KOKERT

Kőbányai Keľületgondnoksági és Településüzemeltetési
Non-profit Közhasmú Kft.

Üzleti teľv 2019. évľe

2019. március 27

1.

A TARSASAG BEMUTATASA

A Táľsaság alapítója:

Budapest Fővaľos X. Keľület Kőbányai onkormányzat
2008.04.17.
Budapest Főváros X' Kerület Kobányai onkormányzat

Azalapítás dátuma:

A Táľsaság tulajdonosa:

A Táľsaságot

a Fővárosi Bíróság, mint cégbíróság
jegy ezÍe be non-pľofit kĺjzhasmú szervezetként.

Cg' 01-09-898803

szźlm alatt 2008. augusztus 11-én

A Társaság

l'étrehozźsára vonatkozó döntés és a bejegyzés időpontja között
(2008. április l7. - 2008' augusztus 11.)

előtáľsaságként működött.

A Társaság tevékenységet 2008. június l-től kezdődően végez.
A Táľsaság
A

székhelye:

1

TáľsaságjegyzeÍttőkéje:

A Társaság

adószáma:

107 Budapest, Basa

u'

1.

Hľsz.: 38315/83

64 000 000 Ft

14324130-2-42

Cégjegyzésrejogosult: SzabóLászlóvezeĺőtisztségviselő(tigyvezető)
A Táľsaság célja:
Költség-hatékony szetvezeti fe\épíÍésbęna Budapest Fóváros X. Kerület Kőbányai onkoľmányzat
területén a szociális foglalkoztatás, a kerületgondnoksági és településüzemeltetési feladatok ellátása, a
feladat- ellátás színvonalának emelése.

A Táľsaság tevékenysége:
A Társaság közhasznú szelvezeÍ, a kĺlzhasznúfokozat megszeľzésénekdátuma: 2008. 08.l 1.
Társaság a ,,Civil'' törvény aLapján közhasznú fokozatált 2014. 0'7. l4-i hatállyal cégbírósági

A

bej

A

egyzéssel megeľősítette.

Főváľosi Törvényszék Cégbíľósága tcirvényességi feltigyeleti eljáľás keľętébenmegvizsgálta a
Társaság közhasznú minősítési feltételeknek való megfelelésétés a 2015. dęcęmber 16-i Cgt.O1-150l

5

637 l 4 szźlmu végzésében a megfel el ést megál

lapította.

A 2018.l l.07-i végzésébena Fováľosi Törvényszék Cégbíľósága megállapította, hogy attnsaság

az

Ectv. tv. 32. $ (1) bek. szeľinti kĺjzhasznú minősítési feltételeknek megfelel.

A

Táľsaság kĺizhasznútevékenységetazaLapítő Önkormányzat alábbi fęladatainak ellátasa érdekében
végez:

1.

Településiizemeltetés [Mötv. 13. $ (l) bekezdés 2.és23. $ (5) bekezdés 1. pontja],
fenntaľtása [Mötv. l0. $ (3) bekezdése' 13. $ (1) bekezdés 6.

Ż. intézményiztildteľületek
3.
4.
5.

és 8. pontja és 23. $ (5) bekezdés 10_1 1. pontja],
kłiľnyezet-egészségügy[Mötv. 13. $ (1) bekezdés 5. pontja]'
helyi ktiľnyezetvédelem [Mötv. 13. $ (1) bekezdés l 1. pontja],

helyĺfoglalkoztatás [Mĺitv. l3. s (1) bękezdés l2. pontja] és a teľületén hajléktalanná

vált személyek ellátásának és ľehabilĺtációjának, valamint a hajléktalanná válás
megelőzésének bĺztosítása[Mötv. 13. $ (l) bekezdés l0. pontja és 23. $ (5) bekezdés 12.
pondal,

Ż

A

tulajdonos Önkoľmányzat

a

feladat-ellátási szerződésben meghatározott mtĺködtetési feladatok
rorERl Kft-t önkormźnyzati beruházások és

mellett éves költségvetési rendęleteiben kijelöli a
felúj ítások megvalósításáľa is.

Ügyvezetés: A Budapest Főváľos X. Kerület Kőbányai onkormányzat Képviselő-testĹilete haÍźłrozata
éľtęlmébenazugyvezetó Szabó Lźĺsz|ó megbízatźtsa határozott idoľe' 2023' augusztus havának 3l.
napjáig szól.

Könywezetés: A Táľsaság könywezetését megbízás alapjźn az ADVERT Ügyviteli Szolgáltató és
Keľeskedelmi KFT. (székhelye: 1 l73 Budapest, Pesti llt 474; adőszáma: 1085'7944-Ż-42) végzi.

Kiinywizsgálat:

A

társaság számviteli törvény szeľinti beszámolója valódiságának

és

jogszabáIyszerűsége ellenőľzéséľeaz alapítő könywizsgálót jelölt ki. A társaság könywizsgálója a
TRLASZ-AUDIT KönywizsgáIő Korlátolt Felelősségrĺ Társaság (székhelye: 1037 Budapest' Jutas u.
54., MKVK nyilv. száma: 001671, aďőszźlma: 1196646l-Ż-4l). MegbizaÍása2O2O' 05. 20-ig szól.

Feliigyelő Bizottság: A Társaságnál 3 (háľom) tagból á11ó felügyelő bizottság műköđik. Tagjait a
Képviselőtestĺilet jelölte ki' Megbízatźsuk2023' l0. 31-ig szól'

2. ł ľÁnsłsÁc r,nÍnÁsł
Budapest Főváľos X' kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-tesÍĺilete az 56312008. (IV. 17.)
KT, illetve a70612008. (V.l5.) KT számú határozaÍával dĺintött a <ÓrpRľ Kóbányai Non_pľofit Kft
alapításáľól. A Kft 2008. ápľilis 17-vel jött létre. Tevékenységéta Szociális Foglalkoztató összes,
illetve a Polgáľmesteri Hivatal egyes feladatainak átvételével2008. június l-vel kezdte meg jogelőd

A

nélktili táľsaságként'

A

céget a Fővárosi Bíľóság, mint cégbíľóság Cg.01-09-898803 szźlm alatt 2008. augusztus

j egy ezÍe be non-pľofi t közhasznú társaságként.

ll-én

A Kft a létrehozására vonatkozó dĺjntésés a bejegyzés időponda közĺjtt előtársaságként működött. Az
előtársasági időszakban (2008. április 17. - 2008. augusztus ll') tevékenységet2008.június 1' és
2008. augusztus 1 1. között végzeÍt. Ebben azidőszakban a legfontosabb feladat ajogi és gazdálkodási
keľetek biztosításán, a munkavállalók átvételén és a feladatok ellátásának lljraszervezésén keľęsztĹil a
Kft múködésének elindítása és azon belül is az eľős lemaradásban lévő paľkfenntaľtási feladatok
megkezdése volt.

A Kft ľeladatai 2008-ban megalakulásakoľ:
- Önkoľmány zati közteľu|etek, paľkok, j átszóterek takaľításą kaszálása, kaľbantaľtása,
- ko zhasznu fo gl al ko ztatás,
- közcélú foglalkoztatás,
_ nyomdai és varrodai tevékenység,
- rehabilitációs foglalkoztatás.

A Kft feladatainak változása 2009-2014 években:
2009-ben megszüntetésre került a nyomdai és varrodai tevékenység. A foglalkoztatások köztil a
rehabilitációs foglalkoztatás megszűnt a Táľsaságná|, akozhasznú foglalkoztaÍás közfoglalkoztaÍásra
válÍozott és bekerült a táľsaság feladatai kozé a közéľdękű foglalkoztatás.

J

z009-tł5l kezdődőęn folyamatosan bőVĺilt a Kft tevékenysége:

2009{ől:

20l0{ő1:

201l-töl:

2013-től

2014-tol:

paľki v izhźtlőzato k üzemel teté se,
parlagfú és gyommentesítés,
j átszóterek gondozása;
térfrgyelő rendszeľ működtetése;
illegá1is szemét elszállítása,
paľki berendezési tárgyak kaľbantaľtása,
magassági ga|Iyazźs,
közutak űrszelvény biztosítása,
kerületi ny árfák ľendezése,
kiszáradt fák kivágása,
fák ültetése,
ncivényvédelem,
parki ĺintözőháńőzaÍ kaľbantartása,
Kőrösi Csoma sétány díszvilágítás és szökőkut karbantaľtás,
Bányató szökókut üzemeltetése,
kufyaürtilék gytĺjtők és kutyafuttatók üzemeltetése,
j átszószeľek karbantaľtása, szabványosítása,
jégmentesítés,
egynyári viľágok kiültetése, virágkosaľak kihelyezése,
lakossági kertszépítés,illetve közteľületek szépítésea lakosság bevonásával,
lakossági komposztálás elősegítése,
avaľgyrĺjtő zsákok beszerzése a lakosság részéľe;

intézményi jźiszőtérieszközök ellenőľzése, szabványossági felülvizsgźúata,
fźlk galIy azálsa, csonko l ása, kivágása,
síkosság mentesítő any ag biztosítása,

szállítás;

intézményij

ęszközök j av ítása,
közterületi illemhely iizemeltetése'
parkóri szolgálat;
źltsző

Ż0I6-tő|:

Újhegyi sétány díszvi\ágítás és szökokút tizemeltetése;
2017-tőI a térfigyelő ręndszer múkĺidtętéseés a parkőľi szolgáIaÍ biztosítása már nem

a

Kft feladata.

A Társaság eľedménvei:

A Táľsaság célját tekintve -,,költség-hatékony szervezeti felépítésbena Budapest Főváľos X. Keľület
Kőbányai Önkormányzat terĺ.iletén a szociális foglalkoztatás, a kerületgondnoksági és
telepiilésüzemeltetési feladatok biaosítása és fejlesztése'' az eléft eredmények közül a
l

egfontos abb nak az

A

al

ábbi akat tar1j uk

:

Táľsaság megalapításakor megfogalmazott

cél eléľéséta

keľületgondnoksági és

teleptilésiizemeltetési feladatok ellátása a szociálisan rászoľulók foglalkoztatásának elosegítésével_
sikerült szakmai és időbeni ütemezés szempontjából is úgy ĺisszeegyeztetni és összehangoĺni' hogy a
keľületben élő szociálisan rászoruló munkanélküliek jelentős részének tudtunk és tudunk munkát
4

biztosítani. A tulajdonos ÖnkoľmányzaÍ Íźlmogatásával munkájuk eredményességi, értékteremtési
feltételein az évek során folyamatosan sikerült javítanunk.

A munkanélktiliségi ľáta 2010

őta, az akkori az akkoľi, kozęl 12 %_os éľtékľől2018 év végére 4%, aIá
csĺjkkęnt. A csökkeno országos tendencia hatott a Kft-nél dolgozó közfoglalkoztatottak létszźĺmára,
mely 20 1 8 év végére1 1 főre csökkent, míg 201 S-ben még l00- 140 fó között válÍozoÍt'

Er edméĄle k ą koąfo gl ąlkozt ąt ąs terül etén :

A tevékenységben előd Kőbányai Szociális Foglalkoztató 2008. évi 70 fős közhasznú Iétszáma mellett
az Önkoľmányzat áIÍaI megbízott két vállalkozó végezte a zöldfelületi

ľészéttöbb százmilliő foľintéľt'2009-ben és 2010-ben
kiváltottuk e két ktilső vállalkozó munkáját.

gondozási munkák meghatáľozó

a 70 fót 100 főre emelve

gyakorlatilag

Az

intézményiközfoglalkoztatás beindítasa és folyamatos szervęzése is jelentős eľedménynek
tekinthető. A 2008-as 7 fős keretléÍszám2009-ben 80, majd 128 főľe nőtt, míg 201O-ben l28 főről 150
főľe emelkedett. E foglalkoztatással középiskolai és fęlsőfoku végzettségü kőbányai munkanélkülieket
tudtunk bevonni jelentős létszámmal a munka világába.

2009' áprilisltől indult

az ,,Út a

munkába'' progľam nagyméľtélaĺvźĺItozźlstjelentett a
ľendszerében, annak szociális alapjaiban és központi költségvetésből töľténő
Íinanszírozásában. A szociális foglalkoztatás megváltozott ľendszeľéhez az Önkormányzat támogató
dĺintéseinek segítségévelsikeľült a Társaságnak oly mértékben alkalmazkodnia, hogy szervezo,
munkáltató és foglalkoztató tevékenységévelaZ abban rejlő foglalkoztatási és támogatási
lehetőségeket jó hatékonysággal sikerült kihasmálni. A szociális alapon foglalkoztatottak létszáma a
2008. decembęri 70 főľől 2009. decembere 165 főľe, 2010. szeptembeľére 256 főrę nőtt és 2010
decemberében is meghalaďta a230 fot.
közfoglalkoŻatás

20|0. decembeľben az ,,Ut a munkába'' közfoglalkozÍattsi program \ezárult, helyét az ,,Ú1
közfoglalkoztatási terv 2011'' vette át. Megváltozott afoglaLkoztaÍás napi munkaideje. A rövid és a
hosszabb időtar1amú közfoglalkoztatás központi költségvetésből történo támogatásźft páIyázat utján
lehetett eĺnyeľni.Évközben a közfoglalkoztatási béľés garantált bér elvált a munkaeľő piaci minimál
és gaľantált béľtől, annál kevesebb lett. A 4 és 6 óľás foglalkoztatás 201l' ápľilisľa elérte a 85 főt.
Újabb nyerte s ptiyźľzattaltovábbi 40 fő 8 órás foglalko ztatása valósult meg ai év hátľalévő részében.
Elfogadott támogatás igénylésĺinkalapján decembertol - a téli közmunka keľetében - napi 6 órában
további

2

0 fő fogl alk oztaÍásźĺra

nyílt l ehetős

ég.

A

2009. évi közhasznĺl, a 2009-2010. évi közcélú, illetve a 20ll. ktizfoglalkoztatás
létszámingadoztsait, időkoľlátait, fęladataink idénytől függő mennyiségi eltéréseitelsősorban egyéb
támogatott foglalkoztatottak fęlvételévelsikeľiilt kiegyenlíteni. A TÁMOP, a Roma Progľam és a
Foglalkoztatási Alap pályázaÍokon elnyer1 támogatásával különböző időtartamban, 2008-ban 15 fő,
2009-ben 49 fő,20l0-bęn 18 fő,z0I1-ben l4 fő foglalkoztatźsára nyílt Táľsaságunknak lehetosége.
20l2-ben20||-hez képest tovább tudtuk növelni

a

támogatott foglalkoztatások számát, sokrétűségét:

Közfoglalkoztatás (szociálisan ľászoruló kobányai munkanélküliek foglalkoztatása a Munkaügyi
Központ kiközvetítésével)
17 főnapi 6 órás téli közfoglalkoztatásajanuárban(20|
1. évľőláthűzőďő),
95 fő napi 6 őrźskozfogIa|koztatása febľuártóljúliusig,
90 fő napi 6 órás közfoglalkoztatása júliustól novemberig,
19 fő napi 6 órás közfogla|kozÍaÍása augusztustól novemberig'
Ż0 fő napi 8 órás közfog\alkozÍatása

14 fő napi

6 órás

augusztustól decemberig,

közfoglalkoztatása dęcember közepétől febľuár végéig(2013. évľe

áÍhĺlzóďő).
5

Önkormányzati projekteken. pľogľamokon belüli foglalkoztatás (ľossz szociális helyzetben lévő
kőbányai munkanélktiliek foglalkoztatása)

A LELEK

progľam keretében 30 fó napi 6 óľás fogIa|kozÍatźlsa január1ól júliusig, a
szeľződés módosítását követően a változatlan foglalkoztatási keľetösszegen belül 15 fő
foglalkoztatása decembęr 3l-ig, a Kis-Pongľác ľehabilitációs pľojekt keretében 10fő napi 4

óľás

foglalkoztatása júniustól 2013. májusig további

kötelezettséggel.

55 év feletti

5 év továbbfoglalkoztatási

munkanélküliek foglalkoztatása (kőbányai munkanélkĹiliek foglalkoztaÍása a

Munkatigyi Kcizpont kiközvetítésével, ľÁvĺoP)
9 fő napi 8 órás foglalkoztatásamájustól 2013. áprilisig.

25 év alatti pályakezdők foglalkoztatása (kőbányai munkanélkĺiliek foglalkoztaÍása a Munkaügyi
Központ kiközvetítésével,',Munkahelyek megóľzése'' pľogram)
10 fő napi 8 óľás foglalkoztatása szeptembeľtől decemberig.
20|3-ban a téli közfoglalkoztatásban értünk el kiemelkeđő létszámot:
Közfoglalkoztatás

(szociálisan ľászoruló kóbányai munkanélkiiliek foglalkoztatása a Munkaügyi

Kĺizpont kiközvetítésével)

:

Téli közfoglalkoztatás napi 6 óľában (áthuződő2012-ról)

óľában
órában
gépkezelés napi 6 őrźłban
segédmunka napi 8 órában
segédmunka napi 8 órában
segédmunka napi 8 órában

közfoglalkoztatás segédmunkanapi 6
közfoglalkoztatás segédmunka napi 6
kcizfoglalkoztatás

közfoglalkoztatás
kcĺzfoglalkoztatás

65 fő

július - szeptember,

március - június,

március - december,

25 fő

június - december,
július _ december,

55 fő

október-novembeľ,

14fő

2014-re)

180 fő

20l4-re)

l09 fő decembeľ - április.

téli kiizfoglalkoztatás képzésés segédmunka
napi 8 órában (źĺth'(lződő

január - februáľ,

10 fő

közfoglalkoztatás
téli közfoglalkoztatás segédmunka és képzés
napi 8 órában (áthúzódó

14fő

65 fő

novembęr- március,

onkoľmányzati projekteken. pľogramokon belüli foglalkoztatás (rossz szociális helyzetben lévő
kóbányai munkanélkiiliek foglalkoztatása) Kis-Pongľác Ltp. rehab. pľojekt segédmunka napi 4

őrźlban 10 főjanuár

-

május.

Egvéb támogatott foglalkoztatások: TÁMOP napi 8 óľában (áthúzódó 2OI2-ről)
január _ április'
8 fö

20l4-ben a20l3-rol źúhuzőďő' képzéssel kombinált, ľészbenmeghosszabbított, a Kft megalakulása óta
legmagasabb létszámot jelentő téli közfoglalkoztatás eľedményes lebonyolítása igaz|prőbatétel volt a
Kft szźlmára. Júniustól - a Kft megalakulása őÍa előszöľ - jelentos méľtékbenbevontuk
közfoglalkoztatott munkatársainkat az önkormányzat\ ťejlesztések kivitelezésébe.

Téli közfoglalkoztatás napi 8 óľában (áthúzódó 2013.évľő1)

l80 föjanuáľ_ápľilis,

napi 8 órában (áthtĽóďő 20 1 3. évrol)
109 fő január-ápľilis,
téli közfoglalkoztatás segédmunka napi 8 óľában
90 fo januáľ-ápľilis'
téli közfoglalkozÍatás segédmunka napi 8 óľában
100 fő március-április'
közfoglalkoztatás gépkezelésnapi 8 óľában
10 fő május-szeptember'
közfoglalkoztatás segédmunka napi 8 óľában
94 fő május-november,
közfoglalkoztatás napi 8 órában (s.m' munkavez, kőm, festő)
1 80 fő augusztus-októbeľ
közfoglalkoztatás segédmunka napi 8 óľában
80 fő novembeľ
kĺizfoglalkoztatás segédmunka napi 8 órában (áthuződő 2015.évľe) 67 fő decembeľ-februáľ
tél i

közfogla|koztatás

6

közfoglalkoztatás, oktatás oKJ képzések(áthúzódó

201S.évre) 33 fő

decembeľ-március

20l5-ben a közfoglalkozÍatás létszámkerete 2014 évhez képest csökkent' melyet a feladat-ellátás
szinten tartása végeÍtaz alka|mazoÍIak létszámemelésével ellensúlyoztunk.

Téli közfoglalkozÍatás napi 8 órában (áthűzođő 2014.évről) 67 főjanuár_február,
téli közfoglalkoztatás napi 8 órában (áthúzódó 2014.évľol) 33 fő januáľ*március,

(oKJ-s képzéssel egybekötve)

közfoglalkoztatás segédmunka napi 8 óľában
közfoglalkoztatás segédmunka napi 8 órában
(30 fő 07.15 _10'31;70 fő 08.01-10.3l; l2I fo 09.01
közfoglalkoztatás segédmunka napi 8 óľában
közfoglalkoztatás segédmunka napi 8 óľában

121 fő március-augusztus,

-l0.3l')

22l

fő július_október,

121 fő novembeľ,

76 fo decembeľ-február'

20l6-ban a közfoglalkoztaĺás létszámkerete tovább csökkent. A KOKERT Kft. 2016-ban 160 fő
kiizfoglalkoztatott foglalkoztatására adott be pźiyázatot Budapest Főváľos Kormányhivatala XVI.
keľület Hivatalához.2016. máľcius 1-től 20117 . febnlár 28-ig eľre a létszámra kt'tottiik meg a hatósági
szęrződést.

2016közepéľe azonban világossávált, hogy a létszámot nem lehet feltölteni, így a hatósági szerződést
szeptembeľben módosítani kellett l20 fó közfoglalkoztatottakľa. Sajnálatos módon azonbanmég ezt a
létszámkeretet sem sikerült telj esen feltĺiltęni.

20l6-ban uniós pályázatot adtunk be a Veľsenyképes Közép-Magyarorszźlg operaliv Program (a
VEKOP 8.|'t-l'l12015120161000l) munkaeľő-piaci pľogram 50 év fęlettieknek

továbbiakban:

páLyázati kiíľásra a munkaerőhiány

pótlásáľa.

A pályázatot

1

1

fő foglalkoztatására nyertük el.

' évben a közfoglalkoztatoÍ1ak létszźmźnakcsökkenése tovább folytatódott. A KOKERT Kft
2017 évben 68 fő közfoglalkoztatott foglalkoztaÍźlsáranyújtott be pźłlyázatot a Budapest Főváľos
Kormányhivatala XVI. keľlilet Hivatalhoz. 20l-l.március l-től_ 2018. február 28-ig kötöttük meg a
20l'7

hatósági szerződést.

Mivęl a 68 fős keľetet nem tudtuk feltölteni, így szeptemberben 5Ż fótę kellett módosítani
közfoglalkoztatási

hatósági szeľződést.

a

fő közfoglalkoztatott foglalkoztatására, ebbol
2018.07.0l-tol kötött 25 főre szőIő szerzódésünket l1 főrę

Ż0IB 03.01-től újabb szeľződést kötöttĺink 47

ténylegesen foglalkoztatturk22 fót.
tudtuk feltcĺlteni.

A

2017 évben Uniós pályázatot adtunk be a Versenyképes Közép_Magyarország opeľatív Progľam (a
VEKoP 8'1'181201510001) munkaeľő-piaci 50 év felettieknek pá|yázati kiíľásľaa
munkaerőhiány potlására. A VEKOP pályázatoÍ 1 1 fő fogIa|koztatásáľa nyeftük el. 2017.
novembeľl5-től 2018. július 14-ig további négyhónapos továbbfoglalkoztatási kötelezettséggel' 20l8.
továbbiakban:

novembeľ.14-ig
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Közéľ dekii munkav

I.

égz és e

k a Kfĺ-nél'

Bíľósági: A kozéľdekrĺmunkára ítéltköteles elvégezni azt a mlnkát, amelyet szźtmźraaz
íÍé|kęzőbíróság kijeltilt. A páľtfogó felügyelok a büntętés végrehajtás során az elítélt
szźłmtraa fogadó-kész munkahelyet kijelölik, a munkavégzésÍel|enőrzik. Ilyen fogadó
szervęzeta rorpRľ Kft. is.

II. Szabályséľtési:A szabályséľtésekľől,a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési
nyilvántaftási ľendszerľől szóló 2012. évi II. törvény az áIlami foglalkoztatási szervet
jetöli ki a közérdekti munka végľehajtásáľa. A törvény hatályba lépéseóta a KOKERT
Kft' is a közéľdelaí munkára kijelölhető foglalkoztatók kijzött van, így Budapest egész
területéről fogadunk szabálysértést elkövetett, kĺizéľdelaĺmunkásokat.

III.onkéntes: A Munkaügyi Központtal egyeztetve 2013. máľcius közepétől máľ fogadjuk az
önkéntes közéľdelaĺ munkát végzőket is (minimum 30 munkanap, minimum napi 4 óra),
ęzzel biztositva számukra a szociális ellátásokĺa való jogosultságuk megtaľtását

A diák a saját helyi közössége javát szolgáló, anyagi érdektől
fiiggetlen tevékenységet folytat szęrvezett kęľetek között. A közösségi szolgálat
soľán a f,latalok megoldanak ęgy-ęgy helyi pľoblémát, értékętteremtęnek, és
közben tanulnak önmagukľól' a társadalomról, a felelősségvállalásról.

IV. Köziisségi szolgálat:

A gązdálkodás eredménvei.'
2008-ban azelíĺtérsasági időszakban a Kft összes bevétele 74902 eFt, míg cisszes ráfoľdítása 62'513
eFt volt. A képződött eľedmény összege 12.389 ęFt volt.
2008-ban a ,,ľendes'' társasági időszakban, augusztus 12. és 2008. decembeľ 3l. között a Kft összes
bevétele 153 685 eFt, míg ĺisszes ľáfordítása l53 4'78 eFt volt és 20'7 eFt forint eredmény képződött.
2009-bęn a Kft cisszes bevétele 468 048 eFt, míg ĺisszes ráfordítása 401 l08 eFt volt és 66 940 eFt
foľint eredmény képződĺitt.
2010-ben a Kft összes bevétele 599 227 eFt, míg összes ľáfordítása 584 842 eFt volt és 14 385 eFt
forint eredmény képződött'

201l-ben a Kft összes bevétele 640 903 eFt, míg összes ráfordítása 606 631 eFt volt és 34 2'72 eFt
forint eredmény képződött.

20|2-ben a Kft összęs bevétele 700 909 eFt' míg cisszes ráfordítása 693 492 eFt volt és '7 4l7 eFt
forint eredmény képződött.
Az ę|ijzi5 évekhez képest kisebb eredmény okai' hogy évközben a tulajdonos Önkoľmányzat a
Társaság 20ĺ2. évi mrĺködési támogatási e|őirányzaÍźÍ' 70 millió forinttal visszaľendezte, valamint

Társaság

-a

költségvetésí tárgyalásoknak megfelelően

-

2012-ben 29 millió forint bekeľülési

összegben Önkormányzati fejlesztéseket hajtott végľeeredménýaľtalékateľhéľe'

2013-ban a Kft cisszes bevétele 7l9l83 eFt, míg összes ľáfordítása 7l4 156 eFt volt és 5 027 eFt
foľint eľedmény képződött.
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A Táľsaság 2013-ban l8 millió foľint bekerülési összegben onkoľmányzati fej|esztéseket hajtott végre
eredménytaľtalékaterhéľe.

2014-ben a Kft összes bevételę 934778 eFt, míg összes ľáfordítása 896 487 eFt volt és 38 291eFt
foľint eľedmény képződött.
2015-ben a Kft összes bevétele 8ll720 eFt, míg összes ráfordítása 791 830 eFt volt és 20 340 eFt
foľint eredmény képződĺitt.

20l6-ban a Kft összęs bevétele 769962 eFt, míg összes ráfoľdítása 753829 eFt volt és 16 133 eFt
eredmény képződött'

20l'7 évben a Kft összes bevétele '779 562 eFt volt, az össze ráfordítás '73I959 eFt és az eredmény
összege 4-l 603 eFt.

2018 évben a Kft ĺisszes bevétele 801329 eFt volt, az összes ľáfordítás 761 010 eFt és az eredmény
összege 40

3 19

ęFt.

2009-2018 években a Társaság gazdálkodása eredményekéntaz alábbi jelentősebb éľtékű

fejlesztéseket hajtotta végre, elsősorban a közterületi munkavégzés technikai feltételeinek javítása
érdekében:

Végľehaj tott e szkozfei lesztés ek:

ToRo fűnyíľóhoz ftĺgríjtő
ToRo lombfelszedo gép
Motoros
Motoros
Motoros
Motoros
Motoros
Motoros
Motoros
Utánfutó

2009. év (nettó beszerzési ár)

ldb
ldb

á,gapritő

ldb

lombszívó
oldalkefés lombszívó
lombfuvó
sövénynyíró
kasza
láncfrĺľész

ldb

4db
Żđb
6đb

ldb

2db

Hegesztőgép
RizÍonsápi kameľák

1db

l készlet

Osszesen:

ISEKI SXGI9 fúnyíľógép
Motoros flĺnyíró

1db

I 250 eFt
I 250 eFt
1 656 eFt
380 eFt
I

17 eFt

352 eFt

222 eFt
977 eFt
92 eFÍ
354 eFt
135 eFt
520 eFt
7 305 eFt

2010. év (nettó beszerzési áľ)

ldb
3db

Motoros láncfürész
Állványos kĺĺrfűrészgép

3db
rdb

ldb

Fahasítógép

Kommunális kistľaktor

Dobozos kisteheľautó

osszesen nettó

392 eFt

167 eFt
195 eFt

1db

7 184 eFt

ldb
ldb

20 650 eFt
4 383 eFt
2 906 ęFt

rdb

Kommunális munkagép
Műhelykocsi

3 261 eFt
320 eFt

42 083 eFt
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ISEKI SXG19 frinyíró

gép

201 1. év (nettó beszeľzésiát)

fűnyíró
ág:lźĺgő
Sepľőgép
Platós teherautó
Motoros lombfilvó
Motoros sövénynyíró
Fúrókalapács
Közterületi lombkomposztáló
osszesen nettó
Motoros
Motoros

SepľĘéptaľtozékok beszerzése

db
db
l db
l db
2 ďb
3 db
3 db
1 db
2 ďb
l

1

Ż012. év (nettó beszeľzésiáľ)

Tuskómaľó beszerzése

Mobil, tľaktorhajtású rönkhasító beszerzése:

3 250 eFt
106 eFt
184 eFt

24 98'ĺ ęFt
7 876 eFt

2|2 eFt

246 eFt
99 eFt
564 eFt
37 524 eEt

készlet

2I35 ęFt

db
db

4 990 eFt

osszesen nettó

436 eFt
13 188 eFt

20l3. év (nettó beszeľzési ár)

Ftĺnyíró traktor beszerzése
Utánfutó beszerzése
Kertészeti kisgépek beszerzése
Infoľmatikai beszerzések
onegy Játszópaľk eszközök beszeľzése
Hidraulikus hótoló lap Í1ĺnyírótraktoľhoz

db
db

ldb

Osszesen:

Fűnyíľó traktor beszeľzése
Agaprító motor beszeľzése

4 417 eFÍ
427 eFÍ
I 560 eFt
190 eFt
254 eFt
483 eFt
11 485 eFt

2014. év (nettó beszerzési őłr)
1

1

Fahasító gép beszeľzése
Infoľmatikai beszerzések
Kerékpárok beszerzése

db
db
db

1đb
Osszesen:

6 650 eFt
169 eFt

307 eFt

462 eFt
139 ęFt
11 013 eFt

2015' év (nettó beszerzési ár)

Telephely be1so felúj ítások

1db

Teheľgépjármű
Egýeriĺ gépjáľmrĺ
Vagyonvédelmi rendszeľ

rdb

lnformatika
Osszesen:

667 eFt
4 960 ęFt
Z 80Ż eFt
751 eFt
483 ęFt
10 900 eFt
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2016. év (nettó beszerzési źlr)

Egýenĺ gépjármű 2 db

7 798 802Ft

Sepľűgép l db

7 300 000 Ft

442372Ft

Elektľomos és benzines szeľszámok 3 db
Keľtészetikisgépek 6 db

I 239 055 Ft
744 785 Ft

Víztechnikai gépek 3 db
Osszesen:

17 888 755

Ft

201'I. év (nettó beszeľzési ár)

Tehergépjáľm]j2 db
Utánfutó 2 db és vonóhorog felszeľelés3 db
Fűnyíľó traktor 2 db és múlcsozó asztal 3 db
Kis fűnyíró traktor 1 db
Kisgépek és szerszámok

11 991 003 Ft

Osszesen:

29 868 527

8 748 000 Ft

2276 567 Ft
512
1

362Ft

648 125 Ft

Ft

2018. év (nettó beszeľzési ár)

4974250Ft

Iseki alapgép-kasza-mulcsozó
Gyep leve gőztető* gyep s zelloztetó

3 435 000

Párakapu (6 db)

Rinieri rézsíikasza
Platóra szerelhető lombfelszívógép
Foľma Little Wondeľ levélfuvó gép 2 ďb
Ftĺnyíľókkaszźlk
Planiméteľ
Beléptető ľendszeľ
Irodabútor. infoľmatikai

Osszesen:

Ft

576 000 Fr
4 245 000 Fr
2 150 000 Ft
2 340 000 Ft
649 371 FÍ
Ż16 272Ft
660 860 Ft

fejlesztés

1 036 199 Ft
20 282 952 Ft

Felądąt-ellótás eredményességi mutatói ą ląkossóg és.fiiggetlen szervezetek részérőI:
2011.08.01-től zöld telefonszámon és megnövelt internetes felületęn fogadjuk az áłlÍa\unkgondozott
területęk állapoÍfua vonatkozó lakossági bejelentéseket. A bejelentések rĺigzítéséľe,
kezeléséľe,a
megtett intézkedések nyomon követéséľeés visszajelzéséľelétrehozott nyilvántartási ľendszeľünkből
száľmazó 20|5-2018' évi összesített bejelentési adatokat az alźhbi gľafikon mutatja be:

11

E2015. év/ db

'199

r20l6. év/db tr2017.

év /db

o20l8.év/db

n'l

1Đ0

14

t15
91
80

80

47

/ĺ5

14

6

r1

5

1ú

21 36

20 ?3

l.a

Ě

z

0

4

6g

Az adatok clsszehasonlításából megállapÍthďó, hogy a ,,parkfenntartás, fúnyíľás,zöldhulladék'' táľgyú
bejelentések szćlma20l7-ről20l8_re nőtt ami fóként az illegális zĺildhulladékolľavonatkozott,bár az
elszállított hulladék mennyisége csökkenést mutat.

7692
6484

5530 5519

6222

551 4

4112

12

4338

A

zöldhulladék ęlszállítás csökkenésének az oka, hogy 2018 évben mulcsozó kaszálógépekkel
kaszáltunk' így a keletkezettzöld hulladék mennyisége jelentősen csokkent.

A

zöldhulladék illegális kihelyezésénękcsökkentéséľe ingyenes hulladékgyújtő zsákot igényelhettek
ingatlanonként a lakók 20l 8-ben, erre a célľa25000 db zsákot vásáľoltunk'

201S-ban a fák gallyazására vonatkozó bejelentések száma összességében tovább emelkedett.

Ha csak a közvetlenül Társaságunkhoz érkezętt ga|lyazásra vonatkozó bejelentéseket nézzük, nem
láthatő növekedés, de tudjuk, hogy a gaĺIyazási haÍározatok jelentős része is bejelentés
következménye.

A gallyazások
év ĺ határ

A

2016 évi szinten, míg a fakivágási kéľelmekközel 50 %-os emelkedést mutatnak 201 7
ozatokhoz kép e st.

,,Virágos Magyaľországért" mozgalom Versenyfelhívásán az onkormányzat

táľsaság feladat-ellátásának köszönhetően

o
.
o
C

-

többek kĺizött a

2}ĺl-ben,,BUDAPESTľovÁnos ľóDÍJÁT'''
20|2-ben,,BUDAPEsT LEGSZEBľ ľiuľcÁJA' díjat
20l5-ben a Budapesti kerületek köZĺĺl első helyezettként ,,oRsZÁGos ELsŐ
HELYEZETT'' đijat,
2}I7-ben ,,BIIDAPEST FovÁRos KÜLONDÍJÁT'' a ziildfelületi beľuházások
kĺemelkedően jĺĎ minős égéért

nyeľte el.

3. ł zotq. nvr rolľsÉcvnľÉsl
ľÁncyłlÁsox nnnnľrĺnľyn
A tulajdonos onkoľmányzat

-

a Táľsaság 2019. éviműködési költségvetését
935 370 000 Ft főösszeggel és
875 545 000 Ft önkormányzati Íámogatással hagyta jóvá.

A Tórsasőg elfogadott múködési koltségvetésétąz I. szłÍmúmelléklet taľtaĺmazza.

A Táľsaság

az onkoľmányzat 2019. évi eľedeti költségvetési rendeletében:

A KOKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft-ben

a közfoglalkoztatottak

maximális létszám-előirányzata (8 óralmunkanap) 10 fó.

A KOKERT Kft. 2019. évi működési célú(közha sznu

2019. évi

szeľzóďés szeľinti) önkoľmányzati támogatása:

875 545 000 Ft.

Az Önkormányzat2019. évi költségvetésében a Táľsaságot nettó 18 Ż37 O00Ft bekeľülési összegű
beľuházási feladatokľa

j el

ölte ki.

Az onkoľmányzat 2019. évi köttségveĺési ľendelete Társasdgra vonątkozó előírásąit ą 3/20]9 QL22)
onkoľm ányząti ľ ende l e ĺ tart ąlmązza.
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4.

A TARSASAG F'EI,A

TAI20ĺ9. EVBEN

Működtetési feladatok:
I.

l. Zöldteľületek gondozása teľületén
I zi)ldfeliiletek gondozdsa, kaĺbantaĺtdsa

I.l6 míĺfüves pdlva napi karbantartósa (Bóľsonyvirdz)
1,l7 Az. l, pont alatti munkavépzźs sordn teĺmelt hullaĺIěk
LI7.l zöltlhulladék

fü és gyep nyírása

intenzíven kezelt gyepfelületek tápanyas pótlása
lombgyĺ!|tés
talaitakarók eondozása
sövények nyírása
cseľiékés bokok alakítása
I'2 fúk kezelése
sar azás, al acsony eally azás
magassági ga||yazás
kerületi nyáľfák ľendezése
közutak iiĺszelvény biĺosítása
kiszáradt fák kiváeása
tuskóiľtás
I.3 tíÍzifa előúilíĺtis
beszállítiís
daĺabolás (Baptistfü véezik)
kiszál1ítás

daľálás

beeyiiités és elszállítás

I.I7.2 esvéb hulladék
beevúitésés elszállítás
2. A kłiľnvezet_egészségüsv teľtiletén:
2. 1 közteriileti-zö ldÍeliiletek takaľítds a (rendelvények is)
elszórt szemét összegvĺĺitése
hulladékeyĺiitő edények üľítése
2,2 zöldÍ, buľkolat ,sétánvok' Íiz paĺk, takar, ( rende7v. is)
elszóľt szemét összesyűitése
kézi és gépi sepľés
hóeltakaľítás és iégmentesítés
2.3 IllesólÍs, elsuírt és svĺźitő edénv hulladék ( rendez'v' is)

j

L4 kdrosítók elleni

begwités

elszállítás
2.4 KutvtÍs létesítménveküz.emeltetése
kutyafuttatók
kutvák futtatására kiielölt tęrületek
kuťyaüľülékeyűitő ędényęk

védekez.és

növényvédelem
alleľgénés ijztinnövénv mentesítés és irtás
mentesítés allergiíís t{ineteket kiváltó rovaľoktól

s közt. illemhelv üzemeltetés e, idtszlitéĺnvitús-zdr ás,
automata WC: Vaľosközpont. Mélytó
konténer WC: ohegy park. Uiheeyi sétźíny
2.

l'5 viĺlísosítlís

Virásáeyások beültetése és sondozíĺsa
virágkosarak beültetése. kíhelyezése és sondozása
I.6 svermekidtsajterek iizemeltetěse
iátszóteľek gondozása. takaľítása

nyitás - ziírás
gyorstakaľítás
2.6 fertőtlenítés
2,7 A 2. pont alattÍ munkavégzés soľúnteĺmelt hulladék
2.7.1 zöldhulladék
darálás
begyllités és elszállítás
2.7.2 eevéb hullaďék
beeytiités és ęlszállítás

iátszószerek kaľbantartása. iavítása
.j átszószeľek szabványosítása
homokcsere
nyitás' ziirás
1. 7 i lítsujp aľ k iizemelt et és e
1,8 felnőtt i dtszóterek üz.emeltetése
iátszóteręk gondozása
.iátszószerek kar'bantartása, javítása
i

3. A helyi ktiľnvezetvédelem teľületén:
3,1avaľpvííitőzslźkok beszerzése a lakossás részrźľe
3.2 lak. zöldhuiladék evúíitőhelvek üzem. hull. sztÍIlítlÍssal
3, 3 la k oss tÍg i ko mpo s 7ttÍili edénv e k kio s zt ás a
3 .4 közremííködés akciókban
4. Intézménvizłildteľ.fennt: błilcs' óvodálĺ. Bárka. Spoľt

átszószerek szabvánvosítása

l.9 diihönsdk karbantartúso, iavítdsa
1.10 utcabútorok, paĺki ber. lársvak karbantaľl, iavítdsa

padok, asztalok

hulladékeyiiitő edények

Í útszljtérieszköz.ök
kaľbantartás és iavítás

4. 1

esyéb
I.I I kerítések karbantaĺtása, iavítdsa

szabvĺínyosítás
homokcseĺe

.|átszóteľek

kutyafuttatók
đühłjneők
egyéb lekerĺtett zöldteniĺetek
I' I 2 tdblĺÍkiavítlísu.llĺítldsĺl
l' I 3 vĺzes létesítményekiłzemeltetése
parki öntözővíz hálózat" Ĺizemeltetése kerti csapokkal
ivó kutak kaľbantartása, iavítása
szökőkutak üzemeltetése: Kĺiľösi Cs. s. Uihesy s. Mélvtó
aut. önt. hálóz' üzemelt: Sz.L. t, onódi j átszotér, Kozma u-i
köľťoľgalom, Tavas u. 4, Tengerszem
páľakapuk üzemeltetése
I' I 4 díszvillís íttźsüzemeltetése
Kőńsi Csoma sétány, Uihegyi sétány
1' I 5 kerékpĺÍrpoĺttiiz'emeltetés e

4.2 fĺÍksollvauisa 3m feleÍt' ifiítása' kivlísdsa, tuskóiĺtds
4.3 síkossdg mentesítő anvag biztosítdsa
4.4 lomtalanítús
4. 5 eseti szĺillíttisok
4.6 ovifoci pĺźlvĺÍk
éves tisztítĺisa
4.7 sport: kaszĺilékes esvéb zijldhulladék sz'lÍllítlÍs
4.8 Á 4. pont alűtti munkavégzés soľún teľmelt hulladék

4.8.I zöldhulladék
darálás
bęeytĺitésés elszállítás
4.8.2 egyéb hulladék
beey(ĺitésés elszállítás

T4

Fejlesztési feladatok:

Az onkoľmányzat 20l8. évi eľedeti költségvetésében a Táľsaságot az alábbi nettó előiľánvzoĺ ĺĺsszegű
beľuházási feladatokľa jelölte ki ( l ):
Zágrźlbi úti parkoló övezęt novénytelepítés
Báľsonyviľág utcai játszőtéľ építés
Köľösi kazeÍÍa elbontás, szobor áthelyezés, tervezés
Yásárlő jáÍszótér bontás és új kihelyezés

4 58Ż700 Ft
4 654 300 Fr
1 000 000 Ft
5 000 000 Ft

18237 000 Ft

Osszesen

Kłizbeszeľzésiteľv 2019
Sorszám

Közbeszerzés tárgya

Becsült értéknettó

VirágÜltetésĺ feladatok ellátása -

kapcsolódó szolgáltatásokkal

36 000 000 Ft

2

Tehergépjárművek beszerzése

54 571 590 Ft

3

Budapest X. kerÜlet - ZoldterÜlet
gondozás, parkfenntartás

56 059 163 Ft

1

5.

Közbeszerzés tervezett
mennyisége
Egynyári és kétnyári
nclvények ültetése,
ontözés, fenntartás,
gyomtalanítás

1 darab elektromos és

4 db diesel üzemű
tehergépjármĹi

Műszaki leírás szerint

ł ľÁRsłsÁc zory. Évrr'oclłlxozľłľÁsIľBnvp

Elfogadott költségvetésünk az alábbi 2019. évi foglalkoztatások és létszámok fig.velembevételével
készült:

Alka|mazottakz HaÍározatlan idejű munkaszeĺzodésselnapi

8 órában: 146

Kiizfoglalkoztatottak: A költségvetés készítésekoľ,napi 8 órában: 10 fő

fő.

Közéľdekű fog|alkoztatás: A btintetés végľehajtási szeľvekkel, a Munkaügyi Központtal és oktatási
intézményekkel együttműködve 2018-ban is fogadjuk az ingyenes közérdękrĺ munkát végzőket. A
közérdelaĺ munkavégzés formái: bírósági, szabálysértési, önkéntes és közösségi szolgálat:
Létszámuk előre nem tervezhető' Várhatóan a bírósági és a szabźllyséľtési
kĺjzérdekű
munkavégzés lesz a négy közül a nagyobb létszámú.
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6. TERVEZETTKOLTSÉGEK
Teľvezett költségek (Ft)
Költségnem

Mtĺködési feladatok

onkormányzati

Osszesen

fei1esztések

személyi iuttatások
iĺĺľulékok
anyagköltsés
eneľgia költsés
szá||itási költsés

446 t0s 000

446 105 000

86 700 000

86 700 000
64 850 000
16 000 000
44 500 000
6 000 000
41 500 000
16 200 000

64 850
l6 000
44 500
6 000
41 500
16 200

bérleti díi ingatlan
kaľbantar1ás
ügy- és üzletviteli szolg. ig.
egyéb szolgáltatás igénybev

109 61s

amortizác|ő
vissza nem igényelheto áfa
egyéb költség
osszesen

40 000
60 000
3 900
935 370

AnyagköItség:

Az

000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000

18 237 000

I27 852000

l8 237 000

40 000 000
60 000 000
3 900 000
953 607 000

anyagköltség a kimondott anyagköltségen kívĹil taftalmazza az uzemanyag) aZ

alkatrész, a munka és védőruha, valamint aziroďaszerek költségét is.

Eneľgiu költség: Taltalmazza
v

a

gázfelhasznáLás,

a

villamos eneľgiafelhasznfĺIás,

ízfogy asztźls és csatornahasznźiat, valamint az łjntózovíz költségét.

a

szociális

SzlÍllítlÍsiköltség: Meghatározó arányu benne a hulladékszállítás, melynek költsége Íartalmazza a
lerakásáér1, kezeléséértkéľtdíjakat is.

Bérleti díjak:Meghatároző elemei

a helyiségek bérleti díjai.

Karbantaľtdsi költségek: TaľtaImazza

a gépek' gépjáľmúvek és a telephely karbantaľtási költségeit.

Igěnybe vett üglviteli szolgúltatdsok köItsége: Tarta|mazza a cégvitęlhęz szĺikségeskönyvelési,
könywizsgálati, iigyvédi díjakat, a hatósági, igazgatási, pénzforgalmi szolgáltatások díjait, illetékeit, a
postai, távközlési, infoľmatikai, biztosítási és oktatási költségeket.

Egłébigénybe vett szolgĺÍltatdsok költsége; A működtetési és önkoľmányzati fejlesztési feladatok
el

látása éľdekébeni génybe vett szo l gáltatások költségét tartalmazza.
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7. TERVEZETTBEVÉTELEK
Teľvezett műkłidési bevételek és egyéb foľľások (Ft)

Költségnem

Működési feladatok

Elhat. vissza beruházás miatt

Vállalkozás árbevétele
Kamatok
Munkaügyi Kcizpont közcélú
f o g|alkońatás támo gat ás
onk. közhas znu szerződés
szerinti támogatás
onkoľmányzati fej l esztések

onkoľmányzati
feilesztések

30 000 000
2 000 000
25 000 000
875 545 000

935 370 000

TERVEZETT

2019.

Daľus

teherautó

000
000
000

18 237 000

18 237 000

18 237 000

953 607 000

2 82s 000

ÉvI sł"lÁľFEJLEsZTÉsnx

A Társaság mtiködési feltételeitjavító tervezett feilesztések becsült
Utánfutó (3 db)
Irodai és infoľmatikai

000

875 545 000

2 825 000

osszesen

8.

30 000
2 000
300
25 000

0

díia

Egyéb bevétel

Osszesen

berendezések

ElękÍľomos kistęherautó
Duplakabinos teheľautó ( 4Db)

plakátok
Ęönkhasító" daruk átépítése
Osszesen:
Térképek.

nettó aľral:

2 l00 000 Ft
7 000 000 Ft
7 000 000 Ft
15 750 000 Ft
40 000 000 Ft
l 393 000 Ft
1 420 000 Ft

74 663 000 Ft

A

teruezett fejlesztések az eredménytar1alék teľhére lesznek megvalósítva
pénzeszközből.

az eddig felhalmozott

g. ľĺÉnr,ncTERV

A

2019' évi mérleg teľv a Kft. mtĺködési költségvetésévelés teryezett fejlesztéseivel

A

pénzeszközök

összhangban készült. A mérleg főösszege minimális csökkenést mÚIat aZ elóző évhęz képest.
A csökkenés a következő elemekból tevődik össze.
No a bęfektetett eszközök értéke'mivel a Kft. tęrveibenabeszerzés nettó'74 663 eFt, mely
több, mint a tęrvezett éł1ékcsökkenés.Az éftékcsĺikkenés
növeli az eredmény kimutatás
értékcsökkenés sorát. A 20 |9-ra tervezett ér1ékcsĺikkenés40 600 eFt.
A készlętek, követelésęk értékevárhatóan nem változik jelentős mértékben.

csĺikkennek, mivel

a

ÍewęzeÍt beľuházásokat

a meglévő pénzkészletből

szĺ'ikségesfedezni., illetve tewęzi a Kťt. csĺjkkenteni a kötelezettségeit.
A saját tőke a cégbíróságon bejegyzett jegyzeÍt tókéből: 64 000 eFt, az eredménytartalékból:
303 323 eFt és a tervezeÍI eľedményből:0 eFt tevődik össze.
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Hatáľidőn

túli, lejárt

kĺitelezettsége nincs

a

társaságnak

és a stabil

gazdálkodás

eľedményeképpen20 l 9-ben sem váľható.
A passzív időbeli elhatáľolások összege a várható értékcsökkenés összegével csökken.

10.

EREDMÉNY TERV
Az eľeđménykimutatás terve is a Kft mrĺködési ktĺltségvetésévelés teľvezett fejlesztéseivel
összhangban lętt összeállítva. Részletezés az aIźĺbbiakszęrint:

Az

értékęsítésnęttó áľbevétele: 21 887 eFt, mely t8 237 eFt Önkormányzattal kötött
szeľződések keľetébenvégzett munkák árbevételéttafiaLmazza. Egyéb bevételęk összege a
Kőbányai Önkoľmányzat źĺIÍalnyújtott támogatásból: 875 545 eFt, a Munkaiigyi Központ által
nyújtott támogatásból: 25 000 eFt, a költségvetésben teľvbe vett l l75 eFt egyéb bevétęlből és
az elhatárolások feIoldásából 30 000 eFt. tevődik össze.
Az anyag jellegű ráfoľdítások tartalmazza a rorpRľ Kft 2019. évi ktiltségvetésében
kidolgozott anyagköltséget, eneľgiafelhasználást, száIlítást, bérleti díjat' kaľbantaľtásokat és az
egyéb igénybe vett szolgáltatásokat.

Személyi jellegtĺ ľáfordítások összetevői

járulékfizetési kötelezettségek.

A

a

személyi juttatások és az azokaÍ terhelő

személyi juttatások tartalmazzák a béľköltséget, rendszeres
béren kívtilijuttatást, munkába jríľással kapcsolatos költségeket, tisŻeletíjakat, ľepľezentációs
költséget, segélykeľetet és egyéb eseti béren kívülijuttatásokat.
Az ét1ékcsökkenési leíľás ĺisszege a jogszabályoknak megfelelően keľült megállapításra,
megegyezik a Kft. költségvetésében szeľeplő összeggel.
Egyéb ráfoľdítások soľ tételei a vissza nem igényelhető áfa (60 000 eFt ) és az egyéb
költség(3 000 eFt)

11.

.

CASH-FLOW TERV

A

Cash-Flow kimutatásban levezetjük a pénzeszközvźútozásmkaÍaz előző évhez képest. A
pénzeszkozváitozás 73 398 eFt csökkenést mutat' ami a következő elemekből tevődik össze:
Szokásos tevékenységból származő pénzeszköz növekedés +265 eFÍ. A növekedés összetevői
a 2019. évi teruezett eredmény, növelve a teľvezett értékcsokkenéssel, korrigálva a befektetett
eszközök éľtékesítésének
eredménye, egyéb ľovid lejáratú kötelezettség, forgóeszközök, aktív
és passzív időbel i e lhatáľolások v á|Íozásáv aI.
Befektetési tevékenységből származó pénzeszközvá|tozźts _'73 663 eFt, az ez évrę tervezętt
beruházások és a tervezett tárgyi eszköz eladás különbözete.
A mérleg, az eredmény és ą Cąsh-Flow tervet ą 2. szdmú melléklet tartalmazza.

Az üzłeti terv mellékletei:
1.

számú melléklet: Elfogadott 2019. évi költségvetés
melléklet: Mérleg' eredmény és Cash-flow tęw

2. számu

Ż0l9

Budapest, 20 l 9. már cius 27
Szabó
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1. sz. melléklet

Kőkert Kft 2019 évi terv
Létszám 4-8 óra/nap min_max
alkalmazotti (fő)

2018

év

2079 év

t44

L20

megbízással (fő)
támogatott (közcélú) (fő)

Ż

2

1.9

10

2018. évi terv
Ft

Megnevezés
Sze
sok
Bérköltség
Munkába járás és saját gk. haszn
Rendszeres béren kivüli juttatás

354 L65
3 500
28 482
2 700
500

Munkáltatót terhelő táppénz
Reprezentáció k<iltségei
Egyéb eseti béren kivüli iuttatás
Segélyek
Személyi juttatások összesen

2018. évi tény
Ft

%

000

33L 626 047

402 015 000
3 500 000

114o/o

2199 4L7
19 100 26s

37 440 000

13'lo/o

2 599 222

2 200 000

B1o/o

500 000
150 000

100o/o

0

343 646
131 570
315 000

389 347 985

356 31s 16r.

61 888
9 986
3 000
74 874

Juttatások közterhei
Rehabilitációs hozzájáru|ás
járulék fizetési kotel

2019 terv/2o18 terv

Ft

000
985
000
000
0

Járulék fizetési
Bérköltség adója

2019. évi terv

000
959

000
959

100o/o

300 000
446 105 000

115o/o

52 266 096
7 510 085

76 400 000

123o/o

7 300 000

73o/o

373 000
60 149 181

3 000 000

'1o00/o

86 700 000

1160/o

D

alkatrész szerszá

40 000 000
5 000 000
12 000 000
700 000

37204787

0

74024 ffiA

57 700 000

Gázfelhasználás
csatorna
Villamos energiaÍelhasználás költséee
ÖntözővÍz kö
Energĺa költség összesen

16 000 000

Ll370

Szállítás
zöldhulladék (lerakóhelyi ktg)

12 000 000

10 155 176
24 662 Isz
2 5Ż7 700
37 345 028

a

Munka és védóruha
felhasználás költs
NyomtatVány, irodaszer
Közvetített szolg értéke
Anyagköltség összesen
E

4 211 895
10 291 898

42 450
10 000
12 000
400

000
000

106o/o
200o/o

000
000

100o/o

60 499 900

64 850 000

112o/o

3 500 000

2 593 132

3 500 000

27r 434

100o/o

2 000 000

2 000 000

100o/o

3 500 000

3 086 446

3 500 000

100o/o

7 000 000

5 419 451

7 000 000

100oÄ

16 000 000

100%

12 000
30 000
2 500
44 500

000

100o/o

000

120o/o

766 69A

57o/o

felhasználás

lllegális hulladék elszállÍtása
Gépszállítás
Szállítási ko|tség összesen

Bérleti

25 000 000
3 000 000

40 000 000

463

000

83%

000

1 1 1o/o

6 000 000
41 500 000
47 500 000

277o/o

karbantaľtás

Bérleti díjak (ingatlanok)
Karbantartási, javításĺköltségek
Bérlet, karbantartás összesen

5 s00 000

5 636 698

15 000 000

17 3s8 387

20 500 000

22 995 085

109o/o
232o/o

vett
Hirdetés, reklám
oktatás, továbbképzés
m

Postai és távközlési
lat
Konyvviteli szolgáltatás
Kö

Ktjlönféle egyéb szolgáltatás (alvá llalk
Pénzügyi, befektetési szoleáltatási díi
Biztosítási d

275 000

300

2 000 000

44204Ą

2 000 000

1000/,

2 500 000

3 112 00C

2 500 000

100Yo

3 000 000

2 307 095

2 500 000

83%o

2 160 000
9 000 000
92 118 504

2 160 000

2 200 000

1020/

9 960 000
97 190 208

500 000

r29 940

3 000 000

3 339 302

7 000 000
100 000 000
15 000
3 300 000

5 500 000

5 081 637

6 000 000

7$Ta
109o/o
3%o

110o/o

109o/o

Egyéb igénybe vett szolgáltatás összel

Dologi kiadások összesen

L23997 226

1'79 778 50Ą
253 978 504

256 207 702

68 709 196

62397011

60 000 00c

87/o

329 256

600 00c

100o/o

40 000 000
100 000

23 393 730
0

40 000 00c
2 000 000

2000o/o

600 000

739 20A
366 921

800 00c
500 000

133o/o

12s 815 000
298 665 000

105o/o
118o/o

ráfordítások, kiadások
Bhság, kártérítés
Vissza nem ieénvelhető ÁFA
Egyosszegű écs
Terv szerinti értékcsökkenés
Értékesítetttárgvi eszközok nettó ért.
Cégautó adó
Káreseményekkel kapcsoIatos kĺfizeté
Adott adomány, behajthatatlan
Egyéb ráfordítások, kiadások osszeser

110 359 196

88 337 138

103 900 00c

94o/o

Költségek, Ráfordítások összesen

828 560 644

761 009 182

935 370 000

113%

30 000 000

24722986

30000000

100o/o

2 000 000

1327 L23
37 467 307

2000000

100%

300 000

2 250 930

0

497 779

27 344 997

723 702 86s
50 000
1 200 000
250 000

7028I9 9IĄ
3 t26 L78

25000000
875 s45 000

7 176
600 000

350 000

1

100%

143o/o

IL7 07Ą

Bevételek
Halasztott bevételek
Arbevétel( kaszálások)
Vállaĺkozás cjnkorm. Köron belül
Kamatok
Munkaügyi központ támoeatása
0nkormányzat támogatása közh'szer;
Kötelezettség elengedés okormánvza
lllemheĺyek árbevétele
KözÜzemi dí-i továbbszámlázás
Behajthatatlan követelésekkel kapcso
b bevétel

7t

160 000
0

Tárgyĺ eszköz értékesítésbevétele

Bevételek összesen

1 381 176

778 846
542 360
757 52J

15748
828 560 644

801 329 080

0

0o/o

35o/o

121o/o
0%o

1500000
150000

1250/

175 000

109o/o

60o/o

0

1000000
935 370 000

113%

2.sz melléklet

cégjegyzékszám

Statiszti kai jelzőszám
14324130-7830-599-01

01,09-898803

xŐxenľ xŐeÁľ{yAl NoN-PRoFIT KözHAszNÚ KFT
Egyszerűsĺtett éves beszámotó MÉRLEGE ''A" Változat
Eszközök (aktívák)
Az Ĺizleti év fordulónapja: 20'19.12.31.

Soľ-szám
a
1

2
3

4
5

o
7

I
o

A.
I. IMMATE

eszközök

+4.+6.

201 9

d

89 069

2'sorból : lm materiális javak értékhelyesbítése
ll. TÁRGY| ESZKÖZÖK
4.sorból: Tárgyi eszközök értékheĺyesbítése

0

lll. BEFEKTETETT PÉNzÜGYl ESZK.

0

eszközök érték
B. FoľgóeszkČiztik 9.+10.+í 1.+í 2. sor)

14

EszKözoK összeseru

e
123 132

123 132

89

6'sorból: Befektetett

12
13

11

2018
c

b

KESZLETEK
ll' KÖVETELÉSEK
lll. ÉRTÉKPAPÍRoK
lV' PÉNZESzKozÖK
elhatároláso

10

adatok eFt-ban

A tétel megnevezése

432 173
15 414
2 128

I.

0

414 631

358 733
15 500
2 000
341 233

300

(1.+8.+í3. sor)

521 571

0

482 165

Egyszeriisített éves beszámoló MÉRLEGE rrAtr változat
Források (passzívák)
't5
16
17
18
19

20

D. Saját tőke (16'+í8.+1 9.+ZO.+21 .+ZZ.+ZS. so r)

JEGYZETT

16. sorból: vi sszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken

lll' ToKETARTALÉK

lV. EREDMÉNYTARTALÉK

23
24
25
26
27
28
29
30

FoRRÁsoK összeseľ (5.+24.+25.+29 sor)

22

64 000

ll. JEGYZETT, DE MÉGBE NEM FIZETETT JEGYZETT TOKE G)

V' LEKÖTÖTT TARTALÉK
V. ÉRTÉKELÉsI
rRRrRlÉx
Vl. ADlzoTT EREDMÉNY
tartalékok
F
ek 6.+27 .+28.sor)
l. HATMS o Ro LT KÖTELEZÉTTsÉGERll. HosszÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
lll. RÖVlD LEJÁRATÚ KÖTELEZ ETTSÉGEK
G. Passz
i elh

21

64

263

303 323

40 319

0

0

0

53 806

0

53 806

55 000
59 842

100 442

521 571

Kelt: Budapest, 2019,03.27

Vállalkozás vezetóje
(képviselője)

55 000

0

482 165

2. sz. melléklet

Cégjegyzékszám

01

Statiszti kai jelzőszám

-09-898803

1

4324',t 30 -7 83

0

-599 -0 1

KŐKERT xŐeÁľ{YAt NoN-PRoFlT KözHAszNÚ KFT

Egyszerűsített éves beszámoló összköltség eljárással készített

EREDMÉNYKlMUTAľÁsł
''A" Változat
Az üzleti év fordulónapja: 2019.12.31.

r

eletsza1T

A tétel megnevezése

2018

b

c

a

IV
VI

vil
A
vilt
IX

B

c
xil
F

Ertékesítésnettó árbevétel e
Aktívált saját teljesítményekértéke
Egyéb bevételek
lll. sorból: visszaírt értékvesztés
Anyagjellegű ráfordítások
Szemé|yi jellegŰ ráfordítások
Értékcsokkenésileírás
Egyéb ráfordítások
Vll. sorból: értékvesztés

LET|)T

flt.ťlt.ťv.rv.tvt.rvl

ENYS

PénzÜgyi műveletek bevételei
PénzÜgyi m Ĺjveletek ráfordításai
P
YI
LETEK ERE

EL

I

ERE

Adófizetésł

ADOZOTT ERED

NY

Y

eFtba

E]őző év

módosĺtása

2019
e

d

40 354

21 887

758 724
256
416
24
63

EREDM

931 720

208
464

316
532
40
63

723
615

38 068

0

2 251

NYE

[.JX.

902
805
600
300
0

0

2 251

0

40 3í9

0

0

0

40 319

0

0

Kelt: Budapest, 2019.03.27

Vállalkozás vezetője
(képviselője)

2' sz.

melléklet

KŐKERT KFT 2019 ÉVloASH-FLoW KlMUTATÁS TERV

Szokásos tevékenységból szćrmazó pénzeszköz változás(Műkődési

I.

+265

cash-flow 1-13)
1,

Adőzás előtti eľedmény

Ż.

Elszámolt amoľtizáció

3.

Elszámolt éľtékvesztés,és visszaíľás

0

40 600

Befektetett eszközök

éľtékesítésének
eľedménye

0

-1 000

6. Száll ítói kötelezettség v źútozása

0

7. Egyéb ľövid lejáľatu kötelezettség vtůtozása
8.

Passzív időbeli eĺhatáľolások

9.

Vevőkövetelés változása

10.

F o

rgóeszközök

lt. Aktív időbeli

v áItozźĺsa

+
+-

4. Céltaľtalékképzés és felhasználás ktilönbözete
5.

J

f

+I

1 194

+-

-40 600

+-

(vevőkövetel és és pénzeszkoz nél ktil) v tłItozása

elhatáľolások változása

0

l

42

I

29

J

12. Fizetett, ťlzetendő adó (nyeľeségután)
13.

II.

Fizetett, fizetendő osztalél<, ľészesedés

Befektetési tevékenységbÍjl származl5 pénzeszkö z v źlltozźls
(Befektetési cash-fl ow

14-1

6)

14. Befektetett eszközök

beszeľzése

l5

eladása

B

efektetett eszközök

-73 663

-74 663

1000

+

l6 Kapott osztalék, ľészesedés

ilI.

+

Pénzügyi műveletelrb ől származő pénzeszltöz változás (Finanszíľozási

0

cash-flow 17-27)
t7. Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele

+

18.

Kötvény, lritelviszonyt megtestesítő éftékpapírkibocsátásának bevétele

+

19.

Hitel és kölcsön

+

felvétele

20. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök

és elhelyezett bankbetétek

+

0

törl esztése, megszüntetése, beváltása

21. V

égl egesen

kapott

p

énzeszköz

+

22. Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeles ztilítt's)
23. Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő éľtékpapíľ
visszafizetése
24, Hitel és kölcsön

törlesztése, visszaťtzetése

25. Hosszú lejźratľa nyújtott kölcsönök
26. V
2'1,

IV

ég I e ges

e

és elhelyezett bankbetétek

n ćttadott p énze szköz

A lapítókkal szembeni,

ill

etve egyéb hosszú le) ár atÚ kötel ezetts égek vát'

P énzesz|<őz változása (I, II, III, soľok)

J

-73

398

+-

