
Tisztelt Bizottság! 

  

1. 

A Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért szervezet számára          
Újbuda Önkormányzata 2/2017. (I. 27.) XI. ÖK. számú rendeletének 1.7.19. költségvetési           
előirányzata terhére 1 200.000 Ft összegű előfinanszírozott támogatást állapított meg. 

A támogatási szerződés szerint az 1.200.000 Ft; előfinanszírozott támogatási összeget a           
szervezet a tevékenységhez kapcsolódó a koraszülött mentésben használat orvosi eszközökre          
(maximum 50.000 Ft/db kis értékű tárgyi eszköz), gyógyszerekre, fertőtlenítő szerek          
beszerzésére, mentőautók javítására használhatta fel. A fentieknek megfelelő elszámolást a          
szervezet elkészítette és megküldte, a támogatást a célnak megfelelően használta fel. 

 

2. 

A Magyar Vöröskereszt Budapest XI. Kerületi Szervezete (1117 Budapest, Erőmű u. 8.)            
Újbuda Önkormányzata 2/2017. (I. 27.) XI.ÖK. számú rendeletének 1.7.19. költségvetési          
előirányzata terhére 1 000 000 Ft összegű előfinanszírozott támogatást kapott, 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 lehetséges. A           
támogatás elszámolását a szervezet 1.000.000 Ft összegben a melléklet szerint megküldte, a            
támogatást a célnak megfelelően használta fel. 

 

3. 

A Szent Adalbert Misszió Alapítvány számára Újbuda Önkormányzata 2/2017. (I. 27.)           
XI.ÖK. számú rendeletének 1.7.19. költségvetési 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, különösen a       
felelősség-biztosítás, távhőellátás, elektromos energia, vízdíj, helyiségbérleti díj költségeinek        
kiegyenlítése, valamint a (fogászati) tevékenységhez kapcsolódó 50.000 Ft/db összeget meg          
nem haladó kis értékű tárgyi eszköz beszerzésére használhatta fel.. A szervezet a kapott             
összeget a célnak megfelelően, a költségösszesítő lapon feltüntetettek szerint használta fel. 

 

4.  

A Gézengúz Alapítvány a Születési Károsultakért szervezet számára Újbuda         
Önkormányzata 2/2017. (I. 27.) XI.ÖK. sz. rendeletének 1.7.19. költségvetési előirányzata          
terhére 1 200.000 Ft; összegű támogatást állapított meg. A támogatási szerződés szerint az             
előfinanszírozott 1 200.000 Ft; összeget a szervezet a vele szerződéses munkaviszonyban álló            
munkavállalók személyi jellegű kiadásaira és a kiadások járulékterheire, a hidroterápiás          



ellátáshoz kapcsolódó víztisztító rendszer költségeinek finanszírozására fordíthatta. A        
szervezet az elszámolást a költségösszesítő lapon feltüntetettek szerint nyújtotta be, a           
támogatást a célnak megfelelően használta fel. 

 

5. 

A Szülők Háza Alapítvány számára Újbuda Önkormányzata 2/2017. (I. 27.) XI.ÖK. számú            
rendeletének 1.7.19. költségvetési előirányzata terhére 6 000 000 Ft összegű támogatást           
állapított meg. A támogatást az Alapítvány a vele Újbuda területén működő telephelyen,            
szerződéses munkaviszonyban álló munkavállalók munkabérére és annak járulékaira        
(személyi kiadások), az Alapítvány rendezvényein, családi napon, nyári táborai alatt kreatív           
gyermekprogramok biztosítása valamint a működés dologi kiadásainak (a tevékenységéhez         
kapcsolódó maximum 50.000 Ft/db kis értékű tárgyi eszközre) finanszírozására fordíthatta. 

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

 

A Gézengúz Alapítvány és a Szülők Háza Alapítvány esetében a teljes elszámolási            
dokumentáció, tekintettel arra, hogy nyilvánosságra nem hozható személyes adatokat         
tartalmaz, a Bizottság tagjai számára megtekinthető a Humánszolgálati Igazgatóság         
Szociális és Egészségügyi Osztályán. 

 

6. 

A Szent Kristóf Szakrendelő Nonprofit Kft. számára Újbuda Önkormányzata a 2017. évi            
költségvetésről szóló (2/2017. (I.27.) sz.) önkormányzati rendeletének 1.7.6. során, 143 000           
000 Ft összeget biztosított működési célra. Felhasználása pénzeszköz- átadási szerződés          
keretében történt. A szerződés a felhasználást a következőekben határozta meg: „A           
pénzösszeg Budapest Főváros XI. kerület Újbuda lakossága egészségügyi ellátásának céljaira          
- az alapellátás személyi-, járulék- és dologi kiadásaira, valamint e-tevékenységhez          
kapcsolódó maximum 200.000 Ft/db kis értékű tárgyi eszköz beszerzésére, továbbá a volt            
közalkalmazotti dolgozók bérkorrekciójára” volt fordítható, az alábbiak szerint: 

Kötelező feladat ellátására: 

·        Működési finanszírozás:   121 000 000 Ft 

 Önként vállalt feladat ellátására: 

·        Volt közalkalmazott dolgozók bérkorrekciója: 22 000 000 Ft 

Összesen: 143 000 000 Ft 

  

A működési célú finanszírozás valamint a volt közalkalmazottak bérkorrekciójának         
felhasználásáról szóló részletes beszámolót a későbbiekben megküldött melléklet tartalmazza. 

  

7. 

Újbuda Önkormányzata a Szent Kristóf Szakrendelő Nonprofit Kft. fejlesztési céljait a           
költségvetés 1.12.05. során biztosított 54 000 000 Ft összegben támogatta, előfinanszírozott           



támogatási szerződés keretében a következőek szerint: Orvos szakmai színvonal emelése          
érdekében, diagnosztikai héttér bővítése vált szükségessé, ennek érdekében, UH készülék, kézi           
műszerek és orvosi berendezések beszerzésére került sor. A védőnői információs rendszer           
fejlesztése érdekében, a védőnők számára tabletek beszerzésére került sor. A háziorvosok           
bevonásával beteg monitoring rendszer, online vérnyomás és vércukor értékek         
monitorozására távfelügyeleti rendszer kialakítása történt meg. 

A fejlesztési célú támogatás felhasználásáról szóló részletes beszámolót a későbbiekben          
megküldött melléklet tartalmazza. 

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

Budapest, 2018. február 8. 

    

  

  

    dr. Hoffmann Tamás 

 polgármester megbízásából 

  

  Győrffyné Molnár Ilona 

 igazgató 

   

  

 


