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Budapest Józsefu áro s onkormanyzat Képvi selő-te sttiletének
2016. évi2. ľendes ülését

2016. máľcius 3.án (csütiiľtłik) 900 óráľa
hívom cĺssze.

A Képviselő-testület ülését a Jőzsefvtrosi Polgármesteri Hivatal
III. 300-as termében (Budapest VIII., Baľoss utca 63-67.) taľtja

Napiľend:

1. Elsődlegesen táľgyalandó előterjesztések

1. Beszámoló ^ BRFK VIII. kerüIeti RendőľkapÍtányság 20Is. évĺ
tevékenységéről
(írásbeli előteľjesĺés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis MtLté - polgáľmester

2. Javaslat bizottsági tag cseľéjéľe
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesző: Dľ. Kocsis M, té _ polgáľmester

Zárt ü lés ke ľeté b en tár gy a|and ó előterj esztés ek

Javaslat közterület-használati hozzájárulásrĺól szĺólĺó diintés elleni fellebbezés
elbíľálásáľa
(íľásbeli előteľj esztés)
Előterjesztő: Soós György - a Vaľosgazdćikodási és Pénzügyi Bizottság elnöke

|082 Budapest. Baross u' 63-67 '. Te|efon: 0ó | 459 2 |@ . E-maiĺ: polgarmesteľ@jozseívaros' hu . wwwjozseívaros. hu

2.

1.

IDŐSBĄRÁT &
cruronĺiaÁľ"ł,vzATffi



BUDAPEST FŐVÁRoS VllI' KERÜLET ]ozsrrvÁRosl oNKoRMÁNvznr

oR' rcocsls ľĺÁrÉ
pot.cÁ.RMĹ:ST:ti

2. Javaslat fellebbezés elbírálására szociális támogatás ügyben
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesĺő: Sántha Péterné - alpolgáľmester

3. VárosľehabiIitációvaI
eIőterjesztés

és egyéb pľojektekkel kapcsolatos

Javaslat azUrban Innovative Actĺons páiyázaton valĺí ľészvételľe
(írásbeli előterj eszté s, P oTl<ÉzBES ÍTÉS )
Előterjesztő: Dr. Kocsis }ĺ4'até. polgáľmester

Javaslat a telepiilési Hild János-díj páiyázatonvaló részvételre
(írásbeli előterjesĺés)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

Gazdálkodást, Gazdasági Társaságokat éľintő előteľjesztések

Javaslat a Budapest VIII.' Bacsĺí Béla u. 17. szálm a|atti telek pályázat űúján
ttiľténő elidegenítésére
(íľásbeli előterjesztés)
Előteľjesztő: dr. Pesti Ivett _ Józsefulíľosi Gazdá|kodási KözpontZrt.,

igazgatőság elnöke

Javaslat a Budapest VIII.' Vajdahunyad u. 23. szám a|atti táľsasházban
lévő önko ľ mányzati tulaj do nú lakás ok elĺd egen ítésre tö ľténő kij eliilés ére
(íľásbeli előterj esztés)
Előterjesĺő: dr. Pesti Ivett - Józsefiĺĺíľosi Gazdá|kodási KözpontZrt.,

igazgatőság elnĺjke

l082 Budapest. Baross u' 63_67.. Te|efon: 06 | 459 2l 00 . E.mail: po|garmesteľ@'jozsefvaros. hu . wwwjozsefuaros. hu
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5. Vagyonkezeléssel, váľosiizemeltetéssel kapcsolatos előterjesztések

1. Javaslat emléktáblák elhelyezésére
(írásbeli előterj esztés)
Előterj esztő : Sántha Péterné - alpolgárľresteľ

Humánszolgáltatással kapcsolatos előterj esztések

Javaslat étkeztetéssel kapcsolatos dłĺntések meghoza ta|ár a
(Írasbeti előteľj e sztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

Sĺántha Péteľné _ ďpolgĺárľnester

Javaslat a személyes gondoskodást nyÍjtó szociális ellátások formáiľóI és a
Úéľítési díj fizetési kötelezettségľől szóló 21n011. Gv.12.) tinkoľmányzati
ľendelet móđosÍtásáľa
(Ínásbeli előterj esztés)
Előteľjesztő: Dr. Kocsis M té _ polgáľmester

Javaslat a JózseÍvátľosi Szent Kozma Egészségüryĺ Központ Szervezetĺ és
Mű kłid és i Szab áiy r.atátnak mĺó dosításáľa
(íľasbeli előterj esztés)
Előterjesaő: Dr. Kocsis Máté - polgámlester

Javaslat a ĺőzsefvárosĺ SmciáIis Szotgáltató és Gyemekjóléti Központ
alapdokumentumainak mĺídosítására
(írásbeli előteľj esztés)
Előterjes ztő : Dt. Kocsis Máté _ polgárĺĺrester

Javaslat óvodai felvételi körzet és alapító okĺľat módosításáľa
(íľasbeli előterj esaés)
Előterj esztő : Sĺíntha Péteľné _ alpolgáľmesteľ

Javaslat pá|yánati támogatásľól szóló rendelet elfogadásáľa
(írasbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté _ polgáľmesteľ

Santha Péterné - ďpolgáľmester

|0B2 Budęest. Baross u.63_67. . Telefon: 06 | 459 f|ú . E-mail: po|garmester@jozseńłaľos. hu . wwwjozsefuaros. hu
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7. Javaslat az Ovi-Foci pľogľammal kapcsolatps diĺntés meghozataláľa
(íľasbeli előterj esztés)
Előterjesĺő: Dľ. Kocsis Máté _ polgármester

Egyéb előteľjesztések

Javaslat a Képvĺselő-testĺilet és Szeľveĺ Szeľvezetĺ és Műkiĺłtési
Szabályzatáľól szóló 361201'4. (Jil.06.) önkormányzati ľendelet módosításáľa
(íľasbeti előterj esztés)
Előterjesztő: Dľ. Kocsis Máté - polgríľĺnester

Tájékoztatók

1. PolgármesterÍ täjékoztatő a lejáľt határidejű testůileti hatáľozatok
végrehajtásáról, uz e|őző iilés őtĺ tett fontosabb intézkeđésekről' a
jelentősebb eseményekľő| és az tinkoľmányzati pénzeszkiiziik átmenetileg
szabadrendelkezés ű ľészének pénzpiaci j ellegÍÍ lekiitéséről
(ínásbeli tzsékoztatő)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis Máté _polgĺármester

Budapest, 20|6. febnnł 24.
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