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Előterjesztés a Képviselő-testület részére 

1e~-. számú előterjesztés 

a Rákosmente Mentéséért Alapítvány támogatási kérelméről 

l. Tartalmi összefoglaló 

Imre Péter, a Rákosmente Mentéséért Alapítvány (1108 Budapest, Tóvirág u. 14. III/15., a 
továbbiakban: Alapítvány) kuratóriumi elnöke támogatási kérelemmel fordult az Önkormányzathoz. 
Az Alapítvány célja az országos mentőszolgálat Rákoskeresztúron levő mentőállomásának 

támogatása, eszközfejlesztése, a munkakörülmények javítása és a továbbképzések biztosítása. A 
megnövekedett elvárásoknak megfelelően igyekeznek fejlesztéseket eszközölni a mentőállomáson, 
a jelenlegi gyakorlat szerint többnyire a dolgozók adják össze az apróbb eszközök árát. 

II. liatásvizsgálat 

A rákoskeresztúri mentőállomás ellátási körzetébe tartozik Kőbánya, ezért a mentések jelentős 
részét teszik ki a kőbányai rosszullétek, balesetek. A mentőállomás munkatársai rendszeresen 
végeznek szállításokat a Bajcsy-Zsilinszky Kórházból magasabb szintű gyógyintézetekbe, valamint 
a kórház osztályai között. Rendszeresen végeznek továbbá ingyenes újraélesztésoktatást laikusok 

számára. 

Négy mentőautójuk felszerelését az alábbiak szerint szeretnék bővíteni: 
l. speciális égési kötszer, melyből egy készlet kb. 200 eFt-ból állítható össze, 
2. gyógyszeradagoló pumpa, melyet külfóldről szeretnének beszerezni (olcsóbb használt), 

melynek ára kb. 200-300 eFt, 
3. Lucas2 nevű mellkaskompressziót végző gép, ára 3,5-4 M Ft, 
4. rootoros szívó készülék, ára 200 eFt. 

Az Alapítvány elnöke nem jelölt meg kérelmében konkrét támogatási összeget, de szívesen vennék 

a Kőbányai Önkormányzat támogatását a céljaik megvalósításához. 
Tekintettel a mentőszolgálat kőbányai lakosok mentésében történő aktív részvételére, az 
Alapítvány részére 200 OOO Ft összegű támogatást javasolok. 



III. V égrehajtás feltételei 

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. 

A támogatás nyújtásának feltétele a forrás biztosítása, amely a Budapest Főváros X. kerület 

Kőbányai Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (Il. 20.) önkormányzati rendelet 

12. melléklet 3. során (Képviselő-testület működési célú általános tartaléka) rendelkezésre áll. 

Az egyesülési jogró!, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 

támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 75. § (l) bekezdése szerint 2012. január l. napját 

követően csak olyan civil szervezet részesülhet költségvetési támogatásban, amely a 30. § szerint 

letétbe helyezte az előző évről szóló beszámolóját (mérleget, egyszerűsített mérleget), az 

eredménykimutatást ( eredménylevezetés) és kettős könyvvitel esetében a kiegészítő mellékletet, 

valamint közhasznú szervezet esetében a közhasznúsági mellékletet. Ennek megfelelően az 

Alapítványnak igazolnia kell, hogy a szervezet a beszámolóját letétbe helyezte az Országos 

Bírósági HivatalnáL 

IV. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az 

előterjesztés l. mellékletében foglalt határozatot. 

Budapest, 2014. április" :!J. " 

~uWn 
Weeber Tibor 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 
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l. me/lék/et az előteljesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

.... /2014. (IV. 17.) határozata 
a Rákosmente Mentéséért Alapítvány támogatási kérelméről 

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Rákosmente 
Mentéséért Alapítvány (1108 Budapest, Tóvirág u. 14. III/15.) részére 200 OOO Ft egyszeri 
támogatást biztosít a Budapest Fő város X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2014. évi 
költségvetéséről szóló 2/2014. (IL 20.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 3. sora (Képviselő
testület működési célú általános tartaléka) terhére. 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szerződés megkötésére, az előirányzat

átcsoportosítás végrehajtására, valamint a költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a 
szükséges intézkedés megtételére. 

Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
azonnal 
a polgármester 
a humán szakterületért felelős alpolgármester 
a Humán Iroda vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

3 



./ 

Rál{osn1ente 

110B BudapL"'>l~ 

Tisztelt Kőbányai önkörmányzat, 

Tisztelt képviselő-testület! 

Tárgy: 
Ügyintéző: 
E-mail: 
Telefon: 

C· 

támogatás 
Bánki Róbert, titkár 
info@mento17alapitvany.hu 
+ 36-20-7704850 

Az országos mentőszolgálat Rákoskeresztúron levő mentőállomásának támogatására alapítványt hoz
tunk létre. 

A keresztúri mentőállomás ellátási körzetébe tartozik Kőbánya is. Feladatainkjelentős részét adja a 
Kőbányai hívások, rosszullétek, újraélesztések, balesetek. Rendszeresen végzünk a Bajcsy kórházból 
őrzött szállításokat magasabb szintű gyógyintézetekbe valamint a kórház osztályai közötti sürgős szál
lításokat 

A megnövekedett elvárások érdekében szükség van fejlesztésre ami már elindult a mentőállomáson is, 
gyakorta szereztünk be apróbb eszközöket saját 

forrásból - konkrétan a dolgozók adták össze bizonyos eszközök árát. 

Alapítványunk céljai: a rákoskeresztúri mentőállomás eszközfejlesztése, a munkakörülményekjavítá
sa, oktatások szervezése, továbbképzések támogatása. 

Rendszeresen végzünk ingyenes laikus újraélesztés oktatást. 

A négy mentőautónk felszerelését szeretnénk bővíteni. 
l. speciális égési kötszer egy nagyméretű, majd teljes testet fedő ilyen kötszer 40E forint, egy készlet 
kb 200 E forintból összeállítható. 

2. gyógyszeradagoló pumpa- ez újonnan itthon 600000 és 1.2M között van, külföldről szeretnénk 
használt készüléket beszerezni, kb 200-300 E forint értékben. 

3. Nagy álmunk egy Lucas2 nevű az újraélesztés fizikai részét, azaz a mellkas kompressziót végző 
gép, ez menetközben is minőségi mellkaskompressziót tud létrehozni. Ennek ára 3.5-4 M forint. Van 
ilyen a városban 2 db ha jól tudom, távol van mind a kettő. 
4. Egy motoros szívó készülék- ez 200 E forint, bruttó. 

Azzal a kéréssel fordulok Önhöz, amennyiben a képviselő testület támogatásra méltónak találja törek
vésünket szívesen fogadnánk Kőbányai Önkormányzat támogatását is. 
Alapítványunk adatai: 

Rákosmente Mentéséért Alapítvány 
Budapest, 1108. Tóvirág utca 14 3/15 
Adószám: 18517226-1-42 

Számlaszám: 11710019-20000923 

Budapest, 2014. március 18. 
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/! '..J ~l/ (V, 
Imre Péter 

Kuratóriumi elnök 

06-20-4160822 
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