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M E G H Í V Ó 
 

 
Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2018. évi 4. rendes ülését 

 

 

2018. november 29-én (csütörtök) 9
00

 órára 
hívom össze. 

 

A Képviselő-testület ülését a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal 

III. 300-as termében (Budapest VIII., Baross utca 63-67.) tartja 

 

 

Napirend: 

 

1. Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések 

 

1.  Javaslat településképi kötelezési és településképi bejelentési eljárásban 

hozott határozatok ellen benyújtott fellebbezések elbírálására 

(írásbeli előterjesztés)  

Előterjesztő: dr. Sára Botond – polgármester 

 

2.  Javaslat fellebbezés elbírálására és az üzletek éjszakai nyitvatartásáról szóló 

28/2017. (VI.15.) önkormányzati rendelet módosítására (írásbeli 

előterjesztés)  

Előterjesztő: Danada-Rimán Edina – jegyző 

 

3.  Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat elbírálására 

(írásbeli előterjesztés)  

Előterjesztő: Sántha Péterné – alpolgármester 

 

 

https://jozsefvaros.hu/tu_dokumentumok/5935_20181129_javaslat_fellebbezes_elbiralasara_uzlet.pdf
https://jozsefvaros.hu/tu_dokumentumok/5935_20181129_javaslat_fellebbezes_elbiralasara_uzlet.pdf
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2. Pénzügyi, költségvetéssel kapcsolatos előterjesztések 

 
1.  Javaslat a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 

2018. évi költségvetéséről szóló 46/2017. (XII.20.) önkormányzati rendelet 

módosítására 

(írásbeli előterjesztés)  

Előterjesztő: dr. Sára Botond – polgármester 
 

2.  Javaslat az építményadóról szóló 38/2014. (XI.13.) önkormányzati rendelet 

módosítására 

(írásbeli előterjesztés)  

Előterjesztő: dr. Sára Botond – polgármester 

 

 

3. Városrehabilitációval és egyéb projektekkel kapcsolatos 

előterjesztések 
 

1.  Javaslat az Orczy Negyed Programmal kapcsolatos döntések meghozatalára 

(írásbeli előterjesztés)  

Előterjesztő: dr. Sára Botond – polgármester 

dr. Görhöny Ádám – alpolgármester 

dr. Ferencz Orsolya – képviselő 

Guzs Gyula – képviselő 

Kaiser József – képviselő 

 

2.  Javaslat a TÉR_KÖZ 2016 Bláthy projekttel kapcsolatos döntések 

meghozatalára 

(írásbeli előterjesztés)  

Előterjesztő: dr. Sára Botond – polgármester 

dr. Görhöny Ádám – alpolgármester 

dr. Ferencz Orsolya – képviselő 
 

3.  Javaslat a TÉR_KÖZ 2018 DériM projekttel kapcsolatos döntések 

meghozatalára 

(írásbeli előterjesztés)  

Előterjesztő: dr. Sára Botond – polgármester 

Egry Attila – alpolgármester 

Dudás István Józsefné – képviselő 

Gondos Judit – képviselő 

https://jozsefvaros.hu/tu_dokumentumok/5936_20181129_javaslat_a_budapest_fovaros.pdf
https://jozsefvaros.hu/tu_dokumentumok/5936_20181129_javaslat_a_budapest_fovaros.pdf
https://jozsefvaros.hu/tu_dokumentumok/5936_20181129_javaslat_a_budapest_fovaros.pdf
https://jozsefvaros.hu/tu_dokumentumok/5918_20181129_javaslat_az_epitmenyadorol_szolo.pdf
https://jozsefvaros.hu/tu_dokumentumok/5918_20181129_javaslat_az_epitmenyadorol_szolo.pdf
https://jozsefvaros.hu/tu_dokumentumok/5919_20181129_javaslat_az_orczy_negyed.pdf
https://jozsefvaros.hu/tu_dokumentumok/5920_20181129_javaslat_a_ter_koz_2016.pdf
https://jozsefvaros.hu/tu_dokumentumok/5920_20181129_javaslat_a_ter_koz_2016.pdf
https://jozsefvaros.hu/tu_dokumentumok/5924_20181129_javaslat_a_ter_koz_2018.pdf
https://jozsefvaros.hu/tu_dokumentumok/5924_20181129_javaslat_a_ter_koz_2018.pdf
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4. Gazdálkodást, Gazdasági Társaságokat érintő előterjesztések 

 

1.  Javaslat a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek 

használatáról és használatának rendjéről szóló 37/2017. (IX.14.) 

önkormányzati rendelet módosítására 

(írásbeli előterjesztés)  

Előterjesztő: dr. Sára Botond – polgármester 
 

2.  Javaslat parkolás-üzemeltetés tárgyában együttműködési megállapodás 

megkötésére 

(írásbeli előterjesztés)  

Előterjesztő: dr. Sára Botond – polgármester 

 

3.  A Magyar Állami Operaház által használt helyiségek szerződés módosítása 

(írásbeli előterjesztés)  

Előterjesztő: Kovács Barbara – Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.      

igazgatóság elnöke 

 

4.  Javaslat Józsefváros Smart City Stratégiájának elfogadására 

(írásbeli előterjesztés)  

Előterjesztő: dr. Sára Botond – polgármester 

 

 

 

5. Humánszolgáltatással kapcsolatos előterjesztések 
 

1.  Javaslat a pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást 

nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások helyi szabályairól szóló  

10/2015. (III.01.) önkormányzati rendelet módosítására  

(írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: dr. Sára Botond – polgármester 

Sántha Péterné – alpolgármester 

 

2.  Javaslat a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 

alapító okiratának módosítására 

(írásbeli előterjesztés)  

Előterjesztő: Sántha Péterné – alpolgármester 

 

https://jozsefvaros.hu/tu_dokumentumok/5925_20181129_javaslat_a_jozsefvarosi_onkormanyzat.pdf
https://jozsefvaros.hu/tu_dokumentumok/5925_20181129_javaslat_a_jozsefvarosi_onkormanyzat.pdf
https://jozsefvaros.hu/tu_dokumentumok/5925_20181129_javaslat_a_jozsefvarosi_onkormanyzat.pdf
https://jozsefvaros.hu/tu_dokumentumok/5926_20181129_javaslat_parkolas-uzemeltetes_targyaban_egyuttmukodesi.pdf
https://jozsefvaros.hu/tu_dokumentumok/5926_20181129_javaslat_parkolas-uzemeltetes_targyaban_egyuttmukodesi.pdf
https://jozsefvaros.hu/tu_dokumentumok/5927_20181129_a_magyar_allami_operahaz.pdf
https://jozsefvaros.hu/tu_dokumentumok/5928_20181129_javaslat_jozsefvaros_smart_city.pdf
https://jozsefvaros.hu/tu_dokumentumok/5938_20181129_javaslat_a_penzbeli_es.pdf
https://jozsefvaros.hu/tu_dokumentumok/5938_20181129_javaslat_a_penzbeli_es.pdf
https://jozsefvaros.hu/tu_dokumentumok/5938_20181129_javaslat_a_penzbeli_es.pdf
https://jozsefvaros.hu/tu_dokumentumok/5930_20181129_javaslat_a_jozsefvarosi_szocialis.pdf
https://jozsefvaros.hu/tu_dokumentumok/5930_20181129_javaslat_a_jozsefvarosi_szocialis.pdf
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6. Egyéb előterjesztések 
 

1.  Javaslat a Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvánnyal kapcsolatos 

döntések meghozatalára 
(írásbeli előterjesztés)  

Előterjesztő: dr. Sára Botond – polgármester 

 

 

 

Tájékoztatók 
 

1.  Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű testületi határozatok 

végrehajtásáról, az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről, a 

jelentősebb eseményekről és az önkormányzati pénzeszközök átmenetileg 

szabadrendelkezésű részének pénzpiaci jellegű lekötéséről  

(írásbeli tájékoztató)  

Előterjesztő: dr. Sára Botond – polgármester 

 

 

 

Budapest, 2018. november 21.  

 

 

 

 dr. Sára Botond  

    polgármester 

https://jozsefvaros.hu/tu_dokumentumok/5931_20181129_javaslat_a_jozsefvaros_kozbiztonsagaert.pdf
https://jozsefvaros.hu/tu_dokumentumok/5931_20181129_javaslat_a_jozsefvaros_kozbiztonsagaert.pdf
https://jozsefvaros.hu/tu_dokumentumok/5932_20181129_polgarmesteri_tajekoztato_a_lejart.pdf
https://jozsefvaros.hu/tu_dokumentumok/5932_20181129_polgarmesteri_tajekoztato_a_lejart.pdf
https://jozsefvaros.hu/tu_dokumentumok/5932_20181129_polgarmesteri_tajekoztato_a_lejart.pdf
https://jozsefvaros.hu/tu_dokumentumok/5932_20181129_polgarmesteri_tajekoztato_a_lejart.pdf

