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Előterjesztés a Képviselő-testület részére
a Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszölöttek Gyógyításáért civil szervezet
támogatási kérelméről

I. Tartalmi összefoglaló

Dr. Somogyvári Zsolt, a Peter Cern y Alapítvány a Beteg Koraszütöttek Gyógyításáért (l 0 83
Budapest, Bókay J. u. 53., a továbbiakban: Alapítvány) szakmai vezetője támogatási kérelemmel
fordult a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzathoz (a továbbiakban:
Önkormányzat). Az Alapítvány célja annak az anyagi, technikai és személyi bázisnak a
megteremtése, amely biztosítja a koraszülöttek, a beteg újszülöttek és csecsemők mentését,
szállítását, intenzív ellátását, valamint a gyermekek intenzív kezelését követő teljes körű gondozását
és rehabilitációját
Az Alapítvány 1989-ben szervezte meg és azóta folyamatosan üzemelteti a koraszülött mentő- és
szállító rohamkocsi szalgálatát Az éjjel-nappal üzemelő szaigálat létrehozására azért volt szükség,
mert
a) minden tizenkettedik kisbaba kis súllyal vagy koraszülöttként jön a világra,
b) a leggondosabb szülészeti kezelés mellett sem mindig ott születnek ezek a kisbabák, ahol a
korszerű intenzív kezelést biztosítani tudnák, így oda kell őket szállítani,
c) a 2000 gramm alatti koraszütöttek különösen gondos, azonnali intenzív ellátást igényelnek,
d) az intenzív centrumokban nincs lehetőség a géppel lélegeztetett, gyakran 800-l OOO gramm os
koraszütöttek speciális (kardiológiai ultrahangos, szívkatéteres, computer-tomográfiás,
mágneses-rezonanciás) vizsgálatának elvégzésére, így őket a vizsgálatokra szállítani kell,
e) az élet első pillanataiban történt legkisebb ellátási hiányosság helyrehozhatatlan és
maradandó károsodásokat okozhat, pl. látás és halláskárosodást, mozgásszervi fejletlenséget
vagy szellemi visszamaradást
Egy károsadott újszülött felnevelése és gondozása 40 éves koráig kb. 150-200 millió forintjába
kerül a társadalomnak, a szerencsétlenség emberi és érzelmi következményeit, amelyet
nyilvánvalóan elsősorban aszülők viselnek, számban és összegben kifejezni nem lehet.
Az Alapítvány spedálisan felszerelt rohamkocsijai a 4103 kivonulás során 164 331 km-t futottak,
gépi lélegeztetésre l 014 esetben került sor. Szolgáltatásuk Budapesten és a környező 7 megyében
(Budapest kb. 140 km sugarú körzete) biztosítja a koraszütöttek és a beteg újszülöttek speciális
mentését, őrzött szállítását és a neonatológiai (újszülöttek élettana, kórtana) ellátását.

II. Hatásvizsgálat
Az Alapítvány az elmúlt évben 81 esetben végezte a X. kerületi lakcímmel rendelkező újszülöttek
egészségügyi intézmények közötti szállítását.

Az Alapítvány által a 2015. évben nyújtott, a kerületünk lakosságát érintő neonatális mentés,
szállítás és sürgősségi ellátás összértéke 4 292 502 Ft volt. A 83% állami támogatás
figyelembevételével az Alapítvány a kerület lakosságának 729 725 Ft térítésmentes szolgáltatást
nyújtott az elmúlt évben.
Az Alapítvány által nyújtott adatszolgáltatás alapján a kőbányai lakosokat
alakulását az elmúlt években az alábbi táblázat foglalja össze:
Kerületi újszülött
szállítás/e ll átás esetszámai
2015.év
2014.év
2013.év
2012.év
2011. év
2010.év

81
94
80
79
73
35

érintő

esetszámok

Intézeten kívüli szülések/OMSZ
riasztások esetszámai a
kerületben
9
6
5
5
2

o

A koraszülöttmentést lehetövé tevő működési és beruházási költségek fedezetét az Alapítvány a
támogatók adományaiból biztosítja, ezért kéri, hogy a Képviselő-testület is támogassa a
működésüket adománnyal vagy l %-os felajánlásokkaL
Az Alapítvány az elmúlt évben a Peter Cerny Alapítvány támogatási kérelméről szóló 83/2015.
(111.19.) KÖKT határozat alapján 300 OOO Ft támogatásban részesült az Önkormányzattól, a
támogatási összeg felhasználásával az Alapítvány határidőben elszámolt
Tekintettel a mentőszolgálat évek óta tartó, a kőbányai lakosok mentésében történő aktív
részvételére, javasolom, hogy az Önkormányzat a 2016. évben is 300 OOO Ft összegű támogatást
nyújtson az Alapítvány részére.
III. A végrehajtás feltételei
A támogatásról szóló döntés a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 41. § (9) bekezdése és 42. § 4. pontja alapján a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
A támogatás fedezete a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2016. ev1
költségvetéséről szóló 3/2016. (Il. 19.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 4. sorában (Képviselő
testület működési célú általános tartaléka) meghatározott l O OOO eFt összegű előirányzatból
biztosítható.
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 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
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IV. Döntési javaslat
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az
előterjesztés l. mellékletében foglalt határozatot.
Budapest, 2016. március
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Weeber Tibor

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:

jegyző
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l. melléklet az előterjesztéshez
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének
... ./2016. {III. 24.) határozata
a Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszölöttek Gyógyításáért civil szervezet
támogatási kérelméről

l.

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Peter Cerny
Alapítvány a Beteg Koraszütöttek Gyógyításáért (1083 Budapest, Bókay J. u. 53.) részére
300 OOO Ft egyszeri támogatást biztosít a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (Il. 19.) 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 átvezetés érdekében
a szükséges intézkedés megtételére.

Határidő:

Feladatkörében érintett:

2016. április 30.
a Humánszolgáltatási Főosztályvezetője
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője
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"Közhasznú szervezet" (Fővárosi Törvényszék 77.Pk.63.473/1990/39)

UniCredit Bank 10900028-oooooo14-34030012
Adószám: 19010289-1-42
Kovács Róbert
polgármester
Budapest Kőbányai Önkormányzat
ll 02 Budapest, Szent László tér 29.
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Tisztelt Polgannoster Ur!~ ~ ~ ~
Az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően a Peter Cerny Alapítvány (PCA), mint közhaszntOl FEHR O3.
szervezct nevében szeretném-tájékoztatni Önt és Kedves Munkatársait az Alap-ítványi · ~·
Mentőszolgálatunk 2015. évi működéséről.
Speciálisan felszerelt rohamkocsijaink a 4.103 kivonulás során 164.331 km-t futottak. Gépi
lélegeztetésre 1.014 esetben került sor. Hiánypótló, éjjel-nappali szalgálatunk Budapesten és a
környező 7 megyében biztosította a koraszülöttek és a beteg újszülöttek speciális mentését, őrzött
szállítását és neonatológiai sürgősségi ellátását.
Az Önkormányzat területén élők biztonságos egészségügyi ellátásához a Peter Cerny Alapítvány
az alábbiak szerint járult hozzá.

Neonatális mentés-szállítás-sürgősségi ellátás
- Esetszám
- PCA által nyújtott térítésmentes szolgáltatás értéke
- Allami szerepvállalás a mentés-szállításban
- A lakosságnak nyújtott térítésmentes PCA segítség

2015-ben

81
4.292.502 Ft
83%
729.725 Ft

A koraszülött-mentési rendszerünk államilag finanszírozott neonatológiai mentőkocsijai mellett,
a zökkenőmentes működéséhez és a betegbiztonság érdekében nélkülözhetetlen további
mentőautók önerőből történő üzemeltetési költségeihez, valamint a felesleges szállításokat kiváltó,
a koraszülött vakságot megelőző, ágymelletti retinotelemetriás szemészeti szűrővizsgálati projekt
megvalósításához szükséges fedezetet az elmúlt évben is, a Peter Cerny Alapítvány nagylelkű
szponzorainak önzetlen adományai biztosították.
Örömünkre szolgált, hogy segíthettünk, és kérjük - ha lehetőségeik engedik - a továbbiakban is
támogassák adományaikkal, valamint l %-os felajánlásaikkal közhasznú alapítványunk munkáját.
Budapest, 2016. január 20.
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Dr. Somogyvári Zsolt
főorvos, szakmai vezető

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

