
 
 

Elszámolások szakmai igazolása 

  

Tisztelt Bizottság!  

1. 

A Szívem Csücske Alapítvány (1116 Budapest, Hunyadi Mátyás utca 35.) számára a            
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete 98/2019. (VI.13.)         
XI.ÖK határozat e) pont számú határozatával a 2019. évi költségvetés 1.7.25. Bölcsődei            
férőhely biztosítása pályázat kiadási sorának terhére 2 638 758 Ft összegű utófinanszírozott            
támogatást állapított meg. 

A támogatási szerződés szerint a 2 638 758 Ft utófinanszírozott támogatási összeget az             
Alapítvány a IV-2660/21/2019 számú támogatási szerződés szerint a 0-3 éves korú           
gyermekek napközbeni ellátására új férőhelyek kialakítására használta fel helyileg a Bonifác           
Családi Bölcsődében (1115 Budapest, Tétényi köz 8.) 7 új férőhely létrehozásával. 

A fentieknek megfelelő elszámolást az Alapítvány a melléklet szerint elkészítette és           
megküldte, a támogatást a célnak megfelelően használta fel. 

2. 

Az Egérkirály Nonprofit Kft. (1116 Budapest, Albertfalva utca 7.) számára a Budapest            
Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Szociális és Egészségügyi Bizottsága         
65/2019.(VI.11.) SZEB határozatával a 2019. évi költségvetés 1.7.25. Bölcsődei férőhely          
biztosítása pályázat kiadási sorának terhére 2 814 959 Ft összegű utófinanszírozott           
támogatást állapított meg. 

A támogatási szerződés szerint a 2 814 959 Ft utófinanszírozott támogatási összeget a             
szervezet a IV-2660/19/2019 számú támogatási szerződés szerint a 0-3 éves korú gyermekek            
napközbeni ellátására új férőhelyek kialakítására használta fel helyileg a Törpegomba          
Családi Bölcsőde 1.-ben (1113 Budapest, Badacsonyi utca 24.) 7 új férőhely           
létrehozásával. 

A fentieknek megfelelő elszámolást a szervezet a melléklet szerint elkészítette és megküldte,            
a támogatást a célnak megfelelően használta fel. 

3. 

Az Egérkirály Nonprofit Kft. (1116 Budapest, Albertfalva utca 7.) számára a Budapest            
Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Szociális és Egészségügyi Bizottsága         
65/2019.(VI.11.) SZEB határozatával a 2019. évi költségvetés 1.7.25. Bölcsődei férőhely          
biztosítása pályázat kiadási sorának terhére 2 706 050 Ft összegű utófinanszírozott           
támogatást állapított meg. 

A támogatási szerződés szerint a 2 706 050 Ft utófinanszírozott támogatási összeget a             
szervezet a IV-2660/20/2019 számú támogatási szerződés szerint a 0-3 éves korú gyermekek            
napközbeni ellátására új férőhelyek kialakítására használta fel helyileg a Törpegomba          



Családi Bölcsőde 2.-ben (1113 Budapest, Badacsonyi utca 24.) 7 új férőhely           
létrehozásával. 

A fentieknek megfelelő elszámolást a szervezet melléklet szerint elkészítette és megküldte, a            
támogatást a célnak megfelelően használta fel. 

Az elszámolások valamennyi dokumentumát a bizottság tagjai megtekinthetik a         
Humánszolgálati Igazgatóság Szociális és Egészségügyi Osztályán, valamint a bizottsági ülés          
helyszínén az ülés előtt. 

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

Budapest, 2019. szeptember 10.  
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