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A 286/2007. (IX.11.) Kt. sz. határozat melléklete  
 

Biztonságos Városunkért Közalapítvány 
Alapító Okirata 

 
 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 126/1999. (IX.14.) Kt. sz. határozata 
alapján Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 1959. évi IV. törvény 74/A. § 
(1) bekezdésében, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvényben 
foglaltak szerinti tartós közérdekű célra Közalapítványt hoz létre. 

 
I. 

1.      A Közalapítvány neve: 
Biztonságos Városunkért Közalapítvány (továbbiakban: Közalapítvány) 
 
2.      A Közalapítvány székhelye: 
2000 Szentendre, Városház tér 1-3.  
 
3.  A Közalapítvány önálló jogi személy, e minőségét azonban csak a bírósági nyilvántartásba 
vétellel nyeri el. 
 
4.   A közalapítvány közhasznú szervezetként jön létre.  
 

II. 
5.   A Közalapítvány céljai: 
Szentendre város közbiztonságának javítása, a város lakosságának bevonása a bűnmegelőzés 
érdekében, felvilágosítás a lakosság, valamint az ifjúsági oktatási intézmények számára. 
Tájékoztató kiadványok megjelentetése, rendszeres előadások tartása bűnmegelőzési 
szakemberek részvételével. 
 
6. A Közalapítvány az 1997. évi CLVI. törvény 26. § c.) 4. pont szerinti nevelés és oktatás, 
képességfejlesztés, ismeretterjesztés, a 10. pont szerinti gyermek- és ifjúságvédelem, 
gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, valamint a 15. ponti szerinti közrend és közbiztonság 
védelme ... című feladatokat látja el. A bűnmegelőzés a Közalapítvány legfontosabb 
közhasznú tevékenysége. 
 

III. 
 

7. A Közalapítvány vagyona: 
A Közalapítvány céljaira rendelt vagyon 100.000,-Ft, azaz egyszázezer Forint. A fent 
megjelölt összegű készpénzt az Alapító a Közalapítvány nevére nyitott és elkülönített 
számlára az Alapító Okirat aláírásával egyidejűleg befizeti, amelyet a csatolt pénzintézeti 
igazolás tanúsít. 
A Közalapítvány vagyonát gyarapítják az azt támogatni kívánó magánszemélyek, gazdasági 
szervezetek befizetései, a pályázatokon elnyert és a jótékonysági rendezvényekből befolyt 
összegek. 
A vagyon hozadéka és az alapítványi felajánlások, hozzájárulások is a Közalapítvány 
vagyonát növelik.  
A Közalapítvány vagyonát gyarapítja a saját vállalkozásából származó nettó nyereség. 
A Közalapítvány vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása 
érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. 
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A Közalapítvány gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, hanem az Alapító 
Okiratban meghatározott tevékenységre fordítja. 
A vagyon felhasználásáról a Kuratórium gondoskodik. 
A vagyon felhasználása a Közalapítvány közhasznú céljait, illetve a célokban megfogalmazott 
feladatok megvalósítását szolgálják. 
 

IV. 
8. A Közalapítvány működése: 
 
A Közalapítványt az Alapító nyílt alapítványként hozza létre. A Közalapítványhoz 
Alapítóként a Közalapítvány bírósági nyilvántartásba vételét követően bárki csatlakozhat, 
amennyiben az Alapító Okiratban megfogalmazott célokkal való egyetértését a belépő 
nyilatkozat aláírásával tanúsítja. 
 
9. A Közalapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól 
független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 
 

V. 
 

10. A Közalapítvány szervezete: 
A Kuratórium 5 főből áll. 
 
A Kuratórium elnöke:  Vetési Kálmán 
    Cím:  
    Szül.:  
    An.:  
 
A Kuratórium titkára:1 Pákh Andor 
    Cím:  
    Szül.:  
    An.: 2 
 
A Kuratórium tagjai:  Németh András 
    Cím:  
    Szül.:  
    An.:  
 
    Nagy Éva 
    cím:  
    szül:  
    an:3 

 
    Dragon József 
    Cím:  
    Szül.:  
    An.:  
  

                                                           
1 Az Alapító a 286/2007. (IX. 11.) Kt. sz. határozatával módosította 
2 Az Alapító a  248/2005. (VI.14.) Kt. sz. határozatával új kuratóriumi tagot választott. 
3 Az Alapító, a tisztségéről lemondott K. Horváth András helyére 248/2005. (VI.14.) Kt. sz. határozatával új 

kuratóriumi tagot választott. 
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11. A kuratóriumi tagság határozatlan időre szól. A Kuratórium visszahívására az Alapító a 
Ptk. 74/C. § (3) bekezdése alapján jogosult, vagyis ha a kezelő szerv (szervezet) 
tevékenységével az alapítvány célját veszélyezteti, az alapító a kijelölést visszavonhatja, és 
kezelőként más szervet (szervezetet) jelölhet ki. 
Nem lehet a Kuratórium tagja, akit bűncselekmény miatt jogerősen szabadságvesztés 
büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem 
mentesül. 
A Kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az, aki, vagy akinek közeli 
hozzátartozója, élettársa a határozat alapján kötelezettség alól mentesül, illetve bármilyen más 
előnyben részesül, vagy a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. 
 
 

VI. 
 

12. A Kuratórium feladatai: 
A Közalapítvány vagyonát a Kuratórium kezeli, a Közalapítvány céljának megfelelően és 
annak érdekében. 
 
Az igények ismeretében és a rendelkezésre álló pénzeszközök függvényében évente legalább 
egyszer dönt az alapítványi vagyon felhasználásáról. 
 
A Kuratórium, a konkrét célok ismeretében, pályázatot írhat ki. 
 
A Kuratórium dönt a saját ügyrendjéről, az éves költségvetésről és a beszámolóról. 
 
A Kuratórium évente egy alkalommal beszámol az alapítvány működéséről az alapítónak. 
 
13. A Kuratórium működése: 
 
A Kuratórium szükség szerint, de legalább negyedévenként - vagyis 4 alkalommal - ülést tart. 
A Kuratóriumot az elnök hívja össze. Az ülésre a tagokat írásban, a napirend közlésével kell 
meghívni. A meghívók elküldése és az ülés napja között legalább 15 napnak el kell telnie. 
 
A Kuratórium ülései nyilvánosak, kivéve, ha a nyilvánosság személyiségi jogokat sértene. 
 
A Kuratórium akkor határozatképes, ha a tagság kétharmada jelen van. 
A Kuratórium döntéseit a jelenlevők egyszerű szótöbbséggel hozzák meg, beleértve az éves 
beszámoló, a közhasznúsági jelentés, valamint az alapítónak a működéséről évente készített 
beszámoló elfogadását. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. 
 
A Kuratórium üléseiről jegyzőkönyv készül, amelyből megállapítható a Kuratórium 
döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők személye 
és számaránya. 
 
A Kuratórium a döntéseit a Határozatok könyvében tartja nyilván. 
 
A Kuratórium által hozott döntésekről az érintetteket a határozathozatal időpontjáról számított 
30 napon belül írásban értesítik, illetve a Szentendre és Vidéke c. önkormányzati lapban 
hozza nyilvánosságra. Ugyanebben a lapban gondoskodik a működése, a szolgáltatásai 
igénybevételének a módja, valamint beszámolói nyilvánosságra hozataláról. 
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A kuratóriumi ülésekről készült jegyzőkönyvek, és a Közalapítvány működésével 
kapcsolatban keletkezett egyéb iratok az elnöknél kerülnek elhelyezésre, azokat a 
Közalapítvány Kuratóriumának Tagjai, vagy bármely más személy bármikor megtekintheti, 
illetve kizárólag a Kuratórium Tagjai azokról másolatot készíthet. 
 
A Kuratórium az éves beszámolót nyilvános ülésen ismerheti. A beszámoló az elnöknél 
megtekinthető, és arról másolatot lehet készíteni a Közgyűlés Tagjai számára. 
A Kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, akinek közeli 
hozzátartozója vagy élettársa a határozat alapján 
a)    kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy 
b)    bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. 

Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által 
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás. 

 
14. A Közalapítvány képviselete: 
 
A Közalapítványt hatóságok előtt és harmadik személyekkel szemben az elnök képviseli. Az 
elnök akadályoztatása esetén a képviseletet a Kuratórium titkára látja el. Az elnök és a titkár 
írásos megbízása alapján a Kuratórium bármely tagja jogosult a Közalapítvány ügyeinek 
intézésére. 
A Közalapítvány bankszámlája felett az elnök és a titkár együttesen jogosult rendelkezni. 
 

VII. 
 

15. A Közalapítvány megszűnése: 
A Közalapítvány megszűnése esetén a Közalapítvány megszűnéskori vagyonát más 
Szentendrén működő társadalmi szervezet támogatására kell fordítani. 
 

VIII. 
 

16. A Felügyelő Bizottság: 
 
A Közalapítvány, illetve a Kuratórium működésének törvényességét a Felügyelő Bizottság 
ellenőrzi. A Felügyelő Bizottság 3 tagú, elnök és két tag. 
 
 
A Felügyelő Bizottság elnöke: dr. Komár Gábor 4 
 cím:    

szül.:  
an.:  

 
   
A Felügyelő Bizottság tagjai:  Schindler Zsolt 5'6 
 cím:  
 szül.: 
 an.:  
 
      

                                                           
4 Az Alapító a   306/2006. (XI.28.) Kt. sz. határozatával új elnököt választott  
5 Az Alapító a   248/2005. (VI.14.) Kt. sz. határozattal új Felügyelő Bizottsági tagot  választott. 
6 Az Alapító a  306/2006. (XI.28.) Kt. sz. határozatával  állapította meg 
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     Vajda László 
     Cím:  
     Szül.:  
     An.:  
 
A Felügyelő Bizottság évente legalább két alkalommal tart ülést. Működési szabályzatát maga 
hozza létre. 
A Felügyelő Bizottság ellenőrzi az Alapítvány működését és gazdálkodását. Ennek során a 
Kuratórium tagjaitól jelentést, a Kuratórium esetleges munkavállalóitól pedig tájékoztatást 
vagy felvilágosítást kérhet, továbbá az Alapítvány könyveibe és irataiba betekinthet, azokat 
megvizsgálhatja. 
 
A Felügyelő Bizottság tagja a Kuratórium ülésén tanácskozási joggal részt vehet, illetve részt 
vesz, ha jogszabály vagy az Alapító Okirat így rendelkezik. 
 
A Felügyelő Bizottság köteles a Kuratóriumot tájékoztatni és annak összehívását 
kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy 
a)     az Alapítvány működése során olyan jogszabálysértés vagy az Alapítvány érdekeit 

egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy 
következményeinek az elhárítása, illetve enyhítése a Kuratórium döntését teszi 
szükségessé. 

b)    a Kuratórium tagjai felelősségét megalapozó tény merült fel. 
 
A Kuratóriumot a Felügyelő Bizottság indítványára - annak megtételétől számított harminc 
napon belül - össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a Kuratórium 
összehívására a Felügyelő Bizottság is jogosult. 
 
Ha a Kuratórium a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem 
teszi meg, a Felügyelő Bizottság köteles haladéktalanul a törvényességi felügyeletet ellátó 
szervet értesíteni. 
  
17. Jelen Alapító Okiratot az alapító a Szentendre város hivatalos lapjában „Szentendre és 
Vidéke” c. lapban közzé teszi. 
 
 
 

IX. 
 
 

                                                 Összeférhetetlenségi szabályok 
 
18. Valamely közhasznú szervezet megszűntét követő 2 évig nem lehet a Kuratórium tagja az 
a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűntét megelőző két 
évben legalább egy évig - vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti 
köztartozását nem egyenlítette ki. 
 
A Kuratórium tagja, illetve az ennek jelölt személy, amennyiben más közhasznú szervezetnél 
is vezető tisztséget tölt be, köteles erről az Alapítványt tájékoztatni. 
Nem lehet a Felügyelő Bizottság elnöke vagy tagja az a személy, aki 
a)    a Kuratórium elnöke vagy tagja, 
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b)    az Alapítvánnyal a megbízatásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló 
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, 

c)    az Alapítvány cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül 
igénybe vehető nem pénzbeni szolgáltatásokat-, illetve 

d)    az a)-c) pontban meghatározott személyek hozzátartozói. 
 
 
19. Az Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és az 
alapítvány tevékenységére, valamint a közhasznú szervezetekre vonatkozó, mindenkor 
hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadók. 
Készült egységes szerkezetben a javításokkal és kiegészítésekkel együtt. 
 
 
Szentendre, 2007.  
 
 

Az Alapító képviseletében: 
 

dr. Dietz Ferenc 
polgármester 

 
 
Záradék: ezen egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot Szentendre Város 
Önkormányzat Képviselő testülete a 286/2007. (IX. 11.) Kt. számú határozatával elfogadta. 

 
 
 

 
  
 

 
 


