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B E S Z Á M O L Ó  

Szécsény és Vonzáskörzete Közbiztonságáért Közalapítvány 
2009. évi tevékenységéről 

Szécsény és Vonzáskörzete Közbiztonságáért Közalapítvány Kuratóriumának 2009. 

június 1-jén 09.00 órakor tartott ülésének  napirendi pontját képezi – az 

alapító okirat rendelkezéseinek megfelelően – az alapítvány 2009. évi 

tevékenységének értékelése, melynek megfelelően tájékoztatómat az alábbiak szerint 

teszem meg. 

 

Az értékelt időszakban összesen négy alkalommal hívtunk össze kuratóriumi ülést, 

melynek napirendi pontjait az értékelések, jutalmazások és egyéb szervezési jellegű 

feladatok képezték. 

 

A közalapítvány részéről tett támogatásokból egyértelműen tükröződik, magának az 

alapítványnak a célja, miszerint a közrend- és közbiztonság elősegítése, a 

bűnmegelőzési tevékenység hatékonyságának emelése, a propaganda tevékenység 

fokozása, továbbá a bűnelkövetők tettenérését elősegítő technikai eszközök 

biztosítása.
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A fentiek során említett támogatások megoszlása a következő: 

 

� áprilisban a rendőrségtől nyugdíjba vonult kolléga, aki a közalapítvány titkári 

tevékenységét is ellátta, kapott alapítványi jutalmat, XXXforint értékben. 

� Augusztus folyamán Debrecenben sportnap keretében a szécsényi rendőrség is 

képviseltette magát, melyet a közalapítvány 20 000 Ft-tal támogatott. 

�  A konferencia témája a térség közbiztonsága; a bűnmegelőzés helye, 

szerepe, formái; a szervek bűnüldözési munkája. A résztvevők a 

főkapitányság vezetése (főkapitány, igazgatók) és a városi kapitányok 

� November során a kapitányság informatikai állományának frissítése történt meg 

500 000 Ft értékben, mely során számítógépek, monitorok és nyomtatók kerültek 

beszerzésre.  

� Decemberben két rendezvény magasabb színvonalának biztosítását tette lehetővé 

a Közalapítvány, így a nyugdíjas-búcsúztatót, valamint a gyerekeknek tartott 

Mikulás ünnepséget támogatta. 

� Jutalmazások történtek a kiemelkedő szakmai munka elismeréseként összesen 5 

fő részére. 

 
 
 
2009. év során bevételeink: 
 

� A Hollókőért Közalapítvány 300 000 Ft-os támogatása 

� 1%-ból befolyó összeg 55 000 Ft 

� Kulcskazetta őrzésből bevétel 2009. során 450 000 Ft volt, amely összeg 

magasabb volt, mivel az OTP részéről korábbi elmaradás is kiegyenlítésre 

került. A másik Bank, amellyel kulcsőrzésre szerződésben áll a Közalapítvány, 

a K&H Bank Szécsényi Fiókja. A szerződés összege havonta 10 000 Ft.  
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2010. évre tervezett célkitűzéseink, feladataink: 

 

� Szécsény és Vonzáskörzetében a közrend- és közbiztonság további erősítése, a 

vagyon elleni, továbbá erőszakos és garázda jellegű bűncselekmények 

visszaszorításának lehetőségeinkhez mért elősegítése. 

� Közreműködni a bűnmegelőzési tevékenység hatékonyságának növelésében. 

� A gyermek és fiatalkorúak bűnözésében való részvételi arányának csökkentése, 

ennek érdekében új megelőzési módszerek kutatása, ennek előterjesztése és az 

ehhez szükséges feltételrendszerek megteremtésének segítése. 

� 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 bűnüldözési, baleset-megelőzési célokat szolgáló technikai eszközök 

(traffipax berendezés), felszerelések fejlesztése, a már meglévő és beszerzett 

speciális technikai, valamint informatikai berendezések szükség szerinti 

pótlása, folyamatos korszerűsítése. 

Szécsény, 2010.  május  21.  


