
Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Alpolgármestere 

Előterjesztés 

a KŐKERT Kft. költségvetési támogatásának megemelésről 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2011. 
évi költségvetéséről szóló 6/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet ll. mellékletében elfogadta a 
működési célú pénzeszköz átadások előirányzatait Az előirányzatok között a KÖKERT Kft. 2011. 
évi támogatása 565 847 eFt összegben került meghatározásra. Ezen előirányzat nem tartalmazza a 
2010. évi intézményi közcélú foglalkoztatás záró elszámolásának előirányzatát 

A képviselő-testület 2010. január 21-én az alábbi határozatot hozta: 

42/2010. (1. 21.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(21 igen szavazattal, 2 tartózkodással) 
Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete, 2010. április l.- 2011. 
március 31. közötti időszakra 250 fő foglalkoztatására, 2010. évi költségvetésében saját forrásból 
47.135.055,-Ft-ot tervez be, az alábbiak szerint: 

• bér +járulékai 
• védőruha l munkaruha l utazási bérlet 

13.385.055,-Ft 
3. 750.000,-Ft 

15. OOO. OOO,-Ft 
15. OOO. OOO,-Ft 

• étkezési jegy 
• általános költség 

Határidő: 

Felelős: 

Végrehajtásért felelős: 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: 

azonnal 
Verbai Lajos polgármester 
Kovács Róbert alpolgármester 
Dr. Neszteli István jegyző 
Bajtek Mihályné főosztályvezető 
Hancz Sándor ügyvezető 

A határozat alapján a KŐKERT Kft. benyújtotta 2010. évre vonatkozó záró elszámolását, mely 
alapján 5 807 269 Ft összegű előirányzat átadás szükséges a KŐKERT Kft. részére a 2010. évi 
intézményi közcélú foglalkoztatás záró elszámolásához kapcsolódóan. 

Az előterjesztést a Gazdasági Bizottság a soron következő ülésén tárgyalja, s az elnök a képviselő
testületi ülésen ismerteti a bizottság döntését. 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat elfogadására. 

Határozati javaslat: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2011. 
évi költségvetéséről szóló 6/2011. (II. 18.) rendelet ll. számú mellékletében a "Kőkert Kft." 
költségvetési soron jóváhagyott előirányzatot 5 807 269 Ft-tal megemeli, a képviselő-testület 



működési célú általános tartaléka terhére. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert az 
előirányzat-módosítás végrehajtására, illetve a költségvetési rendeletben történő átvezetés 
érdekében a szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: 

Felelős: 

azonnal 
polgármester 
a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alpolgármester 

V égrehajtásért felelős: jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

Budapest, 2011. augusztus 


