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ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő-testület 2016. február 25-i ülésére 

 

Tárgy: javaslat az Újpesti Karinthy Óvodásokért Alapítvány számára székhely bejegyzésének és 
az „Újpest” név használatának engedélyezésére. 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 
 

Az Újpesti Karinthy Óvodásokért Alapítvány kérelemmel fordult Önkormányzatunkhoz, mint a 
1048 Budapest, Hajló u. 2-8. szám alatt található, óvodaként működő ingatlan tulajdonosához, 
hogy a létrehozni kívánt közhasznú alapítvány székhelyeként az ingatlant bejelenthesse, 
valamint az Alapítvány nevében szerepelhessen az „Újpesti Karinthy Óvodásokért” kifejezés. 
 
Az Alapítvány a Karinthy Frigyes Óvodába járó gyermekek szellemi, erkölcsi, érzelmi és testi 
nevelésének támogatását, segítését tűzte ki céljául, melyek közül a legfontosabbak: 

- az óvoda tárgyi feltételeinek javítása, berendezéseinek korszerűsítése, 
- az óvoda udvarának gyermekek érdekében történő esztétikussá tétele, 
- új, korszerű pedagógiai programok figyelemmel kísérése, megismerése, átvétele, 

- kirándulások, óvodán kívüli programok szervezése a gyermekek részére, 
- a gyermekek egészségtudatos életmóddal történő megismertetése, a testmozgás, a sport 

egészségfejlesztő szerepének tudatosítása, 

- az óvodában megrendezésre kerülő programok körének bővítése, gyakoribbá tétele, 
- képességfejlesztés, tehetséggondozás megvalósítása csoportos különfoglalkozások 

keretében. 
 
Az alapítvány bejegyzéséhez a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő 
eljárási szabályokról szóló 2011. CLXXXI. törvény 21.§ (1) bekezdés b) pontja értelmében 
szükséges a tulajdonos hozzájárulása a székhely használatához, valamint a (4) bekezdés 
értelmében csatolni kell a névhasználathoz való hozzájáruló nyilatkozatot, melyet Újpest 
Önkormányzatának kell megadnia. 
 
A fentiekre tekintettel javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a székhely bejegyzéshez, 
valamint az „Újpest” név használatához járuljon hozzá. 
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Határozati javaslat: 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete a 1048 Budapest, Hajló u. 
2-8. cím alatt található óvoda tulajdonosaként hozzájárul, hogy az Újpesti Karinthy Óvodásokért 
Alapítvány az ingatlant székhelyként bejelenthesse, továbbá engedélyezi az „Újpest” név 
visszavonásig történő használatát. 
 
Felelős: Polgármester, a hatáskörrel rendelkező Alpolgármester útján 
Határidő: folyamatos 
 
Újpest, 2016. február 22.  
 
 
 
 
 

 

 Dr. Molnár Szabolcs 
 


