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TISZTELT KÉPVISELŐ – TESTÜLET!
2014. november 8-án megtartott Szent Márton Napi Újbor Ünnepén adománygyűjtés történt
a tapolcai gyermekorvosi rendelő felújítása céljából. A rendezvényen elmondtam, hogy
tulajdonképpen a Tapolca, Batsányi u. 7. szám alatt lévő gyermekorvosi rendelő kerülne
felújításra. A kihelyezett urnába a rendezvény résztvevőitől 754.000,- Forint készpénz gyűlt
össze, továbbá 290.000,- Forint felajánlás. A felajánlást tevők részére a számlaszámokat
megjelöltük (önkormányzati és alapítványi) és várjuk a felajánlott összegek utalását. A
gyermekorvosi rendelők fenntartását és működtetését, illetve a kötelező feladatellátást
Tapolca Város Önkormányzata látja el. A 3. számú gyermekorvosi körzethez tartozó és
jelenleg is működő dr. Burján Imre Egészségügyi Alapítvány részére lehet átutalni adományt,
illetve mivel az épület, mint ingatlan tulajdonosa Tapolca Város Önkormányzata, ezért ha a
felajánlás az ott működő Alapítvány részére önkormányzati ingatlan felújítása céljából kerül
utalásra, a befolyt összeget át kell vennünk, illetve az összegyűlt készpénzt is be kell
fogadnunk.
Ahhoz, hogy ez megvalósuljon a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 42. § 4. pontja alapján a Képviselő – testület hatásköréből nem ruházható
át „a gazdasági program, a hitelfelvétel, a kötvénykibocsátás, a kölcsönfelvétel vagy más
adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás, alapítványi forrás átvétele, átadása”, így e
rendelkezés alapján az összegyűlt adományok befogadásáról a képviselő – testületnek kell
döntenie.

Az adományok befogadásával egyidejűleg a képviselő – testület költségvetési rendeletébe
beépíti a felajánlásokat és ezt követően megkezdődhet a felújítás minden valószínűség
szerint már a 2015. évben.
Tájékoztatom a Képviselő – testületet, hogy a befolyt készpénz az Önkormányzat
számlaszámára befizetésre került.
Tisztelt Képviselő – testület! Kérem az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot
támogatni szíveskedjen.
HATÁROZATI JAVASLAT
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete a
Tapolca, Batsányi u. 7. szám alatti gyermekorvosi rendelő
felújításához adományként összegyűjtött 754.000,- Ft
készpénzt, azaz Hétszázötvennégyezer 00/100 Forintot,
továbbá a 290.000,- Ft, azaz Kétszázkilencvenezer 00/100
Forint összegű felajánlást befogadja.
Tisztelettel megköszöni az adományok felajánlását.
Felhatalmazza a polgármestert a további intézkedések
megtételére.
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Felelős:

folyamatos
polgármester

Tapolca, 2014. november 19.
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