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Az előterjesztés előkészítésében közreműködött: 

Dr. Negyela Katalin aljegyző 

 

Előterjesztés 

az Aszódi Mentőállomás részére sürgősségi mentéstechnikai, illetve GPS vásárlás 

támogatására létrejött szerződés módosításáról 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 

koronavírus világjárvány (a továbbiakban: koronavírus világjárvány) következményeinek elhárítása, a 

magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére a  

Korm. rendelettel veszélyhelyzetet hirdetett  ki. A  koronavírus-világjárvány második hulláma elleni 

védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvény a veszélyhelyzetet meghosszabbította 2021. február 8-ig.  

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján veszélyhelyzet idején Aszód Város Képviselő-testület 

feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja.   

 

A jelenleg fennálló veszélyhelyzetre figyelemmel a Képviselő-testület rendes novemberi ülését -

hivatkozással a Miniszterelnökség és a Belügyminisztérium 2020. március 27-én kelt levelére -   nem 

hívom össze, azonban a tárgyi előterjesztés  tekintetében tervezek döntést hozni.  

Annak érdekében, hogy a döntéshozatal átláthatósága biztosított legyen, az előterjesztést közzéteszem, 

továbbá a képviselőkkel, külsős bizottsági tagokkal a döntés meghozatala előtt egyeztetek. 

 

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete 136/2020. (XII. 11.) önkormányzati határozatával, 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 biztosított a költségvetésében. 

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 került. 

Az Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesület támogatásáról szóló támogatási szerződést 

2020. január 10. napján a felek, azaz Aszód Város Önkormányzata és az Országos Egyesület a Mosolyért 

Közhasznú Egyesület aláírta. 

 

Az Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesülettől 2020. december 02-án, e-mail érkezett 

Aszód város polgármesterének, melyben szerződés módosítási kérelemét terjesztette elő.  

Az e-mailben olvasható, hogy az Aszód Város Önkormányzatával kötött szerződést nem tudják 
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teljesíteni, mivel megszűnt a megállapodásuk az Országos Mentőszolgálattal, így nem tudnak 

műszereket vásárolni, sem átadni az Aszódi Mentőállomás részére. A folytatásban hozzátették még, hogy 

amennyiben van rá lehetőség szeretnének szerződés módosítást kérni. A felajánlott összeg 

átcsoportosítását javasolták a Kistarcsai Flór Ferenc Kórház Csecsemő-és Gyermekosztály részére.  

Aszód város tekintetében elsősorben  az Albert Schweitzer Kórház - Rendelőintézet (3000 Hatvan 

Balassi Bálint 16.) látja el a fekvőbeteg szakellátást, nem a Kistarcsai Flór Ferenc Kórház.. 

 

Fentiekre tekintettel nem javasolt a szóban forgó szerződés módosítása. 

Ellenben, hivatkozva a 2020. január 10. napján, a felek között létrejött támogatási szerződésre, 

célravezető a szerződés 11. pontja szerinti egyoldalú nyilatkozattal történő elállás és a támogatás 

visszavonása, illetve a támogatás visszafizettetése, mivel a támogatott az elfogadott céltól eltérő feladatot 

kíván megvalósítani. 

 

Határozati javaslat 

Aszód Város Önkormányzat      /2020. (XII. 16.) határozata 

az Aszódi Mentőállomás részére sürgősségi mentéstechnikai, illetve GPS vásárlás 

támogatására létrejött szerződés módosításáról 

 

Aszód Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet 1. 

§-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-

testület feladat- és hatáskörét gyakorolva úgy döntött, hogy az  Aszód Város Önkormányzata és az 

Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesület között 2020. január 10. napján létrejött támogatási 

szerződés módosítását nem támogatja.. 

   

Hivatkozva a 2020. január 10. napján, Aszód Város Önkormányzata és az Országos Egyesület a 

Mosolyért Közhasznú Egyesület között létrejött támogatási szerződésre, a szerződéstől Aszód Város 

Önkormányzata egyoldalú nyilatkozattal eláll és a támogatását visszavonja, illetve a támogatás 

visszafizetteti, mivel az Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesület  az elfogadott céltól eltérő 

feladatot kíván megvalósítani. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Aszód, 2020. december 9. 

Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs 

polgármester 

Látta: 

 

Dr. Ballagó Katalin  

jegyző 

 

melléklet: a Mosolyért Alapítvány által küldött e-mail 
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dr.Ballagó Katalin

Feladó: Negyela Katalin

Küldve: 2020. december 9. 14:51

Címzett: dr.Ballagó Katalin

Tárgy: Re: szerződésmódosítási kérelem

Már küldöm is! 
 
Üdv: 
Kati 

Feladó: Mosoly Egyesület <mosolyert@mosolyert.hu> 
Elküldve: 2020. december 2. 14:52 
Címzett: polgarmester 
Másolatot kap: Negyela Katalin 
Tárgy: szerződésmódosítási kérelem  
  

Országos Egyesület A Mosolyért 

Közhasznú Egyesület 

Levelezési cím: 1431 Budapest, Pf.: 136. 
Székhely: 1132 Bp. Visegrádi u. 55-61. fsz. 10. 
Adószám: 18117558-1-41 
Telefon: +36-70-609-1185 

Bankszámlaszám: 11600006-00000000-13803339 
e-mail: mosolyert@mosolyert.hu 

www.mosolyert.hu 
  
Tisztelt Dr. Pénzes Tiborc Polgármester Úr! 
  
Az Aszód Város Önkormányzatával kötött szerződést nem tudjuk teljesíteni, mivel megszűnt a megállapodásunk az 
Országos Mentőszolgálattal, így nem tudunk műszereket vásárolni sem átadni az Aszódi Mentőállomás részére. 
Mellékelve küldöm a korábbi szerződést. 
  
Amennyiben van rá lehetőség szeretnénk szerződés módosítást kérni. Az Önök által felajánlott összeget 
átcsoportosítani a Kistarcsai Flór Ferenc Kórház Csecsemő-és Gyermekosztály részére egy kékfénylámpa 
beszerzésére.  
  
Várom megtisztelő válaszát. 
  
  
Köszönettel: 

Szontagh Barbara 
Egyesületi tag 

Országos Egyesület A Mosolyért Közhasznú Egyesület 
  
  
  

 

 

Mentes a vírusoktól. www.avast.com  
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