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I. Tartalmi összefoglaló 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a településüzemeltetési feladatai 

ellátására hozta létre a KŐKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési 

Non-profit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaságot (a továbbiakban: Kőkert Kft.). A 

2017. május 24-én kelt feladatellátási szerződés szerint a Kőkert Kft. a településüzemeltetés 

területén a helyi közterületek vonatkozásában – egyebek mellett – ellátja a zöldfelületek 

karbantartását, a fák magassági gallyazását, a kerületi nyárfák rendezését, a kiszáradt fák 

kivágását, valamint a növényvédelmi feladatokat. A feladatellátási szerződést az előterjesztés 

2. melléklete tartalmazza. A kerületi közterületek zöldfelület-kezelési feladatai 

vonatkozásában az Önkormányzat az elmúlt években arra törekedett, hogy az egységesség 

jegyében a feladatellátási szerződésben nem szereplő egyéb kapcsolódó feladatok is – külön 

rendelkezések alapján – a KŐKERT-nél kerüljenek ellátásra. Javasolt ezen törekvés nyomán a 

Kőkert Kft. feladatellátási szerződésének felülvizsgálata. 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 

5/2021. (II. 18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: költségvetési rendelet) 4. melléklet 

3. pont 3. sora az Önkormányzat jogi személy felhasználásában, a Jegyzői Főosztály 

Városüzemeltetési Osztály rendelkezése alatt bruttó 20 000 000 Ft szabad előirányzatot 

tartalmaz a faültetési feladat fedezetére. 

A költségvetési rendelet 8. melléklet 63. sora tartalmazza a Kőkert Kft. feladatellátási 

szerződésben foglalt feladatai ellátására nyújtott önkormányzati támogatást 1 026 785 000 Ft 

összegben. 

Javasolom, hogy a faültetési feladat ellátásával a 2021. évben a Képviselő-testület a Kőkert 

Kft.-t bízza meg, ezzel együtt a Képviselő-testület a Kőkert Kft. működési célú támogatását 

emelje meg a hivatkozott 20 000 000 Ft-tal. 

II. Hatásvizsgálat 

A támogatás megemelésével a Kőkert Kft. el tudja látni a faültetési feladatot. A 

településüzemeltetési feladatok ellátására létrehozott, szakértelemmel rendelkező gazdasági 

társaság által a feladat az egyéb kerületi zöldfelület-kezelési feladatokkal együttesen, 

összehangoltan elvégezhető. 

III. A végrehajtás feltételei 

A gazdasági társaság részére nyújtott támogatás emelésére a Képviselő-testület jogosult, a 

feladat ellátásának fedezete átcsoportosítással biztosítható. 

A faültetéssel kapcsolatos feladatok előkészítése során végzett számítások szerint a fák 

ültetésének és a jogszabályban előírt két vegetációs időszak alatti fenntartásának a 

közművezetékek védelmét szolgáló kiegészítő eszközökkel együtt becsült átlagos egységára 

alapján (90 000 Ft + áfa/fa) a rendelkezésre álló forrásból mintegy 220 fa ültethető. 

A döntés végrehajtásának személyi és tárgyi feltételei a Kőkert Kft.-nél rendelkezésre állnak. 



 

IV. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az 

előterjesztés 1. mellékletében foglalt határozatot. 

Budapest, 2021. október 20. 
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1. melléklet az előterjesztéshez 

 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2021. (X. 21.) határozata 

a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. támogatásának emeléséről 

 

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 

KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. 2021. évi működési célú támogatásának 

összegét 20 000 000 Ft-tal megemeli a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 

Önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 18.) önkormányzati rendelet (a 

továbbiakban: költségvetési rendelet) 4. melléklet 3. pont 3. sora terhére. 

 

2. A Képviselő-testület az 1. pontban meghatározott forrás terhére megbízza a KŐKERT 

Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.-t a 2021. évi önkormányzati faültetési feladatok 

ellátásával. 

 

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az előirányzat-átcsoportosítás 

végrehajtására, valamint a költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében 

szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő:   azonnal 

Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője  

 a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. ügyvezetője 
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