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Budapest Józsefváros onkormanyzat Képviselő-testtiletének

20ĺ6. évi 4. rendes ůilését

2016. máius 5-én (csütöľtök) 900 óľáľa
hívom össze.

A Képviselő-testiilet ülését a I őzsefvátosi Polgáľmesteri Hivatal

III. 3b0-as termében (Budapest, VIII. Baross utca 63-67 .) tartja

Napiľend:

1. Zártülés keľetében tárgya|andó előteľjesztések

1. Javaslat il Józsefuáľosĺ Szent Kozma Egészségĺigyi Kiizpont

intézményv ezetői p ź.Jy ázatának elb írálás ára
(írásbeli előteľj esztés)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis lllĺ;źLté - polgármesteľ

2. Javaslatfellebbezéselbíľálásáratelepülésképieljárásban
(írásbeli előterj eszés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

3. Javaslat ktizterület.használattal kapcsolatos diintés elleni fellebbezés

elbírálásáľa
(íľásbeli előterjesĺés)
Előterjesztő: Soós György _ a Vaĺosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság elnöke
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4. Javaslat a Budapest VIil. kerület, Rákóczi űt 57. fiildszinti ingatlanra
vonatkozó e|őv ásárlátsi j o gľĺó l való lemondás ľa
(írásbeli előterj esĺés)
Előteľjesĺő: Dr. Kocsis iľlIź./ié - polgármesteľ

5. Javaslat a Fővárosi Onkormányzat Mőtdszertani Szociá|is Kiizpont és
Intézményei (BMSZKI) ľészéľe Együttműktidési megállapodás keretében
átad'ott b éľlem ények j o gi helyzetének ľendezés éľe
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Dr. Sára Botond - alpolgármester

Pénzü gyi' költségvetéssel kapcsolatos előteľj esztések

A Józsefváľosi onk ormányzat 2015. évi ktiltségvetésének végľehajtásáľĺóI
szólĺó beszámolója és a zárszámadási ľendelet-tervezete
(írásbeli előterjesztés, PoTKEZBESITES)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgĺírmesteľ

Javaslat a 20t6. évĺ költségvetésľől szől'ő 112016.(II.04.) łinkormányzatĺ
ľendelet mĺódosításáľa
(írásbeli előterjesztés, PóTKÉZBESÍTÉS)
Előteťesztő: Dr. Kocsis Jľĺĺ.źfié - polgĺíľmester

Városrehabilitációval és
előterjesztés

egyéb pľojektekkel kapcsolatos

Javaslat pá./lyź.rzati dtintések meghozata|ára a Pitypang óvoda újjáépítésével
kapcsolatban
(írásbeli előterj esaés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis i|;ĺ.até - polgĺáľmesteľ

Dr. Sara Botond _ alpolgármesteľ

Javaslat ,,A leľomlott telepůĺlésrószeken élő alacsony státuszú lakosság
életktirülményeinek javítása' társadalmi és ťlzikai rehabĺlitációja
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B u dap esten'' (VEKOP.6.2.1.15) p á'Jy ázati felhíváson való részvételre
(íľásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgáľmesteľ

Dľ. Sára Botond _ alpolgármester
Dr. Ferencz orsolya _ képviselő
Kaiser József _ képviselő
Guzs Gyula _ képviselő

4. Gazdálkodást, Gazdasági Táľsaságokat éľĺntő előteľjesztések

Javaslat a Budapest VIII., Üuoĺ ĺt 16/B. és Üuoĺ ĺt 18. szám alatti nem
lakás céljáľa szolgálĺí helyiségek nyilvános egyfoľdulós páilyázat útján
tiiľténő bérbeadásáľa
(íľásbeli elĺíterj esztés)
Előterjesztő: dr. Pesti Ivett Józsefuarosi Gazdálkodási Kĺizpont Zrt.,

igazgatőság elnöke

Javaslat a Fővárosban létesítendő Roma oktatásĺ és Kultuľálĺs Kiizponthoz
kapcsolódó diintések meghozatzlára,
(íľásbeli előterj esztés, PoTKEZBESITES)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

Javaslat a Józsefváľosi onkormányzat tulajdonában lévő kiizterĺiletek
használatáľól és hasznáIatának ľendjéľől szĺĎló Í812013. (IY.24.)
tinkoľmányzati rendelet módosítására
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis ilĺ4;áté - polgáľmesteľ

5. Vagyonkezeléssel, váľosüzemeltetéssel kapcsolatos előterjesztések

t. Javaslatktiľzetimegbízottiiľodakialakításáľa,műktidtetésére
(íľásbeli előteľj esĺés)
Előterjesztő: Dľ' Kocsis Máté - polgáľmester
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Humánsz o|gáňtatźlssal kapcsolatos előteľj esztések

Javaslat a Budapest Jĺózsefvárosi Onkormányzat 2015. évi gyermekjóléti és
gyeľmekvédelmi feladatainak el|átásáľól szóló átfogő értékelés elfogadására
(írásbeli előterj esĺés)
Előteťesztő: Sántha Péteľné - alpolgármester

Javaslat házioľvosi szeľződés kłiztis megegyezéssel tiiľténő megszüntetéséľe
(írásbeli előterjesztés)
Előteťesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

Egry Attila - alpolgármesteľ

Egyéb előteľjesztések

Javaslat a Képvĺselő.testület és Szeľvei Szeľvezeti és Működési
Szabá.tryzatárő, l szóiő 3612014. (xI.06.) tinkoľmányzati ľendelet módosítására
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgáľmester

Tájékoztatók

1. Polgáľmesteľi tájékoztató a lejárt hatáľidejĺĺ testületi határozatok
végrehajtásáról, az e|őző ülés őta tett fontosabb intézkedésekľő|' a
jelentősebb eseményekről és az tinkormányzati pénzeszktizök átmenetileg
szabadľendelkezésiÍ ľészének pénzpiaci jetlegű lekötéséľől
(írásb e l i táj éko ztatő)
Előteľjesĺő: Dr. Kocsis Máté _ polgármesteľ

Budapest' 2016. áprl|is f7 .

polgáľmesteľ
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