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ONKORMANYZAT

ME GHIVO
Budapest Józsefu aros onkormán y zat Képviselő-testületének

2016. évi 5. rendes ĺĺlését

2016. ilinius 2.án (csütłiľtök) 900 órára
hívom össze.

A Képviselő-testtilet ülését a Jőzsefvźrosi Polgaľmesteri Hivatal
III. 300-as termében (Budapest, VIII. Baľoss utca 63-67.) tartja

Napiľend:

1. Pénzügyi, ktiltségvetéssel kapcsolatos előterjesztések

1. Javaslatköltségvetéstéľintődiintésekmeghozata|ára
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester

f. Városľehabilitácĺóval és egyéb pľojektekkel kapcsolatos
előterjesztés

1. Javaslat a Fővárosi Váľosrehabĺlitációs Keret felhasználásának
szabá|yairól szóló 27l2013.(Iv.18.) számú x'őváľosi Ktizgyűlési rendelet
atapj án kiíľt TER-K oz p ely ezaton való ľészvételľe
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté _ polgáľmester

Egry Attila - alpolgĺírmester
dr. Szilágyi Demeter - képviselő
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2. Javaslat ^z ,,Onkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
tám o gat á s ár a,, tár gy űt y ź.Jy ázat b enyrij tá s á ľa
(írásbeli előterjesĺés, PoTKEZBESITES)
Előterjesĺő: dľ. Kocsis Máté _ polgármester

3. Gazdálkodásto Gazdasági Táľsaságokat érintő előterjesztések

Javaslat a Budapest VIII. kerület, Bacsó Béla u. 17. szám alatti telek
elidegenítéséľe kiíľt páł|y ázat eľedményének megállapításáľa
(írásbeli előteľj esĺés)
Előterjesztő: dr. Pesti Ivett - Józsefuarosi Gazdálkodási Központ Zrt,

igazgatósźlg elnĺike

Javaslat a Budapest Jőzsefválrosi onkormányzat tulajdonában álló Tömő
utca 16. szám a|att ta|á|batő ingatlan értékesítésének tárgyában kiírt
p ály ázat ered m ényén ek m e gállapítására és új b ó,li p á'Jy ánat kiíľás ára
(írásbeli előterj esĺés)
Előterjesztő: đr. Pesti Ivett Józsefuarosi Gazdálkodási Központ Zrt.,

ígazgatoság elnöke

Javaslat az országos Roma oktatási és Kulturális Ktizponthoz kapcsolĺó'dĺó
dii ntés ek meghozata|ár a
(írásbeli előterj esztés, póľrÉzBESÍTÉS)
Előterjesztő: dr. Kocsis iľĺĺ.áté - polgármester

Javaslat új Veľs enyeztetési Szab ály zat elfo gadá sáľa
(írásbeli előterjesaés)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester

Javaslat a KoM Központi Okos Méľés Zrt.-ve| történő együttműködési
megállapodás megktitéséľe
(írásbeli előterj esztés)
Előteľjesztő: đr. Kocsis Máté - polgármester
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Javaslat az á.J|amhá.ztartás rendszeľéhez tartoző szervek részéľe tiiľténő
bérbeadáshoz kapcsolódó tinkoľmányzati ľendelkezések mĺódos ítására
(írásbeli előterjesztés, POTKEZBESITES)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgáľmester

Javaslat a Budapest VIII. kerĺilet, Nagy ľ'uvaľos utca 3.la szám a|atti
társashán alapító okiratának módosítására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Pesti Ivętt Józsefrarosi Gazdálkodási Kcizpont ZÍt,

igazgatőság elncjke

Javaslat a Coľvin Sétány projekt keľetszerződés közłis megegyezéssel
tőrténő |ezár ásár ől szólĺó m e gállap o dás m ó dos ításár a
(írásbeli előterjesĺés)
Előterjesaő: dr. Kocsis Máté - polgármester

Javaslat Coľvin Sétány Kft. ,,v.a.''-val kapcsolatos tulajdonosi döntések
megbozata|ára
(írásbeli előterj esztés)
Előterj esĺ ó : T atár Tibor - végelszámoló

Javaslat a Bókay János u.39. sz. kłizteľü|et átnevezéséľe
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgáľmester

Javaslat azvi Teleki téľi Piaccal kapcsolatos diintések meghozata|ára
(írásbeli előterjeszés)
Előterjesztő: dľ. Kocsis Máté - polgáľmester

Javaslat a Józsefoáľos Ktizösségeĺéľt Nonprofit Zrt.-ve| kapcsolatos
d iintés ek meghozatalár a
(írásbeli előteľjesztés)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármesteľ
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4. Vagyonkezelésselo városüzemeltetéssel kapcsolatos előterjesztések

A Táľsasházi Páůyázatokat Előkészítő Munkacsoport feladatainak
bővítésével kapcsolatos dtintések
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesĺő: dr. Eľőss Gábor - képviselő

Javaslat a téľÍigyelő és kiizbiztonsági kameľaľendszerrel kapcsolatos diintés
meghozatalára
(írásbeli előterj esĺés)
Előterjesztő: dľ. Kocsis Máté - polgármester

dr. Saĺa Botond - alpolgármester

Javaslat a Rezső tér átnevezésével kapcsolatban szükséges telekalakításra
vonatkozĺí tulaj d o n o si d iintés meghozata|ár a
(írásbeli előterjesztés, PoTKEZBESITES)
Előteľjesĺő: dr. Kocsis Máté - polgármester

dr. Ferencz orsolya - képviselő

Javaslat a T űzfa|festés i Pro gľam elfo gad ásár a
(írásbeli előterj esĺés)
Előteľjesző: dr. Kocsis Máté _ polgármester

5. Humánsz o|gá,Jltatálssal kapcsolatos előteľj esztések

1. Javaslat az inďíthatő óvodai csoportok számának meghatározására és

maximálÍs létszám túllépésének engedélyezéséľe
(írásbeli előterjesztés)
Előteľjesĺő: Santha Pétemé - alpolgármesteľ

2. Javaslatházĺoľvosiszeľződésekmegktitéséľe
(írásbeli előterjesĺés)
Előterjesztő: dľ. Kocsis Máté _ polgármester

Egry Attila - alpolgármester
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Javaslat háziorvosi életpályamodell elfogadására
(írásbeli előteľj esaés)
Előterjesĺő: dr. Kocsis Máté - polglírmesteľ

Egry Attila - alpolgĺĺrmesteľ

Javaslat alapítvány egyedi támogatásár a
(írásbeli előterj esaés)
Előterjesĺő: dľ. Kocsis Máté _ polgármesteľ

Sántha Péterné - alpolgármester

6. Egyéb előteľjesztések

Javaslat a Sanghaj váľos Putuo és Changning kerůilet Onkoľmányzataiva|
megállapodás megktitésére
(írásbeli előterj esztés)
Előteľjesztő: dr. Kocsis Máté - polgáľmester

Egry Attila - alpolgármester

Javaslat a Jőzsefváros Közbiztonságáért Ktizalapítvánnyal kapcsolatos
dtintés ek meghozatz|ár a
(íľásbeli előteľjesztés)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté _ polgáľmester

Javaslat a Polgáľmesteľi Hĺvatal Szervezeti és Műkiidési SzabáIyzatának
mĺódosításáľa
(íľásbeli előterjesĺés, póľrÉzBESÍTÉS)
Előterjesĺő: Danada-Rimrĺn Edina - jegyzo

Javaslat ĺä kiiziisségi együttélés alapvető szabályaiľól és ezek
elmulasztás ának j o gktivetk ezmény eir ől'' című rend elet elfo gadás ára
(írásbeli előterjesztés, POTKEZBESITES)
Előterjesztó: Danada-fumán Edina - jegyző
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Tájékoztatók

1. Polgármesteľi tájékoztatő a lejárt határidejű testĺileti határozatok
végľehajtásárĺíl, az előző ůilés őta tett fontosabb intézkedésekről, z
jelentősebb eseményekľől és az iinkormányzati pénzeszköztik átmenetileg
szabadľendelkezésű részének pénzpiaci jellegű lektitéséľől
(írásbeli tźĄékońatő)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté _ polgáľmesteľ

Budapest, 2016. május 25.
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