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     Iktató szám: 90/2016. 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. május 19-i ülésére 

 

 
Tárgy:  Medicopter Alapítvány támogatási kérelme  
 
Előterjesztő:  Kállay Gáborné 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 2016. május 18-i ülésén 
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Riskó György 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.  

 



 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A MEDICOPTER Alapítvány, mint a Magyar Légimentő Nonprofit Kft. szerződéses 

támogatója (a továbbiakban: Alapítvány) levelében (melléklet) azzal a kéréssel fordult 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatához, hogy támogassa kitűzött 

céljai megvalósításában, az egész országra kiterjedő hatékony légi mentéshez szükséges 

anyagi, tárgyi és személyi feltételek biztosításában.  

A gyermekek és az idősebb korosztály között gyakoriak a háztartási, óvodai, iskolai 

balesetek, egyre több a katasztrófa, közúti baleset.  A mentőszolgálat dolgozói nap, mint nap 

emberfeletti küzdelmet folytatnak életüket kockáztatva a bajbajutottak megmentésében. 

Nagy segítség munkájukban, ha a légimentő-szolgálat szállítóeszközei elegendő és 

megfelelő műszerekkel rendelkeznek. Az Alapítvány 2015. évben 7.100.000,- Ft összeggel 

támogatta a Légimentő Kft. munkáját, mely összeget a Kft. informatikai rendszerük 

korszerűsítésére, vezeték nélküli pulzus- és vérnyomásmérő, 153 db munkaruha vásárlásra 

használta fel. 

 

Önkormányzatunk 2015. évben az Alapítvány részére 50.000,- Ft támogatást nyújtott orvosi 

eszközök beszerzésére.  

Jelenleg gyermek sürgősségi ellátás segítését szolgáló eszközök megvásárlásához kérnek 

anyagi segítséget. 

 

Tekintettel arra, hogy az Alapítvány nemes célhoz kéri Önkormányzatunk támogatását, ezért 

javaslok a 3143. számú „Szociális és köznevelési feladatok” költségvetési sor terhére 

50.000,- Ft egyszeri anyagi támogatást. 

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 4. 

pontja szerint az alapítványi forrás átvétele és átadása a képviselő-testület át nem ruházható 

hatáskörébe tartozik. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület döntését a MEDICOPTER Alapítvány kérelme 

tárgyában. 

 

 

Budapest, 2016. május 5. 

 

Kállay Gáborné s.k. 

alpolgármester 

 

 

 

 

 



Határozati javaslat 

 

A. változat 

 

1. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy a MEDICOPTER Alapítvány, gyermek sürgősségi ellátás segítését szolgáló 

eszközök vásárlásához ………. Ft támogatást nyújt a 3143. számú „Szociális és köznevelési 

feladatok” elnevezésű költségvetési sor terhére. 

 

Határidő: 2016. május 19. 

Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 

 

2. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 

Felkéri Polgármester Urat, hogy gondoskodjon a támogatás kifizetéséhez szükséges 

szerződés megkötéséről. 

 

Határidő: a 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 MEDICOPTER Alapítvány támogatási kérelmét. 

 

Határidő: 2016. május 19. 

Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 

 

 

 

 



 


