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Előterjesztés 

a Képviselő-testület részére 
a Rákosmente Mentéséért Alapítvány támogatási kérelméről 

I. Tartalmi összefoglaló 

Ferge László, a Rákosmente Mentéséért Alapítvány (1108 Budapest, Tóvirág u. 14. III/15. , a 
továbbiakban: Alapítvány) kuratóriumi elnöke támogatási kérelemmel fordult a Kőbányai 

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 rákoskeresztúri mentőállomás ellátási körzetébe tartozik Kőbánya, ezé1i a mentések jelentős 
részét teszik ki a kőbányai rosszullétek, balesetek. A mentőállomás munkatársai rendszeresen 
végeznek szállításokat a Fővárosi Bajcsy-Zsilinszky Kórházból (a továbbiakban: Kórház) 
magasabb szintű gyógyintézetekbe, valamint a Kórház osztályai között. Rendszeresen végeznek 
továbbá ingyenes újraélesztés-oktatást laikusok számára. 

Az Alapítvány a Rákosmente Mentéséért Alapítvány támogatási kérelméről szóló 143/2015 . (IV. 
16.) KÖKT határozat alapján 200 OOO Ft támogatásban részesült az Önkormányzattól, a támogatási 
összeg felhasználásával az Alapítvány határidőben elszámolt. Az elmúlt évben az Alapítvány nem 
részesült az Önkormányzattól támogatásban. 

Az Alapítvány tervei között szerepel, hogy az oktatási tevékenységüket tovább szélesítik, és 
szeretnék az általános iskolákban is megkezdeni a gyermekek újraélesztés-oktatását, mint ahogy ez 
a középiskolákban már kötelező. Az elmúlt évben a felszereltségüket tovább fejlesztették, és 
beszereztek 3 db Lifepak 12 típusú monitort. A mentőkocsik berendezéseit bővítették, illetve 
pótolták. Az idei évben szeretnének egy gépi kompressziót végző eszközt beszerezni . 

Az Alapítvány elnöke nem jelölt meg a kérelmében konkrét támogatási összeget, de szívesen 
vennék a Kőbányai Önkormányzat támogatását a céljaik megvalósításához. 

Tekintettel a mentőszolgálat kőbányai lakosok mentésében történő aktív részvételére javasolom az 
Alapítvány részére 200 OOO Ft összegű támogatás biztosítását. 

II. IIatásvizsgálat 

A támogatással az Önkormányzat segíti az Alapítvány feladatai ellátását, amely Kőbánya 
lakosságát is érinti. A tervezett eszközbeszerzés emeli az Alapítvány által nyújtott szolgá ltatás 
színvonalát, és javítja a mentés feltételeit. 



III. A végrehajtás 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 fedezete a Budapest Főváros X. keriilet Kőbányai Önkormányzat 201 7. év i 
költségvetéséről, valamint egyes önkormányzati rendeleteknek a költségvetéssel összefüggő 

módosításáról szóló 3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 4. sora (Képviselő
testület működési célú általános tartaléka) terhére biztosítható. 

Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 75. § (1) bekezdése szerint 2012. január 1. napját 
követően csak olyan civil szervezet részesülhet költségvetési támogatásban, amely az előző év rő l 

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. keriilet Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az 
előterjesztés 1. mellékletében foglalt határozatot. 

Budapest, 2017. augusztus,, (r; ." 
~(r 

Weeber TiborÁ. 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

D~n 
jegyző 
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1. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületén ek 

.. . ./2017. (VIII. 24.) határozata 
a Rákosmente Mentéséért Alapítvány támogatási kérelméről 

1. 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 2017 . évi 
költségvetéséről, valamint egyes önkormányzati rendeleteknek a költségvetéssel összefüggő 
módosításáról szóló 3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 4. sora (Képviselő

testület működési célú általános tartaléka) terhére. 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szerződés megkötésére, az e l ő irán yza t 

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

Határidő: 201 7. szeptember 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
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Budapest Főváros Kőbányai Önkormányzat 

Tisztelt Kovács Róbert polgármester úr! 
Előszám: 

2Q17 JON 1: 4. 

:= .. ... .. .. db Előadó : 
melléklet 

A Rékosmente Mentéséért Alapítványt voltak szívesek támogatni a korábbi években 
és az Önök támogatásának is köszönhetően sokat emelkedett a Rákoskeresztúri 
mentőautók felszereltségének színvonala, így az ellátás színvonala és biztonsága, 
ami mindannyiunk érdeke. 
Korábbi támogatásukat ezúton is .köszönjük! 
Alapítványunk célja kettős. Egyrészt az Országos Mentőszolgálat Rákoskeresztúri 
mentőállomásán szolgálatot teljesítő autók felszerelésének korszerűsítése, az ottani 
munka javítása továbbképzé.sek támogatásával illetve laikusok részére újraélesztés 
oktatásokat szervezünk, tartunk. 
A 2016-os évben a felszerelés korszerűsítést az jelentette 3 db Lifepak 12 típusú, 
monitort vásárolt alapítványunk a mentő gépk_ocsik felszerelését kiegészítendő 
illetve egyéb fogyóanyagokat, táskákat szereztünk be. 
Sajnos nagy álmunk a gépi s_?:j~{~ompressziót-végzGS gép 111$9 v_áJat magára. 
Kérjük, amennyiben céljaTnkkal egyet értenek, támogassák alapítványunkat, hogy a 
keresztúri mentők még hatékonyabban tudjanak segíteni! 
Az oktatási tevékenységünk kiszélesítése is célunk, szeretnénk az általános - --------·--- ... 
iskolákban megkezdeni a gyerekek újraélesztés oktatását, mint ahogy ez a 
középszintű ' oktatási i'ntézményekben már l(ötelező. ' 
Ehhez több oktatóra és eszközre van szükségünk. Ehhez kérnénk nagylelkű 
támogatásukat. 
2017-ben 7 munkatársunk oktatását finanszírozná az alapítvány mintegy 350 OOO Ft 
értékben. Valamint szeretnénk beszerezni egy felnőtt és egy gyermek oktató_ 
fa_~tornot, mintegy 150000 ft értékben . 
Előre is hálásan köszönjük segítségüket! 

rukosmente MentéséértAla ltvi 
1108 Budapest TóVU'' ág 
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Adószám: l 8517226-1-42 

Budapest, 2017. június 7 
~~ 
Fefge László 

elnök 


