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 Stayer László sk. 
 kuratórium elnöke 

BESZÁMOLÓ  
Szécsény és Vonzáskörzete Közbiztonságáért Közalapítvány 

2010. évi tevékenységéről 

Szécsény és Vonzáskörzete Közbiztonságáért Közalapítvány Kuratóriumának 2010. 

június 6-án 10.00 órakor tartott ülésének  napirendi pontját képezi – az 

alapító okirat rendelkezéseinek megfelelően – az alapítvány 2010. 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: 

 

� Márciusban rendőrségi rendezvény támogatása történt meg 100 000 Ft értékben 

� áprilisban a rendőrség napja alkalmából jutalmazás történt, 4 fő részesült 

elismerésben, összesen 120 000 Ft került átadásra  

� Augusztusban szolgálat közben elhunyt rendőr családjának megsegítésére egy 

alkalommal adományozott az alapítvány, illetve egy rendőr beteg kisgyermekének 

ápolására 10 000 Ft adományt szavazott meg a kuratórium. 

� Jutalmazások történtek a kiemelkedő szakmai munka elismeréseként október 23-

a alkalmából 3 fő részére, 90 000 Ft értékben. 

� Decemberben a gyerekeknek tartott Mikulás ünnepséget támogatta 50 000 Ft 

összeggel. 

 
 
 
2010. év során bevételeink: 
 

� A Hollókőért Közalapítvány 300 000 Ft-os támogatása 

� 1%-ból befolyó összeg 175 000 Ft 

� A nógrádmegyeri Mikszáth Kálmán Általános Iskola nyertes pályázatában való 

részvétel során a Közalapítvány 120 000 Ft-ot kapott, melyből megbízási díj 

szerint továbbutalás történt 

� Kulcskazetta őrzésből bevétel 2010. során 240 000 Ft volt. A szerződés összege 

havonta 10 000 Ft., szerződés szerint a K&H Bank és az OTP Bank 

negyedévente utal. 

 

2010. év során egyéb tevékenység: 
 

� Pályázat előkészítése történt meg prevenciós céllal, de forráshiány miatt a 

pályázat nem nyert támogatást. 
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2011 . 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, 2011.  május  21.  


