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ELŐTERJESZTÉS 
A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 

2011. március 31-i ülésének ~2. sz. 
napirendi pontjához 

Tárgy: Önkéntes munkát végzők részére igazolás kiállítása 

Tisztelt Bizottság! 

Önkormányzatunk az idei évben számos köztisztasági és kerületszépítési akciót szervez. Az akciók célja 
nemcsak környezetünk élhetőbb és szebbé tétele, hanem különleges figyelmet szentelünk a környezeti 
nevelés kérdésére is, hiszen csak a szemlé1etmód formálásával és ismeretek bővítésével érhető el hosszú 
távú, tartós hatás. 

2011. évtől kezdődően új közfoglalkoztatási rendszer került bevezetésre, amelynek legfőbb célja, hogy 
minél több munkára képes és aktív korú szociálisan rászoruló ember számára biztosítson 
munkalehetőséget. Azon munkanélküliek számára - akik a közfoglalkoztatási programban egyelőre nem 
vesznek részt - segítséget jelenthetne, ha az Önkormányzat és a KÖKERT Kft. által szervezett 
köztisztasági és kerületszépítési akciókban önkéntesen való részvételüket igazolnánk. Az igazolás 
tervezetejelen előterjesztés mellékletét képezi, melyet a Bizottsági döntést követően a Munkaügyi Központ 
felé véglegesítésre megküldünk. A KÖKERT Kft. pedig a Munkaügyi Központ jóváhagyását követően az 
érintettek részére kiállíthatja az igazolást. 

A Környezetvédelmi Osztály javasolja a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságnak elfogadásra a 
mellékelt KÖKERT Kft. általi igazolás kiállítását az önkéntes munkavállalók részére. 

HATÁROZATI JAVASLAT: 
A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság az "Önkéntes munkát végzők részére igazolás 
kiállítása" tárgyú előterjesztést megtárgyalta, és felkéri a KÖKERT Kft. ügyvezetőjét, hogy a Munkaügyi 
Központ által jóváhagyott formában adjon igazolást a kerületi köztisztasági, kerületszépítési akciókban 
önkéntesen résztvevők számára. 

A Bizottság felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: 2011. április 30. 
Felelős: Bánhegyiné Binder Zsuzsa osztályvezető 

Hancz Sándor (KÖKERT Kft. ügyvezető) 

B u d a p es t, 2011. március 21. 

Törvényességi szempontból látta: 

Melléklet: -Igazolás tervezet 
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.................. sorszám 

IGAZOLÁS 

A KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. (1107 Budapest Basa utca 1.) 

hivatalosan igazolja, hogy ................................. (név) ............................ .. 

(születési hely, idő) ................................. (anyja neve) ............................ . 

(adóazonosító jel) a Kft., valamint a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 

Önkormányzat által szervezett köztisztasági és kerületszépítési akciókban önkéntesen 

részt vett. 

M k , , . 'd"t un avegzes napJa: ..................................... 1 o artama: ........................... . 

A KÖKERT KFT. jelen igazolást a Nemzeti Közfoglalkoztatási Program előírásai 

alapján állította ki. 

B u d a p es t, 2011. .......... . 

ll 07 Budapest, Basa utca l. 
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Hancz Sándor 

KÓKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú KFT 

ügyvezető 

Tel: 261-8093 Fax: 262-0041 


