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E L Ő T E R J E S Z T É S  

 

A Marcali Város Önkormányzata által alapított közalapítványok jövőbeni működéséről  

a Képviselő-testület 2017. április 20-i ülésére 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 173/2016.(X. 20.) számú határozatával felkérte a 

Marcali Közös Önkormányzati Hivatalt az önkormányzat által alapított közalapítványok működésének 

áttekintésére, valamint az azonos céllal működő közalapítványok összevonásának és a nem működő 

közalapítványok megszűntetésének kezdeményezésére. 

A felkérésre a Hivatal válaszolási határidő tűzésével valamennyi önkormányzat által alapított 

közalapítvány elnökét, illetve kuratóriumát megkereste azzal a kérdéssel, hogy véleményük szerint a 

közalapítványra szükség van-e, folytat-e valós tevékenységet, esetleg más alapítvánnyal összevonva 

hatékonyabban működtethető lenne-e. 

A megadott határidőre a jelenleg működő kilenc közalapítvány kuratóriumi elnökei közül öt egyértelműen 

fogalmazta meg azon álláspontját, hogy a közalapítvány jól működik a jelenlegi formájában, és 

tevékenységére a jövőben is szükség van. 

Négy közalapítványtól nem érkezett írásos válasz, de mivel a megkeresés azt tartalmazta, hogy 

amennyiben a megjelölt határidőre nem érkezik válasz, azt Marcali Város Önkormányzata, mint alapító 

úgy tekinti, hogy a közalapítvány működőképes, az alapító okiratban meghatározott céljainak megfelelően 

végzi tevékenységét, és elképzelései(k) szerint a jövőben változatlan formában kíván tovább működni. 

 

A közalapítványok vezetésétől érkezett „válaszokra” tekintettel nem javaslom a képviselő-testületnek, 

hogy az önkormányzat által alapított közalapítványok tekintetében bármilyen változtatásról határozzon. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és a határozati javaslatnak 

megfelelően hozzon döntést. 

 

Határozati javaslat 

 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete áttekintette az önkormányzat által alapított 

közalapítványok működését, és úgy határoz, hogy közalapítványai létét, összevonását, megszűntetését, 

működését illetően nem hoz változtató döntést. 

 

Felelős: Dr. Sütő László, polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

Marcali, 2017. április 12. 

 

 

         Dr. Sütő László 

polgármester 

 



Közalapítványok további működése 

Megkeresés 2017. január 11. 

Válasz határideje: 2017. január 27. 

 

Sor- 

szám: 

Közalapítvány  

neve: 

 

Kuratórium 

elnöke: 

Érkezett-

e válasz 

Javaslat: 

1. Zita Királyné 

Közalapítvány 

Kiss Lajos 2017. 01.27. Javasolja a Közalapítvány 
jövőbeni fenntartását, 
szükséges és hasznos 

2. Erdészeti 

Szakoktatásért 

Közalapítvány 

Bácsics Gábor 2017. 01. 25. Változatlan formában kíván 
tovább működni 

3. Tulipán 

Közalapítvány 

Jandrics Róbert 2017. 01. 18. Az eddigi működési formát 
támogatja, fontos, nélkülöz-
hetetlen feladatot lát el 

4. Szivárvány 

Közalapítvány 

Horváth Lajosné 

Rádics Márta 

2017. 01. 20. Javasolja a Közalapítvány 
megtartását, folyamatosan 
működő, „marcali termék” 

5. Családokért 

Közalapítvány 

 

Hartal Katalin   

6. Tűzvédelem 

Közalapítvány 

 

Samu Tibor   

7. Marcali Mentők 

Közalapítvány 

 

Vízvári Zsolt   

8. Marcali Város 

Óvodáiért 

Közalapítvány 

Bertalan Mónika 2017. 01.27. Tovább kíván működni, új 
lendületet vett, kéri a KVT. 
támogatást, 

9. Marcali 

Fürdőért 

Közalapítvány 

Hosszú András   

Megkeresés: 

Amennyiben a megjelölt határidőre nem érkezik válasz, azt Marcali Város Önkormányzata, 

mint alapító úgy tekinti, hogy a közalapítvány működőképes, az alapító okiratban 

meghatározott céljainak megfelelően végzi tevékenységét, és elképzelései(k) szerint a 

jövőben változatlan formában kíván tovább működni. 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az e megkeresésre kapott válaszok 

(vagy a válasz hiánya) figyelembevételével fogja meghozni döntését az általa alapított 

közalapítványok jövőbeni működéséről, létéről. 
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