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Budapest Józsefu aľos onkormány zat Képviselő-testiilętének
f0I7. évi 5. ľendes ülését

2017. irinius 8.án (csütłiľtiik) 900 órára
hívom össze.

A Képviselőte stület ülé s ét a I őzsefv áro si Pol gaľmesteri Hivatal
III. 300-as teľmében (Budapest VIII., Baross utca 63-67.) taľtja

Napiľend:

1. Elsődlegesen tárgyalandó előteľjesztések

1. Javas|at a Képvĺselő.testůilet és Szeľvei Szervezeti és Műkiidési
Szabá|yzatáľĺĎl szó|ó 361201'4. (xI.06.) önkormányzati ľendelet módosításáľa
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester

Zírt ii l és ke reté ben tár gy alandó előte ľj esztések

Javaslat ktizterĺilet-használattal kapcsolatos diintés elleni fellebbezés
elbírálására
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesĺő: Soós Gyĺiľgy - a VárosgazdáIkođás és Pénzügyi Bizottság eln<ike
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Gazd á I kodást, G azdasági Tá rsasá gokat érintő előte ľj esztés ek

Javaslat a Budapest VIII. keľiilet, József u. 14. szám alatt található ingatlan
pá,Jy ánat útj án ttiľténő értékesítéséľe
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: dr. Pesti Ivett - Józsefuáľosi Gazdálkodási Kĺizpont Zrt.

igazgatőság elnöke

Javaslat a Budapest vlil. kerĺilet, Balassa u. 7. és 9. szám alatt találhatri
in gatlanok nyilvános, egyfordulós pályázaton tiiľténő értékesítéséľe
(írásbeli előterj esĺés)
Előterjesztő: dr. Pesti Ivett _ Józsefuáľosi Gazdálkodási Kozpoĺt Zrt.

igazgatőság elnĺjke

Javaslat a Budapest VIII. kerület, Bérkocsis a. 32. szám a|att található
in gatlan nyilv án o s, e gyfo ľdulĺi s p áůy ázaton tii ľtén ő értékes ítés éľe
(íľásbeli előterjesztés)
Előterjesĺő: dr. Pesti Ivett - Jőzsefváĺosi Gazdálkodási K<izpoŃZrt.

igazgatőság elnökę

Javaslat a Budapest VIII. keľůilet, József u.27. szám a|att taliáůható ingatlan
nyilváno s, e gyfo rdulĺó s p áůy ázaton tti ľténő értékes ítéséľe
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dľ. Pesti Ivett - Józsefuáľosi Gazdálkodási KözpontZrt.

igazgatőság elnöke

Javaslat a Budapest VIII. kerület, Baueľ Sándoľ u. 11. és 13. szám a|att
talrá.Jhatő ĺngatlanok nyilvános, egyfordulĺís pályázaton tłiľténő
éľtékesítéséľe
(írásbeli előterj esĺés)
Előteľjesĺő: dr. Pesti Ivett _ Józsefuarosi Gazdálkodási KĺizpontZrt.

igazgatősttg elnöke

Javaslat a Budapest VIII. kerůĺlet, Nap u. 21. és Vajdahunyad u. 24. szám
a|att talrá|ható ingatlanok nyilvános, egyfoľdulós pá|yázat útján töľténő
értékesĺtésére
(írásbeli előterj esztés)
Előteľjesĺő: dr. Pesti Ivett - Józsefuáľosi Gazdálkodási Ktizpofi Zrt.

igazgatőság elnöke
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7. Javaslat a Budapest vln. kerület, Krúdy u.3. szám a|atti iires, nem lakás
célj ára szolgáIró helyiségek bérbeadására vonatk oző pály ánat eredményének
megállapítására
(íľásbeli előterjesztés)
Előteľjesztő: dr. Pesti Ivett - Józsefváľosi Gazdálkodási KözpontZrt.

igazgatőság elnöke

8. Javaslat a Józsefváľos Ktiztisségeiéľt Nonprofit Zrt.-ve| kapcsolatos
diintés ek meghozata|ár a
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgáľmester

Javaslat tornaterem felúj ítással kapcsolatos dtintések meghoz atalrára
(írásbeli előterj esztés, POTKEZBESITES)
Előterjesztő: dr. Sáľa Botond - alpolgĺĺľmester

Javaslat káptalanfüredĺ üdĺilőtáborral kapcsolatos diintések meghozata|ára
(írásbeli előteľjesztés, PóIKÉZBESÍTÉS)
Előterjesztő: Kovács Barbaĺa - Iőzsefvźtros Közösségeiért Nonprofit Zrt.

igazgatőság elnöke

Javaslat a társasházaknak adható iinkoľmányzati tálmogatásokról szóló
23 12015. (v.2 1.) ľendelet módosításáľa
(írásbeli előterj esztés)
Előteľjesztő: dr. Kocsis Máté - polgáľmester

Javaslat a Rév8 Zrt.-ve| kapcsolatos tulajdonosi dtintések meghozatalára
(írásbeli előteľjesĺés)
Előteľjesĺő: dr. Kocsis Máté - polgiíľmesteľ
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Va gyonkezeléssel, váľosüzemeltetéssel ka pcsolatos előterj esztések

Javaslat a térfigyelő és ktĺzbiztonsági kamerarendszerrel kapcsolatos döntés
meghozatalára
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: dľ. Kocsis Máté - polgármesteľ

Javaslat parkolás-iizemeltetéssel kapcsolatos diintések meghozata|ára
(írásbeli előterjesĺés)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester

dr. Feľencz orsolya - képviselő

Javas lat utasvá rókkal'k apcs o latos d tintés ek me gh oza ta|'ár a
(írásbeli előterjesztés' PoTKEZBESITES)
Előteľjesztő: dľ. Kocsis Máté - polgármesteľ

Javaslat a ĺoxasz mó dosításával kapcsolatos dtintések megho zata|ára
(íľásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester

Javaslat a telepiilésfejlesztésselo a településrendezéssel és a településképpel
iisszefüggő paľtneľségi egyeztetés szabályairól szóló 8120|7. (III.10.)
tinkoľmányzati ľendelet mĺódos ításár a
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester

H u m á nsz o|gź,Jtatálssa l ka p cs ola tos elő te ľj esztés e k

Javas lat alap ítvány támo gatásár a
(írásbeli előterj esĺés)
Előterjesaő: Egry Attila - alpolgáľmester

Javaslat az indíthatĺó óvodai csopoľtok számának meghatáľozására
, (írásbeli előterjesztés)

Előteľj esztő : Santha Péterné - alpol gármester
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Javaslat gyermek száj harmĺĺnia kampány megvalósításáľa
(írásbeli előterj esĺés)
Előterjesztő: Komássy Akos - képviselo

Javaslat a 2017 . évĺ alaPítv áylY i v áiv álzatok elbíľálásáľa
(írásbeli eloterj esztés, PoTK-EZBES ITES)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgáľmesteľ

Egyéb előteľjesztések

Javaslat Jĺizsefváros rendjét és bĺztonságát szolgá|ó rendeletek
megalkotására
(íľásbeli előterj esztés)
Előterj esztő: dľ. Kocsis Máté _ polgármester

Tájékoztatók

1. Polgármesterĺ tájékoztatő a lejáľt határidejű testůileti hatáľozatok
végľehajtásáľĺil, 

^z 
e|őző iilés óta tett fontosabb ĺntézkedésekľől, a

jelentősebb eseményekről és az önkormányzati pénzeszköziik átmenetileg
szabadrendelkezésű ľészének pénzpĺaci jellegű lekötéséľől
(írásb eli táj éko ztatő)
Előterjesztő: dľ. Kocsis Máté - polgármester

Budapest, 2017. május 31.
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