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Tisztelt Képviselő-testület!  

 

A Magyar Mentőmotoros Szolgálat az alábbi támogatási kérelmet nyújtotta be 

Önkormányzatunknak: 

 

„ A Magyar Mentőmotoros szolgálat és annak működését segítő alapítványnak nagy szüksége 

van minden jószívű és segítőkész támogatásra. Amennyiben a továbbiakban is szándékukban 

áll a munkánkat segíteni a következő kéréssel és módosítással fordulok önökhöz. 

A balatoni mentőmotor szezonálisan, a nyári időszakban dolgozik, aminek ellátási területébe 

tartozik az Önök települése is. Ez a motor mindig kistestvére volt a budapesti másik 3 motornak. 

Mi igyekszünk mindent megtenni azért, hogy a körülményeink és eszközeink a legjobbak 

legyenek.  

Ennek tükrében szeretnénk, ha támogatásukkal a mi munkánkat segítenék és az esetlegesen 

felajánlott pénz nem a közösbe kerülne, hanem a helyiek ellátását és az itt dolgozók munkáját 

segítené. 

Nagy segítséget jelentene, ha tárgyi vagy pénzbeni felajánlásukkal kizárólag a balatoni 

mentőmotor felhasználására adnák a támogatást. 

Amennyiben megengedik, megosztanám Önökkel azokat a tárgyi eszközöket, amik nagyban 

segítenék a munkánkat és megkönnyíthetné adminisztrációs feladatunkat. 

 

A telephelyünkön van egy öreg sajnos lassan használhatatlan számítógép, aminek a cseréje már 

évekkel ez előtt aktuális lett volna. Óriási segítséget jelentene egy irodai felhasználásra 

alkalmas lap top amin gyorsan és várakozás nélkül, a lefagyásokat elkerülve lehetne 

adminisztrálni. 

A mentő autókon és a budapesti mentőmotorokon található egy menet rögzítő kamera, sajnos 

ez nekünk nincs. Kétes közlekedési szituációk esetén segíthet minket a tisztázásban. 

A telephelyen rendelkezésünkre áll internet, de ennek megosztása nem megoldott router nélkül. 

Nagy álmunk lenne egy olyan készülék, ami a gyógyszerek pontos adagolásában segíthet 

(infúziós pumpa), de ennek ára sajnos olyan magas, hogy beszerzése nem megoldott. 

 

Ezen eszközök, vagy eszköz bármelyike nagy segítségünkre lenne. 

 

Bízom benne, döntésük pozitív lesz, annak ellenére, hogy támogatási kérelmemet módosítani 

kellett a már lezajlott továbbképzés miatt. 

 

Köszönettel és tisztelettel! 

 

Juhász Gábor” 

   

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztésben foglaltak megvitatására és 

határozathozatalra! 
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