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1. VICUS XI. Közalapítvány 
 
A Vicus XI. Közalapítvány (1113 Budapest, Bocskai út 39-41.) Újbuda Önkormányzatától az            
Alapító Okiratban rögzített cél szerinti közhasznú tevékenységre illetve működési         
költségként felmerülő kiadásaira 2017-ben a IV-2737/6/2017 számú támogatási szerződés         
alapján bruttó 45.000.000 Ft összegű, vissza nem térítendő támogatásban részesült, az Alapító            
Okiratban rögzített cél szerinti közhasznú tevékenysége közül az alábbiakra, illetve ezen felül            
saját működési költségeinek fedezetére   

1) kerületben élő rászoruló idősek, nagycsaládosok, hátrányos helyzetű emberek,        
valamint átmenetileg nehéz helyzetbe került szociálisan rászoruló személyek        
egyszeri támogatására, 

2) kerületben élő rászoruló személyek közüzemi díjhátralékának szolgáltatók felé        
történő kiegyenlítéséhez, valamint az elmaradás megelőzéséhez nyújtott pénzügyi        
támogatására, 

3) a lakossági igények teljesebb körű kielégítése érdekében a kerületben élő          
rászoruló gyermekek számára táborozás költségeihez való hozzájárulásra, 

4) kerületben élő rászoruló személyek személyre szabott egészségügyi kezeléseire,  
5) az alapítvány működésével kapcsolatos - kuratóriumi és felügyelő bizottsági         

tagok esetében - személyi jellegű kifizetésekre (+ adók és járulékok), könyvelési,           
postai, banki költségek, könyvvizsgálati díj, irodaszer és telefon költség:         
maximum 15 000 000, - Ft összegben, 

6) reprezentációs célú kiadások felhasználására legfeljebb 200 000, - Ft, 
összesen 45.000.000 Ft összegben. A támogatás elszámolását a Vicus XI. Közalapítvány a            
mellékletben foglaltak szerint megküldte. 
 
 
 
2. Szent Kristóf Szakrendelő 
  
- A Szent Kristóf Szakrendelő Nonprofit Kft. fejlesztési céljait Újbuda Önkormányzata a            
2017. évi költségvetésének 1.12.05. előirányzata terhére 18 000 000 Ft összegben támogatta            
előfinanszírozott támogatási szerződés keretében a következőek szerint. 

A támogatás célja Gyermek Egészségügyi Központ és Egynapos Sebészet Kormányzati           
támogatással történő megvalósítása érdekében, 2017. év folyamán szükséges előkészítő         



munkák elvégzése, amely magába foglalja a kormányzati döntéshez és a beruházás           
előkészítéséhez kapcsolódó szakértői, tanácsadói (pl. mérnöki, orvosszakmai,       
projekt-menedzsmenti) munkákat. 

A fejlesztési célú támogatás felhasználásáról szóló beszámolót és a részletes elszámolást a            
melléklet tartalmazza. 

 

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