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Budapest Józsefu aros onkorman yzat Képvíselő-testtiletének
2017. évi2. ľendes ülését

2017. máľcius 9.én (csĺitiiľtök) 900 óľáľa
hívom össze.

A Képvi selő-testiilet ülését a J őzsefu źro si Polgármesteri Hivatal
III. 300.as termében (Budapest VIII., Baľoss utca 63-67') tartsa

Napiľend:

1. Elsődlegesen táľgyalandó előteľjesztések

1. Beszámoló a BRFK VIII. kerůileti Rendőrkapĺtányság 20|6. évi
tevékenységérő|
(írásbeli előteľj esĺés)
Előterjesaő: dr. Kocsis Máté - polgáľmesteľ

Javaslat a b érlővéd elmi p ro grammal kapcsolatos dö ntés ek meghozata|ár a
(írasbeli előterj esaés, PóľKÉzBESÍTÉS)
Előterjesztő: dľ. Kocsis Máté _ polgĺíľmester

Zárt ĺi Iés ke ľetében tár gy a|and ó előte rj esztés ek

Javaslat fellebbezések elbíľáIásáľa szociális támogatás iigyben
(írásbeli előterjesztés)
Előterj esztő : Santha Péterné - alpolgármester

l0B2 Budapest. Baross u.63-67 ' . Telefon; 0ó | 459 2l 00 . E-mai|: po|garmester@,jozseívaros' hu . wrnĺw jozsefr'aros' hu
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3. Pénzügyio kiiltségvetéssel kapcsolatos előteľjesztések

1. Javaslatkiiltségvetéstérintődöntésekmeghozata|ára
(íľásbeli előterjesztés)
Előteľjesztő: dr. Kocsis Máté - polgáľmester

4. Váľosľehabilitációval és egyéb
előteľjesztés

Javaslat Házioľvosi nletpĺlyamodell
dö ntés ek meghozata|ár a
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester

Egry Attila - alpolgármester

projektekkel kapcsolatos

keľetében egészségůigyet érintőt.

5.

1.

Gazdálkodást, Gazdasági Társaságokat éľintő előteľjesztések

Javaslat táľsasházi páiyázato|łkal és közteľĺĺletekkel kapcsolatos diintések
meghozata|ára
(íľásbeli előterjesĺés)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté _ polgármesteľ

Javaslat a Budapest vlil. kerület, Baross u. 98. szám a|atti,35516l0lV69
hľsz..ú iinkoľmányzatĺ tulajdonú helyiség elidegenítésére
(írásbeli előterj esaés)
Előteľjesztő: dľ. Pesti Ivett - Józsefrárosi Gazdálkodási KdzpoftZrt.

igazgatőság elnöke

Javaslat a Budapest VIII. kerület, Vajdahunyad u. 9. szám alatti telek
elide genítés éľe kĺíľt p á|y ázat eredményének megállapítás ára
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: dľ. Pesti Ivett _ Józsefrárosi Gazdá|kodási Közpoú Zrt.

igazgatőság ęlnöke
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Javaslat a Budapest VIII. kerůilet, Tiimő utca 16. szálm a|atti ingatlanok
elidegenítésére kiírt pá.Jy ánat eľedményének megállapítására
(írásbeli előterj esĺés)
Előterjesĺő: dr. Pesti Ivett - Józsefuárosi Gazdálkodási KözpofiZrt.

igazgatőság elntlke

Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Ttimő utca 58. szám a|atti ĺngatlan
elĺd egenítés ére kiírt pá|y ázat eľedményének m egállapításáľa
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesĺő: dr. Pesti lvett _ Józsefuárosi Gazdálkodási KözpoĺtZrt.

ígazgatőság elnöke

Javaslat az onkoľmányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáIó
helyiségek bérbeadásának feltételeiľől szĺólĺi 35l20t3. (vI.20.)
iinkoľmányzati rendelet módosításáľa, valamint a Budapest VIII. keľület'
Krúdy u. 3. szám alatti nem lakás céljáľa szolgálĺó helyĺsógek pá|yáuat útján
tiiľténő bérbeadására
(írásbeli előterj esĺés)
Előterjesĺő: dr. Pesti Ivett - Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZrt.

igazgatőság elnöke

Javaslat 
^z 

Úĺ Teleki téľi Piaccal kapcsolatos tulajdonosi diintósek
megbozata|ára
(írasbeli előterj esĺés)
Előterjesztő: dr. Pesti Ivett - Józsefuaľosi Gazdálkodási KözpontZrt.

ígazgatőság elnöke

Javaslat a Budapest VIII. keľület, Bródy Sándor utca 15. szám a|att
található in gatlan pá.Jy ńzat útj án ttiľténő értékesítésére
(írásbeli előterjesztés, PóTKÉZBESÍTÉS)
Előterjesztő: dr. Pesti Ivett _ Józsefulĺľosi Gazdálkodási KözpontZĺt.

igazgatőság elnöke

Javaslat a Budapest VIII. keľület, Tiimő u. l.5. (Apáthy István u. 4.) szám
alatti üres telekingatlan bérbeadás ára v onatkoző pá|y ázat eredményének
megállapítására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Pesti Ivett - Józsefuáľosi Gazdálkodási KtizpoĺtZrt.

igazgatőság elnĺlke
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Vagyonkezeléssel, váľosüzemeltetéssel kapcsolatos előterjesztések

Javaslat a telepiilés képp el kap cs olatos dii ntés ek meghozata|ár a
(íľásbeli előterj esztés)
Előteľjesztő: dr. Kocsis Máté - polgáľmesteľ

Javaslat telekalakításra
(íľásbeli előterjesĺés)
Előterjesĺő: đr. Kocsis Máté _ polgármesteľ

Javaslat településľendezésĺ szeľződés megkiitéséľe a Hoľváth Mihály tér 15.

szám alatti in gatlannal kapcsolatban
(íľásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté _ polgáľmester

Javaslat a Tűzfalfestési Pro gľa m mĺí do s ításár a
(írásbeli előterjesĺés)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármesteľ

Hu m á n sz o|gáitatźlss a l ka p cs ola tos előteľj esztések

Jav aslat alap ífvány támogatásár a
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesĺő: Egry Attila - alpolgármesteľ

Javaslat a Józsefuárosi Szociá|is Szolgáltatĺí és Gyermekjóléti Kiizponttal
kap cs olato s d iintés ek meghozata|ár a
(írásbeli előterjesĺés)
Előteľj esztő : Santha Péterné - alpolgáľmesteľ

Java s lat egĺházak, egyházi szerv ezetek támo gat ásár a
(írásbeli előterjesĺés)
Előteľjesĺő: dr. Kocsis Máté - polgiĺľmester

Jav as lat kőzétkeztet é s ĺ és té ľítés i d íj a k felü lvizs gá |atár a
(íľásbeli előterj esĺés' PóľKÉzBESÍTÉS)
Előterjesző: dr. Kocsis Máté - polgármesteľ

Saĺrtha Péterné - alpolgáľmester

|082 Budapest.Baross u' 63-67'. Te|eíon: 06 | 459 2|00 . E-mai|: polgaľmester@jozseívaros'hu . wwwjozsefuaros'hu
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Javaslat intézményi dokumentumok jóváhagyására
(írásbeli előterj esztés)
Előterj esztő : Sántha Péterné _ alpolgáľmester

Javaslat megállapodás megkötéséľe a Pá.zmány Péteľ Katolikus
Egyetemmel
(írásbeli előterjesĺés)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármesteľ

Egyéb előterjesztések

Beszámolri a Polgáľmesteľi Hivatal 2016. évi tevékenységéről
(írásbeli előterjesĺés)
Előterjesztő: Danada-Riman Edina - jegyző

Javaslat a nemzetiségi iinkoľmányzato|<|<al kt'tött egyĺittműködési
megállapodások felĺilvizs gálatára
(írásb el i táj éko ztatő)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté _ polgármester

Tájékoztatók

1. Polgáľmesteľi tájékoztatő a lejárt hatáľĺdejű testületÍ határozatok
végľehajtásáról, az e|őző iilés őta tett fontosabb intézkedésekről' a
jelentősebb eseményekről és az tinkoľmányzati pénzeszktiztik átmenetileg
szabadľendelkezésű részének pénzpĺaci jellegíĺ lekiitéséről
(írásb eli táj ékoztatő)
Előteľjesztő: dr. Kocsis Máté _ polgármester

Budapest, 2017. március 1.
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