
Polgármester

Tisztelettel meghívom
a kispesti önkormányzat képviselő-testületének

2009. április 21-én (kedden) 14.00 órai kezdettel
a polgármesteri hivatal nagytermében

(Bp. XIX., Városház tér 18. I. em. 41. sz. alatt)
tartandó ülésére

Napirend:

1.) Szociális ügyekben keletkezett fellebbezések
(Ötv. alapján zárt ülésen tárgyalandó)

Előadó: Lőrinczi György
szociális és lakásügyi bizottság elnöke

2.) Javaslat a szavazatszámláló bizottságok tagjainak, póttagjainak megválasztására
(Ötv. alapján zárt ülésen tárgyalandó)

Előadó: dr. Istvánfi Sándor
jegyző 

3.) Javaslat bizottsági tag megválasztására
(Ötv. alapján zárt ülésen tárgyalandó)

Előadó: Gulyás Zoltán
a városüzemeltetési és közbiztonsági
bizottság elnöke 

4.) Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat képviselő-testületének …/2009.(     ) 
rendelete az Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról
(A rendelet elfogadásához minősített többség szavazata szükséges)

Előadók: Gajda Péter
polgármester
dr. Istvánfi Sándor
jegyző

2008. évi beszámoló

5.) Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat képviselő-testületének …/2009.(     ) 
rendelete  a  piacokról  és  vásárokról  szóló,  többször  módosított  16/1998.(IV.24.) 
rendeletének módosításáról és kiegészítéséről
(A rendelet elfogadásához minősített többség szavazata szükséges)

Előadók: Gajda Péter
polgármester
dr. Istvánfi Sándor
jegyző

HUNGAROCERT által ISO 9001 szerint auditált szervezet
1195 Budapest, Városház tér 18-20.
Telefon: 347-4525, Fax: 280-7241

E-mail: gajda@kispest.hu
www.kispest.hu

http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2009/apr/05_piacrendelet_modositas.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2009/apr/05_piacrendelet_modositas.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2009/apr/05_piacrendelet_modositas.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2009/apr/04_mell_2008_eves_beszamolo.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2009/apr/04_2008_evi_zarszamadas_rendelet.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2009/apr/04_2008_evi_zarszamadas_rendelet.pdf
http://www.kispest.hu/
mailto:gajda@kispest.hu
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6.) Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat képviselő-testületének …/2009.(     ) rendelete 
a kerületi  polgárok szociális és gyermekvédelmi ellátásáról szóló módosított 20/2008.( VI.20.) 
rendelet módosításáról és kiegészítéséről
(A rendelet elfogadásához minősített többség szavazata szükséges)

Előadók: Gajda Péter
polgármester
dr. Istvánfi Sándor
jegyző

7.) Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat képviselő-testületének …/2008.(     ) rendelete 
az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és 
elidegenítéséről szóló többször módosított 17/2006.(IV.19.) re
(A rendelet elfogadásához minősített többség szavazata szükséges)

Előadók: Gajda Péter
polgármester
dr. Istvánfi Sándor
jegyző

8.) Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat képviselő-testületének …/2008.(     ) rendelete 
a lakóközösségi tulajdonban lévő lakóépületek felújítási támogatásáról szóló többször módosított 
26/2005.(VIII.10.) rendelet módosításáról és kiegészítéséről
(A rendelet elfogadásához minősített többség szavazata szükséges)

Előadók: Gajda Péter
polgármester
dr. Istvánfi Sándor
jegyző

9.) Beszámoló a Dél-pesti Tűzoltási és Mentési Parancsnokság 2008. évi munkájáról, XIX. kerületre 
vonatkozó tevékenységéről

Előadó: Gajda Péter
polgármester

10.) Beszámoló a Kispesti Polgárőr Egyesült 2005-2008. évi tevékenységéről
Előadó: Gajda Péter

polgármester

11.) Műfüves sportpálya létesítése a Vass Lajos Általános iskolában
(Az előterjesztés a helyszínen kerül kiosztásra.)

Előadó: Gajda Péter
polgármester

12.) Egyházi  funkciót  szolgáló  kispesti  épületek  felújításának  támogatására  benyújtott  pályázatok 
elbírálása

Előadó: Gajda Péter
polgármester

2009. évi összesítő táblázat

http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2009/apr/12_mell_egyhazi_palyazat_tablazat.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2009/apr/12_egyhazi_palyazat_eloterjesztes.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2009/apr/12_egyhazi_palyazat_eloterjesztes.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2009/apr/10_polgarorseg_2005_2008_beszamolo.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2009/apr/09_tuzoltosag_2008_beszamolo.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2009/apr/09_tuzoltosag_2008_beszamolo.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2009/apr/08_tarsashazfelujitasi_rendelet_modositas.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2009/apr/08_tarsashazfelujitasi_rendelet_modositas.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2009/apr/08_tarsashazfelujitasi_rendelet_modositas.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2009/apr/07_lakasrendelet_modositas.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2009/apr/07_lakasrendelet_modositas.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2009/apr/07_lakasrendelet_modositas.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2009/apr/06_szocialis_rendelet_modositasa.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2009/apr/06_szocialis_rendelet_modositasa.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2009/apr/06_szocialis_rendelet_modositasa.pdf
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13.) Kérelem  kedvezményes  bérbeadásra  az  Üllői  út  250.  (109  m  2  )  alatti  helyiségre,  a  kispesti   
lakosság  olcsó  és  jó  minőségű  termékkel  való  ellátása  céljából,  „szociális  bolt  létrehozása” 
működtetésére

Előadó: Gajda Péter
polgármester

14.) Bp. XIX. ker. Kós K. tér 12-13. szám alatti társasház udvari épületében lévő (160580/0/A/31 hrsz.) 
önkormányzati tulajdonú helyiség (volt sóraktár) pályázat alóli kivonása

Előadó: Gajda Péter
polgármester

15.) Az  EUROPARK  bővítéséhez  kapcsolódó  ingatlanmegosztás  révén  létrejövő  161312/2  hrsz-ú 
közterület tulajdonba vétele

Előadó: Gajda Péter
polgármester

16.) Az önkormányzat intézményeit érintő 2008. évi belső (revizori) ellenőrzési jelentés
Előadó: Gajda Péter

polgármester
2008. évi beszámoló

17.) A Polgármesteri Hivatalt érintő 2008. évi ellenőrzési jelentés
Előadó: Gajda Péter

Polgármester
2008. évi jelentés

18.) Krzeszowice-Kispest közötti testvérvárosi együttműködési megállapodás
Előadó: Gajda Péter

Polgármester
Együttműködési megállapodás

19.) A Bp. XIX., Attila u. 52. sz. alatti (hrsz: 162372) 51 m  2   alapterületű helyiség biztosítása a „Kispesti   
Roma Tudásház” létrehozásához

Előadó: Vinczek György
alpolgármester

20.) Esztergom, Árok utca 44. (hrsz. 16445/7) alatti ingatlan értékesítése
Előadó: Eördögh Gábor

alpolgármester

21.) C.S.K. Integrátor Kft. kérelme
Előadó: Eördögh Gábor

alpolgármester

22.) A KÖZPARK Nonprofit Kft. 2008. évi beszámolója és 2009. évi üzleti terve
Előadó: Tóth Tibor

tagi képviselő
Beszámoló 2008.    
Közpark feladatterv 2009.

http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2009/apr/22_mell2_kozpark_2009uzletiterv.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2009/apr/22_mell1_kozpark_2008beszamolo.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2009/apr/22_kozpark_eloterjesztes.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2009/apr/21_csk_integrator_kerelem.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2009/apr/20_esztergomi_ingatlanertekesites.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2009/apr/19_roma_tudashaz_attila52.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2009/apr/19_roma_tudashaz_attila52.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2009/apr/18_testvervarosi_megallapodas_melleklet.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2009/apr/18_testvervarosi_megallapodas_eloterjesztes.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2009/apr/17_polghiv_ell_jelentes2008_melleklet.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2009/apr/17_polghiv_ell_jelentes2008_eloterjesztes.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2009/apr/16_onkorm_belso_ell_jelentes2008_melleklet.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2009/apr/16_onkorm_belso_ell_jelentes2008_eloterjesztes.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2009/apr/15_europark_bovites.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2009/apr/15_europark_bovites.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2009/apr/14_kos_ter13_palyazat_kivonas.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2009/apr/14_kos_ter13_palyazat_kivonas.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2009/apr/13_ulloi_szoc_bolt_eloterjesztes.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2009/apr/13_ulloi_szoc_bolt_eloterjesztes.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2009/apr/13_ulloi_szoc_bolt_eloterjesztes.pdf
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23.) A Kispesti Egészségügyi Intézet beszámolója a 2008. évi működéséről
Előadó: Szujkó Szilvia

a KOSIE bizottság elnöke
Jelentés 2008.

24.) Beszámoló a „Mondj nemet” Drog-prevenciós program 2008. évi munkájáról
Előadó: Szujkó Szilvia

a KOSIE bizottság elnöke
 Beszámoló 2008.

25.) dr. Földényi Frigyes szerződéshosszabbítási kérelme
Előadó: Szujkó Szilvia

a KOSIE bizottság elnöke

26.) Fogorvosi praxis átadása
Előadó: Szujkó Szilvia

a KOSIE bizottság elnöke

27.) A Közoktatási Intézkedési Terv felülvizsgálata
Előadó: Szujkó Szilvia

a KOSIE bizottság elnöke
Jelentés 2009.

28.) Tájékoztató a két testületi ülés között  történt fontosabb eseményekről
Előadó: Gajda Péter

polgármester

29.) Jelentés lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Gajda Péter

polgármester

30.) Képviselői kérdések

Kérem, indokolt távolmaradását a 282-9041-es telefonszámon szíveskedjen bejelenteni.

Budapest, 2009. április 10.

Gajda Péter

http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2009/apr/29_lejart_hatarideju_hatarozatok.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2009/apr/28_ket_ules_kozotti.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2009/apr/27_kozoktatasi_intezkedesi_terv_felulvizsgalata_jelentes.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2009/apr/27_kozoktatasi_intezkedesi_terv_felulvizsgalata_eloterjesztes.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2009/apr/26_fogorvosi_praxis_atadas.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2009/apr/25_drfoldenyi_szerzodeshosszabbitas.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2009/apr/24_mondj_nemet.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2009/apr/24_drogprevencio_eloterjesztes.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2009/apr/23_egeszsegugyi_intezet_jelentes2008_mell.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2009/apr/23_egeszsegugyi_intezet_eloterjesztes.pdf

