
Sávoly Község Önkormányzatának 

   Polgármestere 

8732 Sávoly, Petőfi u. 14. 

Tel.: 85/520-168 

 

Ügyiratszám: 1403-2/2022.                              7. sz. előterjesztés 

Ügyintéző: dr. Trombitásné 

dr. Domján Bernadett 

Tel.: 85/501-022 

 

ELŐTERJESZTÉS 

SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

2022. február 10-i soron következő nyilvános ülésére  

a Marcali Mentők Közalapítvány támogatási kérelméről  

 

 

Tisztelt Képviselő- testület! 

 

      Mencseli Imre, a Marcali Mentők Közalapítvány (8700 Marcali, Kossuth u. 41.) Elnöke 

az előterjesztéshez mellékelt kérelemmel fordult Önkormányzatunkhoz.  

    A Közalapítvány egy LUCAS 3 mellkasi kompressziós rendszert kíván beszerezni, 

amelynek segítségével szívleállás esetén hatékony, egyenletes és folyamatos mellkasi 

kompresszió végezhető a betegen, akár szállítás közben is. 

    Javaslom, hogy támogassuk a Közalapítványt 5.000 – azaz ötezer – Ft-tal.      

 

H a t á r o z a t i   j a v a s l a t 

 

Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Marcali Mentők 

Közalapítvány (8700 Marcali, Kossuth u. 41.) kérelmét és úgy határoz, hogy a Közalapítványt 

5.000 – azaz ötezer – Ft-tal támogatja annak érdekében, hogy egy LUCAS 3 mellkasi 

kompressziós készüléket vásároljon. A támogatás forrása az Önkormányzat 2022. évi 

költségvetéséről szóló 4/2022.(II. 11.) önkormányzati rendelet 2. melléklet egyéb működési 

célú támogatások államháztartáson kívülre megnevezésű 34. soron belül a Marcali mentők 

keret.   

 

Felelős: Schuller Tibor polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Sávoly, 2022. február 2.  

                                                                                                                Schuller Tibor 

                                                                                                                 polgármester 
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domjan.bernadett@marcali.hu

Feladó: Sávoly Polgármestere <polgarmester@savoly.hu>
Küldve: hétfő 2022. január 24 11:45
Címzett: domjan.bernadett@marcali.hu
Tárgy: FW: Támogatás és meghívó
Mellékletek: 4-2022 Meghívó és támogatási kérelem.docx

 
 
From: Marcali Mentők Közalapítvány <marcalimentok.kozalapitvany@gmail.com>  
Sent: Monday, January 24, 2022 8:28 AM 
To: polgarmester@balatonbereny.hu; bbereny@t-online.hu; polgarmester@balatonfenyves.hu; 
balatonfenyves@balatonfenyves.hu; keresztur@t-email.hu; polgarmester@balatonmariafurdo.hu; 
onkormanyzat@balatonmariafurdo.hu; polgarmester@balatonszentgyorgy.hu; hivatal@balatonszentgyorgy.hu; 
polgarmester@balatonujlak.hu; hivatal@balatonujlak.hu; bohonye@somogy.hu; 
bohonyepolgarmester@gmail.com; hivatal@somogyzsitfa.hu; csomend@gmail.com; marcali@concordia.hu; 
oszjanos51@gmail.com; penzugy2@mesztegnyo.hu; polgarmesterhollad@gmail.com; 
holladonkormanyzat8731@gmail.com; botos.ivi@freemail.hu; keleviz@t-online.hu; polgarmester@kethely.hu; 
hivatal@kethely.hu; libici.gabor@freemail.hu; phalasz29@gmail.com; suto.laszlo@marcali.hu; polghiv@marcali.hu; 
koveristvanattila@gmail.com; nagyszakacsi@gmail.com; polgarmester@nemesded.hu; 
nemesded.onkormanyzat@gmail.com; polgarmester@nemesvid.hu; okofalu@mail.hu; kornikla@enternet.hu; 
polgarmester@oreglak.hu; polgarmester@savoly.hu; salli@t-online.hu; somogyfajsz@t-online.hu; 
polgarmester@somogysamson.hu; icakovacs@gmail.com; polgarmester@somogyszentpal.hu; 
somogyszentpal@somogy.hu; hivatal@somogyvar.hu; laszlobombai8732@gmail.com; 
polgarmesterszenyer@freemail.hu; komari.jozsef@freemail.hu; tapsonypmh@z-net.hu; 
gadanyialbert79@gmail.com; hivatal.taska@gmail.com; konya966@gmail.com; onkorm.tikos@freemail.hu; 
polgarmester.varaszlo@gmail.com; varaszlo@somogy.hu; polgarmester@vese.hu; vese@vese.hu; 
deaktamas50@gmail.com; onkormanyzat@vorsnet.hu 
Subject: Támogatás és meghívó 
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Üdvözlettel: Mencseli Imre 
                        Elnök 
 
Marcali Mentők Közalapítvány 
8700 Marcali Kossuth u.41. 
+36302792966 



 Marcali Mentők Közalapítvány 

 8700 Marcali Kossuth u.41 

 E –mail: marcalimentok.kozalapitvany@gmail.com  

 Adószám: 18769533-1-14 

 Számlaszám: 10403947-39411716 

 Telefonszám: +36302792966 

 

Iktatószám: 4-2022       Tárgy: 2022. évi támogatás 

   Meghívó eszközbemutatóra  

Összefogás egy nemes ügy érdekében 

 

Tisztelt Polgármester, Tisztelt Képviselő Testület! 

A Marcali Mentők Közalapítvány elkötelezett célja, hogy az Országos Mentőszolgálat Marcali 

mentőállomásának fejlesztését elősegítse, ezért több mint egy éve kiemelten kezeljük egy 

speciális életmentő eszköz beszerzésének lehetőségét. 

Magyarországon évente több mint 25 ezer hirtelen szívmegállás miatti haláleset következik be, 

vagyis naponta 70 ember hal meg emiatt hazánkban. Minden segítség nélkül eltelt perccel 

csökken a szív sikeres újraindításának esélye. A laikusok általi korai felismerés és a 

mellkaskompressziók megkezdése növeli az esélyeket, csak úgy, mint a mentőellátás során 

használt legmodernebb eszközök szakszerű használata. 

Közalapítványunk által beszerezni kívánt készülék egy LUCAS 3 

mellkasi kompressziós rendszer, amely segítségével szívleállás esetén 

hatékony, egyenletes és folyamatos mellkasi kompresszió végezhető 

a betegen, akár szállítás közben is. Ez az eszköz újraélesztés alatt 

bizonyos esetekben kiválthatja azt a személyt, aki a bajba jutott 

mellkasi kompresszióját végzi, így felszabadulhat két kéz, ami más 

módokon – akár gyógyszer adásával, akár a légút biztosításával – 

segítheti a sikeres beavatkozást. Ennek az eszköznek a jelenlegi 

forgalmazási ára eléri az 6 millió forintot. 

Az említett eszköz beszerzését csakis közös összefogással tudjuk megvalósítani, ezért kérjük 

Önt is, hogy 2022. évben településük támogassák alapítványunk éves működését és az említett 

célunk elérését. 

A készülék bemutatását állófogadással egybekötve 2022. március 2.-án 14.00 órakor tartjuk 

meg, amelyre ezúton is tisztelettel meghívom. 

Helye: 8700 Marcali Múzeum Köz 2. (Művelődési Központ Mozi terem)  

Kérem részvételi szándékát 2022. február 25. 16.00 óráig a fenti elérhetőségek egyikén 

visszajelezni szíveskedjen. 

 

Bízva hosszú távú együttműködésünkben, támogatásukat előre is megköszönve szívélyes 

üdvözlettel: 

 

 

Marcali, 2022. január 19. Mencseli Imre 

Marcali Mentők Közalapítvány Elnöke 
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