
Előterjesztés 
Budapest  Józsefvárosi Önkormányzat 

Képviselő-testülete számára 

Előterjesztő: dr. Sara Botond polgármester 

A  képviselő-testületi ülés időpontja:  2018.  október  4.  sz. napirend 

Tárgy: Javaslat az Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatására 

A  napirendet nyílt ülésen kell tárgyalni, a határozat elfogadásához minősített szavazattöbbség 
szükséges 

ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG: HUMÁNSZOLGÁLTATÁSI 

KÉSZÍTETTE:  DR. DR.  MARACSKÓ  BRIGITTA  HUMÁNKAPCSOLATI 

PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL/NEM IGÉNYEL, 

ÜGYOSZTÁLY 

IRODA 

IGAZOLÁS:  

f 1-1-,VI 

JOGI KONTROLL:  

DINA 

JEGYZŐ 

DANADA-RIMÁN 

BETERJESZTÉSRE ALKALMAS: 

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 

Emberi Erőforrás Bizottság véleményezi 

Társasházi Pályázatokat Elbíráló Ideiglenes 

Smart City  Ideiglenes Bizottság véleményezi 

Határozati javaslat a bizottság számára: 

véleményezi x 

x 

Bizottság véleményezi - 

- 
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A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság/Emberi 
testületnek az előterjesztés megtárgyalását. 

Tisztelt Képviselő-testület! 

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése 

Az Országos Mentőszolgálat Alapítvány (székhely:  1182 Budapest  Királyhágó utca  70.,  képviseli: 
Kónya  Zoltan,  adószám:  18252831-2-43,  továbbiakban: Alapítvány) megkereséssel fordult a  Bu-
dapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzathoz, melyben a Józsefvárosi Mentőállo-
máson szolgálatot teljesítő mentőautók szénmonoxid-mérő készülékkel való felszerelése érdeke-
ben kér támogatást. 

A  szervezet  2004  óta működik az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) központi alapítványaként. 
Feladata többek között az OMSZ gépparkjának és berendezéseinek műszaki fejlesztésének segíté-
se, a dolgozók munkakörülményeinek javítása és a hatékonyabb, gyorsabb és szakszerűbb betegel-

látás elősegítése. 



A  szénmonoxid-mérgezés évek óta növekvő számú áldozatot követel, főként a fűtési szezon bekö-
szöntével számos riasztás érkezik a Mentőszolgálathoz a veszélyes gáz okozta esetekhez.  A  bale-
setek túlnyomó többsége a téli időszakban történik, amikor a fogyasztók használják a fűtőkészülé-
keiket, azonban nem gondoskodnak azok megfelelő üzemállapotáról, a kellő szellőztetésről és a 
légutánpótlásról. Mivel a szén-monoxid színtelen és szagtalan gáz, ezért jelenlétét csak speciális 
műszer képes jelezni. 

A  Józsefvárosi Mentőállomás jelenleg nem rendelkezik szénmonoxid-mérő készülékkel, azonban 
a lakosság egészségbiztonsága érdekében a fűtési szezon megkezdése előtt az Alapítvány célul 
tűzte ki a mentőautók professzionális mérőeszközzel való felszerelését, mely eszköz részletesen 
elemzi a levegő összetételét.  A  mentősök táskájához rögzített készülékek szénmonoxid érzékelése 
esetén azonnal jeleznek, ezáltal olyan esetek is beazonosíthatóvá válnak, amelyek máskülönben 
könnyen összetévesztetőek egyéb betegségekkel, ugyanis a szénmonoxid-mérgezés kezdeti tünetei 
sok esetben még a tapasztalt mentősöket is megtévesztik. 

Tekintettel arra, hogy az Önkormányzat kiemelten fontos feladatának tekinti az egészségügyi 
szolgáltatásokhoz való hozzájutást, a mindenki számára elérhető, magas színvonalú betegellátás 
biztosítását, és közös érdekünk, hogy a mentőautók fel legyenek szerelve azokkal az eszközökkel, 
melyek a mentők munkavégzéséhez és az ellátás minél magasabb színvonalához nélkülözhetetle-
nek, javasolom, hogy az Önkormányzat támogassa az Országos Mentőszolgálat Alapítványt 
710.400 Ft+  ÁFA összegben a Józsefvárosi Mentőállomás részére  hat  darab szénmonoxid-mérő 
készülék beszerzése érdekében. 

II.  A  beterjesztés indoka 
A  lakosság egészségügyi ellátása és az életmentés hatékonyságának növelése érdekében szüksé-
ges, hogy a Képviselő-testület  2018.  október  4-i  ülésén tárgyalja az előterjesztést. Az alapítvány 
támogatása tárgyában a Tisztelt Képviselő-testület jogosult döntést hozni. 

III  A  döntés célja, pénzügyi hatása 
A  döntés célja az Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatása  902.208,- Ft  összegben  hat 
darab szénmonoxid-mérő készülékek beszerzésének érdekében. 
A  támogatás fedezete a kiadás  11107-01  cím működési cél és általános tartalékon belül az általá-
nos tartalék előirányzaton áll rendelkezésre  902.208 Ft,  azaz kilencszázkétezer-kétszáznyolc  Ft 
összegben.  A  támogatás egyszeri jellegű, önként vállalt feladat. 

IV.  Jogszabályi környezet 
A  Képviselő-testület hatásköre a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011.  évi 
CLXXXIX. törvény  10.  §  (2)  bekezdésében,  23.  §  (5)  bekezdés  9.  pontjában és a  41.  §  (3)  bekez-
désben foglaltakon alapul. 

Kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását. 

HATÁROZATI JAVASLAT 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1.  támogatja az Országos Mentőszolgálat Alapítványt (székhely:  1182 Budapest  Királyhágó utca 
70.,  adószám:  18252831-2-43) 902.208,- Ft  összegben a Józsefvárosi Mentőszolgálat részére  6 
darab szénmonoxid-mérő eszköz beszerzésének érdekében. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2018.  október  4. 
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Törvényességi ellenőrzés: 
Danada-Rimán Edina 

jegyző 
nevében és egbízásából: 

. Mészár  Erika 
aljegyző 

2. a határozat  1.  pontjában foglaltak miatt az Önkormányzat kiadás  11107-01  cím működési cél és 
általános tartalékon belül az általános tartalék — kötelező feladat — előirányzatáról  903,0  e Ft-ot 
átcsoportosít a kiadás  11704  cím - önként vállalt feladat — beruházások előirányzatára az Or-
szágos Mentőszolgálat Alapítvány szénmonoxid-mérő készülékek beszerzésének támogatása 
címén. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2018.  október  4. 

3. felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakat a költségvetési rendelet következő mó-
dosításánál vegye figyelembe. 

Felelős: polgármester 
Határidő: a költségvetés következő módosítása 

4. felkéri a polgármestert a határozat  1.  pontja szerinti támogatási szerződés aláírására. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2018.  október  30. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály 
Humánkapcsolati Iroda 

Budapest, 2018.  szeptember  24. 

dr. Sara Botond 
polgármester 
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