
1  

Aszód Város Önkormányzata 
POLGÁRMESTERÉTŐL 

 

2170 Aszód, Szabadság tér 9. • +36-28/500-666 • polgarmester@aszod.hu 

 
 

Az előterjesztés előkészítésében közreműködött: 
dr . Lukács Adrienn jegyző 

 
ELŐTERJESZTÉS 

a Segítő Szívvel, jó szándékkal Közhasznú Alapítvány támogatási kérelmének elutasítására 

 Tisztelt Képviselő-testület! 

A Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARSCoV-2 
koronavírus-világjárvány (a továbbiakban: koronavírus-világjárvány) következményeinek elhárítása, 
a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére 
veszélyhelyzetet hirdetett ki. A koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 
2020. évi CIX. törvény a veszélyhelyzetet meghosszabbította 2021. február 8-ig. A veszélyhelyzet 
kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) 
Kormányrendelet a veszélyhelyzetet 15 nappal meghosszabbította, majd ezt követően az Országgyűlés 
a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvénnyel 2021. május 23-ig 
meghosszabbította.  

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 áprilisi 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. 

 
Ledniczky Lászlóné a Segítő Szívvel, Jó Szándékkal Közhasznú Alapítvány alapítója e-mailben 
keresett meg abban az ügyben, hogy az Alapítvány által az önkormányzat támogassa a Magyar 
Légimentő Szolgálat munkájához szükséges technikai felszereltségét. Levelében kifejtette, hogy 
társadalmi összefogás szükségességének értelmében szólítja meg az önkormányzatokat, 
intézményeket, cégeket vállalkozásokat, valamint magánszemélyeket, tekintettel arra, hogy vannak 
olyan súlyos balesetek, sérülések, súlyos rosszullétek, amikor a gyors orvosi segítség életmentő lehet, 
ezért ilyen esetekben szükséges a helikopteres mentés. A légimentés az egész ország területén 
működik, ezért országosan keresik a támogatókat. Az Alapítvány célja, hogy a légimentők a lehető 
legújabb, legkorszerűbb eszközökkel legyenek ellátva. Véleménye szerint a szakértelem, a 
lelkiismeretes munka mellett elengedhetetlen a megfelelő technikai háttér biztosítása. Ebben segít az 
Alapítvány, hogy a betegeknek magasabb színvonalú ellátást tudjon biztosítani. 
 
Nem vitatom, hogy a cél, melyre az Alapítvány a támogatást kéri támogatható, méltányolható. A város 
2021. évi költségvetését nézve azonban minden kiadást meg kell fontolni. Aszód városban működő 
helyi civil szervezetek is nehéz helyzetbe kerültek ebben a pandémiás időszakban. Véleményem 
szerint első sorban a városi civil szervezeteket kell támogatni és ebben a helyzetben őket kell anyagilag 
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segíteni. A civil szervezetek támogatását célzó pályázat – a pandémiára való tekintettel – az idei évben 
később, várhatóan májusban kerül kiírásra, de a költségvetésben tervezve van a pályázati keretösszeg.  
 
Fentiekre tekintettel az alábbi határozati javaslatban a Segítő Szívvel, Jó Szándékkal Közhasznú 
Alapítvány támogatási kérelmének elutasítására teszek javaslatot.  
 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Aszód Város Polgármesterének …/2021 (IV. …) határozata 
a Segítő Szívvel, Jó Szándékkal Közhasznú Alapítvány támogatási kérelmének elutasítására 

Aszód Város Polgármestere a katasztrófavédelemről a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján – a képviselő-testület 
tagjai véleményének kikérése után – nem támogatja a Segítő Szívvel, Jó Szándékkal Közhasznú 
Alapítvány támogatási kérelmét.  
 
Határidő: a határozat közlésére azonnal 
Felelős: Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs polgármester 
 
Aszód, 2021. április 8.  
 
 
 
       Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs 
        polgármester 
 
 
 

Látta: Dr. Lukács Adrienn 
jegyző 
 

 


	ELŐTERJESZTÉS

