
Sávoly Község Önkormányzatának 

   Polgármestere 

8732 Sávoly, Petőfi u. 14. 

Tel.: 85/520-168 

 

Ügyiratszám:1781-2/2023.                                7. sz. előterjesztés 

Ügyintéző: Kocsisné Buzás Anita 

Tel.: 85/501-022 

 

ELŐTERJESZTÉS 

SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

2023. február 16-i soron következő nyilvános ülésére a Marcali Mentők Egyesülete  

támogatási kérelméről  

 

 

Tisztelt Képviselő- testület! 

 

      Mencseli Imre, a Marcali Mentők Egyesülete (8700 Marcali, Kossuth u. 41.) elnöke az 

előterjesztéshez mellékelt kérelemmel fordult Önkormányzatunkhoz.  

    Az egyesület a támogatást a felszerelés folyamatos korszerűsítéséhez, a mentőállomás 

épületének külső, belső felújításához, fejlesztéséhez, szakmai képzés segítéséhez, védőruházat 

biztosításához, rekreációs tevékenység szervezéséhez kéri. 

    Javaslom, hogy támogassuk az egyesületet 50.000 – azaz ötvenezer – forinttal.      

 

H a t á r o z a t i   j a v a s l a t 

 

Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Marcali Mentők 

Egyesülete (8700 Marcali, Kossuth u. 41.) kérelmét és úgy határoz, hogy az egyesületet 

munkáját 50.000 – azaz ötvenezer – Ft-tal támogatja. A támogatás forrása az Önkormányzat 

2023. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet 2. melléklet egyéb működési célú 

támogatások államháztartáson kívülre során kerül megtervezésre. 

 

Felelős: Schuller Tibor polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

Sávoly, 2023. február 7. 

 

                                                                                                                Schuller Tibor 

                                                                                                                 polgármester 

 



 Marcali Mentők Egyesülete 

 8700 Marcali Kossuth u.41 

 E –mail: mentok.marcali@gmail.com  

 Adószám: 19347394-1-14 

 Számlaszám: 10403947-50527072-57551009 

 Telefonszám: +36302792966 

 

Iktatószám: 2-2022     Tárgy: 2023 évi támogatási kérelem 

  

Kistérségi Önkormányzatok 

Székhelyén 

 

Tisztelt Polgármester Asszony/Úr, Tisztelt Képviselő Testület! 

 

 
Először is szeretetben, egészségben és sikerekben gazdag, boldog új esztendőt kívánok 

bajtársaim és magam nevében! 

Elkötelezett célunk, hogy az Országos Mentőszolgálat Marcali mentőállomásának fejlesztését 

elősegítsük, valamint kiemelt célunk a Marcali városában és a mentőállomás vonzáskörzetében 

élő, dolgozó vagy bármely célból ideiglenesen tartózkodó személyek magas színvonalú 

sürgősségi és eseti mentő ellátásának biztosítása, a felszerelés folyamatos korszerűsítése, a 

mentőállomás épületének külső, belső felújítása, fejlesztése, szakmai képzés segítése, 

védőruházat biztosítása, rekreációs tevékenység szervezése.  

 

 

Tisztelettel kérem, hogy lehetőségeikhez mérten a szervezetünket 2023 évben anyagi 

hozzájárulással támogatni szíveskedjenek (100 forint /lakosságszám arányában).  

Az egyesületünk adatai: 

Név: Marcali Mentők Egyesülete 

Cím: 8700 Marcali Kossuth L. u.41 

E –mail: mentok.marcali@gmail.com 

Adószám: 19347394-1-14 

Számlaszám: 10403947-50527072-57551009 

 

Előre is köszönöm szíves együttműködését és várom pozitív elbírálását.  

 

 

Szívélyes üdvözlettel: 

 

 

Marcali, 2023. január 12. Mencseli Imre 

Marcali Mentők Egyesület Elnöke 

 
Készült: 1 példányban 

Egy példány: 1 lap 

 

 

melléklet
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