
Határozati javaslatok 
  
  
Határozati javaslat az 2. sz. melléklethez 
  
  
 …/PJB/2017. (X. 16.) sz. határozat 
  
A Pénzügyi és Jogi Bizottság … szavazattal az államháztartáson kívüli források           
(támogatások) átadásának, átvételének rendjéről szóló 25/2016. (XI.22.)       
önkormányzati rendelete 6.§ (6) bekezdése a) pontja alapján úgy határozott, hogy az            
alábbi táblázatban szereplő támogatás elszámolásokat tudomásul veszi: 
  

  Támogatott Év Támogatási cél Támogatás 
összege 

1 Szülők és Nevelők a 
Soproni úti Iskoláért 

Közhasznú Alapítvány 

2017. Tanulmányi kirándulás az 
Ópusztaszeri Nemzeti 

Történelmi Emlékparkba 

100 000 Ft 

2 Missio Christi Alapítvány 2017. a Regnum Christi Hétvége 
rendezése, melynek célja, 

hogy megerősítsék a 
mozgalom kulturális, nevelési 

és jótékonysági 
szerepvállalását 

50 000 Ft 

3 Iskolánkért - 
Gyermekeinkért Alapítvány 

2017. Ötnapos programsorozat 
rendezése a Kelenvölgyi 

Általános Iskola 
fennállásának 75. évfordulója 

alkalmából 

100 000 Ft 

4 Krisztus Légiója 
Kongregáció 

2017. Keresztút az életért - 
Családok keresztútja 2017 c. 
program megavalósítására 

80 000 Ft 

5 Albertfalvi Keresztény 
Társas Kör 

2017. Honismereti tábor 
szervezése kárpátaljai 

magyar gyerekek számára 

200 000 Ft 



6 Albertfalvi Don Bosco 
Katolikus Általános Iskola 

2017. Vidámság Napja rendezésére 100 000 Ft 

7 Korai Fejlesztő Központ 
Támogató Alapítvány 

2017. napközis tábor 
súlyosan-halmozottan sérült 

gyermekek részére 

170 000 Ft 

8 Budapest-Kelenföldi 
Evangélikus Egyházközség 

2017. hittantáborra 150 000 Ft 

9 Budapest-Kelenföldi 
Református Egyházközség 

2017. egyházi táborra 300 000 Ft 

10 Anima Una Alapítvány 2017. családi lelki táborra 100 000 Ft 

11 Budai Baptista Gyülekezet 2017. bentlakásos táborra  

100 000 Ft 

12 Köbölkút Iskolaszék 
Alapítvány 

2017. honismereti táborra 240 000 Ft 

13 Ifj. Gróf Andrássy Gyula 
Alapítvány 

2016. "A két gróf Andrássy Gyula" 
c. 4x26 perces 

ismeretterjesztő film 
készítésére 

250 000 Ft 



14 Szeretem Újbudát 
Lokálpatrióta Egyesület 

2017. az Újbudai Balaton-átúszó 
Csapat 2017. évi Balaton 

átúszásának támogatására 

190 000 Ft 

15 Iskolánkért - 
Gyermekeinkért Alapítvány 

2017. táboroztatásra 300 000 Ft 

16 Anima Una Alapítvány 2017. működési költségre 100 000 Ft 

17 ÉpKézLáb Közhasznú 
Alapítvány a komplex 

fejlesztő terápiáért 

2017. napközis fejlesztő tábor 
mozgássérült gyermekek 

számára 

300 000 Ft 

18 Budai Fotó és Filmklub 2017. Csak a természet c. 
fotókiállítás megrendezésére 

56 727 Ft 

19 BKLUB-Galéria Egyesület 2017. kézműves, művészeti és 
sporttábor 

350 000 Ft 

20 Egri Csillagok Alapítvány 2017. természetvédelmi táborra 200 000 Ft 
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