
Polgármester

Tisztelettel meghívom
a kispesti önkormányzat képviselő-testületének

2011. augusztus 11-én (csütörtökön) 8 óra 30 perces kezdettel
a polgármesteri hivatal nagytermében

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

Napirend:

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

Előadó: Tóthné Szabó Éva
a szociális és lakásügyi bizottság
elnöke

2.) Bóbita Óvoda vezetői pályázata
(Ötv. alapján zárt ülésen tárgyalandó)

Előadó: Mihály András
a KOSIE bizottság elnöke

3.) Dr. Gally Zsófia praxis vásárlás dr. Zsoldos Enikőtől
(Ötv. alapján zárt ülésen tárgyalandó)

Előadó: Mihály András
a KOSIE bizottság elnöke

4.) Vezetői illetmények
(Ötv. alapján zárt ülésen tárgyalandó)

Előadó: Ékes Gábor
alpolgármester

5.) Budapest Főváros XIX. kerület Kispesti Önkormányzat képviselő-testületének  …/2011. 
(   ) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról való rendelkezés szabályairól  
szóló 9/2004. (III.16.) rendelet módosításáról
(A rendelet elfogadásához minősített többség szavazata szükséges)

Előadók: Gajda Péter
polgármester
dr. Kiss Anna
aljegyző

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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6.a.) Javaslat  a  könyvvizsgálói  feladatok  ellátására  vonatkozó „A helyi  önkormányzatokról  szóló 
többször módosított 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 92/A. § (1) bekezdésében foglaltak alapján –  
az Ötv. 92/A. § és 92/C. §-ában meghatározott könyvvizsgálói feladatok ellátása” tárgyú pályázat 
elbírálására
(A határozat elfogadásához minősített többség szavazata szükséges)

Előadó: Gajda Péter
polgármester

6.b.) Javaslat a Kispest Kft. könyvvizsgálójának megválasztására
(A határozat elfogadásához minősített többség szavazata szükséges)

Előadó: Gajda Péter
polgármester

7.) Törvényességi észrevétel a bizottságok alelnökeinek megválasztására
Előadó: Gajda Péter

polgármester

8.) Együttműködési keretmegállapodás városfejlesztési feladatok ellátására - 2. sz. módosítás
Előadó: Gajda Péter

polgármester

9.) Együttműködési megállapodás a „Forrásház” Európa Uniós projekt megvalósítása érdekében 3.  
sz. módosítás

Előadó: Gajda Péter
polgármester

10.) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás készülékszámának bővítése 
Előadó: Vinczek György

alpolgármester

11.) Intézményi alapító okiratok módosítása
(Az alapító okiratok módosításához minősített többség szavazata szükséges)

Előadó: Mihály András
a KOSIE bizottság elnöke

12.) EGYMI 1 fő álláshely biztosítás
Előadó: Gajda Péter

polgármester

Budapest, 2011. július 20.

Gajda Péter
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