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(J_S . számú előterjesztés 

a Rákosmente Mentéséért Alapítvány támogatási kérelméről 

I. Tartalmi összefoglaló 

Imre Péter, a Rákosmente Mentéséért Alapítvány (1108 Budapest, Tóvirág u. 14. 111/15., 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. 

II. Hatásvizsgálat 

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 újraélesztés-oktatást laikusok 
számára. 

Az Alapítvány az elmúlt évben a Rákosmente Mentéséért Alapítvány támogatási kérelméről szóló 
214/2014. (IV. 17.) KÖKT határozat alapján 200 OOO Ft támogatásban részesült az 
Önkormányzattól, a támogatási összeg felhasználásával az Alapítvány határidőben elszámolt. 

Az Alapítvány 2015. évi tervei között szerepel a meglehetősen leromlott állapotú mentőállomás 
részleges korszerűsítése, amelyet az Országos Mentőszolgálattal közösen kívánnak megvalósítani. 
Az Alapítvány az idei évben pótolni kívánja az előző évben felhasznált anyagokat, kötszereket és 
tovább kívánja fejleszteni amentéstechnikai eszköz-állományt. 

2015. évben szükséges beszerezniük égési kötszercsomaga kat, végtag-rögzítő eszközöket és 
intubációs szondakamerát. 

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, javasalom az 
Alapítvány részére 200 OOO Ft összegű támogatás biztosítását. 



III. V égrehajtás feltételei 

A támogatásról szóló döntés a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 42. § 4. pontja alapján a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. 

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

Kőbányai Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 
12. melléklet 4. során (Képviselő-testület működési célú általános tartaléka) meghatározott 
l O OOO eFt összegű előirányzatból biztosítható. 

Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 75. § (l) bekezdéseszerint 2012. január l. napját 
követően csak olyan civil szervezet részesülhet költségvetési támogatásban, amely 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 letétbe helyezte. 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, 2015. április "g. " 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

Dr~ 
jegyző 
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'---- Radványi Gábor 
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l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

.... /2015. (IV. 16.) határozata 
a Rákosmente Mentésért 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 Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2015. évi 
költségvetéséről szóló 4/2015. (Il. 20.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 4. 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 átvezetésérdekében 
a szükséges intézkedés megtételére. 

Határidő: 2015. május 30. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

3 



r 

Rákosmente Mentéséélljt;~l.IJDÍ'~Vány 

1108 Budapest, Tóvirág u. 14. 

Kovács Róbert 
polgármester 

Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 

1102 Budapest, 
Szent László tér 29. 

Tisztelt Polgármester úr és képviselő testület! 

Tárgy: 
Ügyintéző: 
E-mail: 
Telefon: 

\)' \ 

Megkeresés 
Bánki Róbert 
info@mento17alapitvany.hu 
+36-20-770-48-50 

Köszönettel vettük a 2014. évben nyújtott anyagi támogatásukat, amellyel alapítványunk mű
ködtetéséhez jelentős mértékben hozzájárultak. 

Kérem, amennyiben lehetőségük van rá, az idei évben is támogassák működésünket. Az el?
irányzott beszerzések alapján, az idei évben pótolni kívánjuk az előző évben felhasznált anya
gokat, kötszereket, fejleszteni kívánjuk tovább a mentéstechnikai eszköz-állományunkat, il
letve az idei működésünk is nagy terhet jelent az alapítvány költségvetésére nézve. 

A teljesség igénye nélkül, csupán néhány eszközt említek a 2015. évi beszerzési terveinkből: 
égési kötszer csomagok, végtag-rögzítő eszközök, intubációs szondakamera. 

Kérem, hogy amennyiben törekvéseinket arra méltónak találják, tiszteljenek meg bennünket 
lehetőségeikhez mérten anyagi támogatásukkal. 

Budapest, 2015. február 20. 

Tisztelettel: 
~------------7 -~------------;:~e Péter, ' 

kuratóriumi elnök 

Rákosmente Mentéséért Alapftvány 
1108 Budapest, Tó virág u. 14. 3!l5. 

Adószám; 18517226-1-42 


