
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Képviselő-testület ülése 

Budapest, ..;.!;„....„„.;.... 

Tárgy: javaslat az „A Szív 
hangja" alapítvány 
támogatására 

Az „A szív hangja" Közhasznú Alapítvány a beteg gyermekekért, a fogyatékosakért, az 
egészségügyi okokból rászorultakért nevében Németh László főmunkatárs a csatolt kéréssel 
fordult polgármester úrhoz. 
Az Alapítvány 4 db vérnyomásmérő holter monitor beszerzéséhez kér támogatást. A 
kérelemhez csatoltak egy együttműködési megállapodást, melyet a Heim Pál Gyermekkórház 
és a „A szív hangja Közhasznú Alapítvány kötött, valamint az Alapítvány bejegyzéséről szóló 
Fővárosi Bírósági végzést. 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet döntsön, kívánja e támogatni az „A szív hangja" 
alapítványt. 
Az előterjesztést a Szociális és Egészségügyi Bizottság, valamint a Gazdálkodási és 
Költségvetési Bizottság megtárgyalta, döntését a testületi ülésen ismerteti. 

HATÁROZATI JAVASLAT: 

Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete, Ft 
támogatást nyújt „A szív hangja" alapítvány részére, 4 db vérnyomásmérő holter monitor 
beszerzéséhez, a képviselő-testület működési célú általános tartalékkerete terhére. 
Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Bajtek Mihályné főosztályvezető 

Ronyecz Róbert főosztályvezető 
Budapest, 2009. május 7. j _ 

Konyecz Róbert 
főosztályvezető 

Törvényességi szempontból látta: 

dr. Neszteli István 
jegyző 

Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Polgármesteri Kabinet 

Tisztelt Képviselő-testület! 
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T&zftasznújUapOvány a Üteg gyemefytyt, 
afigyatéfysofiftt, az egészségügyi obptyóCrúszoruCtafyrt 

SZÉKHELY: 1213 Budapest, Mogyorós u. 12 
TEL/FAXr 06-1215 1407 
POSTA CÍM: 1464 Budapest, PF: 1338 
ADÓSZÁM: 18246733-M3 
BANK SZ SZ: OTP BANK RT: XXL11721026-20300285 
KÖZHASZNÚ VÉGZÉS SZ: 9.Plc60.945/2002/4 
WEBOLDAL: http://www.aa2ivha11gja.hu 
E-MAIL: Vakria@AS2ivHangja.l111 

Együttműködési megállapodás 

Mely létrejött: A SZÍV HANGJA Közhasznú Alapítvány a beteg gyermekekért, a fogyatékosokért, 
az egészségügyileg rászorultakért. 

Székhely: 1213. Budapest, Mogyorós u. 12. 
Kuratórium elnöke: Németh Valéria 

Másrészről: Heim Pál Gyermekkórház 
Székhely: 1089. Budapest, Üllői út 86 
Képviseli: Prof. Dr. Harmat György főigazgató főorvos 

Között, alulírott napon és helyen az alábbiak szerint: 

1. Az Alapítvány céljának megfelelően támogatni kívánja a Kórházat a gyógyításhoz 
fejlődéshez szükséges felszerelések, eszközök átadásával. 

2. A Kuratórium döntése alapján az Alapítvány a Kórház Belgyógyászati Osztálya részére 
4 db Vérnyomásmérő holter monitort 
vesz meg együttműködési megállapodás keretében. 
A készülékek a kórnál tulajdonába kerülnek. 

3. Az Együttműködési megállapodás kizárólag a melléklettel érvényes. 

A felek jelen együttműködési megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, a mai 
napon jóváhagyólag aláírták. 

Bjidai2fist,20O9.01. 12. 

<?m:r> '.-■ 

A SZÍV HANGJA 
Közhasznú Alapítvány 

1213 Budapest, Mogyorós u.12. 
Adószám: 18246733-1-43 

OTP XXL 11721026-20300285 
/ 

Németh Valéria 
Kuratórium Elnöke 

http://www.aa2ivha11gja.hu
mailto:Vakria@AS2ivHangja.l111
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A SZÍV WW3M 

afogyatéfysofyt, az egészségügyi oí&%$óCfúszöni£taifrt 

SZÉKHELY: 1213 Budapest, Mogyorós u. 12 
TEL/FAX: 06-1 215 1407 
POSTA CÍM: 1464 Budapest, PF: 1338 
ADÓSZÁM: 18246733-1-43 
BANK SZ. SZ: OTP BANKNyRt XXL 11721026-20300285 
KÖZHASZNÚ VÉGZÉS SZ: 9.Pk.60.945/2002/4 
WEBOLDAL: http://www.aszivbangJH.hu 
E-MAIL: Valeria@ASsMfeogja.hu 

Alapítványunk az A SZÍV HANGJA Közhasznú Alapítvány. 
Az alapító azzal a szándékkal hozta létre, hogy Magyarországon minden rászoruló egyént és 
közösséget támogasson. 

2008. 03. 03-án a Madarász Utcai Gyermekkórháznak 1 db. RAD9 Pulzoximéter 
gyermek ujjszenzorral és tartós Y érzékelővel 

2008.06. 09-én a Jahn Ferenc Kórháznak 1 db. Cardio MAC 400 EKG készülék tartozékaival 
és 1 db. Radical RDS-2 Mozgáskompenzációs Pulzoximéter tartozékaival 

2008. 10. 13-án a SOTE Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika Gyermek részlegének 
1 db. Cardio MAC 400 EKG készülék tartozékaival 
és 1 db. Radical 7 Sp02 + PVI Pulzoximéter tartozékaival 

2009. 01. 12-én a váci Jévorszky Ödön Városi Kórház részére 2 db CardioMAC 400 EKG, 
1 db Újszülött mobil bölcső valamint 18 db karfás szoptatós szék 

került átadásra. 

Együttműködési megállapodás keretében kezdtük el a gyűjtési munkát a Hdm Pál Gyermekkórház 
Belgyógyászati osztályának 

4 db Vérnyomásmérő holter monitor megvásárlására. 

A készülékek Bruttó beszerzési ára 1 840 000 Ft 

E műszerek alkalmazása elengedhetetlen, ezért kérem, hogy támogassa munkánkat, hogy minden 
beteg gyermek kellő időben megkapja a megfelelő orvosi kezelést. 
Alapítványunk a pénzbeli adományok mellett szívesen fogad természetbeni adományokat is. 

Az 1997. évi CLVI: törvény 26. § IV bekezdése alapján közhasznú szervezet vagyunk. 
Minden támogatónknak adományáról igazolást állítunk ki, amely csökkenti befizetendő adóját. 

Telefonmarketinges munkatársunk tájflcoztaiia^OEa^a-^mfiszer 
meghívót küld Ö r m e k í l u f T ^ ^ ^ ^ 

átadásának 

Budapest. 2009. Q&. 3£lMaiosz 
?íTjflíl & ***! 5 i Tisztelettel 

hlöszani: m e i i b ^ 1 
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Némc 
főmunkatárs 

\feJ**£ 

http://www.aszivbangJH.hu
mailto:Valeria@ASsMfeogja.hu


F ő v á r o s i B í r ó s á g 
1363 Budapest 
Markó u. 27. 
9.Pk.60.945/2002/15. 

V É G Z É S 

A Fővárosi Bíróság elrendeli a 8720. sorszám alatt nyilvántartásba vett A Szív Hangja 
Alapítvány elnevezésű alapítványra vonatkozó alábbi változás bejegyzését, valamint a 
nyilvántartás kiegészítését. 

A kezelő szerv összetétele megváltozott. 

Illés Lászlóné kuratóriumi tagsága megszűnt, _ 

A kezelő szerv új tagjának neve, lakcíme: 

Vajas Attila 3524 Miskolc, Kölcsey F. u. 3. III/3. 

Németh Valéria és Horváth Anita kuratóriumi tagsága változatlan. 

Az alapító okirat módosításának kelte: 2008. október 17. 

A végzés ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül fellebbezésnek van helye. 

INDOKOLÁS 

Az alapító kérelmet terjesztett elő az alapítvány nyilvántartási adataiban bekövetkezett változás 
nyilvántartásba vétele iránt. 

A bíróság megállapította, hogy a szükséges okiratokat a kérelmező becsatolta, ezért a bíróság 
az 1960. évi 11. tvr. (Ptké.) 91/A. § (1) bekezdése, valamint a 12/1990. (VI. 13.) IM rendelet 1. 
§ (1) bekezdése alapján a rendelkező részben foglaltak szerint határozott. 

Budapest, 2008. évi november hó 19. napján 

Dr. Homolya Szilvia s.k. 
bíró 
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F ő v á r o s i B í r ó s á g 
1363 Budapest, 
Markó u. 27. 
9.Pk. 60.945/2002/4. 

V É G Z É S 
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A Fővárosi Bíróság A Szív Hányja Alapítvány e!ne\ezésü alapítványt 8720. sorszám alatt 
nyilvántartásba veszi. 

ínyben a bíróság az alapítványt közhasznú szervezetté minősíti. 

Az alapítvány székhelye: 1213 Budapest. Mogyorós u. 12, 

A képviselő neve ós lakcíme: 

Németh Valéria 1213 Budapest. Mogyorós u. 12. 

Az alapítvány célja: 

A beteg gyermekek, a fogyatékosok, a szociális vagy egészségügyi okokból 
rászorulók, valamint az árvizek, földrengések, tűzvészek vagy az egyéb természeti 
károk károsultjainak egészségügyi és szociális támogatása, részükre a mindennapi 
életükhöz nélkülözhetetlen egészségügyi, kisegítő és egyéb eszközök, berendezések, 
alapvető ruházati és élelmiszer cikkek beszerzése, vagy ezek megszerzéséhez 
támogatás nyújtása. 

Az alapítvány típusa: általános 

A vagyonfelhasználás módja: 

Az alapítvány céljainak megvalósítására az alapítvány teljes vagyona és annak 
hozadékai felhasználhatók. A vagyon felhasználásáról a kuratórium dönt egyéni 
kérelem vagy pályázat útján. 

Az alapítvány: nyílt 
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• m ^ Sziv Hangja 
a 6eteg gyermtfofyrt, afogyatéfosotyt, 
az egészségügyi ofaftfóCTÚszoruCtafát 

www.aszivhangja.hu  
valeriaQaszivhangja.hu 

Kedves Hölgyem / Tisztelt Uram ! 

Életünk legcsodálatosabb pillanata az amikor gyermekünk a világra jön. Rögtön vizsgálgatjuk 
épp egészséges-e? 
Sajnos nem minden család örülhet maradéktalanul e csodás eseménynek, és ilyenkor a lehető 
legjobb műszerezettséggel rendelkező kórházban szeretnék gyógyíttatni gyermekünket. 

A „A Sziv Hangja Közhasznú Alapítvány" 2002 decemberében jött létre. Céljaink között kiemelt 
helyen szerepel, hogy országos szinten próbáljon javítani a kórházak műszerezettségén, a 
szociálisan és egészségügyileg rászorult személyek helyzetén. 

Az Alapítványunk az elmúlt hat év során az önök segítségével 34 millió forintot fordított orvosi 
műszerek megvásárlására. Több intézményt és szociálisan hátrányos helyzetben lévő családot 
támogattunk folyamatosan élelemmel, ruházattal, orvossággal és egyéb az élethez 
nélkülözhetetlen alapvető dolgokkal. Ezek összértéke közel 45 millió forint volt. 

Alapítványunk kéri önt, barátait, ismerőseit, hogy amennyiben más jótékony szervezet javára 
még nem kötelezték el magukat, tiszteljenek meg minket azzal, hogy a befizetett adó 1%-ról 
rendelkeznek alapítványunk javára. 

N ő f e l e d j e ! Ami Önnek \°/Q nekik az életet jelentheti! 

Kedvezményezett neve: 

Kedvezményezett adószáma: 

Bankszámlaszáma: 

„A Szfv Hangja Közhasznú Alapítvány" 

18246733-1-43 

11721026-20300285 

Segítségét köszönjük mindazok nevében, akikről az ön adóforintjaival gondoskodni tudunk 

t I 

Németh Valéria 
A Kuratórium cüifllte 

http://www.aszivhangja.hu
http://valeriaQaszivhangja.hu

