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Kőbányai Önkormányzat 
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,{ <f J . szám ú előterjesztés 

Előterjeszt és 
a Humánszolgáltatási Bizottság részére 

a Rákosmente Mentéséért Alapítvány 2014. évi támogatásának elszámolásáról 

I. Tartalmi összefoglaló 

A Rákosmente Mentéséért Alapítvány támogatási kérelméről szóló 214/2014. (IV. 17.) KÖKT 
határozat alapján Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Rákosmente Mentéséért Alapítvány (1108 Budapest, Tóvirág u. 14. III/15., a továbbiakban: 
Alapítvány) részére 200 OOO Ft egyszeri támogatást biztosított. 

A Támogatási szerződés (a továbbiakban: szerződés) 6. pontja alapján az Alapítványnak a 
támogatási összeg felhasználásával 2014. december 31-éig tételesen el kellett számolnia és 
beszámolót készítenie az Önkormányzat részére. 

Az Alapítvány kuratóriumának elnöke, Imre Péter (a továbbiakban: elnök) határidőben 

megküldte a támogatási összeg tételes elszámolását, mellékelve a záradékolt számla és a 
pénzügyi teljesítést igazoló bankszámlakivonat hitelesített másolatát. 

A támogatási összeg tételes elszámolása: 
Számla kibocsátója Számla Megnevezés Számla teljes 

sorszáma összege 
l. Magyar Resuscitatios 0313/2014 7 fő CPR-AED 280 OOO Ft 

Társaság instruktori képzése 
Összesen: 280 OOO Ft 

Az Alapítvány a szerződésben kapott összegnél 80 OOO Ft-tal többel számolt el, az elszámolás a 
szerződésben foglaltaknak megfelel. Az Alapítvány által benyújtott elszámolást és a benyújtott 
számla másolatát az előterjesztés 2. melléklete tartalmazza. 

Az Alapítvány a 2014. évben az alábbi tevékenységeket látta el: 
a) közreműködött a Rákoskeresztúri Mentőállomás gépjárművein a mentéstechnikai 

eszközök fejlesztésében, 
b) támogatta az ingyenes újraélesztés oktatásához szükséges oktatási segédeszközök 

beszerzését és az oktatói jogosítványok megszerzését, megújítását, 
c) az Európai Resuscitatios Társaság felhívására részt vett az Európai Újraélesztési Nap 

("Restart a Heart Day") rendezvényen, ennek keretében két helyszínen (Árkád 
bevásárlóközpont és Pesti úti TESCO) végeztek egész napos alapszintű újraélesztési 
oktatást, 



d) számos sportrendezvény egészségügyi biztosítását végezték el, valamint több alkalommal 
részt vettek egészségügyi felméréssel, tanácsadással kapcsolatos rendezvényeken. 

A támogatás elszámolásáról szóló döntés a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 

Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2011. 
(IX. 23.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 2. pont 2.1. alpontja alapján a Humánszolgáltatási 
Bizottság hatásköre. 

II. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

Humánszolgáltatási Bizottsága meghozza az előterjesztés l. mellékletében foglalt határozatot. 
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Budapest, 2015. április "Ú . " 
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Radványi Gábor 

l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 
Humánszolgáltatási Bizottsága 

.. ./2015. (IV. 14.) határozata 
a Rákosmente Mentéséért Alapítvány 2014. évi támogatásának elszámolásáról 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 
Humánszolgáltatási Bizottsága a Rákosmente Mentéséért Alapítvány 2014. évi támogatásának 
elszámolását elfogadja. 
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Köszönettel vettük a 2014. évben nyújtott anyagi támogatásukat, amellyel alapítványunk mű-
ködtetéséhez jelentős mértékben hozzájárultak. 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2014. évi költségvetésről szóló 
2/2014. (Il. 20) önkormányzati rendelet alapján folyásításra került támogatással kapcsolatban 
a következő számlát nyújtom be: 

Kibocsátó: Tétel: 
Magyar Resuscitatiós Társaság 7 fő CPR-AED instruktori képzése 220472,40 Ft 
1125 Budapest, Kútvölgyi út 4. nettó (280000 Ft bruttó) értékben. 

Alapítványunk a 2014. évben, - a befolyt, közel 2.000.000 Ft támogatásból -meghirdetett 
céljainak megfelelően folytatta tevékenységét: 

• A Rákoskeresztúri Mentőállomás gépjárművein máiházott mentéstechnikai eszközök 
állományát kiemelkedő módon tudtuk fejleszteni. 

• Az alapítvány alapvető törekvését képező ingyenes újraélesztés-oktatáshoz szükséges 
oktatási segédeszközöket, valamint az oktatói jogosítványok megújítását, illetve meg
szerzését tagjaink számára támogattuk 

• Az Európai Resuscitatios Társaság (ERC) felhívására részt vettünk az Európai újra
élesztési nap "Restart a heart day" elnevezésű rendezvényének kiterjesztésében, és 
önállóan két helyszínen - az Árkád bevásárlóközpontban, valamint a Pesti úti Tescá
ban - végeztünk egész napos alapszintű újraélesztés oktatást, amiért elnyertük a Ma
gyar Resuscitatios Társaság különdíját is. 

• Számos sportrendezvény egészségügyi biztosítását végeztük, valamint vettünk részt 
egészségügyi felméréssel, tanácsadással különböző rendezvényeken. 
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, Az alapítvány 2015. évi tervei között szerepe l elhelyezési körletünk, a meglehetősen leromlott 
állagú mentőállomás részleges korszerűsítése, melyet az Országos Mentőszolgálattal közösen 
kívánunk megvalósítani. 

Ebben az évben kezdjük az iskolákban történő újraélesztés oktatást is, amelyet kapacitás 
függvényében tudunk mind szélesebb körben kiterjeszteni. 

Alapítványunk nevében még egyszer köszönöm a tavalyi támogatásukat, és kérem, amennyi
ben lehetőségük van rá, az idei évben is támogassák működésünket. 

Budapest, 2015. január 19. 
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Megnevezés 
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