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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Tapolca város 2017. évi költségvetéséről és a végrehajtásával kapcsolatos egyes 
szabályokról szóló 1/2017. (II.20.) önkormányzati rendeletben biztosított 
polgármesteri keret terhére két alapítvány működését, elérendő céljait kívánom 
támogatni. 
 
 Az Assisi Szent Ferenc Állatmenhely Alapítvány elnöke, Ulrike Vollner kereste meg 
Tapolca Város Önkormányzatát anyagi támogatást kérve. Az Állatmenhely minden 
befolyt összeget az állatokra és a működésre fordít. A források jelentős részét 
adományok és a személyi jövedelemadó egy százalékának felajánlásából befolyt 
összegek teszik ki. Az idei évet azonban nehezebb anyagi helyzetben kezdték, mint a 
korábbiakat. Ennek okai: 

- a 2016. évi személyi jövedelemadó 1 %-ának felajánlásaiból befolyt összegek 
csökkenése 

- a működéshez nélkülözhetetlen autó beszerzése 1,5 millió Ft értékben 
- a 2015. évben elkezdett Pedigree pályázat adományokból történő folytatása 
- a kemény tél miatt az örökbeadások számának csökkenése, az örökbeadási díjak 

elmaradása. 
 
 



Mindezek jelentős mértékben megterhelték az Állatmenhely egyébként is szűkös 
költségvetését, több hónapja a havi fix kiadások (közműdíjak, állateledel stb.) 
előteremtése is komoly gondot okoz, privát anyagi eszközök bevonása vált 
szükségessé. 
 
Az Állatmenhely zökkenőmentes működésének elősegítése érdekében javaslom 
500.000,- Ft támogatás biztosítását, mely elsősorban az állatok élelmezésére, tápok 
beszerzésére kerül felhasználásra. 
 
A Tapolcai Kertvárosi Óvoda Szivárvány Tagintézménye támogatási kérelmet nyújtott 
be Tapolca Város Önkormányzatához a Pillangó Csoport gyermekmosdóinak 
felújítására, korszerűsítésére. A mosdók cseréje által a gyermekek színvonalasabb 
oktatási-nevelési környezetbe kerülhetnek.   
 
A korszerűbb és a mai elvárásoknak megfelelő vizesblokk kialakítása érdekében 
javaslom 150.000,- Ft támogatás jóváhagyását a tagintézmény számára. Tekintettel 
arra, hogy önkormányzati költségvetési támogatás az egyesülési jogról, a közhasznú 
jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi 
CLXXV. törvény hatály alá tartozó szerveztek számára nyújtható, az intézmény a 
támogatást alapítványán – Ovisokért Alapítvány – keresztül kapja meg. 
 
A Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola Székhely Intézményében, valamint a 
Batsányi János Magyar-Angol Két Tanítás Nyelvű Tagintézményében jelentős 
mértékű önkormányzati szerepvállalással sor került a régi parketta cseréjére. A 
Batsányi János Tagintézményben jelenleg is folyik a tornaterem festése, melynek 
költésége 460.000,- Ft. A  kiadásokhoz a szülői munkaközösség is hozzájárult, azonban 
a rendelkezésükre álló pénz nem elegendő a festés lebonyolításához. Annak 
érdekében, hogy a diákok és a tanárok egy frissen festett tornatermet vehessenek 
birtokba, a polgármesteri keret terhére 200.000,- Ft támogatás biztosítását javaslom az 
intézménynek. Tekintettel arra, hogy önkormányzati költségvetési támogatás az 
egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről 
és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény hatály alá tartozó szerveztek 
számára nyújtható, az intézmény a támogatást alapítványán – a Batsányi János 
Általános Iskoláért Alapítványon– keresztül kapja meg. 
 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 4. 
pontja értelmében a képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át az alapítványi 
forrás átadása. 
 
Az Alapítványok pénzbeli támogatásához a fent hivatkozott jogszabály értelmében 
képviselő-testületi döntés szükséges. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a határozati 
javaslatok elfogadására. 
 
 



HATÁROZAI JAVASLAT 
 

I. 
 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
az Assisi Szent Ferenc Állatmenhely Alapítvány 
500.000,- Ft, azaz Ötszázezer 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 a jogcíme. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a támogatási 
szerződés aláírására. 
 
Határidő:   azonnal 
Felelős:   polgármester 
 

 
II. 
 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
az Ovisokért Alapítvány 150.000,- Ft, azaz 
Százötvenezer 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 
Batsányi János Általános Iskoláért Alapítvány 
200.000,- Ft, azaz kétszázezer 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. június 9. 
 
 
 
        Dobó Zoltán 
        polgármester 
 
 
 


