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DR. KocsĺS MÁTÉ
PcLc,ĄRl.,:ĚsT=R

ME GHIVO
Budapest Józsefuáľos onkorman yzat Képviselő-testületének

2015. évi ľendes ülését

2015. december 3.án (csiitłirtök) 900 órára
hívom össze.

A Képviselő-testület ülését a lőzsefvárosi Polgríľmesteri Hivatal
III. 300.as teľmében (Budapest, VIII. Baľoss utca 63-67.) tartja

Napiľend:

1. Elsődlegesen táľgyalandó előterjesztések

1. Javaslat a Budapesti Rendőr.főkapitánysággal ktitendő megállapodások
megkötésére
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis iľdáté - polgármester

Javaslat p o Igá ľi peľes elj árás s al kap cs olatos dtĺntés meghozata|ár a
(írásbeli előterjesztés)
Előteľjesaő: Dr. Kocsis iľl ĺ.áté_ polgármester

2. Pénziigyio kłiltségvetéssel kapcsolatos előteľjesztések

1. Javaslat előzetes kötelezettségvállalásokľa
(íľásbeli előterj eszté s, p orI<EZB ES ÍTÉ S)
Előteľjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgáľmesteľ

l082 Budapest. Baross u.63_67,.Te|efon: 0ó l 459 2|00 . E-mail: polgarmestel@jozseívaros.hu 'wrn.rw.1'ozseívaros.hu
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BUDAPESĺ rŐvÁnos VllI. rrnÜlrr JŐzsrrvÁRosl oNKonuÁNyznĺ
DR. Kocs|s MÁTÉ

pct.cÁRMEsTi|ł,

Javaslat a J őzsefv álrosi Onko rmányzat 2016. évi átmene ti gazd,áůkodásáról
szĺĺló tinko rmányzati rendelet elfo gadásáľa
(íľásbeli eIőterj esztés)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis }l4:áté - polgármester

Javaslat a Jőzsefválľosi onkormányzat 2015. évi költségvetéséľől szĺólĺí
6lf0|'5. (II. 20.) iinkormányzati ľenđelet móđosításáľa
(írásbeli előteľjesztés, PŐTKÉZBESÍTÉS)
Előterjesztő: Dľ. Kocsis lll4źLté - polgármester

Városľehabilitációval
előterjesztés

és egyéb pľojektekkel kapcsolatos

Javaslat az MNP III Társadalmi és Gazdasági alprogľamok 2016. évi
fen nta ľtá s áh oz kap cs o ló d ĺi d ti n tés ek meghozata|ár a
(íľásbeli előteľjesztés, póľxÉzBESÍTÉS)
Előteľjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgáľmester

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

Javaslat a Coľvin Sétány Progľammal kapcsolatos döntések meghozata|ára
(írásbeli előteľj esĺés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis iľldźúé _ polgáľmester

4. Gazdálkodást' Gazdasági Táľsaságokat érintő előteľjesztések

1. Javaslat a JőzseÍváľos Ktiziisségeiért Nonprofit Zrt.ve| kiitendő használati
szerződések elfogadására
(írásbeli előterj esĺés)
Előteťesztő: Dr. Kocsis Iľĺ4:áté _ polgármester

|082 Budapest' Baross u' 63-67 ' . Te|eíon: 06 | 459 2 |@ . E-mai|: po|gaľmesteľ@jozseívaros. hu . wwwjozseívaros. hu
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B U DAPEST FŐVÁRoS V| l l. KER Ü L ET ]Őzsrrv Anos l o N ronľiĺÁNyznľ
, DR. rocsĺs mÁĺÉ
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Javaslat a Budapest vI[.' Tľefort u. 3. szám alatti ingatlan elidegenítésére
kiírt pályá zat eredményének m egállapít ására
(íľásbeli előteľjesztés)
Előteľjesáo: Dľ. Pesti Ivett - JGK Zrt. igazgatóság elnöke

Javaslat az Onkoľmányzat tulajdonában állĺi lakások elidegenítéséről szĺóló
33120|3. (vII. 15.) rendelet módosítására
(írásbeli előteľjesztés)
Előteľjesztő: Dľ. Kocsis iľ;4áté _ polgármester

Javaslat az Onkoľmányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló
helyiségek bérbeadásának feltételeiľől szĺóló rendelet és a helyiségek béľleti
díj árĺóI szĺi Ió képvĺselő-testĺil eti határ ozat mó d osít ásár a
(írásbeli előteľjesztés)
Előterjesztő : Dr. Kocsis }.lźLté - polgármester

Javaslat a Készenléti Rendőrséggel kłitendő megállapodás megkiitésére a
Budapest vI[.' Szentkirályi utca 13. féleme|et 2. szám a|atti lakásľa
béľIőkijeltilési jog biztosítására
(íľásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Dr. Pesti lvett - JGK Zrt. ígazgatóság elnĺike

Javaslat a Jőzsefválľosi Gazdálkodási Kiizpont Zrt.-t érintő tulajdonosi
d ö ntés ek m eghozata|ár a
(írásbeli előterjesztés, póľKÉZBESÍTÉS)
Előterjesĺő: Dr. Pesti Ivett _ JGK Zfi.. igazgatóság eln<ike

Javaslat a Budapest VIII.' Balassa u. 7. és Balassa u. 9. szám alatti
telekingatlanok pá.Jy ánat útj án történő elidegenítésére
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Pesti Ivett _ JGK Zrt. ígazgatóság elnoke

Javaslat iinkormányzati tulajdonrĺ gazdasági társaságokat éľintő
tulaj do n o si dłintés ek meghozata|ár a
(írásbeli előterjesztés)
Előteľjesĺő: Dr. Kocsis Máté - polgármesteľ

|0B2 Budapest, Baross u,63_67 '. Te|eíon: 06 | 459 2I 00 . E-mai|: po|garmester@jozseívaros' hu . www.jozsefvaros. hu
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5. Vagyonkezelésselo városüzemeltetéssel kapcsolatos előteľjesztések

1. Javaslat,,ELETMENTO PONT'kialakítására
(írásbeli előteľj esĺés)
Előteľjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

Dľ. Saĺa Botond _alpolgármester

2. Javaslat a ĺóxÉsz mĺódosításáva| kapcsolatos dtintések meghozatalára
(íľásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

Egry Attila - alpolgármester

3. Javaslat emlékmíĺ elhelyezéséľe a Teleki téľen
(írásbeli előteľj esztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

Dr. Saľa Botond - alpolgáľmesteľ

4. Javaslat fővárosi városüzemeltetési információs rendszerhez való
csatlakozásra
(írásbeli előterj esĺés)
Előteľjesztő: Dr. Kocsis l!ł4źrté - polgármesteľ

5. Javaslat tűzfalfestési pľogramra Józsefuáľosban
(írásbeli előterj esĺés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis }ĺ4tńé _ polgármester

Humánsz o|gźiltatálssal kapcsolatos előteľj esztések

Javaslat ldősek Klubja kialakítására a Palotanegyedben
(írásbeli előterj esztés)
Előteľjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgáľmester

Egry Attila - alpolgármester
Dr. Szilágyi Demeter - képviselő

Javaslat háziolvosi pá|yázat elbírálásáľa
(írásbeli előterj esĺés)
Előteľjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgáľmester
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Javaslat a Jĺízsefvárosi Egészségügyi SzolgáIat elnevezésének módosítására
(írásbeli előterj esĺés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgáľmester

Javaslat a kábítĺíszer-ellenes stratégia végrehajtásával kapcsolatos
felad atok támogatásár a
(írásbeli előterjesĺés)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis Máté - polgáľmesteľ

Dr. Feľencz orsolya - képviselő

Javaslat a Jĺózsefvárosi Egyesített Biilcsődékkel kapcsolatos dtintések
meghozata|ára
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesaő: Dr. Kocsis lľĺ4áté - polgármester

Santha Péterné - alpolgáľmester

Egyéb előteľjesztések

Javaslat a Józsefyáros Kłizbiztonságáéľt Közalapítvánnyal kapcsolatos
d ii n tés ek meghozata|ár a
(írásbeli előteľj esaés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Mźúé - polgármester

Javaslat a Belső Ellenőľzési Iľoda Stľatégiai teľvére és a 2016. évi
ellenőrzési teľvéľe
(írásbeli előteľjesaés)
Előteľjesztó:Danada-Rimán Edina jegyzó 1artős távollétében dr. Mészaľ Eľika

aljegyzo

Javas lat a városfej lesztéssel,kap cs o latos feladatok j iivő beni e||átásár a
(íľásbeli előterjesĺés, PóTKÉzBESÍTÉS)
Előteľjesztő: Dr. Kocsis Iľ;/:áté_ polgármester

Javaslat polgáľmesteri döntések nyilvántartásárő|
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Jakabfy Tamás _ képviselő
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Javaslat a talajterhelési díjľól szólĺí rendelet módosítására
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesĺő: Egry Attila - alpolgármester

Javaslat képvis elő k éves b eszá mo lój ának kőzzététe|ér e
(íľásbeli előteľjeszés)
Előterjesaő: Dr. Erőss Gábor - képviselő

Tájékoztatók

1. Tájékoztatő afőépítész20t5.évi tevékenységéről
(írásb el i táj éko ztatő)
Előterjesĺő: Danada-Rimán Edina jegyzo tartós távollétében dľ. Mészfu Etlka

a|jegyző

2. Polgármesteri tájékoztatő a lejáľt határidejű testületi határozatok
végrehajtásáról, az e|őző ülés őta tett fontosabb intézkedésekről, a
jelentősebb eseményekről és az önkormányzati pénzeszkiiztik átmenetileg
szabadrendelkezésű részének pénzpiaci jellegĺĺ lektitéséről
(írásb e l i tźlj éko ztatő)
Előterjesaő: Dr. Kocsis iľL4źńé _ polgáľmester

Budapest, 2015. november 25.
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