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E L Ő T E R J E S Z T É S 
a Képviselő-testület 2017. március 24-i nyilvános ülésére 

Tárgy: Alapítványi támogatások jóváhagyása

Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

Előkészítette: Önkormányzati és Igazgatási Iroda
   dr. Rozgonyi Viktória aljegyző 

Megtárgyalja: Gazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület! 

A költségvetési rendeletben rendelkezésre álló polgármesteri keretből öt alapítvány céljait 
kívánom támogatni.

A Csobánc Váráért Közhasznú Alapítvány 2003. óta működik, céljuk a XVI. századi magyar 
hagyományok őrzése. Minden évben elvégzik a Csobánc várához vezető út karbantartását, 
káros növényzetektől való megtisztítását. Ennek támogatására 200e Ft támogatást kívánok 
adni.

A Bárdos Lajos Alapítvány a Tapolcai Gyermekekért a Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola
székhelyintézményének alapítványa, mely minden évben jótékonysági bált szervez, és az itt
befolyt összegből a diákok jó közérzetét biztosító célokat valósítanak meg. Mivel idén csak 
egy osztály végez, kevesebb támogatóra és résztvevőre számítanak, ezért a polgármesteri 
keretből az idei célok (projektorok javítása, szekrények felújítása, festése) megvalósításának 
költségeit egészítem ki 100e forinttal.

A Veszprém Megyei Kutató-Mentő Szolgálat Alapítvány tagjai önkéntesen, szabadidőben 
végzik a mentéseket 5 jól képzett kutyával (eltűnt személyek keresése, nyomkövetés, 
elhunyt személyeket kereső kutya). Iskolákban és különböző intézményekben tartanak 
bemutatókat, hogy mit kell tenni vészhelyzetben. A felszerelések, a kutyák tartása és
folyamatos tréningezése felemészti az alapítvány bevételét. Idén 21 éves lett a mentőcsapat 
gépjárműje, ennek négykerékhajtású, használt, de fiatalabb autóra való lecseréléséhez 
kérnek támogatást, melyhez 50e forint támogatással kívánok hozzájárulni.

A Tapolcai Barackvirág Óvodáért Alapítvány a Tapolcai Kertvárosi Óvoda Barackvirág
Tagintézményének alapítványa, melynek célja a tagintézmény működésének elősegítése a 
gyermeknevelés tárgyi feltételeinek fejlesztésével, ezért az udvari játékok fejlesztésére 100e
forint támogatást szeretnék adni.

A Medicopter Alapítvány a Magyar Légimentő Nonprofit Kft. szerződéses támogatója. Célja 
a légi mentők által ellátott sürgősségi ellátás eszközeinek, felszereléseinek biztosítása. 
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Jelenleg motoros szívót, infúziós pumpát, lapáthordágyat, sürgősségi kézi ultrahang 
készüléket szeretnének vásárolni, ebben 50e forint támogatással segíteném az alapítványt.

Tekintettel arra, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 42. § 4. pontja értelmében a képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át az 
alapítványi forrás átadása, kérem a tisztelt képviselő-testületet az előterjesztés 
megvitatására és a határozati javaslatok elfogadására.

HATÁROZAI JAVASLAT
I.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Csobánc
Váráért Közhasznú Alapítvány 200.000,- Ft, azaz Kettőszázezer 
forint összegű támogatását jóváhagyja. 

A támogatás forrása a Tapolca város 2017. évi költségvetéséről, a 
végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2017. (II.
20.) önkormányzati rendelet 7. mellékletének 2. Céltartalék,
polgármesteri keret jogcíme.

Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására. 

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

II.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Bárdos Lajos
Alapítvány a Tapolcai Gyermekekért 100.000,- Ft, azaz Százezer
forint összegű támogatását jóváhagyja. 

A támogatás forrása a Tapolca város 2017. évi költségvetéséről, a 
végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2017. (II.
20.) önkormányzati rendelet 7. mellékletének 2. Céltartalék,
polgármesteri keret jogcíme.

Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására. 

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

III.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Veszprém
Megyei Kutató-Mentő Szolgálat Alapítvány 50.000,- Ft, azaz
Ötvenezer forint összegű támogatását jóváhagyja. 



3

A támogatás forrása a Tapolca város 2017. évi költségvetéséről, a 
végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2017. (II.
20.) önkormányzati rendelet 7. mellékletének 2. Céltartalék,
polgármesteri keret jogcíme.

Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására. 

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

IV.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tapolcai
Barackvirág Óvodáért Alapítvány 100.000,- Ft, azaz Százezer
forint összegű támogatását jóváhagyja. 

A támogatás forrása a Tapolca város 2017. évi költségvetéséről, a 
végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2017. (II.
20.) önkormányzati rendelet 7. mellékletének 2. Céltartalék,
polgármesteri keret jogcíme.

Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására. 

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

V.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Medicopter
Alapítvány 50.000,- Ft, azaz Ötvenezer forint összegű támogatását 
jóváhagyja.

A támogatás forrása a Tapolca város 2017. évi költségvetéséről, a 
végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2017. (II.
20.) önkormányzati rendelet 7. mellékletének 2. Céltartalék,
polgármesteri keret jogcíme.

Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására. 

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Tapolca, 2017. március 13.
Dobó Zoltán
polgármester


