
Határozati javaslatok 
  
  
  
Határozati javaslat a 4. sz. melléklethez 
  
  
1/a. 
  
            …/PJB/2017. (VI. 19.) sz. határozat 
A Pénzügyi és Jogi Bizottság … szavazattal úgy határozott, hogy a pénzeszközök            
átadásának átvételének rendjéről szóló 25/2016. (XI. 22.) XI.ÖK rendelet 6. § (6)            
bekezdése b) pontja alapján a Szent Alberik Kórusalapítvány 2016. évben működési           
költségekre kapott 90.000,- Ft összegű támogatás elszámolását elfogadja. 
  

Határidő:      2017. június 19. 
            Felelős: PJB elnök 
  
  
  
  
1/b. 
  
            …/PJB/2017. (VI. 19.) sz. határozat 
A Pénzügyi és Jogi Bizottság … szavazattal úgy határozott, hogy a pénzeszközök            
átadásának átvételének rendjéről szóló 25/2016. (XI. 22.) XI.ÖK rendelet 6. § (6)            
bekezdése b) pontja alapján a Szent Alberik Kórusalapítvány 2016. évben működési           
költségekre kapott 90.000,- Ft összegű támogatás elszámolását nem fogadja         
el/hiánypótlásra szólítja fel: … 
  

                              Határidő: 2017. június … 
 Felelős: PJB elnök 
  
  
  
  
  
  
2/a. 
…/PJB/2017. (VI. 19.) sz. határozat 
A Pénzügyi és Jogi Bizottság … szavazattal úgy határozott, hogy a pénzeszközök            
átadásának átvételének rendjéről szóló 35/2013. (VII. 19.) XI.ÖK rendelet 5. § (6)            
bekezdése b) pontja alapján az Iglói út 3. szám alatti Társasház 2014. évben zöld              
sziget pályázatra kapott 150.000,- Ft összegű támogatás elszámolását elfogadja. 
  
                  Határidő: 2017. június 19. 
 Felelős:     PJB elnök 
  



  
  
  
2/b. 
…/PJB/2017. (VI. 19.) sz. határozat 
A Pénzügyi és Jogi Bizottság … szavazattal úgy határozott, hogy a pénzeszközök            
átadásának átvételének rendjéről szóló 35/2013. (VII. 19.) XI.ÖK rendelet 5. § (6)            
bekezdése b) pontja alapján az Iglói út 3. szám alatti Társasház 2014. évben zöld              
sziget pályázatra kapott 150.000,- Ft összegű támogatás elszámolását nem fogadja          
el/hiánypótlásra szólítja fel: … 
  

 Határidő: 2017. június … 
 Felelős:     PJB elnök 

  
  
  
  
  
  
3/a. 
  
            …/PJB/2017. (VI. 19.) sz. határozat 
A Pénzügyi és Jogi Bizottság … szavazattal úgy határozott, hogy a pénzeszközök            
átadásának átvételének rendjéről szóló 25/2016. (XI. 22.) XI.ÖK rendelet 6. § (6)            
bekezdése b) pontja alapján a Karolina Egyesület 2016. évben a Gyümölcsoltó           
Boldogasszony Kápolna felújítási és digitalizálási munkáira kapott 800.000,- Ft         
összegű támogatás elszámolását elfogadja. 
  

 Határidő: 2017. június 19. 
 Felelős:     PJB elnök 

  
  
  
  
3/b. 
  
            …/PJB/2017. (VI. 19.) sz. határozat 
A Pénzügyi és Jogi Bizottság … szavazattal úgy határozott, hogy a pénzeszközök            
átadásának átvételének rendjéről szóló 25/2016. (XI. 22.) XI.ÖK rendelet 6. § (6)            
bekezdése b) pontja alapján a Karolina Egyesület 2016. évben a Gyümölcsoltó           
Boldogasszony Kápolna felújítási és digitalizálási munkáira kapott 800.000,- Ft         
összegű támogatás elszámolását nem fogadja el/hiánypótlásra szólítja fel: … 
  

  Határidő: 2017. június … 
  Felelős:     PJB elnök 
  
 


