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TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete minden évben megtárgyalja az Önkormányzat által 
alapított alapítványok működéséről készült beszámolókat.  

Jelenleg 6, az Önkormányzat által alapított alapítvány működik, melyből 4 egészségügyi alapítvány, a 
felnőtt körzetek kialakításához igazítva. Az egészségügyi alapítványok létrehozásának célja a körzetek 
műszerezettségének fejlesztése volt. 

A tavalyi év során elindult a dr. Burján Imre Egészségügyi Közalapítvány megszüntetése, mivel a működés 
során a kitűzött alapítványi cél megvalósítására már nem volt lehetőség az anyagi helyzet miatt.  

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló
2006. évi LXV. törvény 1. § (2) bekezdés e) pontja értelmében „A közalapítvány alapító okiratban
megjelölt ügyvezető szerve a közalapítvány működéséről az alapítónak évente beszámolni és 
gazdálkodásának legfontosabb adatait nyilvánosságra hozni köteles.”

Fenti jogszabály alapján az alapítványok elnökei elkészítették az alapítványuk működéséről a beszámolót, 
melyek az előterjesztéshez mellékletként csatolásra kerültek. 

Figyelemmel arra, hogy az új Ptk. (2013. évi V. törvény) az alapítványokra vonatkozó jogi szabályozást
jelentősen átírta, és az alapítványoknak legkésőbb 2017. március 15. napjáig az új szabályokra át kell 
térniük, az alapítványok alapító okiratának módosítása még az idén a képviselő-testület elé kerül. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot 
elfogadni szíveskedjen.

HATÁROZATI JAVASLAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 
általa létrehozott alapítványok működéséről szóló 
beszámolókat elfogadja.

Tapolca, 2016. június 3.

Dobó Zoltán
polgármester
































