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Budapest Józsefü árosi onkormĺán yzat Képvíselő-testĹiletének

2015. évÍ 1. rendkívĺili üIését

2015. ianuár 22.én (csůitiiľtök) 800 óľáľa
hívom cissze.

A Képviselő-testiilet ülését a J őzsefv źro si Polgáľmesteri Hivatal
III. 300.as teľmében (Budapest, VIII. Baross utca 63-67.) tartja

Napirend:

1. Elsődlegesen táľgyalandó előterjesztés

1. A BRFK VIII. keľületĺ Rendőrkapitányság kapitányságvezetői
kinevezéséhez szůikséges véleményalkotás

Z,ÁPĺT (írasbeli előterjesztés)
Ül,És Előterjesĺő: Dr. Kocsis ly'rźLté -polgáľmester

2. Pénzůigyi' ktiltségvetéssel kapcsolatos előteľjesztések

1. Javaslat a 20|4. évi kiiltségvetésről sző|ő 3|2014. (II.13.) iinkormányzati
ľendelet módosítására és egyéb kiiltségvetést éľintő dtintések meghozatalára
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dľ. Kocsis Máté _ polgáľmester
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A Főváľosi onkormányzatot és
megĺIlető bevételek 2015. évi
véleményezése
(íľásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dľ. Kocsis iľ;4:áté _ polgármester

3. Gazdálkodást, Gazdasálgi Társaságokat érintő előteľjesztések

1. A vĺÁv telepen elhelyezkedő lakások és nem lakás céljára szolgáló
helyiségek elidegenítésével kapcsolatos diintések meghozatala
(írásbeli előteľj esztés)
Előterjesztő: Dr. Sara Botond - alpolgĺírmester

4. Vagyonkezeléssel, városüzemeltetéssel kapcsolatos előterjesztések

1. Javaslat az Onkormányzat bevételeinek lakáscélokľa és az eze|r<|lez

kapcsolódĺó infľastrukturális beruházásokľa vonatkozó felhasználás
szabáůy airól szóló 3 4 12013. (vI.25.) łinko ľmányzati rendelet m ó dos ításár z
(íľásbeli előterj esĺés)
Előteľjesĺő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

2. Javaslat a Józsefvárosi Onkormányzat ta|ajdonában lévő kiizteľületek
hasznáIratáről és használatának rendjéľől szĺíló |812013. (Iv,24.)
tinkoľmányzati ľendelet módos ítására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesĺő: Dľ. Kocsis M, té - polgármester
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Javaslat egyetértő nyilatkozat elfogadására
Pľogľammal összefüggésben
(íľĺásbeli előterj esztés)
Előteľjesztő: Dr. Kocsis Iľĺ4:źLté _ polgármester

Egľy Attila - alpolgármester

a Fővárosi Területfejlesztésĺ

Javaslat az Integľált Településfejlesztési Stratégĺa elkészítése céljából
Együttműktidési megállapodás megkiitéséľe és a városi kooľdinátoľ
kijelłiléséľe
írásbeli előterj esaés)
Előterj esáő : Dr. Kocsis iľĺĺ.áté _ polgármesteľ

Egry Attila - alpolgáľmester

Javaslat emléktáblák elhelyezésére
(írásbeli előterj esztés)
Előterj esztő : S ántha Péterné - alpol giĺrmester

6. Javaslat a reklámok' ľeklámbeľendezések és cégéľek elhelyezésének
szabályairő|sző|ő 55/2013.(xII.20.) tinkormányzati ľendelet módosítására
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgáľmester

5. Egyéb előterjesztések

1. Beszámoló a Polgármesteľi Hivatal 2014. évĺ tevékenységéľől
(írásbeli előterjesztés)
Előteľjesző: Danada-Riman Edina _ jegyző
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. DR. Kocs|s MÁTÉ
polcÁRMEsTER

Tájékoztatók

Tájékoztatĺó a hatáľidőben el nem késziilt előteľjesztések jegyzékérő|
(íľásb e li tźlj éko ńatő)
Előterjesĺő: Danada-fuman Edina _ jegyző

Polgáľmesteľi tájékoztatő a lejáľt határidejű testiileti határozatok
végľehajtásáról, zz e|őző ülés őta tett fontosabb intézkedésekľőI' a
jelentősebb eseményekľőI és az iinkormányzati pénzeszkiizök átmenetileg
szabadľendelkezésű ľészének pénzpiaci jellegű lekötéséľől
(íľásbeli táj éko ztatő)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis Máté _ polgáľmester

Tájékoztató dľ. Erőss Gábor képviselő átliáúhatősági elképzeléseiľől'
iitleteiľől
(íľásb e l i tźĺj ékoztatő, p orrcÉzB E s ÍTÉ S )
Előterjesztő: Dľ. Kocsis Máté - polgármesteľ
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Budapest, 2015. január |4.

Dr. Kocsis Máté
polgármester
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