
Határozati javaslatok 
  
  
Határozati javaslat a 4. sz. melléklethez 
  
  
1/a. 
  
            …/PJB/2019. (IV. 24.) 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 az Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft. 2018.           
évben Budapest XI. kerületi Rendőrkapitányságon Mikulás-napjához kapcsolódóan       
rendezvény tartása, valamint min. 95 mikuláscsomag beszerzése és kiosztása,         
valamint az ezekkel összefüggésben felmerülő járulékfizetési kötelezettség       
teljesítésére szervezésére kapott 498.500,- Ft összegű támogatás elszámolását        
elfogadja. 
  
Határidő: 2019. április 24. 
 Felelős: PJB elnök 
  
  
  
1/b. 
  
            …/PJB/2019. (II. 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 az Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft. 2018.           
évben Budapest XI. kerületi Rendőrkapitányságon Mikulás-napjához kapcsolódóan       
rendezvény tartása, valamint min. 95 mikuláscsomag beszerzése és kiosztása,         
valamint az ezekkel összefüggésben felmerülő járulékfizetési kötelezettség       
teljesítésére szervezésére kapott 498.500,- Ft összegű támogatás elszámolását nem         
fogadja el/hiánypótlásra szólítja fel: … 
  
Határidő: 2019. április … 
 Felelős: PJB elnök 
  
  
  
2/a. 
  
            …/PJB/2019. (IV. 24.) 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 2018. évben a 2018. évi            
Magyar Festészet Napja rendezvénysorozat szervezésére kapott 4.000.000,- Ft        
összegű támogatás elszámolását elfogadja. 



  
Határidő: 2019. április 24. 
 Felelős: PJB elnök 
  
  
2/b. 
  
            …/PJB/2019. (IV. 24.) 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 2018. évben a             
2018. évi Magyar Festészet Napja rendezvénysorozat szervezésére kapott 4.000.000,-         
Ft összegű támogatás elszámolását nem fogadja el/hiánypótlásra szólítja fel: … 
  
Határidő: 2019. április … 
 Felelős: PJB elnök 
  
  
  
3/a. 
  
            …/PJB/2019. (IV. 24.) 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 Politikai Foglyok Szövetsége XI. kerületi Szervezete           
2018. évben kirándulás Felvidékre és egy hazai gulag emlékhelyre, koszorúzások,          
karácsonyi/évzáró rendezvény szervezésére kapott 180.000,- Ft összegű támogatás        
elszámolását elfogadja. 
  
Határidő: 2019. április 24. 
 Felelős: PJB elnök 
  
  
  
3/b. 
  
            …/PJB/2019. (IV. 24.) 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 Politikai Foglyok Szövetsége XI. kerületi Szervezete           
2018. évben kirándulás Felvidékre és egy hazai gulag emlékhelyre, koszorúzások,          
karácsonyi/évzáró rendezvény szervezésére kapott 180.000,- Ft összegű támogatás        
elszámolását nem fogadja el/hiánypótlásra szólítja fel: … 
  
Határidő: 2019. április … 
 Felelős: PJB elnök 
 


