BUDAPEST FŐVÁ ROS XV. KERÜLET
RÁKOSPALOTA, PESTÚJHELY, ÚJPALOTA ÖNKORMÁ NYZAT
POLG ÁRM ESTERI JOG KÖRBE N ELJÁRÓ
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ALPOLGÁRMESTER
Ülésszám: 2/95-1J /20 18.

MEGHÍVÓ
Értesítem, hogy Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat
Képvise l ő-testületén e k rendkívüli ülését
2018. augusztus 28-án (kedden)
17.00 órára összehívom,
amelyre ezúton tisztelettel meghívom

Az ülés !lelve: Polgármesteri Hivatal (Bp. XV „ Bocskai u. 1-3.) Díszterem
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Budapest, 2018. augusztus 23.
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Németh Angéla 7178ZGARl--i~~}°"
* \
alpolgármester

A rendkívüli ülést az indokolja, hogy a következő, szeptember 11-i munkaterv szerinti rendes ülés időpontja késői
egyes döntések meghozatalára: a választási eljárásról szóló törvényben felsorolt határidők betartására, a CSKK
igazgatói megbízásra, az iskolakezdési támogatás bevezetésére, a jogorvoslati eljárás lefoly tatására.

Ja vas la t a n a p i r e n dr e:
Nyilvános ülés:
Előterjesztés

1.

a
települési
támogatás
megállapításának,
kifizetésének,
folyósításának, vala mint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 5/2015.
(II.5.) önkormányzati rendelet módosításáról
„ R"
(Ikt.sz. 2/96-144/20 18. sz. anyag)
Előterjesztő: Németh Angéla alpolgármester

2.

Előterjesztés

a Helyi Választási Bizottság, valamint a Szavazatszámláló Bizottság
póttagj ainak megválasztásá ról
(Ikt.sz. 2/96-145/201 8. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Lan1perth Mónika j egyző
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Az Mötv. 46.§ (2) bekezdés a) és b) pontja alapján zárt ülésen tárgyalandó:
3.

Elő terjesztés

4.

Elő te rjesztés

a Csokonai Kulturális Központ igazgatói (magasa bb
megbízásá ról
(lkt.sz. 2/96-146/2018. sz. anyag)
E lő terj esztő: Németh Angéla alpo lgármester

vezető i)

a Mankovics Pá l Palota rendkívüli települési támogatás ügyben
benyújtott fellebb ezésének Képv isel ő- tes tüle thez történ ő felte rj esztésé ről
(Ikt.sz. 2/96-138/20 18. sz. anyag)
Előterj esztő : Németh Angéla alpolgármester

Nyilvános ülés:
5.

E l ő terj esztés

6.

E lő terj esztés

a Deák utca i összevont háziorvosi és gyermekorvosi
kivitelezésének elszámolásá ról
(lkt. sz. 2/96-140/2018. sz. anyag)
El ő te rj esztő: Németh Angéla alpolgármester
a

BRFK

részére

tö rt é n ő

gépj á rmű -beszer.lésh ez

rend el ő

szükséges

d öntése krő l

(Ikt.sz. 2/96-141/20 18. sz. anyag)
E lő te rj esz tő: Németh Angéla alpolgármester
Elő terj esztés

előzetes

7.

kötelezettségvállalásról a Csokonai Kulturális Központ
201 9. évi szakm ai fela da tainak ellátására, vala mint a Gazdasási Műkö dtetési
Központ élelmiszer-alapanyag beszerzésére
(Ikt. sz. 2/96-147/2018. sz. anyag)
El ő terj esztő : Németh Angéla alpolgármester

8.

El ő te rjesz tés

a Deák utca 2. szám a la tti önkorm ányzati tulajdonú ingatlann al
ka pcsolatos tulajdonosi d ö ntés ről
(Ikt.sz. 2/96-148/20 18. sz. anyag)
E l ő te rj es ztő : Victorné dr. Kovács Judit alpolgármester

9.

E lő terj esz tés

az Egyesített Szociális Intézmény által a Twickel-Zichy Má ria
T erézia Ala pítványtól elnyert tá mogatásról
(lkt.sz. 2/96-149/20 18. sz. anyag)
Elő terj esz tő: Németh Angéla alpolgármester

10.

Elő te rj esz tés a 404/2018. (VI.12.) ök. szá mú határozat módosításá ról
(Ikt.sz. 2/96-150/20 18. sz. anyag)
E lőterj esztő : Németh Angéla alpolgárm ester

Tájékoztatók:
Táj ékozta tó in gatla non jogellenesen elhelyezett
tá rgyában hozott másodfokú határozatról
(Ikt. sz. 2/96-151/20 18. sz. anyag)
E lő te rj esztő: Németh Angéla alpolgármester

1.

Egyebek

építési-bontási

hulladék

