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E L Ő T E R J E S Z T É S 
a Képviselő-testület 2020. január 23-i rendkívüli nyilvános ülésére 

 
 
Tárgy: Bútorok adományozása a Tapolcai Rendőrkapitányságnak 
 
Előterjesztő:   Dobó Zoltán polgármester 
 
Előkészítette:  Önkormányzati és Igazgatási Iroda 
   dr. Iker Viktória jegyző 

Varga Béláné közművelődési és intézményi referens 
 
Megtárgyalja: Gazdasági Bizottság 

 
 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Bizonyára Önök előtt is ismert, hogy Sándor László, „International Police Association (IPA)” 
kapcsolatainak köszönhetően már több alkalommal, nagyobb mennyiségű, jó minőségű 
németországi bútorokból álló adományhoz jutott városunk. 
 
Legutóbb 10 db íróasztalt tartalmazó szállítmány érkezett, amit Tapolca város örömmel 
fogadott.  
 
Időközben kiderült, hogy a Tapolcai Rendőrkapitányság hasznosítani tudná ezeket az 
bútorokat. 
 
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 
Önkormányzata adományát, a 10 db íróasztalt. 
Az íróasztalok könyv szerinti összértékét 100,-Ft-ban határozzuk meg. 
 
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. 
 
Mell.: 
1.sz Adományozási okmány (IPA) 
 



  
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a bútorok 
adományozása tárgyában döntését meghozni szíveskedjen. 
 
 

 
HATÁROZATI JAVASLAT 

 
I. 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 
IPA berlini szervezete által adományozott 10 db 
íróasztalt, melyek könyv szerinti összértéke 100,- Ft, 
köszönettel elfogadja. 

 
II. 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 
IPA berlini szervezete által adományozott 10 db 
íróasztalt, könyv szerinti összértékén, a Tapolcai 
Rendőrkapitányság részére adományozza. 
 
 Felhatalmazza a polgármestert a tulajdonba adási okirat 
aláírására. 

 
Felelős: polgármester  
Határidő:  azonnal 
 
 

Tapolca, 2020. január 21. 
 

 
    Dobó Zoltán 
                               polgármester 
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