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Előterjeszt és 
a Képviselő-testülete részére 

c31r1 • számú előterjesztés 

a KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. ügyvezetője 
2011. évi prémium feladatainak teljesítéséről 

I. Tartalmi összefoglaló 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 253/2011. (IV. 
21.) KÖKT határozatában a KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. (a továbbiakban: 
Társaság) ügyvezetője számára 2011. évre teljesítménykövetelményként az ügyvezető 
munkaszerződésének 3.2 pontja alapján az alábbi prémiumfeladatokat tűzte ki: 

l. A Társaság szabályzatainak teljes körű felülvizsgálata, a szabályzatok aktualizálása és a 
hiányok pótlása. 

2. A Polgármesteri Hivatal 2011. április l-jével történt átszervezése kapcsán a Társaságba 
kiszervezésre került többletfeladatok ellátása, valamint az ehhez szükséges feltételek 
megteremtése. 

3. A zöldterületi felületek karbantartási szintjének, valamint a közterületek tisztaságának 
fokozott ellenőrzése és nagymértékű emelése. 

4. A Társaság kibővült feladatkörétleképező új SZMSZ elkészítése. 

II. Hatásvizsgálat 

A prémium feladatok teljesítéséről az alábbi tájékoztatást adom. 

l. A Társaság szabályzatainak teljes körű felülvizsgálata, a szabályzatok aktualizálása és a 
hiányok pótlása. 

A Társaság szabályzatai közül 20 ll-ben 
• a szakmai teljesítésigazolási szabályzat, 
• a gépjármű üzemeltetési szabályzat, 
• az informatikai szabályzat, 
• a cafetéria szabályzat és 
• a szervezeti és működési szabályzat 

került megalkotásra, míg 
• a közbeszerzési szabályzat két alkalommal és 
• a pénzkezelési szabályzat két alkalommal 

került módosításra 

2. A Polgármesteri Hivatal 2011. április l-jével történt átszervezése kapcsán a Társaságba 
kiszervezésre került több/eifeladatok ellátása, valamint az ehhez szükséges feltételek 
megteremtése. 



A Társaság az ügyvezető irányításával zökkenőmentesen, jó minőségben látta el a 
Polgármesteri Hivatal átszervezése kapcsán a 20 ll. március második felében átvett jelentős 
mennyiségű feladatot. A régi és az új feladatok ellátására az Önkormányzat együttesen 
biztosította a közfoglalkoztatás sajátosságai, változásai, pályázati tehetőségei 
figyelembevételével az emberi erőforrás és eszköz igényeket, valamint a magasabb szakmai 
és technikai felkészültséget igénylő munkákhoz az alvállalkozókat Mindezt eredményes 
gazdálkodás, jelentős megtakarítás elérése mellett tette. 

3. A zöldterületi felületek karbantartási szintjének, valamint a közterületek tisztaságának 
fokozott ellenőrzése és nagymértékű emelése. 

A "Virágos Magyarországért" mozgalomban a Kőbányai Önkormányzat budapesti első 
helyezést ért el. A bíráló bizottság végső döntés előtti, őszi utószemléjének pozitív 
tapasztalatai is szükségesek voltak a díj elnyeréséhez, amely alátámasztotta, hogy a nyáron 
bemutatott színvonalat a Társaság fenn is tudta tartani. A díj elnyerése nem lett volna 
lehetséges a zöldfelületek gondozottságában és a közterületek tisztaságában bekövetkezett 
jelentős mértékű javulás nélkül. A Társaság feladatellátásának színvonala tovább fejlődött, a 
Polgármesteri Hivatal átszervezése miatt átvett új feladatokat jó színvonalon látta el. 

4. A Társaság kibővül t feladatkörétleképező új SZMSZ elkészítése. 

A Társaság 20 ll. évi feladatváltozásai, új feladatai nem indokolták a Társaság szervezeti 
felépítésének nagymértékű változtatását. A Társaság szervezeti sémája lényegében változatlan 
maradt. A szükséges tartalmi változások az új munkák átvételétől számított rövidebb
hosszabb időn belül váltak egyértelművé. A játszóterekkel kapcsolatos tevékenységek a 
műszaki részlegből a parkfenntartási részleghez kerültek átcsoportosítása. A parkfenntartási 
részlegen belül két új munkakör került kialakításra és betöltésre: ügyviteli asszisztens, illetve 
logisztikus. A műszaki részleg viszont a játszóterekkel kapcsolatos feladatok helyett 
köztisztasági feladatokat kapott, amelyeket a játszóteres csoport helyén alakított új 
köztisztasági csoport lát el. Az SzMSz ezen módosításokkal és a 20 ll. évtől érvényes 
jogszabályi változások miatt szükséges módosításokkal együtt kerül előterjesztésre a 
Képviselő-testület 2012. április havi ülésére. A megelőzően szükséges alapító okirat, 
közhasznú és feladat-ellátási szerződés módosítása 2012. március hóban már megtörtént 

A Társaság ügyvezetője 2011. évi prémium feladatainak teljesítését a Társaság Felügyelő 
Bizottsága 2012. április 3-ai ülésén megtárgyalta és a 8/2012. (IV. 3.) határozatában 
háromhavi bérének megfelelő összegű prémium kifizetését javasolja a Képviselő-testületnek 
az ügyvezető 20 ll. évi prémiumfeladatai teljesítése és a Társaság eredményes gazdálkodása 
alapján. 

III. A végrehajtás feltételei 

A háromhavi prémium mértéke a Társaság javadalmazási szabályzatával és az ügyvezető 
munkaszerződésének 3.1 pontjával összhangban, a Társaság Felügyelő Bizottsága 
javaslatának figyelembevételével került megállapításra. A prémium kitizetésének fedezete a 
Társaságnál rendelkezésre áll. 
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IV. Döntési javaslat 

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

Budapest, 2012. április 10. 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

~ 
jegyző 
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J. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

... 12012. ( ...... ) határozata 
a KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. ügyvezetője 

2011. évi prémium feladatainak teljesítéséről 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a KÖKERT 
Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú Kft. 
ügyvezetőjének a 2011. évi prémiumfeladatai teljesítése és a Társaság 2011. évi beszámolója 
szerinti eredményes működése és gazdálkodása alapján háromhavi bérének megfelelő 
prémium kifizetését engedélyezi. 

Határidő: 2012. április 30. 
Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alpolgármester 

a KÖKERT Kft. ügyvezetője 
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