
BUDAPEST FOVAROS VIII. KERULET JOZSEFVAROSI

DR. Kocsĺs MÁTÉ
PcLGÁRiYEST:ĺ\

ONKORMANYZAT

ME GHIVO
Budapest J őzsefv tlr os onkormányzat Képvisel ő-testületének

2016. évi ó. ľendes ĺilését

2016. szeptembeľ 8.án (csiitiiľtök) 900 óráľa
hívom össze.

A Képviselő-testtilet tilését a J őzsefv tno si Pol gĺírmesteri Hivatal
III. 300-as termében (Budapest VIII., Baross utca 63-67 .) taĄa

Napirend:

1. Pénzügyi' ktiltségvetéssel kapcsolatos előteľjesztések

1. Javaslat a 2016. évi ktiltségvetésľől sző|ő 112016. (II.04.) łinkormányzati
ľendelet módosítására
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesĺő: dr. Kocsis Máté - polgáľmester

Gazdálkodást, Gazdasági Tá rsasá go ka t érintő előteľj esztések

Javaslat a keľiiletĺ díjťuető zóna kibővítéséľe
(íľásbeli előteľjesztés)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgĺírmester

|082 Budapest' Baross u' 63-67'. Te|eíon: 06 | 459 2|@ . E-mai|: polgarmesteľ@jozseívaros.hu . wwwjozsefuaros'hu
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Javaslat bérbeadói hozzájárulás megadására a Budapest
Práter u. 11. szám a|atti iskolaépület albérletbe adásához
(írásbeli előterj esĺés)
Előterjesĺő: dr. Pesti Ivett - Józsefi'aľosi Gazdálkodási

igazgatőság elnĺjke

Javaslat a Budapest VIil. kerÍilet, Tömő utca 16. szám
ingatlan értékesítésének tá.ľgyá.}an kiírt pá|yázat
m e gállap ít ásár a és új b ĺíli p á|y ázat kiírás ára
(írásbeli előterj esaés)
Előteľjesztő: dr. Pesti Ivett - Józsefuarosi Gazdálkodási

ígazgatőság elnoke

VIII. kerület'

Központ ZÍt.,

alatt található
eredményének

Központ ZÍt.,

4. Javaslat a Budapest VIII. kerůilet, Víg u. 39. szám a|atti telek pályázat űtján
tiiľténő elidegenítéséľe
(írásbeli előterj esaés)
Előterjesĺő: dľ. Pesti Ivett - Józsefuaľosi Gazdálkodási Központ ZÍt,

igazgatőság elnöke

Vagyonkezeléssel, váľosiizemeltetéssel kapcsolatos előteľjesztések

Javaslat emléktáblák és emlékhely |étrehozásálval kapcsolatos döntések
meghozata|ára
(írásbeli előterj esztés)
Előterj esztő : Sántha Péteľné - alpolgármesteľ

Javaslat a ł orÉ'sz mó d o sítás ával kap cs olato s dti ntés ek meghozata|ár a
(írásbeli előterjesztés)
Előteľjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármesteľ

Javaslat az Aurőra utcaĺ rende|őintézet telekhatáľ ľendezésével kapcsolatos
d łi ntés ek meghozata|ár a
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesĺő: dľ. Kocsis Máté - polgármesteľ

l082 Budapest. Baross u' 63-67,. Te|eíon: 06 | 459 2 | 00 . E-mai|: po|garmestel@joxeívaros. hu . wwwjozsefuaros. hu
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BUDAPEST FŐVÁRoS Vlll. KERÜLET JŐzsrrvÁnosl oľlroRl'tÁNyznr
oR. rocsls ľĺÁĺÉ
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H u m á n sz o|gźitatáss a l ka p cs o la tos előte rj esztése k

Javas l at a 20 16. évi a lap ítv ányi p á|y álzatok elbírálásá ra
(íľásbeli előterj esĺés)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester

Javaslat a Bursa Hungaľica Felsőoktatási onkormányzati
osztiindíjp á|y ázathoz ttiľténő csatlakozásra
(írásbeli előterj esztés)
Előterj esztő : S ántha Péteľné - alpolgármester

Javaslat a Jőzsefváľosi Szociális Szolgá|tatő és GyermekjóIéti Ktizpont
alapdokumentumainak módosítására
(íľásbeli előteľj esztés)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármesteľ

Javaslat ktiltségvetési szervek beszámolóinak elfogadásáľa
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgáľmester

Sĺántha Péterné - alpolgármester

Javaslat Családok Átmeneti Otthona kĺalakítására
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester

Santha Péterné - alpolgármesteľ

Javaslat a kitůintetésekľől szóló rendelet mĺidos ítására
(írásbeli előterj esĺés, poľrÉzBESÍTÉS)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgáľmester

5. Egyéb előteľjesztések

1. Beszámoló a Képviselő-testü|et bizottságai 2015. november t. _ 20|'6. ápľilis
3 0. köziitt átrubázott hatásktiľb en h ozott dłintés einek végľehaj tásár ő|
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

| 082 Budapest, Baross u' 63-67.. Te|eíon: 06 | 459 2 | 00 . E-mai|: polgarmester@jozsefvaros' hu . uĺvwvjozsefuaros' hu
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B U DAPEST FŐVÁRoS V| l t. KE R Ü L ET ]ozsrrv nRoS I o N Ko RvtÁ NyzRĺ

DR. Kocsĺs MÁTÉ
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) Javaslat a népszavazás lebonyolításához kapcsolĺódó döntések
meghozata|ára
(ĺraśbeli eloterjesztés, póTKÉzBESÍTÉS)
Előterjesztő: Danada-Riman Edina - jegyzo

3. Javaslat a Józsefváros területén találhatĺí lakĺiházak és kiizépiiletek
számára '56-os lyukas zász|ők adományozására
(írásbeli előteľj esĺés)
Előterjesĺő: đr. Kocsis Máté - polgármester

Tájékoztatók

1. Polgármesteri tájékoztatő a lejárt határidejű testiileti határozatok
végľehajtásárĺíl, nz e|őző iilés őta tett fontosabb intézkedésekről' a
jelentősebb eseményekľől és az önkoľmányzati pénzeszkiiziik átmenetileg
szabadrendelkezésiĺ részének pénzpiaci jellegű lekiitéséről
(íľásbeli tźi1 éko ztatő)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgáľmester

2. Tájékoztatő a20|6. évi kiiltségvetés teljesítéséről
(íľásbeli tájékońatő)
Előterjesĺő: dr. Kocsis Máté - polgĺĺrmester

Budapest, 2016. augusztus 3 1.

po1gármesteľ

|082 Budapest,Baross u' 63-67'. Te|efon: 06 | 459 2|@ . E-mai|: po|garmestel@jozseívaros.hu . wvwvjozsefuaros.hu
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