
Határozati javaslatok 
  
  
Határozati javaslat az 2. sz. melléklethez 
  
1. 
 …/PJB/2017. (XI. 20.) 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 "Petőfi Jövőjéért" 
Alapítvány 

2017. diákszínpadi táborra 200 000 Ft 

2 Karolina Egyesület 2017. Karolina Bál rendezésére 350 000 Ft 

3 Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi 

Egyetem 

2017. "Science Camp": ingyenes 
egyhetes, bentlakásos, 
természettudományos, 

magyarországi és határon túli 
középiskolásoknak szóló 

tábor szervezésére 

295 261 Ft 

4 Alapítvány a  Budai 
Ciszterci Szent Imre 

Gimnáziumért 

2017. fejlesztési költségekre 239 800 Ft 

5 Albertfalvi Don Bosco 
Katolikus Általános Iskola 

és Óvoda 

2017. táboroztatásra 385 000 Ft 



6 Liszt Ferenc Kórus 
Egyházzenei Alapítvány 

2017. A Boldog Meszlényi Zoltán 
Templom kórusának táborára 

150 000 Ft 

7 Szent Szabina Alapítvány 2017. hittantáborra 200 000 Ft 

8 Gazdagréti Református 
Egyházközség 

2017. táboroztatásra 350 000 Ft 

9 Praevolans Alapítvány 2017. táboroztatásra 300 000 Ft 

10 Emericus KSE 2017. sporttáborra 200 000 Ft 

11 JAG a Tehetségekért 
Alapítvány 

2017. táboroztatásra 500 000 Ft 

12 Kelenvölgyi Római 
Katolikus Plébánia 

2017. hittantáborra, sátortáborra 210 000 Ft 

13 Koroibosz RSE 2017. edzőtáborra 100 000 Ft 



14 Budai Szent Imre Plébánia 2017. álló sátortáborra 100 000 Ft 

15 Bartók Kulturális 
Táncegyesület 

2017. az együttes kaotaszegi 
műsorának bemutatója, 

évadzáró műsor rendezésére 

286 000 Ft 

16 Albertfalvi Szent Mihály 
Plébánia 

2017. táboroztatásra 500 000 Ft 

17 Szent Tarzíciusz Ifjúsági 
Egyesület 

2017. cserkésztáborra 145 000 Ft 

18 KözPont Újbudai Kulturális, 
Pedagógiai és Média Kft. 

2017. táboroztatásra 400 000 Ft 

19 Szülők és Nevelők a 
Soproni Úti Iskoláért 

2017. táboroztatásra 240 000 Ft 

20 Újbuda Mountain Bike és 
Szabadidő Sportegyesület 

2017. kerékpáros sporttáborra 200 000 Ft 

21 Katolikus Karitász - Caritas 
Hungarica 

2017. bentlakásos táborra 60 000 Ft 
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