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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Tapolca város 2018. évi költségvetéséről és a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról 
szóló 1/2018. (II.19.) önkormányzati rendeletben biztosított polgármesteri keret terhére három 
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 motoros nyákszívó készüléket 
szeretnének vásárolni, melyet a bajba jutott betegek légútbiztosítására használhatnának. Az 
életmentéshez nélkülözhetetlen a megfelelő technikai háttér biztosítása, így kérem az Országos 
Mentőszolgálat Alapívány 50.000,- Ft összegű támogatásának jóváhagyását. 
 
A Medicopter Alapítvány életmentő eszközök vásárlásához (pl. monitor-defibrillátor, 
lélegeztető gép, újraélesztő eszköz, sürgősségi táska stb.) kérte az anyagi támogatást. A 
sürgősségi betegellátás során a magyar légi mentők az ország egész területén évről-évre egyre 
több életet mentenek meg a betegellátásban alkalmazott, speciálisan kialakított eszközökkel, 
felszerelésekkel. A folyamatos használat következtében az eszközök elhasználódnak, pótlásuk, 
javításuk elengedhetetnen. A légimentők nap, mint nap emberfeletti küzdelmet folytatnak a 
bajbajutottak megmentéséért, kérem a Medicopter Alapítvány számára, eszközvásárlásra, 
100.000,- Ft támogatás jóváhagyását. 
 
A Tapolcai Kertvárosi Óvoda Barackvirág Tagintézményében az elmúlt évben elkezdődött az 
udvari játékok felújítása, cseréje. A homokozó fölé napvitorlát vásároltak, védve a gyermekeket 
a nap káros hatásaitól, melyhez a tartószerkezetet szülői összefogással – asztalos édesapák – 
elkészítették. A megkezdett tevékenységet az idei évben is szeretnék folytatni, elsősorban rugós 
játékok beszerzésével, hogy minél több eszköz álljon rendelkezésre a gyermekek 
mozgásigényének fejlesztésére, ehhez kérem 100.000,- Ft összegű támogatás jóváhagyását a 
tagintézmény 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 – Tapolcai Barackvirág Óvodáért Alapítvány – 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 – a Tapolcai 
Mentőállomás eszközállományának bővítése céljára - 
50.000,- Ft, azaz Ötvenezer forint összegű támogatását 
jóváhagyja. 
 
A támogatás forrása a Tapolca város 2018. évi 
költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes 
szabályokról szóló 1/2018. (II.19.) önkormányzati 
rendelet 7. mellékletének 2. Céltartalék, polgármesteri 
keret jogcíme. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés 
aláírására. 
 
Határidő:   azonnal 
Felelős:   polgármester 
 
 

II. 
 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Medicopter Alapítvány 100.000,- Ft, azaz Százezer forint 
összegű támogatását – melyet eszközvásárlásra 
használhat fel – jóváhagyja. 
 
A támogatás forrása a Tapolca város 2018. évi 
költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes 
szabályokról szóló 1/2018. (II.19.) önkormányzati 
rendelet 7. mellékletének 2. Céltartalék, polgármesteri 
keret jogcíme. 



 
Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés 
aláírására. 
 
Határidő:   azonnal 
Felelős:   polgármester 
 

III. 
 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Tapolcai Barackvirág Óvodáért Alapítvány 100.000,- Ft, 
azaz Százezer forint összegű támogatását – melyet udvari 
játékok vásárlásra használhat fel – jóváhagyja. 
 
A támogatás forrása a Tapolca város 2018. évi 
költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes 
szabályokról szóló 1/2018. (II.19.) önkormányzati 
rendelet 7. mellékletének 2. Céltartalék, polgármesteri 
keret jogcíme. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés 
aláírására. 
 
Határidő:   azonnal 
Felelős:   polgármester 
 
 
 

Tapolca, 2018. június 12. 
 
 
 

Dobó Zoltán 
polgármester 


