
Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság
Elnöke

Tisztelt Bizottsági Tag!
Értesítem, hogy a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság rendkívüli ülését

2015. június 23-án (kedden) 09:00 órai kezdettel
tartja, melyre ezúton tisztelettel meghívom

Helye: Budakeszi Polgármesteri Hivatal I. emelet 7. iroda (2092 Budakeszi, Fő u. 179.)

Napirend Előterjesztés száma Tárgy Előterjesztő

Nyílt ülés

1 235
Javaslat a közúti forgalmi rend
változtatásáról szóló 14/2007. (IV. 24.)
rendelet módosításáról

alpolgármester

 
 

2 260
Javaslat az utcanév és házszámtáblákról
szóló .../2015. (...) önkormányzati rendelet
megalkotására

Jegyző

 
 

3 246

Döntés a lakosság részvételével
megvalósuló járdaépítési pályázatok
elbírálásáról
Meghívottak : -Bozsik Ádám Patrik (BVV
Kft ügyvezetője)

Polgármester

 
 

4 243

Döntés a „Budakeszi szennyvízelvezetési-
és szennyvíztisztítási projekt” keretében az
új szennyvíztisztító telepi feltáró út
megvalósítására lefolytatott közbeszerzési
eljárás eredményéről

Polgármester

 
 



5 244

Döntés a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0025
„Budakeszi szennyvízelvezetési és
szennyvíztisztítási projekt” keretében
létesülő új szennyvíztisztító telepi feltáró út
engedélyezéséhez előzetes régészeti
dokumentáció megrendeléséről

Polgármester

 
 

6 251

Döntés a KEOP 1.2.0/09-11-2011-0025
kódszámú projektben érintett utcák
emulziós helyreállítása tárgyában kírt
közbeszerzési eljárás eredményéről

Polgármester

 
 

7 254

Javaslat az önkormányzati tulajdonú nem
lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti
díjának meghatározása tárgyú 140/2013.
(III. 28.) Kt. határozat módosítására

Polgármester

 
 

8 255 Döntés a Budakeszi 2395/2 hrsz.-ú
ingatlanon található épület elbontásáról Polgármester

 
 

9 256 Döntés az Aeroklub Farkashegy 2009-2013.
évi beszámolóinak elfogadásáról Polgármester

 
 

10 257 Döntés a karácsonyi díszvilágítás
motívumainak felújításáról

Közellátási és
Közbiztonsági

Tanácsnok

 
 

11 261 Döntés a Budakeszi 6200 hrsz.-ú ingatlanra
bejegyzett elővásárlási jog törléséről Polgármester

 
 

12 262 Döntés értékebecslői és geodéziai feladatok
ellátására vonatkozóan ajánlatok bekéréséről Polgármester

 
 



13 263
Döntés az önkormányzati tulajdonban lévő
szolgálati lakásra vonatkozó bérleti
szerződés meghosszabbításáról

alpolgármester

 
 

14 Nincs szám
megadva!

Döntés a Budakeszi Helyi Építési
Szabályzatának (HÉSZ) és
Településszerkezeti Tervének (TSZT)
átfogó módosításával kapcsolatos
javaslatokról (I. ütem)
Meghívottak : Nemesánszky Ildikó
tervező

Településfejlesztési
Tanácsnok

 
 

15 -
Döntés az Egyesült Acél Kft-vel hatósági
szerződés megkötéséről tárgyú 168/2015.
(IV. 30.) Kt. határozat módosításáról

-

 
 

16 258 Döntés egyes határozatok visszavonásáról Jegyző

 
 

Zárt ülés

17 252

Döntés a Támogatási Szerződésről a
Budapesti Közlekedési Központtal tárgyú
167/2015. (IV. 30.) Kt. határozat
módosításáról

Polgármester

 
 

18 Nincs szám
megadva!

Döntés az önkormányzati tulajdonban lévő,
Budakeszi 0198/6 hrsz.-ú ingatlan
értékesítéséről

 
 

Budakeszi, 2015. június 19.
Tisztelettel :

Páczi Erzsébet
bizottsági elnök


