
Alapítványok részére 2020. évben megítélt támogatások  

(a 21/2016.(XI.25.) önkormányzati rendelet szerint a Képviselő-testület hatáskörében fenntartott döntések) 

 
 

 

Határozat száma 

 

Szervezetek neve 

 

Támogatás célja 

 

Támogatás 

összege (Ft) 

A Képviselő-testület határozatai 

 

92/2020.(III.26.) 

 

(A veszélyhelyzet 

időtartama alatt 

meghozott határozatot 

megerősítette a 

29/2020.(III.26.) számú 

polgármesteri határozat) 

 

 

Pétfürdő Sportjáért 

Alapítvány 

 

Működési költségekre. 

 

 

500.000,- 

 

 

 

 

 

 

93/2020.(III.26.) 

 

(A veszélyhelyzet 

időtartama alatt 

meghozott határozatot 

megerősítette a 

30/2020.(III.26.) számú 

polgármesteri határozat) 

 

245/2020.(X.29.) számú 

határozattal visszavonva 

 

 

Panelkuckó Alapítvány 

 

 

A pályázatban felvállalt – nagycsoportosok úszásoktatása – feladat 

végrehajtásának elősegítése. 

A kialakult járványügyi helyzetre tekintettel 2020-ban a cél nem valósítható 

meg. 

 

 

250.000,- 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 



Alapítványok részére 2020. évben megítélt támogatások  

(a 21/2016.(XI.25.) önkormányzati rendelet szerint a Képviselő-testület hatáskörében fenntartott döntések) 

 

 

A Kormány által kihirdetett veszélyhelyzet idején – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján – a képviselő-testületi jogköröket gyakorló                                                    

polgármester által meghozott határozatok 

 

62/2020.(IV.16.) 

 

Pétfürdő Sportjáért 

Alapítvány 

Működési költségekre:                290.000.- Ft 

Feladatra adott támogatás:                350.000.- Ft 

                ebből: tekeversenyek lebonyolítására:    300.000.- Ft  

                           sakkversenyek lebonyolítására:     50.000.- Ft 
 

(A feladatra kapott összegből a járványügyi helyzet miatt felhasználni nem 

tudott és az önkormányzat számlájára visszautalt 245.600,- Ft-ot.)  

 

 

640.000,- 

394.400,- 

 

 

 

107/2020.(IV.27.) 

 

Napsugár Alapítvány 

 

Támogatás célok: 

a) tanulók részvétele tanulmányi versenyeken: 150.000,-Ft 

b) erdei iskola:                                                    300.000,-Ft 

c) tanulmányi kirándulások:                               150.000,-Ft 

 

A támogatási célt módosította a 311/2020.(XII.16.) számú határozat. 

Új támogatási célok: 

a.) az iskola tanulóinak tanulmányi versenyeken való részvételének  

     támogatására, nevezési díjra és jutalmazásra: 300.000.- Ft 

b.) laptopok beszerzésére 300.000.- Ft azzal a feltétellel, hogy a laptopok 

     feletti tulajdonjog (rendelkezés, használat, birtoklás) az Alapítványé 

    marad.  

600.000,- 

 

 

 

 

 

 

 

 

Képviselő-testület határozatai 



Alapítványok részére 2020. évben megítélt támogatások  

(a 21/2016.(XI.25.) önkormányzati rendelet szerint a Képviselő-testület hatáskörében fenntartott döntések) 

 

 

 

 

246/2020.(X.29.) 

 

Panelkuckó Alapítvány 

 

 

Támogatás célok:  

mikuláscsomagok vásárlása 90.000, - Ft.,  

karácsonyi játékvásárlás 160.000, - Ft. 

 

 

250.000,- 

 

 

 

247/2020.(X.29.) 

 

Pétfürdő Sportjáért 

Alapítvány 

 

 

Támogatás cél:  

Fűnyírótraktor beszerzése. 

 
(A 62/2020.(IV.16.) számú határozatban részére feladatra nyújtott 

támogatásból a járványügyi helyzet miatt felhasználni nem tudott és az 

önkormányzat számlájára visszautalt 245.600,- Ft terhére.)  
 

 

 

245.600,- 

 

Összesen: 1.990.000,- 


