
Határozati javaslatok 

  

Határozati javaslat az 5. sz. melléklethez 

  
  
  
1/a. 
  
            …/PKB/2020. (II. 24.) sz. határozat 

A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság … szavazattal úgy határozott, hogy a           
pénzeszközök átadásának átvételének rendjéről szóló 25/2016. (XI. 22.) XI.ÖK         
rendelet 6. § (6) bekezdése a) pontja alapján a Bartók Béla út 124-126. Társasház              
2019. évben zöld sziget pályázatra kapott 150.000,- Ft összegű támogatás          
elszámolását nem fogadja el. 
  

Határidő: 2020. február 24. 
 Felelős: PKB elnök 
  
  
  
 
 
 
 
2/a. 
  
 …/PKB/2020. (II. 24.) sz. határozat 

A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság … szavazattal úgy határozott, hogy a           
pénzeszközök átadásának átvételének rendjéről szóló 25/2016. (XI. 22.) XI.ÖK         
rendelet 6. § (7) bekezdése alapján a Teleki Blanka Német Tagozatos Általános            
Iskoláért Alapítvány 2019. évben táboroztatásra kapott 710.000,- Ft összegű         
támogatás elszámolását elfogadja. 
  

Határidő: 2020. február 24. 
 Felelős: PKB elnök 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
  



2/b. 
  
 …/PKB/2020. (II. 24.) sz. határozat 

A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság … szavazattal úgy határozott, hogy a           
pénzeszközök átadásának átvételének rendjéről szóló 25/2016. (XI. 22.) XI.ÖK         
rendelet 6. § (7) bekezdése alapján a Teleki Blanka Német Tagozatos Általános            
Iskoláért Alapítvány 2019. évben táboroztatásra kapott 710.000,- Ft összegű         
támogatás elszámolását nem fogadja el/hiánypótlásra szólítja fel… 
  

Határidő: 2020. február 24. 
 Felelős: PKB elnök 
  
  
  
3/a. 
  
 …/PKB/2020. (II. 24.) sz. határozat 

A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság … szavazattal úgy határozott, hogy a           
pénzeszközök átadásának átvételének rendjéről szóló 25/2016. (XI. 22.) XI.ÖK         
rendelet 6. § (7) bekezdése alapján a Szent Imre Egyetemi Oktatókórház 2019.            
évben Újbuda lakosságának teljes körű és magas színvonalú, biztonságos és          
zavartalan egészségügyi ellátása érdekében a Szent Imre Oktatókórház        
eszközparkjának folyamatos fejlesztése, bővítése céljára kapott 7.000.000,- Ft összegű         
támogatás elszámolását elfogadja. 
  

Határidő: 2020. február 24. 
 Felelős: PKB elnök 
  
  
  
  
3/b. 
  
 …/PKB/2020. (II. 24.) sz. határozat 

A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság … szavazattal úgy határozott, hogy a           
pénzeszközök átadásának átvételének rendjéről szóló 25/2016. (XI. 22.) XI.ÖK         
rendelet 6. § (7) bekezdése alapján a Szent Imre Egyetemi Oktatókórház 2019.            
évben Újbuda lakosságának teljes körű és magas színvonalú, biztonságos és          
zavartalan egészségügyi ellátása érdekében a Szent Imre Oktatókórház        
eszközparkjának folyamatos fejlesztése, bővítése céljára kapott 7.000.000,- Ft összegű         
támogatás elszámolását nem fogadja el/hiánypótlásra szólítja fel… 
  

Határidő: 2020. február 24. 
 Felelős: PKB elnök 
  
  

 


