
Polgármester

Tisztelettel meghívom
a kispesti önkormányzat képviselő-testületének

2010. március 16-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 I-II.
(Ötv. alapján zárt ülésen tárgyalandó)
(A II. sz. előterjesztés a helyszínen kerül kiosztásra)

Előadó: Lőrinczi György
a szociális és lakásügyi
bizottság elnöke

2.) Javaslat  a Kispesti Garázs és Parkoló Üzemeltető Kft. ügyvezetőjének megválasztására 
(Ötv. alapján zárt ülésen tárgyalandó)
(Az ügyvezető megválasztásához minősített többség szavazata szükséges)

Előadó: Eördögh Gábor 
alpolgármester

3.) Kispest Közbiztonságáért Alapítvány alapító okiratának módosítása
(Ötv. alapján zárt ülésen tárgyalandó)
(Az alapító okirat módosításához, és a személyek megválasztásához minősített többség  
szavazata szükséges) 

Előadók: Gajda Péter
polgármester

4.) Budapest  Főváros XIX.  kerület  Kispest  Önkormányzat  Képviselő-testületének…/2010.
(   )  rendelete  a  Polgármesteri  Hivatal  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatáról  szóló 
többször módosított 43/2006. (XII.22.) rendelet 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/marc/04_ph_szmsz_rendelet_modositas.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2010/marc/04_ph_szmsz_rendelet_modositas.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2010/marc/04_ph_szmsz_rendelet_modositas.pdf
http://www.kispest.hu/
mailto:gajda@kispest.hu
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5.) Budapest  Főváros  XIX.  kerület  Kispest  Önkormányzat  Képviselő-testületének  …/2010.(   ) 
rendelete a kitüntető díj, valamint dicsérő oklevél alapításáról és az adományozás rendjéről szóló,  
többször módosított és kiegészített 23/1996. (V.24.) rendeletének kie
(A rendelet elfogadásához minősített többség szavazata szükséges)

Előadók: Gajda Péter
polgármester
dr. Istvánfi Sándor
jegyző

6.) Budapest  Főváros  XIX.  kerület  Kispest  Önkormányzat  Képviselő-testületének  …/2010.(   ) 
rendelete az önkormányzat vagyonáról való rendelkezés szabályairól szóló többször módosított és  
kiegészített 9/2004. (III.16.) rendeletének kiegészítésről
(A rendelet elfogadásához minősített többség szavazata szükséges)

Előadók: Gajda Péter
polgármester
dr. Istvánfi Sándor
jegyző

Forgalomképtelen ingatlanok
Bizottsági határozat

7.) Budapest  Főváros  XIX.  kerület  Kispest  Önkormányzat  Képviselő-testületének  …/2010.(   ) 
rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek 
bérletéről és elidegenítéséről szóló többször módosított 17/2006. (IV.19.) r
(A rendelet elfogadásához minősített többség szavazata szükséges)

Előadók: Gajda Péter
polgármester
dr. Istvánfi Sándor
jegyző

Bizottsági  határozat

8.) Budapest  Főváros  XIX.  kerület  Kispest  Önkormányzat  Képviselő-testületének  …/2010.(   ) 
rendelete a kerületi polgárok szociális és gyermekvédelmi ellátásáról szóló többször módosított  
20/2008. (VI.20.) rendeletének módosításáról és kiegészítéséről
(A rendelet elfogadásához minősített többség szavazata szükséges)

Előadók: Gajda Péter
polgármester
dr. Istvánfi Sándor
jegyző

9.) Gyermekétkeztetés díjának módosítása
Előadó: Szujkó Szilvia

a KOSIE bizottság elnöke

Budapest  Főváros  XIX.  kerület  Kispest  Önkormányzat  Képviselő-testületének  …/2010…..(   ) 
rendelete a kerületi polgárok szociális és gyermekvédelmi ellátásáról szóló többször módosított  
20/2008. (VI.20.) rendeletének módosításáról
(A rendelet elfogadásához minősített többség szavazata szükséges)

Előadók: Gajda Péter
polgármester
dr. Istvánfi Sándor
jegyző

http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2010/marc/09a_gyermeketkeztetes_rendeletmodositas.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2010/marc/09a_gyermeketkeztetes_rendeletmodositas.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2010/marc/09a_gyermeketkeztetes_rendeletmodositas.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2010/marc/09_gyermeketkeztetes_dijanak_modositasa.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2010/marc/08_szocialis_rendelet_modositas.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2010/marc/08_szocialis_rendelet_modositas.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2010/marc/08_szocialis_rendelet_modositas.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2010/marc/07b_bizottsagi_hatarozat.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2010/marc/07_lakasrendelet_modositas.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2010/marc/07_lakasrendelet_modositas.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2010/marc/07_lakasrendelet_modositas.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2010/marc/06c_bizottsagi_hatarozat.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2010/marc/06b_forgalomkeptelen_ingatlanok.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2010/marc/06_vagyonrendelet_modositas.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2010/marc/06_vagyonrendelet_modositas.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2010/marc/06_vagyonrendelet_modositas.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2010/marc/05_kitunteto_dij_rendelet_kiegeszites.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2010/marc/05_kitunteto_dij_rendelet_kiegeszites.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2010/marc/05_kitunteto_dij_rendelet_kiegeszites.pdf
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10.) Folyószámla-hitelkeret hosszabbítása
Előadó: Gajda Péter

polgármester

11.) A Wekerle Közért Kft. részletfizetési kedvezmény iránti kérelme
Előadó: Gajda Péter

polgármester

12.) 2010. évi Wekerletelepi Nyílászárók pályázati felhívásának véleményezése
Előadó: Gajda Péter

polgármester

13.) A  személyes  gondoskodást  nyújtó  intézmények  2009.  évi  fenntartási  ellenőrzése  és  szakmai 
munkájának értékelése

Előadó: Vinczek György 
alpolgármester

14.) A Kispesti Garázs és Parkoló Üzemeltető Kft. Felügyelő Bizottságának ügyrendje
Előadó: Eördögh Gábor 

alpolgármester
FEB ügyrendje

15.) A Kispesti Garázs és Parkoló Üzemeltető Kft. takarékosabb működéséről szóló szabályzat
Előadó: Eördögh Gábor 

alpolgármester
Szabályzat

16.) Intézményi alapító okirat módosítások
(Ady Endre  Általános Iskola, Eötvös József Általános Iskola)
(Az alapító okirat elfogadásához minősített többség szavazata szükséges)

Előadó: Szujkó Szilvia
a KOSIE bizottság elnöke

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

Előadó: Szujkó Szilvia
a KOSIE bizottság elnöke

18.) Egészségmegőrző  és  betegség-megelőző  tevékenységek  támogatására  beérkezett  pályázatok 
elszámolása

Előadó: Szujkó Szilvia
a KOSIE bizottság elnöke

19.) Javaslat a Kispesti Egészségügyi Intézet kapacitás átcsoportosítására
Előadó: Szujkó Szilvia

a KOSIE bizottság elnöke
Bizottsági határozat

http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2010/marc/19b_euint_bizottsagi_hatarozat.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2010/marc/19_euint_kapacitas_atcsoportositas_eloterjesztes.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2010/marc/18_egeszsegmegorzo_palyazat_elszamolas.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2010/marc/18_egeszsegmegorzo_palyazat_elszamolas.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2010/marc/17_gesz_alapito_szmsz_modositas.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2010/marc/16_intezmenyi_alapito_okiratok_modositas.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2010/marc/15b_garazs_szabalyzat.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2010/marc/15_garazs_takarekosabb_eloterjesztes.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2010/marc/14b_garazs_feb_ugyrend.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2010/marc/14_garazs_feb_eloterjesztes.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2010/marc/13_szemgond_intezmenyi_fenntartoi_ellenorzes.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2010/marc/13_szemgond_intezmenyi_fenntartoi_ellenorzes.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2010/marc/12_nyilaszarok_palyazat_velemenyezes.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2010/marc/11_wekerle_kozert_kerelem.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2010/marc/10_folyoszamla.pdf
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20.) Tájékoztató a káptalanfüredi tábor 2010. évi turnus beosztásáról és az üdülési költségekről
Előadó: Szujkó Szilvia

a KOSIE bizottság elnöke

21.) Beszámoló a Humánszolgáltatási Iroda által szervezett 2009. évi sporteseményekről, valamint a 
2010. évi sportrendezvények tervezetéről

Előadó: Szujkó Szilvia
a KOSIE bizottság elnöke

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

polgármester

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

polgármester

24.) Képviselői kérdések

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

 

Budapest, 2010. március 8.

Gajda Péter

http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2010/marc/23_lejart_hatarozatok_marcius.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2010/marc/22_ket_ules_kozti_marcius.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2010/marc/21_beszamolo_sportesemenyekrol.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2010/marc/21_beszamolo_sportesemenyekrol.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2010/marc/20_kaptalanfured_beosztas.pdf


Polgármester

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/
mailto:gajda@kispest.hu

