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ELŐTERJESZTÉS 
 

A Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezetének és a Magyar 
Vöröskereszt Pest Megyei Szervezet Biatorbágyi Alapszervezetének 

kérelmeiről 
 
 

A Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezet vezetője azzal a kéréssel kereste 
meg az Önkormányzatot, hogy segítse a Biatorbágyi Alapszervezet 2019. évre 
tervezett programjaik megvalósulását.  
 
A Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete Biatorbágyi Alapszervezet 2019. 
évben az alábbi programokat kívánja megszervezni, lebonyolítani:  
 

1. elsősegélynyújtó ismeretek terjesztése, oktatása 
2. véradásszervezés és donormegbecsülés 
3. Vöröskereszt klub- 3 véradás, 1 retro véradás 
4. Kortárs képző táborok szervezése 

 
A Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete 2019. évi programjainak 
megvalósításához az Önkormányzattól 500.000.- forint támogatást szeretne kérni.  
 
A Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezetének megkeresése az 
előterjesztés mellékleteként olvasható.  
 
A Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete a 2019. évi programjainak 
megvalósításához az Önkormányzattól 500.000.- forint támogatást szeretne kérni.  
 
Mivel az előző években is kapott támogatást a Szervezet, javaslom, hogy a kért 
támogatás összegét az előző évekhez hasonlóan az Egészséges Biatorbágyért 
Program keretéből fedezze az Önkormányzat. 

 
2019. március 8. napján a Magyar Vöröskereszt  Biatorbágyi Alapszervezet elnöke, 
Szanyi József azzal a kéréssel kereste meg az Önkormányzatot, hogy segítse 2019. 
évre tervezett programjaik megvalósulását.  
 
A kérelem az előterjesztés mellékleteként olvasható. 
 
A MVK Biatorbágyi Alapszervezet 2019. évben az alábbi programokat kívánja 
megszervezni, lebonyolítani:  
 



1. elsősegélynyújtó ismeretek oktatása a biatorbágyi általános iskolák 7. 
osztályos gyermekei részére.  

• Biatorbágyi Általános Iskola: 77 fő 
• Biatorbágyi Református Iskola: 24 fő 
• Czuczor Gergely Általános Iskola: 21 fő  

 
Az elsősegélynyújtó oktatásra kért támogatási összeg: 310.000.-  

 
2. mini egészségügyi kiszállásos szűrés 

 
A szűrésre kért támogatás összege: 250.000.- 
 
A Biatorbágy Város pályázati rendszeréről és támogatási rendjéről szóló 14/2015. 
(IX.25.) önkormányzati rendeletében foglalt feltételek alapján mindkét kérelem 
támogatható.  
Mindkét kérelem a Biatorbágyi Alapszervezet részére kér támogatást, a Magyar 
Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete, mint jogi személy és a MVK biatorbágyi  
Alapszervezete, mint nem jogi személy. 
 
A kért támogatási összeg:  
 

1. Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete:       500.000.- 
2. Magyar Vöröskereszt Biatorbágyi Alapszervezete:   560.000.- 

                                                                         összesen: 1.060.000.-  
  
 
Kérem a Bizottságot és a Képviselő-testületet, hogy hozza meg döntését a 
támogatások odaítélését és azok összegét illetően. 
 
 
Biatorbágy, 2019. március 13. 
 

Tisztelettel:              
                                Tarjáni István sk. 
                                 polgármester  
 
 

Összeállította: Lengyel Anita ( Szervezési Osztály)  
Melléklet:  

- Magyar Vöröskereszt pest megyei Szervezetének kérelme 
- MVK biatorbágyi Alapszervezet elnökének kérelme 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

…../2019 .(III.28.) határozata 
 

 
A Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezetének kérelméről  

 
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Magyar 
Vöröskereszt Pest Megyei Szervezetének kérelméről szóló előterjesztést.  
 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

 
1. A Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezetének 2019. évi 

programjainak megszervezésére és megvalósítására ………….- forint 
összeget különít el a 2019. évi költségvetése Egészséges Biatorbágyért 
Program keretéből. 
 

2. Felhatalmazza a polgármestert a Támogatási Szerződés aláírására. 
 
 
 
 
                                      

                   Tarjáni István dr. Kovács András 
                    polgármester jegyző 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          



Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
…../2019 .(III.28.) határozata 

 
 

A Magyar Vöröskereszt Biatorbágyi Alapszervezetének kérelméről 
 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Magyar 
Vöröskereszt Biatorbágyi Alapszervezetének kérelméről szóló előterjesztést. 
 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
1. A Magyar Vöröskereszt Biatorbágyi Alapszervezetének 2019. évi 
programjainak megszervezésére és megvalósítására ………..- forint összeget különít 
el a 2019. évi költségvetése ……………………………………….keretéből. 
 
2. Felhatalmazza a polgármestert a Támogatási Szerződés aláírására. 
 
 

 
 
 

           Tarjáni István                                                  dr. Kovács András 
            polgármester                                                              jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



























































































































Kérelem 
 

Alulírott Szanyi József azzal a kéréssel fordulok Biatorbágy Város képviselő testületéhez és 
egészségügyi bizottságához, hogy a következő felvázolt programokat támogatni szíveskedjen. 

1. Minden Biatorbágyon tanuló 7. osztályos gyermek kapjon elsősegélynyújtó oktatást 
kötelező óraszámban (nem szakkör, nem fakultatív) amely egy háziversennyel 
fejeződne be. Az egészségfejlesztési irodával való egyeztetés után az derült ki hogy 
az iroda EFI egy iskolát tud bevállalni, és az egyeztetések a Ritsmann Pál iskolával 
már el is kezdődtek, így 3 iskola maradt amelyben meg szeretnénk szervezni az 
oktatást és versenyt. Az iskolákkal egyeztettem.  
Biatorbágyi Általános iskolában 3 hetedik osztály van (77 gyermek) az oktatás ára 
10+2óra háziverseny osztályonként 50.000Ft + összevont verseny 20.000Ft 
(vizsgáztató díja + eszközök)    
Biatorbágyi Református iskola 1osztály (24 fő) 50.000Ft + verseny 20.000Ft  
Czuczor Gergely 1 osztály (21fő) 50.000Ft + 20.000Ft verseny   

Összesen: 310.000Ft 
A tanfolyam végén a friss tudással rendelkező gyerekeknek lehetőséget biztosítunk 
elsősegélynyújtó vizsgára amelyen igazolást kapnak sikeres vizsga után a jogosítvány 
megszerzéséhez. Ez fakultatív és önköltséges.  
 

2. Az egészségügyben dolgozókkal egyeztetve arra jutottunk, hogy csak akkor fordulnak 
orvoshoz az emberek mikor már nagy a baj. Ezért mini egészségügyi kiszállásos 
szűréseket tervezünk. Ami azt jelentené hogy nagyobb rendezvényekre ahol pl 100-
200 ember van mint pl.: Horgászverseny Peca-Tó, Lovas napok, Majális, Gyereknap, 
stb… vérnyomást, koleszterint , vércukrot mérnénk és tájékoztatnánk a  résztvevőt 
hogy ha magasak a mért értékek. Egy- egy alkalom 50.000Ft-ba kerülne ami magába 
foglalja az egészségügyi dolgozó (nővér, mentős, orvos) kiszállási díját, bérét 
valamint a szükséges eszközök beszerzési díját (stix-ek). Ennek az összköltsége 
250.000Ft (4-5alkalom). 

A programokat az Egészséges Biatorbágyért Közhasznú Egyesülettel, Védőnői Szolgálattal, a 
Vöröskereszt Biatorbágyi Alapszervezete fogná össze, az elszámolás az EBK-én keresztül 
történne  az Egészséges Biatorbágy program kertéből.  
 

Köszönettel:  
Szanyi József 
MVK Biatorbágyi Alapszervezet Elnöke  
Biatorbágyi ESZB tagja 



TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS 
 
 
 
mely létrejött egyrészről: Biatorbágy Város Önkormányzata (továbbiakban: Támogató) 
képviselő: Tarjáni István polgármester, dr. Kovács András jegyző ellenjegyzésével, 

 
 
másrészről: Magyar Vöröskereszt Biatorbágyi Alapszervezete (székhely:.................... , 
adószám:.......................... , a továbbiakban: Támogatott), képviseletében: 
...................között az alábbi feltételek szerint: 
 
 
1/ Támogató, Támogatott részére....................,- Ft, azaz ötszázezer forint támogatást 
nyújt, a az Egészséges Biatorbágyért Népegészségügyi Program kerete terhére. 
 
A támogatásra vonatkozó időszak 2019. április 1. napjától 2019. december 31. napjáig 
tart. 
 
2/ A Támogatott a támogatást a ...................... számú határozat alapján kizárólag az 
alábbi konkrét célokra használhatja fel: 

 
- elsősegély nyújtó oktatás 
-  mini egészségügyi kiszállásos szűrés 
 
3/ A Támogató által megítélt támogatás összegének kifizetése az alábbiak szerint történik: 
a támogatási összeget 2019. április 30-ig, a Támogatott K&H Banknál vezetett 10405004-
00026570-00000008 számú bankszámlájára utalja. 

 
4/  A Támogatott a támogatást 2019. december 31. napjáig használhatja fel. A 
támogatásnak a fenti határidőig fel nem használt részét, a felhasználás határidejének 
lejártát követő 15 napon belül köteles a Támogató UNICREDIT Bank 10918001-
00000005-65370086 számú Biatorbágy Város Önkormányzat költségvetési számlájára 
visszautalni. 

5/ Támogatott kötelezettséget vállal arra, hogy az önkormányzati támogatást egyéb 
bevételeitől elkülönítetten könyveli, továbbá arra, hogy az általa vállalt feladatok 
elvégzéséről és az önkormányzat által nyújtott támogatás felhasználásáról a tárgyévben 
részére megállapított és kiutalt támogatás felhasználásáról 2020. január 31. napjáig 
elszámol. 

6/ A Támogatott a támogatás felhasználásáról a fenti határidőig az alábbiak szerint köteles 
írásban elszámolni: 

7/ Az elszámolásnak tartalmaznia kell a kitűzött célok megvalósítását bemutató: 
 

7.1 szöveges szakmai beszámolót 
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callto:10918001-00000005
callto:10918001-00000005


7.2 támogatás felhasználását igazoló számláknak, az egyéb számviteli bizonylatoknak és a 
pénzügyi teljesítést igazoló bizonylatoknak a Támogatott által utalványozott, 
szabályszerűen hitelesített (lepecsételt és aláírt) másolatát és a támogatási cél 
érdekében kötött szerződések másolatát. 

 
7.3 Átutalással teljesített számlák esetében csatolni kell a bankkivonatot. 

 
7.4 A Támogatott nyilatkozattételre jogosult képviselője által kiállított nyilatkozatot, mely 

szerint a Támogatott a mellékelt számlák alapján kifizetett kiadásokat kizárólag jelen 
támogatási szerződés 2./ pontjában meghatározott cél megvalósítására kapott támogatás 
elszámolására használta fel. 

8/ A számlákat, pénzügyi bizonylatokat hitelesíteni kell. (Hiteles szó jelentése: a számla 
eredeti példányára rá kell vezetni a Támogatási Szerződés számát, azt követően a 
számlát le kell fénymásolni, majd rá kell írni a képviselő cégszerű aláírásával igazoltan, 
dátumozva a következő szövegrészletet: „a másolat az eredetivel mindenben 
megegyezik”.) 

9/ A Támogató a Támogatott által készített elszámolást ellenőrzi és tájékoztatja 
Támogatottat arról, hogy az elszámolást elfogadta-e, vagy sem. Amennyiben Támogató a 
Támogatott elszámolását nem fogadja el, felhívja Támogatottat a hiányosságok 10 
munkanapon belüli pótlására. Amennyiben Támogatott hiánypótlási kötelezettségének 
megadott határideig nem tesz eleget, úgy Támogató a Támogatási Szerződést felbontja és 
elrendeli a támogatás összegének azonnali visszafizetését. 

10/ Amennyiben a Támogatott a meghatározott határidőig elszámolását nem nyújtotta be, 
vagy visszafizetési kötelezettsége keletkezik és azt a meghatározott határidőig nem fizeti 
vissza, úgy a Támogató a mellékelt felhatalmazói levél alapján azonnali beszedési 
megbízást jogosult benyújtani a Támogatott bankszámlája terhére. 

 
11/ Amennyiben a Támogatott által kitűzött cél a Támogatott hibáján kívüli okból részben, 
vagy egészben meghiúsul, a Támogatott köteles azt haladéktalanul a Támogatónak 
bejelenteni és az 5./ pontban meghatározott módon a felhasznált támogatásról elszámolni. 
A támogatás fel nem használt részét köteles a 4./ pontban meghatározott módon 
visszautalni. 

12/ Amennyiben a Támogatott neki felróható okból az általa meghatározott célt részben, 
vagy egészben nem valósítja meg, köteles a támogatás teljes összegét visszautalni, a 
Támogató által írásban meghatározott időig. 

13/ A Támogató a támogatás összegének felhasználását folyamatosan ellenőrizheti. Az 
ellenőrzés során betekinthet a Támogatott nyilvántartásaiba és könyveibe oly mértékig, 
hogy megállapíthassa, hogy a támogatás összegét szabályszerűen és jelen szerződésben 
meghatározottak szerint használta e fel a Támogatott. 

14/ A Támogató ellenőrizheti a vásárolt eszközök meglétét, rendeltetésszerű használatát 
és a megkötött szerződések teljesedésbe menését. 

15/ Amennyiben a Támogató ellenőrzése során megállapítja, hogy a Támogatott a 
támogatás összegét részben vagy egészben szabálytalanul,  vagy nem jelen 

 2 



szerződésben foglaltaknak megfelelően használta fel, jogosult a Támogatási Szerződés 
felbontására, mely a támogatás összegének azonnali visszafizetését vonja maga után. 

16/ Amennyiben a Támogatott a meghatározott határidőig elszámolását nem nyújtja be, 
vagy visszafizetési kötelezettsége keletkezik, a Támogató a Támogatott pénzintézeténél 

beszedési megbízás benyújtásával kezdeményezi a támogatás összegének részben vagy 
egészben történő visszafizetését. 

17/ Amennyiben  a Támogatott  visszafizetési kötelezettségét  nem  teljesíti,  köteles a 
támogatásból beszerzett eszközöket, immateriális javakat a Támogató tulajdonába adni. 

 
Kelt: Biatorbágy, 2019. április   
 
 

 
……..……………………………… ………….………………………………  
Tarjáni István  dr. Kovács András   
Polgármester   Jegyző   
Támogató képviseletében  Támogatott képviseletében  
 
Pénzügyi ellenjegyzés 
 
............................................ 
Czuczor Orsolya 
Pénzügyi Osztályvezető 
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TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS 
 
 
 
mely létrejött egyrészről: Biatorbágy Város Önkormányzata (továbbiakban: Támogató) 
képviselő: Tarjáni István polgármester, dr. Kovács András jegyző ellenjegyzésével, 

 
 
másrészről: Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete (székhely: Budapest, 
Bikszádi utca 43., adószám: 19170039-2-43, a továbbiakban: Támogatott), 
képviseletében: Dienes Rita megyei igazgató  között az alábbi feltételek szerint: 
 
 
1/ Támogató, Támogatott részére 500.000,- Ft, azaz ötszázezer forint támogatást nyújt, a 
az Egészséges Biatorbágyért Népegészségügyi Program kerete terhére. 
 
A támogatásra vonatkozó időszak 2019. január 1. napjától 2019. december 31. napjáig 
tart. 
 
2/ A Támogatott a támogatást a ...................... számú határozat alapján kizárólag az 
alábbi konkrét célokra használhatja fel: 

 
- elsősegély nyújtó verseny  
-  évi 3 véradás, és véradó ünnepség költsége 
-  Vöröskeresztes Klub működtetése 
-  vöröskeresztes tábor szervezése 
 
3/ A Támogató által megítélt támogatás összegének kifizetése az alábbiak szerint történik: 
a támogatási összeget 2019. április 30-ig, a Támogatott K&H Banknál vezetett 10405004-
00026570-00000008 számú bankszámlájára utalja. 

 
4/  A Támogatott a támogatást 2019. december 31. napjáig használhatja fel. A 
támogatásnak a fenti határidőig fel nem használt részét, a felhasználás határidejének 
lejártát követő 15 napon belül köteles a Támogató UNICREDIT Bank 10918001-
00000005-65370086 számú Biatorbágy Város Önkormányzat költségvetési számlájára 
visszautalni. 

5/ Támogatott kötelezettséget vállal arra, hogy az önkormányzati támogatást egyéb 
bevételeitől elkülönítetten könyveli, továbbá arra, hogy az általa vállalt feladatok 
elvégzéséről és az önkormányzat által nyújtott támogatás felhasználásáról a tárgyévben 
részére megállapított és kiutalt támogatás felhasználásáról 2020. január 31. napjáig 
elszámol. 

6/ A Támogatott a támogatás felhasználásáról a fenti határidőig az alábbiak szerint köteles 
írásban elszámolni: 

7/ Az elszámolásnak tartalmaznia kell a kitűzött célok megvalósítását bemutató: 
 

 1 

callto:10918001-00000005
callto:10918001-00000005


7.1 szöveges szakmai beszámolót 
 
7.2 támogatás felhasználását igazoló számláknak, az egyéb számviteli bizonylatoknak és 
a pénzügyi teljesítést igazoló bizonylatoknak a Támogatott által utalványozott, 
szabályszerűen hitelesített (lepecsételt és aláírt) másolatát és a támogatási cél 
érdekében kötött szerződések másolatát. 

 
7.3 Átutalással teljesített számlák esetében csatolni kell a bankkivonatot. 

 
7.4 A Támogatott nyilatkozattételre jogosult képviselője által kiállított nyilatkozatot, mely 
szerint a Támogatott a mellékelt számlák alapján kifizetett kiadásokat kizárólag jelen 
támogatási szerződés 2./ pontjában meghatározott cél megvalósítására kapott támogatás 
elszámolására használta fel. 

8/ A számlákat, pénzügyi bizonylatokat hitelesíteni kell. (Hiteles szó jelentése: a számla 
eredeti példányára rá kell vezetni a Támogatási Szerződés számát, azt követően a 
számlát le kell fénymásolni, majd rá kell írni a képviselő cégszerű aláírásával igazoltan, 
dátumozva a következő szövegrészletet: „a másolat az eredetivel mindenben 
megegyezik”.) 

9/ A Támogató a Támogatott által készített elszámolást ellenőrzi és tájékoztatja 
Támogatottat arról, hogy az elszámolást elfogadta-e, vagy sem. Amennyiben Támogató a 
Támogatott elszámolását nem fogadja el, felhívja Támogatottat a hiányosságok 10 
munkanapon belüli pótlására. Amennyiben Támogatott hiánypótlási kötelezettségének 
megadott határideig nem tesz eleget, úgy Támogató a Támogatási Szerződést felbontja és 
elrendeli a támogatás összegének azonnali visszafizetését. 

10/ Amennyiben a Támogatott a meghatározott határidőig elszámolását nem nyújtotta be, 
vagy visszafizetési kötelezettsége keletkezik és azt a meghatározott határidőig nem fizeti 
vissza, úgy a Támogató a mellékelt felhatalmazói levél alapján azonnali beszedési 
megbízást jogosult benyújtani a Támogatott bankszámlája terhére. 

 
11/ Amennyiben a Támogatott által kitűzött cél a Támogatott hibáján kívüli okból részben, 
vagy egészben meghiúsul, a Támogatott köteles azt haladéktalanul a Támogatónak 
bejelenteni és az 5./ pontban meghatározott módon a felhasznált támogatásról elszámolni. 
A támogatás fel nem használt részét köteles a 4./ pontban meghatározott módon 
visszautalni. 

12/ Amennyiben a Támogatott neki felróható okból az általa meghatározott célt részben, 
vagy egészben nem valósítja meg, köteles a támogatás teljes összegét visszautalni, a 
Támogató által írásban meghatározott időig. 

13/ A Támogató a támogatás összegének felhasználását folyamatosan ellenőrizheti. Az 
ellenőrzés során betekinthet a Támogatott nyilvántartásaiba és könyveibe oly mértékig, 
hogy megállapíthassa, hogy a támogatás összegét szabályszerűen és jelen szerződésben 
meghatározottak szerint használta e fel a Támogatott. 

14/ A Támogató ellenőrizheti a vásárolt eszközök meglétét, rendeltetésszerű használatát 
és a megkötött szerződések teljesedésbe menését. 
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15/ Amennyiben a Támogató ellenőrzése során megállapítja, hogy a Támogatott a 
támogatás összegét részben vagy egészben szabálytalanul,  vagy nem jelen 
szerződésben foglaltaknak megfelelően használta fel, jogosult a Támogatási Szerződés 
felbontására, mely a támogatás összegének azonnali visszafizetését vonja maga után. 

16/ Amennyiben a Támogatott a meghatározott határidőig elszámolását nem nyújtja be, 
vagy visszafizetési kötelezettsége keletkezik, a Támogató a Támogatott pénzintézeténél 

beszedési megbízás benyújtásával kezdeményezi a támogatás összegének részben vagy 
egészben történő visszafizetését. 

17/ Amennyiben  a Támogatott  visszafizetési kötelezettségét  nem  teljesíti,  köteles a 
támogatásból beszerzett eszközöket, immateriális javakat a Támogató tulajdonába adni. 

 
Kelt: Biatorbágy, 2019. április   
 
 

 
……..……………………………… ………….………………………………  
Tarjáni István  dr. Kovács András  Dienes Rita 
Polgármester   Jegyző  Megyei Igazgató 
Támogató képviseletében  Támogatott képviseletében  
 
Pénzügyi ellenjegyzés 
 
............................................ 
Czuczor Orsolya 
Pénzügyi Osztályvezető 
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