
4. napirend       Ügyiratszám: 19/26/2017. 
 
 

E L Ő T E R J E S Z T É S 
a Képviselő-testület 2017. május 17-i nyilvános ülésére 

 
 
Tárgy:    Alapítványi támogatás jóváhagyása 
 
Előterjesztő:   Bolla Albert polgármester 
 
Előkészítette:  Önkormányzati és Igazgatási Iroda 
    dr. Németh Mária Anita jegyző 
 
Megtárgyalja:  - 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Az Országos Mentőszolgálat Alapítvány kereste meg Raposka Község 
Önkormányzatát anyagi támogatást kérve. A megkeresés szerint a Tapolcai 
Mentőállomás mentőautóinak felszereléséhez kértek segítséget.  
 
A megkeresés szerint a Mentőállomásnak az alábbi eszközökre lenne szüksége: 

- húzósín 
- medenceöv 
- perfúzor – infúziós pumpa 
- Lucas2 – mellkas kompressziós készülék újraélesztéshez 
- Lifepak 1000 defibrillátor 

 
Az eszközök beszerzési értéke 7.000.000,- Ft. Az életmentéshez szükséges a megfelelő 
technikai háttér biztosítása. 
 
Tudjuk, hogy az Országos Mentőszolgálat munkatársai valamennyiünk érdekében 
látják el feladataikat, naponta emberéleteket mentenek, beteg embereken segítenek. 
Érdekünk, hogy a mentőautók fel legyenek szerelve mindazzal, mely a mentők 
munkavégzéséhez, az ellátás minél magasabb színvonalához elengedhetetlenek. 
 
Javaslom, hogy a Tapolcai Mentőállomás javára az Országos Mentőszolgálat 
Alapítványnak  adjunk 20.000,- Ft adományt. Az összeget az előterjesztés mellékletét 
képező szerződés-tervezet aláírását követően utaljuk át az Alapítvány számlájára. A 
szerződés-tervezet tartalmazza, hogy az általunk felajánlott összeg a Tapolcai 
Mentőállomás javára fordítódik majd. 
 



A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 4. 
pontja értelmében a képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át az alapítványi 
forrás átadása. 
 
Az Alapítvány pénzbeli támogatásához a fent hivatkozott jogszabály értelmében 
képviselő-testületi döntés szükséges. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a határozati 
javaslat elfogadására. 
 
 
 
 

HATÁROZAI JAVASLAT 
 

 
Raposka Község Önkormányzata Képviselő-
testülete az Országos Mentőszolgálat Alapítvány 
javára – a Tapolcai Mentőállomásnak 
mentéstechnikai eszközök beszerzése céljára - 
20.000,- Ft, azaz Húszezer forint összegű támogatást 
adományoz. 
 
A támogatás forrása a Raposka község 2017. évi 
költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos 
egyes szabályokról szóló 1/2017. (II. 23.) 
önkormányzati rendelet 7. mellékletének általános 
tartalék jogcíme. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a támogatási 
szerződés aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
 

Tapolca, 2017. május 12. 
 
 
                              Bolla Albert 
        polgármester 
 
 
 
 
 
 



1. melléklet 
 

ADOMÁNYOZÁSI SZERZŐDÉS 
 
Amely létrejött egyrészről 
Név: Raposka Község Önkormányzata 
Cím: 8300 Raposka, Fő utca u. 51. 
Képviseli: Bolla Albert polgármester 
továbbiakban: mint Adományozó 
 
Másrészről 
Név: Országos Mentőszolgálat Alapítvány 
Képviseli: Kónya Zoltán 
Székhelye: 1182 Budapest, Királyhágó u. 70. 
Adószáma: 18252831-2-43 
továbbiakban: mint Támogatott között 
 

1. Raposka Község Önkormányzata mint Adományozó, pénzbeli adományként 
az Országos Mentőszolgálat Alapítvány mint Támogatott részére adományoz 
jelen megállapodás aláírásával az alábbiak szerint: 
 
2017-es évben 20.000,- Ft-ot, azaz húszezer Ft-ot adományoz egy alkalommal. 
 

2. A megadományozott, támogatott a fent megjelölt adományt köszönettel 
elfogadja. 
 

3. A Közhasznú Szervezet kötelezettséget vállal arra, hogy az adományt a cél 
szerinti tevékenységek fejlesztésére használja fel. (Tapolca Mentőállomás 
mentéstechnikai eszközök beszerzése) 

 
Jelen megállapodást a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt elolvasás után 
helybenhagyva aláírták. 
 
Budapest,  
 
 
_________________________________  __________________________________ 
                    polgármester    Országos Mentőszolgálat Alapítvány 
        Kuratóriumának elnöke 
 
A kötezettségvállalással egyetértek:  Ellenjegyzem: 
Tapolca, 2017.      Tapolca, 2017. 
 
dr. Németh Mária Anita     Schönherrné Pokó Ildikó 
jegyző                    pénzügyi irodavezető 
 


