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F e ladutelldt tis rilt aldn o s drt d ke ld s e

Gyerm ekj 6l6ti Ktizpont:

A Kdzpont hat6s6gi csoportja, mely az esetmenedzserekb6l rill, 86 gyrimhivatali int6zked6ssel
drintett (vddelembe vett, ideiglenes hatrillyal elhelyezett, nevel6sbe vett, ut6gondozott,
csaliidba fogadott) gyermek 6s csalddja iigydben l6tta el az ezek'hez kapcsol6d6 sok6tii
feladatot.
Ezen kiviil a specirilis szolg6ltat6sainkat 637 fo, vetle igdnybe dsszesen 1040 alkalommal. A
pszichol6giai 6s jogi tan6csadris mellett a fejleszt6pcdag6gus a legkeresettebb speci6lis
szolgdltat6sunk, tovdbb6 ndvekvoben van a csalddi konzult6ci6 ds a kapcsolattartdsi iigyelet
kihaszn6lts6ga is. Szolg6ltatiisb6vitds tdrt6nt a pszichol6giai elldt6sunkban (plusz f6l 6ll6s[
koll6ga bel6pdse hatifuozott idore), tov6bbri az iskolai szocirllis munk6ban (biinmegel6z6si
projekt).

Ellritottak szflma: 723

Csal6d- 6s Gyermekj6l6ti Szolgrllat:

Feladatai koziil kiemelndm a veszllyeztetett gyermekekkel kapcsolatos gyermekj6l6ti
alapelt6t6 tev6kenysdget, a keriileti gyermekvddelmi jelz6rendszer miik<id6senek
koordin6l6s6t, az 6nk6ntes alapri csalddgondoz6st, a termdszetbeni adom6nyok k<izvetit6set.

A specirilis szolgriltatrisok k<iziil pedig, az ad6ssdgkezeldst 6s az aktiv koru munkan6lkiiliekkel
kapcsolatos tev6kenys6get.
A gyermekeknek, fiataloknak sz6l6, illetve a csal6dokkal kapcsolatos preventiv k6z6ss6gi

programokat a Szolg6lat 6s a Kdzpont k6z6sen mrikddtette.
+
Elk{tottak szdma: 1533

Ell6tottak szima mindtisszesen: 2256 fd

Kdltsdgvetdsi bevitele k teli es iildse
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Az intdzm6nynek 6sszesen 456.000'- Ft sajiit bev6tele volt az aliibbi teriiletek6l:
o az Erzsdbet t6bor dnkdltsdgdnek beszeddse

o kamatbev6tel.
r jrlrmii ert6kesitds
o Utax nyomtat6 besz6mit6s
o Rehabilit6ci6s ad6 ds c6gaut6 ad6 tcibblet utal6s j6v6ir6s



Fin s nsz{rozdsi b evdtele k telj e s ii I ds e

A frnaszirozds 92,9 oh-ban teljesrilt.

Kd lts dgv etd si kis dds o k u lakulds a
( kieme lt e l6ir dny zato n kinti bontds b an)

A szem6lyi kiadrisok intdzm6nyi vonatkoz6siiban 92,7 o/o-on teljestiltek.

A tavalyihoz kdpest alacsonyabb teljestildst az els6 negyeddvben
n6gy betdltetlen rill6shely magyarilzza. /GYED,GYES,)

A jrlrul6kok 94J 7.-on teljesiiltek.

A dologi kiad:isok 83,15 Yo-on teljesiiltek.

A dologi kiadiisok vonatkozds6ban a teljesitdst az al6bbiak magyarAzzik'.
o A F6v6rosi Kdaeriilet Fenntart6 az utols6 negyeddvben nem sziimliizott.
o .A szerz6d6tl telefon trirsas6gok a 201 6-os szrimkiLkat az 6v v€g6ig nem kiildt6k meg.

Kt) lts d gveti s i mar adv dny

Az intdzmdny k<ilts6gvetdsi maradv6nya l6nyeg6ben a dologi kiad6sokn6l felsorolt
t6telekb6l, valamint a szem6lyi kiad6sokb6l ad6dik.
Lek6tdtt kdlts6gvet6si p6nzmaradv6nyunk 826.000,- Ft.
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Az intdzmdny vagyondnak alukuldsa

Azintdzmeny vagyona 2016. dvben az al6bbiakkal gyarapodott:

o 1 db szem6lygdpj6rmri (Opel)
. 3 db sz6mit6gdp
. 2 db notebook
. 3 db monitor
. 5 db ir6asztal
. 5 db irodai szofuercsomag
. 3 db Office i3 csomag
. 8 db irodaszdk
. 2 db multifunkci6s /m6so16, nyomtat6) gdp
. 3 db szekrdny
. I db mobil telefon
. I db kanapd
. 3 db fotel

Kmf.
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A kdlts6gvet6si szervek bels6 kontrollrendszer6r6l 6s belso ellenorzdsdr6l szol6 37012011.
(XIL 3l.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: Korm. rendelet) I l. $ (1) bekezd6se alapj6Ln a
kdlls6gvetdsi szerv vezet6je kdteles a Korm. rendelet 1. melldklete szerinti tartalommal
nyilatkozatban 6rt6kelni a k6ltsdgvetdsi szerv bels6 kontrollrendszer6nek minos6gdt. Tov6bbri
a I l. $ (2a) bekezddse kimondja, hogy ,,A helyi ankormdnyzafi kaltsdgvetisi szerr vezetdje a
nyilatkazatot az dves kalbdgveftsi beszdmol6val egiitt kiildi meg dz irdnyit6 szent
vezetdjdnek. A vezetdi nyilatkozatot a polgarmesler a zarszdmaddsi rendelet tervezetdvel
eg/titt lerjeszti a kipvisel5+estnlet eld. "

Fentiek szerinti kdtelezettsdgemnek megfelelve teszem meg a k6vetkez6 nyilatkozatot:

Vezet6i nyilatkozat a bels6 kontrollrendszer miiktid6s616l

A) Alulirott dr. Halabuk Agnes, a Napraforg6 Csal6d- 6s Gyermekj6l6ti Kdzpont
kdlts6gvetdsi szerv vezetrije jogi felel<lss6gem tudatiiban kijelentem, hogy az el6irdsoknak
megfelel6en a 2016. 6vben az illtalam vezetett kciltsdgvetdsi szervn6l gondoskodtam

a bels6 kontrollrendszer kialakit6sar6l, valamint szabrilyszeni, eredmdnyes,
gazdasiigos ds hat6kony miikdddsdr<il,
olyan szervezeti kultrira kialakitdsdr6l, amely biztositj a az elkdtelezettseget a
szervezeti c6lok 6s drtdkek irant, valamint alkalmas az integritis 6rvdnyesit6s6nek
biztositrisara,
a k6ltsdgvetdsi szerv vagyonkezeldsebe, hasznrilatiiba adott vagyon rendeltet6sszerli
haszn6latiir6l, az alapit6 okiratban megjel6lt tevdkenys6gek jogszab6lyban

meghaterozott krivetelm6nyeknek megfelel6 elkit6srir6l,
a rendelkez6sre 6l16 eloirrinyzatok c6lnak meglelel6 felhaszn6l6siir6l,
a kdltsdgvet6si szerv tev6kenys6g6ben a hat6konysrig, eredm6nyesseg 6s a

gazdas69ossrig kdvetelmdnyeinek 6rv6nyesitdsdr6l,
a tervez6si, beszimol6si, inform6ci6szo196ltatdsi k<jtelezettsdgek teljesit6s6rol, azok

teljess6g6r<il 6s hiteless6gdr6l,
a gazd6lkod6si lehet<is6gek 6s a kdtelezetts6gek <isszhangjar6l,

az int€zmlnyi szlmviteli rendr6l,
olyan rendszer bevezet6sdr<il, amely megfelelS bizonyossrigot nyrijt az eljrirasok
jogszenis€g€re 6s szabrilyszer[isdg6re vonatkoz6an, biztositja az elszimoltathat6s6got,
tov5bb6 megfelel ahazai 6s kdztissdgi szab6lyoknak,
arr6l, hogy a vezet6k a szervezet minden szintj6n tiszt6ban legyenek a kiffiz6tt
cdlokkal 6s az azok el6r6sdt segit6 eszk6z6kkel annak 6rdek6ben, hogy v6gre tudjrik

hajtani a meghatiirozott feladatokat 6s 6rtdkelni tudjak az el6rt eredmdnyeket. E

tevdkenysd916l a vezetoi besz6moltat6s rendszer6n kereszttl folyamatos informSci6val

rendelkeztem, a tev6kenys6get folyamatosan drtdkeltem.

A vonatkozo jogszab6lyok belso kontrollrendszerre vonatkoz6 el6ir6sainak az al6bbiak

szerint tettem eleget:

Kontrollkiimyezet:
- Szervezeti cdlrendszer 6s szervezeti feldpites: Az irfiezmeny c6ljai meghat6ro zotlak, a

fetadatelldt6s r6szletes szabrilyai az SzMSz-ben rdgzit6sre kerijltek. Az SzMSz a

jogszabilyban el6irt k6telezo tartalmi elemeket tartalmazza, az SzMSz az alapiti
okirattal risszhangban van. Az SzMSz rdszdtkepezi az int€zmeny szervezeli feldpit6se,
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amely valamennyi munkak<irre vonatkoz6an rittekinthet6en tartalmazza a szervezeten
beltil elfoglalt helyet, az al6- fttl6- ds melldrendelts6gi viszonyokat.
Belsri szabiilyzatok: Az int6zm6ny rendelkezik megfeleki bels6 szab6lyzatrendszerrel,
amelyet folyamatosan aktualiz6l a jogszabrilyi ds bels6 v6ltoz6sok szerint. A bels<i
szabalyzalokat a munkatiirsak ismerik 6s alkalmazzitk.
Feladat- ds felel6ss6gi k<inik: Az int6zm6nyi feladatkdrdk az SzMSz-ben
meghatiiLroziisra keniltek. Valamennyi dol9oz6 rendelkezik munkakdri leirrissal,
amelyekben r6szletesen megtal6lhat6ak az ell6tand6 feladatkcirdk, a felel6ssdgi- 6s
hatdskrircik.
Folyamatok meghatarozesa 6s dokumentiillsa: Az intdzmdny elkdszitette 6s
folyamatosan aktualiz6lja a k<iltsdgvetdsi szerv ellen6rzdsi nyomvonalait.
Hum6ner6forr6s: Az intdzm€nyndl a hum6neroforrds-kezelds 6tl6that6, a kiviilasztdsi
rendszert6l kezdve a dolgoz6k foglalkoztatrisrin 6t az 6szt6nz6 rendszerig. Az
irilr5zmdny gondot fordit a hum6nerrilorriis megfelel6 kiv6laszt6sara, megtartiisdra,
fejleszt6s6re, hat6kony 6s eredmdnyes foglalkoztatiisiira, megbecsiil6sdre.
Etikai 6rt6kek ds integrit6s: Az intlzmeny mLikdd6s6ben drvdnyesiilnek a szakmai
felkdsztilts6g, a p6rtatlans6g ds elfogulatlansiig, az erk<ilcsi feddhetetlens6g ert6kei,
biztositva van a kdz6rdek el6tdrbe helyez6se a magrin6rdekkel szemben. A szervezetet
6s a munkav6llal6it is integrit6s j ellemzi, az alkalmazot m6dszerek ds tevdkenysdgek
dsszhangban vannak a szevezeti c6lokkal 6s az etikai 6rt6kekkel. A munkavrlllal6k az
etikai elvar6soknak megfelel6en cselekszenek. A dolgoz6k ismerik 6s azonosulnak az
Int6zm6ny Ars poetik6j 6val.

Integ16lt kocki2atkezeldsi rendszer:
- A kock6zatok meghataroz6sa ds felm6r6se: Az int6zm6ny tev6kenys6gdben,

gazdrilkod6s6ban rej 16 kockazatokat meg6llapitottuk 6s felm6rttik.
- A kock6zatok elemz6se: Meghat6roztuk a felm6rt kock6zatok bek<jvetkezdsi

val6sziniis6gdt es az int6zlr,dny szewezeli c6ljaira gyakorolt hatAsAt. Ezek alapjan a
kock6zatok rangsorolasa meg16rt6nt.

- A kockazatok kezel6se: Minden felm6rt ds rangsorolt kocki2at eset6ben
meghatiiroziisra kertilt a kockazatkezelds m6dja, a kockrLatkezel6st a vezet6s minden
folyamatba be6g y azollan v6gzi.

- A kock6zatkezelds folyamatanak feliilvizsgdl ata Az int6zm6ny nagys6grendjere
tekintettel a kialakitott kock6zatkezel6si rendszer megfelel6, a bekdvetkezett
v6ltoz6sokhoz igazilitsa megtdrt6nik. Az alkalmazott kock6zatkezel6si m6dszerek
megfelel6en segitik az int6zm6ny feladatellA6s6t, a szervezeti c6lok el6rds6t.

- CsalSs, komrpci6: A belsd szabrllyzatok rendszere, a feladatok megosztiisa, a feladat-,
felelSss6gi- 6s hat6skdrdk meghatarozotts6ga biztosida a szdnd6kossrigb6l ered6
szabiilytalans6gok, integritiist s6rt6 esemdnyek bekdvetkezds6nek minimalizdl6s6t.

Kontrol ltevdkenys6gek:
- Kontrollstratdgi6k 6s m6dszerek: A kontrollstrat6gi6k 6s m6dszerek rigy kertiltek

kialakit6sra a szervezet minden szintj6n, hogy biztosits6k, hogy a kockrizatkezelds
sor6n a szervezeti cdlokra hat6 kockrizatok a meghat6rozott trir6shatarokon beltil
maradjanak. A kontrolltev6kenys6geken beliil kiemelt szerepe van az enged6lyezdsi 6s
j6v6hagy6si eljarAsrendnek, valamint az adatokhoz 6s inform6ci6khoz val6 hozzif€res
kontrolljanak.

- Feladatkdrcik sz6tv6laszt6sa: A szervezeten beli.il a feladat- 6s hat6sk6rdk
szetyiiaszt{sra kertiltek olyan form6ban, hogy egy szemdly kez6ben se

dsszpontosulhassanak olyan eszkdzdk, jogok 6s lehet6s6gek, amelyek r6v6n
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elkertilheti a milsok 6ltali ellen<irz6st, illetve amelyek vissza6l6sekre, csaliisokra adnak
m6dot.
Feladatvdgzds folyonossiga: A vezet6k feladata, hogy a kil6p<i munkatiirs iigyeit
deleg6lja a mris , kijelcilt dolgoz6 fel6, majd az rlj munkatarsnak iitadja. Fejlesztend6,
hogy a dolgoz6k tilvoz6sakor munkakor iitadds-iitv6teli jegyz6kdnyvek k6sziiljenek, a

ti:ozo dolgozi valamennyi folyamatban l6v<i tigye beazonosithat6an keriilj6n
iitad6sra.

Inform6ci6s 6s kommunik6ci6s rendszer:
- Informici6 6s kommunik6ci6: Az int€zmlny vezetdse biztositj4 hogy a munkatarsak a

feladatuk elletAsahoz sziiks6ges releviins informrici6khoz kell6 idoben hozz6jussanak.
Az intdzmdrryi kommunikdci6 fontos elemei a vezet6i ds bels6 6rtekezletek.

- Iktatdsi rendszer: Az inl1zmdnyhez 6rkez6, az intdzmdny eltal ktilddtt ds a szervezeten

beltil keletkezett iratok nyomon kdvetdse az iktatrisi rendszeren keresztiil val6sul meg.

Az int€zmeny rendelkezik iratkezeldsi szabiiyzattal, amely rdszletesen leirja, hogy
milyen eljar6st kell krivetni az irat keletkez6sdt6l annak megsemmisitdseig.

Nyomon kcivetdsi rendszer (monitoring):
- A szewezeti c6lok megval6sitasanak monitoringja: Az inlezmeny vezet6se

folyamatos, naprakdsz inform6ci6kkal rendelkezik a szervezeti c6lok
megval6sitrlsrlr6l, amelynek egyik fontos eleme a vezet6k 6s munkatarsak rendszeres

beszrimoltatasa.
- Bels6 ellen6rz6s: Az intlzmdny bels6 ellen6rz6s6t a polgdrmesteri hivatal bels<i

ellen6rei l6tjrik el. A bels6 ellen5rdk kockdzatelemz6s alapjrin hatirozzlk meg az

intdzm6nyn6l az ellen5rz6sek gyakorisdgiit. A bels<i ellen6rtik munk6jukat a

jogszabdlyokban, a m6dszertani utmutat6kban 6s az Snkorm6nyzat bels6 ellen6rz6si
k6zik6nyv6ben meghalirozottak alapjrin v6gzik.

- A bels6 kontrollok 6rt6kel6se: A bels6 kontrollok drt6kel6se 2016-ban megtortdnt.

Kijelentem, hogy a benytjtott beszamol6k a jogszabrilyi el6iriisok szerint a val6signak
megfelel6en, 6tl6that6an, teljes k<inien 6s pontosan t[krrizik a sz6ban forg6 p6nziigyi 6vre
vonatkoz6 kiad6sokat 6s bev6teleket.

Kelt: Budapest,2017. marcius 08.
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B) Az A) pontban meghatarozott nyilatkozatot az alitbbiak miatt nem rill m6domban

meglenni:

P.H

al6i16s

Kelt: Budapest, 2017.
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Jelent6s a Keriiletgazda SzolgSltat6 Szervezet
2016. 6vi gazddlkoddsdr6l

Az intdzmlny alaptev6kenys6ge az dnkormdnyzati t<irv6nyben el6irt 6s iink6nt
v6llalt kertileti feladatok ellSt6sa - igy kiildntisen parkok, j6tsz6terek, lak6tele-
pek kriztisaas6grinak biaositrisa, z6ldfeliiletek fenntart6sa, az 1rkormhnyzat
illet6kess6gi teriileteinek karbantart6sa, ktizfoglalkoaat6s szervez6se 6s lebo-

nyolitrlsa, valamint a kciznevel6si int6zrn6nyek miikddtet6s6vel cisszefiigg6 fela-
datok ell6t6sa.

Szakmai aI aotev d ke nv s d s e k ko r md,nvzati funkcii szerinti meeieliildse:

- 0 I 33 50 Az tinkorm6nyzati v agy onnal v al6 gazddlkod6ssal kapcsolatos fe-
ladatok

- 013360 M6s szerv rdszdre vlgzett p6nziigyi- gazd6lkod6si, iizemeltet6si,

egy6b szolg6ltat6sok
- 041231 Rdvid id6tartamt kdzfoglalkoztat6s
- 041232 Start-munka program - T6li ktizfoglalkoztatds
- 041233 Hosszabb id6tartamri kiizfoglalkoaatris
- 045150 Egy6b szilrazfoldi szem6lysz6llit6s
- 051030 Nem vesz6lyes (telepiil6si) hullad6k vegyes (6mlesztett) b"gy[j-

t6se, sz6llit6sa, 6trak6sa
- 053020 Szennyez6d6smentesit6si tev6kenys6gek
- 066010 Zdldtertilet-kezel6s
- 066020 Vrlros-, klzsdggazdillkod6si egy6b szolg6ltat6sok (pl: 6pit6si terii-

let el6k6szit6se, bontas)
- 900090 V6llalkoz6si tev6kenys6gek kiad6sai 6s bev6telei

- 09601 5 Gyermek6tkeztet6s ktiznevel6si int6zm6nyben
- 096025 Munkahelyi 6tkeztet6s k6mevel6si int6zm6nyben

- 104030 Gyermekek napkiizbeni ell6t6sa (ny6ri napktizis t6bor)
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Ldtszdmadatok 2016. december 31-dn:

Kdzalkalmazottak:
Kozfoelalko ztatottak:

796,0 fo
60,0 f6

Osszesen: 2s6,0 ro

Kdzfoelalkoztatds:

A K6pvisel6-testnlet 143/2009. (III. 25.) Kt. szitmflha#rozata alapjin a Nemzeti
Ktizfoglalkoztatis Program keret6ben a kdzfoglalkoztat6s munk6ltat6i jogait az
intlz:.rdny gyakorolja.
2015. december l.- 2016. februilr 29. id6szakra vonatkoz6an 67 t6
foglalkoztatrisara irdny:I6 Hat6s6gi szerzilddst k6t6tttink, 15.955 eFt 6llami
trimogat6ssal.
2016. mrircius l. - 2017. februrir 28. kdzotti idSszakra - az eddigi gyakorlau6l
elt6r6en a teljes 6vre vonatkoz6 - megilllapod6st kitttittiink a BFKH XVI.
keriileti Hivatala Foglalkoztat6si Osztrily6val 105 f6 ktizfoglalkoztat6sSra, 100
o/o-os t6mogat,5ssal.
2016. szeptember l-jei hatiilyal a Hat6sdgi szerzbdds m6dositrisra keriilt, mert a
105 f6 foglalkoztatAsit nem tudtuk teljesfteni, igy alitszim 80 ftire cstikkent. A
szerzfidfls egy6b pontjai v6ltozatlanok maradtak.
Az idei 6vben is tervezhetttink dologi jellegii kiad6sokat a k6zfoglalkodatis p6-
lyi.r:ali retdszer6n bel0l, amib6l a k6zfoglalkortabfiak munkaruh6zatilt, ved6-
italt, illetve parkfenntart6si eszkdzdket biztosithattunk, sz6llitrisukhoz iizem-
arry ag-ho zzilj 6ru15st kaptunk.
A 2015. 6vi meg6llapod6s szem6lyi 6s dologi kiad6sait a Munkatigyi Kirendelt-
s6g 857o-ban t6ritette meg int6zm6nytink r6sz6re, a 2016.6vi meg6llapod6s do-
logi kiad.lsainak 1 00 Vo - 6t tdritette.
A Kertiletgazda Szolgdltat6 Szewezet tink6nt felv6llalta a k6zmunk6ra it6ltek
foglalkoztat6s6t a keriiletben: a p6rtfog6 feltigyelettel 6s a Munkaiigyi Kiren-
deltsdggel folyamatos, j6 kapcsolatot tartva nagy sz6mban foglalkozatjuk a ki-
kiilddtt k6zmunkara it6lteket.

-J-

A Budapest F6v6ros XVI. keriileti Onkormrinyzat K6pvisel6-testiilete 6ltal j6v6-
hagyott, az intdzm5ny feladatainak racionalizhlilsa miatt etgeddlyezett 217,5
kiizalkalmazolti6ll6shelybetdltdsefolyamatbanvolt.
2077. janlclir l-jdvel az Eszak-Pesti Tankertileti Kdzpont illlominyilba 6tkeriilt
I 52,7 5 stdtusz (technikai dolgoz6k).



Feladatel16t6sok 6lta16nos 6rt6kel6se

Zdldleriilet:kezeb; r6szek6nt hat6rid6re lekaszSltunk Dr. Csomor Ervin alpol-
grirmester 6ltal elfogadott kasz6l6si terv iitemezds6nek megfelelben 1.663.424

m2 iinkorm6nyzati tulajdonir (kezel6sii) tertiletet. 2Ol2-ben <ink6nt 6tv6llalta a

Szewezet, hogy a M6tySsftildi Reptil6tdr teriilet6t 6vi k6t alkalommal lekad,zillja,
amit addig kiils6 v6llalkoz6 vegzelt. A teriilet nagys6ga meghaladja a 40 ha-L

A Kertiletgazda Szolg6ltat6 Szervezet parkfenntartisi feladataihoz txtozik a

nagy gyepieltlletek nyir6sa a keriiletben, ami fjabb 350.000 -' t".iilet kezelds6t
jelenti. Az eml6kmiivek kdmyezete, parkok, j6tsz6terek, s6tdnyok, lak6telepek,

ker6kp6rutak, erd6k rendbetdtele, folyamatos karbantart6sa mag6ban foglalja a

tavaszi 6s 6szi lombgerebly6z6st, a keletkezett nary meruryis6gii lomb lerak6ba

tiirt6n6 elszfullitAsdt, f,lk, bokrok, s6v6nyek metsz6s6t, ifiit6s6t, vir6gok iiltet6s6t
(14 ezer db), 6po16s6t, gyomtalanit6sLt, elhalt ndv6nyek elt6volit6s6t, gyomoso-

d6s elleni mulcsterit6st (8: m3), locsol6st, megrong6lt jritsz6eszkdzdk, padok

rendbet6tel6t, cser6j6t, a homokoz6k friss homokkal val6 feltdlt6s6t. A parkok-

banjelent6s fejleszt6sek voltak, ott az elbont6sban, az rij kialakit6sban 6s a sz6l-

lit6sban is segitettiink a kivitelez6knek. Ujonnan 6tadott j6tsz6terek 6s kiimy6-
k6nek fenntartisa a Ktimyezetv6delmi Irod6val egyez/tefve. A gyepfeliiletekb6l
eltavolitjuk a flinyir6st akad6lyoz6 vasakat, tusk6kat, egy6b oda nem i116 tittgyu-
kat.
A kdzleked6sbiztons6gi szempontb6l fontos ritszakaszokon a n6v6nyzet ritkit6-
sa, kiv6g6sa, a bel6that6s6g 6s a balesewesz6ly elkeriil6se 6rdek6ben.

A Ktimyezetv6delmi iroddhoz 6s int6zm6nytinkh6z be6rkez6 t6bb szriz lakoss6gi

bejelent6s kivizsg6l6sa,'asZakszerii munka elv6gz6se, sok esetben sorot kiviil, a
kialakitott 6ves iitemterv bonyolitrisa mellett. Lakoss6g 6ltal lev6gott, illeg6lisan

kirakott ztildhullad6k, nyesed6k 6s kommun6lis hullad6k begyiijt6se, elsz6llit6sa,

az FK.F 6ltal szervezett lomtalanit6s utrini takaritasi munk6k elv6gz6se.

Polg6rmester rir 6ltal j6vahagyott atrneneti szoci6lis seg6lyre (tiizifa form6j6ban)

szorul6k rlszdre sz6tosztottuk a fav6g6si 6s ifiit6si munk6ink sorifur keletkezett,

erre alkalmas faaprit6kb6l k6sziilt brikettet, a nagyobb rtinktikb6l apritott f6t.

Szeptember h6napban megkezdtiik a kisz6lliuist, ktizel 100 nlszorul6 helyi lakos

kapott alkalmank6nt 2-2 m3 tt:afdt.
Kiizremtikddtiink az tinkorm6nyzat 6ltal szervezett faiiltetdsi (310 db fa), kom-
poszt6l6si 6s es6vizgyiijtS t6ro16 akci6k lebonyolit6sAban.

Sze menlesittisi tevikenvsdsek: az dnkorm lny zatt6l b e6,rkez6 me gren-

deldsek szerint folyamatos az 6rkok, 6tereszek tisztit6sa. A kritikus helyeken

folyamatos takarit6st, ellen6rz6st v6gezttink. Ez 51 db 6teresz illetve dntdttvas
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r6cs, valamint 6-8 km csapad6kviz elvezetlh6rl6zat karbantarkis6tjelenti. A be-
jelent6sek rttj|n 4,5 km 6rkot tisztitottunk meg.
Arviz, vlhar, ttizesetek miatt tribbszdr katasztr6fav6delmi feladatokat is ell6ttunk
(6rkok hordal6kmentesit6se, szivat$tzls, k6rmentesit6s stb). A kritikus helyszi
neken rendszeresen v6geztilnk ellen6rz6st a k6resetek megel6z6se c6lj6b6l.
A Polgrirmesteri Hivatal fehijit6sakor a pakol6sban segitettiink.
A Te-Szedd programban a2016.6vben is r6szt vettiink.

Vdros-. kdzs oddsi szolstiltatdso k:
A Keriiletgazda Szolg6ltat6 Szervezet kezel6s6ben l6v6 Jrinos utcai t6borban -
az eddigi gyakorlatnak megfelel6en - id6n is nyit6s el6tt ajavit6sokat 6s a sziik-
s6ges tisztas6gi festdseket elvdgezttik, a jitsz6t6i eszkiizdket ellen6riztettiik,
rendbetettiik a 2,8 hekt6ros parkot. Folyamatosan takaritottunk, kasz6ltunk, va-
lamint vigeztettiink rovar- 6s nigcs6l6irt6st is a tribor teriilet6n. A gyermekek 6s
nevel6ik k6nyelm66rt pdrakaput 6s zuhanyfliggdnyt 6pitettiink ki. Id6n nyriron is
b6rbe adtuk a fahazakat tfiborozis c6lj6ra ktil6nbdz6 szervezeteknek, a nyfur
sziinetben folyamatosan t6boroztattunk 6s ell6ttuk az elthez kapcsol6d6 eseti fe-
ladatokat is..
Az tisszes kertileti 6pitkez6sen ktizremiikddtiink, illetve a teljes kivitelez6st v6-
geztiik, pl Nagyiccei erdS takarit6sa, a jitsz6t5r elbont6sa, rijj66pit6se, az:uszoda
melletti teriilet el6k6szitdse a strand b6vit6se 6rdek6ben. Az Ikarus p6lya kerit6-
se mellett a cserj6k, bokrok elt6volitrisa a fest6s e16tt.
A Hermina riti ker6kpr{rut mellett l6v5 szoci6lis helysdg takarit6s6t 3 munkatrlr-
sunk l6tta el a btif6 b6rbead6s6nak id6pontjSig.
A Napsugrir Ovoda Agoston P6ter utcai telephelyln aterasz elk6szit6s6t munka-
trlrsaink vdgeztdk.
A Sashalmi Manoda 6voda M6t6szalka utcai telephely6n az udvaron az 6nkor-
minyzati felfjit6s kapcs6n az elhasmtdl6dott j6tsz6eszktiz6k elbontSsit elvdgez-
tiik.
A Havashalom parkj6tsz6ter6nek felkdszft6se ellen6rz6sre, labdafog6 h6l6 javi-
t6sa.
Az olct6ber 2-i nipszavazils el6k6sziileti feladatait: szavaz6fiilk6k, um6k sz6lli
t6sa, paravdnok dsszeszerel6se, iigyelet megszervez6se ell6ttuk.
A t6li id6szakra el6k6szitett, fagytalanitott tinkorm6nyzati tulajdonri tires helyi-
s6gek, parkok, j6tsz6terek vinendszerdt, kerti csapokat tavasszal betizemeltiik, a
sziiks6ges javitrisokat elv6geztiik. A t61i fagyok be611ta el6tt a lezfirdsok megtdr-
t6ntek.
Segietettiik aRdcz Nad6r Zeneiskol6t, azErzsibet-ligeti Szinhfnat egyes mun-
k6,kban (p1. kiemelt rendezv6nyek lebonyolitris6ban). K6zremiikttdttink ker0leti
Onneps6gek, egy6b sport- 6s kultur6lis rendezv6nyek el6tti, alatti, ut6ni bonyoli
t6s6ban (ziszl6zis, szdllitSs, takaritSs).
R6szt vetttink a Polg6rmesteri Hivatal, Korm6nyhivatal, orvosi rendel6k kitlt<tz-
tet6s6ben, rendezds6ben, takarit6s6ban, valamint a megsemmisitend6 anyagok
elsz6l1it6s6ban.
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Segitettiik munk6j6ban a k6t kertileti uszod6t is, kiildnfele sz6llitrisokkal, parko-
16 takarit6sokkal, stb.
Gondnoki feladatot l6thrnk el azrJlszfusz u. 88. sz. alatti Alb6rl6k Hlzdbar es a
Veres P6ter u.27. sz. alatti T6rsadalmi SzervezetekHdzilbm.
Int6zm6nyiink l6tja el a J6kai utcai irodah6zban a portaszolg6lat miikddtet6sdt,
az 6piilet takait6s6t,6s az el6ad6teremben tartott rendezv6nyek sor6n a hangosi-
t6sra 6s kivetit6sre szolg6l6 miiszaki eszkdztik rendeltet6sszerii iizemeltetdsdt.
Ebber az 6vben sor keriilt a pincevil6git6s ki6pit6s6re is.
F6ritvonalak, orvosi rendel6k, j6tsz6terek, ligetek, parkok, dnkorm6nyzati in-
tlzmdnyek kdmy6k6n, az Ikarus mtifiives futballp6ly6n h6eltakaritisi,
sikoss6gmentesit6si munk'it v6gezttink az idqirflsnak megfelel6en.

Telepfrlisi hulladdk vesves besviiitise, sztillfldsa, dbakdsa tevdkenvsds keret6-
ben (parkfenntartisi munk6k) 177 tonna vegyes hullad6kot rakodtunk, illewe
sz6llitottunk el a szerzbd|s szerinti lerak6helyre (Cstim6r) Szervezetlink saj6t
t6mdrit6s hullad6ksz61lit6 j6rmiiv6vel. A keriilet ter0let6n 357 db
szemetesed6nyt 6s 95 db kutyaed6nyt (melyeknek szrima folyamatosan n6) iiri-
tetttink, tisszeszedttik az eldob,6lt szemetet, valamint 40 jStsz6teret, 7 lak6telep
parkjait 6s s6t6nyait takaritottuk heti k6t alkalommal. A megrong6lt kdzteriileti
britorok, szemetes 6s kuty6sed6nyek javit6sa folyamatos volt.
Az eglsz kertilet teriilet6r6l az oszi akci6 keret6n beliil 5 alkalommal tisszegffi-
tott falevelet 6s ztildhullad6kot, m6rcius h6napban a lakoss6gt61 tdrt6n6 nyese-
ddk elszdllitis6t is bele6rtve, amelyeket a Leva utcai telephelyre hordtunk be,

folyamatosan sz6llitjuk a F6vrirosi Csatomaz6si Miivek csom6di lerak6hely6re
saj6t tttmdrit6s hullad6kszillit6 g6pj6rmtiviinkkel 6s a p6tkocsis kamionnal. Ez
ebben az 6vben kb 25.000 m3. A L6va utcai telephely teljes kiiirit6se megtiirt6nt
20I6. 6vben, ktils6 v6llalkoz6k bevon6s6val.
Fenti tev6kenys6gtirnk keret6ben t<ibb kiemelt helyen heti egyszer, illetve sziik-
s6g szerint takaritast v6gziink (Lrindzsa u., H6s<ik tere, Centen6riumi s6triny,

Molnrlr Viktor s6t6ny, Sashalmi s6tany, Havashalom t6r, M6ty6s t6r, Vid6mv6-
siir u. l. Cinkotai temet6, T6th Ilonka park, Csit6ri t6r).
800 db facsemete, csodacserje 6s a forgalomlassit6 k6l6d6kba iiltetett ntiv6-
nyek locsol6s6t vegezf,iik a Kdmyezetvddelmi Iroda megrendel6se alapjrin fo-
lyamatosan.
Tov6bb6 sz6mos helyen lomtalanitottunk, takaritottunk, kont6nerbe rakodtunk,
15 alkalommal sz6moltunk fel illeg6lis szem6tlerak6helyet, illetve a lakoss6g
6ltal kirakott zijldhullad6k 6s nyesed6k,,lerak6helyet".
Rendszeresen v6geztiik a ker0leti eml6kmtivek kbrtili takaritlst, technikai segit-
s6get nyfjtottunk keriileti iinneps6gek 6s rendezv6nyek megtartis6ban.
A kertilet teriiletdn folyamatosan v6geztiik az irj utcan6lt6bLik, valamint egy6b
ti$6koztat6 t6bl6k 6s plak6tok kihelyez6s6t, illetve sziiks6g szerinti leszed6s6t,
ft6pit6s ut6ni jelz6tabliik, oszlopok leszerel6s6t, p6tl6s6t.
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A tertiletgondnoki h6l6zatot kiterjesztettiik a keriilet teljes teriilet6re, b6vitetttik
feladatkortiket, mely alapjin r6szletes, naprak6sz hiba- 6s hirinyjegyz6ket tudunk
nyrijtani a kiilonbdz6 dnkorm6nyzati irodriknak.

Eoiiletiizemeltetds: a K6pvisel6testnlet 497/2012. (XII.5.) hatdrozata alapjr{n
int6zm6nytink l6fia el a kdznevel6si int6zm6nyek miiktidtet6s6vel 6sszefiigg6
feladatokat. 23 telephelyen biaositottuk a technikai szemllyzetet az intdzm6-
nyek zavartalan mrikcid6s6hez. A technikai szemllyzet lltszdma 154 fo. Az tin-
korminyzattal egytithniikddve megtdrt6nt az 6piiletek, berendez6sek 6llapotfel-
m6r6se, az 6llagmeg6v6ssal, fehijit6ssal kapcsolatos munk6latok folyamatosan
zajlottak. Tdbbek kdzdtt kerit6st javitottunk, vizesblokkot szerelttink, britorokat
k6szitettiink. A Gdllesz V. EGYMI Ersekujv6ri utcai tagint6zn6nyben a bale-
setveszdlyes korl6tokat javitottuk. A Herman Ott6 iskola be{r,ott trincterm6nek
padl6zat6t fehijitottuk. A Szt-Gytirgyi Albert Altal,inor Iskola a1s6 tagozatin
miifiives p6lya 6pit6s6hez kellett azudvart el6k6sziteni: jiltsz6eszkdzdket elbon-
tani, f;ikat kiv6gni, j6rd6t felbontani. A phlya elk6sztilte ut6n tereprendez6s. A
J6kai iskola kerit6sdnek bont6sa a Fuvallat utca iliny6b61 a miifiives pdlya 6pi-
t6se miatt volt sziiks6ges. Kes6bb a trivolugr6 gtidrtit is elk6szitettiik. A M6ra
Ferenc Altalinos Iskola tornatermi vil6gitrisrinak javit6sa halaszthatatlan volt.
Az udvaron miifiives p6lya keriilt kialakit6sra, az el6k6sz0letekben vetttink
r6szt: aszfaltos beton bont6s, fakiv6g6s, padok 6thelyez6se, zsalu tdmfal 6pit6s,
ftild 6s murva elterit6se, kos6rlabda pal6nk telepitdse.
Az idei 6vben a Sashalmi Tanoda fehijit6s6t vlgezte el az Onkormdnyzat, a

munkak megkezd6se el6tt az 6piilet kipakol6sdban vettiink r6szt.
A KLIK 6ltal beszerzett iskolabritorok elhelyez6s6ben segfts6get nyfjtottunk a
Batthy6ny 6s Arany Jrlnos iskol6ban.
ACziriki utcai Csaliidsegit6 udvaninak 6t6pit6s6ben is r6szt vetttink.
Az intlzmdnyekben folyamatosan v6gezttink ig6ny szerinti villanySzbrel6si
munkiikat, a beszerzett guru16s fillviny nagyban megkdnnyitette a tomatermi
vil6git6s javitAsSt, az elektromos berendez6sek javitasilt, karbantart6s6t, pakol6-
si, sz6llit6si feladatokat. Seg6dkezttimk a fiinyir6sban, mulcs 6s ritsz6r6 s6 kisz6l-
lit6s6ban. Megszervezttik a szelektiv hullad6k gyiijt6s6t, a zdldhullad6k elsz6lli-
t6s6t. Feleslegess6 v6lt, illetve haszr6lhatatlan eszkdztiket selejteztiink.A kar6-
csonyi cipSsdoboz akci6ban dsszegyiilt dobozokat begyfijtotttik.
Int6zm6nyiink szerzete be 6s sz6llitotta ki a tisztft6szereket, karbantartrisi anya-
gokat, a hatriskiiriinkbe tartozi irodai berendez6sek karbantart6sar6l, p6tl6s6r6l
gondoskodott. Heti k6t, sziiks6g szerint tdbb alkalommal k6zbesitettiik az iot9z-
m6nyek (iskol:ik, Gamesz, KLIK, Onkorminyzar) ktizti leveleket, kiildem6nye-
ket.
A2016.6vben a kdlts6gvet6siink lehet6s6get biztositott a Demeter utcai telephe-
lyen az iroda6ptilet fehijitrlsrira: el6sz6r a vizesblokk fehijit6sa t6rt6nt meg, a
tet6felrijit6sra,nyil6szdr6k cser6jdre, kiils6 szigetel6s elk6szit6s6re k6zbeszerz6si
elj6r6s keriilt kiir6sra, emiatt a munkrik Sthuz6dtak 2017. 6vre is. Az irodadpii-
letben zajl6 munk6k mellett a telephely rendez6se is folyamatos volt.
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Az Onkorm6nyzat 6ltal mrik6dtetett, tdrzsvagyonnak min6siilci ingatlanok 6tme-
netileg kihasznSlatlan 6s hasmosithat6 ingatlanr6szek tanit6si id6n kiviili idStar-
tamra sz6l6 ellen6rt6k fej6ben tcirt6n6 bdrbead5s6ra 145 db tart6s 6s 42 db eseti

szerz6d6st kdttitttink (ebb6l l2 db ktil<inb<tz6 nyriri t6borokra ir6nyul6), mintegy
47.578 e Ft-tal nrivelve bevdteleinket. Az intezmlny kezel6s6be tartoz6 civilh6-
zak b6rbead6s6ra24 db szerzldes k6sziilt, 1.406 eFt folyt be.

A J6nos utcai ny6ri napkrizis t5borban a tavalyi 6vhez hasonl6an nem csak az

e16k6szit6s, beiizemel6s tartozott a feladataik kdz6, hanem a napi iizemeltet6si
feladatokat is intdzm6nytink l6tta el. A fahinak, mosd6k, ktizdssdgi helyis6gek
tisztas6gi fest6s6t, javit6srit elvdgezttik, sziiks6ges alyatbetonozils 6s falvakol6-
sok elk6sztiltek. Kalandparkot 6s focip6ly6t 6pitetttink, gondoskodtunk a tiibor
technikai felszerel6s6r6l: hangsz6r6, kivetit6, laptop segiti a pedag6gusok mun-
kfijdt, a kor6bbi ig6nyeket kiel6giwe. Az etkeztet€s megrendel6se, befizetdse 6l-
talunk tdrtdnt, j6t6kokat, k6zmtives foglalkoz6shoz felszerel6seket, sporteszk6-
zdket szerezttrnk be. Szolg6ltatrlsi meg6llapod6st kd,titttthk a Kertv6rosi Sportl6-
tesitm6nyeket tizemeltet6 Kft-vel, a Mritydsftildi Lovas Egylettel 6s az Arpid
n6pe HagyomdnyiSrz6, Kultur6lis 6s Sport Egyesiilettel, atdborvezet6k iitalkert
eszkdzdket beszerezttik, hogy a t6boroz6 gyermekeket tartalmas programok v6r-
j6k a nyii sziinetben is. Megbiz6si szerz6d6st kiitdttiink 5 f5 zilpszorryi pedag6-
gussal, akik az 6nk6ntesen jelentkez6 kertileti tanrirokkal ktiz<isen bonyolitottrlk
a napi programokat, szervezt5k az el6adbsokat, kdzds j6t6kokat, vet6lked6ket,
vend6geket hivtak.
A tabor bezirdsdt kdvet6en a fehijitashoz sztiks6ges rakod6si munk6kat is elv6-
geztiik.
Az Ersekujv6ri utc6ban a fogyat6kkal 616 gyermekek sz6m6ra szervezell- nyiti
t6borban is bizositottuk a technikai szemllyzetet.
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A

Megnevezds

B

2016.6vill.
m6dosit6s

C D

Teljesitds Index (%)

Intlmdny i miikdd6 s i bev6-
telek (b6rleti dijak, egy6b) 367.143 424.822 100

Felhalmoz6si bev6telek 0 0 0

Miikttd6si timo gatAs 5l-
lamhintartilson b eliilr6l 156.258 109.160 109.160 100

Onkormrinyzati trimogatris 1.218.507 1.047.337 85

Kdlts6gvet6si mar adv 6ny
ig6nybevdtele

30.779 30.779 100

Felhalmoz6si c6hi trimoga-
t6s AH-n beltilr6l

0 0 0

Osszesen 1.797.638 1.612.098 89,7
F inanszir ozisi el6i ri ny-
zatmaradlvinya

ezer forint

ezer forint
A

Megnevez6s
B C

2016.6vi
III. m6dosi-

t6s

D

Teljesit6s

DIC

Index (%)

497.947 500.437 426.929 85,3

Munkaad6kat terhel6 j 6ru-
l6kok 6s szocho

132.048 t32.717 t19.748 90,2

Dologi kiad6sok 1.057.645 1.072.055 9s3.871 89
EllStottak p6nzbeli juttatrl-
sai

0 0 0 0

Beruhriz6sok 64.427 64.207 99 7
Fehiiit6sok 24.690 28.002 24.666 88,1

Egydb mtiktid6si c6hi kia-
d6s

0 0 0 0

Osszesen 1.772.687 1.797.638 1.589.421 88,4
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2016.6vi
III. m6dosi-

t5s

DIC

424.822

1.232.877

30.779

1.772.687

185.540

A ktilts6gvet6si helyzet 2016. december 31-6n: (id6arinyossigi index 100%)

Bev6telek:

Kiad6sok:

2016.6vi II.
m6dosit6s

Szem6lyi juttat6sok

60.357



Ktilts6gvet6si maradviny

Bev6tel 6s kiad6s egyez6s6ge (2016.6vi kdlts6gvet6si maradvriny): 22.677 eFt

A plnzmaradv6nynak az intlzmeny szSmira felhaszndlhat6 r6sze K6pvisel6-
testiileti hatitrozat alapliln alakult.

Az int6zmbny vagyon{nak alakulisa

A Szewezet folyamatos fejleszt6se kapcs6n a jiiv6beni beruhaz6sok r6szek6nt
mind tj eszktizdkkel, mind rij szem6lyi 5llomrinnyal vlgezztk egyre sokr6tiibb
munkrlnkat. 2016. 6vben az alilbbi g6pek, g6pjrirmiivek, eszkdzdk keriiltek be-
szerzdsre: (az 6rak brutt6ban 6rtend6k)

o Szennyfog6 sz6nyegek azrntdzmflnyekbe 270.000 Ft 6rt6kben
r F6nym6sol6g6pek a lejirt bdrleti szerz6d6ses g6pek helyett dsszesen

1.031.000 Ft 6rt6kben
. Tanul6hiv6 rendszer a felujitott Kdlcsey iskol6ba 1.990.000 Ft 6rt6kben
o Haszn6lt Hyundai teherg6pkocsi 680.000 Ft 6rt6kben
o Gurul65llviny 620.472 Ft 6rt6kben
o I I db Motorola aut6s r6di6 1.024.650 Ft 6rt6kben
o Caterpillar rakod6g6p raklapvill6val 6s ttir6fejjel dsszesen 12.169228 Ft

6rt6kben i.r... . .i.o I I db fiikasza, T db tol6s fiinyir6g6p, 5 db motorfiir6sz, 6 db sdv6nyv6g6,
9 db h6ti tuv6g6p dsszesen 5.390.500 Ft 6rt6kben

r Toro ZMasler fiinyir6 mulcsoz6val 5.160.000 Ft 6rt6kben
o 2 db utrintut6 1.970.000 Ft 6rt6kben
r A Ktilcsey iskol6ban szinpad 6pit6se 965.874 Ft 6rt6kben
o Video megfigyel6 rendszer ki6pit6se 1.424.290 Ft 6rt6kben

Azij eszkdzdk beszerz6s6vel folytatjuk, illetve b6vitjiik jelent6sen megndveke-
dett parkfenntartSsi 6s 6piilettizemeltet6si feladataink elvdgzdsdt.
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Ktizbeszerz6s

Kiizbeszerzdsi elidrdsok keretdben 4 eljhrds zajlott le int6zm6nytinkndl:

1. Uj rakod6 munkag6p beszerz6se tdrgyilban, I 1 .500.000 Ft 6rt6kben,
2. Kisg6pek beszerz6se tilrgydbat,dsszesen I1.889.000 Ft 6rt6kben
3. 2016.07.01.-2017.06.30. id6szakra vonatkoz6an, teljes ell6ris alapri, fo-

gyaszt6i menetrend ad6s n6lktli villamos energia sz6llitisi szerz5d6s ke-
ret6ben, 33.000.000 Ft 6rt6kben,

4. A Keriiletgazda Szolgdltat6 Szervezet k6zponti 6ptilet6nek tet6feltjitlsa,
h6szigetel6se , nyil6szdr6cser6je targyilbart l l.000.000 Ft 6rt6kben

Int6zm6nyi ilgazat

2016-ban tovdbb folytauuk az int6nn6nyi ilgazat fejlesrtlslt. Az fugazat az iin-
korr#nyzat 6ltal fenntartott kiilts6gvetdsi int6zrn6nyekben tdrt6n6 javit6si, kar-
bantartrlsi, tisztas6gi fest6si feladatkiirt l6tja el, ttibbek ktiztitt:
Szerb Antal Gimndzium folyos6in fellazult kdveket visszaragasztottuk, az
alagsori 6lt6z6, szerl6r, mosd6, WC-k, el6t6r rijult meg, olajl6bazatot k6szitet-
tiink, az oldals6 bej6ratr6l k6t fboszlopon sal6tromjavit6si munk6k kezd6dtek
Szent-Gydrgyi Albert iskol6kban a m6sodik emeleti aula 6s a firi WC belzds
utrlni fest6sjavitis, olajlilbazat mi.a,ol6s, tantermekben olajlibazat k6szit6se,
mennyezetjavitris, PVC lerak6s, faljavitris, tan6ri WC-benszelllzlnyil6s kialakf-
t5sa, gondnoki lak6s k6miives munkdi
M6ra X'erenc AtaHnos Iskola kiny- 6s firitilttiz6k tisztas6gi fest6se, az alagsori
folyos6 mennyezet6nek fest6se, oldalfalon gipszkarton p6t16s, firimosd6ban, ta-
n6riban csemp6z6s, triblafest6s-vonalaz6s, tantermdk 6s kistomaterem 6s folyo-
s6k tisztas6gi fest6se
J6kai iskol{ban a tankonyha,, az ahhoz tartoz6 folyos6 6s a n6i 61tdz6 fest6-
munk6i elk6sziiltek, folyos6k, wc-k tisztas6gi fest6se, folyos6kon tabl6k
mdtigtitti fel0letek tisztas6gi fest6se, be5zas utrini foltjavit6s.
Centeniriumi iskoliban tiblafest6s, lfibazatjavitisok, aljzatburkolat javit6sok,
els6s tantermek tisztas6gi fest6se
Lemh6nyi iskoliban alagsori, tomatermi folyos6 fest6se, lamb6ria lakkoz6s,
radi6torok mrlzol6sa, PVC cser6je, iisszes mosd6 tisztasrigi fest6se
Ilerman Ott6 iskola alagsori tirl.cdltdz1 tisztas6gi fest6se, udvari kijaratn6l alj-
zatburkolat javit6sa, folyos6i radi6torok mdzolilsa, h6ts6 6piilet alagsori lejrir6
betonoz6s, t6rkdvez6s, loldszinti flui WC-ben csemp6z6s
Gtillesz telephelyein vakolatjavitisok 6s egy6b kSmiivesmunkik, korl6tjavitas,
PVC javitSs, Szabadftildi riton titkrirs6g fest6se, tantermek tisztas6gi fest6se, be-
1zilsok javitilsa, Szt.Imre utc5ban tantermi lilbazatjavitils tdrtent
Tincsics firiiilt6z6k 6s ahozzdtartoz6 egy6b helyis6gek tisztas6gi fest6se, orvo-
si rendel6 fest6se, h6ts6 kij6rat burkol6sa, ftildszinti folyos6 PVC javit6s, toma-
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terem vonaljavit6s, lakkoz6s, els6 oszt6lyos tdblavonalaz6s, tisztas6gi fest6s tan-
termekben
Ktilcsey isko16ban igazgat6 iroda fal6tttir6seinek javi&isa, fest6se
Sashalmi Tanoddban vizszerells, burkol6- 6s fest6munk6k, 6lmennyezet hi-
6nyz6 r|szeinek p6tl6sa, tantermek tisztas6gi fest6se.
Batthy{ny Ilona Altal6nos Iskoliban alfuy- 6s firitiltdz6k 6s ahozz{tartoz6
helyis6gek tisztas6gi fest6se
Arany Jinos iskola II. emeleti WC-k v6laszfalai 6s ajt6i asztalosmunk6i,mfno-
l6sa, festett feliiletekjavitilsa, olajlilbazatjavitasa, ftildszinti tilttiz6k, mosd6k 6s

vizesblokk k6miives j avit6sok
Pedag6giai Szakszolgilat mosd6csoport, tilt6z6helyis6g tisztas6gi fest6se, nyi.
l6sz.ftr6k, be6pitett szekr6ny zomiltcozilsa, el6szobafal 6s ruhafogas szerel6se,
PVC burkol6s
Rrflcz Alad{r Zeneiskola alagsor6ban gipszkartonoz6s a tornateremben, fest6s
az 6ltdz6kben is
A ny6ri sztinetre tervezett padl6zatfeltlit6si munkik is befejez6dtek. Tisztas6gi
fest6s tdbb helyszfnen, valamint atilblilk fest6se, vonalazisa a tan6v kezdetdre
elk6sz0lt.
A kdlts6gvet6si szerveknek nyfjtott karbantart6si szolg6ltat6saink egyre
sz6leskdrflbben 6s sikeresebben miikiidnek, jelent6s megtakarit6st eredm6nyez-
ve igy a k6zponti kiilts6gvet6sben.

Kmf.
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A kdltsdgvet6si szervek bels6 kontrollrendszer6r6l 6s bels6 ellen6rz6s6r6l sz6l6 3'1012071.
(XII. 31.) Korm. rendelet (a tovribbiakban: Korm. rendelet) 11. $ (l) bekezddse alapj6n a
kdlts6gvet6si szew vezetoje kdteles a Korm. rendelet 1 . mell6klete szerinti tartalommal
nyilatkozatban 6rt6kelni a kdlts6gvet6si szerv bels6 kontrollrendszerdnek min6s6g6t. Tov6bb6
a 1 1. $ (2a) bekezd6se kimondja, hogy ,,A helyi Onkormdnyzafi kAlfidgvetdsi szerv vezetfije a
nyilatknzatot az dves kalfidgvetdsi beszdmol|val egtittt billdi meg az irdnyit| szerv
vezetdjdnek. A vezet6i nyilatkozatot a polgdrmester a zdrszdmadasi rendelet teryezetdvel
egliitt terjeszti a kepvisel1+estiilet eli. "

Fentiek szerinti k6telezetts6gemnek megfelelve teszem meg a k6vetkez6 nyilatkozatot:

Yezet6i nyilatkozat a bels6 kontrollrendszer miiktid6s616l

A) Alulirott Csillik Krist6f, a Keriiletgazda Szolgrfltat6 Szervezet kdlts6gvet6si szerv vezet6je
jogi felel6ssdgem tudat6ban kijelentem, hogy az el6ir6soknak megfelel6en a 2016. 6vben az
riltalam vezetett kdlts6gvetdsi szervn6l gondoskodtam

D a bels6 kontrollrendszer kialakitrisir6l, valamint szabitlyszerij, eredm6nyes,
gazdas6gos 6s hat6kony mrikdd6s6r6l,

D olyan szervezeti kultura kialakitrisAr6l, amely biztositja az elkdtelezetts6get a
szervezeti c6lok 6s 6rt6kek inlnt, valamint alkalmas az integritris 6rv6nyesitds6nek
biaositrisiira,

F a k6lts6gvet6si szerv vagyonkezelds6be, haszn6latiLba adott vagyon rendeltet6sszerfl
hasznilatir6l, az alapit6 okiratban megjeltilt tev6kenys6gek jogszab6lyban
meghatrirozott kdvetelm6nyeknek megfelel6 e1l6t5s:lr6l,

F a rendelkez6sre rill6 el6inlnyzatok c6lnak megfelel6 felhaszn6l6s6r6l,
F a k6ltsdgvetdsi szerv tev6kenys6g6ben a hatdkonys6g, eredm6nyess6g ds a

gazdas69oss69 kdvetelmdnyeinek drvdnyesit6s6r6l,
F a tervezdsi, beszr{mol6si, inform6ci6szolg6ltatrisi kdtelezetts6gek teljesitesdr6l, azok

teljess6gdr6l 6s hitelessdg6r6l,
F a gazd6lkodrisi lehet6s6gek 6s a kdtelezetts6gek dsszhangjdr6l,
F az int6zm6nl szdmviteli rendr6l,
F olyan rendszer bevezet6s6r6l, amely megfelel6 bizonyoss:igot nyi$t az eljrirrisok

jogszeriis6g6re 6s szab6lyszeriisdg6re vonatkoz6an, biztositja az elsz6moltathat6s6got,
tov6bb6 megfel el ahazai 6s k6z6ss€gi szab6lyoknak,

F arr6l, hogy a vezet6k a szeryezet minden szintj6n tisztiban legyenek a kitiizdtt
c6lokkal 6s az azok el6r6s6t seg{t6 eszkdztikkel annak 6rdek6ben, hogy vdgre tudj6k
hajtani a meghatrirozott feladatokat 6s 6rt6kelni tudj6k az el6rt eredm6nyeket. E
tev6kenys6gr6l a vezetbi beszimoltafis rendszer6n keresztiil folyamatos inform6ci6val
rendelkeztem, a tevdkenyseget folyamatosan 6rt6keltem.

A vonatkoz6 jogszabilyok bels6 kontrollrendszerre vonatkoz6 el6ir6sainak az al6bbiak szerint
tettem eleget:

Kontrollkdrnyezet:
- Szervezeti c6lrendszer 6s szervezeti fel6pit6s: Az intezrr^lrry c6ljai meghatriro zottak, a

feladatell6tAs r6szletes szabSlyai az SzMSz-ben rogzitdsre kertlltek. Az SzMSz a
jogszab6lyban el6irt k6telezS tartalmi elemeket tartalrnazza, az SzMSz az alapit6
okirattal d,sszhangban van. Az SzMSz rd szdt kdpezi az intlzmdny szewezeti fel6pit6se,

1.



amely valamennyi munkakdne vonatkoz6an 6ttekinthet6en trtalfiazza a szewezeten
beliil elfoglalt h elyet, az al6- fiil6- 6s mell6rendeltsdgi viszonyokat.
Bels6 szab6lyzatok: Az int6zm6ny rendelkezik megfelel6 bels6 szabilyzatrendszerrel,
amelyet folyamatosal aktualiz6l a jogszab6lyi 6s bels6 valtoz6sok szerint. A bels6
szabilyzatokat a munkatiirsak ismerik 6s alkalmazzifl<.
Feladat- 6s felel6ss6gi kdrdk: Az int6zm6nyi feladatkdrdk az SzMSz-ben
meghatiiroz6sra keriiltek. Valamennyi dolgoz6 rendelkezik munkakdri leinissal,
amelyekben r6szletesen megtal6lhat6ak az elJ,elar.d6 feladatkdr6k, a felel6ss6gi- 6s

hat6sk6rdk.
Folyamatok meghatiiroz6sa 6s dokument6l sa: Az intdzm1rry elk6szitette 6s

folyamatosan aktualizrilja a kdltsdgvet6si szerv ellen6rz6si nyomvonalait.
Hum6ner6forr6s: Az intfmftnyn6l a hum6ner6forris-kezel6s 6tl6that6, a kivrilasztrisi
rendszert6l kezdve a dolgoz6k foglalkoztatdsrin at az 6szt6t|z6 rendszerig. Az
intdzmdny gondot fordit a humriner6forr6s megfelel6 kiv6laszt6s6r4 megtart6s6ra,
fejlesztds6re, hat6kony 6s eredm6nyes foglalkoztatisrira, megbecsiil6s6re.
Etikai 6rtdkek 6s integritds: Az int'zIndny mrikddds6ben 6rv6nyestilnek a szakmai
felk6sziilts6g, a prirtatlans6g 6s elfogulatlans6g, az erkdlcsi feddhetetlens6g 6rt6kei,
biztositva van a k6zdrdek el6tdrbe helyez6se a magiin6rdekkel szemben. A szervezetet
6s a munkavrfllal6it is integritis j ellemzi, az alkalmazott m6dszerek 6s tev6kenys6gek
6sszhangban vannak a szemezeti c6lokkal 6s az etikai 6rt6kekkel. A munkav6llal6k az
etikai elv:irrlsoknak megfelel6en cselekszenek.

Integr6lt kockdzatkezel6si rendszer:
- A kockdzatok meghatirozhsa 6s felm6r6se: Az int6zrn6ny tev6kenys6gdben,

gazd6lkodrisfban rej 16 kockrizatokat meg6llapitothrk 6s felm6rttik.
- A kockrizatok elemz6se: Meghat,iroztuk a felm6rt kock6zatok bektivetkezdsi

val6szlnffs6gdt 6s az intenrrdny szervezeti cdljaira gyakorolt hatds6t. Ezek alapjfn a
kockrizatok rangsorol6sa megt6rt6nt.

- A kock6zatok kezel6se: Minden felm6rt 6s rangsorolt kock6zat eseteben
meghatrirozrisra keriilt a kockdzatkezel6s m6dja" a kockr{aatkezel6st a vezet6s minden
folyamatba be6gy azottzln Yegzi.

- A koclcizatkezel6s fo,lyamatfnak feliilvizsgflata: Az intlzrdny nagys6grendj6re
tekintettel a kialakitott kocklzatkezel6si rendszer megfelel6, a bek6vetkezett
v6ltoz6sokhoz igazitAsa megtdrt6nik. Az alkalmazott kockr{zatkezel6si m6dszerek
megfelel6en segitik az intdnrdny feladatell6t6s6t, t szervezeti c6lok el6r6s6t.

- Csal6s, komrpci6: A bels6 szab6lyzatek rendszere, a feladatok megosztr{s4 a feladat-,
felel6ss6gi- 6s hatriskdrdk meghatiirozotts6ga biztosltja a sz6nd6koss6gb6l ered6
szabflytalans6gok" integritlst s6rt6 esem6nyek bektivetkez6s6nek minimaliz6l6s6t.

Kontrolltevdkenys6gek:
- Kontrollstrat6gi6k 6s m6dszerek: A kontrollstrat6gi6k 6s m6dszerek rigy keriiltek

kialakit6sra a szervezet minden szintj6n, hogy biztositsrlk, hogy a kockrizatkezel6s
sorin a szervezeti c6lokra hat6 kockiiaatok a meghatrirozott tiir6shatdrokon beliil
maradjanak. A kontrolltev6kenys6geken beliil kiemelt szerepe van az engeddlyez6si 6s
j6vrihagyrisi eljar6srendnek, valamint az adatol<hoz 6s inform6ci6khoz val6 hozzif6r6s
kontrollj rinak.

- Feladatkdrdk sz5tvAlaszl sa: A szervezeten beltil a feladat- 6s hatriskiirdk
szdtv6lasztiisra keriiltek olyan form6ban, hogy egy szem6ly kez6ben se

dsszpontosulhassanak olyan eszkdzdk, jogok 6s lehet6s6gek, amelyek rdv6n
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elkeriilheti a mdsok 6ltali ellen6rz6st, illetve amelyek visszadl6sekre, csaldsokra adnak
m6dot.
Feladatvdgz6s folytonossSga: A dolgoz6k t6vozAsakor munkakdr 6tadds-6tv6teli
jegyz6k6nyvek kdsziilnek, a tAyoz6 dolgoz6 valamennyi folyamatban l6v6 iigye
beazonosithat6an keriil 6tad6sra.

Informdci6s 6s kommunik6ci6s rendszer:
- Inform6ci6 6s kommunikdci6: Az intdzmdny vezetdse biztosi$a, hogy a munkat6rsak a

feladatuk ell6tisrihoz sziiks6ges relev6ns inform6ci6khoz kell6 id6ben hozz6jussanak.
Az intdzmdnyi kommunik6ci6 fontos elemei a vezetli 6s bels6 6rtekezletek.

- Iktat6si rendszer: Az int|zmdnyhez drkez6, az int6zrn6ny 6ltal ktilddtt 6s a szervezeten
beliil keletkezett iratok nyomon ktivet6se az iktat isi rendszeren keresztiil val6sul meg.
Az int9mftny rendelkezik iratkezeldsi szabilyzattal, amely r6szletesen leirja, hogy
milyen elj6r6st kell k6vetni az iratkele*ezds6t6l annak megsemmisit6s6ig.

Nyomon k6vet6si rendszer (monitoring):
- A szervezeti c6lok megval6sitrisrinak monitoringja: Az intdzmdny vezetdse

folyamatos, naprakdsz informici6kkal rendelkezik a szervezeti c6lok
megval6sitrlsdr6l, amelynek egyik fontos eleme a vezet6k 6s munkatiirsak rendszeres
beszrimoltat6sa.

- Bels6 ellen6rzds: Az int6zm6ny bels6 ellen6rz6s6t a polgiirmesteri hivatal bels6
ellen6rei litjrlk el. A bels6 ellen6rdk kockizatelemzls alapjrin hatArozzik- meg az
intdzm6nyn6l az ellen6rz6sek gyakoris6g6t. A bels6 ellen6r6k munk6jukat a
jogszab6lyokban, a m6dszertani ritmutat6kban 6s az 6nkormdnyzat bels6 ellen6rz6si
kdzikdnyv6ben meghatarozottak alapjrin v6gzik.

- A bels6 kontrollok 6rtdkel6se: A bels6 kontrollok 6rt6kel€se 2016-ban megt6rtdnt.

Kijelentem, hogy a benyfjtott beszrimol6k a jogszabdlyi el6ir6sok szerint a val6s6grak
megfelel6en, 6tl6that6an, teljes kdriien 6s pontosan tiikrdzik a sz6ban forg6 p6nziigyi 6we
vonatkoz6 kiadrisokat 6s bev6teleket.

Kelt: Budapest, 2017. mrircius 17.

B) Az A) pontban meghatrirozott nyilatkozatot az aldbbiak miatt nem 5ll m6domban
megtenni:

al6irbs
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A feladatell6Lt6s :iltal6nos 6rt6kel6se

l. Int6zked6sek

A R6kosrnenti Mezei OrszolgitTat 2016-os 6vben tev6kenys€g€l az 5 tarsult kertilet teriilet6n
6sszesen 6801 hekt6ron vbgezte. A szem6lyi 6llom6nyban (felmondris, uj dolgoz6k felv6tele)
6s a trirgyi eszk<izok tekintet6ben ( uj szolg6lati g6pjdrmtivek) is v6ltoz6sok tcirl6ntek. A
letszdm l9 mezooi 6s 1 r6szmunkaidos adminisztrativ st6tuszb6l 611. A feladataink elliitiisa
sor6n a hat6konys6g n6vel6se 6rdek6ben heti rendszeress6ggel j6rcir<iziink a BRFK k6rzeti
megbizott rend6r koll6g6ival, a K6szenl6ti Rendcirs6g kutySs, lovas rend6reivel, a t6rsult
kertiletek Kozteri.ilet feliigyel6ivel, valamint a F<ivdrosi Term6szetv6delmi Orszolg6lat
munkatdrsaival is. Az igy kib6viilt int6zked6si jogk6r hatekonyabb 6s eredm6nyesebb

int6zked6seket tesz lehet<iv6.
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Kiemelked6bb esem6nyek a 2016. 6vben

2016. 6prilis 24-6n 186ra 20perckor X. keriilet Fels6r6kosi r6tek Term6szetv6delmi teriileten,
az l-es sz6mt vad6sz magasles mellett (GPS koordin6t6k: N 47'29'30,3" E 019' 12' 30,6')
egy szem6lyre letttink figyelmesek, aki 2db Vizsla fajt6jir kutydval tart6zkodott a teriileten. A
k6t kuty6n nem volt p6rit. Amikor k6zelebb 6rtiink, azt liittuk, hogy az egyik kutya szbjdban

egy Frlcan kakas teteme van. A szem6ll't intezked6s alii vontuk, szem6lyes iratai nem voltak
n51a, adatait a n6la 16v5 mobiltelefon k6sziil6ken tarolt, tt1evel6r6l k6sztilt fot6k alapj6n

vettiik fel.

3



2016.04.11-e111 6ra 15 perckor j6r6r6z6s k<izben, a Budapest XV. keniletben a Fels6kert rit
folytatrisrln, mezogazdas|gS teriileten vezet6 loldriton tetten 6rtem egy szem6lfi, aki
gdpjirmiivdnek ut6nfut6jd.r61 epit6si t6rmel6ket pakolt le az ttra. Az elk<iveto l6tva, hogy
k<izeledek fe16je, cselekm6ny6t abbahagl.ta, g6pj6rmriv6be betllt 6s elindult a helyszinrol. Az
elk6vet6s helyszin6t<i1 kb. 20-30 m6terre a g6pj6rmrivet meg6llitottam 6s a szem6lyt
igazoltattam. Az elkdvet6 tett6t elismerte. A lerakott t6rmel6ket az ut6nfut6ra visszarakta.

2016.11.09.-6n 11 6ra 55 perckor jar6rdz6s k6zben, a Budapest XV. keriiletben a Mogyor6d
ittjin- az M3-as feliilj6r6n tetten 6rtiink egy szem6ly aki gepj6rmriv6b6l z6ldhullad6kot rakott
ki az rit me1l6. Z6ldhul1ad6k mennyis6ge,4db kdriilbeliil 100l--es kukrls zs6k. Az elk6veto
tett6t elismerte, a z6ldhuilad6kot azonban nem volt hajland6 vissza pakolni 6s elsz6llitani.
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2016. 02. h6 23-in a Terebesi erd6ben a kamionmos6 melletti riton alltunk a szolg6lati
j6rmiiviiLnkkel . 6 6ra 10 perckor egy z61d Fiat furgon haladt el melletttink az uton. A
gepjdrmti ut6n mentilnk akik, minket 6szrevettek 6s meg6lltak.

2016.04.15-6n jfuorozbs k6zben 19 6ra 00perckor a XVII keriiletben a Ferihegyi riton a

Bocskaikert utca 6s a Fels<ibabdd utca k6zdtti szakaszon tetten ertiink egy szem6lyt, aki
Volkswagen Caddy tipusri, feh6r szinri, xy forgalmi rendsz6mf g6pj6rmr.iv6b5l z6ldhullad6kot
pakolt le.

5

t-,

*t

t-i-,

!

,t

/'d,

'ia

EE
e

4- ----

- 1.

,;..'



2016.okt6ber l0-6n 116ra 00 perckor jarcir6z6s kdzben a Naplas rlt irany6b6l gomolyg6 fekete

fiist6t 6szleltem. Szolgilati te'lefonomon 6rtesitettern a XVII. Keriileti Onkorminyzat

Komyezetv6delmi iigyint6z6j6t , hogy a fiist nagy val6sziniis6ggel a Naplas riton l6vfi

soromp6val elzrirt tertiletr6l j<in.

2016.08.26-an 15 6ra 20perckor hiv6s €rkezett az orszolgrilat iigyeleti telefonj6ra, hogy egy

teheraut6r6l hullad6kot raknak le a XVl.kenilet Nagytarcsai ut 6s az M0-6s aut6 irt 6s Szilas-
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patak koztitti teriiletre (l6sd mell6kelt t6rk6p). A helyszinre 15 6ra 30 perckor 6rkeztem ki 6s

azt tapasztaTtam, hogy egy szem6ly zcildhullad6kot rak le egy teheraut6 plat6jar6l. A hullad6k
mennyis6ge kb. 1,5m3 volt. Felsz6lit6somra a cselekm6nl abba hagfa, 6s a hullad6kot a
g6pjdrmti p1at6j6ra visszarakta. A helyszinen fot6kat k6szitettem, ezek m6solat6t csatolom
jelent6semhez.

2016.10.28-in 16 6ra 00 perckor a XVlll.keriilet Kiils6 Gy<imr<li rit mellett az erd6ben (l6sd
terkep mell6klet) tetten 6rtem k6t szem6iyt, akik a Fiat tipusri, feh6r szinu, JT6-352 forgalmi
rendszdmir kisteher g6pj6mrib61 hulladdkot raktak ki. A hullad6k mennyis6ge kb. 5-6m3. Mi
ut6n megl6ttak az elk6vet6k, elkezdt6k a hullad6kot visszarakni a furgonba. Felsz6lit6somra
nem voltak hajland6k igazolni magukat, ez6rt rend6ri segits6get k6rtern szolg6lati
telefonomon.

2. Ktirnyezettudatos gondolkoddsm6d

drszolgSlatunk fontosnak tartja a feln<ivekv6 gener6ci6k kdmyezettudatos 6letviteire tdrt6n6
nevel6s6t. Ez6rt szivesen vetttik a felk6r6seket a tarsult dnkorm6nyzatok 6vod6it6l 6s

iskol6it6l, hogy bemutassuk a Napl6s-tavi tan6sv6nyt 6s a Merzse-mocs6r term6szetv6delmi
teriiletet 6s az ott tal6lbat6 term6szeti 6rt6keket. A 2016-os 6vben megk6zelit6leg 900
gyermeket kalauzoltunk k6rbe a tan6sv6nyeken. A XVI. kertileti Polgrirmesteri Hivatal 6ltal
harmadszor megszervezett "Szeretjiik a Napl6s-tavat" programban 700 6vod5s vett r6szt.
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Ktiztiss6gi szolgrilati munkaprogram

6rszolg6latunk 2013 oszln csatlakozott a kdz6ssdgi szolg6lati munkaprogramhoz, mint
fogad6 int6zm6ny. A program keret6n beltil vSllaljuk, hogy a nilunk jelentkez6 di6koknak
sz6mukra megfelel6 munk6t adunk 6s az eltdlt6tt id6t leigazoljuk. Alkalmank6nt ez 3 6tii
jelent didkonkent. A csatlakoziis 6ta 30 tanint6zm6nnyel k6t6tttink egyiittmtikdd6si
meg6llapod6st. L6tsz6mt6l fiigg6en biztositjuk a szolg6lati g6pj6rmtiveket, amivel a tertletre
tudjuk sz6llitani 6ket, ott pedig a mezei 6rszolg5lat bemutatiisa mellett a k6myezettudatos

6letm6dra is felhivjuk a figyelmtket.
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3. Term6szetv6delmiakcirik

Virostakaritris
Aprilis 9-6n Riikosmente Onkorm6nyzata , a Zold XVII egyesrilet 6s a R6kosmenti Mezei
lrszolgiiat szewez6s6ben, VriLrostakarit6s cimmel nagyszab6su szem6tszed6s kertlt
megrendez6sre R6kosment6n. Az esem6nyhez csatlakozott 120 keriileti 6nk6ntes 6s a

F6v6rosi Biintet6s-v6grehajtrisi Int6zet 10 fo fogvatart ottal. Az eredm6ny minden
vdrakoz6sunkat feliil mirlta: 1 1 tele rakott kont6ner, kb. 60db FKF-es szemetes zs6k.

Te szedd mozgalom
Id6n is csatlakozott 6rszolgilatunk a Te szedd! elnevez6sti orsz6gos hul1ad6k g1'tijt6

programhoz. A XVIII. kertiletben az Snkorm6nyzat dolgoz6ival, a HungaroControl Magyar
L6giforgalmi Szolg6lat Zrt. munkat6rsaival k<jz6sen az 1916 utcinitl gytijtdttiik 6ssze az

illeg6lisan lerakott hullad6kot. A XVI. kertiletben Kov6cs P6ter polg6rmester, Szatmary

Krist6f orsz6ggytil6si k6pvise16, Szisz J6zsef aTpolg6rmester, dnkorm6nyzati kepvisei6k , az

dnkorm6nlzat dolgoz6i, a Kertiletgazda Szolg6ltat6 Szervezet munkat6rsai, sok lelkes

dnk6ntessel kieg6sziilve szedt6k n6gy helyszinen a szemetet.

Ism6t kaptunk segits6get a F6v6rosi Biilntet6s-v6grehajtesi Int6zett6l, az lntezett fogyatartottai
mintegy 30m3 szemetet g1'tijtdttek 6ssze.
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T6jidegen tekn6sfajok eltrivolit6sa a Napl{s-t6b6l
A 2016-os 6vben is folytattuk a 2015 m5jus6ban elkezdett termdszetv6delmi projektiinket,

amelyben a tajidegen tekn6s fajokat t6volitjuk el a Napl6s{6b61. A munk6t id6n is a Magyar

Mad6rtani 6s Term6szetv6delmi Egyestilet Hii116v6delmi Szakoszt6ly6val k<iz6sen v6geztiik.
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