
TAJEKOZTATO
Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat 

Kepviselo-testiilete szamara

Eldterjesztd: Pikd Andras polgarmester

A kepviseld-testuleti ules tervezett idopontja: 2022. januar 20. ...............sz. napirend

Targy: Polgarmesteri tajekoztato a lejart hatarideju testiileti hatarozatok es a 
veszelyhelyzet idejen meghozott polgarmesteri dontesek vegrehajtasarol, az elozo tiles 
ota tett fontosabb intezkedesekrol, a jelentosebb esemenyekrol es az atmenetileg szabad 
penzeszkoz allomany lekoteserol___________________________________________________  
A napirendet nyilvanos ulesen kell targyalni, dontes nem szukseges.
Elokeszitoszervezeii egyseg: Jegyzoi Kabinet

KeszItette: Jegyzoi Kabinet Szervezesi Iroda/ Czira Eva Mandula szervezesi iroda vezime 
Dr. Bori Andras Ogyintezo

Beterjesztesre ALKALMAS:

DI ILVIA

Koltsegvetesi es Penzugyi Bizottsag velemenyezi [x]
Kulturalis, Civil, Oktatasi, Nemzetisegi, Sport es Eselyegyenldsegi [x]
Bizottsag velemenyezi
Szocialis, Egeszsegiigyi es Lakasiigyi Bizottsag velemenyezi [x]
Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kozteriilet-hasznositasi [x]
Bizottsag velemenyezi
Varosiizemeltetesi Bizottsag velemenyezi |xj
Keriiletfejlesztesi, Kornyezet- es Klimavedelmi Bizottsag [xj 
velemenyezi
Hatarozati javaslat a bizottsag szamara:
A Koltsegvetesi es Penzugyi Bizottsag/ Kulturalis, Civil, Oktatasi, Nemzetisegi, Sport es 
Eselyegyenldsegi Bizottsag/ Szocialis, Egeszsegiigyi es Lakasiigyi Bizottsag/ Tulajdonosi, 
Vagyongazdalkodasi es Kozteriilet-hasznositasi Bizottsag/ Varosiizemeltetesi Bizottsag/ 
Keriiletfejlesztesi, Kornyezet- es Klimavedelmi Bizottsag javasolja a Kepviselo-testiiletnek az 
eldterjesztes megtargyalasat, a tajekoztato tudomasul vetelet. 

Tisztelt Kepviseld-testulet!

A Kepviseld-testulet es Szervei Szervezeti es Miikddesi Szabalyzatarol szdlo 36/2014. (XL 06.) 
szamu onkormanyzati rendelet 17. § (1) bekezdese alapjan ,.A rendes ules allaudo napirendi 
pontja a polgarmester irasos tajekoztatdja a lejart hatarideju testiileti hatarozatok 
vegrehajtasarol, az elozo kepviseld-testuleti ules ota tettfontosabb intezkedesekrol. a jelentosebb 
esemenyekrol es az onkormanyzati penzeszkozok atmenetileg szabad rendelkezesu reszenek 
penzpiaci jellegu lekoteserol. "

eRKEZETT
202? JAN 12.



Tajekoztatom a Kepviseld-testuletet, hogy a 2021. evi polgarmesteri szabadsagolasi 
utemtervemben 2021. december honapban 7 nap szabadsag volt utemezve, melybol 5 nap 
szabadsag ki vetelere ezen idoszakban 2021. december 27-31. kozott kerult sor.

Mellekletek: 1. sz.: Kepviselo-testulet lejart hatarideju hatarozatokrol tablazat
2. sz.: Veszelyhelyzet idejen meghozott polgarmesteri dontesek tablazat I.
3. sz.: Veszelyhelyzet idejen meghozott polgarmesteri dontesek tablazat II.
4. sz.: Fontosabb intezkedesekrol, a jelentosebb esemenyekrol tablazat
5. sz.: Az atmenetileg szabad penzeszkbz allomany 2021.12.23-i allapot szerint

Kerem a tajekoztato tudomasul vetelet.

Budapest, 2022. januar 05.

Piko Andras 
polgarmester

Torvenyessegi ellendrzes:

dr. gajtos Csilla 
jegyzd


