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Tárgy:   Alapítványi támogatások jóváhagyása 
 
Előterjesztő:   Dobó Zoltán polgármester 
 
Előkészítette:   Önkormányzati és Igazgatási Iroda 
    dr. Iker Viktória aljegyző 
 
Megtárgyalja:  Humán Bizottság 

Gazdasági Bizottság 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Tapolca város 2019. évi költségvetéséről és a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról 
szóló 1/2019. (II.18.) önkormányzati rendeletben biztosított polgármesteri keret terhére két 
alapítvány működését, elérendő céljait kívánom támogatni. 
 
Az Országos Mentőszolgálat Alapítvány a tapolcai mentőállomás mentőautóinak 
felszereltségét - korszerűbb mentéstechnikai eszközök beszerzésével - szeretné bővíteni. A cél 
elérése érdekében több helybeli, illetve környékbeli céget, intézményt, vállalkozást, 
magánembert megszólítanak. Az összegűjtött támogatásból egy Lifepak 1000 típusú 
defibrillátor készüléket szeretnének vásárolni. Az életmentéshez nélkülözhetetlen a megfelelő 
technikai háttér biztosítása, így kérem az Országos Mentőszolgálat Alapívány 250.000,- Ft 
összegű támogatásának jóváhagyását. 
 
A Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola székhelyintézményében működő Szülői Szervezet 
minden évben jótékonysági bált szervez, s a befolyt összegből az iskolában megvalósuló kisebb 
mértékű anyagi fejlesztéseket támogatja. Az idei évben összegyűjtött támogatásból folytatni 
szeretnék a folyosói szekrények; a toldalék épületben lévő illemhelyiség felújítását, valamint 
terveik között szerepel az öltözők felújítása során nem megvalósítható kisebb változtatások 
kivitelezése, pl. öltözőpadok felújítása vagy újak beszerzése; szertárszekrények felújítása stb. 
A felsorolt célok az iskola diákjainak közérzetét javítják, melynek megvalósításához 150.000,- 
Ft összegű támogatás jóváhagyását kérem az intézmény számára. 
 
Tekintettel arra, hogy önkormányzati költségvetési támogatás az egyesülési jogról, a közhasznú 
jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi 
CLXXV. törvény hatály alá tartozó szerveztek számára nyújtható, az intézmény a támogatást 
alapítványán – Bárdos Lajos Alapítvány a Tapolcai Gyermekekért – keresztül kapja meg. 
 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 4. pontja 
értelmében a képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át az alapítványi forrás átadása. 
 
Az alapítványok pénzbeli támogatásához a fent hivatkozott jogszabály értelmében képviselő-
testületi döntés szükséges. 



 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a határozati javaslatok 
elfogadására. 
 

HATÁROZAI JAVASLAT 
 

I. 
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete az 
Országos Mentőszolgálat Alapítvány – Lifepak 1000 
típusú defibrillátor készülék beszerzése a Tapolcai 
Mentőállomás részére - 250.000,- Ft, azaz 
Kettőszázötvenezer forint összegű támogatását 
jóváhagyja. 
 
A támogatás forrása a Tapolca város 2019. évi 
költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes 
szabályokról szóló 1/2019. (II.18.) önkormányzati 
rendelet 7. mellékletének 2. Céltartalék, 2.1.2. 
polgármesteri keret jogcíme. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés 
aláírására. 
 
Határidő:   azonnal 
Felelős:   polgármester 

 
II. 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Bárdos Lajos Alapítvány a Tapolcai Gyermekekért 
150.000,- Ft, azaz Százötvenezer forint összegű 
támogatását – melyet iskolai bútorok felújítására, 
beszerzésére használhat fel – jóváhagyja.  
 
A támogatás forrása a Tapolca város 2019. évi 
költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes 
szabályokról szóló 1/2019. (II.18.) önkormányzati 
rendelet 7. mellékletének 2. Céltartalék, 2.1.2. 
polgármesteri keret jogcíme. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés 
aláírására. 
 
Határidő:   azonnal 
Felelős:   polgármester 
 

Tapolca, 2019. június 11. 
 

Dobó Zoltán 
polgármester 


