
 

 

 

Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 
 

 

        

     Iktató szám:52/2017. 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2017. március 23-i ülésére 

 

 
Tárgy:   Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért támogatási kérelme 
 
Előterjesztő:  Zombory Miklós alpolgármester 
 
Készítette:     Szilágyi Imre irodavezető, Humánszolgáltatási Iroda 

   dr. Tomasószkiné dr. Kovács Györgyi csoportvezető, Intézményfelügyeleti Csoport 
   Fodor Györgyné, Intézményfelügyeleti Csoport 

 
Előzetesen tárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 2017. március 22. 
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Enyedi Mária s.k. 
  
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 

  Rendelet   

Határozat  normatív 

  hatósági 

 x egyéb 

 
 
 

A döntéshez  egyszerű x  

  minősített  többség szükséges. 

  
 
Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:  
  

igen X 

nem  

 
  

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. X 

  

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.  

  

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.  

 



 
Ügyiratszám: Kp/4976/2017/IV. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: 

Mötv.) 42. § 4. pontja értelmében a képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe tartozik a 

gazdasági program, a hitelfelvétel, a kötvénykibocsátás, a kölcsönfelvétel vagy más adósságot 

keletkeztető kötelezettségvállalás, alapítványi forrás átvétele és átadása.  

 

A Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért (székhely: 1083 Budapest, Bókay 

János. u. 53., továbbiakban: Peter Cerny Alapítvány) szakmai vezetője, dr. Somogyvári Zsolt 2017. 

január 18. napján kelt levelében tájékoztatta Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 

Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Polgármesterét az Alapítványi Mentőszolgálat 

2016. évi működéséről. 

 

Az Alapítvány 1989-ben szervezte meg és az óta folyamatosan üzemelteti koraszülött mentő- és 

szállító rohamkocsi szolgálatát, mely az elmúlt évek alatt számtalan kórháznak nyújtottak éjjel-

nappal elérhető segítséget, biztosítva ezzel Budapestet és az azt körülvevő kb. 130-140 km sugarú 

körzetet.  

Az Alapítvány tájékoztatása alapján 2016. évben 4066 kivonulásuk volt, ebből 62 esetben 

Ferencvárosból kaptak riasztást és kezdték meg beteg újszülött speciális mentését. 

 

A Peter Cerny Alapítvány azzal a kéréssel fordult Önkormányzat felé, hogy a koraszülött-mentési 

rendszerük államilag finanszírozott neonatológiai mentőkocsijaik mellé a zökkenőmentes 

működéshez és a betegbiztonság érdekében nélkülözhetetlen további mentőautók üzemeltetési 

költségeihez nyújtson az Önkormányzat – amennyiben lehetőségei megengedik – anyagi támogatást.  

 

Az Önkormányzat 2015. évben bruttó 500.000,- Ft összeggel támogatta az Alapítványt, mely 

támogatási összeggel határidőben elszámolt.  

 

Fenti támogatási kérelemre a 3143. számú „szociális és köznevelési feladatok” sor biztosítaná a 

fedezetet. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti előterjesztés alapján döntsön a Peter Cerny 

Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért támogatásáról. 

 

 

Budapest, 2017. március 10. 

 

 

 

 Zombory Miklós s.k. 

 alpolgármester 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 Határozati javaslat 

 

„A” változat 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért zökkenőmentes működéséhez 

szükséges mentőautók üzemeltetési költségeit bruttó ……,- Ft összegben támogatja a 2017. évi 

költségvetés 3143. számú „Szociális és köznevelési feladatok” költségvetési sorának terhére, és 

felkéri Polgármester Urat, hogy gondoskodjon a támogatás kifizetéséhez szükséges megállapodás 

megkötéséről. 

 

Határidő: döntést követő 30 napon belül  

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 

„B” változat 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

nem támogatja a Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért a ……./2017. számú 

előterjesztés mellékletében szereplő kérelmét. 

 

Határidő: 2017. március 23. 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 



 


