
Tisztelt Bizottság! 
  

– A Szurikáta Alapítvány a Diabéteszes Gyermekekért Újbuda Önkormányzatától a          

IV-1914/10/2015 számú Támogatási szerződés alapján 480 000 Ft összegű előfinanszírozott          

támogatást kapott, melynek felhasználása a diabétesszel kapcsolatos legfontosabb        

egészségügyi ismeretek közvetítése érdekében az újbudai óvodákban dolgozó pedagógusok         

minél szélesebb körben történő tájékoztatása. Az érintett gyermekek közösségi         

integrációjának és szakszerűbb közösségi ellátásának segítése (gyermek-foglalkozások,       

konzultáció, képzés, információs kampány) céljára valamint szakmai eszközbeszerzésre,        

gyermekfoglalkozás megtartására, konzultációra, képzés szervezésére, továbbá az       

Egészségpart rendezvényen való részvétel céljára volt lehetséges. 

A támogatás elszámolását és a beszámolót az alapítvány képviselője a melléklet szerint            

megküldte, a költségösszesítő lapon felsoroltak szerint használta fel. 

– A Szent Kristóf Szakrendelő Nonprofit Kft. részére Újbuda Önkormányzata a 2016. évi             

költségvetésről szóló (3/2016. (I.23.) sz.) önkormányzati rendelet 1.7.6. során működési célra           

144 000 000 Ft  összegben nyújtott támogatást, az alábbiak szerint: 

támogatás célja támogatás összege cél szerinti 

megvalósulás 

fel nem használt 

támogatási összeg 

működési finanszírozás 

  

118 000 000 Ft 

  

118 000 000 Ft 

  

_ 

  

volt közalkalmazott dolgozók 

bérkorrekciója 

26 000 000 Ft 25 193 937 Ft  806 063 Ft 

összesen: 144 000 000 Ft 143 193 937 Ft   806 063 Ft 

  

A működési célú finanszírozás valamint a volt közalkalmazottak bérkorrekciójához nyújtott          

támogatás felhasználásáról szóló részletes beszámolót a melléklet tartalmazza. 

– Újbuda Önkormányzata a Szent Kristóf Szakrendelő Nonprofit Kft. fejlesztési céljait a            

költségvetés 1.12.08. fejlesztési során 50 millió Ft összegben támogatta, amelyből szakellátás           

területén a röntgen átvilágító berendezés cseréje történt meg. 

– Az Önkomrányzat a Gyermek Egészségügyi Központ és Egynapos Sebészet megvalósítása            

érdekében a források elnyeréséhez szükséges szakértői, mérnöki, orvosszakmai,        



projekt-menedzsmenti munkát segítette 10 millió Ft összegű támogatással. A támogatás          

felhasználása a mellékletben foglaltak szerint történt azzal az eltéréssel, hogy a           

költségösszesítő lapon a 3. sorban feltüntetett 857 250 Ft összegű projekt tanácsadás – mivel              

az a 2015. 12.03.-12.31. közötti időszakra szól és elszámolása az adott évben megtörtént - a               

2016. évi támogatás elszámolásánál nem vehető figyelembe. A táblázatban feltüntetett összeg           

az elfogadható cél szerinti felhasználást tartalmazza. 

támogatás célja támogatás összege cél szerinti 

megvalósulás 

fel nem használt 

támogatási összeg 

a szakellátás területén orvosi 

gép-műszer beszerzésére 
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Gyermek Egészségügyi 

Központ és Egynapos Sebészet 

megvalósítása érdekében a 

források elnyeréséhez 

szükséges szakértői munkákra 

10 000 000  Ft  6 664 860  Ft 3 335 140 Ft 

összesen: 60 000 000 Ft  56 664 860 Ft 3 335 140 Ft 

  

Kérem a Bizottságot, hogy szíveskedjék az előterjesztést megtárgyalni, és a határozati           

javaslatot elfogadni. 

 

Budapest, 2017. március 17. 

 

Haidar Norbert 

elnök 

 


