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Bu dap est Józs efu áro s onko rm ány zat

Embeľi E rőfo ľľá s Bizotts á ga

2016. évi 3. rendes ĺilését

20l-6. ápľilis 6-án (szerdán) 0900 óráľa
hívom cissze.

Az Embeľi Eľőforrás Bizottság ülésétaJőzsefvárosi Polgáľmesteri Hivatal
III. 300-as teľmében (Budapest, VIII. Barossu. 63-67.)

tĄa

Napirend:

I.

Átľuházotthatáskiiľbenmeehozhatódiintések:
1. ' Javaslat a20I6. évi spoľt, civil, egyháziés nemzetiségipá|yázatok etbíľálásáľa
(ír ósbeli előterj e s ztés)
Előterj e sztő : Sántha P éterné_ alpolgźrmester

2.

Javaslat a 2016. évi táboľo ztatási táry ogatás felosztására
(írásbeti előterj esztés p orrĺznrsÍrr,s)
Előterj e s ztő : Sántha P éterné_ alpolgźrmester

3.

Javaslat hátľalékkezelésitámogatás iľántĺ kéľelmek elbírálására
(ír ĺźsb e l i el ő t erj e s zté s)
ZART ULES
Előterj e sztő : Sántha P éterné_ alpol gármes ter

zĺnr ÜlEs

Képviselő.testiileti előteri esztések:

II.
1.

Javaslat fellebbezések elbírálására szociális támogatás ügyben
..
(írásbeli előterjesztés)
ZÁRT Ür-Bs
Előterj e s ztő : Sántha P éterné_ alpol gármester

) Javaslat kiiltségvetést éľintő diintések meghozata|ár
i e l ő t erj e s zt és)
Előteľjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester
(ír ás
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Javaslat a káptalanfĺiredi gyeľmeküdůilő fejlesztésévelkapcsolatos diintések

meghozatalára
(írásbeli előterj esztés, P OTKEZB ESITES)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - poĺgármester

4.

Beszámoló a Józsefuáľos KtiziisségeiértNonpľofit Zrt. 2015. december 31.ig
vagyonkezelésében lévő ingatlanokľól
(írásb eli előterj

es zté s)

Előterjesztő: Kovács

Barbara.

Józseflłáros KozossłégeiéľtNonprofit Zrt.,

igazgatósóg elnoke
5. Javaslat alapítványok támo gatására
(írásb eli előteľj eszté s)

Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester
Sántha Péterné_ alpolgármester
6.

Javaslat a2016. évi alapítványi pályázztok elbírálására
(ír ás b el i el őterj e s zt és)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

Javaslat házi gyeľmekoľvosi feladatellátás biztosítására
(írásb eli előterj e sztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester
Egry Attila _ alpolgármester
8.

|

a Józsefvárosi Ktĺzbiztonsági Polgárőľség és Katasztrőfavédelmi
Onkéntes Tűzottó Egyesület részérenyújtott támogatás felhasználásárĺól szóló
beszámoló elfogadásáľa
(írósb eli előteľj e sztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté _ polgármester
Javaslat
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9. Polgármesteri tájékoztatő a lejárt határidejű testĺileti határozatok
végľehajtásárĺíl,az e|íjző ĺĺlésóta tett fontosabb intézkedésekről, a jelentősebb
eseményekről és az iinkoľmányzati pénzeszköziĺk átmenetileg
szabadrendelkezésű ľészénekpénzpiacĺ jellegíĺlektitéséľől

(ír ás b el i t áj éko ztat ó)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Mĺźté_ polgármester

Tisĺelt Bizottsági

Tag!

Megjelenésérefeltétlenül számítok. Amennyiben az ülésen nem tud részt venni , kérem, azt
írásban (levélben, elektronikus levélben) jelezn szíveskedjen Zentai oszkar elnöknek
legkésőbb 20116. április 6-źnaz ülés kezdetéig.
Budapest. 20|6. április
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