
BUDAKESZI
POLGÁRMESTERE

Tisztelt Képviselő-társam!
Értesítem, hogy Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-Testülete rendkívüli ülését

2014. november 4-én (kedden) 10:00 órai kezdettel
tartja, melyre ezúton tisztelettel meghívom

Helye: Budakeszi Polgármesteri Hivatal földszinti ülésterem (2092 Budakeszi, Fő u. 179.)

Napirend Előterjesztés
száma Tárgy Előterjesztő

 

1  

Javaslat Budakeszi Város Önkormányzatának
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
33/2003. (VI. 1.) önkormányzati rendelet
módosításáról

-

 

2  

Döntés a polgármester tiszteletdíjának,
költségtérítésének meghatározásáról és az
alpolgármesterek, bizottsági tagok, bizottsági
elnökök, tanácsnokok megválasztásáról és az
illetmények, tiszteletdíjak, költségtérítések
meghatározásáról

-

 

3  
Alpolgármesterek, külsős bizottsági tagok
eskütétele, megbízólevelének ünnepélyes
átadása

-

 

4 507
Javaslat a helyi képviselők és bizottsági tagok
egyes juttatásairól szóló 42/2010.(X.19.)
önkormányzati rendelet módosításáról

Polgármester

 
Döntés a 2010-2014-es ciklusban
önkormányzati képviselői tisztséget betöltő



5 508 személyek laptopvásárlásáról és költségvetési
kiadások fedezetének biztosításáról

Polgármester

 

6  Döntés Budakeszi Város Önkormányzatának
2014. évi közmeghallgatásáról -

 

7 503
Döntés a HÍD Szociális és Gyermekjóléti
Szolgálat részére szociális segélyezési
keretösszeg átadásáról

képviselő

 

8 504 Döntés tűzifa többletigény biztosításáról a
szociálisan rászorulók részére képviselő

 

9 505 Döntés a Mezei Mária emlékház
állagmegóvásáról Polgármester

 

10  Döntés a Dózsa téri kivitelezési szerződés I.
számú módosításáról -

 

11  

Döntés a Budakeszi, Városháza
buszmegállóban (Budapest felé) jegykiadó
automata létesítéséről szóló 406/2014. (VII.
31.) Kt. határozat módosításáról

-

 

12  

Döntés az ÁROP-3.A.2-2013-2013-0011
azonosító számú projekthez kapcsolódó
költségek átmeneti finanszírozásáról, valamint
a projekttel kapcsolatos szoftver beszerzési
eljárásról

-

 

13  
Döntés az KMOP-4.7.1-13-2013-0001
azonosítószámú pályázathoz kapcsolódó
költségek átmeneti finanszírozásáról

-



 

14  

Döntés a KEOP 1.2.0/09-11-2011-0025
„Budakeszi szennyvízelvezetési- és
szennyvíztisztítási projekt” keretében létesülő
új szennyvíztisztító telepi feltáró úthoz
szükséges ingatlanok beszerzését lebonyolító
vállalkozó kiválasztásáról

-

 

15  

Döntés Budakeszi Helyi Építési
Szabályzatának (HÉSZ) és
Településszerkezeti Tervének (TSZT) átfogó
módosításáról

-

 

16  Döntés a BVV Kft. támogatási szerződésének
módosításáról -

 

Zárt ülés

Napirend Előterjesztés
száma Tárgy Előterjesztő

 

17 506
Ügyvédi tájékoztató a folyamatban lévő
önkormányzati ügyek tárgyában
Meghívottak : dr. Disztós Dóra ügyvéd

Polgármester

Budakeszi, 2014. október 31.
Tisztelettel :

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia
polgármester


