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(oO . számú előterjesztés 

Előterjesztés a Kfü:művelődési Bizottság részére 
a Budapest Önkéntes Mentőszervezet Eg:;esület 20 9. évi támogatásának elszámolásáról 

I. Tartalmi összefoglaló 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbánya c)nkormán:-zat (a továbbiakban: Önkormányzat) a 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Öri<.ormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. 
(II. 22.) önkormányzati rendelet 8. mellb:<.bet 48. sorLJan 1 OOO OOO Ft összeget biztosított a 
Budapest Önkéntes Mentőszervezet Egye::űlet (a továtbiakban: Egyesület) részére támogatási 
szerződés (a továbbiakban: Szerződés) kere-::ében. 

A Szerződés alapján az Egyesület a meglévó városi ku:ató-mentő felszerelés bővítésére, városi 
kutató-mentő képzés, informatikai és távlözlési eszközbeszerzés, láthatósági ruházatbeszerzés 
költségeinek fedezésére használhatta fe _ .a támoga1 ~st, amelyet 2019. június 19-én egy 
összegben az Önkormányzat az Egyesület-:ie::k átutalt. 

Az Egyesület a Szerződés 7. pontja aspján a tárrJJgatási összeg felhasználásáról 2019. 
december 31-éig volt köteles elszámolni. Az elszámolftohoz az Egyesület elkészítette a szakmai 
beszámolót és a számlaösszesítőt, amely a:z :e lőte1jesztfs 2. melléklete. 

A részletes elszámolás a Polgármesteri Kvatal Humánszolgáltatási Főosztály Köznevelési és 
Civilkapcsolati Osztályán megtekinthető. 

A támogatás elszámolásáról szóló dö-:ités a Buu.pest Főváros X. kerület Kőbányai 

Önkormányzat Képviselő-testületének Szo:!rvezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2011. 
(IX. 23.) önkormányzati rendelet 2. melleklet 5. pont 5.1. alpontja alapján a Közművelődési 
Bizottság hatásköre. 

II. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Ör.k,Jrmányzat Képviselő-testületének Közművelődési 
Bizottsága meghozza az előterjesztés 1. mefilékletében foglalt határozatot. 

Budapest, 2020. február „M." 
~ 

Radványi Gábor 

Törvényessé i szempontból ellenjegyzem 



1. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület KőbtnJai Önkormányzat Képviselő-testületének 
Közművelődési Bizcttsága 

.... /2020. {II. 18.) haE rozata 
a Budapest Önkéntes Mentőszervezet E:gyesület 2019. évi támogatásának elszámolásáról 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzar Képviselő-testületének Közművelődési 
Bizottsága a Budapest Önkéntes Mente szervezet ~yesület részére 2019. évben nyújtott 
1 OOO OOO forint összegű támogatás elszánolásáról szoló beszámolót elfogadja. 
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Budapest Önkéntes Mentőszervezet Egyesület 

Támogatás 
Tennék vagy szolgáltatás Teljesítés 

Számla 
Számla végösszege 

Sorszám Támogatás jellege Helyszín Időpont összege Számla száma Számla kibocsátója 
megnevezése 

Számla kelte 
idópontja 

Fizetési határidő elszámolásának (Ft) 
fFtl ide·e 

1. 90 OOO Ft PH6SA3891540 1 OOO Aprócikk Kft Sarokcsiszoló szett 2019.06.05 2019.06.05 2019.06.06 2019.12.29 90 OOO Ft 
2. Városi kutató-mentö, müszaki 

Budapest 2019. 
294 900 Ft SZAMLA/2019--000520 Metector Kft Fémkereső detektor 2019.06.18 201 9.06.17 2019.06.17 2019.12.29 294 900 Ft 

3. mentö fe lszerelés 174 630 Ft 2019-000530 Profireklám H&S Kft Fénvvisszaverö matrica 2019.06.25 2019.06.25 201 9.06.28 2019.12.29 174 630 Ft 
4. 440 470 Ft WSCSA1 111 261 Gauss Bt Alu rámpa 2019.06.27 2019.06.27 2019.07.04 2019.12.29 496 960 Ft 

ö sszesen 1 OOO OOO Ft h~\)U/\.Ft) 1 (j, 

2019 DEC. 2 9 
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BUDAPEST ÖNKÉNTES MENTŐSZERVEZET EGYESÜLET 

B U DAPESTMENTOSZERVEZET@BU DAPESTMENTOSZERVEZET.H U 
1081 BUDAPEST, DOLOGHÁZ CTCA 1. 

Radványi Gábor 
BUDAPEST FÖV ÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORM.:\NYZAT 

Alpolgármester 

Budapest 

Tisztelt Alpolgármester Úr! 

Kérem engedje meg, hogy veze1Öttrsaim és tagszervezeteink nevében ezűton 1s 

megköszönjem azt a nagylelkű támogatást, m~ll?el a Kőbányai Önkormányzat hozzájárult a 

Budapest Mentőszervezet 2019. évi működéséhez. 

2019-ben két számottevő káresem~n:,, során 1s szükség volt tagszervezeteink 

szaktudására. Május végén, a Hableán~ 3ét1hajó balesetét követő kutatási, mentési 

munkálatokban a baleset éjszakáján mintegy 5(· fcvel vet:ek részt tagjaink, a vízben és a parton 

egyaránt kerestük az esetleges túlélőket. Eg .;reE, speciáfü tudással és felszereléssel rendelkező 

tagszervezeteink az ezt követő hetekben is, e~szen a héjó kiemeléséig segítették a hivatásos 

mentőerők munkáját. 

Június végén erős széllel és jégescvel érkező vihar sújtotta Szabolcs-Szatmár-Bereg 

megyét. Ez rengeteg lakóingatlan tetőszerkezetében okozott kárt, számos helyen a tető teljes 

felületét megrongálva. Fák dőltek utakra., házakra, vezetékekre, melyek nem csak a 

közlekedést, hanem az áramszolgáltatást is clcajályozták. 

Tagszervezeteink összesen három napot tölöttek Mátészalka járásához tartozó 

településeken, ahol a tetők ideiglenes hely:eállításában, a kidőlt fák feldarabolásában, és a 

bejelentett káresetek pontosításában vettek :-észt. 6 tagszervezetünk közel 40 önkéntese több, 

mint 65 helyszínen végzett tevékenységet. 

Törekszünk arra, hogy tagszervezeteink és komponenseink saját szakterületük 

tevékenységét, és a másokkal való közös rrunká1 is gyakorolhassák, hogy a káreseményeket 

minél összehangoltabb csapatként számcihc.ssuk fel. Ősszel Kovácsvágáson tartottunk 

komplex veszélyhelyzet kezelési gyakorla1!ot, ahol vezetés-irányítási, városi kutató-mentő, 

műszaki mentő, kötéltechnikai, keresőkutyás~ legi felderítő, elsősegélynyújtó, és polgárőr 

egységeink számára is bőven volt feladat. 

ÖSSZEFOGÁS A FŐVÁROS BIZTONSÁGÁÉRT! 
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A fentebb leírt, jelentősebb események mellett tagszervezeteink, komponenseink 

közös gyakorló napok, képzések keretében :ejlesztették :udásukat, a mentőszervezet egészét 

érintő témakörökben pedig vezetői megbeszélések során :1.dtunk tájékoztatást, vitattuk meg az 

eldöntendő kérdéseket. 

A Kőbányai Önkormányzat támog1tásának köszönhetően az idei évben is jelentős 

előrelépést tudtunk tenni városi kutató-mente, múszaki mentő képességünk fejlesztésében. 

A támogatás terhére vásárolt speciális fémkerzső detektor és sarokcsiszoló szett 

nagyban elősegíti városi kutató-mentő, műsz1ki mentő tevékenységünk hatékonyságát. Előbbi 

a romosodott terület, épület szerkezetének mE=ghatározásában és a sérültek felkutatásában nyújt 

segítséget, utóbbi pedig a megközelítést, behatolást teszi könnyebbé. 

Felszereléseinket igyekszünk óvni, hogy minél hosszabb ideig használhassuk őket. 

Ebben segítenek az idei évben is gyártatott §nyYisszaver5 matricák, amikkel minden eszközt 

ellátunk. Mentési helyzetben kritikus lehet az időtény~ző, így nem minden esetben van 

lehetőség arra figyelni, ki kinek a felszer3lésével dolgozik, de a munka végeztével így 

egyértelműen beazonosíthatók a mentőszerVzzet szerszámai és gépei. Az újonnan beszerzett 

felszerelések mellett a régebbiek megrong3.lódott, elkcpott matricáit is cserélni tudtuk a 

támogatásnak köszönhetően. 

A kárterületek megközelítése sorb sok esetben kell rossz időjárási körülmények 

között, ismeretlen, nehezen járható és rosszd belátható helyszíneken közlekedünk, ahol nagy 

kockázata van annak hogy tagszervezteink g~pjárművei, :nelyek döntő többsége személyautó, 

elakadjanak. Hogy ilyen esetekben se kelljen sokat késlekednünk, speciális rámpákat 

szereztünk be, melyek segítségével könnyedc:n o::-vosolni tudjuk az ilyen szituációkat is. 

Bízva beszámolóm elfogadásába:i és további együttműködésünkben, kívánok 

felelősségteljes munkájához sikereket, erőt é:: egé~zséget! 

Budapest, 2019. december J;, -n 

ÖSSZEFOGÁS A FŐVÁROS BIZTONSÁGÁÉRT! 


