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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az Országos Egyesület A Mosolyért Közhasznú Egyesület (Levelezési cím:1325 

Budapest,Pf. 204., Telefon/fax :06-1-413-0696; Bankszámlaszám:11600006-00000000-

13803339 /Erste Bank/; Adószám:18117558-1-41; www.mosolyert.hu) a következő 

kérelemmel keresett meg e-mailben: 

   

“Tisztelt Polgármester Úr! 

   

Köszönjük, hogy lehetőséget adott egyesületünk bemutatkozására. 

Egyesületünk 2005-ben nyitotta meg kapuit azzal a céllal, hogy felkarolja és segítse a 

gyógyíthatatlan betegségben szenvedő gyermekeket, valamint az őket gyógyító intézményeket 

anyagi és természetbeni eszközökkel ellássa. 

Támogatjuk a megyei kórházakat és a gyógyulás reményében a beteg gyermekeket, valamint 

azokat a kiskorúakat, akikre továbbra is műtétek és gyógyszeres kezelésének sokasága vár. 

(Hitelességünk alátámasztásaként mellékleve küldjük a Kórházzal kötött szerződésünket) 

22001122  éévv  eelleejjéénn  eeggyy  NNeeooPPuuffff  úújjrraaéélleesszzttőő  kkéésszzüülléékkkkeell  ttáámmooggaattttuukk  aa  kkóórrhháázzaatt.. 

 A Csolnoky Ferenc Kórházból ezúttal az alábbi műszerek beszerzésében kérték 

segítségünket:  

  

 - 5db elektromos lázmérőt szeretnénk vásárolni a kórháznak,mely a műtéti beavatkozásoknál 

is hatalmas segítséget nyújt.  (350.000Ft+Áfa) 

  

Kérjük, segítse Egyesületünket céljai elérésében, melyet az Ön által felajánlott összeget 

utánvételes értéklevél átvételével vagy ezen összeg átutalásával tehet meg az alábbi számla 

számra,amiről adóigazolást ill. számlát kap, így 100%-ban leírhat az adóalapjából: 

  

Erste Bank: 11600006-00000000-13803339  

Köszönjük a bizalmat, és azt, hogy megtisztelt levelünk elolvasásával. 

Segítség egy mosolyért! 

  

Üdvözlettel:   Szalai Patricia Egyesületi Tag” 

 

Tekintettel arra, hogy a 2012. évi költségvetésben egyéb szervezetek támogatására nem 

különítettünk el forrást, továbbá az egyesület által csatolt, hitelességet igazoló dokumentum 

aláírásával probléma van vagy valami keveredés történt, nem javasolom a támogatást.    

Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására. 

  

 

Eplény, 2012. március 28. 

 

         Fiskál János 

         polgármester 

 

 

http://www.mosolyert.hu/
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Határozati javaslat 

 

 

…/2012.(III.29.) Kt. számú határozat 

 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Országos Egyesület A Mosolyért 

Közhasznú Egyesület (Levelezési cím:1325 Budapest,Pf. 204.) eszközbeszerzésre irányuló 

támogatási kérelmét forráshiány miatt nem tudja támogatni. 

 

A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a döntésről az egyesületet tájékoztassa. 

 

 

Felelős: Fiskál János polgármester 

Határidő: azonnal 

   


