
BUDAPEST FOVAROS VIII. KERU LET JOZSEFVAROSI ON KORMANYZAT

DR. Kocsĺs MÁTÉ
PCLGARMEsTĚR

ME GHIVO
Budapest I őzsefv źr os onkormanyzat Képviselő-testületének

2016. évi7. ľendes iilését

2016. október 6.án (csütörtök) 900 óráľa
hívom cissze.

A Képviselő-testtilet tilését a lőzsefuźtrosi Polgármesteri Hivatal
III. 300-as termében (Budapest, VIII. Baľoss utca 63-67 .) tartja

Napiľend:

1. VárosľehabiIitációvaI és egyéb pľojektekkel kapcsolatos
e|őteľjesztés

1. Javaslat a ľnn-roz ,,A,, Európa Belvárosa Pľogľam II. ütem
p áIy ánattal kap cs o lato s d ti ntés ek m e gh oza ta|ár a
(írásbeli e|őteqesnés, POTKÉzBESÍTÉS)
Előterjesztő: dľ. Kocsis Máté - polgĺĺrmesteľ

Egry Attila - alpolgármester
dr. Szilágyi Demeter - képviselő

2. Gazdálkodást, Gazdasági Táľsaságokat érintő előteľj esztések

1. Javaslat az Úĺ Teleki térĺ Piaccal kapcsolatos tulajdonosi dtintések
meghozata|ára
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: dr. Pesti Ivett Józsefuáľosi Gazdálkodási Kĺlzpont ZÍt.,

igazgatősági elnĺjk
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Javaslat a Budapest VIII. kerület, Üllĺĺ ĺt 16/8. és Ülloĺ ĺt 18. szám alatti
nem lakás céljára szolgáló helyiségek pź.tryázati eljárás keretében tiirténő
bérbeadására
(írásbeli előteľj esztés)
Előterjesztő: dr. Pesti Ivett - Józsefuárosi Gazdálkodási Kĺizpont ZÍt.,

igazgatősági elnök

Javaslat a Budapest VIII. keľület, Vajdahunyad u. 9. szám alatti telek
p á.Jy ánat útj án tőrténő értékesítés éľe
(írásbeli előterj esztés)
Előteľjesĺő: dr. Pesti Ivett - Józsefuáľosi Gazdálkodási Kĺizpont Zrt.,

igazgatősági elnök

Javaslat a dolgozói paľkoltatásra vonatkoző 59ĺ2014. (Iv. 23.) számú
képviselő-testületi határozat visszavonására és űj határozat meghozata|ára
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: dr. Pesti Ivett - Józsefvárosi Gazdálkodási Központ ZÍt.,

igazgatősági elnök

Javaslat elővás árlás i j o ggal kap cs olatos d ii ntés meghozata|ár a
(írásbeli előteľjesztés)
Előterjesĺő: dr. Kocsis Máté - polgármester

Javaslat ^ 
LÉLEK.Progľam keretében kijelłitt lakással kapcsolatos

tulajdonosi diintések meghozataláľa és a 66/2012. (xII.13.) tinkoľmányzati
rendelet módosítására
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgáľmesteľ

Vagyonkezeléssel, váľosüzemeltetéssel kapcsolatos előteľjesztések

Java slat kerületi zöldstľatégiával kap cs o lato s d ti ntés ek meghozata|ár a
(íľásbeli előterj esztés)
Előterjesĺő: dr. Kocsis Máté - polgármester
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Javaslat a trianoni emlékhellyel kapcsolatos dłintések meghozata|ára
(írásbeli előteľj esztés)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester

Javaslat a Józsefváľos közigazgatási teľületén a jáľművel tłiľténő várakozás
kiegészítő' helyi szabá|yozásárő| szĺólĺó 26l20|0.1vl.18.) iinkormányzati
rendelet módosításáľa
(írásbeli előterj esaés, PóTKÉzBľsÍľÉs)
Előteľjesĺő: dr. Kocsis Máté - polgĺírmester

H u m á n s z olgáitatás s a l ka p c s o l a to s el ő te rj e szté s e k

Javas lat a Helyi Es élyegyenlő s égi Pľo gľam felülvizs gá|atár a
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgáľmesteľ

Sántha Péterné - alpolg:írmester

Egyéb előteľjesztések

Javaslat házasságkiités előtt állĺó párok megajándékozásáról szóló rendelet
elfogadására
(írásbeli előterjesĺés)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármesteľ
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Tájékoztatók

1. Polgármesteľi tájékoztató a lejárt határidejű testůileti határozatok
végrehajtásáról, az e|őző iilés őta tett fontosabb intézkedésekről' a
jelentősebb eseményekľől és az önkormányzati pénzeszktizök átmenetileg
szabadrendelkezésÍÍ részének pénzpiaci jellegű lekłitéséről
(íľásbe l i ttĄ éko ztatő)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté _ polgáľmester

Budapest, 2016. szeptember 28.

|082 Budapęst' Baross u. 63-67 ' . Te|eíon: 06 | 459 2l 0O . E-mai|: po|garmester@jozseívaros' hu . w.vwvjozsefuaros. hu

. IDŐSBĄRÁT
ONKORMANYZAT


