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Budapest Józsefu áros onkormĺányzat Képviselő-testĹiletének
2017. évi 1. ľendes ülését

2017. februáľ 2.án (csütiiľtök)
hívom ĺjssze.
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A Képviselő-testület üléséta J őzsefv áĺosi Polgaľmesteri Hivatal

III. 300-as termében (Budapest VIII., Baľoss lĺtca 63-67.) ta,rtja

Napiľend:

1.

Zárt ĺiléskeretében tárgyalandó előterjesztések

1.

Javaslat

2.

Javaslat fellebbezések elbíľálására szociális támogatás üryben
(írásbeli előterj esztés)

a 2017. évi Díszpolgári cím, Jĺózsefváľosi Becsületkereszt,
Jĺózsefuáľoséľt,Jĺó Sport és az Aranykoszoľú kitĺintetésekadományozására
(írásbeli e|őteqesztés, PóľKÉzgľsÍľÉs;
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester,
Zentai oszkar - bizottsági elnök

Előterj esztő : Santha Péteľné- alpol gármester

2.
1.

Pénzügyi' kiiltségvetésselkapcsolatos előteľjesztések
Javaslat a 20|6. évi kiiltségvetésről szőlő 112016. (II.04.) tinkormányzati
ľendelet módosítására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester
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Javaslat a Budapest Főváros VIII. keľület Józsefváľosi Onkoľm ányzat
2017. évi ktiltségvetésről sző|ő 3612016. (KI.21.) tinkormányzati ľendelet
módosításáľa
(íľásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgĺíľmesteľ

3.

Javas lat ktilts é gvetést éľintő döntések meghozata|ár a
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester

3. G azdál lkod ást, Gazdasági Társaságo kat éľĺntőelőteľj esztések

1.

Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Dobozi utca 13. szám a|atti telek páiyázat
útj án ttirténő elidegenítésére
(írásbeli előteľj esztés)
Előterjesztő: dr. Pesti Ivett - Józsefuarosi Gazdálkodási KözpontZrt.
igazgatőság elnöke

)

Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Víg u. 39. szám alatti telek pályázat űtján
történő elide genítésére
(íľásbeli előteľjeszés)
Előterjesztő: dr. Pesti Ivett _ Józsefuaĺosi Gazdálkodási KözpontZrt.
igazgatőság elnĺjke

3.

Javaslat a Budapest vlil. kerület, Jĺózsef krt. 59-6l.. szám alztti nem lakás
céljára szolgáló helyiség pá'Jyánati eljáľás keľetében történő bérbeadásáľa
(írásbeli előterjesaés)
Előteľjesztő: dr. Pesti Ivett _ Józsefuaľosi Gazdálkodási KözpontZrt.
igazgatőság elnĺike

4.

Javaslat a Budapest VIII. keľĺilet,Tłimő u. 15. szálm a|atti telekingatlan
pá|y ázat útj án töľténő bérbeadásáľa
(ĺresbelĺelőterjesztés, PóTKÉZBESÍTÉS)
Előterjesztő: dľ. Pesti Ivett _ Józsefuaľosi Gazdálkodási KözpontZrt.
igazgatőság elnĺjke
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5.

Javaslat tornaterem felújítástárgyá.}.an kiíľtpályázatta| kapcsolatos diĺntés
meghozata|ára
(íľásbeli előterjesztés, PóľKÉzBESÍTÉS)
Előterjesĺő: dr. Pesti Ivett _ Józsefuaľosi Gazdálkodási KözpontZrt.
igazgatőság elnöke

6.

Javaslat új Vers enyeztetés i Szab á|y zat elfo gadására
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: dľ. Kocsis Máté - polgĺíľmesteľ
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Javaslat háziorvosi praxis elidegenítésére
(írásbeli előterjesĺés)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester

Egyéb előterjesztések
1.

Beszámoló a Képvĺselő.testiilet blzottságzi 2016. május |. - 20|.6. oktĺóber
3 1. kiiziitt átruházott hatáskii rben h ozott d ii ntés eÍnek végľehaj tásá ľól
(írasbeli előterj esztés)
Előteľjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester
Beszámoló a Képviselő-testület bĺzottságaĺnak 2016. évi munkájáľól
(íľasbelielőterj esztés)
Előterjesĺő: Soós György _Yźlrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság elnĺjke
Zentaioszkár - Emberi Erőforrás Bizottság eln<jke
Gondo s Judit _ Tars ashazi P źiy azatokat E|bírá|ő I dei glenes
BizoÍtság elnĺjke
dr. Feľencz oľsolya _ Smart City Ideiglenes Bizottság elnĺike
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Javaslat a tisztségviselőket és a Polgármesteľi Hivatal kiiztisztviselőit érintő
egyes munkaü gyi táľgyrĺdłintések meghozata|ár a
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: dľ. Kocsis Máté _ polgármester

J.

4.

Javaslat tz łinkoľmányzati ASP ľendszerľelkapcsolatos

diintések

meghozata|ára
(írásbelíelőterj esztés)
Előterjesĺő: dľ. Kocsis Máté - polgármester

Tájékoztatók

1.

Polgáľmesteľi tájékoztatő a lejáľt határidejíĺtestůileti határozatok
végľehajtásáľĺól,ilz e|őző iilés őta tett fontosabb ĺntézkedésekľől'a
jelentősebb eseményekről és az iinkoľmányzati pénzeszkiizök átmenetileg
szabadrendelkezésű részénekpénzpiaci jellegíĺlektitéséről
(írásb el i taj ékoztatő)
Előterjesĺő: dr. Kocsis Máté - polgármester

Budapest, 2017 . január 25.

polgármesteĺ
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