
Polgármester

Tisztelettel meghívom
a kispesti önkormányzat képviselő-testületének

2009. november 17-én (kedden) 14.00 órai kezdettel
a polgármesteri hivatal nagytermében

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

Napirend:
1.) A költségvetési és közbeszerzési bizottság tagjának lemondása, és új tag választása

Előadó: Kránitz Krisztián
a költségvetési és közbeszerzési
bizottság elnöke

2.) dr. Hegyi Piroska szerződéshosszabbítási kérelme
(Ötv. alapján zárt ülésen tárgyalandó)

Előadó: Szujkó Szilvia
a KOSIE bizottság elnöke 

3.) Megbízási szerződés házi gyermekorvosi praxis ellátása tárgyában
(Ötv. alapján zárt ülésen tárgyalandó)

Előadó: Szujkó Szilvia
a KOSIE bizottság elnöke 

4.) Szociális ügyekben keletkezett fellebbezések I-II.
(A II. sz. előterjesztés a helyszínen kerül kiosztásra)
(Ötv. alapján zárt ülésen tárgyalandó)

Előadó: Lőrinczi György
szociális és lakásügyi bizottság elnöke

5.) A  162647  hrsz-ú  ingatlan  tárgyában  a  GAMMA  Kft-vel  kötött  adásvételi  szerződés 
módosítása
(Ötv. alapján zárt ülésen tárgyalható)

Előadó: Gajda Péter
polgármester

6.) Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat képviselő-testületének …/2009.(     ) 
rendelete a 2009. évi költségvetés módosításáról
(A rendelet elfogadásához minősített többség szavazata szükséges)

Előadók: Gajda Péter
polgármester
dr. Istvánfi Sándor
jegyző

Melléklet
Költségvetési és közbeszerzési bizottság határozata
Pénzügyi bizottság határozata

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/nov/01_bizottsagi_tag_valasztas.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2009/nov/06_penzugyi_hatarozat.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2009/nov/06_koltsegvetesi_hatarozat.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2009/nov/06_koltsegvetes_melleklet.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2009/nov/06_koltsegvetesi_rendelet_modositas.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2009/nov/06_koltsegvetesi_rendelet_modositas.pdf
http://www.kispest.hu/
mailto:gajda@kispest.hu
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7.) 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

Bizottsági határozat

8.) Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat képviselő-testületének …/2009.(     ) rendelete 
a 2010. évi igazgatási szünet elrendeléséről
(A rendelet elfogadásához minősített többség szavazata szükséges)

Előadók: Gajda Péter
polgármester
dr. Istvánfi Sándor
jegyző

9.) Javaslat a 2010. évi költségvetési koncepcióra
Előadó: Gajda Péter

polgármester
Melléklet 

Költségvetési és közbeszerzési bizottság,
Környezetvédelmi bizottság,
Közművelődési, oktatási, sport, ifjúságpolitikai és egészségügyi bizottság,
Pénzügyi bizottság,
Szociális és lakásügyi bizottság,
Tulajdonosi bizottság,
Várospolitikai és fejlesztési bizottság,
Városüzemeltetési és közbiztonsági bizottság, - határozatok

10.) KMOP-4.5.1 EU-s felhívásra pályázat benyújtása
Előadó: Gajda Péter

polgármester

11.) A Budapest, XIX. kerület Méta utca és környékére (Méta utca – Zombor utca – Udvarhely utca – 
Temesvár utca – 169171/1 hrsz-ú telek – Gyáli patak VI-os ága által határolt terület) vonatkozó 
településrendezési szerződés megkötése

Előadó: Gajda Péter
polgármester

Településrendezési szerződés
Tulajdonosi bizottsági határozat
Várospolitikai és fejlesztési bizottság határozat

12.) Együttműködési megállapodás a „Wekerle, a hol értéket őriz az idő” uniós pályázattal kapcsolatos 
projektmenedzseri feladatok ellátására

Előadó: Gajda Péter
polgármester

Együttműködési megállapodás-tervezet

http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2009/nov/09_tulajdonosi_hatarozat.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2009/nov/12_egyuttmukodesi_megall_tervezet.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2009/nov/12_eloterjesztes_wekerle.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2009/nov/12_eloterjesztes_wekerle.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2009/nov/11_varospolitikai_hatarozat.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2009/nov/11_tulajdonosi_hatarozat.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2009/nov/11_telepulesrendezesi_szerzodes.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2009/nov/11_meta_eloterjesztes.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2009/nov/11_meta_eloterjesztes.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2009/nov/11_meta_eloterjesztes.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2009/nov/10_kmop451_palyazat_benyujtasa.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2009/nov/09_varosuzemeltetesi_hatarozat.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2009/nov/09_varospolitikai_hatarozat.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2009/nov/09_szocialis_hatarozat.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2009/nov/09_penzugyi_hatarozat.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2009/nov/09_kozmuvelodesi_hatarozat.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2009/nov/09_kornyezetvedelmi_hatarozat.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2009/nov/09_koltsegvetesi_hatarozat.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2009/nov/09_melleklet.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2009/nov/09_2010_evi_koncepcio.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2009/nov/08_igazgatasi_szunet_rendelet.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2009/nov/08_igazgatasi_szunet_rendelet.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2009/nov/07_bizottsagi_hatarozat.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2009/nov/07_szocialis_rendelet_modositasa.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2009/nov/07_szocialis_rendelet_modositasa.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2009/nov/07_szocialis_rendelet_modositasa.pdf
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13.) Kispesti Atlétikai Club (KAC) üzemeltetési és támogatási szerződésének meghosszabbítása
Előadó: Gajda Péter

polgármester
Megbízási – üzemeltetési szerződés
Sport támogatási szerződés
Bizottsági határozat

14.) Beszámoló  a  Polgármesteri  Hivatal  kintlévőségeinek  alakulásáról  és  azok  behajtására  tett 
intézkedésekről

Előadó: Gajda Péter
polgármester

Táblázat
Költségvetési és közbeszerzési bizottság határozata
Pénzügyi bizottság határozata

15.) Helyiségek  használatának  biztosítása  megváltozott  munkaképességű  személyek 
foglalkoztatásának elősegítése céljából

Előadó: Vinczek György
alpolgármester

Bizottsági határozat

16.) Polgármesteri Hivatal IT infrastruktúra modernizációja
Előadó: Eördögh Gábor

alpolgármester

17.) Az Önkormányzat 2010. évi belső ellenőrzési terve
Előadó: dr. Istvánfi Sándor

jegyző
Munkaterv indokolása
Munkaterv
Költségvetési és közbeszerzési bizottság határozata
Pénzügyi bizottság határozata

18.) Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzata Egyesített Bölcsődék Központja Alapító Okirat 
módosítás
(Az alapító okirat elfogadásához minősített többség szavazata szükséges)

Előadó: Szujkó Szilvia
a KOSIE bizottság elnöke

Alapító okirat módosítás
Egységes tervezet
Bizottsági határozat

19.) Egyesített Bölcsődék SZMSZ módosítása
(SZMSZ elfogadásához minősített többség szavazata szükséges)

Előadó: Szujkó Szilvia
a KOSIE bizottság elnöke

SZMSZ tervezet
Bizottsági határozat

http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2009/nov/19_kosieb_hatarozat.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2009/nov/19_egyesitett_bolcsodek_szmsz_tervezet.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2009/nov/19_egyesitett_bolcsodek_szmsz_eloterjesztes.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2009/nov/18_kosieb_hatarozat.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2009/nov/18_egyesitett_bolcsodek_egyseges_tervezet.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2009/nov/18_egyesitett_bolcsodek_alapito_okirat_mod.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2009/nov/18_egyesitett_bolcsodek_tervezet.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2009/nov/18_egyesitett_bolcsodek_tervezet.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2009/nov/17_penzugyi_hatarozat.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2009/nov/17_koltsegvetesi_hatarozat.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2009/nov/17_belso_ellenorzesi_munkaterv.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2009/nov/17_2010_evi_ellenorzesi_terv_indokolasa.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2009/nov/17_eloterjesztes_belso_ellenorzes.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2009/nov/16_polgarmesteri_hivatal_it_infrast_moderniz.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2009/nov/15_bizottsagi_hatarozat.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2009/nov/15_helyisegek_hasznalata.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2009/nov/15_helyisegek_hasznalata.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2009/nov/14_penzugyi_hatarozat.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2009/nov/14_koltsegvetesi_hatarozat.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2009/nov/14_behajthatatlan_tablazat_2009.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2009/nov/14_behajthatatlan_kov.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2009/nov/14_behajthatatlan_kov.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2009/nov/13_kozmuvelodesi_hatarozat_kac.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2009/nov/13_sporttamogatasi_szerzodes_modositas_kac.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2009/nov/13_megbizasi_uzemeltetesi_szerz_modositas_kac.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2009/nov/13_testuleti_eloterjesztes_kac.pdf
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20.) Beszámoló az U-19 Közalapítvány 2008. évi működéséről
Előadó: Szujkó Szilvia

a KOSIE bizottság elnöke

21.) Beszámoló  a  Kispesti  Egészségügyi  Gép-Műszer  Alapítvány  2008.  évi  tevékenységéről  és 
gazdálkodásáról 

Előadó: Szujkó Szilvia
a KOSIE bizottság elnöke

Bizottsági határozat

22.) Reménység Két Tanítási Nyelvű Keresztény Általános Iskola kiegészítő támogatása
Előadó: Szujkó Szilvia

a KOSIE bizottság elnöke
Bizottsági határozat

23.) Tájékoztató a BURSA támogatásban részesülők támogatásának korlátozásáról
Előadó: Szujkó Szilvia

a KOSIE bizottság elnöke

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

polgármester

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

polgármester

26.) Képviselői kérdések

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

Budapest, 2009. november 9.

Gajda Péter

http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2009/nov/25_lejart_hatarideju_hatarozatok.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2009/nov/24_ket_ules_kozti.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2009/nov/23_2009_bursa_kiiras.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2009/nov/22_kosieb_hatarozat.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2009/nov/22_remenyseg_iskola_kiegeszito_tamogatasa.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2009/nov/21_kosieb_hatarozat.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2009/nov/21_gepmuszer_alapitvany.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2009/nov/21_gepmuszer_alapitvany.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2009/nov/20_u_19_beszamolo.pdf

