
ELŐTERJESZTÉS 

 
a Bicskei Mentőállomás támogatása céljából jótékonysági bál szervezéséről 

 

1. előterjesztés száma: 321/2018 

2. előterjesztést készítő személy neve: Ádámné B. Erika 

3. előterjesztés készítésében közreműködő személy neve: - 

4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása:  

- 1. melléklet – határozati javaslat 

5. előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása:   

 - Gazdálkodási Bizottság 

6. előterjesztés nyílt vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyílt 

7. előterjesztésről való döntés formája: egyszerű többség 

8. előterjesztéshez felhasznált jogszabályok felsorolása:  

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Tisztelt Gazdálkodási Bizottság! 

 

Bicske Város Önkormányzata a Bicskei Mentőállomás működésének támogatására 

jótékonysági bált szervez 2018. október 27-én szombaton 18.00 órakor a Báder Fogadó 

étteremben. 

 

Bicskén 1969. novemberében kezdte meg működését az Országos Mentőszolgálat 

mentőállomása. A mentőállomáson 24 órában szervezett mentőgépkocsi és esetkocsi teljesít 

szolgálatot mentőtiszt, mentőápoló és gépkocsivezető személyzettel. Jelenleg 5 mentőtiszt, 2 

orvos, 10 mentőápoló és 9 gépkocsivezető látja el a feladatokat folyamatos, 24 órás 

szolgálatokban. 

 

Az ellátandó terület igen jelentős, közel 15 település lakossága (Alcsútdoboz, Bicske, Bodmér, 

Csabdi, Csákvár, Etyek, Felcsút, Mány, Nagyegyháza, Óbarok, Újbarok, Szár, Tabajd, Vál, 

Vértesacsa), valamint az igen nagy forgalmat bonyolító M1 autópálya és 1. sz. főútvonal állítja 

folyamatosan kihívás elé az itt szolgálatot teljesítő munkatársakat. A földrajzi helyzetből 

adódóan a mentőegységek gyakran a szomszédos Komárom- Esztergom és Pest megyei 

településekre is vonulnak. Az ellátott betegek döntő többsége a székesfehérvári, kisebb 

hányaduk tatabányai és a fővárosi kórházakba kerül átadásra további ellátásra. 

 

2016. évben a mentőegységek 2884, míg 2017. év novemberéig 2456 beteget láttak el. 

 

Elmondhatjuk, hogy a Mentőállomás közössége évtizedek óta magas szakmai színvonalú, 

példaértékű munkát végez.  

 

Mindazonáltal úgy gondoljuk, hogy szükséges a Mentőállomás működésének támogatása 

annak érdekében, hogy a betegeket a lehető legmagasabb szintű ellátásban részesítsék. Ennek 

alapján fogalmazódott meg bennünk egy jótékonysági bál megszervezésének lehetősége, 

melynek kapcsán önkormányzatunk 1.000.000,-Ft összeggel járulna hozzá a Bicskei 

Mentőállomás részére történő eszközbeszerzésekhez. Továbbá a rendezvény bevételének egy 

részéből (az étkezési díj és a zenekar fellépési díjának levonása után fennmaradó rész) szintén 

a működéshez szükséges eszközök kerülnének beszerzésre.  



Támogatói jegy vásárlásával azok számára is lehetőséget biztosítunk a nemes cél támogatására, 

akik nem tudnak a jótékonysági bálon személyesen részt venni. 

 

Az 1.000,-Ft értékű támogatói jegyeket a Petőfi Művelődési Központban lehet megvásárolni. 

Javasolom az adománygyűjtésre alszámla megnyitását „Bicskei Mentőállomás támogatása” 

néven. 

A rendezvény az alábbi időpontban és helyszínen kerül megrendezésre: 

Időpontja: 2018. október 27. (szombat) 18 óra 

Helyszíne: Báder Fogadó 

Rendezvényen fellép: Retro Band Zenekar 

Belépőjegy ára: 5.000,-Ft/fő 

 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat megvitatására és támogatására.  

 

 

Bicske, 2018. augusztus 24. 

 

 

Tisztelettel: 

 

Pálffy Károly 

polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. melléklet a  321/2018. számú előterjesztéshez 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

 

Tárgy: Jótékonysági bál megszervezéséről a Bicskei Mentőállomás támogatása céljából 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

1. A Bicskei Mentőállomás támogatása céljából megrendezendő jótékonysági bált az 

alábbi időpontban és helyszínen rendezi meg: 

 

Időpont: 2018. október 27. szombat 18.00 óra 

Helyszíne: Báder Fogadó 

Rendezvényen fellép: Retro Band Zenekar 

Belépőjegy ára: 5.000,-Ft/fő 

 

2. A jótékonysági bál bevételeit a Bicskei Mentőállomás működésének támogatására 

fordítja eszközbeszerzés formájában. 

3. Felkéri a Bicskei Polgármesteri Hivatalt a Petőfi Művelődési Központ bevonásával a 

rendezvény előkészítésére, megszervezésére, lebonyolítására 

• plakátok, szórólapok előkészítése 

• meghívó elkészíttetése, meghívók postázása 

• belépőjegyek, támogatói jegyek elkészítése 

4. A 3. pontban felsorolt feladatok végrehajtására keret jelleggel bruttó 300.000,- Ft-ot 

biztosít, Bicske Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésének „tartalékképzés 

támogatásokra” előirányzat terhére.  

5. Felhatalmazza a polgármestert, hogy az adománygyűjtésre „Bicskei Mentőállomás 

támogatása” elnevezésű alszámlát nyisson.  

6. A jótékonysági bál adománygyűjtését bruttó 1.000.000,- forinttal támogatja, melyre 

Bicske Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésének „tartalékképzés 

támogatásokra” előirányzat terhére biztosít fedezetet. 

7. Elrendeli a rendezvény céljának, valamint az adományozás formájának a helyben 

szokásos módon történő meghirdetését 

8. Felkéri a polgármestert, hogy a Bicskei Mentőállomással egyeztetéseket folytasson a 

beszerzendő eszközökről. 

9. A 8. pont szerinti eszközök beszerzése érdekében felhatalmazza a polgármestert 

valamennyi jognyilatkozat és kötelezettségvállalás megtételére. 

10. Felkéri Bálint Istvánné alpolgármester asszonyt a rendezvény programjainak 

lebonyolítására. 

 

 

Határidő: 2018.11.15. 

Felelős: polgármester 

 


