
6. napirend                  Ügyiratszám: 1/637-2/2019. 
 

E L Ő T E R J E S Z T É S 
a Képviselő-testület 2019. szeptember 27-i nyilvános ülésére 

 
 
Tárgy:   Döntés a Medicopter Alapítvány támogatásáról 
 
Előterjesztő:   Dobó Zoltán polgármester 
 
Előkészítette:   Önkormányzati és Igazgatási Iroda 
    dr. Németh Mária Anita jegyző 
 
Megtárgyalja:  Gazdasági Bizottság 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A Medicopter Alapítvány, mint a Magyar Légimentő Nonprofit Kft. szerződéses támogatója 
kért támogatást önkormányzatunktól az alábbi készülékek beszerzéséhez: 

- monitor defibrillátor 1 db. A sürgősségi betegellátás területén használt legfontosabb 
készülék (EKG, vérnyomásmérés, stb.)  

- mechanikus kompressziós v. újraélesztős eszköz 1 db. A sikeres újraélesztés lehetőségét 
képes megteremteni, a helikopter-specifikus előnye, hogy szállítás alatt is kivitelezhető 
az újraélesztés a repülés megszakítása nélkül. 

- sürgősségi táska 1 db Megfelelő felszereltséggel, életfontosságú. 
- oktatási felszerelés 4 db A rendszeres képzés alappillére.  
- intraosszeális eszköz 2 db, Súlyos állapotú, sokkos gyermekeknél újraélesztésnél gyors, 

könnyű megoldás a mihamarabbi gyógyszer és folyadék beviteléhez, 
- sürgősségi kézi ultrahang készülék (kicsi) 1 db Mellkasi és hasi sérülteknél annak 

eldöntésére, hogy a  helyszínen vagy kórházban szükséges az ellátás 
- lélegeztető gép 2 db,  
- munkaruházat, egyéni felszerelés  

 
A kérelem szerint ezek a speciálisan kialakított fontos eszközök a folyamatos használat miatt 
használódnak. A felszerelések állapota viszont jelentősen befolyásolja a betegek életkilátásait. 
 
A tavalyi évben az alapítvány már terjesztett elő hasonló tartalmú kérelmet. Akkor a képviselő-
testület a 2018. június 20-i nyilvános ülésén 100.000,- Ft összeggel támogatta a Medicopter 
Alapítvány eszközbeszerzését. 
 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 4. pontja 
szerint a képviselő-testület hatásköréből át nem ruházható feladatok közé tartozik az alapítványi 
forrás átadása. 
 
A Medicopter Alapítvány támogatásához tehát képviselő-testületi döntés szükséges. Javaslom, 
hogy az életmentéshez szükséges felszerelések megvételében támogassuk az alapítványt. 
 
 



Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a határozati javaslat 
elfogadására. 
 
 

HATÁROZAI JAVASLAT 
 

 
 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Medicopter Alapítvány részére – az előterjesztés 
mellékletét képező kérelemben megjelölt életmentő 
készülékek, eszközök  beszerzéséhez - 100.000,- Ft, azaz 
százezer forint összegű támogatást biztosít. 
 
A támogatás forrása a Tapolca város 2019. évi 
költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes 
szabályokról szóló 1/2019. (II.18.) önkormányzati 
rendelet 7. mellékletének 2. Céltartalék, polgármesteri 
keret jogcíme. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés 
aláírására. 
 
Határidő:   azonnal 
Felelős:   polgármester 
 
 
 

Tapolca, 2019. szeptember 19. 
 
 
 

Dobó Zoltán 
polgármester 
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