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Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Riskó György s.k.
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:
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Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:
igen
nem
Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni.
Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.
Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.

x

x

Tisztelt Képviselő-testület!
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 248/2015.
(VI.18.) számú határozatában - a 2015. évi költségvetési rendelet 3143. számú „Szociális és
köznevelési feladatok” sorának terhére - bruttó 50.000.- Ft támogatást ítélt meg a
MEDICOPTER Alapítvány részére Lifepak 15 defibrillátor- monitorrendszer, valamint Lucas
II. mellkaskomprimáló eszköz megvásárlása céljából.
A támogatás folyósításához szükséges támogatási szerződés megkötése előtt Rédei Lászlóné
az alapítvány elnöke 2015. július 14. napján kelt levelében – előterjesztéshez mellékelve - a
beszerzendő eszközökkel összefüggésben a képviselő-testületi döntés módosítását
kérvényezte. Indoka, hogy a megjelölt eszközt/eszközöket a támogatók anyagi
helyzetére/támogatói hajlandóságára tekintettel az idei évben nem tudják megvásárolni.
További kérésük, hogy ne legyen nevesítve a szerződésben megjelölt eszköz, mivel gyakran
egyéb sürgős esetek elsőbbséget élveznek.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a jelen előterjesztésben foglaltak figyelembe
vételével hozza meg döntését a MEDICOPTER Alapítvány módosítási kérelme tárgyában.

Budapest, 2015. augusztus 26.
Kállay Gáborné s.k.
alpolgármester

Határozati javaslat:
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy
1. a 248/2015.(VI.18.) számú Képviselő-testületi határozatban megfogalmazott célt
módosítja, így a MEDICOPTER Alapítvány részére orvosi műszerek beszerzéséhez
50.000.- Ft támogatást nyújt a 3143. számú „Szociális és köznevelési feladatok”
elnevezésű költségvetési sor terhére.
Határidő: 2015. szeptember 10.
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester
2. Felkéri Polgármester Urat, hogy gondoskodjon a támogatás kifizetéséhez szükséges
szerződés megkötéséről.
Határidő: a döntést követő 30 napon belül
Felelős: dr. Bácskai János polgármester

Melléklet:

