
1. NAPIREND              Ügyiratszám: 1/125-1-1/2023. 

 

E L Q T E R J E S Z T É S 

a KépviselR-testület 2023. március 2-i rendkívüli nyilvános ülésére 

 

Tárgy: Adomány a törökországi földrengés áldozatainak megsegítésére 

 

ElRterjesztR:  Dobó Zoltán polgármester 
 

ElRkészítette:   Önkormányzati és Igazgatási Iroda 

   dr. Iker Viktória jegyző 

 

Megtárgyalja:  Gazdasági Bizottság 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Mint mindannyiunk előtt ismert e hónap elején hatalmas erősségű földrengés rázta meg 
Törökország középső és Szíria északkeleti részét. Épületek, lakóházak váltak egy pillanat alatt 
a földdel egyenlővé, tízezrek haltak meg, szenvedtek sérülést, veszítették el mindenüket. A 
halálos áldozatok száma mára már meghaladja az 50 ezer főt. 

Tapolca a természeti katasztrófa áldozatainak megsegítésére adománygyűjtést hirdetett. Amint 

a felhívás megjelent, a város adományszámlájára érkeztek a kisebb-nagyobb összegű 
felajánlások. Hatalmas köszönet mindazoknak, akik bármilyen mértékben is hozzájárultak 

ahhoz, hogy Tapolca anyagi segítséget nyújthasson az arra rászorulóknak. Február végéig e 

célra közel 1.000.000 Ft érkezett a város adományszámlájára. 

Az áldozatok/károsultak megsegítésére összegyűjtött adományt Tapolca testvérvárosán, 
Canakkale-n keresztül juttatjuk el az érintettek számára. A település képviselői a helyszínen 

közvetlenül szerzik be a legszükségesebbeket: gyógyszereket, kötszereket, ruhákat, 
élelmiszereket, mindent, amire szükség van. 

Javaslom, hogy Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete is járuljon hozzá az 
áldozatok megsegítéséhez, a károk mérsékléséhez. Az áldozatkész hozzáállás, a tenni akarás 
eredményeként összegyűjtött összeggel együtt 2.000.000 Ft pénzbeli adomány nyújtására 
teszek javaslatot. A különbözet forrása Tapolca Város Önkormányzata közérdekű felajánlások 
számláján a korábbi időszakban egyéb célra összegyűjtött és fel nem használt összegekből 
biztosítható. 

Kérem Tisztelt Képviselő Társaimat, hogy a javaslatot támogatni szíveskedjenek! 

 

HATÁROZATI JAVASLAT  



Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
törökországi földrengés áldozatainak megsegítése céljából, 
Tapolca testvértelepülésének - Canakkale – 2.000.000 Ft 

összegű adományt biztosít, melyet kizárólag a természeti 

katasztrófa áldozatainak megsegítésére használhat fel. 

Az adomány céljára történő támogatási összeg folyósítása a 
Tapolca Város részére közérdekű felajánlások számla terhére 
történik. 

A Képviselő-testület felkéri és felhatalmazza a polgármestert az 
adományszámlára e célra és a korábban befolyt felajánlásokból 
összegyűlt összegekből keletkező bevételek terhére 2.000.000 
Ft összeg adományozására vonatkozó megállapodás aláírására. 

HatáridR:  azonnal 

FelelRs:  polgármester 
 

 

Tapolca, 2023. március 1. 

 

 

Dobó Zoltán 

polgármester 
 

 


