
Polgármester

Tisztelettel meghívom
a kispesti önkormányzat képviselő-testületének

2010. november 12-én (péntek) 10.00 órai kezdettel
a polgármesteri hivatal nagytermében

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

Napirend: 
1.) Tájékoztató a 2010. október 3-ai önkormányzati választásokról, megbízólevelek átadása

Előadó: dr. Bizek Dezső
a HVB elnöke

Függelékek  

2.) Az önkormányzati képviselők eskütétele (eskü kivevő a választási bizottság elnöke)
Előadó: dr. Bizek Dezső

a HVB elnöke

3.) A polgármester eskütétele (eskü kivevő a korelnök)
Előadó: Mihály András

korelnök

4.) A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása.
Előadó: Mihály András

korelnök

5.) Budapest  Főváros XIX.  ker.  Kispest  Önkormányzata Képviselő-testületének …./2010.
(……..)  önkormányzati  rendelete  a  helyi  önkormányzati  képviselők  kiesett 
jövedelmének megtérítéséről, valamint az önkormányzati képviselők és bizottsági tagok 
tiszteletdíjáról,  juttatásáról,  költségtérítéséről  szóló  módosított  32/2006.(X.12.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
(Ötv. alapján 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/nov/05_onk_kepviselok_tiszteletdijarol.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2010/nov/05_onk_kepviselok_tiszteletdijarol.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2010/nov/04_polgarmester_illetmenye_koltsegatalany.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2010/nov/01_fuggelekek_szmsz.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2010/nov/01_2010_onkormanyzati_valasztas_tajekoztato.pdf
http://www.kispest.hu/
mailto:gajda@kispest.hu
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6/a.) Budapest  Főváros  XIX.  ker.  Kispest  Önkormányzata  Képviselő-testületének  …/2010.(    ) 
önkormányzati  rendelete  a képviselő-testület  és szervei  szervezeti  és  működési  szabályzatáról 
szóló  módosított  és  kiegészített  1/2007.(I.17.)  önkormányzati  rendelet  módosításáról  és 
kiegészítéséről 

(Ötv. alapján a rendelet elfogadásához minősített többség szavazata szükséges)
Előadók: Gajda Péter

polgármester
dr. Istvánfi Sándor
jegyző

6/b.) Az SZMSZ módosítását előkészítő munkacsoport megválasztása
Előadó: Gajda Péter

polgármester

7.) Alpolgármester/ek/ választása titkos szavazással és eskütétele (eskü kivevő a polgármester)
Előadó: Gajda Péter

polgármester

8.) Alpolgármesterek illetményének és költségtérítésének megállapítása
Előadó: Gajda Péter

polgármester

9.) Bizottság vagy egyes bizottságok megválasztása (Pénzügyi bizottság választása kötelező)
Előadó: Gajda Péter

polgármester

10.) Javaslat a „Vörösiszap-katasztrófa” áldozatainak a támogatására
Előadó: Gajda Péter

polgármester

11.) Javaslat a volt alpolgármester/ek/ plusz juttatásának megállapítására
Előadó: Gajda Péter

polgármester

12.) Budapest  Főváros  XIX.  ker.  Kispest  Önkormányzata  Képviselő-testületének  …./2010.(     ) 
önkormányzati  rendelete  a  kerületi  polgárok  szociális  és  gyermekvédelmi  ellátásáról  szóló 
20/2008.(VI.20.) önkormányzati rendelet kiegészítéséről 

Előadók: Gajda Péter
polgármester
dr. Istvánfi Sándor
jegyző

13.) Külső tanácsadó által bonyolított „Vállalkozási Szerződés keretében a Budapest XIX. ker. Dobó 
Katica  u.  18.  sz.  alatti  volt  óvoda  épület  tetőtér  irányú  bővítésére,  átalakítására  a  Kispesti  
Önkormányzat  által  beadott  –  „Kispesti  Pszicho  Centrum”  című KMOP-4.5.2/B-21-2009-0002 
azonosító számú pályázathoz kapcsolódó kivitelezési munkák elvégzésére” tárgyú közbeszerzési 
eljárásban döntéshozatal 

Előadó: dr. Kiss Anna
aljegyző

http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2010/nov/13_forrashaz_kivitelezes.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2010/nov/13_forrashaz_kivitelezes.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2010/nov/13_forrashaz_kivitelezes.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2010/nov/12_szocialis_rendelet_modositasa.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2010/nov/12_szocialis_rendelet_modositasa.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2010/nov/12_szocialis_rendelet_modositasa.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2010/nov/11_javaslat_volt_alpolgarmester_plusz%20juttatasara.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2010/nov/10_vorosiszap.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2010/nov/08_alpolgarmesterek_illetmenye.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2010/nov/6a_kepviselo_testuleti_szmsz_modositas_2010_oktober.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2010/nov/6a_kepviselo_testuleti_szmsz_modositas_2010_oktober.pdf
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14.) Külső  tanácsadó  által  lebonyolított  Megbízási  szerződés,  tárgya:  építési  műszaki  ellenőri 
szolgáltatások  biztosítása  „Kispesti  Pszicho  Centrum”  című  KMOP-4.5.2/B-21-2009-0002 
azonosító  számú  pályázathoz  kapcsolódóan” tárgyú  egyszerű  közbeszerzési  eljárásban 
döntéshozatal 

Előadó: dr. Kiss Anna
aljegyző

15.) Külső tanácsadó által bonyolított „Vállalkozási Szerződés keretében a Budapest Főváros XIX. ker. 
Kispest  Önkormányzat  Segítő  Kéz  Kispesti  Gondozó  Szolgálat  I.  sz.  Gondozási  Központ 
(Budapest,  XIX.  ker.  Corvin  krt.  32.) kiviteli  tervdokumentáció  alapján  felújítási,  kivitelezési 
munkái,  akadálymentesítése  megvalósítása  a  KMOP-4.5.1-09-2009-0019  kódszámú,  I.  sz. 
Gondozási  Központjának  fejlesztése  című  Európai  Uniós  pályázathoz  kapcsolódóan”  tárgyú 
egyszerű eljárásban döntéshozatal 

Előadó: dr. Kiss Anna
aljegyző

16.) Bérleti szerződés keretén belül 1 db teljes test denzitométer bérlése, telepítése, a telepítés során  
az  érintett  helyiség  szükségszerű  kialakítása  (átalakítása)  tárgyú  egyszerű  közbeszerzési  
eljárásban döntéshozatal

Előadó: dr. Kiss Anna
aljegyző

17.) A  162.647 hrsz-ú  ingatlan tárgyában a GAMMA Kft-vel kötött adásvételi szerződés teljesítése
Előadó: Gajda Péter

polgármester

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

Előadó: Gajda Péter
polgármester

19.) Javaslat a Kispest Közbiztonságáért elismerő címek és oklevelek adományozására
(Ötv. alapján zárt ülésen tárgyalandó)
(A személyi javaslatok a helyszínen kerülnek kiosztásra)

Előadó: Gajda Péter
polgármester

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

Budapest, 2010. november 9.

Gajda Péter

http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2010/nov/15_segito_%20kez.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2010/nov/15_segito_%20kez.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2010/nov/15_segito_%20kez.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2010/nov/14_forrashaz_muszaki_ellenori_szolg.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2010/nov/14_forrashaz_muszaki_ellenori_szolg.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2010/nov/14_forrashaz_muszaki_ellenori_szolg.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2010/nov/16_dezintometer_keszulek_beszerzes.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2010/nov/16_dezintometer_keszulek_beszerzes.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2010/nov/16_dezintometer_keszulek_beszerzes.pdf

