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ELŐTERJESZTÉS 
 

A budaörsi mentőállomás támogatási kérelméről 
 

Az Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesület alapszabályban 
meghatározott célként fogalmazta meg a gyógyíthatatlan beteg gyerekeken való 
segítségnyújtást, egyes megyei kórházak, mentőállomások és egyéb 
egészségügyi és szociális intézmények támogatását. Képviseletükben Faul 
Krisztina támogatási kérelemmel fordult Biatorbágy Város Önkormányzatához a 
Budaörsi Mentőállomás légzési elégtelenségben szenvedő betegeinek részére 
oxigén palack-reduktor és ehhez tartozó maszkok megvásárlására. Az 
eszközcsomag értéke: 1.000.000 Ft. 
 
Biatorbágy Város Önkormányzatának 3/2011. (02.25.) önkormányzati rendelete 
Biatorbágy Város Önkormányzata szervezeti és működési szabályzatáról 1/C. 
mellékletének 1. pontja alapján: Átruházott hatáskörben a Pénzügyi, Ügyrendi, és 
Stratégiai Bizottság: „Dönt a nem biatorbágyi székhelyű szervezetek, egyesületek, 
alapítványok támogatási kérelmeiről.” 
 
Biatorbágy Város Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendelete a támogatási 
kérelmeket az alábbi eljárási rendben szabályozza: A magánszemélyek és nem 
biatorbágyi székhelyű jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezetek, szerveződések támogatási kérelmeit egységesen a Pénzügyi, 
Ügyrendi és Stratégiai Bizottság munkaterv szerinti márciusi és októberi ülésén 
tárgyalja. 
 
 
Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy döntsön a kérelemről. 

 

Biatorbágy, 2018. március 5. 
 

Tarjáni István s.k. 
polgármester 

 
 
 
melléklet: kérelem 
Összeállította: Miklós Krisztina 

  



 

 

„A” határozati javaslat 

Biatorbágy Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi, és Stratégiai 
Bizottságának 

…/2018. (X. 17.) határozata 

A budaörsi mentőállomás támogatási kérelméről 

Biatorbágy Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi, és Stratégiai Bizottsága: 

1. hozzájárul az Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesület által a 
Budaörs Mentőállomás légzési elégtelenségben szenvedő betegeinek 
részére kért oxigén palack-reduktor és ehhez tartozó maszkok 
megvásárlásához  .………… forint összegben, 

2. támogatás fedezetét a költségvetés   …………………. során javasolja 
biztosítani, 

3. felhatalmazza a Polgármestert a Támogatási Szerződés megkötésére, a 
Jegyzőt az ellenjegyzésre. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester, Jegyző 
Végrehajtásért felel: Polgármesteri Kabinet Iroda, Szervezési Osztály 
_________________________________________________________________ 
 
 

„B” határozati javaslat 

Biatorbágy Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi, és Stratégiai 
Bizottságának  

…/2018. (X. 17.) határozata 

A budaörsi mentőállomás támogatási kérelméről 

 
Biatorbágy Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi, és Stratégiai Bizottsága az 
Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesület által benyújtott támogatási 
kérelmet a Budaörs Mentőállomás légzési elégtelenségben szenvedő betegeinek 
részére oxigén palack-reduktor és ehhez tartozó maszkok megvásárlásához nem 
támogatja.  
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felel: Polgármesteri Kabinet Iroda 
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