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A MEDICOPTER Alapitvfiw tfimogatS.s irfinti kdrelemmel fordult a K@vise16=test ilethez.
A MEDiCOPTER Alapitvfiny, mint a Magyar Ldgiment6 Nonprofit Kf . szerz6ddses tfimogatdja ezOton kdri az
°o
On, illetve Cdge tfimogatfisfit kitfiz{Stt cdljai megvaldsitfisfihoz.

A sQrg6ssdgi ell t s sor n a magyar ldgi ment6k az egdsz orszi g terglet61  6vr61 dvre egyre tiSbb 61etet tudnak
menteni a siirg6ss6gi betegellfitfisban aikalmazott megfele16 eszk6z6kkel, felszereldsekkel. Ezek a felszerel&ek
llapota jelent6sen befolyfisolja a beteg 61etkilfitfisait.

o,

Ezdrt kd jQk tov bbra is az OnOk megtisztel6 segitsdgdt,hogy ezek a specifilisan kialakitott fontos eszkOzOk,
melyek a folyamatos hasznfilat miatt elhasznid6dnak tovfibbra is biztositva legyenek. A ment6szolgfilat dolgoz6i
nap,mint nap emberfeletti k-i3zdelmet folyatatnak 6let ket kocki ztatva a bajbajutottak megmentdsddrt.

ae e eg az a fibbi eszk{Sziikre va  sfir {iser  sz ks %

4 db  Hfitgtgska, me ynek aira: kbo 5 O°O00ooFt/db

Ez a kiiliSnleges tfiska teszi lehet6vd szfimunkra, hogy v6rt vigyank a helyszim'e a sOlyos sdr iltek ds betegek
ellfit isfira. A mie16bb megkezdett helyszini vdr it6mlesztds cs61d(enti a kdrhgtzi vdrfit6mleszt6si igdnyt 6s es6lyt
adhat a t01dl&re. A tfiska harct ri, sivatagi kOrt lmdnyekre lett kifejlesztve 6s garantfilja, hogy a berme ti rolt 6s
szfillitott vdrkdszitmdny h6mdrsdklete mindig a megadott tartomfinyon belt l maradjon.

2 db V rhfitg, me yaek gra: kbo brattd logOOoO0Oo°Ft/dbo

A k6zeimOltban bevezetett helyszini vdrfitBmlesztds lehet6sdge csak akkor adott, ha a vdrkdszitmdnyek
tfiro!fisfira es szfillitfisfira vonatkoz6 szigor6 jogszabfilyi feltdteleknek megfeleltink. A kt li3nleges
mdr6eszkOzOkkel ellfitott vdrhfit6 nagy pontossfiggal garantfilja a bfizisokon tfirolt vdrkdszitm6nyeknek
sziiksdges h6mdrsdklet-tartomimyt. Segitsdg kkel nyugodtak lehetiink, hogy betegeink a lehet6
legbiztonsitgosabban rdszestilnek helyszini vdrfitBm|esztdsben 6s a rendkivt l 6rtdkes vdrkdszitm nyek meg6rzik
felhasznfilhat6sfigukat, igy elkerti!j k a selejtez st&et.

Tfiszte t K4pvfise[{i-testii et !

Fentiek alapjim az alfibbi hatfirozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Kdpvise16-testiiiet el6:

Hatfirozati javas at

FOldefik KOzsdgi Onkormfinyzat Kdpvisel6-testt lete az Orszitgos Ment6szolgfilat Alapitvfiny tfimogatfis irfinti
kdrelmdt megtfirgyalta ds

,,a" vamac o
...................  Ft tfimogatfist biztosit az 6nkormimyzat 2022.6vi kOltsdgvetdse - Vdgleges  tadott pdnzeszk6z6k,
egydb tfimogatfisok cim- terhdre.
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A MEDICOP ER A ap tv i y, mi t a  agyar Lggime t5 Noaprofit Kfto szerzgdSses t mogatd a ezt ton k@  az
On, i11etve C4ge tfimogat isfit kitfiz6tt c5ljai megvaldsff&s hozo

A sirg6ss4gi ell t is sor n a magyar legi ment6k az eg4sz orsz g terttlet4n 4vr61 4vre egyre tSbb 41etet
tudnak menteni a sirg6ss4gi betegelli t sban atkalmazott megfele16 eszkSz6kkel, felszere14sekkelo Ezek a
felszere14sek  tllapota jelent6sen befoly isolja a beteg 41etkilfitfisait.
Ez4rt k@jik tovi bbra is az 0nOk megtiszte16 segRs4g4t, hogy ezek a specii4isan kialakftott fontos eszkOzOk 
melyek a folyamatos hasznfilat miatt elhas Alddnak tov bbra is biztosftva legyeneko A mentSszolg lat
dolgozdi nap, mint nap emberfeletti kttzdelmet folytatnak 41etiket kockiztatva a bajbajutottak

megment4s4@t. Segftsink Nekik mi is!

3e e eg az a bbi eszkgzgkre var  sfirggsea szfiks8g:

4 db  Hfit6tgska, me y ek fira: kbo 5@@oee@.-Ftldb

Ez a kil6nleges t ska teszi lehet6v4 sz munkra, hogy v@t vigyink a helyszfnre a sfllyos s@iltek 4s betegek
ell t sfira. A miel6bb megkezdett helyszini v@i t6mleszt4s csOkkenfi a kdrhfizi v@fit6mleszt4si ig4nyt 4s es41yt adhat
a t(4414sre. A tgska harct@i, sivatagi k6rilm4nyekre lett kifejlesz e 4s garantfilja, bogy a benne tfirolt 4s szfillffott
v@k4szffm4ny h6m@s@lete mindig a megadott tartom nyon beltil maradjon.

2 db V4rhfitS, melynek  ra- kb. brutt6 1.500oOO9.-Ft/db.

A k6zelmhltban bevezetett helyszfni v@fit6mleszt4s lehet6s4ge csak akkor adott, ha a v@k4szftm4nyek tfirolfisfira 4s
sz llff sfira vonatkoz6 szigorfl jogszab lyi feff@eleknek megfelelink. A kil6nleges m@6eszk6z6kkeI ellfitott v@hfit6
nagy pontossfiggal garant lja a bfizisokon tfirolt v@k4szffm4nyeknek sziks4ges h6m@s4klet-tartomfinyt.
Segffs4gikkel nyugodtak lehetink, bogy betegeink a lehet6 legbiztons gosabban r4szesilnek helysz[n 
v@fit6mleszt4sben 4s a rendk vil @t4kes v@k4szffm4nyek meg6rzik felhasznfilhatds&gukat, igy elkeriljik a
selejtez4siket.



K rjt k segitsen! A legkisebb anyagi segffs g is sokat 6r!
Az adomfinyr61 addigazolfist fillffunk ki, amit a hatfilyos p ,nziigyi rendelkez sek alapj in elsz imolhato
Amennyiben addigazolitst k r, k rjt k jelezzeo

Budapest, 2022.01.07.
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