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Budapest Józsefu iĺros onkormányzat Képviselő-testtiletének

2015. évi2. ľendkívüli ülését

2015. febľuár ĺ.9.én (csiitöľttik) 800 óľára
hívom össze.

A Képviselő testĹilet ülését a J őzsefv źro si Polgáľmestęri Hivatal
III. 300-as teľmében (Budapest, VIII. Baross utca 63-67 .) tartja

Napirend:

1. Zárt ülés keretében tárgya|andó előterjesztések

Javaslat fellebbezések elbírálásáľa szociá|is támogatás iigyben
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté _ polgáľmester

Javaslat a Bárka Józsefvárosi SzínházĹ és Kultuľálĺs Nonprofit Kft-ve|
kap cs olato s tulaj donosi diintés ek meghozata|ár a
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dľ. Kocsis Máté - polgáľmesteľ

Javaslat a 2015. évi Díszpolgáľi cím, Jrózsefváľosi Becsůiletkereszt,
Jĺózsefváľosért, Jó Spoľt és az Aranykoszorú kitiintetések adományozására
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis }ĺ4;áté _ polgármester

Zentai o szkár - bizot1sási elncjk
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Pénzügyio költségvetéssel kapcsolatos előteľjesztések

Javaslat a 2014. évi kiiltségvetésről szó'ł'ő 312014. (II.13.) önkoľmányzati
rendelet módosítására
(íľásbeli előterj esĺés)
Előteľjesztő: Dľ. Kocsis llłĺáté _ polgármester

Javaslat a Jőzsefvátrosi Onkormányzat 201'5. évi kłiltségvetéséľől szĺilĺó
önkormányzati rendelet elfo gad ására,
(írásbeli előteľjesztés, PoTKEZBESITES)
Előteťesztő: Dr. Kocsis Máté _ polgármester

Javaslat a magánszemély kommunális adójáľól sző|ő 40ĺ2014.(XI.13.)
iinkormányzati rendelet mĺódosítására
(írásbeli előterjesztés)
Előteťesztő: Egry Attila _ alpolgármester

3. Városrehabilitációval és
előterjesztések

egyéb pľojektekkel kapcsolatos

Javaslat a Galéľia negyed koncepciĺíjának kidolgozására
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis Máté _ polgármester

Egľy Attila - alpolgármester

Gazd álkodást, Gazdasági Tá rsasá gokat éľintő előteľj esztések

A nĺÁv telepen elhelyezkedő lakások és nem lakás cél'jára szolgáló
helyiségek elide genítés ével kap cs olatos dö ntés ek meghozata|a
(íľásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Dr. Sara Botond _ alpolgáľmester

Javaslat a Jőzsefválros közigazgatási területén a jármíĺvel ttirténő várakozás
kiegészítő, helyi szabályozásźrő| szóló 26l20Í0.(YI.18.) önkoľmányzati
rendelet módosítására
(íľásbeli előteĺj esztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester
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Javaslat a Jőzsefvárosi Ktĺziisségi Házak Nonpľofit Kft-vel kiizszolgáltatási
szerződés megktitéséľe
(írásbeli előterjesĺés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgáľmester

Javaslat a Jőzsefváľosi Kiiztisségi Házak Nonpľofit Kft. átalakulásával
kap cs olatos dii ntések meghozata|ár a
(írásbeli előterjesaés' PóľKÉZBESÍTÉS)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis }./:áté - polgáľmesteľ

Javaslat a vagyongazdálkodási feladatokkal kapcsolatos döntések
meghozata|ára
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgáľmester

Javaslat a Jőzsefválrosi Váľosüzemeltetési Szolgálat Alapítĺó okiľatánako
Szeľvezeti és Működ és i Szabályz atának mó do sítás ára
(írásbeli előterjesĺés)
F,lőteťesztő: Dr. Kocsis }lí:áté - polgiĺľmester

7. Javaslat az onkormányzat tulajdonában álló ingatlanok versenyeztetési
eljáľás keľetében tiiľténő hasznosítására és elidegenítéséľe vonatkozó
vers enyeztetési szab á|y zat elfogadás ára
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgáľmester

Va gyon kezeléssel, váľos üzemeltetéssel ka pcsolatos előteľj esztések

Javaslat a ĺóxÉsz mĺódosítására
(írásbeli előterj esĺés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis }iláté - polgáľmester

l082 Budapest. Baross u' 63_67 '. Telefon: 0ó l 459 2 |@ . E-mail: po|garmestel@jozseívaros. hu . wwwjozsefuaros' hu
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H u m á n s z o|gźiltatás s a l ka p c s o l a to s elő te rj e s z té s e k

Javaslat a települési támogatáts bevezetésére, valamint új egységes szociális
és gyeľmekvédelmi támo gatási ľendelet megalkotás ára
(írásbeli előteľj esztés, POTKEZBESITES)
Előterjesztő: Dr. Kocsis I|ĺĺtńé _ polgármester

Javaslat a Turay Ida SzínházKőzhasznri Nonprofit Kft-vel kiizszolgáltatási
szerződés megktités éľe
(írásbeli előteľj esztés)
Előterj esztő : Dr. Kocsis I|ĺ4áté _ polgáľmester

Javaslat kiiznevelési intézményekkel kapcsolatos fenntaľtói dtintések
meghozata|ára
(írásbeli előterj esaés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármesteľ

Egyéb előterjesztések

Javaslat a Képviselő-testület és Szeľvei Szeľvezeti és Műkiidési
Szabá.Jyzatárőil szőiő 3612014. (xI.06.) rendelet, illetőleg a Polgáľmesteri
Hivatal Alapító Okiľatának, valamint Szeľvezetĺ és Műkiidési
Szab áůy zatának m ó d o s ítás á ra
(írásbeli előteľj esztés)
Előterjesaő: Dľ. Kocsis Máté _ polgáľmester

2. Javaslat a 20|5. évľe vonatkozóan igazgatási szünet elrendeléséľől szólĺó
rendelet elfogadásáľa és a polgáľmester 20t5. évi szabadságának
jőváb.a'gyására
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis iľĺ4.áté _ polgáľmester

3. Javaslat a Józsefuárosi Nemzetĺségi Onkoľmányzatokkal kapcsolatos
diin tések meghozata|ár a
(írásbeli előteľjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté _ polgiírmester
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Beszámoló a Képviselő-testület bizottságai 2014.
szeptember 30. kiizött átruházott hatáskiirben
végľehajtásáról
(írásbeli előteľj esztés)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis llĺĺ.até _ polgáľmester

B eszámolĺí a Képvis elő-testůilet buottságainak 20 1 4. évi
(írásbeli előterjesaés)
Előteľjesztő: Dr. Kocsis Máté _ polgármesteľ

május 1. 20|,4.
hozott döntéseinek

munkájáról

Javaslat digĺtálĺs stratégia kialakításával
meghozata|ára
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Simon Gyĺirgy - képviselő

kapcsolatos dtintések

Tájékoztatók

1. Tájékoztatő zhatáridőben el nem készült előteľjesztések jegyzékéről
(írásb e l i táj éko ztatő)
Előterjesztő: Danada-Riman Edina _ jegyző

2. Polgáľmesteri tájékoztatő ^ lejárt határĺdejíĺ testÍileti határozatok
végrehajtásáról, az e|őző ülés őta tett fontosabb intézkedésekľől, a
jelentősebb eseményekről és az tinkormányzati pénzeszköztik átmenetileg
szabadrendelkezésű ľészének pénzpĺaci jellegű lektitésérőI
(írásbeli taj éko ztatő)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis i0ĺ4źńé _ polgáľmester

Budapest, 20|5. február 1 1 .

,/
\., I J-'I ]- 0u,
DŃocsis Máté

polgáľmester
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