
BUDAPEST FÖV ÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 
ALPOLGÁRMESTERE 

Tisztelt Népjóléti Bizottság! 

Tárgy: Javaslat alapítványi támogatási 
kérelmek elbírálására 

Mellékelten beterjesztern a Peter Cemy Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért 
Kiemelkedően Közhasznú Szervezet és a Szívbeteg Csecsemőkért Közhasznú Alapítvány 
önkormányzatunkhoz eljuttatott adománykérő levelét. 

l. A Peter Cemy Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért Kiemelkedően Közhasznú 
Szervezet (1083 Budapest, Bókay János utca 53.) Budapesten és körülbelül 140 km-es 
körzetében végez speciális koraszülöttmentést és -szállítást. Az Alapítvány a koraszülöttek 
mentési munkáihoz szükséges működési és beruházási költségek finanszírozását túlnyomó 
részben adományokból biztosítja. 

Az Alapítvány munkatársai Kőbánya ellátási területén a 2010. évben 754 425 Ft értékben 
végeztek térítésmentesen neonatális mentési, szállítási és sürgősségi ellátást. 

Polgármester úrhoz eljuttatott kérelmében a Peter Cemy Alapítvány a Beteg Koraszülöttek 
Gyógyításáért Kiemelkedően Közhasznú Szervezet - a további koraszülöttmentés 
biztosításának érdekében- költségei fedezéséhez kér segítséget. 

Kérem a Tisztelt Bizottságot, tárgyalja meg a kérelmet, és döntsön a határozati javaslatokróL 

1.1 Határozati javaslat: 
A Népjóléti Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Peter Cemy Alapítvány a 
Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért Kiemelkedően Közhasznú Szervezet (l 083 Budapest, 
Bókay János u.53.) munkájához ......... Ft támogatást nyújtson. 

1.2 Határozati javaslat: 
A Népjóléti Bizottság nem javasolja a Képviselő-testületnek a Peter Cemy Alapítvány a 
Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért Kiemelkedően Közhaszn ú Szervezet (l 0 83 Budapest, 
Bókay János u.53.) támogatását. 

2. A Szívbeteg Csecsemőkért Közhasznú Alapítvány a szívbeteg csecsemők kórházi ellátási 
színvonalának emeléséért, műtéti és túlélési esélyeik javításáért, testi-lelki rehabilitációjukért, 
valamint csecsemőkori rejtett szívbetegségek feltárása érdekében 1997 óta több millió 
forinttal támogatta a magyarországi gyermekkórházakat Önkormányzatunkhoz eljuttatott 
kérelmében az Alapítvány a Bethesda Gyermekkórház és a Tűzoltó Utcai Gyermekklinika 
kardiológiai műszerezettségének megújításához kér anyagi támogatást. 

Kérem a Tisztelt Bizottságot, tárgyalja meg a kérelmet, és döntsön a határozati javaslatokróL 



2.1 Határozati javaslat: 
A Népjóléti Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Szívbeteg Csecsemőkért 
Közhasznú Alapítvány (1091 Budapest, Üllői út 155.) munkájához ......... Ft támogatást 
nyújtson. 

2.2 Határozati javaslat: 
A Népjóléti Bizottság nem javasolja a Képviselő-testületnek a Szívbeteg Csecsemőkért 
Közhaszn ú Alapítvány (l 091 Budapest, Üllői út 15 5.) támogatását. 

Budapest, 20 ll. március 19. 

Törvényességi szempontból látta: 

Dr. Sza ó Krisztián 
jegyző 

Weeber Tibor 
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Tisztelt Polgármester Úr! 

Az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően, a Peter Cemy Alapítvány, mint kiemelkedően 
közhasznú szervezet nevében, szeretném tájékoztatni Önt és kedves munkatársait az Alapítványi 
Mentőszolgálatunk 20 l 0-dik évi működéséről. 

Speciálisan felszerelt rohamkocsijaink a 2.866 kivonulás során 158.877 km-t futottak. Gépi 
lélegeztetésre 523 esetben került sor. Hiánypótló, éjjel-nappali szolgálatunk Budapesten és a 
környező 8 megyében (Bp kb.l40km sugarú körzete) biztosította a koraszülöttek és a beteg 
újszülöttek speciális mentését, őrzött szállítását és n~onatológiai sürgősségi ellátását. 

Az Önök Önkormányzatának egészségügyi területi ellátási kötelez~ttségéhez - a neonatológiai 
sürgősségi ellátás terén - az elmúlt évben, illetve évtizedben - a Peter Cemy Alapítvány az 
alábbiak szerint járult hozzá: 

Neonatális mentés-szállítás-sürgősségi ellátás 2010 2001-2010 között összesen 
- Esetszám 35 576 
- PCA által nyújtott térítésmentes szolgáltatás értéke 2 433 620 Ft 29 119 838 Ft 
- Aliami szerepvállalás a mentés-szállításban 69% 58%-96% 
- Önkormányzatuknak nyújtott térítésmentes PCA segítség 754 425 Ft 7215113Ft 

A koraszülöttmentést lehetövé tevő kiegészítő működési, valamint a beruházási költségek 
fedezetét az elmúlt tíz évben a Peter Cemy Alapítvány nagylelkű szponzorainak önzetlen 
adományai biztosították 

Örömünkre szolgál, hogy segíthettünk, és kérjük - ha lehetőségeik engedik - a továbbiakban is 
támogassák adományaikkal, valamint l %-os fe la j áulásaikkal kiemelten közhaszn ú alapítványunk 
mun.ldját. 
Segítségüket ezúton is előre köszönve 

Buda est, 2010. február 15. 

www.cerny.hu, www.pca.hu 
1083 Budapest, Bókay J. u. 53· 

Telefon: 323-3001 

? ' ? . . . 
info@cerny.hu, info@pca.hu 
1450 Budapest, Pf.: 10 
Fax: 323-3005 
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Segítségiiket szeretném kémi, hogy a Bethesda Gyermekkórház és a Tűzoltó utcai gyermekklinika 
műszerezettségének fejlesztéséhez hozzájárulhassunk. A hatékony munkavégzéshez nagyszükségük lenne több 
betegmegőrző monitorra, EKG berendezésre, fonendoszkópra, vémyomásmérőkre amiket a 2011 első 
negyedévben szeretnénk számukra átadni. A műszerek várható beszerzési ára 3.000.000 Ft. A két 
gyermekkórházban együttesen, éves szinten 3-4000 kardiológiai vizsgálatra heutalt gyermeket gyógyítanak. 
Ilyen megterhelés mellett, sajnos hamar amortizálódnak a műszerek, folyamatos utánpótlásuk, illetve az új, a 
beteg gyermekeket magasabb színvonalon vizsgáló műszerek beszerzése folyamatos feladata alapítványunknak. 

p 

Közhasznú alapítványunk célja a szívbeteg csecsemők és gyermekek kórházi körülményeinek 
javítása, túlélési esélyeik növelése, egészséges felnőtté válásuk elősegítése. 1997-óta közel 50 millió forinttal 
támogattunk több országos jelentőségű gyermekkórházat, többek között a Tűzoltó utcai Gyermekklinikát, a 
Heim Pál Gyermekkórházat, a Bethesda Gyermekkórházat, a Semmelweis Egyetem I. számú 
Gyermekklinikáját és az Országos Kardiológiai Intézetet. Vásároltunk ezen intézmények részére újraélesztő 
berendezést, EKG készüléket, gyermek-vérnyomásmérőket és infúziós pumpákat. Részt vettünk szívsebészeti 
műtő felújításában és szívultrahang vizsgáló-szoba kialakításában. 

Az eltelt évek során sok vállalkozás gondolta úgy, hogy meghízik bennünk és támogatja munkánkat. 
Az ő segítségük nélkül mindez nem valósulhatott volna meg! 

Adományaikat hálásan köszönjük a gyermekek nevében is, akiken így segíteni tudtunk az Önök 
támogatásávaL 

Budapest, 2011. március 
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Tájékoztató levél melléklete alapítványunk főbb eredményeiről! 

Tudjuk, hogy a vállalkozások nincsenek könnyű helyzetben a gazdaság jelen állása szerint. Mégis, abban a reményben 
fordulunk Önökhöz, hogy lehetőséget találnak arra, hogy adományukkal segítsenek. 

Közhasznú alapítványunk célja a szívbeteg csecsemők és gyermekek kórházi körülményeinek javítása, túlélési esélyeik növelése, egészséges 
felnőtté válásuk elősegítése. 1997-óta több mint 37 millió forinttal támogattunk több országos jelentőségű gyermekkórházat, többek között a Tűzoltó 
utcai Gyermekklínikát, a Heim Pál Gyermekkórházat és az Országos Kardiológiai Intézetet. Vásároltunk ezen intézmények részére újraélesztő 
berendezést, EKG készüléket, gyermek-vérnyomásmérőket és infúziós pumpákat. Részt vettünk szívsebészeti műtő felújításában és szívultrahang 
vizsgáló-szoba kialakításában. Alapítványunk többek között az alábbi jelentősebb segítséget nyújtotta: 

!997: - 600e Ft értékű 3 csatornás EKG készülék vásárlása a Tűzoltó utcai Gyermekklinikának, 
- 200e Ft értékű orvosi műszer és számítógép vásárlása a XIII. kerületi Gyermekorvosi Szolgálatnak, 

1998: -IM Ft értékben 3 db orvosi műszer vásárlása az Országos Kardiológiai Intézetnek, 
- 500e Ft értékű folyamatos vérnyomásmérő manitor a Heim Pál Gyermekkórház Szakrendelőjének, 
- 500e Ft értékű hozzájárulás egy objektív szemfenék vizsgáló vásárlásához, a Tűzoltó utcai Gyermekklinikának, 

1999: -IM Ft értékű hozzájárulás a Tűzoltó utcai Gyermekklinika szívsebészeti műtőjének a felújításához, 
- 800e Ft értékű hozzájárulás a Tűzoltó utcai Gyermekklinika műtőjében használatos speciális monitorhoz, 

2000: - 226e Ft értékű műtőben használatos komplett mosdóegység a Tűroltó utcai Gyermekklinikának, 
- 400e Ft értékű klimaberendezés a Tűroltó utcai Gyermekklinika szívultrahang vizsgáló részére, 
-2M Ft értékű hozzájárulás a Tűroltó utcai Gyermekklinika Kardiológiai Osztályának az átépítéséhez,. 

2001: -lM Ft értékben orvosi műszerek vásárlása a Tűzoltó utcai Gyermekklinika Kardiológiai Osztálya részére, 
- 614e Ft értékben burkoló elemeket (műfii), a Tűroltó utcai Gyermekklinika lábadozóknak fenntartott tetőteraszára, 
- L9M Ft értékű Fujitsu-Siemens számitógép, projector, vetítővászon és 200 db újraírható CD lemez, a .Tűzoltó utcai Gyermekklinika részére, 
- 628e Ft értékű számítógép szaftvereket a fenti szívultrahang vizsgálatban használt számítógéphez, 

2002: - 450e Ft értékű tűzállóajtó a Tűzoltó utcai Gyermekklinika részére, 
- 220e Ft értékben hozzlijárulás egy röntgen berendezéshez a Tűzoltó utcai Gyermekklinika részére, 
- L8M Ft értékben a Tűroltó utcai Gyermekklinika szívultrahang vizsgáló felújítása, bútorozása és felszerelése, 
- 2.1M Ft értékű 3 db infúziós pumpa és egy EKG Holter rendszer a Tűzoltó utcai Gyermekklinika részére, 

2003: -1,6M Ft értékűújraélesztő berendezés (defibrillátor) a Tűzoltó utcai Gyermekklinika részére, 
~ 515e Ft értékű hozzájárulás egy beteg-orvos személyhívó rendszerhez, a Tűzoltó utcai Gyermekklinikán, 

2004: - 1.9M Ft értékben egy betegmegőrző monitor a Tűzoltó utcai Gyermekklinika Kardiológiai Osztálya részére, 
- l .3M Ft értékben 12 csatornás EKG készülék a Tűzoltó utcai Gyermekklinika Kardiológiai Osztálya részére, 
-476c Ft értékben ABPMvérnyomásmérő monitor, és számítógép a Bethesda Gyermekkórház részére, 
- !.2M Ft értékben:2 db Seinex-700 típusú csecsemő, gyermek és felnőtt vérnyomásmérő a Tűzoltó utcai Gyermekklinika részére, 
~ 493eFt értékben 5db.új, Rehau típusú ablakok a Tűzoltó utcai Gyermekklinika KardiológiaiOsztálya részére, 
- 3,2M Ft értékben .l db KettJer típusú kerékpár- ergonométer a Tűzoltó utcai Gyermekklinika részére, 

2005: - 199e Ft értékben l db InFocus Xl a típusú projektor a Tűzoltó utcai Gyermekklinika részére, 
- 230e Ft értékben hozzájárultunk a SE IL sz. Gyermekklinika szakorvosának a Nemzetközi Gyermekkardiológiai Konferencián való részvételéhez, 
- 226e Ft értékben gyermekgyógyászati szakkönyv nyomdaköltségéhez való hozzájárulás, melynek szerzője Dr Szamosi Tamás a MATGySz elnöke, 
-3M Ft értékben egy PhilipsM3 ellenőrző monitor a SE II. sz. Gyermekklinika részére, 

2006: - 230e Ft értékben hozzájárultunk a SE II.sz. Gyermekklinika szakorvosának a Nemzetközi Gyermekkardiológiai Konferencián való részvételéhez, 
- 320eFt értékben egy 3A02038 Sony ultrahangprinter és 4 doboz hozzávaló speciális papír a Tűzoltó utcai Gyermekklinika részére, 

• ·' -697 e Ft értékben egy-HeartScreen 80G-L 3 csatornás EKG a Tűzoltó utcai Gyermekklinika Kardiológiai Osztálya.részére, 
- 1,44M Ft értékben egy·ArguSys FD holter monitor a Bethesda Gyermekkórház Kardiológiai Osztálya részére,. 
- 756e Ft értékben egy Vitalmanitor a Bethesda Gyermekkórház Kardiológiai Osztálya részére, 

2007: - 320e Ft értékben lOdarab-Angelcare légzésfigyelő, fokorottan veszélyeztetett.csecsemők otthoni védelmére, 
- 235e Ft értékben l dbPanásönic mikrosütöt és 3 db Tempus forgószéket a Tűzoltó utcai Gyermekklinika K:ardiológiai Osztálya részére, 

'''":;N.;::. • - 500e Ft értékben l db~Infosomat space volumetríkus pumpa SE Lsz. Gyermekklinika újszülött sebészeti osztáiy,részére, 
- 740e Ft értékben nyílászárókés számítógép a Tűzoltó utcai Gyermekklinika Kardiológiai Osztálya részére, · 

2008: - 340e Ft értékben a SE ll.sz. Gyermekklinika szakorvosának a Nemzetközi Gyermekkardiológiai Konferencián való részvételéhez, 
- !,27M Ft értékben egy DASH 3000 monitor, a Bethesda Gyermekkórház Intenzív Osztálya részére, 
- 400e Ft értékben egy B.BRAUN koraszülött infúziós pumpa a SE Lsz. Gyermekklinika intenziv osztálya részére, 
.:_ l OOe Ft értékben hozzájarultunk a SE II.sz. Gyermekklinika szakorvosának a Nemzetközi Gyermekkardiológiai Konferencián való részvételéhez, 
- l OOe Ft értékben a San Marcó utcai Down kóros gyermekek számára művészetterápiás karácsonyi műsor megszervezése. 

2009: -3M Ft értékben a l db Telecam SL karnera CCU, kamerafej, Neovo Színes LCD monitor, Hopkins II optika 30•, a Bethesda Gyermekkórház részére. 
- 150e Ft értékben l db elektromos ágyat a Tűroltó utcai Gyermekklinika részére 
- 50e Ft értékben ho:ú.ájáfultunk a SE IL sz. Gyermekklinika szakorvosának a ,,Krónikus betegségek megelőzése" című kongresszus megszervezéséhez, 

201 O: - 608e Ft értékben l dbszámítógépet, nyomtatót, l db ABPM ambuláns vérnyomásmérő monitort a Tűroltó utcai Gyermelddinika szivultrahang swblija részére. 
- 300e Ft értékben !db számítógépet, monitort és a gyógyító munkához szOkséges orvosi eszközöket a Tűroltó utcai Gyermekklinika szivultrahang swblija részére 
- 500e· Ft 'értékben ilozllijárultunkegy MAC 1200 EKG megvásárlásához a Bethesda Gyermekkórház'rés'zére 
-l OOe Ft értékben hozzájárultunk a SE II.sz. Gyermekklinika szakorvosának aNemzetközi Gyermekkardiológiai Konferencián való részvételéhez, 

: · Támogatóink segítsége nélkül mindez nem valósulhatott volna meg! 
' l,, " " 

Ado;".ányaikathálásan köszönjük a gyermekek nevében is, akiken így segíteni tud4t~JVs~"J ' 
Budapest, 20llmárcizis~ · Köszönettel: 'KQ · · 
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•• Adószám: l &229367-2-43 
(Adományuk beérkezése után megküldjük önöknek az adócsökkentésre jogosító igazolást, ennek érdekében kérjük, hogy feltétlen tüntessék fel a csekk vagy az átutalási megbízás közlernény 

rovatában; cégek és társas vállalkozások az adószámukat, míg egyéni vállalkozók és magánszemélyek az adóazonosító jelüket l) 



Fővárosi Bíróság 
Pk.61303/1996 

KIVONAT 

alapítvány nyilvántartási adatairól 

Az alapítvány nyilvántartási száma: 6414 

Az alapítvány neve: Szívbeteg Csecsemőkért Alapítvány 

Az alapítvány székhelye: 1091 Budapest, Üllői út 155. 

Az al~pítvány célja: A 0-3 éves korú, magyar állampolgárságú, súlyos, veleszületett 
szívbetegségben szenvedő gyermekek kórházi ellátási színvonalának az emelése. 
Minden magyar állafJlpolgárságú, vagy Magyarországon kezelt, szívrendellenességben 
szenvedő gyermek kórházi· ellátási színvonalának emelése, műtéti és túlélési esélyeik 
javítása, testi és lelki rehabilitációja, valamint a rejtett szívbetegségek feltárásának 
elősegítése. 

Az alapítvány célja szerinti besorolása: egészségügyi tevékenység 

Az alapítvány közhasznúsági fokozata: Közhasznú 

Az alapítvány képviselőjének neve, lakóhelye: 
Nagy Károly, 2117 Isaszeg, Alkotás u. 66. 

Az alapítványnyilvántartásba vételéről rendelkező jogerős.' bírósági határozat 
száma, kelte: Pk,61303/1996/2, 1996.12.10. · .. · 

A kivonata.fent meghatároz.ott:.alapítvány 2010 év júniu&..hó,08. napján hat!Uyos 
adatairól készült. 

Kelt: BUdapest, 2010. év június hó 08. napján. 

.. , .. '-". 


