
E16tc巾e§zteS

a K6pvise16-teSt削et 2016. julius 21-6n tartand6 u16s6re

Targy :　　Javaslat az Orszagos Ment6szolg各lat tamogatdsi kさrelmere

E16te重jeszt6: T6th J6zsef polginester

E16k6szit6: Cs5pinyin6 Bart6k Margit p6nz頓vi irodavezet6

Velemchyez6: P6nzugyi 6s gazdas毎i bizotts各g

量kt. sz∴　　　1 542-29/20工6.

Me11.:　　　1 db k6relem

TiszteIt K6pvise16LteSt削et !

Az Orszagos Ment6szolgalat t各mogafasi k6relemmel fordult Polgar Vfros 6nkominyzatinak

K6pvise16-teSttilet6hez-

Leveltikben h触6szekr6ny cser肇hez kemek t血lOgatdst a Polgiri Ment6allom各s 6p址etenek

tul匂donos 6nkomanyzatait6l. A meg16v6 h伽6t nem erre a 16tszamェaterveztek, illetve mostm紅

24 6rds szolgalatot adnak, igy naponta 5-6 fo muckafars emival句inak t缶olasara nincs beme

elegend6 hely.

Az 6nkorminyzat altal ke請d垂in看atok figyelembe vite16vel, a fentiek alapjdrl lNDESIT L16

t工pusd, 1 96 1iteres, alulfagyaszt6s h[it6szekrさny beszerzese sztiks6ges, emek brutt6 6sszege

l15.000Ft.

Az eszk6z besze重Z6set k6vet6en t6rit6smentesen ataddsra kerfu az Orszagos Ment6szolgalat

Polg血i Ment6allom各sa r6sz6re.

Javaslom, hogy a Kepvise16-teSttilet bnnt6 115.000 Ft 6sszegben a polgdri ment6針lomas

r6sz6re htit6szekrchy beszerz6set hagyja j6vなmelynek forrdsa az 6nkominy2at 2016. 6vi

k6胎egvetesenek五庵1血os帥alさka.

Kerem a Tisztelt K6pvise16-teS他letet az e16teIjesztes megt祉gyalas紅a, javaslataival t6rten6

kieg6szitesere es a hat紅ozati javaslat elfogadds血a.

Polg剛Ius12　T-SZte-ettel:ミ艶

polg紅皿ester

H種倣roza備javaslat

...作O16. (V量重. 21.) sz. h種はroz租t

Polgar V鉦os Onkormanyzatinak K6pvise16-teS冊lete megt紅gyalta a

Orszまgos Ment6szolgalat k6relm6re vonatkoz6 javaslatot 6s az al各bbi

hatdrozatot hozta:

1./　A Kepvise16-teStulet az Orszagos Ment6szolgalat Polg血i

Ment6創1omasa r6szere h伽6szekrさny beszerzes6t hagyja j6vも

bnitt6 1 1 5.000 Ft 6sszegben. Az eszk6z te重itesmentesen ataddsra

ker甑l a tamogatdst k6r6 szervezet r6sz6re.

2./　A K6pvise16-teSt融et fe皿via a polgdrmestert, hogy a d6ntさsr61

6rtesitse az Orszagos Ment6szolgalat Polg紅i Ment銃llomasat.

Hat各rid6 : 6rte獲emsze脆en

Fele16s: T6th J6zsef polgdrmester



Orszagos Ment6szo屯alat

Nationai Ambuiance Service

Eszak-AIfoIdi region割is Ment6szervezet

Polg計Ment6引iomお

Tiszteit Cfmzettek!

AzzaI a k6r6ssei forduiok 6n6kh6z, hogy segits6get kerjek a poigき両ment6訓omお, hGt6cser6jくらhez.

Mert ezt s∂jnos 6ne「6b6l nem tudjuk megva16sitani. Ugγanis a meg16v6 h償6nket az訓omason annak

idej6n nem ekko「a I6tsz5m「a tervezt6k, mint amiIyen most van, 6s 「ねdasui most m5「 24 6「ds

SZOlgaiatokat is adunk, tw amiko「 a bajtarsakj6nnek. m鯖ozakba az eIeimiszert nem tudjuk minden

esetben tdroini. Ennek tijlkr6ben szeretn6nk Iecser6Ini jeIenIegi h靴6szek「全ny軸ket egy nagγObbra.

Nem vagyunk semmifele extravagchs mode=re csak h(its6∩ 6s nagyobb IegYen, mint a mostani.

Du「van lOOOOO Ft k6r輔6rt6kig n6zei6dtiink az eik6pze16seink szerint, ais6 fagyaszt6s 2-3 fi6kos,

h靴6t6r nagyjab6i 200し-225 L lenne megfeIe16.
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