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A Képviselő-testĹilet üléséta Jőzsefvźrosi Polgaľmesteri Hivatal

III. 300.as teľmében (Budapest VIII., Baross utca 63-67.) tartja

Napiľend:

1.

Pénzügyi, ktittségvetéssel kapcsolatos előteľjesztések

1.

Javaslatkiiltségvetéstéľintődtintésekmeghozata|ára

2.

(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgiírmester

Váľosrehabi|itációval
előteľjesztés

|.

és egyéb pľojektekkel

kapcsolatos

Javaslat az ,,onkormányzati feladatellátást szolgáló

fejlesztések

támo gatás ár a', tár gy ű pá,Jy ánat benyúj tásáľa
(írásbeli előterj esztés)

Előterjesztő: dľ. Kocsis Máté - polgármester

2.

Javaslat az 18t8/20t6. (XII.22.) Koľmányhatározat alapján, tinkoľmányzati
béľlakások fejlesztése céljára kapott támogatás felhasznál ására

(írásbeli előterj esztés, PŐTKÉzBESÍTÉS)
Előtefiesztó: dr. Kocsis .lĺ4áté- polgármester

I082 Budapest, Baross u' 63-67,. Telefon: 06 l 459 2 l 00

}oättr(ť"
*"?
T TTTÁ.

.

E-mai|: po|garmestel@jozsefvaros'

hu . l.''.,t.rł,'jozseńraros. hu

IDŐSBAnÁĺ &

trurconnĺĺÁNvzAT#

BUDAPEST FOVAROS

VIII.

KERULET

JŐzsrrvÁnosl ONKORMANYZAT

oR. rcocsts ľĺRĺÉ
POi-GARM'STER

Javaslat a,,Pá|yázatos épületenergetikai felhívás a kiizép-magyarországi
ľégió telepůilésiiinko rmányzatai számára KEHOP-S .2.9.,, tárryű páůy ázat

J.

benyújtására
(írásbeli előterjesĺés,POTKEZBESITES)
Előterjesztő: dľ. Kocsis Máté - polgáľmester

3.

Gazdálkodást, Gazdasági Táľsaságokat éľintő előteľjesztések
Javaslat

1.

a Corvin

Sétány pľojekt keretszerződés kiiztis megegyezéssel

|ezár ásár ól szó ló m egállap odás mĺó d os ításár a
(íľásbelielőterj esztés, POTKEZBESITES)
Előteľjesztő: dr. Kocsis Máté polgármester
tti rtén ő

Javaslat a Magyaľ Áilami operaházzal kapcsolatos

2.

diintések

meghozata|ára

(Írásbeli előterj esĺés)
Előterjesztő: dľ. Kocsis Máté _ polgáľmester

4.

Vagyonkezeléssel, váľosĺizemeltetéssel kapcsolatos előterjesztések

1.

Javaslat a T íizfa|festés i P ro gram mó do s ításár a
(írásbeli előterj esztés)
Előteľjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester

2.

Javaslat a lol<Í:sz mĺódosításáľa
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesĺő: dr. Kocsis Máté - polgármesteľ

5.

Humánsz olgź.Jtatálssal kapcsolatos előteľj esztések

1.

IM

Javaslat házÍoruosi szerződés megkötésére
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté _ polgármester
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2.

Ktiznevelésiintézményátszervezésénekvéleménvezése
(írásbeli előterj esaés)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté _ polgármester
Sántha Péterné- alpolgármesteľ

3.

Javaslat az tinkoľmányzati rendezvények egyenlő esélyű hozzńférésének
biztosításáľa
(írásbeli elĺĺteľjesztés)
Előteľjesztő: dr. Kocsis Máté _ polgáľmester

Sántha Péterné- alpolgármester

6.
1.

Egyéb előterjesztések

Javaslat Józsefuáľos ľendjét és biztonságát szolgáló
megalkotására

rendeletek

(írásbeli előterjesztés, póľxÉzBESÍTÉS)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester
2.

Javaslat kiineti megbízotti iroda kialakítására, míÍktidtetésére
(írásbeli előteľjesaés)
Előteľjesztő: dr. Kocsis Máté - polgáľmester

3.

Javaslat a 2017. évre vonatkozĺían igazgatási szünet elľendelésérőlszóló

ĺ20t7 . (II. 09.) tinkorm ányzatĺ ľendelet módos ításá.ľa
(írásbeli előterjesztés)
Előteľjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármesteľ
4

4.

Veszélyes hulladék feldolgozásáľa iľányulĺí'fokozott ktiľnyezetĺ és
egészségügyĺ kockázatot j elentő ipari tevékenységmegszíĺntetése
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dľ. Erőss Gábor - képviselő

J.

Javaslat a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Műkiidési Szabályzatának
módosítására

';

(íľásbeli előterj esztés)
Előterjesĺő: dr. Kocsis Máté - polgármesteľ

|
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Tájékoztatók

1.

Polgármesteľi tá,jékoztatő a lejárt hatáľidejű testületi határozatok
végrehajtásáról, az e|őző ĺilésőta tett fontosabb intézkedésekľől'a
jelentősebb eseményekről és az łinkormányzati pénzeszkiiztik átmenetileg
szabadľendelkezésíĺľészénekpénzpiaci j etlegű lektitéséről
(írásbeli ttlj éko ńatő)
Előterjesĺő: dr. Kocsis Máté - polgáľmester

Budapest, 2017. április 5.
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