetheti.
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.
A Közalapítvány alapító okiratának módosítását (módosítással egybeszerkesztett
szövegét) helyben szokásos módon a Gödöllői Szolgálat című folyóiratban közzé
kell tenni.
Ezen Alapító okirat a Budapest Környéki Törvényszék által AK 604. szám alatt
nyilvántartásba vett Gödöllő és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány
nyilvántartott Alapító Okiratának, az alapító ...... számú önkormányzati
határozat szerint módosított és egységes szerkezetbe foglalt szövege.

Gödöllő, 2019....................................

Gödöllő Város Önkormányzata
alapító képviseletében:
Dr. Gémesi György
polgármester

Tanú:

Tanú:

név: ....

név:.....

lakcím:

lakcím:

szig.sz.:

szig.sz.:

