
Polgármester

Tisztelettel meghívom
a kispesti önkormányzat képvisel -testületénekő

2011. május 17-én (kedden) 8 óra 30 perces kezdettel
a polgármesteri hivatal nagytermében

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

Napirend:

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

El adóő : Lazányi Ferenc
az ügyrendi és közbeszerzési
bizottság elnöke

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

El adóő : Lazányi Ferenc
az ügyrendi és közbeszerzési
bizottság elnöke

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

El adó:ő Tóthné Szabó Éva
szociális és lakásügyi bizottság elnöke

4.) A Vagyonkezel  M szaki Szervezet intézményvezet i megbízásaő ű ő
(Ötv. alapján zárt ülésen tárgyalható)
(Az el terjesztés a kés bbiekben kerül kiküldésre)ő ő

El adó:ő Ékes Gábor
alpolgármester

5.) Kispesti Uszoda intézményvezet i megbízásaő
(Ötv. alapján zárt ülésen tárgyalható)
(Az el terjesztés a kés bbiekben kerül kiküldésre)ő ő

El adó:ő Ékes Gábor
alpolgármester

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.)          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 min sített többség szavazata szükséges)ő
El adók:ő Gajda Péter

polgármester
dr. Istvánfi Sándor
jegyző

Melléklet
Melléklet 2
Melléklet 3
Bizottsági határozat    

7.) Budapest  Főváros  XIX.  ker.  Kispest  Önkormányzat  képviselő-testületének  …/2011.
(     ) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról
(A rendelet elfogadásához min sített többség szavazata szükséges)ő

El adó:ő dr. Kovács Bence
az SZMSZ el készít  munkacsoportő ő
elnöke

Rendelet tervezet  
Általános indoklás 
Előzetes hatásvizsgálat 

8.) 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
(A rendelet elfogadásához min sített többség szavazata szükséges)ő

El adók:ő Gajda Péter
polgármester
dr. Istvánfi Sándor
jegyző

9.) 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
(A rendelet elfogadásához min sített többség szavazata szükséges)ő

El adók:ő Gajda Péter
polgármester
dr. Istvánfi Sándor
jegyző

http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2011/maj/09_anyakonyvi_rendelet.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2011/maj/09_anyakonyvi_rendelet.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2011/maj/09_anyakonyvi_rendelet.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2011/maj/09_anyakonyvi_rendelet.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2011/maj/09_anyakonyvi_rendelet.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2011/maj/09_anyakonyvi_rendelet.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2011/maj/08_kitunteto_dij_rendelet.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2011/maj/08_kitunteto_dij_rendelet.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2011/maj/08_kitunteto_dij_rendelet.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2011/maj/07_elozetes_hatasvizsgalat.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2011/maj/07_altalanos_indokolas.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2011/maj/07_szmsz_rendelet_tervezet.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2011/maj/07_eloterjesztes_szmsz.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2011/maj/07_eloterjesztes_szmsz.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2011/maj/07_eloterjesztes_szmsz.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2011/maj/06_bizottsagi_hatarozat.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2011/maj/06_3_melleklet.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2011/maj/06_2_melleklet.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2011/maj/06_1_melleklet.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2011/maj/06_2011_evi_koltsegvetesi_rendelet_modositasa.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2011/maj/06_2011_evi_koltsegvetesi_rendelet_modositasa.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2011/maj/06_2011_evi_koltsegvetesi_rendelet_modositasa.pdf
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10.) 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 min sített többség szavazata szükséges)ő

El adók:ő Gajda Péter
polgármester
dr. Istvánfi Sándor
jegyző

Bizottsági határozat
11.) Projekt beszámoló a polgármesteri hivatal szervezetfejlesztéséről

El adó:ő Kormány Tamás
a CONTROLL Zrt. 
vezérigazgatója

12.) Gazdasági Program a 2011-2014. évekre
El adó:ő Gajda Péter

polgármester

Bizottsági határozat

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

El adó:ő Gajda Péter
polgármester

Bizottsági határozat   

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

El adó:ő Gajda Péter
polgármester

Bizottsági határozat

15.) Jerikó Keresztény Humán Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola kérelme
El adó:ő Gajda Péter

polgármester

Bizottsági határozat

16.) Kispest zászló használatának engedélyezése iránti kérelem (KINYE)
El adó:ő Gajda Péter

polgármester

17.) Kispest Közbiztonságáért Alapítvány közhasznú jelentése a 2010. évi tevékenységéről
El adó:ő Gajda Péter

polgármester

http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2011/maj/17_kispest_kozbiztonsagaert_alapitvany_2010.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2011/maj/16_kispest_zaszlo_hasznalat_kerelem.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2011/maj/15_bizottsagi_hatarozat.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2011/maj/15_jeriko_iskola_kerelme.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2011/maj/14_bizottsagi_hatarozat.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2011/maj/14_fo_u_38.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2011/maj/14_fo_u_38.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2011/maj/13_bizottsagi_hatarozat.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2011/maj/13_egyhazi_palyazatok.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2011/maj/13_egyhazi_palyazatok.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2011/maj/12_bizottsagi_hatarozat.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2011/maj/12_gazdasagi_program.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2011/maj/11_projekt_beszamolo_szervezetfejlesztesrol.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2011/maj/10_bizottsagi_hatarozat.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2011/maj/10_kornyezetvedelmi_rendelet_modositasa.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2011/maj/10_kornyezetvedelmi_rendelet_modositasa.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2011/maj/10_kornyezetvedelmi_rendelet_modositasa.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2011/maj/10_kornyezetvedelmi_rendelet_modositasa.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2011/maj/10_kornyezetvedelmi_rendelet_modositasa.pdf
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18.) A  KÖZPARK  Kispesti  Köztisztasági  és  Közfoglalkoztatási  Nonprofit  Korlátolt 
Felelősségű Társaság ügyvezetőjének bejelentése

El adó:ő Gajda Péter
polgármester

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

El adó:ő Vinczek György
alpolgármester

Beszámoló
Bizottsági határozat

20.) A Kispesti Sport Nonprofit Kft. részére nyújtandó fejlesztési támogatás

El adó:ő Ékes Gábor
alpolgármester

21.) Nagy Tamás és Romhányi Éva kérelme gépkocsitároló ingatlan jogi helyzetének rendezésére
El adó:ő Ékes Gábor

alpolgármester

Bizottsági határozat

22.) Eördögh Gábor és Bánfi Marianna kérelme gépkocsitároló ingatlan jogi helyzetének rendezésére
El adó:ő Ékes Gábor

alpolgármester

Bizottsági határozat

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

El adó:ő Lazányi Ferenc
tagi képviselő

24.) KÖZPARK Nonprofit Kft. 2010. évi beszámolója

El adó:ő Lackner Csaba
tagi képviselő

25.) Együttműködési  megállapodás  a  „Forrásház”  Európa  Uniós  projekt  megvalósítása 
érdekében - II. számú módosítás
(Az el terjesztés a kés bbiekben kerül kiküldésre.)ő ő

El adó:ő Vidra Zoltán
tagi képviselő

http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2011/maj/25_Forrashaz__egyuttmukodesi_megallapodas.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2011/maj/25_Forrashaz__egyuttmukodesi_megallapodas.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2011/maj/23_kispesti_garazs_kft_merleg_uzleti_terv.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2011/maj/23_kispesti_garazs_kft_merleg_uzleti_terv.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2011/maj/22_bizottsagi_hatarozat.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2011/maj/22_kos_11_eordogh_garazs.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2011/maj/22_bizottsagi_hatarozat.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2011/maj/21_kos_13_%20nagy_tamas_garazs.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2011/maj/20_Kispest_Sport_Kft_tamogatas.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2011/maj/19_bizottsagi_hatarozat.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2011/maj/19_gyermekvedelmi_ertekeles_2010.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2011/maj/19_eloterjesztes_gyermekvedelmi_ertekeles.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2011/maj/19_eloterjesztes_gyermekvedelmi_ertekeles.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2011/maj/19_eloterjesztes_gyermekvedelmi_ertekeles.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2011/maj/18_KOZPARK_ugyvezetojenek_bejelentese.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2011/maj/18_KOZPARK_ugyvezetojenek_bejelentese.pdf
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26.) Tájékoztató a két testületi ülés között  történt fontosabb eseményekről
El adóő : Gajda Péter

polgármester

27.) Jelentés lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
El adóő : Gajda Péter

polgármester

28.) Képvisel i kérdésekő

Kérem, indokolt távolmaradását a 282-9041-es telefonszámon szíveskedjen bejelenteni.
Budapest, 2011. május 9.

Gajda Péter

http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2011/maj/27_lejart_hatarideju_hatarozatok.pdf
http://www.kispest.hu/uploads/file/testuleti-ulesek/2011/maj/26_ket_ules_kozti.pdf

