
Polgármester

Tisztelettel meghívom
a kispesti önkormányzat képviselő-testületének

2009. december 15-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 I-II. 
(A II. sz. előterjesztés a helyszínen kerül kiosztásra)
(Ötv. alapján zárt ülésen tárgyalandó)

Előadó: Lőrinczi György
szociális és lakásügyi bizottság elnöke

2.) Közterület-használati ügyben keletkezett fellebbezés
(Ötv. alapján zárt ülésen tárgyalandó)

Előadó: Gajda Péter
polgármester

3.) Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat képviselő-testülete …/2009. (    ) 
rendelete a 2010. évi átmeneti gazdálkodásról
(A rendelet elfogadásához minősített többség szavazata szükséges)

Előadók: Gajda Péter
polgármester
dr. Istvánfi Sándor
jegyző

Költségvetési és közbeszerzési bizottság határozata
Pénzügyi bizottság határozata

4.) „Wekerle,  ahol  értéket  őriz  az  idő”  című  pályázathoz  kapcsolódó  költségvetési 
követelmények teljesítése 

Előadó: Gajda Péter
polgármester

5.) A  „Wekerle,  ahol  értéket  őriz  az  idő”  című  Európai  Uniós  pályázattal  kapcsolatos 
konzorciumi megállapodás megkötése

Előadó: Gajda Péter
polgármester

Konzorciumi megállapodás

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_/dec/05a_wekerle_konzorciumi_megallapodas.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2009_/dec/05_wekerle_konzorcium_eloterjesztes.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2009_/dec/05_wekerle_konzorcium_eloterjesztes.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2009_/dec/04_wekerle_koltsegvetes_teljesitese.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2009_/dec/04_wekerle_koltsegvetes_teljesitese.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2009_/dec/03b_penzugyi_biz_hatarozat.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2009_/dec/03a_koltsegvetesi_biz_hatarozat.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2009_/dec/03_atmeneti_gazdalkodas_2010.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2009_/dec/03_atmeneti_gazdalkodas_2010.pdf
http://www.kispest.hu/
mailto:gajda@kispest.hu
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6.) Kispest Városfejlesztési és Üzemeltetési Kft. beszámolója a „Wekerle, ahol értéket őriz az idő” 
című Európai Uniós pályázattal kapcsolatban. 

Előadó: dr. Balogh Pál
tagi képviselő

1. sz. melléklet
2. sz. melléklet

7.) Budapest  Főváros  XIX.  kerület  Kispest  Szolgáltatástervezési  Koncepciójának  felülvizsgálata, 
aktualizálása 

Előadó: Vinczek György
alpolgármester

Felülvizsgálati jelentés
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet

8.) Behajthatatlan követelés leírás 
Előadó: Eördögh Gábor

alpolgármester
Költségvetési és közbeszerzési bizottság határozata
Pénzügyi bizottság határozata

9.) Javaslat Alapítvány támogatására   (Misszió Alapítvány)  
Előadó: Gajda Péter

polgármester

10.) Kispesti Egészségügyi Intézet alapító okiratának módosítása
(Az alapító okirat elfogadásához minősített többség szavazata szükséges)

Előadó: Szujkó Szilvia
a KOSIE bizottság elnöke

Egységes alapító okirat
Bizottsági határozat

11.) Kispesti Uszoda SZMSZ-ének módosítása
(Az SZMSZ elfogadásához minősített többség szavazata szükséges)

Előadó: Szujkó Szilvia
a KOSIE bizottság elnöke

12.) Gazdasági Ellátó Szervezet alapító okirat és SZMSZ módosítása
(Az alapító okirat és az SZMSZ elfogadásához minősített többség szavazata szükséges)

Előadó: Szujkó Szilvia
a KOSIE bizottság elnöke

Alapító  okirat módosítás tervezet
Egységes alapító okirat tervezet
SZMSZ tervezet
Megállapodás
Ellenőrzési nyomvonal

http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2009_/dec/07_SZTK_eloterjesztes.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2009_/dec/07_SZTK_eloterjesztes.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2009_/dec/12e_gesz_ellenorzesi_nyomvonal.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2009_/dec/12d_gesz_megallapodas.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2009_/dec/12c_gesz_szmsz_tervezet.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2009_/dec/12b_gesz_egyseges_alapito_okirat_terv.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2009_/dec/12a_gesz_alapito_okirat_modositas_terv.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2009_/dec/12_gesz_eloterjesztes.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2009_/dec/11_uszoda_szmsz_modositasa.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2009_/dec/10b_bizottsagi_hatarozat.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2009_/dec/10a_kei_egyseges_alapito_okirat.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2009_/dec/10_kei_alapito_okirat_eloterjesztes.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2009_/dec/09_misszio_alapitvany_tamogatas.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2009_/dec/08b_penzugyi_hatarozat.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2009_/dec/08a_koltsegvetesi_hatarozat.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2009_/dec/08_vamusz_behajthatatlan_eloterjesztes.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2009_/dec/07e_SZTK_4_melleklet.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2009_/dec/07d_SZTK_3_melleklet.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2009_/dec/07c_SZTK_2_melleklet.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2009_/dec/07b_SZTK_1_melleklet.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2009_/dec/07a_SZTK_felulvizsgalat.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2009_/dec/06b_wekerle_beszamolo_2_melleklet.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2009_/dec/06a_wekerle_beszamolo_1_melleklet.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2009_/dec/06_wekerle_beszamolo_tagi_kepv2009.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2009_/dec/06_wekerle_beszamolo_tagi_kepv2009.pdf
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13.) Oktatási intézmények 2010. évi vezetői pályázatainak feltételei 
Előadó: Szujkó Szilvia

a KOSIE bizottság elnöke
Melléklet

14.) Közművelődési intézmények 2010. évi munkaterve
Előadó: Szujkó Szilvia

a KOSIE bizottság elnöke
Wekerlei  Gyermekház munkaterve
KMO szakmai terve
KMO munkaterve
Bizottsági határozat

15.) Alapítvány támogatása („Dixi Részképességzavarban Szenvedő Gyermekekért” Alapítvány)

Előadó: Szujkó Szilvia
a KOSIE bizottság elnöke

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

polgármester

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

polgármester

18.) Képviselői kérdések

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

Budapest, 2009. december 7.

Gajda Péter

http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2009_/dec/17_lejart_hatarideju_hatarozatok.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2009_/dec/16_ket_ules_kozotti.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2009_/dec/15_alapitvany_tamogatasa.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2009_/dec/14d_bizottsagi_hatarozat.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2009_/dec/14c_munkaterv_kmo.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2009_/dec/14b_kmo_szakmai_terv.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2009_/dec/14a_wekerlei_gyermekhaz_munkaterv.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2009_/dec/14_kozmuvelodesi_intezmenyek_munkaterv_2010.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2009_/dec/13a_melleklet.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2009_/dec/13_oktatasi_intezmenyek_vezetoi_palyazatai_feltetel.pdf
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