Előterjesztés

Dörgicse Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. április hó 26. napján
tartandó képviselőtestületi ülésére.

Tárgy: VM Mentőszervezet 04 Alapítvány támogatási kérelme

Előadó: Kis-Pál Miklós polgármester
Előkészítő: dr. Endrédy Renáta osztályvezető

Tisztelt Képviselő testület!

A Veszprém megyei Mentőszervezet „04-es Alapítványa” számos önkormányzat és jó
szándékú befizető segítségével az évek során olyan szakmai fejlesztéseket tudott létrehozni és
támogatni, amely régiónk mentőállomásában minőségi változást hozott létre. A mentő
gépkocsik döntő többségébe megvásárolt fájdalomcsillapító gáz, a gerinchordágyak, a
félautomata defibrillátorok, a minden gépkocsiba megvásárolt korszerű nyakrögzítők,
laryngealis maszkok, GPS mind azt bizonyítják, hogy az alapítvány, eredeti céljának
megfelelően, kizárólag a mentés színvonalának emelésére költ.
Mivel az egyre korszerűsödő eszközök ára folyamatosan nagymértékben emelkedik, így az
alapítvány a szakmai programjait csak nagyon apró lépésekben tudja megvalósítani.
A 2012. évben befejezték a gyermek ultrahangos párásító programot, valamint a végtag
vákuumsín programot. Az alapítványi beszerzett eszközöknek is köszönhető, hogy Veszprém
Megye területén a sikeres helyszíni újraélesztések részesedése 30 %-ra nőtt.
2012. évben mintegy 6,8 millió Forintot költött az alapítvány az alapító okiratában foglalt
feladataik ellátására. A felszerelések elosztásakor minden mentőállomás mentőkocsijába kerül
eszköz.
Mindezekre tekintettel az alapítvány kéri a képviselő-testületet, hogy 2013. évben is biztosítsa
a támogatást.
A 2013. évben döntően a csontba lőhető eszközt (IO) szeretnék biztosítani, mely egyszer
használatos és az ára 20.000 Ft/db. Ezen felül égési kötszereket, s légúti biztosítási
eszközöket, korszerű mentőtáskákat vásárolnának, de a továbbképzésben nélkülözhetetlen
gyakorló fantom megvásárlására is szeretnének sort keríteni, melynek ára közel 2 millió Ft.
Egy-egy mentőtáska megvásárlása a mentőkocsikba 50.000 Ft/táska.

Mindezek alapján javaslom a Veszprém megyei Mentőszervezet „04-es Alapítványa” 2013.
évi támogatását és kérem a képviselő-testületet, hogy a szükséges intézkedések megtételére
hatalmazza fel a polgármestert.

Tisztelt Képviselő-testület!
Kérem, hogy az előterjesztést megvitatva a határozati javaslatot szíveskedjék jóváhagyni!

Kis-Pál Miklós
polgármester

…/2013. (……) számú Kt. Határozat

Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy 20.000 Ft
hozzájárulási összeggel támogassa az alapítvány működését.
A Képviselő testület megbízza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
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