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JEGYZŐKÖNYVI  KIVONAT 
képviselő-testület 2011. május 17-i rendkívüli nyílt üléséről 

 
 

H A T Á R O Z A T 
446/2011.(V.17.) Ökt. h. 
A képviselő-testület 2011. május 17-ei rendkívüli ülésén napirendre tűzi: 
Napirend: 
1.) Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat képviselő-testületének 

…/2011.(     ) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról 

2.) Javaslat Kispest Díszpolgára Cím adományozására 
(Ötv. alapján zárt ülésen tárgyalandó) 

3.) Javaslat Kispestért Díj adományozására 
(Ötv. alapján zárt ülésen tárgyalandó) 

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

5.) A Vagyonkezelő Műszaki Szervezet intézményvezetői megbízása 
(Ötv. alapján zárt ülésen tárgyalható) 

6.) Kispesti Uszoda intézményvezetői megbízása 
(Ötv. alapján zárt ülésen tárgyalható) 

7.) Kispesti Garázs és Parkoló Üzemeltető Kft. felügyelő bizottsági tagságról történő 
lemondás és új tag választás 

8.) Bizottsági tagságról történő lemondás 
9.) Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat képviselő-testületének 

…/2011.(     ) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetésről szóló 
6/2011.(III.10.) önkormányzati rendelet módosításáról 

10.) Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat képviselő-testületének 
…/2011.(     ) önkormányzati rendelete a kitüntető díj, valamint dicsérő oklevél 
alapításáról és az adományozás rendjéről szóló 23/1996.(V.24.) önkormányzati 
rendeletének kiegészítéséről 

11.) Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat képviselő-testületének 
…/2011.(     ) önkormányzati rendelete a hivatali helyiségben, valamint a hivatali 
munkaidőn kívül kötendő házasság, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén 
fizetendő díjakról, valamint a házasságkötéseknél, bejegyzett élettársi kapcsolatok 
létesítésénél közreműködő anyakönyvvezetőt megillető díjakról 

12.) Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat képviselő-testületének 
…/2011.(     ) önkormányzati rendelete a helyi környezet védelméről, a közterületek 
és ingatlanok rendjéről és a településrész tisztaságáról szóló többször módosított 
24/2004.(V.18.) önkormányzati rendelet módosításáról 

13.) Gazdasági Program a 2011-2014. évekre 
14.) Egyházi funkciót szolgáló kispesti épületek, ingatlanok felújításának a támogatására 

benyújtott pályázatok elbírálása 
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15.) A Budapest, XIX. kerület Fő u. 38. szám alatt található üres ingatlan pályázat útján történő 

bérbeadása 
16.) Jerikó Keresztény Humán Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola kérelme 
17.) Kispest zászló használatának engedélyezése iránti kérelem (KINYE) 
18.) Kispest Közbiztonságáért Alapítvány közhasznú jelentése a 2010. évi tevékenységéről 
19.) A KÖZPARK Kispesti Köztisztasági és Közfoglalkoztatási Nonprofit Korlátolt Felelősségű 

Társaság ügyvezetőjének bejelentése 
20.) Átfogó értékelés a Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi feladatainak 2010. évi ellátásáról 
21.) A Kispesti Sport Nonprofit Kft. részére nyújtandó fejlesztési támogatás 
22.) Nagy Tamás és Romhányi Éva kérelme gépkocsitároló ingatlan jogi helyzetének rendezésére 
23.) Eördögh Gábor és Bánfi Marianna kérelme gépkocsitároló ingatlan jogi helyzetének 

rendezésére 
24.) Kispesti Garázs és Parkoló Üzemeltető Kft. 2010. évi mérlegjelentése és a 2011. évre 

vonatkozó üzleti terv, valamint a felügyelő bizottság munkaterve 
25.) KÖZPARK Nonprofit Kft. 2010. évi beszámolója 
26.) Együttműködési megállapodás a „Forrásház” Európa Uniós projekt megvalósítása érdekében 

II. számú módosítás 
27.) Projekt beszámoló a polgármesteri hivatal szervezetfejlesztéséről 
28.) Tájékoztató a két testületi ülés között  történt fontosabb eseményekről 
29.) Jelentés lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
30.) Képviselői kérdések 
(A testület a határozatot 16 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadta.) 
 
 
A NAPIREND ELSŐ PONTJA 
Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat képviselő-testületének …/2011.(     ) 
önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
 

H A T Á R O Z A T 
447/2011.(V.17.) Ökt. h. 
A képviselő-testület Fekete László képviselő úr arra vonatkozó módosító indítványát, hogy a IV. fejezet 
6. § (4) bekezdés b.) pontja úgy módosuljon, hogy a „Szociális és Lakásügyi Bizottság elnöke” helyett a 
„korelnök” legyen a levezető elnök, 7 szavazattal, 9 ellenszavazattal, 2 tartózkodás mellett elvetette. 
 
 

H A T Á R O Z A T 
448/2011.(V.17.) Ökt. h. 
A képviselő-testület Vinczek György alpolgármester úr alábbi módosító javaslatait 
„2. sz. melléklet 
„C.) Szociális és lakásügyi bizottságra átruházza 
5.) A Bizottság: 
a.) Dönt a lakásfenntartási támogatás megállapításáról. 
b.) Megállapítja az adósságkezelési szolgáltatást, amennyiben a javasolt adósságcsökkentési 

támogatás összege meghaladja a 100 000 Ft-ot. 
c.) Dönt az átmeneti segélyről. 
d.) Hátralék-kiegyenlítő támogatást állapít meg, amennyiben a javasolt támogatás összege 

meghaladja az 50 000 Ft-ot. 
e.) Megállapítja az ápolási díjat. 
f.) Megállapítja az egyszeri anyasági támogatást. 
g.) Dönt a temetési segélyről.” 
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„3. sz. melléklet 
D.) A képviselő-testület a polgármesterre átruházza továbbá 
6.) Megszünteti az ápolási díjat. 
7.) Megszünteti a lakásfenntartási támogatást. 
8.) Dönt az adósságkezelési szolgáltatásról, amennyiben a javasolt adósságcsökkentési támogatás
 összege nem haladja meg a 100 000 Ft-ot. 
9.) Megszünteti az adósságkezelési szolgáltatást. 
10.) Krízishelyzet esetén dönt az átmeneti segélyről (krízis segély), amennyiben a kérelmező 

esetében bekövetkezett a szociális rendelet 16.§ (3) bekezdésének második mondatában 
rögzített körülmények valamelyike. 

11.) Hátralék-kiegyenlítő támogatásról dönt, amennyiben a javasolt támogatás összege nem haladja 
meg az 50 000 Ft-ot”, 7 szavazattal, 10 ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett elvetette. 

 
9/2011. R E N D E L E T  

A képviselő-testület az elhangzott szóbeli kiegészítéssel megalkotja a Budapest Főváros XIX. ker. Kispest 
Önkormányzat képviselő-testületének 9/2011.(     ) rendeletét a képviselő-testület és szervei Szervezeti 
és Működési Szabályzatáról. 
(A testület a rendeletet 11 szavazattal, 5 ellenszavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadta.) 
 
 
A napirend 2-5. pontjai zárt ülés keretében kerültek megtárgyalásra. 
 
 
A testületi ülést a polgármester határozatképtelenség miatt berekesztette. 
 
 

kmf. 
 
 
 
 
 
 

   Gajda Péter   dr. Istvánfi Sándor 
                                       polgármester    jegyző 
 
 
 
 
 
 


