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Tisztelt Képviselő-testület! 

Szigetszentmárton Község Önkormányzatához kettő kérelem érkezett adományozás kérés 

céljából az alábbiak szerint: 

 

Tárgy: Medicopter Alapítvány adományozása 

 

A tárgyban jelzett alapítványtól e-mailon megkeresés érkezett hozzánk, amelyben a Magyar 

Légimentő Nonprofit KFT részére támogatást kér önkormányzatunktól a cég kitűzött céljai 

megvalósításához. 

A sürgősségi ellátás során a magyar légi mentők az egész ország területén évről évre egyre több 

életet tudnak megmenteni a megfelelő eszközökkel, felszerelésekkel. A felszerelések állapota 

jelentősen befolyásolja a betegek életkilátásait. 

Ezért kérik a segítséget, anyagi támogatást a speciálisan kialakított fontos eszközök 

beszerzéséhez. A mentőszolgálat dolgozói nap, mint nap emberfeletti küzdelmet folytatnak, 

sokszor saját életük kockáztatásával a bajbajutottak megmentéséért.  

 

Szigetszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete mindig támogatta az emberi 

élet megmentésére irányuló kéréseket. 

Tekintettel arra, hogy az Alapítvány célkitűzése alapvető fontosságú, életmentő javasolom, 

hogy 50.000 Ft összegű adományban részesítsék az Alapítványt, az Önkormányzat 2022. évi 

költségvetésének támogatási előirányzataiból (Alapítványi keret 350.000 Ft). 

Mindezekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, a 

támogatási összegek megállapítására és a határozati javaslatok elfogadására. 

 

Tárgy: Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesület adományozása 

 

A tárgyban jelzett egyesülettől támogatási kérelem érkezett számomra. 

 

Az Egyesület 2005.évi indulásakor célként tűzte ki a gyógyíthatatlan beteg gyerekek, valamint 

a megyei kórházak, mentőállomások és egyéb egészségügyi és szociális intézmények 

támogatását. Például a beteg gyerekek otthoni ápolása, részükre a szükséges orvosi eszközök 

vásárlása, életmentő műtétek finanszírozása, egyes egészségügyi intézmények osztályainak 

támogatása, egyes mentőállomások elavult és hiányos műszereinek pótlása. 

Jelenleg a szigetszentmiklósi mentőállomás részére szeretnének beszerezni fontos, életmentő 

eszközöket. A Képviselő-testület 2020. évben 20.000 Ft, 2021. évben 50.000 Ft összegű 

adományban részesítette az Egyesületet. 

Tekintettel arra, hogy az Egyesület célkitűzése alapvető fontosságú, humánus és emberi, 

valamint az elmúlt években is rendszeresen támogatták képviselő-testületeink munkájukat, 

javaslom, hogy 50.000 Ft összegű adományban részesítsék az Önkormányzat 2022. évi 

költségvetésének támogatási előirányzatából (Alapítványok támogatási kerete 350.000 Ft). 

 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és döntsön a civil 

szervezetek támogatásáról. 

 

S z i g e t s z e n t m á r t o n, 2022. október 12. 

 

 

Bencs Tamás 

polgármester 
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1. számú 

H A T Á R O Z A T I   J AV A S L A T 

Medicopter Alapítvány adomány kérésében 

 

Szigetszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete úgy határozott, hogy adományban részesíti a Medicopter 

Alapítványt …………… Ft összegben a 2022. évi költségvetés 

támogatási előirányzatának terhére. 

 

Felelős:  Bencs Tamás polgármester 

Határidő: azonnal 
 

 

2. számú 

H A T Á R O Z A T I   J AV A S L A T 

Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesület adomány 

kérésében 

 

Szigetszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete úgy határozott, hogy adományban részesíti az Országos 

Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesületet …………… Ft 

összegben a 2022. évi költségvetés támogatási előirányzatának 

terhére. 

 

Felelős:  Bencs Tamás polgármester 

Határidő: azonnal 
 

 


