
Polgármester

Tisztelettel meghívom
a kispesti önkormányzat képviselő-testületének

2010. május 18-án (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
a  szociális  és  lakásügyi 
bizottság elnöke

2.) Javaslat Kispest Díszpolgára Cím adományozására
(Ötv. alapján zárt ülésen tárgyalandó)
(A kitüntető cím adományozásához minősített többség szavazata szükséges)

Előadó: dr. Lélfai Koppány
az ügyrendi bizottság elnöke

3.) Javaslat Kispestért Díj adományozására 
(Ötv. alapján zárt ülésen tárgyalandó)
(A Kispestért Díj adományozásához minősített többség szavazata szükséges)

Előadó: dr. Lélfai Koppány
az ügyrendi bizottság elnöke

4.) Virágh Éva 1192 Budapest, Határ út 9. fsz. 4. szám alatti lakos ebtartása
(Ötv. alapján zárt ülésen tárgyalandó)

Előadó: Gajda Péter
polgármester

5.) Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat képviselő-testületének …./2010. (    ) 
rendelete a 2010. évi költségvetés módosításáról
(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/2010/maj/05_ktsggvetes_modositas_rend.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2010/maj/05_ktsggvetes_modositas_rend.pdf
http://www.kispest.hu/
mailto:gajda@kispest.hu
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6.) Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat képviselő-testületének …./2010. (    ) rendelete 
a Kispesti Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tanulóinak térítési díj és tandíj fizetéséről szóló 
többször módosított 15/2005. (V.17.) rendelet módosításáról
(A rendelet elfogadásához minősített többség szavazata szükséges)

Előadók: Gajda Péter
polgármester
dr. Istvánfi Sándor
jegyző

7.) Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat képviselő-testületének …./2010. (    ) rendelete 
a Kispesti Deák Ferenc Gimnázium tanulóinak térítési díj és tandíj fizetési kötelezettségéről szóló  
21/2008. (VI.20.) rendelet módosításáról
(A rendelet elfogadásához minősített többség szavazata szükséges)

Előadók: Gajda Péter
polgármester
dr. Istvánfi Sándor
jegyző

8.) Kispest – Pendik közötti testvérvárosi együttműködési megállapodás megkötése
Előadó: Gajda Péter

polgármester

9.) Beszámoló a Kispesti Polgárőr Egyesület 2009. évi tevékenységéről
Előadó: Gajda Péter

polgármester

10.) Javaslat a kispesti tűzoltók lakásgondjának megoldására
Előadó: Gajda Péter

polgármester

11.) Tájékoztató az Árpád u. 8/A. alatti 164237 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos perről, valamint döntési 
javaslat az ingatlan 2/3-ad tulajdoni illetőségének megvásárlásáról, vagy a többi tulajdonostárs 
számára való birtokba adásáról 

Előadó: Gajda Péter
polgármester

12.) Javaslat Alapítvány támogatására (Anyaoltalmazó Alapítvány) 
Előadó: Gajda Péter

polgármester

13.) Átfogó  értékelés  a  Budapest  Főváros  XIX.  kerület  Kispest  Önkormányzat  gyermekjóléti  és 
gyermekvédelmi feladatainak 2009. évi ellátásáról 

Előadó: Vinczek György
alpolgármester

Átfogó gyermekvédelmi értékelés
Bizottsági határozat 

14.) Kispesti Garázs és Parkoló Üzemeltető Kft. 2009. évi mérleg jelentése és a 2010. évre vonatkozó 
üzleti terv

Előadó: Eördögh Gábor
tagi képviselő

Kiegészítő melléklet

http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2010/maj/14b_darazskft_kieg_mell.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2010/maj/14_garazskft_merleg_uzlterv.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2010/maj/14_garazskft_merleg_uzlterv.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2010/maj/13c_gyermekvedelem_bizi_hat.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2010/maj/13b_gyermekvedelem_ertekeles.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2010/maj/13_gyermekvedelem_ertekeles_eloterjesztes.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2010/maj/13_gyermekvedelem_ertekeles_eloterjesztes.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2010/maj/12_javaslat_alapitvany_tamogatasara.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2010/maj/11_arpad_8a_ugye.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2010/maj/11_arpad_8a_ugye.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2010/maj/11_arpad_8a_ugye.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2010/maj/10_tuzoltok_lakasgondja.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2010/maj/09_polgaror_beszamolo.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2010/maj/08_kispest_pendik_testvervarosi_egyuttm.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2010/maj/07_deakgimn_teritesidij_rend.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2010/maj/07_deakgimn_teritesidij_rend.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2010/maj/07_deakgimn_teritesidij_rend.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2010/maj/06_muvisk_teritesidij_rend.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2010/maj/06_muvisk_teritesidij_rend.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2010/maj/06_muvisk_teritesidij_rend.pdf
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15.) Herk Ferencné óvodavezető lemondása
(Ötv. alapján zárt ülésen tárgyalható)

Előadó: Szujkó Szilvia
a KOSIE bizottság elnöke

16.) Intézményi alapító okirat módosítások
(Az alapító okiratok elfogadásához minősített többség szavazata szükséges)

Előadó: Szujkó Szilvia
a KOSIE bizottság elnöke

17.) A KÖZPARK Nonprofit Kft. 2009. évi beszámolója és 2010. évi üzleti terve
Előadó: Tóth Tibor

tagi képviselő

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

polgármester

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

polgármester

20.) Képviselői kérdések

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

Budapest, 2010. május 11.

Gajda Péter

http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2010/maj/19_lejart_hatideju_hat.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2010/maj/18_ket_ules_kozti.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2010/maj/17_kozpark_besz_uzlterv.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2010/maj/16_int_alapitokirat_mod.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2010/maj/15_ovodavezeto_lemondasa.pdf

