
12. Napirend Ügyiratszám: 14/946-3/2016.

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2016. szeptember 23-i nyilvános ülésére 

Tárgy: „Ötven év – Ötven fa” faültetési kezdeményezés

Előterjesztő:           Dobó Zoltán polgármester

Előkészítette:         Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda
Bakos Gáborné városüzemeltetési csoportvezető 

Megtárgyalja: Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság
Gazdasági Bizottság

Meghívottak: Dr. Varga László

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 

Tapolca városa 2016-ban ünnepli újbóli várossá nyilvánításának 50. évfordulóját.
Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 170/2015. (X. 30.) számú 
határozatával a 2016. évet ünnepi évvé nyilvánította, mely alapján különböző 
rendezvények megvalósításával emlékezik a város erre a jeles évfordulóra.

Dr. Varga László, a Gazdasági Bizottsági tagja javaslatot tett egy „Ötven év – Ötven
fa” faültetési kezdeményezés megvalósítására 2016 őszén. A kezdeményezés ötletét 
az 50. évfordulós év képkiállítás („Ötven év – Ötven kép”) megrendezése adta.

A kezdeményezést Tapolca Város Polgármestereként magam is támogatom, és
vállalom 1 db fa beszerzési és ültetési költségének kifizetését.

Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy Tapolca Város Önkormányzata
szervezzen közérdekű kötelezettségvállalást „Ötven év – Ötven fa” megnevezéssel, 
melynek célja a város belterületi utcáiban, a parkokban és a közutak melletti fasorok
hiányzó fáinak pótlása, valamint a „Barackos” városrész egyik utcájának a fásítása, és
bízza meg a javaslatot benyújtó Dr. Varga Lászlót a faültetési kezdeményezés
megvalósításának összefogására.

Javaslom, hogy forduljunk felhívással a város polgáraihoz, tanulóifjúságához,
intézményekhez, civil szervezetekhez, lakóközösségekhez, üzemekhez,
vállalkozásokhoz, üzletekhez, irodákhoz, pénzintézetekhez, szállodákhoz, hogy
pénzügyileg támogassák, vegyenek részt a lakókörnyezetük fásításában, vagy
tegyenek javaslatokat a fák ültetési helyére, a fafajtákra vonatkozóan.

Dr. Varga László javaslata szerint az adományozók a közérdekű cél 
megvalósításához írásos megállapodásban – benyújtott egy általa készített



megállapodás-tervezetet is - vállalhatnák a fák beszerzésének és az ültetés
költségeinek kifizetését.

Az adományozókkal kötendő megállapodás tervezetét az előterjesztés 2. sz. 
melléklete tartalmazza.
A megfelelő átmérőjű és tűrőképességű javasolt fafajok beszerzésének és az ültetések 
előkészítésének költsége várhatóan bruttó 35.000 Ft. 

Javaslom, hogy akik pénzügyi kötelezettségvállalással kívánnak részt venni a
faültetési programban, azok támogatásként minimum a 35.000 Ft támogatási összeg
kifizetését vállalják majd fel. A befolyt összegeket Tapolca Város Önkormányzata
elkülönített számlájára fizethetnék be. Az elkülönített számla számát az előterjesztés 
1. számú melléklete szerinti, a közérdekű kötelezettségvállalás szervezésére 
vonatkozó felhívás tartalmazza majd, melyet Tapolca Város Polgármestere tesz
közzé.

A faültetés megszervezéséhez a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal
Városüzemeltetési Csoportja minden segítséget meg fog adni Dr. Varga Lászlónak.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztetést 
megvitatni és döntésüket meghozni szíveskedjenek.

HATÁROZATI JAVASLAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
hozzájárul ahhoz, hogy Tapolca Város Önkormányzata
közérdekű kötelezettségvállalást szervezzen „Ötven év 
– Ötven fa” megnevezéssel, melynek célja a város
belterületi utcáiban, a parkokban és a közutak melletti
fasorok hiányzó fáinak pótlása, valamint a „Barackos”
városrész egyik utcájának a fásítása.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete a 
közérdekű kötelezettségvállalás szervezésére 
vonatkozó felhívást (1. számú melléklet) elfogadja.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
faültetési program megvalósításának szervezési
feladatainak lebonyolításával Dr. Varga Lászlót (8300
Tapolca, Ady Endre u. 16.) bízza meg.

Határidő:  2016. november 25. 
Felelős:   polgármester, Dr. Varga László bizottsági tag 

Tapolca, 2016. szeptember 15.

Dobó Zoltán
polgármester



1. számú melléklet

FELHÍVÁS

közérdekű kötelezettségvállalás szervezésére 

Tapolca Város Önkormányzata „Ötven év – Ötven fa” megnevezéssel, melynek célja
a város belterületi utcáiban, a parkokban és a közutak melletti fasorok hiányzó fáinak
pótlása, valamint a „Barackos” városrész egyik utcájának a fásítása, 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 ……………………………… 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, 2016. szeptember 23.

Dobó Zoltán
polgármester



2. sz melléklet

MEGÁLLAPODÁS
közérdekű kötelezettségvállalásról 

(tervezet)

amely létrejött egyrészről 
név: Tapolca Város Önkormányzata
képviseli: Dobó Zoltán polgármester
székhely:      8300 Tapolca, Hősök tere 15. 
Törzsszám: 734169
adószám: 15734161-2-19
számlaszám: 11748052-15429348
számlavezető pénzintézet:  OTP Bank NyRt. 
telefon: 87/511-150
fax: 87/511-165
mint adományozott (a továbbiakban : Adományozott)

másrészről 
név: …………….
képviseli: ………
székhely: …………..
cégjegyzékszám: …………..
adószám: ……………
számlaszám: …………
számlavezető pénzintézet: …………  
kapcsolattartó: ……………
telefon: …………..
mint adományozó (a továbbiakban: Adományozó)

között az alábbi helyen és időben a következő feltételek szerint: 

1.) Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete …………. határozatával hozzájárult 
ahhoz, hogy a Tapolca Város Önkormányzata közérdekű kötelezettségvállalást 
szervezzen „Ötven év – Ötven fa” megnevezéssel, melynek célja a város belterületi
utcáiban, a parkokban és a közutak melletti fasorok hiányzó fáinak pótlása, valamint a
„Barackos” városrész egyik utcájának a fásítása.

2.) Az Adományozó kötelezettséget vállal arra, hogy az 1.) pontban foglalt közérdekű cél 
megvalósításához – térítésmentesen - ………………. Ft, azaz ………… forint vagyoni
szolgáltatást teljesít …………… db kiültetendő fa beszerzéséhez, amely összeget jelen 
megállapodás aláírásától számított 15 naptári napon belül Tapolca Város
Önkormányzata Környezetvédelmi Alapjába, a ………… számú elkülönített
költségvetési elszámolási számlájára befizet.

3.) Az adományozott vállalja, hogy az adományozó által felajánlott adományt a
Környezetvédelmi Alap céljaival összhangban az 1.) pontban foglalt közérdekű célra 
fordítja, és az adomány felhasználásáról az adományozót tájékoztatja.

4.) A szerződő felek a megállapodásra a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről 
szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 6:589 – 6:592 §-it tekintik irányadónak.
Az Adományozó nem köt ki olyan feltételt, hogy vagyoni szolgáltatásának a
meghatározott célra való fordítása a nevének feltüntetésével történjen.

5.) Adományozott vállalja, hogy Adományozó nevét az „Ötven év – Ötven fa” 2016. évi
mozgalom befejezését követően határozatban megörökíti.  



6.) Az Adományozott az Adományozó által teljesített befizetésről, adományról az 
adományozás teljesítésekor hatályos adójogszabályok szerint - amennyiben a hatályos
adójogszabályok igazolás kiadását írják elő – igazolást ad ki a tárgyévet követő év 
január 31-ig.

7.) A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. előírásai az irányadóak. 

Jelen megállapodás 3 példányban készül magyar nyelven és két számozott oldalt tartalmaz.
Felek a jelen megállapodást elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt jóváhagyólag aláírták.  

Tapolca, 2016. ……………………...

………………………………………
Dobó Zoltán
polgármester

Tapolca Város Önkormányzata
Adományozott

………………………………………
…………..………..
…………………..

Adományozó

Ellenjegyzem:

……………………………...
Ughy Jenőné 

jegyző 


