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ELŐTERJESZTÉS 
 

Nem biatorbágyi székhelyű civil szervezetek támogatási kérelméről 
 

Biatorbágy Város Önkormányzata szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
3/2011.(02.25.) önkormányzati rendelete alapján a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 
átruházott hatáskörben dönt a nem biatorbágyi székhelyű szervezetek, egyesületek, 
alapítványok támogatási kérelmeiről. 
 
Biatorbágy Város Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a 
veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) kormányrendeletre 
való hivatkozással a képviselő-testület, valamint annak bizottságai feladat- és hatáskörében 
eljárva hozza meg a döntést. 
 
Biatorbágy Város Önkormányzat 2021. évi költségvetési rendeletének 5. § (13) bekezdés 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 
és Városfejlesztési Bizottság munkaterv szerinti márciusi és októberi ülésén tárgyalja. 
 
A márciusig beérkezett kérelmek és az azokat összesítő táblázat jelen előterjesztés 
mellékletét képezik. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testület tagjait álláspontjuk kialakítására. 
 
 
Biatorbágy, 2021. május 5. 
 
 

Tarjáni István s.k. 
polgármester 

 
 

  



 

„A1” 

Határozati javaslat 
Biatorbágy Város Polgármesterének 

../2021. (…….) határozata 
 

Nem biatorbágyi székhelyű szervezetek támogatási kérelméről 
Biatorbágy Város Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a 
veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) kormányrendeletre 
való hivatkozással a képviselő-testület és annak bizottságai feladat- és hatáskörében eljárva 
az alábbi döntést hozom: 
 

1. a Segítő szívvel, Jó Szándékkal Közhasznú Alapítvány kérelmét a Semmelweis 
Egyetem Tűzoltó utcai II. sz. Gyermekgyógyászati Klinika (1094-Budapest, 
Tűzoltó u. 7-9.) részére felszerelés, eszközbeszerzés céljára 50.000,- Ft-tal a 
2021. évi költségvetés Egészséges Biatorbágyért Program kerete terhére 
támogatom, 

2. a támogatási szerződés megkötéséről gondoskodom. 
 

Határidő: 2021. június 1. 
Felelős: polgármester  
Végrehajtásért felelős: Kabineti Iroda, Szervezési Osztály, Pénzügyi Osztály 
 

Tarjáni István 
polgármester 

_____________________________________________________________________ 
 

„A2” 
Határozati javaslat 

Biatorbágy Város Polgármesterének 

../2021. (…….) határozata 
 

Nem biatorbágyi székhelyű szervezetek támogatási kérelméről 
Biatorbágy Város Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a 
veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) kormányrendeletre 
való hivatkozással a képviselő-testület és annak bizottságai feladat- és hatáskörében eljárva 
az alábbi döntést hozom: 

 
1. a Segítő szívvel, Jó Szándékkal Közhasznú Alapítvány kérelmét a Magyar 

Légimentő Nonprofit Kft. (2040-Budaörs, Légimentő u. 8.) részére felszerelés, 
eszközbeszerzés céljára 250.000,- Ft-tal a 2021. évi költségvetés Egészséges 
Biatorbágyért Program kerete terhére támogatom, 
 

2. a támogatási szerződés megkötéséről gondoskodom. 

Határidő: 2021. június 1. 
Felelős: polgármester  
Végrehajtásért felelős: Kabineti Iroda, Szervezési Osztály, Pénzügyi Osztály 
 

Tarjáni István 



 

polgármester 
 

„A3” 
Határozati javaslat 

Biatorbágy Város Polgármesterének 

../2021. (…….) határozata 

Nem biatorbágyi székhelyű szervezetek támogatási kérelméről 
Biatorbágy Város Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a 
veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) kormányrendeletre 
való hivatkozással a képviselő-testület és annak bizottságai feladat- és hatáskörében eljárva 
az alábbi döntést hozom: 

 
1. az Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesület kérelmét a Budaörsi 

Mentőállomás (2040-Budaörs, Szabadság út 277.) részére orvosi segédeszközök 
beszerzésére 250.000,- Ft összeggel, a 2021. évi költségvetés Egészséges 
Biatorbágyért Program kerete terhére támogatom, 

2. a támogatási szerződés megkötéséről gondoskodom. 

Határidő: 2021. június 1. 
Felelős: polgármester  
Végrehajtásért felelős: Kabineti Iroda, Szervezési Osztály, Pénzügyi Osztály 
 

 
________________________________________________________________________ 

„A4” 
Határozati javaslat 

Biatorbágy Város Polgármesterének 

../2021. (…….) határozata 

Nem biatorbágyi székhelyű szervezetek támogatási kérelméről 
Biatorbágy Város Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a 
veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) kormányrendeletre 
való hivatkozással a képviselő-testület és annak bizottságai feladat- és hatáskörében eljárva 
az alábbi döntést hozom: 

 
1. a Peter Cerny Alapítvány koraszülöttek és beteg újszülöttek speciális mentési 

munkáját 50.000,- Ft összeggel, a 2021. évi költségvetés Egészséges 
Biatorbágyért Program kerete terhére támogatom, 

2. a támogatási szerződés megkötéséről gondoskodom. 

Határidő: 2021. június 1. 
Felelős: polgármester  
Végrehajtásért felelős: Kabineti Iroda, Szervezési Osztály, Pénzügyi Osztály 

 
Tarjáni István 

                                                                         polgármester 



Szervezet neve Támogatási cél Támogatási összeg Előzmény/Korábbi támogatások

Országos Egyesület a  Mosolyért Közhasznú Egyesület Budaörsi Mentőállomás  részére orvosi segédeszközök beszerzése 
(2040-Budaörs, Szabadság út 277.) 

eszköz megnevezés: sürgősségi mentéstechnikai eszközök spencer 
gyermekhordágy fej és spider rögzítővel, hordozható ultrahangos 
inhalátor, pulzoximéterek, rögzítő sínek, medence övek, vérnyomásmérő 
mandzsetták

650.000 Ft 2018-ban oxigén palack reduktor és maszk vásárlásra  150.000 Ft 
támogatást nyújtottunk  -  236/2018. (X.25) KT határozat

2019-ben sürgősségi mentéstechnikai eszközök megvásárlásához  
200.000 Ft támogatást nyújtottunk - 268/2019. (XI.28.) KT határozat

Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért Peter Cerny Alapítvány  részére
koraszülött mentés

nincs összegszerű kérés minden évben nyújtanak be beszámolót/támogatási kérelmet, 
nem részesültek támogatásban

Segítő Szívvel, Jó Szándékkal Közhasznú Alapítvány Semmelweis Egyetem Tűzoltó Utcai II. Sz. Gyermekgyógyászati 
Klinika (1094 Budapest, Tűzoltó u. 7-9.)  részére felszerelés, eszköz 
beszerzés 

eszköz megnevezés: 3 db BD Alaris GW 800 volumetrikus infúziós 
pumpa

nincs összegszerű kérés 2018-ban 1 db aneszteziológiai kocsi beszerzéséhez 150.000 Ft 
támogatást nyújtottunk - 235/2018 (X.25.) KT. határozat

Segítő Szívvel, Jó Szándékkal Közhasznú Alapítvány Magyar Légimentő Nonprofit Kft. Budaörs Bázis (2040-Budaörs, 
Légimentő u. 8.) részére felszerelés, eszköz beszerzés 

eszköz megnevezés: vérkészítmény- és azok alkalmazásához 
szükséges eszközök

nincs összegszerű kérés 2019-ben  eszköz beszerzéséhez 200.000 Ft támogatást nyújtottunk - 
268/2019 (XI.28.) KT határozat
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