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ELŐTERJESZTÉS 
- a Képviselő-testülethez -  

a „Tiszavasvári Város Közrend-, Közbiztonságáért” Közalapítvány 
2011. évi működésének és gazdálkodásának alakulásáról 

 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Tiszavasvári Város Közrend Közbiztonságáért Közalapítvány Alapító Okiratának 14. pontja a 
kuratórium feladatait és hatáskörét az alábbiak szerint taglalja: 

- „évente egyszer az önkormányzat Képviselő-testületi ülésén tevékenységéről 
tájékoztatást ad, mely beszámoló formájában, nyílt ülés keretében történik. Az éves 
beszámoló jóváhagyásáról a kuratórium egyszerű szótöbbséggel, nyílt ülés keretében 
dönt. 

 A közhasznú szervezet továbbá az ezen okirat szerinti tevékenységének és 
gazdálkodásának legfontosabb adatait a helyi sajtó útján is nyilvánosságra hozza. 

- az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg köteles közhasznúsági jelentést készíteni, 
melynek elfogadása a legfőbb szerv kizárólagos hatásköre. A kuratórium a jelentés 
elfogadásáról egyszerű szótöbbséggel, nyílt ülés formájában dönt. A közhasznúsági 
jelentésbe bárki betekinthet, ill. arról saját költségére másolatot készíthet.” 

 
A Testület által jóváhagyott alapokmány rendelkezéseinek eleget téve Gáll Antal, a 
„Tiszavasvári Város Közrend-, Közbiztonságáért” Közalapítvány Kuratóriumának elnöke 
benyújtotta az Önkormányzathoz éves szakmai beszámolóját, valamint a szervezet könyvelője 
által készített Közhasznúsági jelentést. A Kuratórium által is egyhangúlag elfogadott 
dokumentáció alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a Közalapítvány 2011. évi 
működésének és gazdálkodásának alakulásáról szóló, a határozat-tervezet mellékletét képező 
beszámoló áttekintésére és elfogadására! 
 
Tiszavasvári, 2012. április 16. 
 
 
 
 dr. Fülöp Erik 
 polgármester 
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TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ- TESTÜLETE 
..../2012. (IV.26.) Kt. számú 

határozata 
 

a „Tiszavasvári Város Közrend-, Közbiztonságáért” Közalapítvány 
2011. évi működésének és gazdálkodásának alakulásáról 

 
 
 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Tiszavasvári Város Közrend-, 
Közbiztonságáért” Közalapítvány Alapító Okiratának 14. pontjában foglaltakra tekintettel az 
alábbi határozatot hozta: 
 
 

1. a „Tiszavasvári Város Közrend-, Közbiztonságáért” Közalapítvány 2011. évi 
működéséről és gazdálkodásáról szóló beszámolót a határozat mellékletét képező 
tartalommal elfogadja. 

 
2. felkéri Gáll Antalt, a kuratórium elnökét, hogy gondoskodjon az éves beszámolónak 

és a Közhasznúsági jelentésnek a nyilvánosságra hozataláról a helyben szokásos 
módon. 

 
Határidő: azonnal     Felelős: Gáll Antal, a kuratórium elnöke 

 
 

3. Felkéri a polgármestert, hogy a képviselő-testület határozatáról tájékoztassa a 
Közalapítvány Kuratóriumának elnökét. 

 
 
Határidő: azonnal     Felelős: dr. Fülöp Erik polgármester 
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