Garib Ktizs6g OnkorminYzata
K6pvisel6-testiilet6nek

8. szrimri

jegyz6ktinlve

K6sziilt: Garib Ktizs6g Onkorm6nyzata K6pvisel6-testiilet6nek 2018, december 14. napjrin
megtartott rendkiviili iil6s6r6l
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JEGYZ6KONYV
Kdsziilt: Gar6b K<izsdg Onkormiinyzata K6pviselo-testiilet6nek 2018. december 14. napj5n a Gar6bi
Faluh6zban megtarlott rendkiviil i til6sdrol.
Jelen vannak

Kov6cs

Zoltin

polg6mester

Nagy Antaln6

alpolg6nnester

Szegi Szabolcs

k6pvisel6

'lan6cskoziisi ioggal r6szt vesz: dr. Turza Csaba J6zsef jegyzo

Kovics Zolt6n polgarmester kdszdntdtte

a jelenldvoket. Meg6llapitotta,

hogy a k6pvisel6k ktiziil

minderiki jelen van, a testiilet hatSrozatk6pes. Elmondta, hogy az <inkorm5nyzat hatdlyos SZMSZ-e
szerint, halaszt6st nem trirri esetben a polgSrmester a k6pvisel6-testiilet iil6s6t r<ivid irton is
osszehivhatja. Ebben az esetben birmilyen 6rtesit6si m6d ig6nybe vehet6.

Napirendi iavaslat

1.

Gar6b Helyi Epit6si Szab lyzat|val kapcsolatos feladatok
Eloteriesa6: Kov6cs Zolt6n polg6rmester

2.

Javaslat a lakoss6g r6szdre kar6csonyi csomag biztosit6ser6l

Eloterieszt6: Kov6cs Zoltin polg6rmester

3.

Javaslat a Piszt6i mentoillomSs t6mogat6s6ra

El6terjesati: Kov6cs Zolt6n polgermester

,1,

Javaslat.iutalmaz6sra
El6terieszto: Kov6cs Zoltiin polgirmester
dr. Turza Csaba J6zsef jegyz6

A k6pviseki.testiilet egyhangulag elfogadta a javasolt napirendi pontokat.
Napirendek trirsya16sa

1.

Napirend

Garib Helyi Epit6si Szab6lyzat6val kapcsolatos feladatok

Kov6cs Zoltin pql&tmeSlLe! elmondta, hogy a N6gr6d Megyei Korminyhivatal T<irv6nyess6gi
Feliigyeleti Osa6lya az NOiTFO/1-35912018. iktat6sz{mri megkeres6s6ben ism6telt tdrv6nyess6gi
felhiv6ssal 6lt a k6pviselo-testiilet Helyi Epit1si Szaiiiyzatir6l sz6l6 5/2006.(1V.3.) sz6m[
rendelet6vel kapcsolatban. A I{ESZ rendelkezdsei nincsenek dsszhangban a hat6lyos jogszabSlyokkal,
6s emiatt annak teljeskdrii feliilvizsgilata sziiks6ges.
A polgiirmester elmondta, hogy ezt a tdrv6nyess6gi felhiv6st m6r februirban is t6rgyalta a testtilet 6s
rigy l5tszott, hogy nem lesz meg a sztiks6ges pdnziigyi forr6s abban az esetben, ha valamilyen
kdzponti t6mogatist nem kapnak r5.
A polgirmester elmondta, hogy a rendez6si terv feliilvizsg6latajelenleg el6k6sz(t6s alatt 6l[.
Az fj rendez6si terv elk6szit6se nagyon hosszadalmas feladat elk6szitdse 6-8 h6napot is ig6nybe vehet.
MegSllapitotta, ennek a t<iw6nyess6gi felhivisnak eleget tudtak tenni, hiszen annak feliilvizsg6lata
folyamatban van.

A polgSrmester k6rte

a

k6pvisel6k 6szre,teteleit,hozz6sz6l6sait a napirendi ponttal kapcsolatban

A

kdpv ise lo-testii let tagiai tudomiisul vett6k a polgdrmester tajdkoztarAs6r ds
sz^vazatlal - az al|bbi haterozatot hoza:

(ianib

egyhangflag 3 igen

Ktjzs6e 6nkorm:inlzata KIp\ isrlii-lcsliilct6nek

2312918.
a HESZ

(XII.l4) szimf hatrirozata
feliilvizsgilat:ival kapcsolatban

Garib Ktizs6g Onkorminyzata K6pvisel6-testiilete, mint d<int6shozo testiilet ismil
napirendre tiizte 6s megtfrgyalta a N6gr:id Megyei Korminyhivatal
Ttirv6nyess6gi Feliigyeleti F6osztilyinak NO/TFO/l-359/2018. sziimir

tiirv6nyess6gi felhivisit a Hclyi tpitdsi Szabilyzatir6l sz6l6 5/2006.(1V.3.) szrlmu
rendelct6vel kapcsolatban - melyben t6j6koztatt6k, hogy ,, a HESZ rcndelke:iyi
nincsenek dsszhongbem o hattilyo.s ililisilgti tirgy jogszobdlyokkal, emiatt annak
teljeskdriifel lvizsgtilatct sziiksiges ". mellyel kapcsolatban az al:ibbi hatirozatot
hozta:

A

K6pvisel6-testtilet megismerte 6s tudom6sul vette a Helyi Epitesi Szabdlyzattal
kapcsolatban tett ismdtelt trirv6nyessigi felhivrist, 6s az abban foglaltaknak eleget tesz.
Car6b Ktizs6g 0nkorm6nyzata Helyi Epitdsi SzabiilyzatSnak feliitvizsg5lata jelenleg
folyamatban van.

A

K6pviselo-testtilet felhatalmazza a polg6rmestert, hogy a ddnt6srol tiij6koaassa a
N6gr6d Megyei Korm5nyhivatal 1'tirv6nyess6gi Feliigyeleti Fooszt6ly6t 6s a tov6bbi
sz0ks6ges intdzked6seket tegye meg.

Hat6rido: 2018. december 3l
Felelos: Kov6csZoltAnpolgArmester

2.

Napirend

Javaslat a lakoss6g r6sz6re karicsonyi csomag biztositis6r6l

Kov6cs Zoltin polg6rmester iavasolta , hogy az eltiz5 dvekhez hasonl6an a kar6csonyi linnepeket a
lakossiig egytitt is tinnepelje az iinnepekhez m6lt6 rendezvdny keret6ben. Javasolta azt is, hogy
kar6csonyi csomaggal ajhndlkozzik a csal6dokat, melynek 6rt6ke kb. 3.500 Ft/csomag, es az
tinneps6g keret6ben adj6k azokat et. Ha valamelyik csal6db6t nem jelenik meg senki, ut6lag
megkapj6k, szem6lyesen viszik el a kdpvisel5k r6szi.ikre.
Kdrte a k6pviselok 6szrevdteleit, hozzbsz6lisait a napirendi ponttal kapcsolatban

A

k6pviselo-testiilet egyet6rtettek a polgirmester eloterjesa6sdvel, 6s egyhangilag
- az allbbi hat roz totho^a:

- 3

igen

szavazalial

Garib Ktizs6e 6nkormdnyzata K6nvisel6-testiilet6nek
24

/2018.(Xll.l 4.) szimri hat6rozata
karicsonyi csomag biztosit6sri16l

a lakossig r6sz6re

Gar6b K<izs6g Onkorm6nyzata K6pviselo-testiilete

fgy ddntdtt, hogy

201 8. december

22. napjin a karicsonyi tinnepekre tekintettel a lakossig r6szdre kar6csonyi miisort
szervez, 6s 3.500 Ft/ csomag 6rtdkben kar6csonyi csomaggal ajind1kozza meg 6ket,
melynek p6nzi.igyi forris6t a 201 8. 6vi kiiltsdgvet6s6b6l biaosida.

A

k6pviselo-testtilet felhatalmazza a polg6rmestert, hogy a testiilet ddnt6s6rril
t6jdkoztassa Garrib Kdzsdg Onkorrl6nyzata penztigyi iigyint6z6j6t 6s a tovrlbbi
sziiksiges int6zked6seket tegye meg
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Hat6rido: 201 8- december 22.
Felelos: Kov6csZoltSn polgiirmester
3. Napirend

Javaslat a P6szt6i ment6rillomis t6mogatis6ra

Kovdcs Zolt6n
ester elmond ta, hogy az Orsz6gos Ment6szolgillat Alapitvriny segftsdget k6rt a
Prisa6i Mento6llonr6s ment6aut6inak felszerelts6ge tgydben. Korszeriibb ment6stechnikai eszktjzciket
szeretndnek v6s6rolni, melyhez az rinkorm5nyzat tiimogatis6t kdrik. A polg6rmester javasolta, hogy
10.000 Fttal t6mogassSk az alapitv6nyt.
K6rte a k6pviselok 6szrev6teleit, hozz|sz6l|sait a napirendi ponttal kapcsolatban,

A Kdpviselo-testiilet egyet6rtett

a polgiirmester javaslatival. 6s

egyhangrilag 3 igen szavazattal

alebbi haterozatol hoza:

-

az

Garrib Kiizs6s Onkormiiul'zata K6pvisel(itestiilet6nek
25120r8.(Xrr l.{.) szimri hatirozata
a P:iszt6i Ment66llomis timogatisdval kapcsolatban
Garrlb Kdzsdg Onkorminyzata Kdpvisel6-testiilete rigy hatirozott, hogy 10.000 Ft-tal
- azz tizezer forinfial - temogatj a a Phszt6i Ment66llom5s ment6aut6iba korszeriibb
ment6stechnikai eszkdzdk megv6siirliisiit.

A kdpviselotestiilet

fel:hatalmazza a polgermestert, hogy t6j6koaassa a k6relmezcjt
testiilet ddnt6s6r6l, valamint gondoskodjon a t6mogat6si <isszeg 6tutal6s6r6l.

a

Hatrirido: 2018. december 3 l.
Felelos: Kov6cs Zoltin polg6rmester
4. Napirend
Javaslat iulalmazdsra

Kovics Zolt6n polgSrmester iavasol ta" hogy az 6v vdg6re tekintettel, a 2018. 6vi kdltsdgvet6s terh6re
az 6nkorm6nyzat dol9oz6it 6s k6pvisel6it r6szesits6k jutalomban. Az tinkorminyzat p6nziigyi helyzete
ezt Iehet6v6 teszi.

Elsok6nt az

I

f<i

munk6jrinak

el

isme16sek6nt.

kdzfoglalkoaatott dolgoz6nak javasolt nett6 60.000 Ft osszegii jutalmat a 2018. 6vi

a

kdpvisel6k 6szrev6teleit, hozzlsz6l{sait javaslat6val kapcsolatban.
egyetdrtett a polg6rmester javaslat6val.

Kdrte

A Kdpvisel6-testiilet egyhangflag

-

3 igen szavazatlal

-

A

k6pvisel6{esttilet

az at.6bbi hat6rozatot hozta:

Garrib Ktizs6e Onkorminyzata K6pvisel6-testiilet6nek

?6/20r8.(XI.r4)szim{ }atirozata
ktizfoglalkoztatott dolgo26 j utalmazisdval kapcsolatban
Garrib Ktizs6g Onkorm6nyzata K6pvisel6-testiilete rigy hatirozott, hogy a 2018.6vi
krilts6gvet6s terhdre Imr6nd Nagy Hajnalka k<izfloglalkoaatott dolgoz6t, munkrij6nak
elismerdsek6nt nett6 60.000 Ft - aza,z hatvanezer forint dsszegii jutalomban
rdszesiti.
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A kepvisel6-testiilet felhatahnazza a polgermestert. ho,ey tij6koaassa Gariib Ktlzseg
Onkorrr6nyzat6nak pdnziigyi ngyint6zojit a testiilet dijnt6s6rol. 6s kifizetesscl
kapcsolatban a tovebbi sziiksdges int6zkeddseket tegl'e meg.
t

lat6rido: 201 8. december

3I

.

Felelos: Kov6csZolt6npolg6rmester
Kov6cs Zolt6n polsSrmester iavasolta , hogy Nagy Antaln6 konyvtSros r6sz6re 2018. 6vre vonatkoz6an
havi net16 10.000 Ft osszegri megbizSsi dijat sz6mfejtsenek. Eg6sz 6vben megbiz6si szerzodis
szerint - o liitta el a kdnyvtirosi feladatokat.

Kdrte

a kipviselok

6szrevdteleit, hozzitsz6lisait javaslatival kapcsolatban.

A

k6pvisel6-testiilet

eryel6rtett a polg6rmester javaslatSval.
Naqv Antalni alpolq6rmester/ktjnlMSros bejelentette szemdlyes drintettsdg6t.

A

K6pviselo-testtilet Nagy Antaln6 bejelent6s6l k6vet6en

2 igen

szavazaltal

az al5.bbi hat6rozatot

hozta:

Garrib Kiizs6g Onkorminyzata K6pvisel6-testiilct6nek
szimri hatirozata
Az alpolgirmester/ktinl.vtiros szem6lyes 6rintetts6g6vel kapcsolatban
kiinlvtiros megbizrisi dij megillapitisa sorin

27 12018.(X11.14.\

il

A

k6pviselo-testtilet tudom6sul vette Nagy Antaln6 alpolgSrmester/kcinyvt6ros
a szem6lyes 6rintetts6g6vel kapcsolatban 6s tgy hat6rozoft, hogy nem
zirja ki ot a kdny\teros megbiz6si dij meg6llapftrisival kapcsolatos hat6rozat
bejelent6s6t

meghozatal6b6l.

Hatdrido: 6rtelemszerii
Felekis: Kov6cs Zolthn polgirmester

A K6pviselo-testiilet egyhangtlag

-

3 igen szavazaltal

-

az alAbbi hallrozatol hona

Ganib Kiizs6e Onkorminyzata K6pviselii-testiilet6nek
28/2018.(X[.l,l l szimI hatiroza ta
ktinyvtdros megbizisi dijjal kapcsolatban
Gar6b Kdzs6g Onkorm6nyzata K6pviselo-testiilete igy hatirozott, hogy a 2018. 6vi
ktilts6gvet6s terh6re Nagy Antalnd k6nyvtlros r6sz6re havi nett6 10.000 Ft - azaz
tfzezer forint -rjsszegii megbizrisi dijat rlLllapit meg.

A kdpvisel6-testiilet felhatahnazza a polgirmestert, hogy t6j6koztassa Gar6b Kdzsdg
Onkorm6nyzat6nak p6nz0gyi iigyintdzoj6t a testiilet ddnt6s6r6l, 6s kifizet6ssel
kapcsolatban a tov6bbi sztiksdges intdzked6sekel legye meg.

Hat6rido: 2018. december 31.

Felelos: KovicsZoltiinpolgiirmester
dr.Turza Csaba J6zsef iesyz6 javasolta, hogy Kov6cs Zolt6n polg6rmestert munk6j6nak elismerdsek6nt
6 havi brutt6 bdr6nek megfelel6 <isszegiijutalomban r6szesits6k. Ebben az 6vben t<ibb phlyrizat is volt,
melynek megval6sitAsa sorAn a polg6rmester munk6ja megnnovekedett. Ezek a feladatok fokozott

odafigyel6st ig6nyeltek a nap minden szakaszSban.
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Ajcgyz6 k6rte a kepvisclok dszrevdteleit, hozzisz6lisait

a napircndi ponttal kapcsolatban.

Kovircs Zolliin polgiirmester hozzriszrilrisriban clmontlla , hogy rnegtisztelonek tartja a .jegyzo [rr
javaslatit. azonban o hriromhavij utalommal is maxim6lisan el6gedett lenne

A K6pviselo-testiilet tagai figyelembe v6ve a polgdrmester hozzSsz6l6sit - brutt6 hSrom havi
jutalorn kifizetis6t javasoltek Kovecs ZoltAn polgdrmester r6sz6re rnunkiij6nak elismer6sekdnt.
Kovics Zoltfu r pol girmester bc.iclentelte szemeiycs 6rintcttsdgdt.

A K6pvisel6-testi.ilet a polgrirmester
hota:

bejelentds6t k6vet5en

2 igen

szavazaf.al az al6bbi hat6rozztot

Gar:ib Ktizs6e 6nkorminyzata K6pr,iscl6-testiilet6nek
hatirozata
A polgirmester szem6lyes 6rintetts6g6vel kapcsolatban
29l201 8.(XlI. I 4.) sz6m ri

- a jutalom megillapitisa

soran

A

k6pvisel6-testiilet tudom6sul vette Kovacs Zolt6n polgirmester bejelentds6t a
szem6lyes 6rintetts6g6vel kapcsolatban 6s rigy hatirozott, hogy nem zirja ki i\t a
polgirmesterijutalom megellapitasrival kapcsolatos hatirozat meghozataliib6l.
Hatrirido: 6rtelemszerii

Felel6s: k6pvisel6-testtjlet
A Kdpvisel6-testiilet egyhangtlag

-

3 igen szavazaltal

-

az al6bl:i haterozatot hoaa:

Garf b Ktizs6e Onkorminvza ta K6ovisel6-testiilet6nek
8.(XII.I4) szimt hatirozata
polgirmester jutalmazis6val kapcsolatban

30/201

Gar6b K6zs6g Onkorm6nyzata K6pviselo-testtilete rigy hat6rozott, hogy a 2018. 6vi
kolts6gvet6s terh6re Kov6cs Zolt6n polgi4rmestert - munk6jiinak elismer6sekdnt brutt6 3 havi b6rdnek megfelel6 <isszegii jutalomban rdszesiti.

A

k6pvisel6{estiilet felhatalmazza a Jeryz6l hogy t6j6koztassa Gar6b Kdzs6g
Onkorm6nyzat6nak p6nziigyi iigyint6z6j6t a testiilet d<int6s6rol, 6s kifizet6ssel
kapcsolatban a tov6bbi sziiks6ges int6zked6seket tegye meg.

Hatirido: 2018. december 31.

Felelos:

dr. Turza Csaba J6zsefjegyzo

KovScs Zolt6rr polq6rmester iavasol ta, hogy Nagy Antaln6 alpolg6rmestert 6s Szegi Szabolcs
k6pviselot is jutalmazzik meg h6romhavi tiszteletdijuknak megfelelS <isszeggel, hiszen a teleptl6sen
zaj16 beruh6zrisok miatt nekik is megnott a feladatuk.

K6rte a k6pvisel6k 6szrev6teleit, hozzirsz6lisait javaslatival kapcsolatban.

A

k6pvisel6-testtilet

egyetdrtett a polg6rmester javaslat6val.

Nagy Antaln6 alpols6rmester bejelentette szemdlyes 6rintetts6g6t.

A

K6pviselri-testtilet Nagy Antaln6 bejelent6s6t kaivetoen
horta:

2 igen

szavazatlal az alibbi hatfuozatot

1

Garib Ktizs6e Onkorminr zata K6nr iseki-tcstillet6nck
3l/2018.(XlI.l4.) szimri hatirozata
Nagy Antaln6 alpolgirmcster szem6lves 6rintetts696vel kapcsolatban
megrillapitisa kapcsin

-

jutalom

A

kdpviselo-testiilet tudom6sul vette Nagy Antalni alpolg6nnester bejclentds6t a
szem6lyes drintetts6gdvel kapcsolatban 6s irgy hat6rozott, hogy nem z6rja ki ot
jutalom me96llapit6sival kapcsolatos hat6rozat meghozataLib6l.
Hatiridci: ertelemszerii
Felelos: kdpvisclo{estiilel
Szeei Szabolcs k6pviselo bejelentette szerndlyes 6rintetls6gdt.

A K6pviselo-testiilet Szegi

Szabolcs bejelent6s6t kdvetoen

2 igen

szavazallal az al6bbi hat6rozatot

hozta:

Gar:ib Ktizs6g Onkorm,invzata K{pvisel6-tcstiilet6nek
32l2018.(XIl.f 4.) sz6mt hatirozata
Szegi Szabolcs k6pvisel6 szem6lyes 6rintetts6g6vel kapcsolatban
megrllapitisa kapcsrn

-

jutalom

A

kipviselo+estiilet tudomesul vette Szegi Szabolcs k6pviselo bejelentdsdt a
tgy hatriLrozott, hogy nem zirla ki 6t
jutalom megSllapit5s6val kapcsolatos hat5rozat meghozataLib6l.
szem6lyes 6rintetts6g6vel kapcsolatban 6s

Hat6rido: 6rtelemszerii
Felelos: k6pvisel6-testtilet

A K6pviselo-testiilet egyhangrilag

-

3 igen szavazattal

-

az alebbi hat6ro zatot hoz1ra

Gar:ib Ktizs6p 6n ko rmanvzata K6DYisel6-testiilet6nek
33/2018.(XII.l4) szimI hatirozata
a k6pvise16k j utalmazisival kapcsolatban

lgy hatSrozott, hogy a 2018. 6vi
kdlts6gvet6s terh6re Nagy Antaln6 alpolgiirmestert 6s Szegi Szabolcs k6pvisel6t GarSb Ktizs6g OnkormSnyzata K6pviselti-testtilete

munkijuknak elismer6sek6nt
jutalomban 16szesiti.

-

brutt6 3 havi tisaeletdijuknak megfelel6 dsszegii

A k6pvisel6-testiilet felhatalmazza a polgermestert, hogy tiij6koztassa Gar6b Kozsdg
6nkorm6nyzat6nak p6nziigyi iigyint6z6j6t a testiilet d<int6s6rol, 6s kifizet6ssel
kapcsolatban a tovribbi sztiksdges intdzked6seket tegye meg.

Hatirido: 201 8. december 3 I .
FelelSs: Kov6csZolt6n polg6rmester
Naey Antalnd alpolgArmester javasolta, hogy Kov6cs Zolt6nn6 falugondnokot is r6szesits6k I havi
brutt6 b6r6nek megfelelo 6sszegii jutalomba.
Kovics Zolt6n polg6rmester bejelentette szem6lyes 6rintettsdgdt, ugyanis a falugondnok a hizastSrsa,
igaz a munk5ltat6i jogokat az alpolg6rmester gyakorolja.

A K6pviselo-testijlet a polg6rmester bejelent6sdt
hoda:

kOvetoen

2

tgen szavaz.allal az alSbbi hatircz:.tol

I

C:rrib

Kiizs6g i)nkormirnr.zata KiD\,iseki-testiilet{ eli

.14. szimri hatirozata
polgrirnrcster szemdlyts 6rintettsagivel klpcsclalbarr

3.{/? 018.

A

j utalmaz6sa

A

kdpvise

l':tlrrgond nok

a

solin

lolestiilet tudonr6sul vefte Ko\iAcs Zoltdn pol-r:inreslcr bejelentesel a

szem6lyes 6rintetts6g6vel kapcsolalban 6s tgy hatirozotl. hog;,'' nenr ziirja ki ot
talugordnok jutalmAnak meg;illapitis6val kapcsolatos hatarozat medrozaialiibol.

a

Ilat'i:^ido: 6rrclernszerfi

Felekis: kdpviselo-testiilet
A K6pyiselo-testillet egyhangrilag

-

3 igen szavazaltal

-

az

alibbi harirozatot hoaa:

Gardtr Xdzs6s Onkorm{nvzata K6 nvisel6-tes t iil et6neh
35/2018.{XII.14) sz6mt halirozala
a fahgondnok jutalmarisival kapcsolatban

Carib Kdzs6g Onkorm6nyzata K6pviseio-testiilele icv hatarozotl, hog,v a 2018. 6vi
k6lts6g1,et6s terh6re Kov6cs Zoltinn6 ihlugondnokot - muukijinak elisnrerdsckdnt
bruuo

I

havi b6rrjnck meglelelo dsszegii jutalomban r6szesiti-

A k6pvisclo-testiilel lblhataimaza:i a polg:irmestcr', hogy t6jfkoztassa Carib Kozs6g
Onkorminpatdnak p€nztigyi tigyintdzdjdt a testiilct ddntis6r6l. ds kifizet6ssel
kapcsolatban a tov{bbi sz0ks6ges intdzkediseket tegy*e meg.

i 1.
lielelos: Kovics Zoltin polg

Llatri.ridti: 2018. decernber

'mester

Tdbb napirend nem volt, egy6b k6rd6s, €szrev6tel nem hangzott el, a polgfrnester
aktiv rdszv6telt, s az i.ilest bezrrta.
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Dr. Turza Csa
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Gar6b Krizsdg onkormiinyzala Kdpviselci-testtiletdnek 201g. december 14.. napj
iin

megtartott rendkivtili testiileti tildsdrol

Koviics Zoltrln polg6rmester

,t-\

Nagy Antaln6 alpol g6rmester
Szegi Szabolcs kdpvisel6
Tandcskoz6si iosgal 16szt vesz
dr. Turza Csaba J6zsefjegyz6

Lakossiig 16sz616l megielentek
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Gmail - P6szto Mento6llomes tamogatasi keretem

Ment6alapitvany <mentoalapitvany@mentok.hu>
Cimzett: "csivan.korjegyzoseg@gmail.com" <csivan.korjegyzoseg@gmail.com>

2018. november 26. 8:16

Tisztelt Kovecs ZolEn Ur!

Peszt6 Ment66llom6s ment6autoinak felszerelts6ge rigy6ben k6rem a segits6g6t.
A tdrsadalmi osszefog6s sztiks6gess6g6nek 6rtelm6ben megsz6litunk minden helybeli, ill. kornydkben,6vd ceget,
intezmeny't, v6llalkoz6st 6s maganembert, aki a let6kor0nkbe kertl, hogy min6l el6bb a betegek szolgalataba
6llithassunk 0jabb, korszerUbb mentestechnikai eszkdzoket.

Az 6letment6shez szuks6ges a megfelel6 technikai hafter biztosit6sa is.
Az OrszAgos Ment6szolgelat Alapitveny feladata a gyfljt6s megszervez6se 6s az eszkoztjk megvasaflasa
Ebben segitunk mi, a lvlent6szolgalat 24 6..ls mUkod6s6ben.

Amennyiben lehetdsege van 16, szemitunk onzetlen tamogatasara, melynek eredm6nyek6nt Paszt6 Ment6allomas
ment6stechnikai eszk6zeinek miel6bbi megvds6rl6sa valik lehet6v6.

Uta16s eset6n sz6mlaszamunk:

CIB bank 10700608-498911o2-512aa002

Segit6 sz6nd6ket megkoszonve jo eg6szs6gel kivenunk!
SzAcsdnyi Erzsebet
36-30/688-0295

Orszegos Ment6szolg6lat Alapitviny

hfipsJ/mait.google.com/mail/u/O?ik=3a3'l

OBbfbo&view=pt&search=all&permthid=thread-f'/.3A161A179423711799091&simpl=msg-f%3416181794
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