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TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

Tapolca Város Önkormányzata Tapolca településképének javítása érdekében a városképi
jelentőségű
tapolcai
utcai
homlokzatok
felújítása
érdekében
közérdekű
kötelezettségvállalást szervez.
A közérdekű kötelezettségvállalásból befolyt pénzösszeget a Tapolca, Fő tér 4., Fő tér 79., Fő tér 19-21., a Keszthelyi út 3. és a Kossuth L. utca 12/2. szám alatt található épületek
homlokzatának felújítására kívánjuk fordítani.
A közérdekű felajánlások fogadása érdekében az Önkormányzat „Tapolca Város
Önkormányzata részére közérdekű felajánlások” megnevezéssel alszámlát nyitott,
amelyen az erre a célja befolyt pénzösszegek elkülönülten kezelhetőek.
Tapolca városképének javítása érdekében a közérdekű kötelezettségvállalás szervezése
mind a támogatók, mind az Önkormányzat részére egyaránt kedvező megoldás lehet.
Jelen előterjesztés 1. számú melléklete a közérdekű kötelezettségvállalás szervezésére
vonatkozó felhívás.
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő – testületet, hogy 2012 októberében már volt egy
közérdekű kötelezettségvállalás szervezése, amely mentőautó (esetkocsi) beszerzése,
illetve új mentőállomás megépítéséhez való hozzájárulás céljából történt. Akkor ugyanígy
elkülönített számlára történt az adakozás. 2013. augusztus 30-án a képviselő – testület
ennek a közérdekű felajánlásnak a célját 2 db defibrillátor beszerzésével kiegészítette. Az
eszközöket a Csermák József Rendezvénycsarnokban, valamint a Tamási Áron

Művelődési Központban helyezték el. Ezen az elkülönített számlán jelenleg kevéssel
400.000,- Forintot meghaladó összeg van. Felajánlást teljesíteni erre a célra most is lehet.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati
javaslatot támogatni szíveskedjen.
HATÁROZATI JAVASLAT
I.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete
hozzájárul ahhoz, hogy Tapolca Város Önkormányzata
közérdekű kötelezettségvállalást szervezzen a Tapolca, Fő
tér 4., Fő tér 7-9., Fő tér 19-21., a Keszthelyi út 3. és a Kossuth
L. utca 12/2. szám alatt található épületek homlokzatának
felújítása támogatására.
Határidő:
Felelős:

azonnal
polgármester
II.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete a
közérdekű kötelezettségvállalás szervezésére vonatkozó
felhívást (1. számú melléklet) elfogadja.
Felhatalmazza a polgármestert a közérdekű célra történő
felajánlások elfogadására, megállapodások megkötésére,
egyúttal felkéri a polgármestert és a Tapolcai Közös
Önkormányzati
Hivatal
Jegyzőjét
a
közérdekű
kötelezettségvállalás feltételrendszerének biztosítására,
valamint a felajánlások elkülönített kezelésére.
Határidő:
Felelős:

azonnal, és folyamatos
polgármester, jegyző

Tapolca, 2015. november 18.
Dobó Zoltán
polgármester

1. számú melléklet
FELHÍVÁS
közérdekű kötelezettségvállalás szervezésére
Tapolca Város Önkormányzata a Tapolca, Fő tér 4., Fő tér 7-9., Fő tér 19-21., a Keszthelyi út
3. és a Kossuth L. utca 12/2. szám alatt található épületek homlokzatának felújítása
támogatására közérdekű kötelezettségvállalást szervez.
A közérdekű célra magánszemélyek, jogi személyek és jogi személyiséggel nem
rendelkező gazdasági társaságok írásban kötelezettséget vállalnak arra, hogy vagyoni
szolgáltatássukkal hozzájárulnak a fenti célhoz.
A felajánlásnak tartalmaznia kell a közérdekű célt és a felajánlott vagyoni szolgáltatás
tartalmát (összegét, illetve természetben történő meghatározását), valamint a
szolgáltatás esetleges feltételeit. A felajánlásnak tartalmaznia kell továbbá, hogy a
közérdekű kötelezettségvállaló kéri-e nevének feltüntetését. A felajánlás megállapodás
megkötésével jön létre.
A közérdekű kötelezettségvállalást a kiíró határozatlan időre szervezi. A felajánlásokat
Tapolca Város Önkormányzata 11748052-15429348-10660007 számú, „Tapolca Város
Önkormányzata részére közérdekű felajánlások” megnevezésű számlájára lehet
teljesíteni. A teljesítéséről a hatályos adójogszabályokban foglaltak szerint igazolás kerül
kiállításra.
A közérdekű célra felajánlott pénzeszközöket Tapolca Város Önkormányzata az
Önkormányzat költségvetési elszámolási számlájához kapcsolódó alszámlán kezeli.
A kimondottan erre a célra létrehozott számlára befizetett pénzeszközök tekintetében a
Polgármester kötelezettséget vállal arra, hogy azokat maradéktalanul ebben az okiratban
megjelölt célra fordítja az Önkormányzat.
Az Önkormányzat köteles nyilvánosan a közérdekű kötelezettségvállalást meghirdetni, a
felajánlások felhasználásával kapcsolatban a közérdekű kötelezettségvállalókat
tájékoztatni.
Tapolca, 2015. november 27.
Dobó Zoltán
polgármester

