
Polgármester

Tisztelettel meghívom
a kispesti önkormányzat képviselő-testületének

2011. június 16-án (csütörtök) 8 óra 30 perces 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-III.
(Ötv. alapján zárt ülésen tárgyalandó)
(A III. sz. előterjesztés a helyszínen kerül kiosztásra)

Előadó: Tóthné Szabó Éva
a szociális és lakásügyi bizottság
elnöke

2.) Kispesti  Garázs  és  Parkoló  Üzemeltető  Kft.  felügyelő  bizottsági  tagságról  történő 
lemondás és új tag választás
(Ötv. alapján zárt ülésen tárgyalandó)
(A személyek megválasztásához minősített többség szavazata szükséges)

Előadó: Lazányi Ferenc
tagi képviselő

3.) Javaslat  a  Kispesti  Kft.  ügyvezetőjének,  FEB  tagjainak  és  könyvvizsgálójának 
megválasztására
(Ötv. alapján zárt ülésen tárgyalandó)
(A személyek megválasztásához minősített többség szavazata szükséges)

Előadó: Vidra Zoltán
tagi képviselő

4.) Gyermekorvosi praxisfelosztás, ezzel összefüggő kártalanítás
(Ötv. alapján zárt ülésen tárgyalandó)

Előadó: Mihály András
a KOSIE bizottság elnöke

5.) dr. Bizek Dezső szerződéshosszabbítási kérelme
(Ötv. alapján zárt ülésen tárgyalandó)

Előadó: Mihály András

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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a KOSIE bizottság elnöke
6.) Kérelem közszolgálati jogviszony fenntartására

(Ötv. alapján zárt ülésen tárgyalandó)
(A jogviszony fenntartásához minősített többség szavazata szükséges)

Előadó: dr. Kiss Anna
aljegyző

7.) Közterület-használati ügyben keletkezett fellebbezés
(Ötv. alapján zárt ülésen tárgyalandó)

Előadó: Gajda Péter
polgármester

8.) Javaslat a Közpark Kft. könyvvizsgálójának megválasztására
(Ötv. alapján zárt ülésen tárgyalandó)
(A személy megválasztásához minősített többség szavazata szükséges)
(Az előterjesztés a helyszínen kerül kiosztásra)

Előadó: dr. Kovács Bence
alpolgármester

9.) Bizottsági tagságról történő lemondás
(Ötv. alapján zárt ülésen tárgyalandó)

Előadó: Fekete László
a tulajdonosi bizottság elnöke

10.) Az Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottság tagjának lemondása, új tag választása
(Ötv. alapján zárt ülésen tárgyalandó)
(A személy megválasztásához minősített többség szavazata szükséges)

Előadó: Lazányi Ferenc
az ügyrendi és közbeszerzési bizottság
elnöke

11.) Budapest  Főváros  XIX.  ker.  Kispest  Önkormányzat  képviselő-testületének  …/2011.(      )  
önkormányzati  rendelete  a  2011.  évi  költségvetésről  szóló  6/2011.(III.10.)  önkormányzati  
rendelet módosításáról
(A rendelet elfogadásához minősített többség szavazata szükséges)

Előadók: Gajda Péter
polgármester
dr. Istvánfi Sándor
jegyző

Melleklet 1.
Melleklet 2.
Melleklet 3.
Bizottsági határozat 

http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2011/jun/11d_bizottsagi_hatarozat.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2011/jun/11c_3_melleklet.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2011/jun/11b_2_melleklet.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2011/jun/11a_1_melleklet.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2011/jun/11_2011_ktsgvetesi_rend_mod.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2011/jun/11_2011_ktsgvetesi_rend_mod.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2011/jun/11_2011_ktsgvetesi_rend_mod.pdf
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12/a.) Költségvetési előirányzat megnevezésének módosítása
     b.) Támogatási szerződés a Magyar Football Akadémia alapítvánnyal

Előadó: Gajda Péter
polgármester

13/a.) Törvényességi  észrevétel  a  vendéglátó  üzletek  működésének  korlátozásáról  szóló  37/2007.
(XI.23.) önkormányzati rendeletre

Előadó: dr. Istvánfi Sándor
jegyző

     b.) Budapest  Főváros  XIX.  ker.  Kispest  Önkormányzata  képviselő-testületének  …/2011.(     )  
önkormányzati rendelete a vendéglátó üzletek működésének korlátozásáról
(A rendelet elfogadásához minősített többség szavazata szükséges)

Előadók: Gajda Péter
polgármester
dr. Istvánfi Sándor
jegyző

14.) 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 kiegészítésér  ől  
(A rendelet elfogadásához minősített többség szavazata szükséges)

Előadók: Gajda Péter
polgármester
dr. Istvánfi Sándor
jegyző

15.) 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
(A rendelet elfogadásához minősített többség szavazata szükséges)

Előadók: Gajda Péter
polgármester
dr. Istvánfi Sándor
jegyző

16.) 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
(A rendelet elfogadásához minősített többség szavazata szükséges)

Előadók: Gajda Péter
polgármester
dr. Istvánfi Sándor
jegyző

http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2011/jun/14_kitunteto_dij_rend_kieg.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2011/jun/16_kornyezetvedelmi_rend_mod.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2011/jun/16_kornyezetvedelmi_rend_mod.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2011/jun/16_kornyezetvedelmi_rend_mod.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2011/jun/16_kornyezetvedelmi_rend_mod.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2011/jun/16_kornyezetvedelmi_rend_mod.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2011/jun/15_anyakonyvi_rendelet.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2011/jun/15_anyakonyvi_rendelet.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2011/jun/15_anyakonyvi_rendelet.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2011/jun/14_kitunteto_dij_rend_kieg.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2011/jun/14_kitunteto_dij_rend_kieg.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2011/jun/14_kitunteto_dij_rend_kieg.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2011/jun/13a-b_torv_eszrevetel_vendeglato_uzletek.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2011/jun/13a-b_torv_eszrevetel_vendeglato_uzletek.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2011/jun/13a-b_torv_eszrevetel_vendeglato_uzletek.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2011/jun/13a-b_torv_eszrevetel_vendeglato_uzletek.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2011/jun/12a-b_ktsgvetesi_eloir_megn_mod_futball.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2011/jun/12a-b_ktsgvetesi_eloir_megn_mod_futball.pdf
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17.) Budapest  Főváros  XIX.  ker.  Kispest  Önkormányzat  képviselő-testületének  …/2011.(      )  
önkormányzati rendelete a Kispesti Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tanulóinak térítési díj és 
tandíjfizetéséről   szóló  többször  módosított  15/2005.(V.17.)  önkormányzati  rendelet   
módosításáról
(A rendelet elfogadásához minősített többség szavazata szükséges)

Előadók: Gajda Péter
polgármester
dr. Istvánfi Sándor
jegyző

18.) Budapest  Főváros  XIX.  ker.  Kispest  Önkormányzat  képviselő-testületének  …/2011.(      )  
önkormányzati rendelete a Kispesti Deák Ferenc Gimnázium tanulóinak térítési díj és tandíj fizetési  
kötelezettségéről   szóló 21/2008.(VI.20.) önkormányzati rendelet módosításáról  
(A rendelet elfogadásához minősített többség szavazata szükséges)

Előadók: Gajda Péter
polgármester
dr. Istvánfi Sándor
jegyző

19.) Budapest  Főváros  XIX.  ker.  Kispest  Önkormányzat  képviselő-testületének  …/2011.(      )  
önkormányzati rendelete a Kispesti Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és 
a közterületek rendjéről   szóló 47/1995.(XII.22.) önkormányzati rendelet módosításáról  
(A rendelet elfogadásához minősített többség szavazata szükséges)

Előadók: Gajda Péter
polgármester
dr. Istvánfi Sándor
jegyző

Bizottsági határozat 

20.) Tájékoztató Horváth Zoltán a VAMÜSZ igazgatója vezetői megbízásának meghosszabbításáról
Előadó: Gajda Péter

polgármester

21.) Budapest Főváros XIX. ker. Önkormányzat Kispest Vagyonkezelő Műszaki Szervezete gazdasági 
vezetőjének  megbízása
(A gazdasági vezető megbízásához minősített többség szavazata szükséges)

Előadó: Ékes Gábor
alpolgármester

22.) Kispesti Uszoda intézményvezetői megbízása
(Az intézményvezetői megbízáshoz minősített többség szavazata szükséges)

Előadó: Ékes Gábor
alpolgármester

23.) Kispesti Uszoda gazdasági vezetőjének  megbízása
(A gazdasági vezető megbízásához minősített többség szavazata szükséges)

Előadó: Ékes Gábor
alpolgármester

http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2011/jun/19_kozter_rendelet_mod.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2011/jun/18_deak_gimn_teritesidij_rend_mod.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2011/jun/17_muveszeti_iskola_teritesidij_rend_mod.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2011/jun/17_muveszeti_iskola_teritesidij_rend_mod.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2011/jun/19a_bizottsagi_hatarozat.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2011/jun/19_kozter_rendelet_mod.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2011/jun/19_kozter_rendelet_mod.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2011/jun/19_kozter_rendelet_mod.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2011/jun/18_deak_gimn_teritesidij_rend_mod.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2011/jun/18_deak_gimn_teritesidij_rend_mod.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2011/jun/18_deak_gimn_teritesidij_rend_mod.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2011/jun/17_muveszeti_iskola_teritesidij_rend_mod.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2011/jun/17_muveszeti_iskola_teritesidij_rend_mod.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2011/jun/17_muveszeti_iskola_teritesidij_rend_mod.pdf
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24.) Gazdasági Program a 2011-2014. évekre
Előadó: Gajda Péter

polgármester

25.) Egyházi  funkciót  szolgáló kispesti  épületek,  ingatlanok felújításának a támogatására benyújtott 
pályázatok elbírálása

Előadó: Gajda Péter
polgármester

Bizottsági határozat 

26.) A  Budapest,  XIX.  kerület  Fő  u.  38.  szám alatt  található  üres  ingatlan  pályázat  útján  történő 
bérbeadása

Előadó: Gajda Péter
polgármester

Bizottsági határozat 

27.) Jerikó Keresztény Humán Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola kérelme
Előadó: Gajda Péter

polgármester
Bizottsági határozat 

28/a.) Kispest zászló használatának engedélyezése iránti kérelem (KINYE)
Előadó: Gajda Péter

polgármester

     b.) Kispest név és Kispest címer használatának az engedélyezése iránti kérelem (Kispesti Kerékpáros 
Sport Egyesület) 

Előadó: Gajda Péter
polgármester

29.) Kispest Közbiztonságáért Alapítvány közhasznú jelentése a 2010. évi tevékenységéről
Előadó: Gajda Péter

polgármester

30.) A KÖZPARK Kispesti Köztisztasági és Közfoglalkoztatási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
ügyvezetőjének bejelentése

Előadó: Gajda Péter
polgármester

31.) „Wekerle,  ahol  értéket  őriz  az  idő”  pályázattal  kapcsolatos  konzorciumi  együttműködési 
megállapodás módosítás

Előadó: Gajda Péter
polgármester

http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2011/jun/31_wekerle_palyazat_egyutt_mod.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2011/jun/31_wekerle_palyazat_egyutt_mod.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2011/jun/30_kozpark_ugyvezeto_bejelentese.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2011/jun/30_kozpark_ugyvezeto_bejelentese.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2011/jun/29_kispest_kozbizt_alapitvany_2010jel.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2011/jun/28b_kispest_nev_cimer_kerekparos.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2011/jun/28b_kispest_nev_cimer_kerekparos.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2011/jun/28a_kispest_zaszlo_hasznalat_kinye.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2011/jun/27a_bizottsagi_hatarozat.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2011/jun/27_jeriko_iskola_kerelme.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2011/jun/26a_bizottsagi_hatarozat.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2011/jun/26_fo_u_38_berbeadas.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2011/jun/26_fo_u_38_berbeadas.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2011/jun/25a_bizottsagi_hatarozat.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2011/jun/25_egyhazi_palyazatok.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2011/jun/25_egyhazi_palyazatok.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2011/jun/24_gazdasagi_program_2011_2014.pdf
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32.) Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának emelése
Előadó: Gajda Péter

polgármester
Bizottsági határozat 

33.) Átfogó  értékelés  a  Budapest  Főváros  XIX.  ker.  Kispest  Önkormányzat  gyermekjóléti  és 
gyermekvédelmi feladatainak 2010. évi ellátásáról

Előadó: Vinczek György
alpolgármester

Beszámoló
Bizottsági határozat

34.) Kispesti  Családsegítő  Szolgálat  és  Gyermekjóléti  Központ  Alapító  Okirat  módosítás,  egységes 
szerkezetben foglalt Alapító Okirat, SZMSZ módosítás
(Alapító Okirat és SZMSZ elfogadásához minősített többség szavazata szükséges)

Előadó: Vinczek György
alpolgármester

35.) A Kispesti Sport Nonprofit Kft. részére nyújtandó fejlesztési támogatás
Előadó: Ékes Gábor

alpolgármester

36.) Nagy Tamás és Romhányi Éva kérelme gépkocsitároló ingatlan jogi helyzetének rendezésére
Előadó: Ékes Gábor

alpolgármester
Bizottsági határozat 

37.) Eördögh Gábor és Bánfi Marianna kérelme gépkocsitároló ingatlan jogi helyzetének rendezésére
Előadó: Ékes Gábor

alpolgármester
Bizottsági határozat 

38.) Javaslat a Bp. XIX., Fő u. 22. (161965 hrsz.) sz. alatti Vigadó épületének hasznosítására
Előadó: Ékes Gábor

alpolgármester
Bizottsági határozat 

39.) Az önkormányzat tulajdonában álló bérlakások elidegenítésének felfüggesztése
Előadó: Ékes Gábor

alpolgármester
Bizottsági határozat 

40.) Budapest, XIX., 166906/93 hrsz-ú, KAC pálya melletti közterület hasznosítása
Előadó: Ékes Gábor

alpolgármester
Bizottsági határozat 

http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2011/jun/40a_bizottsagi_hatarozat.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2011/jun/40_kac_palya_melletti_kozter_haszn.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2011/jun/39a_bizottsagi_hatarozat.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2011/jun/39_berlakas_elidegenites_felfugg.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2011/jun/38a_bizottsagi_hatarozat.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2011/jun/38_fo_u_22_vigado_hasznositas.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2011/jun/37a_bizottsagi_hatarozat.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2011/jun/37_eordogh_gabor_garazs.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2011/jun/36a_bizottsagi_hatarozat.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2011/jun/36_nagy_tamas_garazs.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2011/jun/35_kispest_sport_kft_tamogatas.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2011/jun/34_csaladsegito_szmsz_alapito_okirat.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2011/jun/34_csaladsegito_szmsz_alapito_okirat.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2011/jun/33b_bizottsagi_hatarozat.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2011/jun/33a_gyermekvedelmi_ertekeles_besz.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2011/jun/33_gyermekvedelmi_ertekeles_eloterj.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2011/jun/33_gyermekvedelmi_ertekeles_eloterj.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2011/jun/32a_bizottsagi_hatarozat.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2011/jun/32_nem_lakascelu_berleti_dij_emeles.pdf


7

41.) Együttműködési megállapodás az Erkel Ferenc Általános Iskola bővítésének projekt menedzseri 
munkálataira

Előadó: Ékes Gábor
alpolgármester

42.) Kispest Női Kézilabda Klub névhasználati kérelme
Előadó: Ékes Gábor

alpolgármester

43.) Pályázat benyújtása a KMOP-3.3.3.-11 kódszámú pályázati felhívásra
Előadó: dr. Kovács Bence

alpolgármester

44.) Határidő hosszabbítás
Előadó: dr. Kovács Bence

alpolgármester

45.) Kispesti Garázs és Parkoló Üzemeltető Kft. 2010. évi mérlegjelentése és a 2011. évre vonatkozó 
üzleti terv, valamint a felügyelő bizottság munkaterve

Előadó: Lazányi Ferenc
tagi képviselő

46.) KÖZPARK Nonprofit Kft. 2010. évi beszámolója
Előadó: Lackner Csaba

tagi képviselő

47.) Együttműködési megállapodás a „Forrásház” Európa Uniós projekt megvalósítása érdekébenII.  
számú módosítás

Előadó: Vidra Zoltán
tagi képviselő

48.) Jegyzői pályázat kiírása
Előadó: Tóthné Szabó Éva

képviselő

49.) Oktatási intézmények vezetőinek megbízása
Előadó: Mihály András

a KOSIE bizottság elnöke
50.) Alapítványi pályázatok támogatásának elbírálása

Előadó: Mihály András
a KOSIE bizottság elnöke

51.) Óvodai alapító okiratok módosítása
(Alapító Okirat elfogadásához minősített többség szavazata szükséges)

Előadó: Mihály András
a KOSIE bizottság elnöke

Bizottsági határozat 

52.) Javaslat az Arany Óvoda gyógypedagógiai asszisztensi státuszának létrehozására
Előadó: Mihály András

a KOSIE bizottság elnöke
Bizottsági határozat 

http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2011/jun/52a_bizottsagi_hatarozat.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2011/jun/52_arany_ovoda_gyogyped_asszisztens.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2011/jun/51a_bizottsagi_hatarozat.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2011/jun/51_ovodai_alapito_okiratok_modositasa.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2011/jun/50_alapitvanyi_palyazatok_elbiralasa.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2011/jun/49_okt_int_vezetoi_megbizas.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2011/jun/48_jegyzoi_palyazat_kiirasa.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2011/jun/47_forrashaz_egyuttmuk_megall.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2011/jun/47_forrashaz_egyuttmuk_megall.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2011/jun/46_kozpark_beszamolo_2010.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2011/jun/45_kispesti_garazs_kft_merleg_uzletiterv.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2011/jun/45_kispesti_garazs_kft_merleg_uzletiterv.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2011/jun/44_hatarido_hosszabbitas.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2011/jun/43_kmop_palyazati_felhivas.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2011/jun/42_kezilabda_klub_nevhasznalat.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2011/jun/41_erkel_iskola_bovitese.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2011/jun/41_erkel_iskola_bovitese.pdf
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53.) Javaslat  az  Árnyas  Óvoda  (1192  Budapest,  Vonás  utca  10.)  gyógypedagógiai  asszisztensi  
álláshelyének kialakítására

Előadó: Mihály András
a KOSIE bizottság elnöke

Bizottsági határozat 

54.) 2011/2012-es tanév pedagógus álláshelyeinek változása
Előadó: Mihály András

a KOSIE bizottság elnöke
Bizottsági határozat 

55.) Wekerlei  Kultúrház  és  Könyvtár  Alapító  Okiratának és Szervezeti  és  Működési  Szabályzatának 
módosítása
(Alapító Okirat és SZMSZ elfogadásához minősített többség szavazata szükséges)

Előadó: Mihály András
a KOSIE bizottság elnöke

Bizottsági határozat 

56.) Beszámoló a kispesti sportszervezetek 2010. évi tevékenységéről
Előadó: Mihály András

a KOSIE bizottság elnöke

57.) Projekt beszámoló a polgármesteri hivatal szervezetfejlesztéséről
Előadó: Kormány Tamás

a CONTROLL Zrt. 
vezérigazgatója

58.) Megállapodás megkötése a BRFK és a Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat között:
- Közterületi térfigyelő rendszer üzemeltetésére és
- Túlszolgálat finanszírozására

Előadó: Gajda Péter
polgármester

59.) Tájékoztató a két testületi ülés között  történt fontosabb eseményekről (május, június)
Előadó: Gajda Péter

polgármester

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

polgármester

61.) Képviselői kérdések

Gajda Péter polgármester

http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2011/jun/58_brfk_megall_terfigyelo_tulszolg.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2011/jun/58_brfk_megall_terfigyelo_tulszolg.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2011/jun/60_lejart_hatarideju_hatarozatok.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2011/jun/59_ket_ules_kozti.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2011/jun/58_brfk_megall_terfigyelo_tulszolg.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2011/jun/57_hivatli_szervezetfejlesztes_beszamolo.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2011/jun/56_sportszervezetek_2010_beszamolo.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2011/jun/55a_bizottsagi_hatarozat.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2011/jun/55_WKK_alapito_okitat_szmsz_modositas.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2011/jun/55_WKK_alapito_okitat_szmsz_modositas.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2011/jun/54a_bizottsagi_hatarozat.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2011/jun/54_2011_2012_ped_allashely_valtozas.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2011/jun/53a_bizottsagi_hatarozat.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2011/jun/53_arnyas_ovoda_gyogyped_asszisztens.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2011/jun/53_arnyas_ovoda_gyogyped_asszisztens.pdf

	Gajda Péter polgármester

