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ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2017. június 16-i nyilvános ülésére

Tárgy:

Az Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatása

Előterjesztő:

Dobó Zoltán polgármester

Előkészítette:

Önkormányzati és Igazgatási Iroda
dr. Németh Mária Anita jegyző

Megtárgyalja:

Humán Bizottság
Gazdasági Bizottság

Meghívott:
Tisztelt Képviselő-testület!
Az Országos Mentőszolgálat Közalapítvány a Tapolca Mentőállomás mentőautóinak
felszereléséhez kért anyagi 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, emberéleteket mentenek, beteg embereken segítenek. Közös
érdekünk, hogy a mentőautók fel legyenek szerelve mindazzal, mely a mentők
munkavégzéséhez, az ellátás minél magasabb színvonalához elengedhetetlen.
A Képviselő-testület a 2012. szeptember 28-i nyilvános ülésén a 151/2012. (IX.28.) Kt.
határozatával közérdekű kötelezettségvállalást szervezett, melynek közérdekű célja
egy új mentőkocsi (esetkocsi) beszerzése és a mentőállomás építéséhez történő
hozzájárulás volt. A külön e célra megnyitott bankszámlán időközben 559.390,- Ft
gyűlt össze.

Az összegyűjtött adomány nem került felhasználásra a közérdekű
kötelezettségvállalásban meghatározott célokra. Az új mentőállomás avatására tavaly
júniusban került sor. Az összegyűlt 559.390,- Ft pedig sajnos messze nem elégséges
egy új mentőautó megvételéhez.
Javaslom ezért, hogy a közérdekű kötelezettségvállalásból a külön számlán összegyűlt
összeget utaljuk át a Tapolca Mentőállomás javára az Országos Mentőszolgálat
Alapítványnak adományként. Ilyen módon a befolyt összeggel a Tapolca
Mentőállomás felszereltségének javítását tudjuk támogatni.
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
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a
az Országos Mentőszolgálat Alapítvány javára – a
Tapolca
Mentőállomásnak
mentéstechnikai
eszközök beszerzése céljára – 559.390,- Ft, azaz
ötszázötvenkilencezer-háromszázkilencven forint
összegű támogatást adományoz.
A támogatás forrása a 151/2012. (IX.28.) Kt.
határozattal
szervezett
közérdekű
kötelezettségvállalás céljára nyitott bankszámlán
összegyűlt pénzösszeg.
Felhatalmazza a polgármestert az összeg átadásáról
szóló adományozási szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Tapolca, 2017. június 8.
Dobó Zoltán
polgármester

