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Előterjesztés  

az Aszódi Mentőállomás részére sürgősségi mentéstechnikai, illetve GPS vásárlás 

támogatására 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

Az Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesület megkereste Önkormányzatunkat, az 

Aszódi Mentőállomás részére sürgősségi mentéstechnikai eszközök (pulsoxyméterek, 

vércukorszintmérők, vákuumos sínkészletek), illetve GpPS készülék megvásárlásában kérve a 

segítségüket.  

Az eszközök összértéke: 800.000 forint + Áfa. 

Egyesületük 2005. év elején alakult és kezdte el működését, célként tűzte ki elsősorban a 

gyógyíthatatlan beteg gyerekeken való segítséget, valamint egyes megyei kórházak, 

mentőállomások és egyéb egészségügyi és szociális intézmények támogatását. 

Alapszabályukban meghatározták céljaikat, mint például az otthoni beteg gyermekek ápolása 

és részükre a szükséges orvosi eszközök vásárlása, életmentő műtétek finanszírozása egyes 

egészségügyi intézmények osztályainak támogatása, valamint egyes mentőállomások elavult és 

hiányos műszereinek pótlása. 

Egyesületük irányításával már évek óta eredményesen működnek olyan projektek, melyek 

révén segítséget nyújtanak számos mentőállomás számára. 

 

A balestek gyorsabb mentése érdekében, az Országos Mentőszolgálattal kötött megállapodásuk 

értelmében, jelenleg is szeretnének segítséget nyújtani az Aszódi Mentőállomás részére. 

 

Az elmúlt évek során éves szinten több, mint 10. 000. 000.- forint értékben adtak át életmentő 

eszközöket a Nógrád megyei, Bács Kiskun megyei, Pest megyei, Borsod-Abaúj-Zemplén 

megyei és budapesti mentőállomások részére. 

 

2019.06.26.-án a Közép-Magyarországi Regionális Mentőszervezettel kötött szerződésük 

értelmében mintegy 7.500.000 Ft értékű adományban részesítették az Aszódi Mentőállomást. 

Első alkalommal nyújtott jelentős támogatást a Mentőállomásnak az Országos Egyesület A 

Mosolyért Közhasznú Egyesület, amely a mentőállomások támogatása mellett a gyermek –és 

csecsemőosztályokat, gyermek intenzív osztályokat, a koraszülött mentést és a speciális 

mentőszolgálatokat is segíti. Az összegyűjtött adományból 1db Lucas 3 mellkas kompressziós 

rendszert, a rendszerhez mobil és asztali töltőt, 1db EDAN monitort, trakciós CT-6 EMS 

karbonos húzósínt, navigációs készüléket, valamint vákuumos sínkészleteket adományoztak a 
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mentőállomás részére.  

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

2019-ben a hivatkozott Lucas készülék beszerzését 100.000.- Ft-tal támogatta 

önkormányzatunk.  

A célt most is támogathatónak tartom, ezért javaslom, hogy a 2020. évi költségvetésben erre a 

célra különítsünk el 50.000.- Ft-ot. 

 

A támogatás átadására csatolt támogatási szerződés szerint kerülhet majd sor.  

 

Határozati javaslat 

Aszód Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

/2020. (XII. 11.) önkormányzati határozata 

az Aszódi Mentőállomás részére sürgősségi mentéstechnikai, illetve GpPS vásárlás 

támogatására 

 

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Országos Egyesület a Mosolyért 

Közhasznú Egyesület támogatására az Aszódi Mentőállomás részére sürgősségi 

mentéstechnikai eszközök (pulsoxyméterek, vércukorszintmérők, vákuumos sínkészletek), 

illetve GPS készülék beszerzésére 2020. évben 50.000 Ft támogatást biztosít a 

költségvetésében. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy az Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesület 

támogatására az Aszódi Mentőállomás részére sürgősségi mentéstechnikai eszközök 

(Pusoxyméterek, Vércukorszintmérők, Vákuumos sínkészletek) illetve Gps készülék 

beszerzésének fedezete a 2020. évi költségvetésbe betervezésre kerüljön. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Polgármester a  Pénzügyi és Gazdasági Osztály útján  

 

 

 Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs 

 polgármester 

 

 

Látta: 

 Dr.  Ballagó Katalin  

 jegyző 

 

 

 

Melléklet: 

 

Támogatási szerződés  
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TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS 

- CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA - 

amely létrejött: 

egyrészről Aszód Város Önkormányzat (székhely: 2170 Aszód, Szabadság tér 9., adószám: 

15730435-2-13) képviseletében Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs, polgármester,  

mint Támogató, 

másrészről:  

Országos Egyesület A Mosolyért Közhasznú Egyesület, Címe: 1132 Bp. Visegrádi u. 55-61. 

fsz. 10., Adószám: 18117558-1-41, Nyilvántartás szám: 01-02-0011451, Képviseli: Nagy Attila 

Zoltán 

mint Támogatott között az alábbi feltételekkel: 

 

AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS ALAPJA: 

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről 

szóló ……… önkormányzati rendelete alapján, valamint az ……… ÖKT. számú határozatában 

foglaltak szerint támogatja a Országos Egyesület A Mosolyért Közhasznú Egyesület 

tevékenységét.  

 

1) Jelen megállapodás megkötésének célja, hogy a Támogató a közpénzekkel való hatékony és 

ellenőrizhető gazdálkodás megvalósítása érdekében, az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény, valamint a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi 

CLXXXI. törvény előírásai szerint az általa támogatott szervezet számára számadási 

kötelezettséget írjon elő az államháztartás alrendszereiből esetileg, illetve céljelleggel 

finanszírozott pénzösszegek rendeltetésszerű felhasználása érdekében, valamint jelen szerződés 

aláírásával írásba foglaltan egyedileg meghatározza a felhasználható célt, amelyre a pénzügyi 

támogatást nyújtja, illetve amelyre az általa nyújtott támogatás felhasználható. 

 

2) Támogatott vállalja, hogy a fentiekben leírtaknak megfelelően 2018-ban az önkormányzat 

Képviselő-testülete által meghatározott támogatás összegét elszámolási kötelezettség terhe 

mellett fogja kezelni és kizárólag az alábbi célra használhatja fel: 

 

Sürgősségi mentéstechnikai eszközök (pulsoxyméterek, vércukorszintmérők, vákuumos 

sínkészletek) illetve Gps készülék beszerzésére beszerzése az  Aszódi Mentőállomás 

részére.  

 

3) Támogató jelen támogatási szerződés 2. pontjában rögzített cél érdekében végzendő 

feladatok ellátása érdekében a Támogatott részére 2020.. évben 50.000.- Ft-ot, azaz ötvenezer 

forintot biztosít. 

A támogatás összege kizárólag a támogatási célokban meghatározottakra kerülhet 

felhasználásra. 

 

4) Támogató az együttműködési megállapodás aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a 

támogatásként megítélt összeget a szerződés aláírását követő 5 munkanapon belül a támogatott 

szervezet számára átutalja.  
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A Támogatott számlavezető pénzintézete: Erste Bank Hungary Zrt. 

Bankszámlaszáma: 11600006-00000000-13803339 

 

5) Támogatott a 3. pont szerint meghatározott pénzügyi támogatás összegével tárgyévet követő 

január 31-ig köteles elszámolni a Támogató felé, s ezzel egyidejűleg köteles a szerződés 

teljesítéséről szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást benyújtani. A pénzügyi elszámolást 

és a szakmai beszámolót a támogatást nyújtó önkormányzat Pénzügyi és Gazdálkodási Osztály 

vezetője felé köteles teljesíteni. Az önkormányzat által nyújtott támogatás összegével, annak 

teljes körű felhasználásáról a támogatást nyújtó önkormányzat felé. 

 

6) Támogatott jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy az elszámolás alapját csak a 

támogatás nyújtásának évében kiállított számlák képezhetik. A Támogatott által befogadott 

számlák alaki és formai hiányosságaiért, az SZJA- és ÁFA- elszámolásokért a Támogató 

felelősséget nem vállal. Támogatott kijelenti, hogy ismeri a számla jogszabály szerinti alaki és 

tartalmi követelményeit. 

 

7) Támogatott a szerződés 5) pontjában meghatározott pénzügyi elszámoláshoz köteles 

becsatolni a szervezet nevére kiállított és a képviselője által igazolt számlák – eredetivel 

mindenben megegyező – fénymásolatát. A benyújtott számlákról összesítőt kell készíteni, 

amely tartalmazza a számla sorszámát, a számla kiállításának keltét, a számla kiállítóját, az 

esemény megnevezését és a számla bruttó összegét. Az eredeti számlán fel kell tüntetni a 

támogató önkormányzat döntésének számát. Az eredeti pénzügyi bizonylatok megőrzéséért és 

ellenőrizhetőségéért a Támogatott a felelős. 

 

8) Amennyiben a pénzügyi elszámolás alapján megállapítható, hogy nem a támogatási 

szerződésben foglalt céloknak megfelelően történt a kapott támogatás felhasználása, a 

Támogatott köteles a Támogató felszólításától számított 8 munkanapon belül visszafizetni a 

kifizetett támogatás nem megfelelően felhasznált részét a Támogatónak. 

Visszafizetési kötelezettség esetén a Támogatott a visszafizetendő támogatás összege után a 

folyósítás napjától a visszafizetés napjáig járó törvényes kamatot is köteles megfizetni a 

Támogatónak. 

 

9) Támogató az általa nyújtott támogatás felhasználását a helyszínen ellenőrizheti. Támogatott 

köteles az ellenőrzést előre egyeztetett időpontban lehetővé tenni. 

Felek kijelentik, hogy fenti célok megvalósítása érdekében folyamatosan együttműködnek. 

 

10) Támogatott jelen szerződésben kijelenti, hogy 

- a támogatási igényében foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, 

valódiak és hitelesek, 

- tudomásul veszi, hogy a költségvetésből nyújtott támogatás megnevezése, célja, 

összege, a támogatott tevékenység megvalósítási helye nyilvánosságra hozható. 

 

11) Támogató egyoldalú nyilatkozattal jogosult elállni és a támogatást visszavonni, illetve a 

támogatást visszafizettetni, ha az alábbiakban foglalt feltételek közül legalább egy 

bekövetkezik: 
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- ha hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a Támogatott az igénylés szakmai, pénzügyi 

tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott az igénylés 

benyújtásakor, 

- ha a támogatást részben vagy egészben nem a Támogatott használta fel, 

- ha a Támogatott az elfogadott céltól eltérő feladatot valósít meg, 

- ha a Támogatott az elszámolási kötelezettségét a jelen szerződésben megjelölt 

határidőig nem teljesíti, 

- ha a Támogatott bármely, jelen szerződésbe foglalt nyilatkozata valótlan. 

 

12) A Támogatott tudomásul veszi, hogy - legfeljebb öt évre - kizárható a támogatások 

rendszeréből, ha az alábbiakban meghatározott feltételekből legalább egy bekövetkezik: 

- jelen szerződésben rögzített kötelezettség teljesítése egyáltalán nem vagy csak részben 

valósul meg, 

- a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő 

adatot szolgáltatott, vagy ilyen nyilatkozatot tett, 

- esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozása van, 

- a Támogatott az elfogadott céltól eltérő feladatot valósít meg. 

 

13) A Támogatott kijelenti, hogy támogatási igénnyel kapcsolatban a Támogató képviselőivel 

közölt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valódiak és hitelesek. 

A Támogatott kijelenti, hogy 60 napon túli köztartozása, illetve a Támogatóval szemben 

lejárt tartozása nincsen. 

 

14) Ezen megállapodás 2020. évre érvényes. 

 

15) Támogatott kijelenti, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 

2007. évi CLXXXI. törvény 6.§ (1) bekezdésében foglalt összeférhetetlenségi és kizáró okok 

személyében nem állnak fenn. 

 

16) A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. 

évi V. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint Aszód Város 

Önkormányzat 17/2013.(VII.5.) ÖR. Vonatkozó rendelkezései az irányadóak. 

 

17) Jelen szerződés 3 eredeti, egymással megegyező példányban készült. A szerződő felek a 

jelen szerződésben foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat elfogadják és a szerződést, mint 

akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag cégszerűen írják alá.     

 

Aszód, ….. ……… 

 

Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs     Nagy Attila Zoltán 

polgármester                   Országos Egyesület A Mosolyért Közhasznú Egyesület 

Pénzügyi ellenjegyző:    

 

Uti Csabáné 

Pénzügyi és Gazdálkodási Osztályvezető 





f[K1]

Amennyiben támogatni 

kívánja a műszerek 

beszerzését, 

Egyesületünk 

bankszámlaszámára 

teheti meg! 

 

11600006-00000000-

13803339 



[Ragadja meg az olvasó figyelmét egy érdekes idézettel a dokumentumból, vagy használja ezt a 

területet egy lényeges pont kiemelésére. A szövegdobozt húzással bárhová helyezheti az oldalon.] 

 



  



 


