
 
 

 
 
Szám: 1-14 /2015. 
 

 
 

 
                                                                                     A határozat meghozatala minősített 

               szavazattöbbséget igényel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JAVASLAT 
 

Pásztó és Vidéke Bűnmegelőzési 
 és  

Vagyonvédelmi Alapítvány 
 működési feltételeinek megoldására 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Készült: A képviselő-testület 2015. januári ülésére 
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 
Az előterjesztést előkészítette: Sándor Károly aljegyző 
Az előterjesztést megtárgyalja: Ügyrendi Bizottság 

Pásztó  Város  Polgármestere 

 

     3060 Pásztó,  Kölcsey F. u. 35. 
     (06-32) 460-753 ; *460-155/113  
 Fax: (06-32) 460-918 
 



Tisztelt Képviselő-testület! 
 
1993. október 19-én Pásztó Városi Polgármesteri Hivatal, Szirák Községi Polgármesteri Hivatal, 
Pásztó és Vidéke ÁFÉSZ, Nádasdi Elektro Bt. és az Agrobank Eger Területi Fiókja Pásztói 
Kirendeltsége Pásztó és Vidéke Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi Alapítványt hozott létre. Az 
alapító okiratot csatolom. Az alapítvány célja, fő tevékenysége az alapító okiratból megállapítható. 
Az alapítvány hatékonyan és eredményesen végezte a tevékenységét mindaddig, míg az Országos 
Rendőr-Főkapitányság a riasztó rendszerek rendőrségi ügyeleten történő felügyeletét meg nem 
szüntette. Ezt követően az alapítvány bevételei elsorvadtak, az alapítók kezdeményezték az 
alapítvány megszüntetését. Időközben az alapítvány kuratóriumának elnöke, titkára és egy tagja 
lemondott, az alapítvány működésképtelenné vált. Az alapítvány könyvelője Tóthné Veres Hajnalka 
volt, aki tevékenységét jelképes díjazás ellenében végezte. A kuratórium tagjai viszont minden 
nemű ellentételezés nélkül végezték munkájukat. 
Az alapítvány adminisztrációját a működés időszaka alatt a Pásztói Rendőrkapitányság biztosította. 
A könyvelési iratokat és a jegyzőkönyveket a könyvelő őrizte. A könyvelő a kuratórium tagjainak 
kérésére (többszöri felhívás után) átadta, és a rendelkezésre álló iratok a Pásztói Polgármesteri 
Hivatalban megtalálhatók. 
Az alapítvány megszüntetésére készített előterjesztést és a határozati javaslatot szintén csatolom. 
Ebből a rövid összefoglalásból megállapítható, hogy az alapítvány milyen tevékenységet végzett. 
Jelenleg az alapítványnak nincs olyan felelős vezetője, aki az alapítvány ügyeit tovább vinné, illetve 
az esetleges megszüntetésre intézkedne. Nem tud statisztikai jelentési kötelezettségeinek eleget 
tenni, nem tud adóbevallási tevékenységének eleget tenni, emiatt a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
2014-ben bírságot szabott ki, aminek a megfizetésére szintén felelős aláíró hiányában nem 
kerülhetett sor. Az alapítvány számláján jelenleg 155 931 Ft egyenleg van a pásztói OTP-nél 
vezetett számlán. Az alapítványnak nyilvántartott tárgyi eszköze nincs. Az alapítvány tevékenységét 
működése időszakában a Balassagyarmati Főügyészség többször ellenőrizte és törvényesnek találta. 
A kuratórium egyik tagja- Sándor Károly- a megszüntetésre irányuló képviselő-testületi döntés 
alapján megkereste a sziráki önkormányzatot, mint alapítót, akik nem támogatták az alapítvány 
megszüntetését. Ezen túlmenően tárgyalást folytatott az illetékes bíróval, valamint a Pásztói 
Főügyésszel. Az adatszolgáltatás ügyében a Statisztikai Hivatallal, illetve a Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal illetékeseivel a bírság ügyében. Az adóhivatalnál azt a tájékoztatást adták, hogy csak az 
alapítvány elnökétől fogadnak el bárminemű kifogást, fellebbezést. A jogszabályok értelmében is és 
a társszervekkel való konzultáció alapján is az az egyetlen járható út, ha az alapítók  új kuratóriumi 
tagokat választanak és a jelenleg hatályos jogszabályok és érdekek alapján vagy tovább működtetik 
az alapítványt vagy a megszüntetést kezdeményezik. 
Az alapítvány tovább működtetésének lehet létjogosultsága a kamera rendszer működtetésében, a 
polgárőrség tevékenységének segítésében és egyéb, az alapítvány eredeti célkitűzésének 
megvalósításában. 
Javaslat: Tekintettel a körülményekre semmilyen más megoldás nincsen, csak az, hogy az 
alapítvány kuratóriumi tagjait újra kell választani, akik további intézkedést tehetnek az alapítvány 
aktuális ügyeinek rendezésére és a tovább működtetetésre vagy megszüntetésre. 
Kérjük a tisztelt képviselő-testület tagjait, hogy tegyenek javaslatot a kuratóriumi tagok személyére. 



 
Határozati javaslat:  
 
Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta Pásztó és Vidéke 
Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi Alapítvány helyzetéről szóló tájékoztatót és az alábbi határozatot 
hozza: 
 

1. A kuratórium tagjainak az alábbi személyeket javasolja: 
 
 1.:  Név: 
             Lakcím: 
 
 2.:  Név: 
                  Lakcím: 
 
 3.:  Név:  
                  Lakcím: 
 
  4.:  Név:  
                  Lakcím: 
 

2. A képviselő-testület javasolja Szirák Község Önkormányzatának, hogy az előterjesztést 
tárgyalja meg és támogassa. 

 Határidő: az előterjesztés megküldésére: 2015. január 31. 
 Felelős: Sándor Károly aljegyző 
 

3. A képviselő-testület javasolja a megválasztott kuratóriumi tagoknak, hogy a könyvelési 
feladatokra kérje fel Győriné Új Mária könyvvizsgálót. 

 
Pásztó, 2015. január 14. 
 
 
         Dömsödi Gábor 
            polgármester 
 
A határozati javaslat törvényes! 
 
 
 
    Dr. Sándor Balázs 
              jegyző 
 
 
 



 
 
Szám:1-151/2011. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JAVASLAT 
 

Pásztó és Vidéke Bűnmegelőzési 
és 

Vagyonvédelmi Alapítvány 
megszüntetésére  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Készült: a Képviselő-testület 2011. október 26-i ülésére 
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester 
Az előterjesztést megtárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság   
Az előterjesztést előkészítette: Sándor Károly aljegyző 

 

PÁSZTÓ  VÁROS   POLGÁRMESTERE 
 

    3060 PÁSZTÓ,  KÖLCSEY F. U. 35. 
     (06-32) *460-753 ; *460-155/113  
 FAX:  (06-32) 460-918 
E-MAIL: FORUM@PASZTO.HU 



Tisztelt Képviselő-testület! 

 
1994. novemberében a Pásztó Városi Polgármesteri Hivatal, Szirák Községi 
Polgármesteri Hivatal, Pásztó és Vidéke ÁFÉSZ, Nádasdi Gyula, valamint az 
Agrobank tartós közérdekű célra, Pásztó és Vidéke Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi 
Alapítványt hozott létre. 
Az alapítvány célja elsősorban Pásztó és vidéke területén a bűnmegelőzési 
tevékenység és vagyonvédelem hatékonyságának, színvonalának emelése. A további 
célt a csatolt alapító okirat tartalmazza. 
A vagyonvédelmi rendszer lényege az volt, hogy Nádasdi Gyula 466 e Ft értékű 
számítógép vezérlésű vagyonvédelmi központot biztosított, amit a rendőrkapitányság 
ügyeletén helyeztek el. A vagyonvédelmi központra közel kétszáz magán ingatlan és 
intézmény, vállalkozás helyi riasztó rendszerét kapcsolták rá szerződés alapján. Az 
esetleges behatolást a rendőrség ügyeletén figyelt számítógépes rendszer jelezte (néma 
riasztás mellett) és így a rendőrség hatékonyan tudott beavatkozni – a rendszer jól 
működött (a polgármesteri hivatal is rá volt kapcsolva a rendszerre és így megfelelő 
védelemben volt). 
Az alapítvány bevételei támogatásokból és a számítógéprendszer működtetéséből 
származtak. A kuratórium az alapítói célnak megfelelően jelentős összeggel támogatta 
a rendőrkapitányság működési (technikai fejlesztési) feltételeit. 

- motorkerékpárok                                             
- számítógépeket 
- fényképezőgépeket, kamerákat 
- nyomkövető eszközöket, stb.-t vásárolt 

Több millió Ft támogatást biztosított intézményeknek pályázati úton a bűnmegelőzés 
érdekében. Az alapítvány gazdaságosan és törvényesen működött. Az ügyészség 
többször vizsgálta a tevékenységét. 
A rendőrség 2010-ben megtiltotta azt, hogy az ügyeleten legyen elhelyezve a 
riasztórendszer központja. Ezáltal a szerződéses fizető ügyfeleket elveszítette az 
alapítvány. Az utóbbi években a támogatási befizetések is elmaradtak – a bevétel 
szinte kizárólag a szerződéses befizetésekre korlátozódtak. A kuratórium tagjai közül 
többen lemondtak. 
Tekintettel arra, hogy az alapítvány bevételei a továbbiakban nem látszanak 
biztosíthatónak, célszerű az alapítvány megszüntetésének kezdeményezése. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Határozati javaslat: 
 
Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a Pásztó 
és Vidéke Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi Alapítvány működésével, 
megszüntetésével kapcsolatos feltételeket és az alábbi határozatot hozta. 

 
1. A képviselő-testület megállapítja, hogy a Pásztó és Vidéke Bűnmegelőzési és 

Vagyonvédelmi Alapítvány céljait megfelelő források hiányában nem tudja 
megfelelően teljesíteni. Emiatt kezdeményezi az alapítvány megszüntetését. 

     Határidő: 2011. október 31. és a 2)  pont szövege szerint 
           Felelős: Sisák Imre polgármester 
 

2. A képviselő-testület megkeresi, a Pásztó és Vidéke Bűnmegelőzési és 
Vagyonvédelmi Alapítvány alapítóit, hogy hozzanak az alapítvány 
megszüntetésének kezdeményezésére vonatkozó döntést 2011. november 15-ig 
és erről 2011. november 20-ig Pásztó Város Polgármesterét tájékoztassák. 

           Határidő: szöveg szerint  
           Felelős: Sisák Imre polgármester         
 

3. A képviselő-testület megköszöni az alapítvány kuratóriumi elnökének és 
tagjainak az eredményes és önzetlen munkájukat. 

 
 

4. A Képviselő testület felhatalmazza Pásztó Város Polgármesterét, hogy a 
Nógrád-Megyei Bíróságnál kezdeményezze az alapítvány megszüntetését. 
Határidő: 2011. november 30. 

 Felelős: Sisák Imre Polgármester 
 
 
 
 
Pásztó, 2011. október 18. 
                                                                                             Sisák Imre 
 Polgármester 
 
Határozati javaslat törvényes: 
              
 
             Dr. Tasi Borbála 
            címzetes  főjegyző 
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