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7.  NAPIREND                      Ügyiratszám: 1/114-2/2022. 
 

E L Ő T E R J E S Z T É S 
a Képviselő-testület 2022. április 29-i nyilvános ülésére 

 
 
Tárgy: Döntés alapítványok (Korszerű Oktatásért Alapítvány, Medicopter 

Alapítvány, Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány), 
valamint Szentes Város Önkormányzatának támogatásáról 

 
Előterjesztő:   Dobó Zoltán polgármester 
 
Előkészítette:   Önkormányzati és Igazgatási Iroda 
   Frangné Ángyán Zsuzsanna aljegyző 
 
Megtárgyalja:  Gazdasági Bizottság 
 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Korszerű Oktatásért Alapítvány kérelemmel fordult Tapolca Város Polgármesteréhez az 
alábbi tartalommal: 2022. március 5. napján a TBLÁI Kazinczy Ferenc Tagintézményben 
megtartott Kazinczy bálon polgármesteri keretből felajánlott 300.000,- Ft összegű támogatás 
kifizetését kéri és meg is köszöni. A támogatást a Tagintézmény intézményi fejlesztésre kívánja 
felhasználni. 
Kérem, hogy a Képviselő-testület a TBLÁI Kazinczy Ferenc Tagintézmény számára a 
300.000,- Ft összegű felajánlást jóváhagyni szíveskedjen! 
 
 
A Medicopter Alapítvány, mint a Magyar Légimentő Nonprofit Kft. szerződéses támogatója 
Önkormányzatunktól kért támogatást kitűzött céljainak megvalósításához. 
 
Az Alapítvány 4 db hűtőtáskát szeretne vásárolni, amelynek ára: bruttó 500.000.-Ft/db. 
Ez a különleges táska teszi lehetővé számukra, hogy vért vigyenek a helyszínre a súlyos sérültek 
és betegek ellátására. A mielőbb megkezdett helyszíni vérátömlesztés csökkenti a kórházi 
vérátömlesztési igényt és esélyt adhat a túlélésre. A táska harctéri, sivatagi körülményekre lett 
kifejlesztve és garantálja, hogy a benne tárolt és szállított vérkészítmény hőmérséklete mindig 
a megadott tartományon belül maradjon. 
 

Emellett az Alapítvány 2 db vérhűtő beszerzését is tervezi, amelynek ára: bruttó 1.600.000.-
Ft/db. 
A közelmúltban bevezetett helyszíni vérátömlesztés lehetősége csak akkor adott, ha a 
vérkészítmények tárolására és szállítására vonatkozó szigorú jogszabályi feltételeknek 
megfelel. A különleges mérőeszközökkel ellátott vérhűtő nagy pontossággal garantálja a 
bázisokon tárolt vérkészítményeknek szükséges hőmérséklet-tartományt. Segítségükkel az 
életmentők nyugodtak lehetnek, hogy a betegek a lehető legbiztonságosabban részesülnek 
helyszíni vérátömlesztésben és a rendkívül értékes vérkészítmények megőrzik 
felhasználhatóságukat, így elkerülhető a selejtezésük. 
Javaslom, hogy az életmentéshez szükséges felszerelés megvásárlásához 200.000,- Ft összegű 
támogatás nyújtásával járuljon hozzá a Képviselő-testület. 
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Az Oroszország és Ukrajna közötti háború következtében kialakult helyzet, a rászorulók 
megsegítése, a humanitárius következmények enyhítése, az ezzel kapcsolatos közhasznú 
tevékenységek eredményesebb megvalósításának előmozdítása érdekében javaslom, hogy a 
Képviselő-testület 200.000,- Ft összegű támogatást biztosítson, mely a Magyar Református 
Szeretetszolgálat Alapítványon keresztül jut el az arra rászorulókhoz. 
 
 
Szentes Város Önkormányzatának Polgármestere írásos kérelemmel fordult Tapolca Város 
Önkormányzatához, amelyben a dr. Papp László Városi Sportcsarnok felújítására igényelt 
támogatást. 
 
2021. december 28. napján a Sportcsarnokban lángok csaptak fel, a tűz átterjedt a 
tetőszerkezetre is. 
A helyi tűzoltóságnak és katasztrófavédelemnek az emberein kívül még hat város tűzoltói 
vonultak a helyszínre, mivel négyes kiemelt fokozatú tűzeseti riasztás volt. A tüzet 50 óra 
elteltével sikerült megfékezni. Az épület, a tetőszerkezet súlyos károkat szenvedett. 
 
Szentes Város 25 éve viseli a Nemzet Sportvárosa kitüntető címet. A Sportcsarnok számtalan 
országos és nemzetközi versenynek adott otthont, de ezen kívül ott került sor a városi 
rendezvények megtartására: szalagavatók, koncertek, városi farsang. Az épület helyet 
biztosított a mindennapos testnevelés órák megtartására is. A létesítmény nélkül megbénult a 
város sportélete. 
 
A város egy emberként fogott össze, lakossági kezdeményezésre az adománygyűjtés mellett 
döntöttek. Azonban az összefogást szeretnék kiterjeszteni országos szintre, ezért keresték meg 
a mi Önkormányzatunkat is! A város a támogatások gyűjtésére egy elkülönített „Sportcsarnok 
helyreállításáért” nevű számlát hozott létre. 
 
Kérem, hogy a Szentes Város Önkormányzatának fenntartásában lévő dr. Papp László Városi 
Sportcsarnok felújításának 100.000,- Ft összeggel történő támogatását jóváhagyni szíveskedjen 
a Képviselő-testület! 
 
 
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 alapítványok pénzbeli támogatásához 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 a 
Korszerű Oktatásért Alapítvány 300.000,- Ft, azaz 
Háromszázezer forint összegű támogatását jóváhagyja. 
 
A támogatási összeg kizárólag a TBLÁI Kazinczy Ferenc 
Tagintézmény intézményi fejlesztéséhez használható fel. 
 
A támogatás forrása Tapolca város 2022. évi 
költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes 
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szabályokról szóló 1/2022. (II.18.) önkormányzati 
rendelet 10. mellékletének 2. Céltartalék 2.1.2. 
Polgármesteri keret jogcíme. 
 
Felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerződés 
aláírására. 
 
Határidő:   azonnal 
Felelős:   polgármester 
 

II. 
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Medicopter Alapítvány részére 200.000,- Ft, azaz 
Kettőszázezer forint összegű támogatást biztosít. 
 
A támogatási összeg kizárólag a Magyar Légimentő 
Nonprofit Kft. részére hűtőtáska és vérhűtő vásárlására 
használható fel. 

 
A támogatás forrása Tapolca város 2022. évi 
költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes 
szabályokról szóló 1/2022. (II.18.) önkormányzati 
rendelet 10. mellékletének I. Tartalék 1. Általános 
tartalék, közérdekű kötelezettségvállalás bevétel jogcíme. 
 
Felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerződés 
aláírására. 
 
Határidő:   azonnal 
Felelős:   polgármester 
 
 

III. 
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány részére 
200.000,- Ft, azaz Kettőszázezer forint összegű 
támogatást biztosít. 
 
A támogatási összeg kizárólag az Oroszország és Ukrajna 
közötti háború humanitárius következményeinek 
enyhítésére, az ezzel kapcsolatos közhasznú 
tevékenységek eredményesebb megvalósítására 
használható fel. 

 
A támogatás forrása Tapolca város 2022. évi 
költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes 
szabályokról szóló 1/2022. (II.18.) önkormányzati 
rendelet 10. mellékletének I. Tartalék 1. Általános 
tartalék, közérdekű kötelezettségvállalás bevétel jogcíme. 
 
Felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerződés 
aláírására. 
 
Határidő:   azonnal 
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Felelős:   polgármester 
 

IV. 
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
Szentes Város Önkormányzatának részére 100.000,- Ft, 
azaz Százezer forint összegű támogatást biztosít. 
 
A támogatási összeg kizárólag a dr. Papp László Városi 
Sportcsarnok felújítására használható fel. 
 
A támogatás forrása Tapolca város 2022. évi 
költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes 
szabályokról szóló 1/2022. (II.18.) önkormányzati 
rendelet 10. mellékletének 2. Céltartalék 2.1.2. 
Polgármesteri keret jogcíme. 
 
Felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerződés 
aláírására. 
 
Határidő:   azonnal 
Felelős:   polgármester 
 
 
 
 

Tapolca, 2022. április 12. 
 
 

Dobó Zoltán 
polgármester 


