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Előterjesztés a Képviselő-testület részére 
a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. részére céltartalék felszabadításáról 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2011. 
évi költségvetéséről szóló 6/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet 15. mellékletében elfogadta a 
KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. jutalom előirányzatát A jutalom kifizetéséhez 
szükséges a céltartalékban jóváhagyott előirányzat felszabadítása, melyhez az alábbiakat teljesztem 
elő. 

A KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. 2008. évi megalakulása óta a kerületi 
közfoglalkoztatással összehangolva végzi feladatait elsősorban a helyi közterületek fenntartásában, a 
köztisztaság és településtisztaság biztosításában, a környezet és a közbiztonság védelme érdekében. 
A 2010-11 év fordulóján a közfoglalkoztatás területén az elmúlt évek legnagyobb változása történt. 
A KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. a megváltozott foglalkoztatási feltételekhez 
gyorsan és jól alkalmazkodott. Külső pályázatíró cég igénybevétele nélkül az alábbi öt nyertes 
pályázatot készítette el, nyújtotta be és valósítja meg a kerületi szociálisan rászoruló, munkanélküli 
kőbányai lakosok támogatott foglalkoztatása érdekében: 

l. Rövid időtartamú közfoglalkoztatás (4 óra/munkanap): 

létszám foglalkoztatás foglalkoztatás 
(fő) kezdete vége 

83 2011.03.01. 2011.05.31. 
83 2011.05.15. 2011.09.14. 
83 2011.09.01. 2011.11.30. 

2. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (6 óra/munkanap): 

létszám foglalkoztatás foglalkoztatás 
(fő) kezdete vége 

25 2011.03.01. 2011.12.31. 

3. Értékteremtő közfoglalkoztatás (8 óra/munkanap): 

létszám foglalkoztatás foglalkoztatás 
(fő) kezdete vége 

40 2011.04.01. 2011.12.31. 

4. TÁMOP 1.1.3. (8 óra/munkanap): 

létszám foglalkoztatás foglalkoztatás 

(fő) kezdete vége 
12 2011.05.16. 2011.10.31. 



5. OFA közmunkaszervező (6 óra!munkanap) 

létszám foglalkoztatás foglalkoztatás 

(fő) kezdete vége 
2 2011.04.01. 2011.09.30. 

A Polgármesteri Hivatal év eleji átszervezése következtében március végétől jelentős mennyiségű új 
működtetési feladatot kapott a KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. A feladatok átvételét 
követően a végrehajtást haladéktalanul megkezdve, fennakadás nélkül több esetben az örökölt 
elmaradást csökkentve végezte: 

A helyi közterületek fenntartásában: 

• magassági gallyazás, 

• közutak fuszelvény biztosítása, 

• kiszáradt fák kivágása, 

• egynyári virágok kiültetése, 

• virágkosarak kihelyezése, 

• növényvédelem, 

• j átszószerek karbantartása, 

• parki berendezési tárgyak karbantartása, 

• a Körösi Csoma sétány díszvilágítása és a szökőkút karbantartása, Bányató szökőkút 

üzemeltetése. 

A köztisztaság és településtisztaság biztosításában: 

• illegális szemét elszállítása, 

• kutyaürülék gyűjtők kihelyezése és üzemeltetése kutyafuttatókkal együtt. 

Az épített és természeti környezet védelmében: 

• lakóközösség kertszépítése, közösségi kertek kialakítása, 

• lakossági komposztálás. 

A régi és az új feladatokat együttesen a KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. az év első 
felében úgy végezte el, hogy a Virágos Magyarországért verseny szakértőkből álló zsűrije a július 
hónap végi helyszíni bejárása során, véleményében kitért arra, hogy Kőbánya zöldterületei az elmúlt 
évek során nem voltak ilyen rendezettek és tiszták. A fejlődést a kerület - általánosnak egyáltalán 
nem mondható módon - a nagy parkgondozó cégek bevonása nélkül, magas arányú 
közfoglalkoztatással érte el. Fentiekre tekintettel kérem a tisztelt képviselő-testületet a céltartalékban 
biztosított előirányzat felszabadítására. 



Döntési javaslat: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az előterjesztés 
l. mellékletében foglalt határozatot. 

Budapest, 2011. augusztus 30. n 
Törvényessé i szempontból ellenjegyzem: 



l. melléklet az előterjesztéshez 

A Képviselő-testület .... /2011. ( ... )határozata 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2011. 
évi költségvetéséről szóló 6/2011. (II. 18.) rendelet 15. mellékletében a "KŐKERT jutalom" című 
költségvetési sor bruttó 9 OOO eFt összegű előirányzatát felszabadítja. 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert az előirányzat-módosítás végrehajtására, a vonatkozó 
megállapodás megkötésére, illetve a költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a 
szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

azonnal 
polgármester 
gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alpolgármester 
jegyző 

Polgármesteri Kabinet 
Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 



Dr. Pap Sándor 

alpolgármester részére 

2011 AUS 1 7. 

Tisztelt Alpolgármester Úr! 

A 20 ll. évi Kőbányai Önkormányzat költségvetésében ,jutalom" megnevezéssel 
céltartalékba helyezett teljes összeg felszabadítását illetve akifizetését javaslom a KÖKERT 
Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú Korlátolt 
Felelősségű Társaság munkatársai számára. 

Az elmúlt időszakban munkájukkal nagymértékben hozzájárultak ahhoz, hogy a környezetünk 
rendezett és "virágos" lett. A "Virágos Magyarország" pályázat zsűrije is elismeréssel szólt az 
elért eredményeikről, a kerület szépítése érdekében tett erőfeszítéseikrőL A bejárás során 
megtapasztalhattuk a gondos és szakszerű munkát, melyet a vállalt határidőre teljesítettek 

Budapest, 2011. augusztus 15. 

Köszönettel: 


