
Polgármester

Tisztelettel meghívom
a kispesti önkormányzat képviselő-testületének

2010. szeptember 8-án (szerdán) 9.00 órai kezdettel
a polgármesteri hivatal nagytermében

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

A rendkívüli képviselő-testületi ülés összehívására a képviselő-testület és szervei szervezeti és  
működési szabályzatáról szóló többször módosított 1/2007. (I.17.) rendelet 14. § (4) bekezdése 
alapján kerül sor. 
A munkatervtől eltérő időpontokat  indokolja a személyi ügyek határidőben történő tárgyalása (1,  
2, napirend), a költségvetés I. féléves teljesítéséről szóló beszámoló megtárgyalása, a gazdasági  
program  végrehajtásáról  szóló  beszámoló  megvitatása,  a  szervezeti  és  működési  szabályzat 
módosítása.  
A rendkívüli ülésen célszerű a jelenleg aktuális ügyeket is megtárgyalni. 

Napirend:

1.) Szociális ügyekben keletkezett fellebbezések 
(Ötv. alapján zárt ülésen tárgyalandó)
(Az előterjesztés a helyszínen kerül kiosztásra)

Előadó: Lőrinczi György
a  szociális  és  lakásügyi  bizottság 
elnöke

2.) Javaslat Kispest Sportjáért Díjra
(Ötv. alapján zárt ülésen tárgyalandó)
(A személyi javaslatok elfogadásához  minősített többség szavazata szükséges) 

Előadó: Szujkó Szilvia
a KOSIE bizottság elnöke

3.a.) Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat képviselő-testületének  .../2010. (    ) 
önkormányzati  rendelete  az  önkormányzat  vagyonával  való  rendelkezés  szabályairól 
szóló többször módosított és kiegészített 9/2004. (III.16.) 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
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b.) Budapest  Főváros  XIX.  ker.  Kispest  Önkormányzat  képviselő-testületének   .../2010.  (     )  
önkormányzati  rendelete  a  polgármester  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

c.) Budapest  Főváros  XIX.  kerület  Kispest  Önkormányzat  képviselő-testületének  polgármesteri 
hivatala alapító okiratának módosítása
(Az alapító okirat elfogadásához minősített többség szavazata szükséges)

Előadó: Gajda Péter
polgármester

Alapító Okirat
Alapító Okirat egységes szerkezetben

4.) Budapest  Főváros  XIX.  kerület  Kispest  Önkormányzat  képviselő-testületének  …/2010.   (    ) 
önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés módosításáról
(A rendelet elfogadásához minősített többség szavazata szükséges)

Előadók:  Gajda Péter
 polgármester 
 dr. Istvánfi Sándor
 jegyző

Melléklet

5.) Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat képviselő-testülete 2010. évi költségvetési 
előirányzatainak I. féléves teljesítéséről szóló beszámoló 

Előadó: Gajda Péter
polgármester 

1. sz. melléklet  
2. sz. melléklet  

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

Előadó: Gajda Péter
polgármester 

Melléklet

7.) Csatlakozás a 2011. évi Bursa Hungarica ösztöndíjrendszerhez  
Előadó: Gajda Péter

polgármester 
Pályázati kiírás

8.) Javaslat emlékhely kialakítás támogatására
Előadó: Gajda Péter

 polgármester

9.) Javaslat a kispesti tűzoltók lakásgondjának megsegítésére
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http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2010/szept/09_tuzolto_lakas.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2010/szept/08_javaslat_emlekhely_kialakitasara.pdf
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Előadó: Gajda Péter
 polgármester

10.) Budapest  XIX. ker. Kossuth téri Piaccsarnok 162301/7/E/3 helyrajzi számú üzlet elővásárlási joga 
Előadó: Gajda Péter

 polgármester
Melléklet

11.) Tájékoztató a többször módosított 17/2006. (IV.19.) rendelet 10. § (1) bek. b./ pontjában foglaltak 
szerint a 2010. évben történt krízislakás juttatásokról

Előadó: Gajda Péter
polgármester

12.) Javaslat  a  Segítő  Kéz  Kispesti  Gondozó  Szolgálat  Csillagok  Napközi  Otthona  telephelyének 
(Értelmi Fogyatékos Napközi Otthona) férőhely számának növelésére 

Előadó: Vinczek György
 alpolgármester

13.) Javaslat  a  90  éven  felüli  kispesti  lakosok  részére  térítésmentes  szociális  alapszolgáltatás 
biztosítására 

Előadó: Vinczek György
 alpolgármester

14.) Tájékoztató a méltányossági adóelengedésekről 
Előadó:   dr. Istvánfi Sándor

jegyző

15.) A Kispest Kft. 2009.évi CXXII. törvény alapján készült szabályzatának alapító általi jóváhagyása 
Előadó:  dr. Balogh Pál
              tagi képviselő

Üzemeltetési Szabályzat

16.) Együttműködési megállapodás a „Forrásház” Európa Uniós projekt megvalósítása érdekében 
Előadó:  dr. Balogh Pál
             tagi képviselő

Együttműködési megállapodás tervezet

17.) Beszámoló  a  Közpark  Nonprofit  Kft.  2010.  január  1  –  június  30.  közti  időszakban  végzett   
tevékenységéről
Javaslat  az önkormányzat és a Kft. között megkötendő támogatási megállapodás elfogadására

Előadó:  Tóth Tibor
             tagi képviselő

Beszámoló
Határozat

18.) Egyesített Bölcsődék alapító okirat módosítása
(Az alapító okirat elfogadásához minősített többség szavazata szükséges)

Előadó: Szujkó Szilvia
a KOSIE bizottság elnöke

Alapító Okirat módosítása
Alapító Okirat egységes szerkezetben

19.) Egyesített bölcsődék SZMSZ módosítása 
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http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2010/szept/19_eb_szmsz_eloterj.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2010/szept/18b_eb_alapito_okirat_egyseges_szerkezetben.pdf
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http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2010/szept/17a_kozpark_beszamolo.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2010/szept/17_kozpark_eloterjesztes.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2010/szept/17_kozpark_eloterjesztes.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2010/szept/16a_forrashaz_egyuttmukodesi_megallapodas_tervezet.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2010/szept/16_forrashaz_eloterj.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2010/szept/15a_kispest_kft_uzemeltetesi_szabalyzat.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2010/szept/15_kispest_kft_takarekos_mukodes_eloterj.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2010/szept/14_meltanyossagi_adoelengedesek.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2010/szept/13_javaslat_90_even_feluliek.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2010/szept/13_javaslat_90_even_feluliek.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2010/szept/12_javaslat_segito_kez_eno_csillagok_no.pdf
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http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2010/szept/10a_elovasarlasi_jog_melleklet.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2010/szept/10_kossuth_teri_piac_162301_uzlet.pdf


(Az  SZMSZ  elfogadásához   minősített  többség szavazata szükséges)
Előadó:   Szujkó Szilvia

a KOSIE bizottság elnöke
Melléklet

20.)   Javaslat a Mese- Vár Óvoda (1196 Budapest, Zrínyi u. 154.) pedagógiai asszisztensi 
álláshelyének kialakítására 

Előadó: Szujkó Szilvia
a KOSIE bizottság elnöke

21.) Beszámoló a Kispesti Uszoda 2009. évi működéséről
Előadó: Szujkó Szilvia

a KOSIE bizottság elnöke

22.) Beszámoló a Kispesti Atlétikai Club 2009. évi működéséről
Előadó: Szujkó Szilvia

a KOSIE bizottság elnöke

23.) Beszámoló az U-19 Közalapítvány 2009. évi működéséről
Előadó: Szujkó Szilvia

a KOSIE bizottság elnöke
Közhasznúsági jelentés

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

Budapest, 2010. szeptember 1.

Gajda Péter
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Polgármester
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