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Budapest Józsefuáros Önkormán yzat Képviselő-testületének

2016. évi 8. rendes ülését

2016. novembeľ ĺ'0-én (csütörtök) 900 óľáľa
hívom össze.

A Képvi selő-testület ülését a J őzsefv áro si P olgáľmesteri Hivatal
III. 300-as termében (Budapest, VIII. Baľoss utca 63-67 .) tĄa

Napiľend:

1. Zárt ülés keľetében táľgyalandó előteľjesztések

1. Javaslat ktizterüIet-használattal kapcsolatos döntések elleni fellebbezések
elbíľálására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Soós György _Yźtĺosgazdálkodasi és Pénziigyi Bizottság elnöke

Pé nzii gyi' költségvetéssel ka pcsolatos előte rj esztések

Javaslat a 2016. évi kiiltségvetésrőI szóJ.ő 112016. (II.04.) tinkormányzati
ľendelet módosítására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dľ. Kocsis Máté - polgármester
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Városrehabilitációval és egyéb
előteľjesztés

pľojektekkel kapcsolatos

Javaslat a Corvin Sétány pľojekt keretszerződés ktiziis megegyezéssel
tö ľtén ő |ezár ás ár ől szóló m egáIlap o dás m ó d o s ításár a
(írásbeli előterj eszés, PoTKEZBESITES)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgáľmester

Javaslat a ,,Tisztviselőtelep - Bláthy ottó utcai kłizteriilet megújítása és

funkciĺíváltása,, elnevezésű program ľÉn_xoz,,B'' jelű páiyázatra ttirténő
benyrĺjtására
(íľásbeli előterj esĺés)
Előteľjesztő: dr. Kocsis Máté _ polgármester

Javaslat az ,,Euľópa Belvárosa Progľam _ III. ütem'' elnevezésű pľogram
ľBn-xo z,,A'' j elÍÍ p áiy ánatr a tti rténő b enyúj tás ára
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester

Gazd álkodást, Gazdasági Tá rsasá gokat é rin tő előteľj esztések

Javaslat a jőzsefvárosi bérlővédelmi programmal kapcsolatos dłintések
m eghozatal á ra és az ti nko rm ány zati gazdź,Jko dá s ko m p l ex sza b á ly o zás ár z
(íľásbeli eLőterjesztés, POTKEZBESITES)
Előterjesĺő: dľ. Kocsis Máté - polgĺírmester

Javaslat a Budapest VIII. kerůilet, Brródy Sándor utca 15. szám a|att
található in gatlan p á.try ázat útj án történő értékes ítés éľe
(írásbeli előteľj esztés)
Előteľjesztő: dr. Pesti Ivett - Józsefuárosi Gazdálkodási Kĺizpont Zrt.,

igazgatősági elnök

3. Javaslat a Budapest VIIL kerůilet, Víg u. 39. szám a|atti telek
elid egenítés ére kiíľt p á.Jy ázat ered m ényének m egállapítására
(íľásbeli előterjesztés)
Előteriesztő: dr. Pesti Ivett Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.,

igazgatősági elnĺjk

|0B2 Budapest'Baross u' 63_67'.Te|eíon: 06 | 459 2|ffi. E-mai|: po|garmester@'jozseívaros'hu . wwwjozseń'aros.hu

3.

1.

,)

3.

1.

)

4.

lDŐSBAnÁĺ
oxl<onnzĺÁľ.lvznľ

ľrä



B U DAPEST FŐVÁROS Vl l l. K ERÜ LET ]ozsrrv ARosl oN t<onlrłÁNyznĺ
pR. rocsĺs ľĺÁĺÉ

pct-cÁRřESTlĺi

5. Vagyonkezeléssel, váľosiizemeltetéssel kapcsolatos előterjesztések

1.. Javaslat a ĺóxnsz módosításával kapcsolatos dtintések meghozata|ára
(íľasbeli előterj esztés)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester

Hu m á nsz o|gá.Jtatálssa l ka p c s ola tos el őte ľj esztés e k

Javaslat Józsefyáľos sportkoncepcĺĺíjának elfogadására
(íľásbeli előterjesztés)
Előterjesĺő: dr. Kocsis Máté _ polgármester

Zentai o szktr - képviselő

Javaslat háziorvosi feladatok ellátásának jtivőbeni biztosításáľa
(ínísbeli előterj esztés)
Előterjesĺő: dr. Kocsis Máté - polgármester

7. Egyéb előteľjesztések

1. Javaslat,,ÉLETMENTo PONT'kialakításáľa
(íłísbeli előterj esaés)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté _ polgármesteľ

dr. Sáľa Botond - alpolgáľmester

l0B2 Budapest,Baross u'63_67'.Te|eíon: 06 | 459 2|00. E-mai|: po|gaľmester@jozseívaros'hu. wwwjozsefuaros'hu
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Tájékoztatók

1. Polgármesteri tájékoztatő a lejáľt hatáľidejű testületi határozatok
végrehajtásáról, az e|őző iilés őta tett fontosabb intézkedésekľől' a
jelentősebb eseményekrőI és az tinkoľmányzatí pénzeszköziik átmenetileg
szabadrendelkezésű ľészének pénzpiaci jellegű lekiitéséről
(írásb eli táj ékoztatő)
Előterjesĺő: dr. Kocsis Máté - polgármesteľ

Budapest, 2016. november 2.

polgármester
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