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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A Képviselő-testület 2017. február 17-i nyilvános ülésen tárgyalta a Tapolcai 
Rendőrkapitányság részére átadott bútorokról szóló előterjesztést. 
 
Az idei évben örvendetes módon Sándor László, az IPA tagja és Rig Lajos 
országgyűlési képviselő baráti kapcsolatainak köszönhetően ismét egy nagyobb 
mennyiségű, jó minőségű irodabútorokból álló szállítmány érkezett külföldről a 
városunkba. A bútorok pontos listája az előterjesztés mellékletét képezi. A bútorok 
ismét a Tapolcai Rendőrkapitányságon kerültek elhelyezésre.  
 
A 4/2003. ORFK utasítás 85. pontja szerint: 
„A Rendőrség költségvetési szerve adományt csak a 
- „Biztonságos Magyarországért Közalapítványtól” (a továbbiakban: Közalapítvány), 
- az önkormányzatoktól, az önkormányzati társulásoktól, önkormányzati 
közalapítványoktól, 
- az 1994. január 1-je előtt alapított önkormányzati alapítványoktól, 
- nemzetközi (külföldi vagy magyar székhelyű, magyar és/vagy külföldi személyek 
által alapított) alapítványoktól, 
- külföldi rendvédelmi szervektől, valamint 
- nemzetközi megállapodás, egyezmény alapján külföldi kormányoktól, 
minisztériumoktól fogadhat el (BMGSZ 62. h) pont).” 
 
A fent idézett ORFK utasítás értelmében a Rendőrkapitányság elfogadhatja Tapolca 
Város Önkormányzatának adományát. A szabályszerű átadás-átvételhez a 
Rendőrkapitányságnak a kapott bútorokat leltárba kell venni, ehhez viszont az 
szükséges, hogy a képviselő-testület a bútorok adományozása tárgyában határozatot 
hozzon. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a bútorok 
adományozása tárgyában döntését meghozni szíveskedjen. 



  
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

                                                         Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete  
a Tapolcai Rendőrkapitányság tulajdonába adja az   
alábbi bútorokat: 
 
- 5 db tolóajtós bézs és szürke színű szekrény 120*120 

cm-es 
- 7 db félköríves, bézs színű 3 fém lábú asztal, 
- 2 db 1 ajtós, barna színű lábon álló szekrény 4070 

cm, 
- 1 db 2 ajtós, barna színű, lábon álló szekrény 80*70 

cm, 
- 1 db fiókos sötétszürke színű keretes irattartós 

szekrény, 
-  2 db fiókos, sötétszürke színű irattartó kis 

szekrény, 
- 2 db sötétszürke színű irattartó szekrény keret, 
- 2 db hajlított, fa tetejű asztal fém lábakkal, 
- 5 db tolóajtós fekete színű nagy szekrény, 135*150 

cm, 
- 3 db fa asztal bordó színű fém lábakkal, 
- 2 db fa asztal szürke színű fém lábakkal,  
- 1 db fa polcos szekrény, bordó színű fém éllel, 
- 6 db két ajtós, bézs és szürke színű öltöző szekrény 

80*230 cm, 
- 7 db fehér színű fém asztal, 
- 1 db bútorlapból összeszerelt, fehér színű nyitott 

polcos szekrény 
- 3 db fiókos fa, bézs színű irattartó szekrény 45*55 

cm, 
- 1 db 6 ajtós, polcos szekrény 240*210 cm, 
- 1 db 1 ajtós barna színű kis szekrény 60*40 cm, 
- 1 db tolóajtós, barna színű fa szekrény 120*75 cm, 
- 1 db sarok ülőgarnitúra, 
- 2 db fotel, 
- 2 db kanapé, 
- 5 db szürke színű fiókos szekrény barna széllel 

43*57 cm, 
- 2 db 2 ajtós, bézs és szürke színű kis szekrény 

120*65 cm, 
- 2 db 3 fiókos fekete színű kis szekrény, 
- 2 db 2 ajtós barna színű kis szekrény 80*60 cm, 
- 1 db barna színű asztal fém lábbal, 
- 1 db tolóajtós, fekete színű szekrény 80*80 cm mag. 
- 1 db IDEAL 2601 A típusú iratmegsemmisítő 

berendezés, 
- 6 db bordó szövetes ISO szék, 
- 41 db fém lábú, szürke színű fa szék. 



  
 
Felhatalmazza a polgármestert a tulajdonba adási 
okirat aláírására. 
 

Felelős: polgármester  
Határidő:  azonnal 
 
 

Tapolca, 2018. szeptember 13. 
 

 
    Dobó Zoltán 

polgármester 



 
BÚTOR ADOMÁNY 

 
 
sorsz. megnevezés db 

szám 
egységár összeg 

összesen 
1 tolóajtós, bézs és szürke színű szekrény 

120*120 cm  
5   

2 félköríves, bézs színű 3 fém lábú asztal  7   
3 1 ajtós, barna színű lábon álló szekrény 40*70 

cm 
2   

4 2 ajtós, barna színű lábon álló szekrény 80*70 
cm  

1   

5 fiókos, sötétszürke színű keretes irattartós 
szekrény 

1   

6 fiókos, sötétszürke színű irattartó kis szekrény 2   
7 sötétszürke színű irattartó szekrény keret   2   
8 hajlított, fa tetejű asztal fém lábakkal 2   
9 tolóajtós, fekete színű nagy szekrény 135*150 

cm 
5   

10 fa asztal, bordó színű fém lábbal 3   
11 fa asztal, szürke színű fém lábbal 2   
12 fa polcos szekrény, bordó színű fém széllel 1   
13 2 ajtós, bézs és szürke színű öltöző szekrény 

80*230 cm  
6   

14 fehér színű fém asztal 7   
15 bútorlapból összeszerelt, fehér színű nyitott 

polcos szekrény 
1   

16 fiókos fa, bézs színű irattartó kis szekrény 
45*55 cm  

3   

17 6 ajtós, polcos szekrény 240*210 cm  1   
18 1 ajtós, barna színű kis szekrény 60*40 cm 1   
19 tolóajtós, barna színű fa szekrény 120*75 cm 1   
20 sarok ülőgarnitúra 1   
21 fotel 2   
22 kanapé 2   
23 szürke színű fiókos szekrény barna széllel 

43*57 cm  
5   

24 2 ajtós, bézs és szürke színű kis szekrény 
120*65 cm  

2   

25 3 fiókos fekete színű kis szekrény  2   
26 2 ajtós, barna színű kis szekrény 80*60 cm  2   
27 barna színű asztal fém lábbal 1   
28 tolóajtós, fekete színű szekrény 80*80 cm mag. 1   
29 IDEAL 2601 A típusú iratmegsemmisítő 

berendezés 
1   

30 bordó szövetes ISO szék 6   
31 fém lábú szürke színű fa szék 41   

 Összesen 31 tétel  119   



  


