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Jegyzőkönyv
mely készült a 2016, december 9.-én, az alapítvány székhelyén megtartott kuratóriumi ülésrő|.
Jelen vannak Keresáes György kuratóriumi elnök, Dr. Tholt Katalin, Dr. Bélteki Gusztáv, Dr.
Leveles Lászlő kuratóriumi tagok, Dr. Schmidt Évafelügyelőbizottsági elnök, Dr. Somogyvári
zsolt szakm ai v ezető, Lendvai Barnabás koordinátor.
Napirendi pontok:
L ldőardnyos éves beszdmoló (forgalmi adatok, pénzüglli gazdasági adatok, beszerzések)
a) A kuratórium tagai a rendkívül feszes gazdálkodás eredményeiről szóló, előzetes éves,
időarányos beszámolót egyhangúlag elfogadták.

b) Ismételten ebben az évben is megtörtént a feladatok napszakos ingadozásának részletes
elemzése. A nappal sokszor kezelhetetlenüI nagyszámú feladatok zökkenő mentesebb ellátása és
a feladattorlódások csökkentése érdekében,a kuratórium egyhangú, ellenszavazat nélküli döntése
alapján, a kivonuló egységek átcsoportosítására kerül sor, az Országos Mentőszolgálat mb.

főtgazgatőjának egyetértésével,a 2016. november 14.-i válaszában foglaltak szerint. Az
kivonulási struktúra szerint 1dbx24órds/7napos neonaíológiai rohamkocsival
|dbxl2órás/7napos egl nővéres Otryos Nélküli Neonatológiai mentő-Eg,lséssel (ONNE)
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PCAM területének biztonságos ellátása.
központi
béremelésból az Alapíwány nem
c) Az egészségügyben történt szeptemberi
részesülhetett. Azezzel kapcsolatos szeptember 14-én elküldött minisztériumi kérelemre ezidáig
válasz nem érkezett. A kuratórium, felismerve a helyzet tarthatatlanságát, egyhangú,
ellenszavazat és tartózkodás nélküli döntést hozott a bérkonekció átmerreti, önerőből történő
végrehajtására, a későbbi, remélhetőelr kedvező központi döntés megszületéséig. Ennek
megfelelően az Alapítvány, mint munkaadó, valamennyi dolgozójának béréta Közalkalmazottak
Jogállásáról szóló Törvényben (KJT) foglalt bértábla kategória-minimum szerinti összegére
2dbx8órás/5 napos ONNE kocsival történik ezután a

korrigált értékreemeli. Ennek teljes összege havi 602eFt, ami átlagosan 8,4Yo-os emelést jelent.
d) A bérrendezés másik elemeként - a minimálbér 20l7-es emelésére való tekintettel - a
kuratórium egyhangú, ellenszavazat és tartózkodás nélküli döntést hozott arróI, hogy a dolgozók
jelenlegi kivonulási pótlékának 43%-át beépíti az alapfizetésbe,
e) A kuratórium tagjai egyhangúlag jóváha5,,ták az új korszerű lélegeztetőgép megvételét,
valamint a meglévó elöregbedett inkubátorflotta üzembiáos fenntartásához nélkülözhetetlen
pótlások beszerzését.

II. Beszámoló az SZJAl% felhasznóIdsról.

A

kuratórium tagjai nyugfáúák, hogy a 2014-es adóévről az adőzők 20l5-ben tett 1oÁ-os
felajánlásaiból, 2015 szeptemberében beérkezett összeg (44.042.500Ft) 20l6. június 30.-ig. a
törvényben előírtak szerint elköltésre került.
III. Egyebek
l ) A mentődolgozók ingyenes BKV-bérletérevonatkozó PCA kérelem elbírálása folyamatban van.
2) A Csecsemő-Szem-Mentő program - amely kapcsán 5 év alatt egyetlen vakság sem alakult ki központitámogatására irányuló kérelem, az elmúlt 7 évhez hasonlóan, továbbra sem járt sikenel.
3. A Shell együttműködés meghosszabbításra került a 20l7-es évre.
4. Evvé gi j utalmazás 3 0eFt-os étkezésiutalvány dol gozónként.
Budapest, 2016. december 9.
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