
 
 
Tisztelt Bizottság! 
 
 
 

1. A Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért szervezet számára           
Újbuda Önkormányzata 1/2019. (I. 22.) XI. ÖK. számú rendeletének 7.19.2. költségvetési           
előirányzata terhére 1 400 000 Ft összegű előfinanszírozott támogatást állapított meg. A támogatási             
szerződés szerint az előfinanszírozott összeget a szervezet a tevékenységhez kapcsolódó a           
koraszülött mentésben használatos orvosi eszközökre, gyógyszerekre, fertőtlenítőszerek       
beszerzésére, mentőautók javítására használhatta fel. Az 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 1/2019. (I. 22.) XI.ÖK. sz. rendeletének 7.19.4. költségvetési előirányzata           
terhére 1 000 000 Ft összegű előfinanszírozott támogatást kapott. Felhasználása a nehéz helyzetbe             
került újbudai rászoruló személyek, családok azonnali megsegítése céljából a számukra          
létfenntartáshoz szükséges élelmiszerrel, tisztítószerrel, ruhaneművel való ellátását célozta 800 000          
Ft összegben. Az Erőmű u. 8. szám alatti telephely közüzemi költségeire 200 000 Ft állt               
rendelkezésére. A támogatást 1 000 000 Ft összegben a célnak megfelelően felhasználta az             
elszámolást a melléklet szerint benyújtotta. 

 
3. A Szent Adalbert Misszió Alapítvány számára Újbuda Önkormányzata 1/2019. (I. 22.)            

XI.ÖK. számú rendeletének 7.19.1. költségvetési előirányzata terhére, 1 200 000 Ft összegű            
támogatást állapított meg. A támogatási szerződés szerint az előfinanszírozott támogatási összeget a            
Budapest, XI. kerület Hengermalom u. 2/d. szám alatti fogászati rendelő működésével,           
működtetésével kapcsolatos kiadásokra, felelősség-biztosítás, távhőellátás, elektromos energia,       
vízdíj, helyiségbérleti díj költségeire valamint a fogászati tevékenységhez kapcsolódó 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 számára Újbuda Önkormányzata          

1/2019. (I. 22.) XI.ÖK. sz. rendeletének 7.19.3. költségvetési előirányzata terhére 1 200 000 Ft              
összegű támogatást állapított meg. A támogatási szerződés szerint az előfinanszírozott összeget a            
szervezet a vele szerződéses munkaviszonyban álló munkavállalók személyi jellegű kiadásaira és a            
kiadások járulékterheire, a neuró-hidroterápiás ellátáshoz kapcsolódó víztisztítószer beszerzésére        
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 1/2019. (I. 22.) XI.ÖK. sz.             

rendelete 7.19.13. költségvetési előirányzata terhére 6 000 000 Ft összegű támogatást állapított meg.             
Az Alapítvány a támogatást, Újbuda területén működő telephelyén, a vele szerződéses           
munkaviszonyban álló munkavállalók munkabérére, annak járulékaira (személyi kiadások), az         



Alapítvány rendezvényein, családi napon, nyári táborai alatt kreatív gyermekprogramokra a          
működés dologi kiadásaira, azon belül 2 db laptop vásárlására 400 000 Ft összegben, étel ital               
beszerzésére 60 000 Ft összegben, reklám propaganda célokra 53 300 Ft összegben fordíthatta. Az              
Alapítvány az elszámolást a melléklet szerint nyújtotta be. 

 
A Gézengúz Alapítvány és a Szülők Háza Alapítvány esetében a teljes elszámolási            

dokumentáció a bizottsági tagok számára - tekintettel arra, hogy nyilvánosságra nem hozható            
személyes adatokat tartalmaz - a Humánszolgálati Igazgatóság Szociális és Egészségügyi Osztályán           
tekinthető meg. 

 
6. A Szent Kristóf Szakrendelő Nonprofit Kft. számára Újbuda Önkormányzata a 2019. évi             

költségvetésben a 7.6. soron, 248 000 000 Ft összeget biztosított működési célra. A felhasználás              
pénzeszköz-átadási szerződés keretében történt az alapellátás működési valamint személyi-, járulék-          
és dologi kiadásaira, az alapellátás működési tevékenységéhez kapcsolódó tárgyi eszköz          
beszerzésére, a volt közalkalmazotti dolgozók bérkorrekciójára volt fordítható. Az Önkormányzat          
részéről 2019-ben bevezetett Újbudai egészségügyi támogatás elnevezésű jövedelem kiegészítés         
célja, hogy az egészségügyben tapasztalható munkaerőpiaci helyzetet orvosolja, segítségül         
szolgáljon a hiányzó szakemberek megnyerésében és a jelenlegi munkaerő megtartásában. A           
jövedelem kiegészítés kiterjed az alap- és szakellátás területén a különböző foglalkozási formában            
foglalkoztatottakra, így az alkalmazott, vállalkozó, megbízásos jogviszonyban álló, közreműködő         
orvosok, védőnők, gyógytornászok, pszichológusok, asszisztensek, egészségügyi adminisztrátorok       
és a gazdasági-műszaki területen dolgozók körére. Az Önkormányzat erre a célra összesen 90 millió              
Ft forrást biztosított. A kötelező feladatok ellátására biztosított 138 millió Ft működési            
finanszírozás a háziorvosi alapellátás, és háziorvosi ügyeleti ellátás, fogorvosi alapellátás, a család            
és nővédelmi egészségügyi gondozás, az ifjúság-egészségügyi gondozás, továbbá a kerület          
óvodásainak gyermekortopédiai és talpdiagnosztikai szűrése körében történt meg. Önként vállalt          
feladatként a volt közalkalmazotti dolgozók bérkorrekciójára 20 millió Ft állt rendelkezésre. 

A működési célú finanszírozás felhasználásáról szóló részletes beszámolót a melléklet          
tartalmazza. A teljes elszámolási dokumentáció a bizottsági tagok számára - tekintettel arra, hogy             
személyes adatokat is tartalmaz - a Humánszolgálati Igazgatóság Szociális és Egészségügyi           
Osztályán tekinthető meg. 

 
7. A Szent Kristóf Szakrendelő Nonprofit Kft. számára fentieken kívül az elmúlt évben             

működési célra szerződés keretében 4 750 ezer Ft finanszírozást biztosított a költségvetés 7.6. során              
a következő feladatokra: Vahot utcai rendelő lift javítása, a Dávid Ferenc utcai háziorvosi rendelő              
kazáncsere és a melegvíz-ellátás kialakítása, az Erőmű utcai háziorvosi rendelőben új           
telefonközpont kialakítása, a Vahot utcai gyermekorvosi rendelő és védőnői szolgálat területén           
gyermekbarát figurális falfestés. A Szakrendelő az elszámolást a melléklet szerint nyújtotta be, a             
fentiek szerint használta fel. 

 
8. A Szent Kristóf Szakrendelő Nonprofit Kft. számára fejlesztési célra Újbuda           

Önkormányzata a 2019. évi költségvetés 12.5. során 51 millió Ft-ot biztosított. Az előfinanszírozott             
támogatás felhasználása a felnőtt szakellátás és alapellátás szakmai színvonalának szinten tartása és            
emelése érdekében kézi műszerek és szükséges orvosi berendezések beszerzésére, a Fehérvári út 12.             



szám alatti szakrendelő vizesblokkjainak felújítására, betegmonitoring rendszer és helyben         
végezhető labor vizsgálati rendszer háziorvosok bevonásával való működtetésére, online vérnyomás          
és vércukor értékek, INR monitorozására és távfelügyeleti rendszer működtetésére, továbbá az           
Alapellátási Központ kialakításához kapcsolódó mobiliák (bútorok, berendezési tárgyak, műszerek,         
informatikai eszközök) beszerzésére terjedt ki. A fejlesztési célú támogatás felhasználásáról szóló           
részletes beszámolót a melléklet tartalmazza. 

 
9. Az Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatási kérelmében az Önkormányzat anyagi          

segítségét kérte a Budai II. Mentőállomás (Alkotás u.) mentőautóinak fejlesztése, a megfelelő            
technikai háttér biztosítása érdekében. Az Alapítvány a szomszéd kerületben működik, de a            
kerületünk lakosságát is ellátja. Az Alapítvány támogatóktól kapott összegből 3 db. Perfúzor (a             
gyógyszeradagoláshoz szükséges csúcsminőségű infúziós pumpa) megvásárlását tervezte a        
műszerek összértéke 1 864 000 Ft. Újbuda Önkormányzata 500.000, Ft összegű előfinanszírozott            
támogatást nyújtott az eszközbeszerzéshez, a fedezetet a 2019. évi költségvetés 1.3.18.           
Egészségügyi feladatok dologi kiadásai sora biztosította. A támogatással megvalósuló cél          
időtartama 2019. március 1. és november 30. közötti időszakra vonatkozott, az elszámolási határidő             
2019. december 30. volt. A mellékelt beszámoló szerint a beszerzést november 18-án kezdték el és               
rajtuk kívül álló ok miatt a készülék csak december 3-án érkezett meg. A hatályos - pénzeszközök                
átadásának és átvételének rendjéről szóló 25/2016.(XI.22.) ÖK. sz. – rendelet alapján a célszerinti             
felhasználásról a SZEB, a pénzügyi elfogadásról - a határidő csúszás tekintetében - a PKB dönt. Az                
Alapítvány a kapott támogatást a szerződésben meghatározott eszköz beszerzésére fordította a           
melléklet szerint elszámolt. 

 
10. A Budapesti Orvostanhallgatók Egyesülete egyedi kérelme alapján az önkormányzat          

1/2019. (I. 22.) XI.ÖK. sz. költségvetési rendelet 1.7.15. előirányzata terhére 500.000 Ft, támogatást             
nyújtott. A gyermekek és fiatalok számára végzett prevenciós oktató, felvilágosító tevékenység és a             
Teddy Maci Kórház fejlesztése, reprezentációs célú kiadások étel, ital 100 000 Ft-ig. Csekély értékű              
ajándék 50 000 Ft-ig, kis értékű tárgyi eszköz, szolgáltatás beszerzése 100 000 Ft-ig,             
tevékenységéhez kapcsolódó reklám, propaganda célú felhasználás 250 000 Ft-ig. Az egyesület           
orvostanhallgatókból álló civil közhasznú szervezet a Semmelweis Egyetemen működik, egy          
nemzetközi szervezet tagjaként végez prevenciós tevékenységet. A támogatást az egyesület a           
mellékletben foglaltak szerint a célnak megfelelően használta fel. 

 
11. A BIOVUM Egészségügyi és Szolgáltató Bt. képviselője, dr. Kaszáné dr. Gergely Edit             

gyermek háziorvos egyedi kérelme alapján az Önkormányzat támogatást nyújtott szerződés          
keretében a Keveháza utca 10. szám alatti gyermekorvosi rendelőben praktizáló orvos számára a             
praxis működéséhez szükséges tárgyi eszközök fejlesztése céljára 200 000 Ft összegben. Az orvos a              
támogatást a mellékletben foglaltak szerint a célnak megfelelően használta fel. 

 
12. A Dr. Molnár Zoltán Házi-Gyermekorvosi Bt. képviselője, dr. Molnár Zoltán gyermek            

háziorvos egyedi kérelme alapján az Önkormányzat támogatást nyújtott szerződés keretében a           
Keveháza utca 10. szám alatti gyermekorvosi rendelőben praktizáló orvos számára a praxis            
működéséhez szükséges tárgyi eszközök fejlesztése céljára 200 000 Ft összegben. Az orvos a             
támogatást a mellékletben foglaltak szerint a célnak megfelelően használta fel. 



 
13. A Dr. Füzi Egészségügyi és Szolgáltató Bt. képviselője, dr. Füzi Zsolt gyermek             

háziorvos egyedi kérelme alapján az Önkormányzat támogatást nyújtott szerződés keretében a           
Keveháza utca 10. szám alatti gyermekorvosi rendelőben praktizáló orvos számára a praxis            
működéséhez szükséges eszközök fejlesztése számítógépes hálózatának bővítése céljára 200 000 Ft           
összegben. Az orvos a támogatást a mellékletben foglaltak szerint a célnak megfelelően használta             
fel. 

  
Kérem a tisztelt Bizottságot, hogy szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és a határozati            

javaslatokat elfogadni.  
 
Budapest, 2020. február 21. 

 
 

 dr. László Imre polgármester 
megbízásából 

 
 
 

Győrffyné Molnár Ilona 
igazgató 

   
 


