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Tárgy: Javaslat alapítványok támogatására 

A  napirendet nyit  ülésen kell tárgyalni, a határozat ellbgadasához minősített szavazattöbbség szükséges  
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Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság vélemenyezi 

Emberi Erőforrás Bizottság véleményezi 

Társasházi Pályázatokat Elbíráló Ideiglenes Bizottság véleményezi 

Smart City  Ideiglenes Bizottság véleményezi 

Határozati javaslat a bizottsaa számára: 

A  Városgazdálkodási  es  Pénzügyi Bizottság/Emberi Erőforrás Bizottság javasolja a Képviselő-

testületnek az előtedesztés megtárgyalását. 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Tényállás és  a  döntés tartalmának részletes ismertetése 

A) Támogatási kérelemmel fordult  Budapest  Józsefvárosi Önkormányzathoz  a  Kisebbségekért -  Pro 

Minoritate Alapítvány (székhely:  1055 Budapest, Falk  Miksa utca  6. 5;  adószám:  18169177-1-41, 

képviseli: Tárnok Mária kuratórium elnöke)  a  budapesti Millenáris Parkban  2019.  február  23-án  meg-

rendezésre kerülő XXIII. Csángó Bál  (a  rendezvény színpadi műsorában fellépő hagyományőrző zené-

szek és táncosok tiszteletdíja) megvalósításának támogatása érdekében.  A  csángó magyarok hagyomá-

nyos budapesti fesztiválja egész estés párhuzamosan Futó programokból álló rendezvénysorozat, 

melynek célja  a  moldvai és  a  gyimesi csángó magyarok rendkívül régies és páratlanul gazdag népmű-

vészetének és hagyományainak bemutatása,  a  közöpseg számára.  A  támogatási kérelem jelen előter-

jesztés  1.  számú mellékletét képezi. 

B) Az  Országos Mentőszolgálat Alapítvány (szekhely: Il82  Budapest,  Királyhágó  u. 70.,  adószám: 

1825283 I-2-43,  képviseli:  Konya Zoltan  kuratórium elnöke, továbbiakban: OMSZ)  a  Képviselő-

testület  73/2018 (X.04.)  számú határozata akiRján  brutto  902.208  lt  támogatásban részesült  a  József-

városi Mentőállomás részére  6  darab szénmonoxid- mérő készülék beszerzésének támogatása céljából. 

A  készülékek beszerzésre kerültek az Alapítvány által, azonban azok ellenértéke alacsonyabb  volt 

(509.778 Ft)  az Önkormányzathoz korábban benyújtott tamogatási igényhez képest.  Az  OMSZ újabb „ .„. 
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kérelemmel fordult az Önkormányzathoz, annak érdekében, hogy a Józsefvárosi Önkormányzat a 
szénmonoxid-mérő készülékek beszerzése után fennmaradó összegből támogassa további eszközök 
beszerzését a Józsefvárosi Mentőszolgálat számára. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 
szóló  368/2011.  (XII.  31.)  Korm. rendelet  95.  §  (1)  bekezdése alapján a támogatási szerződés módosí-
tása nem irányulhat a támogatott tevékenység eredeti céljának megváltoztatására, ezért újabb eszközök 
beszerzésének támogatása csak az Önkormányzat és az Alapítvány között létrejövő újabb támogatás 
szerződés keretében valósulhat meg. Az Alapítvány benyújtotta a szakmai beszámolót és a pénzügyi 
elszámolást, amely elfogadásra került.  A  fel nem használt támogatás visszafizetése az Önkormányzat 
részére megtörtént. Az Alapítvány által igényelt egészségügyi eszközök nagymértékben hozzájárulná-
nak a józsefvárosi lakosok egészségbiztonságának további növeléséhez.  A  megkeresés jelen előterjesz-
tés  2.  számú mellékletét képezi. 

C) A  Fellegajtó Nyitogatók Alapítvány (székhely:  1086 Budapest  Dobozi utca  21.,  adószám: 
19037246-1-42,  képviseli:  Varga  Gábor László) a kerületben halmozottan sérült gyermekek számára 
létesülő, nappali ellátó intézmény megnyitását tűzte ki célul.  A  speciális napközis intézménynek az 
Önkormányzati tulajdonában álló  Budapest  VIII. kerület, Baross  u. 75.  szám alatt található helyiség  ad 
majd otthont. Az átalakítás alatt álló helyiségbe  2018  decemberében betörtek, az ott található berende-
zési tárgyakat megrongálták, ellopták, a felhalmozott, felújításhoz szükséges építőanyagokat megbon-
tották. Az Alapítvány az Önkormányzat segítségét kérte a bekövetkezett károk helyreállítása, illetve 
műszaki tárgyak pótlása érdekében, hogy az intézmény minél előbb megnyithassa kapuit. 

D) Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat fenntartásában működő Napraforgó 
Egyesített Óvoda öt feladat-ellátási helyén (Koszorú-, Katica-, Százszorszép-, Napsugár Tagóvoda, 
Napraforgó székhelyóvoda) került telepítésre Ovi-Sport  Pálya az elmúlt években.  A  2017/2018-as 
tanévtől a Virágkoszorú Tagóvoda használja a volt Koszorú Tagóvoda pályáját. 

Az Ovi-Sport  Közhasznú Alapítvány  (1025  Szépvölgyi út  52.,  adószáma:  18211999-1-41)  a 2018/19-
es pályázati évre Ovi-Sport  Pályához tartozó árnyékoló háló beszerzésére és felszerelésére írt ki pályá-
zatot. Az árnyékoló háló ára bruttó  304.800  Ft/db, amelyből a pályázati önrész összege135.000  Ft/ 
árnyékoló háló. Az ár tartalmazza a felszerelés költségeit is. Az ovi-foci pályák tetőszerkezetére he-
lyezhető árnyékoló háló, avagy álcaháló, a legnagyobb melegben is kellemes hőmérsékletet és árnyé-
kot biztosít, valamint a káros  UV-sugaraktól is védi a pályán játszó gyermekeket.  A  pályázati kiírás 
alapján a  2  éves fenntartási időszakra garancia van az árnyékoló hálókra, az Önkormányzat által bizto-
sítandó rendeltetésszerű használat és fenntartás mellett. Kifejezett karbantartást az árnyékoló háló nem 
igényel, a havat/ leveleket szükséges csak róla rendszeresen eltávolítani, ezért a fenntartása fedezetet 
nem igényel. 
A  Képviselő-testület Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságának  226/2018.  (III.19.) számú határo-
zata alapján az Önkormányzat pályázatot nyújtott be az Ovi-Sport  Közhasznú Alapítvány 2018/19-es 
pályázati évére.  A  pályázat célja  5  db árnyékoló háló beszerzése és felszerelése a Napraforgó Egyesí-
tett Óvoda székhelyén  (1084 Budapest,  Tolnai Lajos utca  7-9.),  valamint a köznevelési intézmény 
további négy feladat-ellátási helyén  (1089 Budapest,  Vajda Péter utca  37.; 1086 Budapest,  Dankó utca 
31.; 1086 Budapest,  Koszorú utca  15.; 1086 Budapest,  Szűz utca  2.)  található Ovi-Sport  Pályákra. 
Az Ovi-Sport  Közhasznú Alapítvány  2019.  január 11-én értesítette az Önkormányzatot a nyertes pá-
lyázatról, valamint felkérte az Önkormányzatot a támogatási szerződés aláírására. Az önrész, azaz 
675.000 Ft  összeg  (5 x 135.000 Ft)  fejlesztési támogatásként kerül átadásra az Önkormányzat által az 
Ovi-Sport  Közhasznú Alapítvány részére támogatási szerződés keretében. 
Az Alapítvány által meghirdetett és Önkormányzat által sikeresen pályázott Ovi-Sport  Pályák tető 
szerkezetére helyezendő árnyékoló hálók felszerelése az Önkormányzati fejlesztési támogatás, vala-
mint az Alapítvány által igénybevett  2018/2019.  évi  Tao  támogatás felhasználásával kerül megvalósí-
tásra. 

II. A  beterjesztés indoka 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011.  évi CLXXXIX. törvény  42.  §  4.  pontja alapján az 
alapítványok támogatása a Képviselő-testület nem átruházható hatásköre. 

III. A  döntés célja, pénzügyi hatása 
A) A  döntés célja a Kisebbségekért -  Pro  Minoritate Alapítvány támogatása  300.000,- Ft  összeg-

 

ben a XXIII. Csángó Bál támogatása érdekében. 
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A  támogatás fedezete a 11107-01cím működési céltartalék Sántha Péterné alpolgármesteri saját keret 
előirányzaton  300.000,- Ft  összegben  all  rendelkezésre.  A  támogatás egyszeri jellegű, önként vállalt 
feladat. 
B) A  döntés célja az Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatása  392.430,- Ft  összegben a 
Józsefvárosi Mentőállomás részére egészségügyi eszközök beszerzése érdekében.  A  támogatás fedeze-
te a kiadás  11107-01  cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék előirányzaton 
áll rendelkezésre  392.430 Ft  összegben. Á támogatás egyszeri jellegű, önkent vállalt feladat. 
C) A  döntés célja a Fellegajtó Nyitogatók Alapítvány támogatása  1.000.000,- Ft  összegben a Ba-
ross utca  75.  szám alatt található helyiségben bekövetkezett károk helyreállítása, műszaki tárgyak pót-
lása céljából.  A  támogatás fedezete a  11107-01  cím működési céltartalék dr. Sara Botond polgármeste-
ri saját keret előirányzaton  1.000.000 Ft  összegben rendelkezésre áll.  A  támogatás egyszeri jellegű, 
önkent vállalt feladat. 
D) A  döntés célja az Ovi-Sport  Közhasznú Alapítvány támogatása  675.000,- Ft  összegben a kerü-
letben található  5  db Ovi-Sport  Pályához tartozó árnyékoló háló beszerzése és felszerelése érdekében. 
A  támogatás fedezete biztosított a  2018.  évi költségvetési maradvány terhére.  A  támogatás egyszeri 
jellegű, önkent vállalt feladat. 

IV.  Jogszabályi környezet 
A  Képviselő-testület hatásköre a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011.  évi CLXXXIX. 
törvény  10.  §  (2)  bekezdésében, valamint  42.  §  4.  pontjában foglaltakon alapul. 

Kérjük az alábbi határozati javaslat elfogadását. 

IIATÁRoz.v ,JAVALAT 

A  Képviselő-testület Úgy dönt, hogy 

1. Sántha Péterné alpolgármesteri saját kerete előirányzatának terhére támogatja a Kisebbségekért-Pro 
Minoritate Alapítványt (székhely:  1055 Budapest, Falk  Miksa utca  6. 5.;  adószám:  18169177-1-41, 
képviseli: Támok  Maria  kuratórium elnöke)  300.000,- Ft,  azaz háromszázezer  Ft  összegben a 
XXIII. Csángó Bál megrendezése (a rendezvény színpadi műsorában fellépő hagyományőrző zené-
szek és táncosok tiszteletdíja) céljából. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  február  21. 

2. a határozat  1.  pontjában foglaltak miatt az Önkormányzat kiadás  11107-01  cím működési cél és 
általános tartalékon belül Sántha Péterné alpolgármesteri keret - önkent vállalt feladat - előirányza-
táról  300,0e,-  Ft-ot átcsoportosít a kiadás  11105  cím - önként vállalt feladat - egyéb működési célú 
támogatások államháztartáson kívülre előirányzatára a XXIII. Csángó Bál támogatása címén. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  február  21. 

3. támogatja az Országos Mentőszolgálat Alapítványt (székhely:  1182 Budapest  Királyhágó utca  70., 
adószám:  18252831-2-43,  képviseli: Konya  Zoltan  kuratórium elnöke)  392.430,- Ft  összegben a 
Józsefvárosi Mentőállomás részére egészségügyi eszközök beszerzése céljából az általános műkö-
dési tartalék terhére. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  február  21. 

4..  a határozat  3.  pontjában foglaltak miatt az Önkormányzat kiadás  11107-01  cím működési cél és 
általános tartalékon belül az általános tartalék kötelező feladat — előirányzatáról  393,0  e Ft-ot át-
csoportosít a kiadás  11704  cím - önkent vállalt feladat egyéb felhalmozási célú támogatások ál-
lamháztartáson kívülre .előirányzatára a Jozservárosi Mentőszolgálat eszközparkja fejlesztésének 
támogatása címén. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  február  21. 
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Törvényességi ellenőrzés: 
Danada-Rimán Edina 

jegyző 
nev "ben és megbízásából: 

r.  Mészár  Erika 
aljegyző 

.5.  dr. Sára Botond polgármester saját kerete előirányzatának terhére támogatja a Fellegajtó Nyitoga-
tók Alapítványt (székhely:  1086 Budapest  t)obozi utca  2L.  adószám:  19037246-1-42,  képviseli: 
Varga Gabor Laszlo) 1.000.000 Ft  összegben a  Budapest  VIII. kerület, Baross utca  75.  szám alatt 
található helyiségben bekövetkezett károk helyreállítása, műszaki tárgyak pótlása céljából. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  február  21. 

6.  a határozat  5.  pontjában foglaltak miatt az Önkormányzat kiadás  11107-01  cím működési cél és 
általános tartalékon belül dr. Sara Botond polgármesteri keret --- önkent vállalt feladat - előirányza-
táról  1.000,0  e Ft-ot átcsoportosít a kiadás  11105  cím - önkent vállalt feladat - egyéb felhalmozási 
célú támogatások államháztartáson kívülre elő irányzatára a  Budapest  VIII. kerület, Baross utca  75. 
szám alatt található helyiségben bekövetkezett károk helyreállítása, műszaki tárgyak pótlása céljá-
ból. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  február  21. 

7. fejlesztési támogatást nyújt az Ovi-Sport  Közhasznú Alapítvány (székhely:  1025 Budapest,  Szép-
völgyi út  52.,  adószám:  18211999-1-41,  képviseli: Dr.  Molnar Andrea)  részére támogatási szerző-
dés keretében,  675.000,- Ft  összegben a Napralorgó l..;gyesített Óvoda székhelyén  (1084 Budapest, 
Tolnai Lajos utca  7-9.),  valamint a köznevelési intézmény további négy feladat-ellátási helyén 
(1089 Budapest,  Vajda  Peter  utca  37.; 1086 Budapest, Danko  utca  31.; 1086 Budapest,  Koszorú ut-
ca  15.; 1086 Budapest,  Szűz utca  2.)  található Ovi-Sport  Pályához tartozó árnyékoló  halo  beszerzé-
se és felszerelése céljából a  2018.  évi költségvetési maradvány terhére. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  február  21. 

8. felkéri a polgármestert, hogy a költségvetésről szóló rendelet következő módosításánál a határozat-
ban foglaltakat vegye figyelembe. 

Felelős: polgármester 
Határidő: a költségvetésrő l szóló rendelet következő módosítása 

9. felkéri a polgármestert a határozat  1., 3., 5., es 7.  pontja szerinti támogatási szerződés aláírására. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  február  28. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: I lumápszolgáltatási Ügyosztály, Pénzügyi Ügyosztály 

Budapest, 2019.  február  11. 

Sántha Péterné 
alpolgármester 

dr. Sár Botond 
polgármester 
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Búcsújárás Bákó ban 
Peter  Pál napi zarándoklat 

Csángó Bál 
Budapest,  Millenáris  Park 
2019.  február  23. Os drig(5 

Dr. Sára Botond 

Polgármester Úr részére 

Budapest  Főváros  VW.  kerület 

Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 

Budapest, 2018.  december  12. 

Tisztelt Polgármester Úr! 

Ä  Kisebbségekért —  Pro  Minoritate Alapítvány független, közhasznú szervezet, melynek célja az 

európai és hazai etnikai és nemzeti kisebbségek támogatása, különös tekintettel a határon  nth  magyarok 

segítésére. Alapítványunk hozzá kíván járulni a közép-és kelet-európai nemzeti kisebbségek hatékonyabb 

védelméhez, és az európai intézményrendszerekbe való integrálásához.  A  Kisebbségekért —  Pro  Minoritate 

Alapítvány tevékenységi  köre  széles: nyári szabadegyetemeket (Kárpátaljai Nyári Szabadegyetem, 

Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor Tusványos), szakmai napokat, konferenciákat, fesztivált, 

külpohtikai klubot szervez, negyedévenként mele gjente ti a Min Pro oritate. cúnü folyoiratot, valamint . , . 

könyvsorozatot  ad  ki. 

Kisebbségekért —  Pro  bilinoritate Alapítvány programjai jellemzően Budapesten vagy határon 

túl valósulnak meg. Alapítványunk mégis országos szinten működik, ugyanis rendezvényeinket országos 

szinten hirdetjük.  A  résztvevők is nagy létszámban vesznek részt nem csak környező . településekről, 

.hanem az ország minden pontjáról. 

A  Kisebbségekért -  Pro  Minoritate Alapítvány és  a  Moldvai Magyarok  a  Moldvai 

Magyarokért Szövetség huszonharmadik alkalommal rendezi meg  2019.  február  23-án a  budapesti 

Millenáris Parkban  a  már hagyományossá vált Csángó  Bah. A  XXIII. Csángó Bál fővédnöke  Ader  Janos 

köztársasági elnök, megnyitó beszédet Németh .Zsolt, az Qrszággyűlés Külügyi Bizottságának elnöke 

tartja. 

A  Csángó Bál szervezői a moldvai magyarság létét alapjaiban fenyegető kedvezőtlen társadalmi és 

gazdasági folyamatokra kívánják felhívni a közvélemény figyelmét, és igyekeznek támogatókat nyerni a 

csángó magyarság megmaradását, illetve felemelkedését célzó erőfeszítésekhez. 

A  csángók hagyományos budapesti fesztiválja egész estés - tizenkét óra hosszát tartó 

párhuzamosan futó programokból álló rendezvénysorozat. Az idei műsor keretében — a korábbi évekhez 

'hasonlóan — gyimesi, és moldvai csángó magyar hagyományőrző, valamint magyarországi hivatásos és 

amatői.  együttesek lépnek színpadra.  A  (.....sängóföldről r»eghh•ott mintegy száz táncos, zenész és énekes 

Iii7sebbségekért —  Pro  Minoritate Alapítvány 
1055 Budapest, Falk  Miksa  u. 6. 
Telefon:  061 445 0473, 061 445 0.171, Fax: 061 145 0479 

promino@ prominoritate.hu, www.csango.liu. 



révén bepillantást nyerhetünk a csángó zene- ránckultúrába. Délután gyerektáncházzal kezdődik a bál 

programja. 

A  rendezvény célja a moldvai és a gyimesi csángók rendkívül régies és páratlanul gazdag 

néphagyományainak és kultúrájuknak bemutatása a magyarországi és nemzetközi közönségnek. 

Rendezvényünkkel szeretnénk alkalmat teremteni arra, hogy a ma is élő, kultúrájukat éltető és megélő 

csángok hozzák el és mutassák be az érdeklődőknek viseleteiket,. szokásaikat, zenéjüket és táncaikat 

,színpadi produkciä keretében. 

A  2017-ben elkezdett naptári jeles napokat bernutató hagyományt folytatva a XXIII. Csángó Bál 

.színpadi műsora a nyári időszakot mutatja be.  A  nyár a mezőgazdasági munkák ideje, az emberek a 

földeken dolgoznak, kevesebb idő jut a mulatozásra.  A  nyári búcsújárások — mások mellett Szent Antal 

Forrófalván, Péter Pál Bákoban vagy Mária Magdolna Csíkfaluban -. alkalmával a csángók felkerekednek, 

hogy a szomszédos falvakba zarándokolva felkeressék barátaikat, rokonaikat, ismerőseiket. Miután búcsút 

nyernek a szent misén, vendégjárásba indulnak, ahol megbeszélik ügyes bajos dolgaikat. Előkerülnek a 

finom enni és innivalók és hamarosan elkezdődik a hajnalig tartó mulatság. 

színpadi műsort több helyszínen zajló tanclitíz, koncertek, énektanítás és más programok 

követik. Ugyanakkor fontosnak tartjuk,  bogy  a hagyományos berrnatatóktól eltérően a kortárs művészetek 

.,eszközeivel is bemutatásra kerüljenek a csángó kultúra egyes elemei.  A  közönség megtekintheti Petrás 

Maria  keramikus alkotásait fotókiálliLisunkon az eddigi huszonkét Csángo Bál legszebb pillanatait 

mutatjuk be. 

Tisztelt Polgármester Úr, köszönettel fogadtuk,  bogy Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefváros 

Önkormányzata az elmúlt években támogatta alapítványunk célkitűzéseit. Azzal a kéréssel fordulunk 

Önhöz, hogy amennyiben támogatásra méltónak találja alapítványunk tevékenységét, támogassa 300.000-

Ft-tal a XXIII. Csángó Bál megvalósítását.  A  támogatást a rendezvény színpadi műsorában fellépő 

.,hagyományőrzo zenészek és táncosok tiszteltdíjára Idvtinjuk fordítani.. 

A  támogatás reményében, tisztelettel: 

. :VÄNY 

'Tarnolt M  aria 
a kuratórium elnöke 

Kisebbségekért —  Pro  Minoritate Alapitvany 

1055 Budapest, Falk  Miksa  u. 6. 
Telefon:  061 445 0473, 061 445 0471, Fax: 061 -145 (1179 
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Országos Mentőszolgálat 

Alapítvány 

1182 Budapest,  Királyhágó  u. 70. 
Tel.:  +36-20-960-8000 
Telephely:  1134 Budapest,  Róbert  K.  krt.  77. 

Levelezési cím:  1555 Bp.  Pf.  60. 

Adószám:  18252831-2-43 

Nyilviszám: Főv. Bíróság  01-01-0009331 

Weboldal: www.mentoalapitvany.hu 

E-mail:  mentoalapitvany@rnentoalapitvany.hu 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi 
Önkormányzat 

1082 Budapest,  Baross  u. 63-67. 

Dr. Sara Botond Polgármester 

sflvib•osi PATOEäruirsteri Mvüai •t.) 

Tisztelt Polgármester Úr! 

Hivatkozással a  785/2018  sz. támogatási szerződés  6.7  pont második bekezdésében foglaltakra 

alábbiakban kívánom írásbeli szerződésmódosítási kérelmünket előterjeszteni. 

A  hivatkozott szerződésben Önök, mint Támogató vissza nem térítendő  902.208  forint összegű 

támogatásban részesítették alapítványunkat azzal a céllal, hogy az alapítvány, mint Támogatott, alapító 

okiratában foglaltaknak megfelelően Józsefváros Mentőállomás részére  6  darab szénmonoxid-mérő 

készüléket szerezzen be. 

Amikor megkerestük Önöket támogatási igényünkkel, a megvásárolni szándékozott eszközök 

tekintetében, azok bruttó ellenértékeként  902.208,-  forintot tudtunk megjelölni. Alapítványunk 

kuratóriuma — döntésével — a terméket stratégiai termékkörbe (nagy mennyiségű eszköz megvásárlására 

teremtett engedélyt) emelte, és a termék magyarországi képviselőjével folytatott megbeszélések 

eredményeként a  6  darab szénmonoxid-mérő készülék ellenértékeként összesen csak  509.778,-  forintot 

kellett fizessünk. 
70  

Egyeztetve Józsefváros Mentőállornás vezetojeve I a tamogatási szerződésben foglaltak inódosítását azért 

kérjük, hogy a fennmaradó  392.430,-  forintot további, a Mentőállomás igényeit kielegrtő eszközök 

megvásárlására költhessük. 

Az állomásvezető által megfogalmazott igények a következők: 

Sürgősségi  olio 2  db, Pulzoxymeter  3  db, Non-Contact  hőmérő  1  clb,  Peep  szelep  Mark IV. 1  db,  Mark IV. ballot] 1  db, Mak  IV. 

ballon masz  (4,5)2  db, AccuCheck vércukormérő  3  db, Hordágy  6  fogantyával (kimentő)  2  db,  Head block 1  db, Ujjvédő fémből 

1  db, KAVVE 28mm laryngoscop nyél  1  db, KAWE laryngoscop lapoc  (1,2,3,4) 4  db, Hordágy betegrögzítő heveder  1  db, 

Nigh  tsearcher  Trio 550  ledlámpa  2  db, vagy azokkal egyenértékű eszközök. 

Alapítványunk küldetése, hogy segítse az Országos Mentőszolgálat 

és az ott dolgozók munkáját, ezáltal járuljon hozzá az ellátás szín-

vonalának, illetve az ellátáshoz való hozzáférés esélyének további 

növeléséhez. 
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Kalkuláciáink, árajánlataink alapján  a  lista ellenértéke több,  mint  brutto  400.000  forint, azonban  a 

támogatási összeg feletti hiányzó részt alapítványunk egyéb forrásból rendelkezésre bocsátja. 

Tisztelt Polgármester Úr! 

Kérném szíves közbenjárását, döntését, hogy a szerződés módosítása mielőbb megtörténhessen és 

mentőállomásunk a igényelt további eszközökhöz hozzájuthasson. 

Köszönettel: 

Budapest, 2018.  december  5. 
iF Z.Á.GOS MENTÖSZOLGÁLAT i;  LAP.  'V,4 

u. TO. 
• ' • -2.4:3 

• ..4..'..12C300? 

Kö4a Zoltán 

iSrs,zágös—Mentőszolgálat Alapítvány 

Kuratórium elnöke 

Alapítványunk küldetése, hogy segítse az Országos Mentőszolgálat 

és az ott dolgozók munkáját, ezáltal járuljon hozzá  as  ellátás szín-

vonalának, illetve az ellátáshoz valő hozzáférés esélyének további. 

növeléséhez. 
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