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M E G H Í V Ó 
 

 
Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének 

2018. évi 1. rendkívüli ülését 

 

 

2018. július 16-án (hétfő) 8
00

 órára 
hívom össze. 

 

 

A Képviselő-testület ülését a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal 

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

 

 

Napirend: 

 

1. Pénzügyi, költségvetéssel kapcsolatos előterjesztések 
 

1.  Javaslat a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 

2018. évi költségvetéséről szóló 46/2017. (XII.20.) önkormányzati rendelet 

módosítására 

(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS)  

Előterjesztő: dr. Sára Botond - polgármesteri jogkörben eljáró alpolgármester 
 

 

 

2. Városrehabilitációval és egyéb projektekkel kapcsolatos 

előterjesztések 
 

1.  Javaslat az Orczy Negyed programmal kapcsolatos döntések meghozatalára 

(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS)  

Előterjesztő: dr. Sára Botond – polgármesteri jogkörben eljáró alpolgármester 

Guzs Gyula – képviselő 

Kaiser József – képviselő 

dr. Ferencz Orsolya - képviselő 
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2.  Javaslat a Fővárosi Városrehabilitációs Keret felhasználásának szabályairól 

szóló 27/2013. (IV.18.) számú Fővárosi Közgyűlési rendelet alapján kiírt 

TÉR_KÖZ 2018 pályázat benyújtására 

(írásbeli előterjesztés)  

Előterjesztő: dr. Sára Botond - polgármesteri jogkörben eljáró alpolgármester 
 

 

 

3. Gazdálkodást, Gazdasági Társaságokat érintő előterjesztések 
 

1.  Javaslat a társasházaknak adható önkormányzati támogatásokról szóló 

49/2017. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosítására 

(írásbeli előterjesztés)  

Előterjesztő: dr. Sára Botond - polgármesteri jogkörben eljáró alpolgármester 
 

2.  Javaslat tornaterem felújítással kapcsolatos döntések meghozatalára 

(írásbeli előterjesztés)  

Előterjesztő: dr. Sára Botond - polgármesteri jogkörben eljáró alpolgármester 
 

 

 

4. Vagyonkezeléssel, városüzemeltetéssel kapcsolatos előterjesztések 
 

1.  Javaslat a településfejlesztéssel, a településrendezéssel és a településképpel 

összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló rendelet elfogadására 

(írásbeli előterjesztés)  

Előterjesztő: dr. Sára Botond - polgármesteri jogkörben eljáró alpolgármester 
 

2.  Javaslat közterület elnevezésére 

(írásbeli előterjesztés)  

Előterjesztő: dr. Sára Botond - polgármesteri jogkörben eljáró alpolgármester 
 

3.  Javaslat emléktáblákkal összefüggő döntések meghozatalára 

(írásbeli előterjesztés)  

Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester 
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5. Humánszolgáltatással kapcsolatos előterjesztések 
 

1.  Javaslat indítható óvodai csoportok számának meghatározására  

(írásbeli előterjesztés)  

Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester 
 

2.  Javaslat a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék intézményvezetői pályázatának 

elbírálására 

(írásbeli előterjesztés)  

Előterjesztő: dr. Sára Botond - polgármesteri jogkörben eljáró alpolgármester 
 

3.  Javaslat közétkeztetéssel kapcsolatos döntések meghozatalára 

(írásbeli előterjesztés)  

Előterjesztő: dr. Sára Botond – polgármesteri jogkörben eljáró alpolgármester 

Sántha Péterné –alpolgármester 
 

 

 

6. Egyéb előterjesztések 
 

1.  Javaslat az önkormányzati ASP rendszerrel kapcsolatos döntések 

meghozatalára 

(írásbeli előterjesztés)  

Előterjesztő: dr. Sára Botond - polgármesteri jogkörben eljáró alpolgármester 

 

2.  Javaslat az egyes anyakönyvi eseményekhez kapcsolódó 

többletszolgáltatásért fizetendő díjak mértékéről szóló rendelet 

elfogadására 

(írásbeli előterjesztés)  

Előterjesztő: dr. Sára Botond - polgármesteri jogkörben eljáró alpolgármester 

 

 

 

Budapest, 2018. július 10. 

 

 

 

 

dr. Sára Botond  

polgármesteri jogkörben eljáró   

alpolgármester 

 


