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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 


