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Előterjesztés 

 
Budaörsi Mentőállomás támogatás kéréséről 

  
Tisztelt Pénzügyi, Ügyrendi, és Stratégiai Bizottság! 

Fülöp Edit az Országos Mentőszolgálat Alapítvány képviseletében az előerjesztés mellékletét 
képező kérelemben, a Budaörsi Mentőállomás mentőautóinak felszereltsége ügyében kér 
segítséget. 

A Mentőállomásra a következő műszerre kér támogatást: 

- LUCAS (mellkasi kompressziós rendszer újraélesztéshez). 

A műszer értéke a kérelemben 4.051.300 forint. 

Budaörs Mentőállomás  1 eset kocsival és 1 mentőautóval lát el 6 települést esetszinten. 
(Biatorbágy, Budaörs, Páty, Etyek, Budakeszi, Pusztazámor). Ezzel a készülékkel emeltebb 
szinten biztosíthatjuk a betegellátást ezeken a területeken. 

Az eszköz az újraélesztés során helyettesíti a kézzel végzett mellkasi összenyomást és számos 
előnnyel rendelkezik. Hatásfoka nem csökken, így állandó teljesítményt nyújt, és betegszállítás 
közben, valamint elhúzódó újraélesztés során pl: kihűlt betegnél mozgó gépjárműben is 
alkalmazható, szemben a kézi újraélesztéssel. Használatával az egészségügyi csapatból 
felszabadul egy fő, aki ezáltal további beavatkozásokat tud végezni a készülék működésével 
párhuzamosan. 

Biatorbágy Város Önkormányzatának 3/2011. (02.25.) önkormányzati rendelete Biatorbágy 
Város Önkormányzata szervezeti és működési szabályzatáról 1/C. mellékletének 1. pontja 
alapján: 

Átruházott hatáskörben a Pénzügyi, Ügyrendi, és Stratégiai Bizottság: 

„Dönt a nem biatorbágyi székhelyű szervezetek, egyesületek, alapítványok támogatási 
kérelmeiről.” 

Kérem, a Tisztelt Bizottságot, hogy döntsön a kérelemről. 

  

Biatorbágy, 2017. április 13. 

  

 Tarjáni István s.k. 
 polgármester 

 
Összeállította: dr. Szabó Ferenc aljegyző, Szervezési Osztály 
 
 
 

http://www.biatorbagy.hu/


 
 

„A” határozati javaslat 

Biatorbágy Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi, és Stratégiai Bizottságának 

…/2017. (IV. 27.) határozata 

Budaörsi Mentőállomás támogatás kéréséről 
 

Biatorbágy Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi, és Stratégiai Bizottsága: 

1. az Országos Mentőszolgálat Alapítvány kérelmét, amely a Budaörsi Mentőállomásra 
LUCAS mellkasi kompressziós rendszer újraélesztéshez eszköz beszerzését, átruházott 
hatáskörben …………………. forint összeggel támogatja, 

2. támogatás fedezetét a költségvetés   …………………. során javasolja biztosítani, 

3. felhatalmazza a Polgármestert a Támogatási Szerződés megkötésére, a Jegyzőt az 
ellenjegyzésre. 

 

 

Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester, Jegyző 
Végrehajtásért felel: Szervezési Osztály 
 
 

„B” határozati javaslat 

Biatorbágy Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi, és Stratégiai Bizottságának  

…/2017. (IV. 27.) határozata 

Budaörsi Mentőállomás támogatás kéréséről 
 
 

Biatorbágy Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi, és Stratégiai Bizottsága az Országos 
Mentőszolgálat Alapítvány kérelmét nem támogatja. 

 

 

Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester, Jegyző 
Végrehajtásért felel: Szervezési Osztály 
 





Tisztelt Tarjáni István Polgármester Úr Tisztelet Képviselőtestület Tisztelt Aljegyző Úr! 

  

Telefonos beszélgetésünkre hivatkozva küldöm Önnek a tájékoztatót az ellátási területekről 

Budaörs Mentőállomásunk  1 eset kocsival és 1 mentőautóval lát el 6 települést esetszinten. 

(Biatorbágy Budaörs ,Páty ,Etyek,Budakeszi,Pusztazámor). Ezzel a készülékkel emeltebb 

szinten biztosíthatjuk a betegellátást ezeken a területeken. 

Az eszköz az újraélesztés során helyettesíti a kézzel végzett mellkasi összenyomást és számos 

előnnyel rendelkezik. Hatásfoka nem csökken, így állandó teljesítményt nyújt, és 

betegszállítás közben, valamint elhúzódó újraélesztés során pl: kihűlt betegnél mozgó 

gépjárműben is alkalmazható, szemben a kézi újraélesztéssel. Használatával az egészségügyi 

csapatból felszabadul egy fő, aki ezáltal további beavatkozásokat tud végezni a készülék 

működésével párhuzamosan. 

A társadalmi összefogás szükségességének értelmében megszólítunk minden helybeli, ill. 

környékben lévő céget, intézményt, vállalkozást és magánembert, aki a látókörünkbe kerül, 

hogy minél előbb a betegek szolgálatába állíthassunk újabb, korszerűbb mentéstechnikai 

eszközöket. 

A Mentőállomásra a következő műszerre lenne nagy szükség: 

-        LUCAS / mellkasi kompressziós rendszer újraélesztéshez / 

  

Az életmentéshez szükséges a megfelelő technikai háttér biztosítása. 

Az Országos Mentőszolgálat Alapítvány  feladata a gyűjtés megszervezése és az eszközök 

megvásárlása. 

A műszer értéke  4.051.300.- Forint. 

  

Amennyiben lehetősége van rá, számítunk önzetlen támogatására, melynek eredményeként 

Budaörs Mentőállomás mentéstechnikai eszközeinek mielőbbi megvásárlása válik lehetővé. 

Utalás esetén számlaszámunk: CITI  bank 10800007-68164029 

Segítő szándékát megköszönve jó egészséget kívánunk! 

                         Fülöp Edit 

                 +36-20/355-41-93 

Országos Mentőszolgálat Alapítvány 

callto:10800007-68164029
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