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Tisztelt Képviselő-testület! 

A Kőbányai Cigány Kisebbségi Önkormányzat és a Kőkért Kft. közös elkép
zelésükkel kapcsolatban kérelemmel fordult Verbai Lajos polgármester úrhoz. 
A kérelemben (mellékelve) leírják, hogy együttműködnének cigány származású 
dolgozók OKJ-s parkgondozói és gépkezelői képzésével kapcsolatban. Az 
együttműködés forrásaként kérik, hogy a 2009. évi költségvetésében - 15. sz. 
melléklet - biztosított 1.000.000 Ft pályázati önrészt. 

A Kőkért Kft. 2009. szeptember 21-én kelt - a polgármesterhez címzett -
levelében a kérelmét kiegészítette konkretizálva a képzésre vonatkozó adatokat 
és a költségvetést, valamint tájékoztatást adott arról, hogy a képzési költségeket 
saját költségvetéséből is kiegészíti. A Kőbányai Cigány Kisebbségi Önkor
mányzat 2009. szeptember 23-án megtartott képviselő-testületi ülésén meghozta 
57/2009.(IX.23.) sz. határozatát, melyben egyetértett és javasolta a pályázati 
önrészként rendelkezésre álló 1.000.000 Ft összegű céltartalékot a Kőkért Kő
bányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú 
Kft.-nél alkalmazásban álló roma származású dolgozók OKJ-s szakképzésére és 
vizsgáztatására fordítsák. 

A Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottság szeptember 29-ei ülésén tár
gyalta az előterjesztést, melynek határozatát a bizottság elnöke a testületi ülésen 
ismerteti. 



H A T Á R O Z A T I J A V A S L A T : 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 
2009. évi költségvetésében (15. sz. melléklet 3. sor) a Kőbányai Cigány Kisebb
ségi Önkormányzat részére pályázati önrészként rendelkezésre álló 1.000.000 Ft 
összegű céltartalékot a Kőbányai Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségveté
sébe a pénzeszközátadás sorra átcsoportosítja. Az összeg a KŐKÉRT Kőbányai 
Non-profit Közhasznú Kft. alkalmazásában álló roma származású dolgozók 
parkgondozói és gépkezelői OKJ-s szakképzésére és vizsgáztatására használható 
fel. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért: Hajdú Péter főosztályvezető 

B u d a p e s t , 2009. szeptember 30. ikrf 
Hajdú Péter 

főosztályvezető 

Törvényességi szempontból látta: 

dr. Neszteli István 
j e g y z ő 
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Tisztelt Verbai Lajos Úr! 

Előadó: 

Az alábbiakban kérjük Polgármester Úr segítő támogatását. 
A KŐKÉRT Kft és a Kőbányai Cigány Kisebbségi Önkormányzat együttműködése 
folyamatos. Azon túl, hogy közcélú foglalkoztatottaink jelentős része cigány 
származású, együttműködésünk eredményeként az idei évben további 17 fő cigány 
származású dolgozónak biztosítunk munkát a Roma program keretén belül 
közhasznú foglalkoztatási formában. 
Együttműködésünk tartalmi fejlesztése érdekében a Kőbányai Cigány Kisebbségi 
Önkormányzat kezdeményezésére készítettük elő a cigány származású dolgozóink 
OKJ-és parkgondozói illetve gépkezelői képzésére vonatkozó mellékelt 
megállapodást. A megállapodás létrejötte és megvalósítása középtávon 
általánosan javítaná a képzésben résztvevő cigány származású dolgozók munkaerő 
piaci helyzetét, rövidtávon pedig a KŐKÉRT Kft-nél végzett munkájuk minőségét, 
eredményességét. 
A mellékelt megállapodás megkötésének feltétele a Kőbányai Cigány Kisebbségi 
Önkormányzatnak pályázati célok megvalósítására célhoz kötötten biztosított keret 
felszabadítása. 

Kérjük Tisztelt Polgármester Urat, hogy egyetértése esetén támogassa a közös 
elképzelésünk megvalósítását. 

Budapest, 2009. szeptember 7. 

Tisztelettel: 

HanczSándor 
KŐKÉRT Non-profit Közhasznú Kft Kőbányai Cigány Kisebbségi Önkormányzat 

http://www.kokertkft.hu
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Tisztelt Verbai Lajos Úr! 

2009. szeptember 7-én kelt levelünkben kértük Polgármester Úr támogatását a KŐKÉRT Kft cigány 
származású dolgozóinak képzéséhez. Az azóta felmerült kérdések, felvetések alapján levelünket az 
alábbiakkal egészítjük ki: 

A KŐKÉRT Kft. 2008. június 1-től kezdte meg működését a tevékenységében előd Szociális 
Foglalkoztató dolgozói állományára alapozva. Rövid időn belül szembesültünk azzal, hogy a megnőtt 
feladatmennyiség ellátására nem alkalmas az örökölt termelési szervezeti felépítés. A 70 fő közhasznú 
dolgozó munkáját két fő irányította. A dolgozók nem hogy munkatársaikért, de a saját munkájukért 
sem éreztek, illetve vállaltak felelősséget. A termelés szervezeti felépítésében szükségessé vált a 
helyszíni irányítás szintjének kialakítása. 

A két rövid megvalósíthatósági idejű megoldás közül - új munkaerő felvétele; kiválasztás a 
rendelkezésre álló saját állományból - az utóbbit választottuk, elsősorban az alábbi okokból: 

- a szociális alapú foglalkoztatás egyik fő célja hogy az abban résztvevők kompetenciáinak 
növelésével javuljanak esélyeik a nyílt munkaerő piacon történő elhelyezkedésre, 

- példa és motiváló a többiek számára a belső állományból történő kiemelés: „Ha többet 
vállalok, ha jobban dolgozok, előre léphetek a belső ranglétrán." 

- a meglévő dolgozókról rendelkezésre állnak az aktuális ismeretek, 
a meglévő dolgozók helyismerete, 

- tényleges bázisadatok hiányában gazdálkodási szempontból kockázatos lett volna új, nem 
szociális alapon foglalkoztatott „teljes árú" dolgozók felvétele. 

A választott megoldás gyenge pontja egyértelműen a kiemeltek szakismereteinek hiánya volt, melyen 
lépésről - lépésre haladva igyekeztünk és igyekszünk javítani. 

• Tavasszal kisgépkezelői tanfolyamot szerveztünk 24 dolgozónk részvételével a kerületi 
Magyar Gyula Szakközépiskola bevonásával. 

• A géphasználati állagmegóvási fegyelem növelése érdekében szervizelő szakszerelők 
magyarázták el, hogy a nem megfelelő géphasználatnak konkrétan milyen károsodást okozott 
a gépben. 

• Hét technikusi képzésben résztvevő diák dolgozott nálunk 3 hetes nyári gyakorlaton a fenti 
kertészeti szakközépiskolából idejük fele részében brigádokba integrálva. 

Természetesen ezen intézkedések nem lehetnek olyan hatással dolgozóink munkájának szakmaiságára 
és a nyílt munkaerő piacon történő elhelyezkedési esélyeik javulására, mint egy OKJ-és, államilag 

http://www.kokertkft.hu


elismert képzésben való részvétel, a megszerzett ismeretek azonnali gyakorlati alkalmazásának 
lehetőségével. 

A fentiekből egyértelműen következik, hogy örömmel fogadtuk a Kőbányai Cigány Kisebbségi 
Önkormányzat kezdeményezését, miszerint anyagilag is támogatni kívánja a cigány származású 
dolgozóink OKJ-s parkgondozói illetve gépkezelői képzését. Természetesen a KŐKÉRT Kft saját 
költségvetése terhére részt vállal a képzés finanszírozásából. Működésünk megkezdésétől integráltan 
foglalkoztatjuk dolgozóinkat, és az arra érdemes, nem cigány származású dolgozóinkat is szeretnénk 
képezni. 

A tervezett képzés legfontosabb adatai: 

A parkgondozó szakma követelményrendszere: 

1. Iskolai előképzettség: Nem igényel befejezett iskolai végzettséget. 
Pályaalkalmassági követelmények: Nem szükségesek. 
Szakmai alkalmassági követelmények: Nem szükségesek. 

2. Óraszám: 220 
3. Elmélet aránya: 30% 

Gyakorlat aránya: 70% 
4. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges 

Az 54 622 01 0100 21 01 azonosító számú, Parkgondozó megnevezésű rész-szakképesítés 
szakmai követelménymoduljainak 

azonosítója megnevezése 

2220-06 Kertészeti alapismeretek 
2221-06 Munkavállalói ismeretek 
2234-06 Növényismeret 
2237-06 Kertfenntartás 

A tanfolyamok költségei: 

Parkgondozó: OKJ-s (állam által elismert) képzés, 65.000. Ft+25.000. Ft vizsgadíj, (8 alkalom G'í? o ^ j 
elmélet, a bizonyítvány mellé adják a fenn részletezett tartalmú tanúsítványt is) Motorfűrész / 
használatára nem jogosít! 

Motorfűrész-kezelő: OKJ-s (állam által elismert) képzés, 85.000. Ft + 25.000. Ft vizsgadíj, (10 
alkalom, belépési szint B kategória), a bizonyítvány mellé erdészeti - és mezőgazdasági gépkezelő 
jogosítványt kapnak a hallgatók 

Kisgépkezelő: 24.600. Ft/fő (3 alkalom, a tanfolyam végén a hallgatók tanúsítványt kapnak, melyben 
feltüntetésre kerülnek a géptípusok) Motorfűrész használatára nem jogosít! 

(Az árak minimum 15 fős csoport esetén értendők.) 

A képzésben résztvevők tervezett létszáma és költsége: 

Parkgondozó: 15 fő 1.350.000 Ft 
Motorfűrész-kezelő: 4 fő 440.000 Ft 
Kisqépkezelő: 
összesen: 24 fő 1.913.000 Ft 



A tervezett képzés és a foglalkoztatás összehangolása: 

Jelenleg, összesen 47 főt foglalkoztatunk TÁMOP támogatással és a Roma Program keretén belül, a 
szintén központi forrásból támogatott közhasznú foglalkoztatási formában. 

A TÁMOP-os foglalkoztatási formában 30 fő dolgozik a KŐKÉRT Kft-ben. Túlnyomó részben 
cigány származásúak. E támogatási forma lehetőséget biztosít arra, hogy a minimális bérnél magasabb 
(90-100 eFt), 100%-ban uniós és hazai központi költségvetési forrásból támogatott bért tudjunk adni a 
dolgozóink arra érdemes részének. A támogatás célja a foglalkoztatás elősegítése, ezért a támogató 
ellenőrzi, hogy a támogatás lejártát követő fél év múlva, a támogatottak közül hányan dolgoznak a 
támogatást igénybevevő foglalkoztatónál. 

A Roma Program keretén belül 17 fő dolgozik jelenleg a KŐKÉRT Kft-ben. A támogatás aránya a 
70.000 Ft-os bér és járulékainak 80%, amit a KŐKÉRT Kft-nek kell kiegészítenie a minimálbérre és 
járulékaira. 

E fenti két foglalkoztatási formában alkalmazzuk brigádvezetőinket, valamint gépkezelőink nagy 
részét. 2009. október 14 és november 30. között szakaszosan jár le e 47 fő foglalkoztatásának 
támogatása. A szakmaiság fejlesztése és a helyszíni munkairányítás folyamatos biztosítása végett, 
valamint tekintettel a TÁMOP támogatás továbbfoglalkoztatási céljára e 47 főből, a mai napon arra 
érdemesnek tartott 24 főt tovább képezve kívánjuk tovább foglalkoztatni, munkaszerződésük egy éves 
határozott idejű meghosszabbításával, egyben felkészülve a közcélú foglalkoztatottak 2010. március
áprilisi turnusváltására is. 

Kérjük Tisztelt Polgármester Urat, hogy a fenti kiegészítésekkel 
közös elképzelésünk megvalósítását. 

egyetértése esetén - támogassa a 

Budapest, 2009. szeptember 21. 

Tisztelettel: 

Hancz Sándor 
KŐKÉRT Non-profit Közhasznú Kft 

rolyne h GeVgefy 
Kőbányai Cigány Kisebbségi Önkormányzat 
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BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 
POLGÁRMESTERI HIVATALA 

KISEBBSÉGI, EGYHÁZI ÉS CIVIL KAPCSOLATOK OSZTÁLYA 

Iktatószám: 218/2009. 

Kivonat a Kőbányai Cigány Kisebbségi Önkormányzat 
Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből 

Az ülés időpontja: 2009. szeptember 23. 

A kivonatot kapja: Gazdasági és Pénzügyi Főosztály 

Elnök: A Képviselő-testület 4 fővel határozatképes. 

57/2009.(TX.23.)Kőbányai Cigány Kisebbségi Önk. sz. önkormányzati határozat 
(4 igen, egyhangú szavazattal) 

A Kőbányai Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért vele és 
egyben javasolja, hogy a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2009. 
évi költségvetésében (15.sz. melléklet, 3. sor) a Kőbányai Cigány Kisebbségi 
Önkormányzat részére pályázati önrészként rendelkezésre álló 1.000.000,-Ft összegű 
céltartalékot a Kőkért Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-
profit Közhasznú Kft.-nél alkalmazásban álló roma származású dolgozók OKJ-s 
szakképzésére és vizsgáztatására fordítsák. 

Budapest, eptember 24. 

A jegy®%önwfeki vethet/hiteles: 

Jógáné Szabados"Henrietta 
osztályvezető 


