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Beszámoló a Ferencvárosi Közbiztonsági Közalapítvány 2010. évi tevékenységéről.

Tisztelt Képviselő-testület!
A Ferencvárosi Közbiztonsági Közalapítvány kuratóriumának elnöke a Közalapítvány 2010.
évi tevékenységéről szóló beszámolót Önkormányzatunk részére megküldte, melynek
elfogadására az alapító jogosult.
Fentiekre figyelemmel mellékelten előterjesztem a Ferencvárosi Közbiztonsági Közalapítvány
2010. évi beszámolóját.
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a Közalapítvány 2010. évi beszámolóját fogadja el.
Budapest, 2011. szeptember 14.
Varga József s.k.
alpolgármester
Határozati javaslat:
A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő testülete úgy
dönt, hogy elfogadja a Ferencvárosi Közbiztonsági Közalapítvány 2010. évi tevékenységéről
szóló beszámolóját.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Bácskai János, polgármester

BESZÁMOLÓ
A Ferencvárosi Közbiztonsági Közalapítvány
2010. évi tevékenységéről
A Közalapítvány Kuratóriuma 2010. évben is törekedett a rábízott vagyon gondos kezelésére,
valamint az alapító okiratban meghatározott célok megvalósítására.
A Közalapítvány tagjai és tisztségviselői továbbra is anyagi ellentételezés nélkül látják el
feladataikat.
A Kuratórium 2003-ban úgy döntött, hogy az éves beszámolóit könyvvizsgálói vizsgálat alá
veti. A döntés értelmében a 2010. évi beszámolóját is független könyvvizsgálói jelentéssel
kívánja alátámasztani.
2010. év áprilisában Fekete Tibor kuratóriumi tag elhalálozott, az üresen maradt kurátori hely
betöltésére felhívjuk az alapító Önkormányzat figyelmét.
2010. évi „Összes közhasznú tevékenység bevétele” 4 353 eFt volt, ebből az „Egyéb bevétel”’ 306 eFt
volt.

A Közalapítvány a személyi jövedelemadó 1 %-os felajánlásából 77 eFt kapott, melyet teljes
egészében az alapítvány közhasznú céljának megfelelően használt fel.
Az Alapítótól kapott támogatás 2010. évben 4 000 eFt volt. Ezt a céltámogatást a rendőrség és
az Alapító által meghatározott eszközök beszerzésére, illetve jutalmak kifizetésére fordítottuk.
Vállalkozásoktól kapott támogatás 145 eFt volt, míg a nonprofit szervezetektől 84 eFt
támogatás folyt be. A kapott támogatás egy részéből (120 eFt) a katasztrófavédelem
közreműködésével gyermekversenyeket támogattunk.
A Közalapítvány Kuratóriuma az elmúlt éveknek megfelelően törekedett a rábízott vagyon
gondos kezelésére, a biztos és kockázatmentes befektetésekkel a készpénzvagyon
megőrzésére
Értékpapírokban 4 055 eFt került elhelyezésre.
A Közalapítvány közhasznú tevékenységének ráfordítása 2010. évben 18 626 eFt volt.
Tulajdonában 4 db gépkocsi és három motorkerékpár (robogó) van, amelyből egy gépkocsit a
Polgárőrségnek adott át üzemeltetésre, a többit BRFK IX. kerületi Rendőrkapitányság
használja.
A Ferencvárosi Közbiztonsági Közalapítvány a tárgyévben vállalkozási tevékenységet nem
folytatott.
A szervezet a létesítő okiratban meghatározott közhasznú tevékenységet az idei évben is
közhasznú céljának megfelelően látja el.

Összefoglaló
Kiemelt feladatunknak tekintettük a térfigyelő-központ bővítését, valamint a rendszer
üzemeltetésével kapcsolatban a folyamatos együttműködést a FESZOFE Kft-vel.
Úgy érezzük ezt sikeresen megoldottuk, de az Alapítónak javasoltuk, hogy a rendszer
gördülékenyebb működése érdekében, hogy az üzemeltetést és a rendszer felügyeletét az
végezze, aki a tulajdonos is egyben.
A kerületi kapitányság központi forrás hiányában nem tudott fejlesztéseket végezni. A
Közalapítvány lehetőségeihez mérten minden támogatást megadott és a jövőben is meg fog
adni, hogy segítse a kapitányság munkáját. A kapitányság vezetőivel nagyon jó a
munkakapcsolat, zökkenőmentes a közös munkánk.
A másik kiemelt partnerünk a Ferencvárosi Polgárőr Egyesület. Mint az előző években, úgy
az idén is gépkocsit, URH rádió központot, adó-vevőket, rendszámfelismerőt szereztünk be a
részükre, valamint üzemelési kiadásaikhoz támogatást nyújtottunk. A kapcsolat a vezetéssel
nagyon jó. Minden kérésünkben partnerek. Közös akciókat szervezünk. A
rendszámfelismerővel 2010. évben több mint 200 gépkocsit találtak meg. A használatra adott
gépjárművekkel folyamatosan járőröznek a kerületben. A lakóktól folyamatosan pozitív
visszajelzést kapunk munkájukról. Szakmai tapasztalatukra, munkájukra, területismeretükre a
továbbiakban is számítunk, munkájukat továbbiakban is segítjük.
A Katasztrófavédelmi szolgálat vezetésével napi kapcsolatban állunk. Munkánk
kiegyensúlyozott. Az információáramlás kétirányú. Minden segítséget megadunk, hogy aki a
katasztrófavédelmet támogatni kívánja, az a Közalapítványon keresztül megtehesse.
Folyamatosan keresnek meg bennünket közös képviselők, szövetkezeti elnökök a
közbiztonsággal, közrenddel kapcsolatos témákban. Ezen kérdéseket mindig közösen
megoldjuk, átbeszéljük, részükre szakmai tanácsot adunk.
Végül, de nem utolsó sorban az Önkormányzattal is nagyon jó a kapcsolatunk. Többször
kértek szakmai véleményezést, tanácsot a közbiztonsággal, közrenddel kapcsolatos
kérdésekben. Tudásunkhoz mérten minden segítséget megadtunk.
2011. évi célok
A kuratórium a 2011. évben még nagyobb hangsúlyt szeretne fektetni a kerületi Kapitányság
eszköz és anyagi támogatására, valamint a lakosság szubjektív biztonságérzetének javítására.
A törvényi változás, mely a kerületi kapitányság, valamint a Közalapítvány közötti
kapcsolatot szabályozza, még nem teljesen kiforrott. Bízunk benne, hogy 2011. évben ez
ügyben történnek változások, mert míg a katasztrófavédelmet, közterület-felügyeletet,
polgárőrséget közvetlenül támogathatjuk, addig a kerületi kapitányság támogatását csak az
Önkormányzat bevonásával tehetjük meg. Ez nagyon sok adminisztrációs problémát vet fel.
A Közalapítvány kiemelt feladatának érzi a IX. kerület közigazgatási területén lévő
közterületek (parkok, játszóterek, sétáló utak) biztonságának növelését, az ott található
vagyon megőrzését, valamint az is, hogy a kerületben működő vállalkozásokat minél jobban

bevonja a bűnmegelőzéssel kapcsolatos munkába, és támogasson minden olyan szervezetet,
amely tenni szeretne a közbiztonság érdekében.
A Térfigyelő rendszer bővítése, valamint az, hogy a rendszer üzemeltetése és felügyelete
visszakerüljön a Közalapítványhoz kiemelt feladat.
Minél nagyobb bűnügyileg fertőzött területet be kell vonni a kamerák látókörébe. Azokon a
területeken, ahol térfigyelő kamera kerül felszerelésre 30 % alá csökken a közterületi
bűnözés. Sajnos nem lehet minden „sarokra” rendőrt állítani, ezért csak a fejlesztéssel,
bővítéssel tudjuk a beáramló közterületi bűnözést megállítani.
2011. évben a lehetőségünkhöz képest segítséget szeretnénk nyújtani a kerületi Közterületfelügyeletnek a megnövekedett feladatuk elvégzéséhez az ott dolgozók képzésének
támogatásával.
2010. évben működésre nem kapott támogatást a Közalapítvány, kiadásait az előző évek
megtakarításaiból fedezte. 2011. évben ez már nem lesz elegendő, ezért kérjük az Alapító
Önkormányzatot, hogy működési támogatással is segítség munkánkat.
Budapest, 2011. július 27.
Markovics József s.k.
a Kuratórium elnöke

