
Határozati javaslatok 
  
  
Határozati javaslat a 4. sz. melléklethez 
  
  
1/a. 
  
            …/PJB/2018. (VI. 25.) 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 Magyar Evangéliumi Keresztény Diákszövetség         
2017. évben erkélyajtó cseréjére kapott 100.000,- Ft összegű támogatás elszámolását          
elfogadja. 
  
                  Határidő: 2018. június 25. 
 Felelős: PJB elnök 
  
  
  
  
1/b. 
  
            …/PJB/2018. (VI. 25.) 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 Magyar Evangéliumi Keresztény Diákszövetség         
2017. évben erkélyajtó cseréjére kapott 180.000,- Ft összegű támogatás elszámolását          
nem fogadja el/hiánypótlásra szólítja fel: … 
  
                  Határidő: 2018. június … 
 Felelős: PJB elnök 
  
  
  
  
2/a. 
  
            …/PJB/2018. (VI. 25.) 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. § (7)            
bekezdése alapján a Magyar Festészet Napja Alapítvány 2017. évben a Magyar           
Festészet Napja rendezvénysorozat szervezése, továbbá az Alapítvány 2017. évi         
működése és fejlesztése céljára kapott 5.000.000,- Ft összegű támogatás elszámolását          
elfogadja. 
  
                 Határidő: 2018. június 25. 
 Felelős: PJB elnök 



  
  
  
  
2/b. 
  
 …/PJB/2018. (VI. 25.) 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. § (7)            
bekezdése alapján az Magyar Festészet Napja Alapítvány 2017. évben a Magyar           
Festészet Napja rendezvénysorozat szervezése, továbbá az Alapítvány 2017. évi         
működése és fejlesztése céljára kapott 5.000.000,- Ft összegű támogatás elszámolását          
nem fogadja el/hiánypótlásra szólítja fel: … 
  
                     Határidő: 2018. június … 
    Felelős: PJB elnök 
  
  
  
  
  
  
3/a. 
  
            …/PJB/2018. (VI. 25.) 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. § (7)            
bekezdése alapján a Dél-Budai Tankerületi Központ 2017. évben bútor és          
eszközvásárlásra, kirándulásra, rendezvényszervezésre kapott 1.225.000,- Ft összegű       
támogatás elszámolását elfogadja. 
  
                  Határidő: 2018. június 25. 
 Felelős: PJB elnök 
  
  
  
  
3/b. 
  
            …/PJB/2018. (VI. 25.) 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. § (7)            
bekezdése alapján a Dél-Budai Tankerületi Központ 2017. évben bútor és          
eszközvásárlásra, kirándulásra, rendezvényszervezésre kapott 1.225.000,- Ft összegű       
támogatás elszámolását nem fogadja el/hiánypótlásra szólítja fel: … 
  
                  Határidő: 2018. június … 
 Felelős: PJB elnök 



  
  
  
  
 


