ALAPÍTÓ OKIRAT KIEGÉSZÍTÉS
/ Az alapító okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege /

Szécsény Város Önkormányzati Képviselőtestülete ( Szécsény, Rákóczi út 84. )
valamint Endrefalva, Szécsényfelfalu, Piliny, Szalmatercs, Karancsság, Ságújfalu,
Nógrádmegyer, Magyargéc, Nagylóc, Hollókő, Rimóc, Varsány, Nógrádsipek,
Ludányhalászi és Nógrádszakál Önkormányzatai közösen az 1990. évi I. törvénnyel
módosított 1959. évi IV. törvény VI. fejezet 74.§. G pontjainak megfelelően
közalapítványt létesítenek. Egyben kérik az 1997 évi CLVI tv. szerint a kiemelten
közhasznú szervezetként történő nyilvántartásbavételt.
Közalapítvány neve: Szécsény és Vonzáskörzete Közbiztonságáért Alapítvány
Közalapítvány székhelye: Szécsény, Rákóczi út 84.
Alapítás éve és bejegyzés száma: 1992. Bírósági bejegyzés száma 1/1992
A Közalapítvány jogi személy, jogok és kötelezettségek alanya lehet.
A Közalapítvány célja:
- Szécsény és Vonzáskörzetében a közrend- és közbiztonság erősítése, amelyben
kiemelkedő jelentőségű a vagyon elleni, valamint az erőszakos és garázda jellegű
bűncselekmények visszaszorítása.
- Szécsény és vonzáskörzete területén a bűnmegelőzési tevékenység és
vagyonvédelem hatékonyságának, színvonalának emelése, a területen élő lakosság
és gazdálkodók körében bűnmegelőzési és ehhez kapcsolódó propagandatevékenység kifejtése.
- A Szécsényi Rendőrkapitányságon egy számítógép vezérlésű vagyonvédelmi
központ felállítása és ennek működtetésének megszervezése, feltételek biztosítása.
- Új, megbízható vagyonvédelmi eszközök és módszerek kifejlesztésének ösztönzése,
ez irányú propaganda tevékenység folytatása, előadások és célirányon videofilmek
vetítése útján.
Felkérés esetén vállalatoknak, egyéb gazdálkodó szerveknek, magánszemélyeknek
térítésmentes vagyonvédelmi szaktanácsadás nyújtása.
- A gyermek és fiatalkorúak bűnözésében való részvételi arányának csökkentése,
ennek érdekében új megelőzési módszerek kutatása, ennek előterjesztése és az
ehhez szükséges feltételrendszerek megteremtésének segítése.
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- Fenti témákat illetően készpénz díjazású pályázatok kiírása.
- Ifjúságvédelmi célú propagandaanyagok vásárlása, készíttetése,
propaganda előadások tartása, előadók tiszteletdíjának biztosítása.

folyamatos

- A kábítószer és a kábítószerpótló anyagok elterjedésének megakadályozása,
felvilágosító propagandamunka kifejtése és a munkában érintett szervek (rendőrség,
egészségügy, önkormányzat, iskolák, stb.) tevékenységének összehangolásában való
közreműködés.
- A Szécsényi Rendőrkapitányság informatikai és technikai speciális, elsősorban
bűnüldözési célokat szolgáló eszközeinek fejlesztése, a meglévő és beszerzett
technikai eszközök szükség szerinti pótlása, javítása, üzemeltetése és folyamatos
korszerűsítése.
- A bűnelkövetők tettenérését elősegítő
működtetésük feltételeinek biztosítása.

technikai

eszközök

biztosítása

és

- Az 1997 évi CLVI tv. 26. § c pontja 10, 12, 15. pontjában megjelölt közhasznú
tevékenységeket látja el.
Kiemelten közhasznú tevékenysége során a közfeladatot egyrészt az 1990. évi
LXV. Tv. 8 § /1/ bek. rendelkezései alapján az Önkormányzatoknak kell biztosítani,
a Rendőrségről szóló 1994. Évi XXXIV tv. /1/ bek./1/ szerint a meghatározott
feladatok ellátásában az Önkormányzatok közreműködnek.

Az alapító tagok és az alapítvány vagyona :
1. Szécsény Önkormányzata
2. Endrefalva Önkormányzata
3. Szécsényfelfalu Önkormányzata
4. Piliny Önkormányzata
5. Szalmatercs Önkormányzata
6. Karancsság Önkormányzata
7. Ságújfalu Önkormányzata
8. Nógrádmegyer Önkormányzata
9. Magyargéc Önkormányzata
10. Nagylóc Önkormányzata
11. Hollókő Önkormányzata
12. Rimóc Önkormányzata
13. Varsány Önkormányzata
14. Nógrádsipek Önkormányzata
15. Ludányhalászi Önkormányzata

100.000 ft.
15.000 ft.
15.000 ft.
15.000 ft.
10.000 ft.
20.000 ft.
15.000 ft.
20.000 ft.
10.000 ft.
20.000 ft.
10.000 ft.
15.000 ft.
20.000 ft.
10.000 ft.
20.000 ft.
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16. Nógrádszakál Önkormányzata

10.000 ft.
összesen: 325.000 ft.
- A Közalapítvány vagyona az alapító tagok, valamint az un. felajánlást tevők
juttatásából áll.
- A juttatás történhet pénzben, eszközben vagy természetben.
- A Közalapítvány céljára rendelt vagyonból csak olyan tevékenység kaphat
támogatást, amely összhangban áll a közalapítvány céljával.
- A mindenkori felajánlást tevőnek jogában áll, hogy juttatásából bizonyos részt
( max.:80 % ), ésszerű, a közalapítvány céljára történő felhasználást meghatározza.
- Az Közalapítvány nyitott vagyonát gyarapítani lehet minden magyar, vagy külföldi,
jogi és természetes személy önzetlen támogatásából, ennek elfogadásáról a
kuratórium dönt.
- A számítógépes vagyonvédelmi központ igénybevételéért befizetett összeg a
Közalapítvány vagyonát gyarapítja.
A közalapítvány nevében vagy javára történő adománygyűjtést csak a Közalapítvány
írásbeli felhatalmazásával történhet. Az adományokat a könyv szerint ennek
hiányában a piaci értéken kell nyilvántartásba venni.
A közalapítvány a gazdálkodása során elért eredményeket kizárólag a megjelölt
célokra fordíthatja, az eredményt nem oszthatja fel. A közalapítvány a bevételeire
ill. ráfordításaira vonatkozó nyilvántartását a Tv. 18. §-ban megjelöltek szerint
elkülönítetten végzi.
Az Közalapítvány vagyonának kezelése, a Közalapítvány gazdálkodása:
- A Közalapítvány jogi személy, az alapító okiratban és annak kiegészítésében
meghatározott céljai és feladatai megvalósítása érdekében önállóan gazdálkodik.
- A Közalapítvány vállalkozási tevékenységet is folytathat a mindenkor hatályos
jogszabályok szerint.
- A közalapítvány vállalkozási tevékenysége:
- A közalapítvány vállalkozási tevékenységét csak közhasznú céljainak megvalósítása
érdekében azokat nem veszélyeztetve végez. A felhasználható vagyon gyarapítása
érdekében a közalapítvány vállalkozási tevékenységet is folytathat. A közalapítvány
vállalkozási tevékenységét a TV. 26. § /c/ pontjában leirt kiemelten közhasznú
tevékenységként gyakorolja.
- A Közalapítvány vagyonának kezelője a Kuratórium, amely egyben a Közalapítvány
képviselője is.
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- A Közalapítvány vagyonát pénzintézetnél nyitott külön bankszámlán kell kezelni. A
Közalapítvány devizaszámlát is nyithat. / OTP.:11741062-20023601 /
- A Közalapítvány vagyonának felhasználásával kapcsolatos szervezési teendőket, a
közalapítvány gazdálkodásával összefüggő beszámolókat a kuratórium készíti el
minden év május 30-ig.
- Az Közalapítvány pénzeszközei feletti rendelkezéshez a Kuratórium elnökének vagy
elnökhelyettesének ill. a Kuratórium elnökhelyettesének és a Kuratórium titkárának
együttes aláírása szükséges.
A vagyon felhasználásának módja:
- Az Közalapítvány vagyona a Közalapítványi célok megvalósítását szolgálja.
- A Közalapítvány pénzvagyona a meghatározott célkitűzések, valamint a
Közalapítvány működési költségeinek fedezésére szolgál.
- A Közalapítvány politikai tevékenységet nem támogathat. A közalapítvány politikai
pártoktól független, pártoktól támogatást nem kap, és pártokat nem támogat, s
ilyenre a jövőben sem kerülhet sor. A közalapítvány közvetlen politikai
tevékenységet nem folytat.
A Közalapítvány országgyűlési képviselő jelöltet nem állít és nem támogat és erre a
jövőben sem kerülhet sor.
A Közalapítványhoz történő csatlakozás lehetőségei:
A Közalapítvány nyitott, ahhoz minden magyar, vagy külföldi jogi és természetes
személy csatlakozhat, ha a Közalapítvány céljával egyetért, és azt támogatni kívánja.
A Közalapítvány működése:
Az Alapítvány kezelését a Kuratórium végzi, amely:
- jóváhagyja az Alapítvány éves feladatát, és költségtervét
- meghatározza az egyes alapítványi célok finanszírozására fordítható összegeket,
- pályázat esetében meghatározza a pályázati feltételeket,
- dönt egyes támogatásokról, ezek mértékéről,
- dönt a vállalkozásban való részvételről.
- dönt egyes adományok elfogadásáról,
- dönt egyes vagyontárgyak értékesítéséről, az értékesítés módjáról.
- az alapítvány éves beszámolójával - amelyet 2/3-os többséggel fogad el, - együtt
elkészíti a közhasznúsági jelentést is.
A Kuratórium 5 tagból áll
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A Kuratórium tagjait, ill. elnökét az Alapítók kérik fel 4 éves időtartamra.
A kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek
közeli hozzátartozója a határozat alapján – kötelezettség vagy felelősség alól mentesül,
bármely előnyben részesül, ill. a megkötendő jogügyletben egyébként is érdekel,
kivéve a Tv. 8. § /1/ bek. második mondata.
Nem lehet a Kuratórium tagja az, akinek a közalapítvánnyal munkaviszonyban áll,
illetve akinek közeli hozzátartozója / Ptk. 685 §b./ élettársa a közalapítvány
képviselője. A Kuratórium tagjai egymásnak nem közeli hozzátartozói/ Ptk. 685. § b./.
A Kuratórium üléseit szükség szerint de legalább félévenként egyszer hívja össze. Az
ülések nyilvánosak. A kuratórium ülését az Elnök hívja össze a meghívóban közölt
napirendekkel. A meghívót az ülés előtt legalább 8 nappal előbb meg kell küldeni.
Kuratórium akkor határozatképes, ha azon minden tag jelen van. Az ülésekről
jegyzőkönyvet kell készíteni, erről az elnök gondoskodik. A jegyzőkönyvben rögzíteni
kell a hozott határozatokat, amelyeket sorszámmal kell ellátni. A határozatokat nyílt
szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozzák meg. A szavazategyenlőség esetén az
elnök szavazat dönt. A határozatok meghozatalánál rögzíteni kell az igen és nem
szavazatokat. A határozatokat be kell írni a Határozatok könyvébe, amelybe rögzíteni
kell az igen és nem szavazatokon kívül a döntések tartalmát, időpontját, és hatályát. A
határozatokat a helyi sajtón keresztül hozzák a nyilvánosságra. A jegyzőkönyvet az
elnök mellett a jegyzőkönyvezető is aláírja. A jegyzőkönyv egy példányát a Szécsényi
Polgármesteri Hivatalba kell elhelyezni. A határozatokat az érintettekkel írásban az
elnök közli. A határozatokat tartalmazó jegyzőkönyvet a Szécsényi Polgármesteri
Hivatalban bárki megtekintheti. Az elnök az iratokba történő betekintési jogot akként
biztosítja, hogy a betekintést kérőt értesíti a betekintés idejéről, a megjelölt időpontban
köteles a betekintést biztosítani. A közalapítvány éves beszámolójáról készített tartalmi
kivonatot az alapító önkormányzatok közmeghallgatásán ismertetni kell. Itt kell
ismertetni a közalapítvány kiemelt közhasznú tevékenysége szolgáltatási
igénybevételének módját.
Az elnök gondoskodik arról, hogy a létesítő okirat szerinti tevékenységének ill.
gazdálkodásának legfontosabb adatait a Nógrád napilap utján is nyilvánosságra hozzák.
.
A Kuratórium munkáját az elnök és helyettes vezeti.
Az elnököt, elnökhelyettest és az Alapítvány titkárát a Kuratórium tagjai választják.
A Kuratórium elnöke és tagjai a megbízást társadalmai munkában látják el.
A Kuratórium működésének részletes rendjét a Szervezeti és Működési Szabályzat
tartalmazza.
A kuratórium tagjai és tisztségviselői:
Elnök: Szécsény Város mindenkori Polgármestere/jelenleg: dr. Serfőzőné dr. Fábián
Erzsébet/ Szécsény Kun B.u.11.
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Elnökhelyettes: A Szécsényi Rendőrkapitányság vezetője.
Titkár: A Szécsényi Rendőrkapitányság titkársági alosztály vezetője
Tagok:
- BÓN Számviteli KFT. Vezetője Velenczei Béla / Szécsény Attila u. 8
- Nógrádmegyer község mindenkori polgármestere / jelenleg: Verbói Gábor
Nógrádmegyer, Petőfi út 8. szám alatti lakos.
A Kuratórium amely egyben a közalapítvány kezelő szervezete is a Közalapítvány
céljára rendelkezésre álló vagyon célszerű, leghatékonyabb felhasználására, a vagyon
jogszabályoknak és a gazdasági lehetőségeknek megfelelő működtetése és gyarapítása
érdekében és ezért való felelősséggel dönt ülésein.
A kuratórium évente egy alkalommal a közalapítvány működéséről köteles az
alapítónak beszámolni és a gazdálkodásának legfőbb adatait a megyei sajtóban
nyilvánosságra hozni.
A Kuratórium azon tagja, aki három egymást követő szabályszerűen összehívott
kuratóriumi ülésen nem vesz részt, illetve távolmaradását nem igazolja, s ezen
magatartása egyben az alapítványi cél megvalósulását veszélyezteti automatikusan
kizártnak tekintendő. A pótlásáról az alapítók gondoskodnak.
A közalapítvány Ellenőrző Szervezete:
Felügyelő bizottság:
Az alapítók a kuratórium ellenőrzésére három tagú felügyelő bizottságot hoznak létre.
A Felügyelő Biz. Elnöke vagy tagja nem lehet az a személy aki a közalapítvány
kuratóriumának tagjaként tevékenykedik, aki a közalapítvánnyal munkaviszonyban
vagy egyéb jogviszonyba áll, ill. a közalapítvány célszerinti juttatásából részesül.
Kivéve a Tv.8. § /2/ bek c pontja második fordulatában meghatározottak ill. a e
bekezdésben megjelöltek hozzátartozója.
A közhasznú szervezet megszűntét követően két évig nem lehet más közhasznú
szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött
be- annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig- vezető tisztséget, amely
az adózás rendjéről szóló tv. szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.
A vezető tisztségviselő ill. az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett
közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy az ilyen tisztséget
egyidejűleg más közhasznú szervezet be is betölt. .
A felügyelő bizottság tagjait az alapítók egyszerű szótöbbséggel választják meg három
évre.
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Ügyrendjét maga állapítja meg. Határozatképes, ha azon valamennyi tag jelen van.
Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza meg.
A felügyelő Bizottság:
- ellenőrzi a Kuratórium tevékenységét
- ellenőrzéséhez külső szakértőt is igénybe vehet
- az alapítvány dolgozóitól jelentést vagy felvilágosítást kérhet, amelyet a dolgozók
kötelesek megadni.
A felügyelő bizottság elnöke kérheti a Kuratórium elnökétől a Kuratórium összehívását
a bizottság tudomására jutott információ alapján, ha valamely kérdésben döntés
szükséges.
A Kuratórium elnöke 15 napon belül köteles az ülést összehívni.
A FEB tagjai:
Elnöke: Máté Csaba / Szécsény Hársfa u.6. szám
Tagjai: Gyarmatiné Rostás Ida / Szécsény Rákóczi u.96. szám
Engelberth Istvánné Szécsény Báthori u.9. szám
alatti lakosok.
Az alapítók a Közalapítványt határozatlan időre hozták létre.
Az Alapító Okirat Kiegészítése bírósági nyilvántartásba vételével válik érvényessé
A Közalapítvány működése felett a törvényességi felügyeletet az ügyészség gyakorolja.
Az Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos Polgári
Törvénykönyv és a Közalapítványokra vonatkozó jogszabályok rendelkezései az
irányadók.
Ezen Alapító Okiratban Kiegészítésbe foglaltakat az alapítók elfogadják és azt, mint
akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírják.
Ha az alapítvány megszűnik, az alapítvány vagyona a fennálló fizetési kötelezettségek
teljesítése után az Alapítókat illeti meg, akik kötelesek azt a megszűnt közalapítvány
céljához hasonló célra fordítani és erről a nyilvánosságot megfelelő módon
tájékoztatni.
A kiegészített és egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratban foglaltakat az alapítók
megismerték, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt elfogadták, a kiegészített és
egységes szerkezetbe foglalt " Alapító Okiratot " a mai napon aláírták.
Az alapítók tudomásul veszik, hogy a kiegészített alapító okirat érvényessé válásához a
Nógrád Megyei Bíróság nyilvántartásba vétele szükséges.
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Egységes szerkezetbe foglalva, a 2005. április 19-i alapítványi ülésen hozott
határozatnak megfelelően.
Az alapítók képviseletében:

Dr. Serfőzőné
dr. Fábián Erzsébet
polgármester
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Szécsény Város Polgármestere

Varsány Község Polgármestere

Nógrádsipek Község Polgármestere

Rimóc Község Polgármestere

Nagylóc Község Polgármestere

Hollókő Község Polgármestere

Ludányhalászi Község Polgármestere

Nógrádszakál Község Polgármestere

Endrefalva Község Polgármestere

Szécsényfelfalu Község Polgármestere

Piliny Község Polgármestere

Szalmatercs Község Polgármester

Karancsság Község Polgármestere

Ságújfalu Község Polgármestere

Nógrádmegyer Község Polgármestere

Magyargéc Község polgármestere

