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Tisztelt Képviselő-testület! 
 

 
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete éves munkatervében szerepel az általa 
létrehozott alapítványok működéséről szóló beszámolók megtárgyalása. 
 
Jelenleg hat, az Önkormányzat által létrehozott alapítvány működik. Ebből négy egészségügyi 
alapítvány, melyek a ’90-es években a felnőtt- és gyermekkörzetek kialakításához igazítva 
kerültek kialakítása. Az egészségügyi alapítványok létrehozásának célja a körzetek 
műszerezettségének fejlesztése volt.  
 
A Tapolca Város Épített és Természeti Környezetéért Közalapítvány célkitűzései között az 
épített és természeti környezet védelme, az ilyen irányú fejlesztések támogatása, fásítások, 
parkosítások, pihenőövezetek kialakításának támogatása, környezetvédelem, szociális 
követelményeknek meg nem felelő telepek felszámolása szerepel. 

A Tapolcai Média Közalapítvány feladata Tapolca és környéke lakosságának minél szélesebb 
körű, objektív tájékoztatása. 

A közalapítványok - az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes 
kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény 1. § (2) bekezdés e) pontja 
alapján – kötelesek az alapítónak évente beszámolni gazdálkodásukról.  



A közalapítványok tájékoztatási kötelezettségüknek eleget tettek, emellett az alapítványok is 
elkészítették a 2016. évi gazdálkodásukról szóló beszámolókat, melyek az előterjesztés 
mellékletét képezik. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a határozati javaslat 
elfogadására. 
 
 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 
 

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

Tapolca, 2017. szeptember 22. 
 
 
 
        Dobó Zoltán 
        polgármester 
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