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Előterjesztés a Képviselő-testület részére 
a Medicopter Alapítvány támogatási kérelméről 

I. Tartalmi összefoglaló 

Rédei Lászlóné, a Medicopter Alapítvány (1113 Budapest, Karolina út 65., a továbbiakban: 
Alapítvány) elnöke mint a Magyar Légimentő Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Légimentő) 

szerződéses támogatója támogatási kérelemmel fordult az Önkormányzathoz. Az Alapítvány célja 
az országra kiterjedő Iégimentés segítése, anyagi, tárgyi és személyi feltételek biztosítása. 

A Légimentő munkatársai nap, mint nap emberfeletti küzdelmet folytatnak az életüket kockáztatva 
a bajbajutottak megmentéséért az egész ország területén. A hatékony munkához azonban 
hiányosak az anyagi és tárgyi feltételeik, jelenleg defibrillátorokat és mellkaskomprimáló 
eszközöket kívánnak vásárolni. Ezek több milliós eszközök, amiket a szaigálat önerőből nem tud 

megfinanszírozni. 

ll. liatásvizsgálat 

Az Alapítvány elnöke nem jelölt meg a kérelmében konkrét támogatási összeget, hanem a 
legkisebb anyagi segítséget is szívesen veszi. A támogatás odaítélése esetén biztosítani kívánja a 
megvásárolt eszköz átadásakor a személyes jelenlétet és a törvény által biztosított adójóváírás 
lehetőségét is. 
Tekintettel arra, hogy nincsenek pontos információk arra vonatkozóan, hogy az elmúlt években 
hány esetben történt a kerületi lakosokat történő légimentés, továbbá a Iégimentés nem tartozik a 
közfeladatként ellátandó helyi önkormányzati feladatok körébe, így nem javasalom az Alapítvány 
támogatását. 

III. V égrehajtás feltételei 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 12. § (l) bekezdése alapján a költségvetési 
tervezés célja annak biztosítása, hogy tervezett bevételek közgazdaságilag megalapozottan, a 
tervezett kiadások kizárólag a közfeladatok megfelelő ellátásához szükséges mértékben kerüljenek 
jóváhagyásra. 

A támogatásról szóló döntés a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 20 ll. évi C LXXXIX. 
törvény 41. § (9) bekezdése és 42. § 4. pontja alapján a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. 
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IV. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az 
előterjesztés l. mellékletében foglalt határozatot. 

Budapest, 2014. február "i-'" 

,~~ó) 
Weeber Tibor 

J. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

.... /2014. (II. 20.) határozata 

a Medicopter Alapítvány támogatási kérelméről 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Medicopter Alapítvány 
(1113 Budapest, Karolina út 65.) támogatási kérelmét elutasítja. 

Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
azonnal 
a polgármester 
a humán szakterületért felelős alpolgármester 
a Humán Iroda vezetője 
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E-mail: 

A Fővárosi Biróság az Alapítványt az 1959. év IV. törvény (Ptk.) 74/A §-a alapján 8484. sorszám alatt és a 16.Pk.60.069/2002/2 
szám ú határozattal közhaszn ú szervezetkénl vette nyilvántartás ba. 

JJ.ol[.~v.? ~QJ~ .Ü"" ~,.)'--~~.sz.: 224/2014. 

Tárgy: Támogatás kérés <fV"' · . 
. Tisztelt Támogatónkf014 JAN 2 ~ . 

A MEDICOPTER Alapítvány, mint a Magyar Légimentő Nonprofit Kft. szerződéses f~mogatója .ezúton kéri az. ön, 
illetve Cége támogatását kitűzött céljai megvalósításához. ~T ~ 

Az alapítvány célja: 
Az. eg~sz orszá~a kiter~e-dően el?s~gíteni a hatékonyabb légi mentést, és e tevékenység ellátásához biztosítarü. kív. án··.· .Ja a ~· . 
szükseges anyagr, tárgyr es szemetyr feltételeket. ~'~hi · · · 
A Magyar Légimentő Nonprofit Kft. az egész ország területén évről évre egyre több életet tud menteni adományoz'OOlk 
segítségéveL 
Napjainkban egyre több katasztrófa, járvány szedi áldozatait. Sajnos a háztartási, óvodai, iskolai balesetek a 
kisgyermekek és az idősebb korosztály között is gyakoribbak. Nincs megrázóbb élmény annál, amikor tehetetlenül állunk, 
hiába áldoznánk fel mindenünket hogy segítsünk! 
Kérjük segítségüket, hogy a légimentö szolgálat szállító eszközei elegendő megfelelő müszerekkel rendelkezzenek. A 
mentőszolgálat dolgozói nap mint nap emberfeletti küzdelmet folytatnak életüket kockáztatva a bajbajutottak 
megmentéséért. Segítsünk nekik is. 
Természetesen szoros kapcsolat van kiemelten aszülészet és gyermek intenzív osztályokkal országosan, úgy müszeres 
támogatással mint egyedi esetekben anyagi segitséget nyújtva rászorult balesetet szenvedett részére. 

Alapítványunk 2013.évben a Légimentő Kft. részére, támogatóink segitségével megvásároita és átadta az alábbi 
készüléke ket: 

-2 db lapáthordágy 654.000-Ft 
-2 db ResQpoD CE CA 119.000.-Ft 
Légimentősök továbbképzésére 2.900.000.-Ft 

(Súlyos balesetnél ezek az eszközök életet menthetnek, mivel lehetövé teszik, hogy a kórházba érésig a helikopteren is a 
legspeciálisabb kezelést kaphassák a sérültek.) 

Jelenleg az alábbi eszközökre van szükség: 

Eszköz Mennyiség ÁrHUF/db . Már átadott 
Lifepak 15 defibrillátor monitor rendszer 5 db 4.600.000.-Ft + AF A 
Lucas II mellkaskomprimáló eszköz 6 db 3.300.000.-Ft + AFA 
Gyermek sürgősségi ellátás eszközei 

_{2_ulsoximeter, lélegeztető eszközök) 
Gyakorló fantomok (felnőtt, gyermek, 
csecsemő méretben) 

Tisztelt Támogató! 
A legkisebb anyagi segítség is sokat ér! 
Amennyiben eszköz megvásárlásával tud segíteni, természetesen annak átadásánál a jelenléte lehetséges, illetve logó 
elhelyezésére is mód van. , ~';, ~. ,., ," .. _ , t , . ,,.c . : ·~ :.Kl' 
Biztosítjuk a törvény által engedélyezett adókít1ts.lehetöségétminden·esetbem:'· · 
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