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Előterjeszt és 
a Képviselő-testülete részére 

l_'S~. számú előterjesztés 

aKÓKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. 2017. évi üzleti tervéről 

I. Tartalmi összefoglaló 

A KÖKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú 
Kft. (a továbbiakban: Kft.) elkészítette a 20 l 7. évre vonatkozó üzleti tervét az alábbi 
tartalommal: 

a) Üzleti terv 2017. évre 
aa) működési költségvetési jegyzőkönyv, 
ab) fejlesztések (beruházások és felújítások) az önkormányzat költségvetésében, 
ac) mérlegterv, 
ad) eredményterv, 
aj) Cash-flow-terv. 

A Kft. üzleti terve összhangban van az elfogadásra kerülő működési költségvetésével, 
valamint a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről, 
valamint egyes önkormányzati rendeleteknek a költségvetéssei összefüggő módosításáról 
szóló 3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) Kft.-re vonatkozó 
előírásaival, amely szerint: 

a) a Kft.-ben a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata (8 óra/munkanap) l 00 fő, 
b) a Kft. 2017. évi működési (közhasznú szerződés szerinti) támogatása: 682 790 645 Ft, 
c) a Kft. által megvalásításra kerülő önkormányzati beruházások összege: 30 575 318 Ft, 
d) a Kft. által megvalásításra kerülő önkormányzati felújítások összege: 20 183 499 Ft. 

Az üzleti tervet a Kft. felügyelőbizottsága a 20 l 7. április ll-ei ülésén megtárgy alta, és azt az 
5/2017. (IV. ll.) határozatában a Képviselő-testület számára elfogadásra javasolja. 

II. Hatásvizsgálat 

Az üzleti terv biztosítja, hogy a Kft.: 
a) a gondozási, karbantartási, fenntartási és üzemeltetési feladatait ellássa, 
b) az Önkormányzat által a Kft. kivitelezésében előirányzott beruházásokat és 

felújításokat elvégezze, 
c) a vagyoni és pénzügyi helyzete stabil maradjon, és fizetőképességét megőrizze. 

III. A végrehajtás feltételei 

Az üzleti terv megvalósítása az Ör.-ben elfogadott működési támogatáson és a felhalmozási 
feladatokra jóváhagyott előirányzatokon túl - változatlan éves feladattartalom és szoros 
gazdálkodás mellett -további önkormányzati támogatást nem igényel. 



IV. Döntési javaslat 

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

Budapest, 2017. április ":lJ." 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

~~' 
Dr~J;ó~isztián 
jegyző 

l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 
.. .12017. ( ... ... )határozata 

a KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. 2017. évi üzleti tervéről 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a KÖKERT 
Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú Korlátolt 
Felelősségű Társaság 2017. évi üzleti tervét jóváhagyja. 

Határidő: 

Feladatkörében érintett: 

teljesítésre: 2017. december 31. 
beszámolásra: 2018. április 30. 
a KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. ügyvezetője 
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