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ME GHÍvó
Budapest Józsefuaľos onkoľmanyzat Képviselő-testületének

ľendes ülését

201.5. szeptember 17-én (csiitörtök) l.000 óľára
hívom összę.

A Képviselő-testület iilését a Jőzsefvtrosi Polgáľmesteri Hivatal
III. 300-as teľmében (Budapest, VIII. Baross utca 63-67 .) taĄa

Napirend:

1. Pénzügyi' kłiltségvetéssel kapcsolatos előterjesztések

1. Javaslat a Jĺózsefuárosi onkormányzat 2015. évĺ ktiltségvetésľőt szóló
6 l 20 t5.GI.2 0. ) ö nko ľ mány zatí ľen d elet m ĺó d o s ítá s á ra
(írásbeli előterj esĺés)
Előterjesztő: Dľ. Kocsis }ĺ4áté - polgáľmester

2. Váľosľehabilitációval
előterjesztés

és egyéb pľojektekkel kapcsolatos

1. Javaslat nyilvános páůyázat kiírására a Budapest VIII. keľiilet, Tömő utca
16. szám alatti társasház tinkoľmányzati tulajdonrĺ albetéteinek
értékesítéséľe
(íľásbeli előteľj esĺés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis I|ĺ4áté - polgármesteľ

|082 Budapest, Baross u'63-67..Teleíon: 06 l 459 2I00 . E-mai|: poĺgarmestel@jozseívaros.hu . v.ĺvwv'jozsefĺaros.hu
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ONKORMANYZAT

Javaslat a Magdolna Negyed Pľogľam III
d ii ntés ek meghozata|ár a
(írásbelí előterj esztés)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

Egľy Attila - alpolgármester
Kaiser József - képviselő
Balogh István - képviselő

m egvalósít ásához kapcsolódó

3. Gazdálkodást, Gazdasági Táľsaságokat érintő előterjesztések

Javaslat a Társasházaknak adható iinkormányzati támogatásokľĺíl szólo
23 l20|'5.(v.2 1.) tinkormányzati ľendelet módosításáľa
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Dľ. Kocsis I|ĺ4laté - polgármester

Javaslat a Bárka Józsefvárosi SzínházĹ és Kulturális Nonprofit Kft.
jogutóddal ttiľténő megszüntetésére
(írásbeli előterj esztés)
Előteťesztő: Dľ. Kocsis Máté - polgĺĺľmester

Javaslat a Jőzsefválrosi Gazdálkodási Kiizpont Zrt.-ve| kiitendő szerződések
elfogadásáľa
(íľásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgáľmester

Javaslat a Budapest VIII., Üľĺĺ ĺt 58. szám alatti tinkormányzati tulajdonú
épületľész elidegenítésére vonatkozó pá|yázat eľedményének
megállapítására
(írásbeli előterj esztés)
Előteľjesztő: Dľ. Pesti Ivett - Jőzsefuáĺosi Gazdálkodási KözpontZrt.

igazgatőság elnöke

l082 Budapest.Baross u'63-67..Te|eíon: 06 | 459 2l@. E.mai|: po|garmester@jozseívaros'hu. www.'jozsefuaros.hu

3r IDŐ'sBAnÁĺ
Öxronn'ĺÁľĺvznľ

)

1.

)

3.

4.



J.

6.

8.

9.

B U DAPESI rŐvÁĺ<os Vĺ | l. rrn Ű l Er ]Ôzsrrv Anosl o ľl rcoRnłÁNyznr

on' <ocsls ľ'lÁľÉ
ĺ'crcÁRMEST:R

Javaslat a veľsenyeztetési szabályokról szólĺí 4712015. (II. 19.) számrĺ Kt.
határ ozat mó d o s ítá s á ľa
(írásbeli eIőterj esztés)
Előterjesaő: Dr. Kocsis iľL ĺáté - polgĺírmesteľ

Javaslat a Jőzsefváros közigazgatási teľületén a jármíĺvel tiirténő várakozás
kiegészítő' helyi szabáiyozásáróI szóló 26/2'0Í0. (VI. 18) tinkormányzati
rendelet módosÍtására
(íľásbeli előterj esztés)
Előterjesaő: Dr. Kocsis ilĺ4:tfté _ polgármester

Javaslat kiizterület-használati hozzájálľulásľól sző|ó döntések elleni
fellebbezés elbÍľálásáľa
(íľásbeli előteľj esztés)
Előterjesztő: Soós Gytirgy - a Városgazdźikodźsi és Pénzügyi Bizottság elnöke

Javaslat diintések meghozata|ára a Geoľosco Kft-vel ki'ti'tt előszerződés
megszüntetéséľőI és a Tľefoľt 3.5. szám a|atti ingatlan éľtékesítéséľől
(írásbeli előterjesĺés)
Előteľjesztő: Dr. Kocsis Máté _ polgĺíľmester

Javaslat ktizszolgálati célú lakások kijeltilésére
(íľásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis l|ĺĺ.źIté _ polgáľmester

Vagyonkezeléssel, városiizemeltetéssel kapcsolatos előteľjesztések

Javaslat az Integrźllt Telepĺilésfejlesztési Stľatégiával kapcsolatos diintések
meghozata|ára
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis Máté - polgármesteľ

Egry Attila _ alpolgármester
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Javaslat a Helyi Eľtéktáľ |étrehozására
(írásbeli előterj esĺés)
Előterjesztő: Dľ. Kocsis I|ĺĺáté _ polgármester

Javas lat a ĺoxÉ s z m ó do sítás ával kap cs olato s dtintések meghozata|ár a
(írásbeli előterj esztés)
Előteťesztő: Dľ. Kocsis Máté - polgármester

H u m á n s z olgáltatáts s a l ka p cs o l a to s e l ő te rj e sztés e k

Javaslat a Buľsa Hungaľica Felsőoktatási onkoľmányzati
o sztti n d íj p á./ly ázatho z tii rtén ő cs a tlakozás ľa
(írásbeli előterj esĺés)
Előteľj esztő : Sántha Péterné - alpolgármester

Jav a s l at áů|amhźntaľtá s o n kív iilĺ szerv ezet támo gatás ár a
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis lli4áté - polgármester

Dr. Sára Botonđ - alpolgármester

Jav as lat p á|y ázat kiírá s áľa házi gy er meko rvo s i fela d at e||átás ár a
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis MtLté - polgármester

Egyéb előterjesztések

Javaslat a Képviselő-testĺilet és Szeľvei Szervezeti és Működési
Szabáůyzatárő| sző|ő 3612014. (xI.06.) iinkormányzati rendelet' illetőleg a
Polgármesteri Hivatal Alapító Okiľatánat valamint Szervezeti és Működési
Szabá|y zatának mód osításá ľa
(írásbeli előterjesĺés)
Előteľjesĺő: Dľ. Kocsis iľĺ4:áté _ polgáľmester

l082 Budapest, Baross u' 63-67 '. Jé|efon: 06 | 459 2 | 00 . E-maiI: po|garmester@'1ozsefvaros' hu . www.jozsefuaros. hu
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Tájékoztatók

1. Polgármesteri tájékoztatő a lejárt hatáľidejiÍ testületi határozatok
végrehajtásáról, az e|őző iilés őta tett fontosabb intézkedésekről, a
j elentősebb eseményekről és az tinkoľmányzati pénzeszktiztik átmenetileg
szabadľendelkezésű ľészének pénzpiaci jellegíĺ lekiitéséről
(írásb e l i tźĄ éko ztatő)
Előterjesĺő: Dľ. Kocsis Máté _ polgármesteľ

2. Tá'jékoztatás a 2015. évi kiiltségvetés teljesítéséľől
(írásbe 1 i táj éko ztatő)
Előterjesaő: Dr. Kocsis Máté _ polgármesteľ

Budapest, 2015. szeptember 9.
/

t/tl

2"1 () (--
Dí. I(6csis Máté
polgĺĺrmesteľ

|082 Budapest' Baross u.63-67..Te|eíon: 0ó | 459 2|00 . E-mai|: po|garmester@jozseívaros.hu . wwwjozseÁ'aros.hu
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