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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az 1990-ben létrehozott Vagyonvédelmi és Bűnmegelőzési Közalapítvány működése 
során folyamatosan törekedett céljai megvalósítására. Az elmúlt években azonban az 
anyagi lehetőségek beszűkültek, megszigorodtak a bűnüldöző szervekkel szemben 
megfogalmazott elvárások, ezért a közalapítvány pénzügyi nehézségekkel küzdött. 
Fentiekre figyelemmel 2008. december 18-án tartott ülésén a kuratórium úgy döntött, 
hogy kezdeményezni a közalapítvány megszüntetését. A képviselőtestület 12/2009. 
(II.5.) számú határozatával  a közalapítvány megszűnéséről döntött. A megszüntetés 
iránti kérelmet a Baranya Megyei Bíróság 2010. május 12. napján jogerős végzésével 
elutasította. 
 
A 2010-2011. évben a közalapítvány tevékenységet nem folytatott, támogatásban nem 
részesült, továbbá vagyonának maradékát 70.533,- Ft-ot a 2009-2010. évekre 
könyvelési díjként kifizette, bankszámláját megszüntette. A 2010. évi mérleg az 
előterjesztés mellékletét képezi. Ez alapján megállapítható, hogy az alapítványnak 
ingó, ingatlan, pénz vagy egyéb vagyona, illetve tartozása nincs.  
 
Az Ötv. 8. § (1) bekezdése értelmében az önkormányzat feladata többek között „… 
gondoskodás… a közbiztonság helyi feladatairól…”.  
A rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. tv. szerint a közbiztonság és a közrend 
védelme a rendőrség, nem pedig az önkormányzat feladata. E tevékenységben az 
önkormányzat támogató, együttműködő, alkalmanként koordinatív, véleményező, stb. 
szerepet láthat el. Erre tekintettel a közalapítványi célok eléréshez szükséges 
közfeladat ellátás a rendőrség feladatkörében végzett tevékenység során az 
önkormányzat támogató-együttműködő szerepével hatékonyabban megvalósítható.  
 
Mivel a kuratórium nem működik, a közalapítvány tevékenységet nem végez, 
bevétele, kiadása, illetve vagyona, tartozása nincs, továbbá céljai más módon, illetve 
szervezeti keretek között hatékonyabban megvalósíthatóak, a közalapítvány 
megszüntetésének újbóli kérelmezése indokolt.  
 
A hatályos törvényi szabályozás értelmében a közalapítvány megszüntetése esetén az 
alapító a vagyonnak a hitelezők kielégítése után fennmaradó részét más, a megszűnt 
közalapítvány céljához hasonló célra fordítani köteles. Tekintettel azonban arra, hogy 
a közalapítványnak vagyona nincs, e vonatkozásban dönteni nem kell.  
 
Javaslom, hogy a T. Képviselő-testület a közalapítvány 2010. évi mérlegét fogadja el, 
azt tekintse a vagyonnal történő végleges elszámolásnak és kezdeményezze a 
közalapítvány megszűntetését.  
 
Az előterjesztést Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság, valamint a Pénzügyi, 
Jogi és Ellenőrzési Bizottság véleményezi, álláspontját a testületi ülésen ismerteti. 
 
 



H a t á r o z a t i   j a v a s l a t: 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése Gazdasági és Településfejlesztési 
Bizottság, valamint a Pénzügyi, Jogi és Ellenőrzési Bizottság véleménye alapján – 
megtárgyalta a Vagyonvédelmi és Bűnmegelőzési Közalapítvány megszüntetésére tett 
javaslatot és meghozza az alábbi határozatot: 
 
1. A képviselő-testület a Vagyonvédelmi és Bűnmegelőzési Közalapítvány 2010. évi 
mérlegét elfogadja.  
 
2. A képviselő-testület megállapítja, hogy 2010. februárjától a közalapítvány 
tevékenységet nem végzett, bevétele-kiadása nem volt, kötelezettsége nem keletkezett. 
Megállapítja továbbá, hogy a közalapítványnak vagyona nincs, a kuratórium a vagyon 
felhasználásával elszámolt, amely elszámolást elfogadja. 
 
3. A képviselő-testület megállapítja, hogy a Vagyonvédelmi és Bűnmegelőzési 
Közalapítvány céljai, közfeladatának ellátása Komló Város Önkormányzat támogató-
együttműködő tevékenységével a rendőrség szervezeti keretein belül hatékonyabban 
megvalósítható. Erre tekintettel a közalapítvány megszüntetését a képviselő-testület 
ismételten elhatározza.  
 
4. A képviselő-testület megköszöni a közalapítvány kuratóriumának eddigi munkáját. 
 
Felkéri a polgármestert a Baranya Megyei Bíróságnál a közalapítvány megszüntetése 
érdekében szükséges intézkedések megtételére. Felhatalmazza, hogy az eljárás során 
teljes jogkörrel eljárjon.  
Felkéri a kuratórium jelenlegi titkárát dr. Váczi István kapitányságvezető urat és a 
nyilvántartásban szereplő Barbarics Tamás ügyvivő kuratóriumi elnököt, hogy a 
megszüntetés iránti eljárásban működjenek közre, egyúttal felhatalmazza őket, hogy  a 
az eljárás során teljes jogkörrel eljárjanak, az alapítványt képviseljék. 
 
Határidő:  2011. június 30. 
Felelős:  Polics József  polgármester 
 
 
 
Komló, 2011. április 28. 
 
 
 
          Polics József 
          polgármester 
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