
Előterjesztés 
a 363/2017. (XI.30.) számú határozat (támogatási döntés) visszavonásáról 

1. előterjesztés száma: 3/2018 
2. előterjesztést készítő személy neve: Kollár-Vincze Viktória 
3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve: - 
4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása: 

- 1. melléklet -  határozati javaslat 
- 2. melléklet – támogatási szerződés - tervezet 
- 3. melléklet – megkeresés 

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! 
 
Az Országos Mentőszolgálat Alapítvány 2017. november 13-án a Bicskei Mentőállomás 
mentéstechnikai eszköz beszerzésének ügyében kérelemmel fordult önkormányzatunkhoz. 
Ennek alapján Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 363/2017. (XI.30.) számú 
határozatában 100.000,-Ft- támogatást ítélt meg az Országos Mentőszolgálat Alapítvány 
részére a mentéstechnikai eszköz beszerzése érdekében.  

Bálint Istvánné alpolgármester asszony kérésére a Bicskei Egészségügyi Központ az 
újraélesztéshez használt 4.051.300 forintba kerülő LUCAS 2 típusú mellkaskompressziós 
eszközt megvásárolta és használatba adta a Bicskei Mentőszolgálat részére azzal a feltétellel, 
hogy amennyiben a beérkező új mentőautók már rendelkeznek ilyen berendezéssel, így a most 
megvásárolt eszköz feleslegessé válik, akkor bekerül az Egészségügyi Központba és a 
továbbiakban ott fog készenlétben állni. Az eszközt 2017. december 15-én, pénteken 9.30-kor 
ünnepélyes keretek között adták át a Bicskei Polgármesteri Hivatal aulájában. 

Tessely Zoltán országgyűlési képviselő, miniszterelnöki biztos és dr. Molnár Krisztián a Fejér 
Megyei Közgyűlés elnöke 2017. december 15-én megkereséssel fordultak Bicske Város 
Önkormányzatához Süle József alezredes úr megsegítése érdekében. 

Közös kezdeményezésre jótékonysági akció és gyűjtés indult a korábbi pénzügyőr-igazgató, a 
42 évesen súlyos betegséggel küzdő Süle József és családja megsegítése érdekében.  

A kezdeményezéshez a megye országgyűlési-, a Fejér Megyei Közgyűlés megyei képviselői, 
továbbá Molnár Tamás a Nemzetgazdasági Minisztérium vámszakmai és a nemzetközi 
ügyekért felelős helyettes-államtitkára, dr. Simon László kormánymegbízott, valamint 
Martonvásár Város Önkormányzata is csatlakozott. Sajnálatos módon Süle József azóta 
elhalálozott. 

 

Süle József alezredes köztiszteletben álló, volt Fejér megyei polgár, Fejér megyéért tevő, a 
megye közéletében aktív szerepet vállaló, martonvásári lakos volt. Korábban megyei 



pénzügyőr igazgató 17 évig dolgozott Székesfehérváron, a szervezeti összevonás után a NAV 
Fejér Megyei Adó- és Vámigazgatóságának bevetési igazgatóhelyettese. Süle József 
feleségével károm kisgyermeket nevelt, súlyos betegséggel küzdött. 

Pár hónapja, amikor kiderült az édesapa betegsége az édesanya tele bizalommal még 
megnyugtatóan beszélt arról, hogy ne aggódjon senki, minden rendben lesz. Óriási harcos, 
példaértékű ember és most mégis egyedül maradt. Egyedül 3 kisgyermekkel, ahol a legkisebb 
még nincs 2 éves (így ő otthon van GYED-en a kicsivel). A szeretett férjet és apát sokan 
ismerték, szerették és elismerték. Betegségének hírére sokan aggódtak érte, de mindenki bízott 
gyógyulásában és abban, hogy példaértékű kitartásával, hitével sikerül felülkerekednie a 
betegségen, hiszen a 3 kisgyermeknek szüksége van rá. De sajnos másként alakult. Az apa 
nélkül maradt 3 gyermekes családban kialakult űrt semmi sem pótolhatja, de enyhítendő a 
fájdalmat a Fejér Megyei Közgyűlés gyűjtési akciójához tudunk csatlakozni. 

Javaslom, hogy miután a Bicskei Mentőállomás részére beszerzésre került az eszköz a Bicskei 
Egészségügyi Központ jóvoltából, ezért kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy vonja vissza 
az Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatási kérelméről szóló 363/2017. (XI. 30.) számú 
határozatát. Továbbá javaslom, hogy a Fejér Megyei Önkormányzat kezdeményezéséhez 
csatlakozva, a korábbi döntésben szereplő összegből a néhai Süle József alezredes családját 
támogassuk, valamint javaslom, hogy az adománygyűjtési akció sikeressége érdekében a 
honlapon kerüljön feltüntetésre a kezdeményezés. 
 

Az adománygyűjtő kezdeményezéshez bárki csatlakozhat a Fejér Megyei Önkormányzat által 
kezelt 10029008-00319748-00000024 számú letéti számlára történő átutalással, mely 
számlaszám a Fejér Megyei Önkormányzat honlapján (www.fejer.hu) is megtekinthető. Kérik, 
hogy a közlemény rovatba az „adomány” jelölést szíveskedjenek feltüntetni.  

 

Bicske, 2018. január 3. 

 

 

Pálffy Károly 
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



1. melléklet a 3/2018. számú előterjesztéshez 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Tárgy: a 363/2017. (XI.30.) számú határozat (támogatási döntés) visszavonásáról 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
 

1. az Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatási kérelméről szóló 363/2017. (XI.30.) 
számú képviselő-testületi határozatát visszavonja. 

2.  Néhai Süle József alezredes családjának a 2017. évi költségvetés dologi kiadások 
előirányzat címen rendelkezésre álló pénzösszeg terhére 100.000,- Ft összegű 
támogatást nyújt. 

3. Felhatalmazza a polgármestert a Fejér Megyei Önkormányzattal kötendő, a határozat 
mellékletét képező támogatási szerződés aláírására. 

4. A honlapon (www.bicske.hu) az adománygyűjtő akció közzétételét elrendeli. 

 

Határidő:  2018. január 31. 
Felelős:  polgármester 
 
 

2.   melléklet az 3/2018. számú előterjesztéshez 

 

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS 
 
amely létrejött egyrészről: Bicske Város Önkormányzata (2060 Bicske, Hősök tere 4.), 
képviseli Pálffy Károly polgármester (a továbbiakban, mint támogató) 
 
másrészről a Fejér Megyei Önkormányzat (székhelye: 8000 Székesfehérvár, Szent István tér 
9.)  adószáma: 15726982-1-07, számlaszáma: 10029008-00319748-00000024 Magyar 
Államkincstár Székesfehérvár, képviseli: Dr. Molnár Krisztián a Fejér Megyei Közgyűlés 
elnöke továbbiakban: támogatott) között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: 
 
1./ Szerződő felek rögzítik, hogy Bicske Város Önkormányzata  – a …/2018. (……..) Kt. 
határozata alapján  - a Fejér Megyei Önkormányzat  részére 2018 évben 100.000,-Ft  azaz: 
százezer forint támogatást nyújt. A megállapított összeg folyósítása 2018. ……... ...-ig 
megtörténik.  
A támogatás néhai Süle József alezredes családjának megsegítésére használható fel.  
 
2./ Szerződő felek rögzítik, hogy a támogatott  az 1./ pontban megjelölt célok költségeiről az 
Önkormányzat felé legkésőbb 2019. március 31-ig köteles írásos és  – a számlák eredeti 
példányának bemutatását követően a hitelesített számlamásolatok csatolásával – pénzügyi 



beszámolót készíteni, elszámolni. Az eredeti számlákon fel kell tüntetni „ A számla összegéből 
100.000,- forint kizárólag a ……../2018. (…...) Kt. határozat pályázati támogatás 
elszámolásához került felhasználásra.” A támogatási forrás elszámolásánál csak azok a 
támogatási időszakot terhelő költségekre vonatkozó számlák, bizonylatok számolhatók el, 
melyek kiállítási dátuma és teljesítési időpontja a támogatási időszakba esik és melyek pénzügyi 
teljesítése az elszámolási határidő végéig megtörténik. A támogatott kötelezően nyilatkozik 
arról, hogy a támogatást kizárólag a megállapodásban rögzített célokra használta fel, az 
elszámolás tételeinek bizonylatait más pályázat elszámolásánál nem használta fel. A 
felhasználás során a hatályos számviteli jogszabályok rendelkezései szerint jár el. 
 
3./ A támogatott, ha a megállapodásban vállalt kötelezettségét nem, vagy rendeltetésének 
nem megfelelően, illetve csak részben teljesíti, határidőre nem számol el, akkor részben 
vagy egészben történő visszafizetési kötelezettség terheli. A támogató felszólítást követő 8 
napon belül a támogatott a támogató OTP Banknál vezetett 11736020-15727048 számú 
költségvetési elszámolási számlára köteles a visszautalást teljesíteni. A tárgyévre 
jóváhagyott önkormányzati támogatása felfüggesztésre kerül mindaddig, amíg az előző 
évi elszámolás teljes körűen nem történik meg. A támogatott tudomásul veszi, hogy az 
előző évi elszámolási elutasítása/elmulasztása esetén a pályázati eljárásból 3 évig 
kizárásra kerül.  
 
4./ Szerződő felek jelen szerződés aláírásával egyidejűleg rögzítik, hogy a szerződés 
megkötéséhez szükséges képviseleti jogosultsággal rendelkeznek. 
 
5./ A támogatott hozzájárul ahhoz, hogy a támogatás rendeltetésszerű felhasználását a Bicskei 
Polgármesteri Hivatal által megbízott belső ellenőr ellenőrizze. 
 
6./ Ezen megállapodás 2018. évre érvényes. 
 
7./ A támogatott vállalja, hogy honlapján, rendezvényein rendszeresen közzéteszi, hogy 
támogatója  Bicske Város Önkormányzata. 
 
8./ A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, valamint a 
2011. évi CLXXV. törvény és a civil szervezetek pályázati és eseti önkormányzati 
támogatásáról szóló önkormányzat rendeletre vonatkozó szabályai az irányadóak. 
 
9./ Szerződő felek jelen szerződést elolvasták, értelmezték és azt, mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírták. (4 eredeti példányban készült: 2 pld. 
támogató, 2 pld. támogatott) 



Bicske, 2018.  
 
 
 
       Fejér Megyei Önkormányzat                                       Bicske Város Önkormányzata 
              Dr. Molnár Krisztián                                                            Pálffy Károly 
   a Fejér Megyei Közgyűlés elnöke                                                   polgármester 
 
 
 
 
 
Jegyzői ellenjegyzés: 
 
 
 
Pénzügyi ellenjegyzés: 
 
 
 
Ügyvédi ellenjegyzés: 
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