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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

a Marcali Mentők Közalapítvány támogatásáról 

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

2021. július 20-i soron kívüli ülésére 

 
 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

A Marcali Mentők Közalapítvány (a továbbiakban: Közalapítvány) támogatási kérelemmel fordult az 

önkormányzathoz (1. sz. melléklet). 
A Közalapítvány szervezésében a Marcali Mentőszolgálat idén ünnepli 120 éves jubileumát, melynek 

támogatásához 200.000 Ft támogatást kér a szervezet. 

 
A Marcali Mentőszolgálat magas színvonalú tevékenységét elismerve, a Közalapítvány céljával egyetértve 

javaslom a Képviselő-testületnek, hogy a kért összeggel támogassa a szervezetet. A támogatáshoz 

szükséges forrás az önkormányzat 2021. évi költségvetésében rendelkezésre áll. 
 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 4. pontja szerint az 

alapítványi forrás átvétele és átadása a képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át. 

 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a támogatás jóváhagyására! 

 

 
 

Határozati javaslat 

 
Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta, a Marcali Mentők 

Közalapítvány 200.000 Ft-tal történő támogatását előfinanszírozási móddal a Társadalmi szervek, ifjúsági 

és polgári közösségek támogatása keretből jóváhagyja, egyben felhatalmazza a polgármestert a támogatási 

szerződés megkötésére. 
 

Felelős: Dr. Sütő László, polgármester 

Határidő: értelem szerint 
 

 

Marcali, 2021. július 16. 

  
 Dr. Sütő László s.k. 

 polgármester 
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 1. sz. melléklet 

 

 Marcali Mentők Közalapítvány 

 8700 Marcali Kossuth u.41 

 Adószám: 18769533-1-14 

 Számlaszám: 10403947-39411716 

 Telefonszám: +36302792966 

 

 

 
Iktató szám: 26/2021 Tárgy: Támogatási kérelem 

 

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő Testület! 

2021-ben 120 éves jubileumát ünnepli a Marcali mentés. A mentődolgozók a jelenlegi Marcali 

mentőállomáson 1948 óta végzik a bajba jutott emberek gyors és szakszerű ellátását. A Marcali Mentők 

Közalapítvány elkötelezett célja, hogy az Országos Mentőszolgálat Marcali mentőállomásának fejlesztését 

elősegítse. Az idei évben, amennyiben a vírushelyzet is megengedi, akkor a jubileumi emlékévről való 

megemlékezést tartanánk meg 2021. augusztus 14 –én. 

Támogatási kérelmünk a jubileumi emlékév megszervezésére irányul. A rendezvényen előzetes 

számítások és visszajelzések alapján 250 fő vesz részt. 

A programtervünk elkészítése folyamatban van, de többek között mentési bemutató, régi idők eszközeinek 

bemutatása, lakossági nyílt nap (újraélesztés bemutatása), egészséges sátor (vérnyomásmérés, EKG 

készítés stb.) főzőverseny, tűzoltó zenekar műsora stb. kerül megrendezésre. A kísérő programok között 

szerepelne arcfestés, rajzverseny, légvár, íjászat stb. 

A részletes és végleges programtervet a meghívóval együtt későbbi időpontban juttatjuk el Önnek. 

Kérem, hogy amennyiben erre lehetősége nyílik, akkor a rendezvényünket 200.000 forint anyagi 

hozzájárulással támogatni szíveskedjen, hogy minél szélesebb és színesebb rendezvényt tudjunk 

megszervezni és létrehozni. 

 

Támogatásukat köszönve szívélyes üdvözlettel:  

Marcali, 2021. július 9. Mencseli Imre 

Marcali Mentők Közalapítvány Elnöke 

 

Készült: 1 példányban 

Egy példány: 1 lap 

Kapja: Marcali Város Önkormányzata (elektronikus úton) 
 


