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M E G H Í V Ó 
 

 
Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének 

2019. évi 3. rendes ülését 

 

2019. július 4-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. Közrenddel, közbiztonsággal kapcsolatos előterjesztések 

 
1.  Javaslat vagyonvédelmi kamerák telepítése érdekében szükséges döntések 

meghozatalára 

(írásbeli előterjesztés)  

Előterjesztő: dr. Sára Botond - polgármester 
 

2.  Javaslat a Józsefvárosban adományozható kitüntetésekről szóló 

önkormányzati rendelet és kapcsolódó határozat elfogadására 
(írásbeli előterjesztés)  

Előterjesztő: dr. Sára Botond - polgármester 

 

3.  Javaslat a Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvány 2018. évi 

beszámolójának elfogadására 

(írásbeli előterjesztés)  

Előterjesztő: dr. Sára Botond - polgármester 

 

https://jozsefvaros.hu/tu_dokumentumok/6317_20190704_javaslat_vagyonvedelmi_kamerak_telepitese.pdf
https://jozsefvaros.hu/tu_dokumentumok/6317_20190704_javaslat_vagyonvedelmi_kamerak_telepitese.pdf
https://jozsefvaros.hu/tu_dokumentumok/6318_20190704_javaslat_a_jozsefvarosban_adomanyozhato.pdf
https://jozsefvaros.hu/tu_dokumentumok/6318_20190704_javaslat_a_jozsefvarosban_adomanyozhato.pdf
https://jozsefvaros.hu/tu_dokumentumok/6319_20190704_javaslat_a_jozsefvaros_kozbiztonsagaert.pdf
https://jozsefvaros.hu/tu_dokumentumok/6319_20190704_javaslat_a_jozsefvaros_kozbiztonsagaert.pdf
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4.  Javaslat a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek 

elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendelet 

módosítására 

(írásbeli előterjesztés)  

Előterjesztő: dr. Sára Botond - polgármester 

 

 

2. Gyermekbarát város kialakításával kapcsolatos előterjesztések 

 
1.  Javaslat játszótér kialakítására a Német utcában 

(írásbeli előterjesztés)  

Előterjesztő: dr. Sára Botond - polgármester 

 

2.  Javaslat a Zsendülő tanodával kapcsolatos döntések meghozatalára 

(írásbeli előterjesztés)  

Előterjesztő: dr. Sára Botond - polgármester 

 

3.  Javaslat védőoltás költségeinek támogatására  

(írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: dr. Sára Botond - polgármester 

Sántha Péterné - alpolgármester  

Egry Attila - alpolgármester 

 

4.  Javaslat a Füvészkerttel történő megállapodás megkötésére 

(írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: dr. Sára Botond - polgármester 

 

 

3. Pénzügyi, költségvetéssel kapcsolatos előterjesztések 
 

1.  Javaslat a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 

2019. évi költségvetésről szóló 36/2018. (XII.21.) önkormányzati rendelet 

módosítására 

(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS)  

Előterjesztő: dr. Sára Botond - polgármester 

https://jozsefvaros.hu/tu_dokumentumok/6320_20190704_javaslat_a_kozossegi_egyutteles.pdf
https://jozsefvaros.hu/tu_dokumentumok/6320_20190704_javaslat_a_kozossegi_egyutteles.pdf
https://jozsefvaros.hu/tu_dokumentumok/6320_20190704_javaslat_a_kozossegi_egyutteles.pdf
https://jozsefvaros.hu/tu_dokumentumok/6321_20190704_javaslat_jatszoter_kialakitasara_a.pdf
https://jozsefvaros.hu/tu_dokumentumok/6321_20190704_javaslat_jatszoter_kialakitasara_a.pdf
https://jozsefvaros.hu/tu_dokumentumok/6323_20190704_javaslat_vedooltas_koltsegeinek_tamogatasara.pdf
https://jozsefvaros.hu/tu_dokumentumok/6324_20190704_javaslat_a_fuveszkerttel_torteno.pdf
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4. Városfejlesztéssel 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 emléktáblák elhelyezésére 

(írásbeli előterjesztés)  

Előterjesztő: dr. Sára Botond - polgármester 

Sántha Péterné - alpolgármester 
 

3.  Javaslat a Corvin negyed további fejlesztését érintő döntések meghozatalára 

(írásbeli előterjesztés)  

Előterjesztő: dr. Sára Botond - polgármester 

Egry Attila - alpolgármester 

Soós György- képviselő 
 

4.  Javaslat a katolikus plébániák támogatására az 52. Nemzetközi 

Eucharisztikus Kongresszus alkalmából 

(írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: dr. Sára Botond - polgármester 

 

 

 

5. Gazdálkodást, Gazdasági Társaságokat érintő előterjesztések 

 

1.  Javaslat vagyongazdálkodást érintő döntések meghozatalára 

(írásbeli előterjesztés)  

Előterjesztő: dr. Sára Botond - polgármester 

 

https://jozsefvaros.hu/tu_dokumentumok/6325_20190704_javaslat_az_orczy_negyed.pdf
https://jozsefvaros.hu/tu_dokumentumok/6326_20190704_javaslat_emlektablak_elhelyezesere.pdf
https://jozsefvaros.hu/tu_dokumentumok/6327_20190704_javaslat_a_corvin_negyed.pdf
https://jozsefvaros.hu/tu_dokumentumok/6328_20190704_javaslat_a_katolikus_plebaniak.pdf
https://jozsefvaros.hu/tu_dokumentumok/6328_20190704_javaslat_a_katolikus_plebaniak.pdf
https://jozsefvaros.hu/tu_dokumentumok/6329_20190704_javaslat_vagyongazdalkodast_erinto_dontesek.pdf
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2.  Javaslat a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségével való 

együttműködési megállapodás elfogadására 

(írásbeli előterjesztés)  

Előterjesztő: dr. Sára Botond - polgármester 

 

 

 

6. Humánszolgáltatással kapcsolatos előterjesztések 
 

1.  
Javaslat az indítható óvodai csoportok számával kapcsolatos döntések 

meghozatalára 
(írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: dr. Sára Botond - polgármester 

 

2.  
Javaslat a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ Alapító 

Okiratának módosítására 

(írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: dr. Sára Botond - polgármester 

 
 

 

7. 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, 2019. június 26. 

 

 dr. Sára Botond  

    polgármester 

https://jozsefvaros.hu/tu_dokumentumok/6330_20190704_javaslat_a_vallalkozok_es.pdf
https://jozsefvaros.hu/tu_dokumentumok/6330_20190704_javaslat_a_vallalkozok_es.pdf
https://jozsefvaros.hu/tu_dokumentumok/6331_20190704_javaslat_az_indithato_ovodai.pdf
https://jozsefvaros.hu/tu_dokumentumok/6331_20190704_javaslat_az_indithato_ovodai.pdf
https://jozsefvaros.hu/tu_dokumentumok/6332_20190704_javaslat_a_jozsefvarosi_szent.pdf
https://jozsefvaros.hu/tu_dokumentumok/6332_20190704_javaslat_a_jozsefvarosi_szent.pdf
https://jozsefvaros.hu/tu_dokumentumok/6333_20190704_polgarmesteri_tajekoztato_a_lejart.pdf
https://jozsefvaros.hu/tu_dokumentumok/6333_20190704_polgarmesteri_tajekoztato_a_lejart.pdf
https://jozsefvaros.hu/tu_dokumentumok/6333_20190704_polgarmesteri_tajekoztato_a_lejart.pdf
https://jozsefvaros.hu/tu_dokumentumok/6333_20190704_polgarmesteri_tajekoztato_a_lejart.pdf

