
 

SZÉKESFEHÉRVÁR ÉS KÖRNYÉKE KÖZBIZTONSÁGÁÉRT VAGYONVÉDELMI 

ALAPÍTVÁNY  

 

ELNÖKÉNEK ELŐTERJESZTÉSE 

 

 

I. Tekintettel arra, hogy az Alapítvány kuratóriumának két tagja, Horváth Sándor és Ádám 

Zoltánné a kuratóriumi tagságáról lemondott, ezért javasolom, hogy a továbbiakban a 

három megmaradt taggal működő 3 tagú kuratórium kezelje az alapítványt, azzal, hogy 

Neubauer Tamást kuratóriumi elnök-helyettesnek javasolom. (Alapító Okirat 6. pont) 

 

II. Az alapítói célok meglehetősen széles körben tartalmaznak a rendőrség közvetlen 

támogatására vonatkozó szabályokat, melyek a vagyon felhasználási körében nyernek 

pontos szabályozást. A 26/2010. (XII.29.) BM utasítás 1. sz. mellékletének 2.a pontja – 

összhangban az ún. üvegzseb-törvény rendelkezéseivel – az alapítványi adományozást 

kizárta a rendőrség által elfogadható adományok köréből, erre tekintettel ezen 

alapítványi célok megvalósítása e tekintetben lehetetlenné vált. Álláspontom szerint az 

alapítvány céljainak megfelelő módosításával és a többi alapítványi cél megtartásával 

történő fenntartásához nagyobb társadalmi érdek fűződik, mint az alapítvány 

megszüntetéséhez, ezért az alapítvány céljait a Ptk. 74/B.§ (5) bekezdésének és a 74/E.§ 

(3) bekezdésének megfelelő alkalmazásával kell módosítani, kivéve belőle a rendőrség 

és annak állománya közvetlen juttatását, és szélesebb körben támogatva a 

bűnüldözéssel, bűnmegelőzéssel foglalkozó más személyek és szervezeteket. (Alapító 

Okirat 3/d, 3/f és 11. pontok) 

 

III. Javaslatom szerint az Alapító Okirat átszerkesztése, duplikátumok megszüntetése, illetve a 

jogszabály által rendezett, így külön szabályozni szükségtelen rendelkezések kivételéről 

is szükséges dönteni (Alapító Okirat 4-7. és 21-22. pontjai) 

 

IV. A Felügyelő Bizottság tagjai közül Szaniszlóné Dr. Diczig Klára (8000 Székesfehérvár, 

Liptói u. 12.) lemondott, ezért helyette Mahler Balázst (8000 Székesfehérvár, Lomnici 

u. 76.) szám alatt lakost javasolom felügyelő bizottsági tagnak, határozatlan időre. 

V. Továbbá javasolom a Kuratórium és a Felügyelő bizottság működésének módosítását 

különös tekintettel a határozatképességre (Alapító Okirat 8., 16 és 18. pontjai) 

 

VI. Az időközben történt jogszabályi változások miatt módosítani szükséges az alapítvány 

gazdálkodására vonatkozó (Alapító Okirat 12. és 13. pontok) és az összeférhetetlenségre 

vonatkozó szabályokat is. (Alapító Okirat 15. pont) 
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