
 

 

Tisztelt Bizottság! 

  

- A Szent Adalbert Misszió Alapítvány számára Újbuda Önkormányzata 3/2016. (I. 26.)              
XI. ÖK. rendeletének 1.7.19. kiadási előirányzata terhére 1.200.000 Ft összegű támogatást           
állapított meg. A támogatási szerződés szerint az előfinanszírozott 1.200.000 Ft támogatási           
összeget a Budapest, XI. kerület Hengermalom u. 2/d. szám alatti fogászati rendelő            
működésével, működtetésével kapcsolatos kiadásokra használhatta fel. Különösen a        
felelősség-biztosítás, távhőellátás, elektromos energia, önálló mérőn mért vízdíj,        
helyiségbérleti díj költségeinek kiegyenlítése, valamint a (fogászati) tevékenységhez        
kapcsolódó 50.000 Ft/db összeget meg nem haladó kis értékű tárgyi eszköz beszerzésére. A             
szervezet a kapott összeget a célnak megfelelően, a költségösszesítő lapon feltüntetettek           
szerint használta fel. 

- A Gézengúz Alapítvány a Születési Károsultakért szervezet számára Újbuda          
Önkormányzata 3/2016. (I. 26.) XI. ÖK. rendeletének 1.7.19. kiadási előirányzata terhére           
1.200.000 Ft összegű támogatást állapított meg. A támogatási szerződés szerint az           
előfinanszírozott 1.200.000 Ft összeget a vele szerződéses munkaviszonyban álló         
munkavállalók munkabérére és járulékaira, a hidroterápia feltételeinek biztosítására: az         
épület és az uszoda üzemeltetési költségeinek finanszírozására fordíthatta. A szervezet az           
elszámolást a költségösszesítő lapon feltüntetettek szerint nyújtotta be, a támogatást a célnak            
megfelelően használta fel. 

- A Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért szervezet számára           
Újbuda Önkormányzata a 3/2016. (I. 26.) XI. ÖK. rendeletének 1.7.19. kiadási előirányzata            
terhére 1.200.000 Ft összegű támogatást állapított meg. 

A támogatási szerződés szerint az 1.200.000 Ft előfinanszírozott támogatási összeget a           
szervezet a tevékenységhez kapcsolódó orvosi eszközök (maximum 50.000 Ft/db kis értékű           
tárgyi eszköz) , gyógyszerek, fertőtlenítő szerek beszerzésére, mentőautók üzemanyag        
költségeire, gépkocsik javítására használhatta fel. A fentieknek megfelelő elszámolást a          
szervezet elkészítette és megküldte, a támogatást a célnak megfelelően használta fel. 

- A Magyar Vöröskereszt Budapest XI. Kerületi Szervezete (1117 Budapest, Erőmű u. 8.)             
számára Újbuda Önkormányzata a 3/2016. (I. 26.) XI.ÖK. rendeletének 1.7.19. kiadási           
előirányzata terhére 1.000.000 Ft összegű előfinanszírozott támogatást nyújtott, melynek         
felhasználása: 

- nehéz helyzetbe került újbudai rászoruló személyek, családok azonnali megsegítése céljából           
a számukra létfenntartáshoz szükséges élelmiszerrel, tisztítószerrel, ruhaneművel való        
ellátására 800.000 Ft összegben, 



- a szervezet Erőmű u. 8. szám alatti telephelyének közüzemi fenntartási költségei közül a hő               
és villamos-energia felhasználás költségeire max. 200.000 Ft összegben volt lehetséges. A           
támogatás elszámolását a szervezet 1.000.000 Ft összegben a melléklet szerint megküldte, a            
támogatást a célnak megfelelően használta fel. 

- A Szülők Háza Alapítvány számára Újbuda Önkormányzata a 3/2016. (I. 26.) XI. ÖK.              
rendeletének 1.7.19. kiadási előirányzata terhére 6.000.000 Ft összegű támogatást állapított          
meg. A támogatást az Alapítvány a vele szerződéses munkaviszonyban álló munkavállalók           
munkabérére és annak járulékaira (személyi kiadások) valamint a működés dologi          
kiadásainak (a tevékenységéhez kapcsolódó maximum 50.000 Ft/db kis értékű tárgyi eszköz           
beszerzésére) finanszírozására fordíthatta. 

Az Alapítvány az elszámolást a melléklet szerint nyújtotta be, a támogatást a fentiek szerint              
használta fel. 

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az előterjesztéseket megtárgyalni és a határozati           
javaslatokat elfogadni szíveskedjék. 

Budapest, 2017. február 16. 
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