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Budape st Józsefu áro s onkoľmanyzat Képvi selő-testiiletének
2017. évi4. ľendes ülését

2017. máius ĺ.1.én (cstitörtiik) 900 órára
hívom össze.

A Képviselő-testület iilését a J őzsefv áĺo si Pol gármesteri Hivatal
III. 300-as termében (Budapest VIu., Baľoss utca 63-67.) taľtja

Napiľend:

1. Zártiilés keľetében tárgyalandó előteľjesztések

1. Javaslat elővásáľlási jogról tiiľténő lemondásľa
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesĺő: dr. Kocsis Máté - polgármester

)

1.

Pénzii gyi' kłiltségvetéssel kapcsolatos előterj esztések

A Józsefváľosi Onko rmányzat 2016. évĺ ktiltségvetésének végrehajtásáról
szĺílĺó beszámolója és a zárszámadásĺ ľendelet.tewezete
(íľásbeli előterjesztés, POTKEZBESITES)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester

Javaslat a Jĺózsefuárosĺ Onkormányzat 2017. évi költségvetéséľől szóló
3 6 ĺ20 16. (xII.2 1.) iinkoľmány zati r endelet mó do s ításár a
(írásbeli előterj esztés, PoTKEZBESITES)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester

)
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3. Váľosľehabilitációval és egyéb pľojektekkel kapcsolatos
előteľjesztés

|. Javaslat a ľÉn_xoz ,,A'' jelű pá./ryánat Európa Belváľosa Pľogľam
III. ütemével kapcsolatos döntések meghoz atal'ára
(írásbeli előterj esĺés)
Előterjesaő: dr. Kocsis Máté _ polgármester

Egľy Attila - alpolgármester

Javaslat a rÉn-xoz ,,B', jelű páiyázattal kapcsolatos döntések
meghozata|ára
(írásbeli előterjesztés)
Előteľjesztő: dr. Kocsis Máté - polgiíľmester

Egry Attila - alpolgármester

Javaslat a Gyermekbarát város koncepcĺó megvalósít ására Jĺózsefvárosban
(írásbeli előteľj esztés)
Előterjesĺő: dr. Kocsis Máté - polgáľmester

Gazdá lkod ást' G azdasági Tá ľsasá gokat érintő előteľj esztések

Javaslat a Yeľs enyeztetési Szab á.Jy zat elfo gadására
(írásbeli előteľjesztés)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgáľmester

Javaslat a Budapest VIil. keľůĺlet, Bródy S. u. 15. cím alatt talá|batő
in gatlan elÍde genítés ére kiíľt p ń|y ázat, eľedményén ek m e gállapítás ára
(írásbeli előterjesĺés, POTKEZBESITES)
Előteťesztő: dr. Pesti Ivett - Józsefuárosi Gazdálkodási K<)zpontZrt.

igazgatősźlg elnĺike

3. Javaslat a Budapest VIII. kerĺilet, Jĺózsef kľt. 59-61. szám a|atti
łinkormányzati tulajdonú nem lakás céljáľa szolgáló helyiség bérbeadásáľa
vonatkozó páiy ánat kiírására
(íľásbeli előterj esztés)
Előteľjesĺő: dľ. Pesti Ivett _ Józsefuaĺosi Gazđálkodási KcizpontZrt.

igazgatőság elnöke
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Javaslat a 248120|3. (vI.19.) számú képviselő-testůileti határozat Galéria
neryed kialakításával kapcsolatos módosítására
(írĺĺsbeli eloteľj esztés)
Előterjesztő: dr. Pesti Ivett _ Józsefuarosi Gazdálkodási KözpontZrt.

ígazgatőság eln<jke

Javaslat Budapest Főváľos Onkormányzatáva| vízyezeték báůőzat
áúadásárő| szóló megállapodás megkłitéséľe
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Pesti Ivett _ Józsefuarosi Gazdálkodási KĺĺzpontZrt.

igazgatósźlg elnöke

Javas lat erd ei is ko láva l kapcs o latos d.łintések meghozatalár a
(írasbeli előterjesztés, POTKEZBESITES)
Előterjesĺő: dr. Kocsis Máté - polgármester

Sántha Péterné - alpolgármester

5. Vagyonkezeléssel, városüzemeltetéssel kapcsolatos előteľjesztések

Javaslat a Ttiľłikbecse utca telekosztásáľa
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: dr. Sara Botond - alpo.lgáľmester

Javaslat emléktáblák elhelyezésére
(írásbeli előterjesztés)
Előterj esztő : Sántha Péteľné - alpolgármester

H u m á n sz olgáltatálssa l ka pcsola tos elő te rj esztés ek

Javaslat a Budapest Jőzsefvńrosi Onkormányzat 20t6. évi gyeľmekjólétÍ és
gyeľmekvédelmĺ feladatainak ellátásáról szĺóló átfogő éľtékelés elfogadásáľa
(írásbeli előterj esĺés)
Előterjesĺő: Sántha Pétemé - alpolgármester

Javaslat intézményĺ beszámolók elfogadásáľa
(írásbeli előterjesztés)
Előterj esztő : S ántha Péterné - alpolgármester
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3. Javaslat kijzétkeztetéssel kapcsolatos diintések meghozata|ára
(írásbeli előterj esĺés)
Előteľjesztő: dr. Kocsis Máté _ polgármester

Javaslat családok átmeneti otthona kialakításával kapcsolatos dłintések
meghozata|ára
(írásbeli előterj esaés)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté _ polgármesteľ

Sántha Péterné - alpolgármester

Javaslat a 201'7 . évi alaPítv á1lv i v á'Jrv álzatok elbíráIás áľa
(írásbeli előterjesztés, POTKEZBESITES)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester

7. Egyéb előteľjesztések

1. Javaslat Józsefváros rendjét és biztonságát szo|gáIrő rendeletek
megalkotásáľa
(írásbeli előterj esztés, PóTKÉZBESÍTÉS)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté _ polgármester

Tájékoztatók

1. Polgármesteľi tájékoztatő a lejáľt határidejű testületi határozatok
végrehajtásáľĺílo 

^z 
e|őző ůilés őta tett fontosabb intézkedésekľőlo a

jelentősebb eseményekről és az iinkormányzati pénzeszkiizök átmenetileg
szabadrendelkezésíĺ ľészének pénzpiaci jetlegű lekötéséľől
(írásbeli tźĄékońatő)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester

Budapest, 2017 . május 3.

polgáľmesteľ

4.

5.

Budapest' Baross u. 63-67' . Te|eíon: 06 | 459 2l@ . E-mai|: po|garmestet@jozseívaros. hu . ww^*'jozseívaros' hu| 082

.. |DŐSBĄRAT &
ÜNKoRMANYZATffi


