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Budapest Józsefuáros onkormán y zat Képviselő-testületének
2015. évi 3. ľendkívüli ülését

2015. máľcius 19.én (csiitiiľtiik) 800 óľáľa
hívom ĺlssze.

A Képviselő -testtilet ül ését a J őzsefv áľo si Pol gármesteri Hivatal
III. 300.as termében (Budapest, VIII. Baľoss utca 63-67 .) taĄa

Napiľend:

1. Zárt ülés keľetében tárgya|andó előteľjesztések

1. Javaslat a ,,Budapest Főváľos VIII. keľiilet Józsefuáľosi Onkormányzat és

ktiltségvetési szeľveĺnek, valamĺnt nemzetiségi iinkormányzatok
bankszámláinak vezetése és a számlavezetéshez kapcsolódó szolgáltatások
nyúj tása'' tár g ű kőzb eszerzési elj árás eľedményének megállapítására
(írásbeli e|őteq esztés, P OTKEZBES ITES )
Előterjesztő: Dľ. Kocsis Iľĺĺ.áté - polgáľmester

2. Váľosľehabilitációval és
előteľjesztés

egyéb pľojektekkel kapcsolatos

1. Javaslat az MNP III megvalósításához kapcsolódó dtintések meghozata|ára
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

Egry Attila - alpolgármester
Kaiseľ József - képviselő
Balogh István - képviselő
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2. Fedezet biztosítása és szükséges dtintések meghozata|a az ovodai
kapacitásbővítést cé|ző beľuházások támogatására kiíľt páIryánat

benyújtásához
(írásbeli előterj esĺés, pOTKÉzBESÍTÉS)
Előterjesztő: Dr. Kocsis lĺ{ź./':é - polgármester

Gazdá l kod ás t, G azdasági Tá ľs a sá go ka t érint(i elő teľj esztések

Beszámolĺó a Józsefuárosi Kiizłisségi Házak Nonprofit Kft. á'/rtall

vagyonkezelésĺ szerződés útján ellátott feladatok ellátásáról és a hozzál
kapcsolĺódó vagyon működtetéséről
(íľásbeli előterjesztés)
Előterjesĺő: Kovács Barbaru_ JKH Nonpľofit Kft. tigyvezető

Javaslat n Józsefuáľosi Ktiztisségi H:á.zak Nonprofit Kft. pá.Iyánati
ľészvételének támo ga tására
(írásbeli előterj esztés)
Előteťesztő: Balogh István _ képviselő

4. Vagyonkezeléssel, városüzemeltetéssel kapcsolatos előteľjesztések

1. Javaslat ^ vawongazdálkodási feladatokkal kapcsolatos diintések
meghozata|ára
(írásbeti előterj esaé s, p )TI<EzBE S ÍTÉ S )
Előteľjesztő: Dr. Kocsis .tri4tlté _ polgáľmester

Javaslat a Józsefuáľosi onkormányzat tulajdonában lévő kłizteľületek
használatáľĺól és használatának rendjéről szólĺó t8ĺ2013. (l.f4.)
tinkormányzati rendelet módos ítására
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

Javaslat a lol<ń:sz módosításáľa
(írásbeli előteľj esaés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis l|ĺ4áté _ polgáľmesteľ
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4. Javaslattétel aJĺizsefvárosipályaudvaľteriileténekhasznosítására
(írásbeli előterj esztés)
Előteľjesĺő: Jakabfy Tamás - képviselő

Javaslat ^z ingatlanok elidegenítésével kapcsolatos proaktív
adatszo|gátltatásľa
(írásbeli előteľj eszés)
Előterjesĺő: Jakabfu Tamás - képviselő

Javaslat a jőzsefvárosi természeti ktiľnyezet védelméľől szóló 28ĺ2014.
(VII.O 1.) ö n koľm ány zati r end.elet mĺó d os ításár a
(írásbeIi előterj esztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Iľĺ4źńé _ polgármester

Javaslat a ľeklámok, rek|ámbeľendezések és cégéľek elhelyezésének
szabályaiľól szóló 55ĺ2013. (xII.20.) iinkormányzati ľendelet módosításáľa
(íľásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis }lĺ.áté _ polgármester

H u m á n sz olgá,ltatőls s a l ka p c s o l a to s e I ő te ľj eszté s e k

Javaslat kiiznevelési intézményekkel kapcsolatos fenntaľtói diintések
meghozata|ára
(írásbeli előterjesĺés)
Előterjesző: Dr. Kocsis Iľĺ4áté _ polgármester

Santha Péterné - alpolgármester

Javaslat a biilcsődei térítési díjakrĺí,l szóló tinkoľmányzati ľendelet
módosításáľa
(írásbeli előterjesztés)
Előterj esztő : Sántha Péteľné _ alpolgármester

Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások foľmáiľól és a
térítési díj fizetési kiitelezettségľől szóló tinkormányzati rendelet
módosításáľa
(íľásbeli előterjesztés)
Előteľj esztő : Sántha Péterné- alpol gármester
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Egyéb előteľjesztések

Javaslat kii lts é gvetést éľintő dö ntés ek meghozata|ár a
(írásbeli előterjesztés, póľxÉzBESÍTÉS)
Előterjesztő: Dr. Kocsis i|;4:até - polgármester

Sĺántha Péterné- alpolgármester

Javaslat a Kőztérmegűj ításĺ NÍvódíj pá|y ázaton való ľészvételre
(írásbeli előterj esĺés)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis l|l4láté - polgármester

Tájékoztatók

1. Tájékoztatő abatáridőben el nem készült előteľjesztések jegyzékéről
(írásb eli táj éko ztatő)
Előterj esa o : D anađa-Rimrín Edina - je gy ző

2. Polgáľmesteri tájékoztatő a lejáľt hatáľidejű testiileti határozatok
végľehajtásáľĺíl, az e|őző ülés őta tett fontosabb intézkedésekľől, a
jelentősebb eseményekről és az iinkormányzati pénzeszkiiziik átmenetileg
szabadrendelkezésíĺ ľészének pénzpiaci jellegű lektitéséľől
(írásb eli táj éko ztatő)
Előteľjesĺő: Dr. Kocsis Máté _ polgáľmester

3. Tájékoztatő az Ér,nľnĺnNTo PONT üzemeltetése soľán e|végzett
feladatokról, és a ľendelkezés ľe bocs átott fo rľás ok felhaszn á'lásár ő|
(írásb eli táj éko ztatő)
Előterjesaő: Dr. Kocsis llĺ4:até - polgármesteľ

Budapest, 2015. máľcius 1 1 .

-7', ĺL--
DfficsĺsMáté

po1gáľmester
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