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BUDApEST r6vAnos xvr. xrRUlprr OxxonnrANyzAT
por,cAnurstrRr

Kdszi)lt a 2020. mdrcius 18. napjdn tartctndd kdpviseld-testtileti ldsre.
Kdszitette : Dr. Luleics Titanilla Vagtonhasznosittisi lrodavezetd

Tirry: Javaslat a REHAB - XVI. Nonprofit Kft
2020. €vi Uzleti terv6nek elfogadiis6ra

Tisztelt K6pvisel6-testiilet!

Budapest F6viiros XVI. keriilet Onkorm lrnyzata (a, tovdbbiakban: OnkormriLnyzat) 100 %-os
tulajdonosi joggal rendelkezik a REHAB - XVI. Foglalkoztat6 ds SzolgdLltat6 Nonprofit
Kortritolt Felel6ss6gti T6rsas6gban (Cg.: 01-09-697529, sz6khelye: 1l6l Budapest XVI. ker.
Prllya u. 48., kdpviseli: Sikl6si Attila tigyvezet6, a tovAbbiakban: Tarsas6g).

A vonatkoz6 jogszab6lyok alapjan a T6rsas6g esetdben iizleti terv elkdszitdse nem kdtelez6,
azonban a kcinnyebb 6tl6that6s6g ds Budapest F6v6ros XVl. kertilet Onkorm inyzatinak
gazdasdgi tiirsasdgainak gazdrilkodris6nak 6ttekinthetosdge 6rdek6ben a Tdrsas6g iigyvezetoje
elk6szitette a2020. evre vonatkoz6 iizleti tervet. (1. szrimri melldklet)

Az trzleti terv 203 440 eFt bevdtellel 6s 203 440 eFt kiadAssal szimol. lgy a2020.6vi varhat6
ad6zas utrini eredm6ny 0 Ft.

Az iizleti terv sz6mit6sai ajogszab6lyi el6ir6sokon 6s a kor6bbi 6vek tapasztalatain alapulnak.
A T6rsasiig legjelent6sebb kiadrisai az anyag jellegti r6forditdsok valamint a bdrkdlts6g 6s

jrirul6kai, emellett tervez 6rt6kcscikken6si leir6ssal is. Az anyagjellegti rrifordit6sok a

termel6shez 6s mrikdd6shez sziiksdges anyagk6ltsdgek 6s a szolg6ltatdsok dijait lartalmazzik
A szemdlyi jellegti r6fordit6s soron 35 f6 megvdltozott munkakdpessdgfi, 12 f<i ir6nyit6si 6s

adminisztr6ci6s munkavillal6, az igyvezeto b6re dsj6ruldkai, valamint a Feliigye16 Bizotts6gi
tagok tiszteletdija kertilt tervez6sre. Bevdteli oldalon a Tarsas6g az 6rt6kesitdsb6l 6s a

bdrbeadrisb6l szArmaz6 6rbev6tellel, a rehabilitdci6s kdltsdgvetdsi t6mogat6ssal valamint a

tulajdonosi hozzdj6rul6ssal kalkuldl.

A T6rsasiig a 2020. dvben kiaddsait 203 439 768 Ft-ra tervezi melyb6l a szemdly jeltegi.i

rrilbrditdsok 88 259 716 Ft, az anyagiellegri kiaddsok.pedig ll0 780 052 Ft, tovAbbe

2 500 000 Ft drtdkcs<ikken6si leir6ssal 6s I 300 000 Ft ELABE -val sz6mol.

A Trlrsasrig 2020. 6vben ar ds dij bev6teleit 134 235 000 Fttal, a rehabilit6ci6s t6mogatest

49 520 000 Ft-tal 6s az OnkormAnyzati tulajdonosi hozzdjintlls 19 684 768 Ft-tal tervezi.

Az iizleti terv tartalmaz a Tdrsas6g iizemeltetdsdben, de az dnkormAnyzat tulajdoniiban l6vci

ingatlanokra vonatkoz6 feltjitasi javaslatokat. Mindemellett a T6rsasrig a vizes helysdgeit

saj6t er5b6l feltj itja.
Ugyanakkor a Krenedits Sendor utcai telephely aljzat burkolata fehij it6st ig6nyel, ehhez k6ri a

Tarsas6g az Onkormrinyzat segits6gdt.
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A Trirsasdg k6nywizsg6l6ja az tizleti tervet 2020.03.04. napj6n vdlem6nyeae, a
kdnywizsgril6 az izleti tervet a 0 Ft ad6zris ut6ni eredm6nnyel koherensnek tartja. (2. sz6m[
mell6klet)

A Feltigyel6 Bizottsdg ddntds6r6l sz6l6 jegyz6kdnyv kivonat a Kdpvisel6-testiileti til6sen
keriil kioszt6sra.

A REHAB-XVI. Nonprofit Kft. az elmtlt 6vekben minden esetben v6grehajtotta a k6telez6
bdremeldseket. A piac nem ismeri el a megviiltozott munka kdpessdgiiek loglalkoztatris6b6l
ad6d6 ttibblet kdltsdgeket, ezdrt termekii draiban nem tudta teljes mdrtdkben 6rv6nyesiteni
azokat.
Kdrem a tisztelt K6pviselo-testiiletet, hogy 2020. dvben l9 684 768 Ft vissza nem teritendri
tiimogatast nyrijtson a REHAB-XVI. Nonprofit Kft r6szdre. 2019. 6vben a Tdrsas6g
l6 047 eFt 6nkormrinyzati trimogatiisban rdszesiilt.

Az onkormriLnyzat vagyoniir6l ds a vagyontiirgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlasar6l
sz6l6 24/2009. (VI. 25.) rendelet 25.9 (2)-(6) bekezd6sei szerint:
,,(2) 100%-os 1nkormdnyzati tulajdonil gazdasdgi tdrsasdgok, nonprofit tdrsasdgok legfdbb
szemdnek firvdny dltdl hatdsk)rdbe tartozd jogait - a (4) ds (5) bekezddsben foglalt
kivd te I e kke I - a Kipv ise 16 -te s tiile t gtakor o lj a.
(3) A tdrsasdg legfibb szertdnek a (2) bekezdds, valamint a (4) is (5) bekezdds ala nem
tartozd eg)ib, hatdsk1rdbe tartozd jogait, a polgdrmester a Gazdasdgi is Pdnz gti Bizottsdg
eg/eldrtdsdve I g)akoroU a.

(4) Az dnkormdnyzat I00o%-os tulajdondban levd tdrsasdgok legfdbb szervdnek hatdskdrdbe
tartozd aldbbi jogait a Gazdasdgi ds Pdnziigti Bizottsdg a polgdrmester egtetdrtdsdvel
gtakorolja:
a) dontds a vezetd tisztsdgvisel6k, feltipe16 bizottsdgi tagok premizdldsdnak, jutalmazdsdnak
mdrtikdrdl, a tdrsasdgok j avadolmazdsi szabdlyzatdban foglaltaknak megl[elelden.
b) a vezetd tisztsigvisel6k, a Felngtelf Bizottsdg irdsbeli javaslatdra hozzdjdrulds az alapltd
okirat, tdrsasdgi szerzddds, alapszabdly fdtevdkenysdget nem drintd melldhevdkenysdg
vdltoztisdnak, telephelyvdltozasdnak dnezetdsdhez sz l<siges m6dositdsdhoz.
(5) Az dnkormdnyzat tdbbsdgi tulojdondban levd tdrsasdgok ds az Onkormdnyzat kazafi
vdllalkozdsi szerzddis aldirdsdnak j6vdhagtasdra, - amennyiben a vdllalkozdsi dijnak
megfele16 fedezet a koltsdgvetdsben rendelkezdsre dll - a Polgdrmester jogosult.
(6) A (2)-(4) bekezddsekben felsorolt hatdskdrokben gakorolt danftsek meghozataldt
megel1zden - a (4) bekezdds a) pontjdban, valamint az (5) bekezddsben foglaltak kivdteldvel -
a vezetd tisztsdgvisel'k, valamint a Fel gel6 Bizottsdg vdleminydt irasban kell megkdrni, a
tdrsasdgok alapit6 okiratdban (tdrsasdgi szerzddds, olapszabdly) foglaltaknak megfelel6en. "

Kdrem a tisztelt K6pvisel6-testiiletet, hogy az el6terjeszt6sben foglaltakat megt6rgyalni 6s

elfogadni sziveskedjen!

Hatrirozati javaslat I. : Budapest Fcivdros XVl. kertileti Onkorm6nyzat K6pviselo-
testiilete a REHAB - XVI. Foglalkoztat6 ds Szolgriltat6
Nonprofit Korliitolt Felelossdgii Tiirsasiig (Cg.: 0l-09-697529,
szdkhelye: l16l Budapest XVI. ker. Prilya u. 48., kdpviseli:
Sikl6si Attila iigyvezet<i) 2020. 6v1 iizleti tervdt jelen
el6terjeszt6s I . szdmri mell6klete szerinti tartalommal elfogadja.

Hat6rido: 2020. m6rcius I 8
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Hatirozati javaslat II. :

Budapest, 2020. mrircius 5

Felel6s: Kov6cs P6ter polgiirmester
(Elfogadris6hoz min6sitett sz6tdbbs6g sz[ksdges figyelemmel az
SZMSZ l8.S (2) bek. m) pontj6ra)

Budapest F6varos XVI. keriileti Onkormdnyzat K6pvisel6-
testiilete ugy batfuoz, hogy a REHAB XVI. Foglalkoztat6 6s
Szolgdltat6 Nonprofit Korl6tolt Feleloss6gii T6rsasiig (szdkhely:
Budapest XVI. kertlet, P6lya u. 48., cg.: 0l-09-697529,
k6pviseli: Sikl6si Attila tigyvezet6) r6sz6re a 2020. k6lts6gvet6si
6vben a Feli.igyel6 Bizotts6gi tagok tiszteletdijrira, valamint
bdrkompenzdci6ra 19 684768 Ft vissza nem t6ritend6
timogatiist biztosit.

Budapest Fov6ros XVI. keriileti Onkormrinyzat K6pviselo-
testiilete felhatalmazza a polgrirmestert, hogy a Tdmogatdsokat
Vizsg6l6 Iroda vdlemdny6nek kik6r6s6t kcivet6en a tarnogatasi
szerzodest irja al6.

A trimogat6si dsszeg felhaszn 6lhat6 2020.12.31-ig, elsziimoliisi
hatdrid<i: 2021. 01. 30.
A t6mogatiis fondsa: az Onkormiinyzat 2020. 6vi
kdltsdgvetdsdr6l sz6l6 112020. (1. 24.) dnkormrinyzati rendelet 5.
melldklet 28. ,, REHAB WI. Foglalkoztdti ds Szolgdltatd
Nonprofit Kft. vissza nem tir[tendd miikiiddsi cdhi tdmogatdsa"
cimri sora.

Hat6rid<i: 2020. 6prilis 30.
Felel6s: Kov6csPdterpolg6rmester
(Elfogadrisa egyszeni sz6tdbbs6get ig6nyel)

(,

Tdrvdn v

Dr. Csomor Ervin
jegyzo

T{rgyal:isra kijeltilt Bizottsdg: Gazdasiigi 6s Pdnziigyi Bizotts6g

Mell6kletek:

1.) A REHAB - XVI. Foglalkoztat6 ds Szolg6ltat6 Nonprofit Korl6tolt Felel6ss6gii
Trirsasdg 2020. 6vi iizleti terve

2.) Kdnywizs9616i vdlemdny

?"t':1"*b6l 
meglelelo

(

Kovrics Pdter
polgzirmester
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REHAB-XVI. Foglalkoztat6 6s Szolg6ltat6 Nonprofit Kft.

UzletiTerve

2020.

cro )(Vl. ifft.

1

Alapitva 2001. 05. 08.



A VALLALKOZAS ALTALANOS BEMUTATASA

A REHAB-XVI. Foglalkoztat6 6s Szolg6ltat6 Kftr Budapest Fovifuos XVI. kertileti 6nkormrfuryzat
alapitotta 2001. m6jus 8. napjriur. Az Onkormrinyzat a Tiirsas6g egyszem6lyes hrlajdonosa.

A t6rsas6g c6gneve:

REHAB - XVI. foglalkoztat6 6s Szolg6ltat6 Nonprolit Korldtolt Feleldss6gfi Tirsasig.

A trirsas6g rdviditett cdgneve: REHAB - XVL Nonprofit Kft.

A Tarsasdg sz6khelye: 1161 Budapest XVI. ker. Prilya u. 48.

Telephelye: I 161 Budapest XVI. ker. Krenedits Srindor u. 19.

Ad6szrirna: 12666937-2-42

C9gSegyz€k szinna: 0l -09.697 529

A Kft. tev6kenysdg6t a megviiltozott munkak6pessdgri szem6lyek ell6tdsair6l 6s egyes

tdrv6nyek m6dosixisrir6l sz6l6 201 L dvi CXCI. ttirv6ny 6s a megv6ltozott munkak6pess6gri
mr.rnkavd{lal6kat foglalkoztat6 munkriltat6k akkredit.6ci6jrir6l, valamint a megvaltozott
munkak6pessdgii munkavrillal6k loglalkoztatrisrihoz nyujthat6 k<ilts6gvet6si trimogatrisokr6l
sz6lo 32'712012. (XI.16.) Korm. rendeletben meghatrirozott feltdteleknek megfelel6en folltatja
vddett foglalkoztat6k6nt.

A t6rsasdg els6sorban a keriiletben 616 megvriltozott munkak6pess6gii embereknek biztosit
munkalehet6s6get.

A Tarsasiig egyszem6lyi k6pviseloje: Sikhisi Attila iigtvezetb
Lakcim: 1 164 Budapest Felstjmalom u.I 2.

A Kft. mrikctddsdt 3 tagri feliigyelo bizottsrlg ellenorzi:

Antakicq Csaba Bila
Lakcim: I 165 Budapest Nyilvesszi u.36.

Garaczi Lilla
Lakcim: 1 I 18 Budapest R6tkdzu.71.1l3.

Natzkin Marinov Piter
Lakcime: I 137 Budapest Radn6ti Mikl6s u.24

Kdnpwizsg6l6 adatai:

2

Angtalosy Zsuaanna
Lakcime: l l l2 Budapest, Kapolcs u.15. Kamarai nyilvrintartasi s2.007264



UzLrtI reRv

Szakmai terv

A REHAB - XVI. Nonprofit Kft. 2006. 06. 26.- t6l kiemelt aklreditici6s tanisitvdnnyal,
rendelkezik. Akkreditrici6s lajstrom szrirna 0085.

Az akkreditici6s felt6telek betartrisrit Budapest F6vriros Kormiinyhivatal Rehabilitrici6s
F6osarilya 6venk6nt ellen6rzi. Szakmai munkiinkat megfelel6nek itdltek, 6s tov6bbra is
kiemelten v6dett foglalkoztatrik6nt folytathatjuk tev6kenys6giinket,

A REHAB-XU. Nonprofit Kft. jelenttis mrilttal rendelkezik a hazai rehabilitrici6s foglalkozisban.
Jogel6dj6vel a Szocirilis Foglalkoztat6val mrir 60 6ve foglalkozik megviiltozott munkak6pess6gti
dolgoz6k foglalkoztatrisrival 6s a foglalkozrisi rehabilitrici6val. A rehabiliuici6s foglalkoztatast
kdzvetlemil irrinyit6 dolgoz6ink sok 6ve foglalkozrak a rehabiliuici6s foglalkoztatds kdzvetlen
feladataival. Szakmai tanricsokkal, szakismeretekkel kitjrik el megv6ltozott munkak6pess6gii
dolgoz6inkat.

A REHAB-XVI. Nonproi'it Kfi. piaci kdrtilm6nyek k6ziitt. valtis drt6kteremto munk6val
val6sitja meg dolgoztrinak foglalkoztatasi rehabilitdci6jrt. A Iroglalkoaat6 vezetos6ge

kriltindsen fontosnak ta(ja, hogy a megvdltozotl munkak6pessegii dol9oz6 k€pessegc

folyamatosan f'ej lcidj <in. ds a dolgoz<ik egdszs6gi rillapotrinak ds k6pess6geinek rnegf'elelo munkiit
tudjon biztositani. A lbglalkozrisi rehabilit6ci6 sikeres rnegval6suliisrinak 6rdekdben a

Foglalkozat6 rehabilit6ci6s tervet kiszit. A megvdltozott munkak6pessegri dolgoz6k szem6lyre
szabott rehabilitiiciris terv alapjdn 6-8 tbs csoportokban dolgoznak. munk6jukat k6zvetlenril
hangoljrik 6ssze a csoportok irrinyit6i. A rehabilitrioi6s ten ben rneghatdrozott cdlok
teljesiildsdhez hozzitjirul a rehabilitrici6s mentor 6s a rehabilitiici6s tanricsad6 lelkiismeretes 6s

szakszeni munkija. Munkrij ukat szakrnai program szerint vegzik. Folyamatosan ligyelemmel
kiserik a munkavrillal6k eg6szsdgi dllapotuk. munkavdgzo kdpess6giik alakuliisrit, iginyeit,
f'ejlortdstiker nyomon kiivetik. Eletvezetdsi taniicsad6ssal, jogsegdly szolgrilattal, munka
tan6csadrissal, ds szoci6lis tigyint6zessel segitik munkavallal6inkat a k6pess6geiknek

legmegfetetobb munkakdrben tortdnd nunkavdgzdshez. az 6nrill6 iletvitel kialakitiisa,hoz

valanrint a nyilt n.runkaero piacon t6rtcn<i elhelyezkeddsben.

A REHAB-XVL Nonprotit Kli. k6t akkreclirrilt telephellyel rendelkezik Mindkdt
telephelyiinkcin az akadiilymentesites megoldott. A Pdl"va utcai telephelyen a srilyosabb

tbgyatdkkal 6tok v6geznek egyszenibb. szamukra megt'elelo. kiinnyen betanithat<i, k6zi

miiveleteket. Az itt kialakitott munhahelyi kdnilmdnyek. teljes mdrtdkben megl'elelnek az :iltaluk

vdgzetl munka trarad6ktalan rnegval6sul6siihoz. Nyomdaipari 6s kdnyvkdt6szeti

munkalo lyamatokhoz sziiks6ges eszk6ztjkkel, gipekkel. berendez6sekkel rcndelkeziink, ezek az

eszk6ztlk teszik lehetriv6 a biztonshgos ds lblyamatos munkavdgz6st.

Kellti gunkatapasztalat megszerzdse utd.n iitkeriilnek a Klenedits Sdndor utcai telephelytnke
ahol lehetosdgiik van magasabb szintii szakmai ismeretek clsajrititasrira. "l'artcis foglalkoztatrisi

dolgoz6inknak itt folyamatos biztos murrkahelyet tudtlnk biztositani.

Ctilunk ezen rnunkaelldtottsrig biztositiisa ds a tovibbiakban irj piaci lehetosegek

t'elterkipez6sevel bciviteui megrendeliiink kiirdt. Rehabilit.ici6s tbglakoaat6sunk Iehetiis6geinek

a:z alapj,a a I'olyamatos munkaelliitottsdgr-rnk biztositdsa. amely hosszt 6vek tita a Kft. 6leteben

rnegoldott.
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A megvriltozott munkakdpessdgri munkavrillal6k foglalkoztatisanak el6segit6se 6rdekdben
kdltsdgvet6si tamogatiisban rdszesiiltink. A kdltsdgvetdsi tiimogatiis a Korm6nyrendelet 20. $.
szerinti k6lts6gekre fordithat6. A timogatils c6lja a megviiltozott munkakdpess6gri
mmkavrillal6k foglalkoztatdsfuak el6segit6se, k6pzetts6giiknek ds egdszsegi ritlapotuknak
megfeleki munkavdgzds felt6teleinek biztositrisa, adaptiici6s k6szs6gtik fejleszt6se, az 6llapotukb6l
ad6d6 h6trdnyok kiegyenlitdse tart6s foglalkoaatds keretdben, valamint a nllt munkaero-
piacra val6 visszavezetdsiik tranzit foglalkodatiis rdvdn.

A megviiltozott mrmkak6pessdgii munkavrillal6k rehabilitaci6s foglalkoaatasdnak kdltsdgvet6si
tilmogat6sdra kiirt 2020. 6vi piiyinaton 33 f6 tart6s 6s 2 f6 tranzit foglalkoztatishoz nyert el
ktilts6gvet6si tdmogatist. A trimogatris forriisa a kdzponti kdltsdgvet6sr6l sz6l6 tdrvdnyben
megjel6lt, a rehabiliuici6s foglalkoztat6s tiLrnogatrisiira biaositott k6ltsdgvetdsi et<iiranyzat.
A tilrnogatris formrija vissza nem tdritend<i k<iltsdgvetdsi tfunogat6s.
A rehabilitdci6s foglalkoztatris mentor 6s rehabilitrici6s tan6csad6 szakmai munkdjdval t6rtdnik.

A REHAB - XVI. Nonprofit Kft. az elrnult gazdasagi 6vekben folyamatosan teljesitette az
akkreditaci6s felt6teleket, aminek elengedhetetlen r6sze a folyamatos munkaell6totsrig 6s a valos
6rt6kteremto munka biaositiisa.

Gazd6lkod6si terv

Uzleti tervtink dsszeriLllitrisrinril bev6teli oldalon figyetembe vefftik a kdltsdgvet6si t6mogatis
dsszegdt, a 2020. 6vre vrirhat6 iir 6s dij bev6teleink 6sszeg6t, valamint a tulajdonos Budapest Ftiv6ros
XVI. keriileti Onkormdnyzatt6l kdrt bdrkompenzrici6s tiirnogatast.
Kdlts€geink k6zdtt szerepel a 35 16 megvriltozott munkak6pess6gri munkavrillal6 6s 12 fo, az

6ket segito, irlnyit6 dolgoz6ink 6 s 3 fti feltigyel6 bizotts6gi tag b6rkdlts6ge 6s az ehhez

kapcsol6d6 ad6kcilts6gek Tovribbri a miik6d6shez sztiks6ges igdnybe vett anyagok 6s

szol g{iltatasok kdltsd gei.

Tovribb6 Uzleti terviinkn6l figyelembe vethik a22019.6vi tlzleti 6vtink gaz&ilkodasi eredm6nyeit.

Uzleti terviinket: 203 439 768 Ft kiilts6ggel

203 439 768 Ft bev6tellel tervezziik
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KOLTSEGEK

2020. 6v terv

KOLTSEGEK

Papir alapanyag 64 724 0AO 85 000 000

Spi16l alapanyag 3 941 000 4 300 000

Csomagol6 anyag 1518 000 1 750 000

Nyomdai lemez 261000 550 000

Egyeb nyomdai segedanyag 790 000 1 300 000

Egy6b kotdszeti seg6danyag 140 000 230 000

Bermunka 700 000 900 000

Nyomdal el6k6szit6s 360 000 s0 000

Egy6b anyag kolts6g 100 000 L50 000

Uzemanyag 300 000 300 000

Ken6anyag 1 000 6 500

Villamos energia k6lts6g 3 300 000 3 400 000

G6z energia k6lts6g 1 700 000

Vizdij kdltseg 220 000 160 000

Nyomtatv6ny irodaszer 128 000 100 000

egy 6ven belUl elhasznAlt anyag 60 000 100 000

Munkaruha, v6d6ruha I 000 5 000

KarbantartSsi anyag 24 000 50 000

Bolti fogy6eszk6z 0 20 000

Fuvarozisi, szSllit6si koltseg 0 1000

201 000

GLs csomag szill. kdlts6g 240 000

lngatlan berleti dijak 63 000 6s 000

Eszk6z6k b6deti dij 9 000 13 000

Termel6 berend. karbantartesa L 100 000 1 040 000

EpUlet karbantart5sa 2 000 500 000

J6rm(vek karbantart6sa 50 000 500 000

Egy6b karbantart6si kdlts6gek 77 000 60 000

Posta, fax telefon, internet kdlts6 ek 995 000

Szoftver frissit6s kailts6ge 98 000 109 000

Kdnvwizsgelati dij 350 000 350 000

Sz;mviteli szol Itat5s 2 640 000

RehabilitSci6s tan6csad6i dij 1 380 000 1560 000

Egy6b ig6nybe vett szolg6ltatSsok 695 5s2

Pdnzr.igyi szolg6ltatasok di a 651 000 600 000

Biztositdsi dijak 270 000 360 000

Anyag jellegu ktil k tisszesen 86 004 000 110 780 052

35 f6 MMK. 86r kdlts6ge 45 051000 48 614 400

1f6ii ezet6 4 200 000 4 200 000

1f6 rizemvezet6 3 600 000 4 080 000
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2019.6v terv

1 150 000

szemdtsz6llit6s 220 000

370 000

772 000

2 820 000

426 000



20 325 60015 978 0009 f6 szakmunk6s

2 272 8002 272 8003 f6 FB. tisztelet dija

5 081 3704 734 800li ru lekok

435 546364 200Szakkep26si hozz5j6rulds

850 000850 000Egydb szem6ly jellegU kiaddsok

79 138 800 88 259 715szemdly iellegg ktilts6tek 6ssresen

1 300 000ELAB6 belf6ldi

2 500 0002 000 000ECS

600 000IPA egy6b rSforditdsok

203 439 768167 421000Ktilts6tek iissze5en

1fd adminisztr,tor 2 088 000 2 340 000

Anyag jellegri ktiltsdgeinket: I l0 780 052 Ft-tal tervezziik.

Az drtdkcsdkkendst 2020. 6vben 2 500 000 Ft-tal tervezzik

A sziirnvitelt, a rehabilitrici6s tan6csad6i szolgiiltatast szerz6d6ses kiils6 v6llalkozrisok

biaositjrik. 2020. €we 4 380 000 Ft kdltsdggel szrlrnolunk'

szemdly jellegii kdlts6geinket 50 fri foglalkoztat6siival 88 259 716 Ft-tal tervezziik.

35 f<i megviltozott munkakdpess6gti dolgoz6, 4,6'7'8 6r6s munkaviszonyban

I 16 iigyvezet6, megbiz6si viszonyban

I fi6 iizemi irA,nlt6, munkaviszonyban

I fi6 iigyviteli alkalmazott, 16szmunkaidt!s munkaviszonyban

9 fd szakmunkris. (5 fti 8 6rris.4 fo r6szmunkaid6s munkaviszonyban)

3 fii feliigyel6 bizotts6gi tag tiszteletdijas szerz<id6ssel'

2020. 6vben a papiripari 6s fdmipari term6kek beszerz6si arainak v6ltoziisiival nem szii'molok.

Amennyiben lisz jeient6sebb vfltozis, akkor abban az esetben megrillapodtunk az iizleti
partner;inkkel, hogy ha az alapanyagok rfua dvkdzben v6ltozik, akkor azt, a term6kek 6r6ban

6rvdnyesiteni fogiuk. Ilyen jellegii k6lts6geinket csak a viirhat6 termelds ndvekedds aranyriLban

tervezztik ncivelni.

Epiiler karbantartrisra 500 000 Ft-ot teweziink. Krenedits S6ndor utcai teleptink dltdzo

hilyisdgeinek szel16zds6t valamint berendez6seinek feltjitfu6t tervezziik'

Teherg6pkocsink karbantartiisara is 500 000 Ft-ot kdlttiLnk.

Egydb anyag jellegii kti,ltsdgeink a 2019. dvi koltsdgekhez kdpest csak kis m6rt6kben

.ri.tt"ar"hLiuel a vris6rolt egydb anyagok 6s szolgriltatrisok teriilet6n nem viirhat6 jelent6sebb

:iremelked6s.

t
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Szemdly jellegri kdlts6geink (bdrek, jaruldkok) jelenttisen vriltoznak 2020. dvben is. A
b6rmeg6ltapodrisok szerint a minimrilb6rt 161 000 Ftlf6, a garantdlt b6rt 210 600 Ft-ra
emeltiik fel. A szocirilis hozzrijrirukisi ad6 6s szakk6pz6si jrirul6k viszont csdkken. A
megvriltozott munkak6pess6gii dolgoz6k 6s a nyugdijas munkav6llal6k utin 2020.6vben nem
kelt SZHA, 6s szakk6pz6si jriruldkot fizetntink.

A 2020. dves bdrvdltozdsolrrdl, azok la)ksdgeirdl is a tdmogatdsokr6l az egtdb bevdtelek,

tdmogatds o k fej eze tbe n r d szle te s e n szdmolunk b e.

2020.6v tervezett ktilts6gei iisszesen: 203 439 768 Ft.

Bev6telek

Ar 6s dij bev6teleinket, valamint szolgdltatrisi bev6teleinket 134 235 000 Ft-tal

7

BEVETELE K 2019. 6v terv

Belfctldi term6k6rt6kesit6s 94 457 000

Belfdldi term6k6rt./Bemutat6 terem 604 000 330 000

4 000 000 13 500 000

0 25 000

1 580 000 1 680 000

0 980 000

Uzemeltet6si hozzitl6r ul{s 2 108 000 3 000 000

GLS Csomagkiild6s 500 000 620 000

Ar 6s Dij bev6telek dsszesen 103 349 000 134 235 000

Rehabilitilci6s tiimogatiis 47 775 000

Onkormdnyzatt6l kapott b6rkompenzdci6 15 047 000

Fejleszt6sre v6glegesen kapott tdmogat. tergy6v.16sz 250 000

6sszes bev6tel 157 421 000 203 439 758

0 0

tervezziik,

2020. 6v terv

114 1.00 000

Szolgiltat6sok drbevdtele

B6rmunka

E6rleti dij bev6tele

KOzvetitett szolgiiltat6s

49 520 000

t9 584 768

Ered m6ny



Belftttdi termdk drtdkesitdsrinkn6l 114 100 000 Ft arbev6tellel szrimolunk.
Toviibbra is meghatiiroz6 a papir 6s ir6szer kereskedelem fel6 t6rt6nci 6rtdkesitdseink.
A nagykereskedelmi cdgeken kivtil mdr t6bb 6ve a keriileti als6 tagozatos iskoliisok kezdo
iskola ffizetdit k6szitjiik az Onkorm6nyzat megrendel6sek6nt, mintegy ll milli6 Ft nett6
6ndkben. Bemutat6 termtinkben sajiit termdk bemutatrlsa mellett term6keinket is 6rt6kesidiik.

A szolgiiltatiisok tertilet6n 201 9. 6vben az el6zo 6vi tervezett 4 000 000 Ft bevdtellel szemben
jelent<is, 13461 303 Ft bevdtelt 6rtiink el. 2020. 6vben is hasonl6 13500000 Ft bev6telt
terveztink. Itt tervezziik az Onkormiinyzat rij srigjrfrak terjesztdsdt I 380 000 Ft-tal.
Itt tervezziik kiil<inbdzri alapanyag mentes csomagoliisok, kdtdszeti munkrik, ivnyom6si
munkrik v6gzdsdt 12 120 000 Ft 6rtdkben.
Az tizemeltetdsi hozz6jrirukisnril 3 000 000 Ft bev6tellel sziirnolunk
Tervezett GLS pont bevdteliink 620 000 Ft.

Bdrleti dij bev6teliinket a tavalyi szinten, I 680 000 Ft-tal tervezziik.

l.Kiilts6gvet6si t{mogatds

A megviiltozott munkak6pessdgri dolgoz6k foglalkoztatrisridrt, mint kiemelt akkreditaci6s

tanusiwannyal rendelkez6 vddett Foglalkoztato az llami k6lts6gvetdstol minden dvben p6lyazati

fton tilmo gat6s i g6nyelheto.

2020. 6vben A REHAB - XVI. Nonprofit Kft. 33 f6 tart6s 6,s 2 lo ttanzit munkaviillal6

foglalkoztatrisara, dsszesen 49 520 000 Ft tervezett tiimogatiist nyert el, feltdtele a napi ritlag

min. 5 6rds munkaviszonyban val6 foglalkoztatis.
A t6rnogatAs intenzitasiinak mdrt6ke a mindenkori t6nylegesen loglalkoztatott l6tszrfun utrin jrir 6s

csOkkenWe van a tranzit foglalkoztatottak degressziv t6mogat6sdval. 2020. 6we 2 fo tranzit

foglalkoztatasi dolgoz6ra kdtdttti,nk szerz6d6st. A tamogatris ut6finanszirozott, bizonyitani kell

a fifizetett munkab6reket, ad6kat 6s a tamogathat6 rezsi szamkikat. A t6mogatiist minden

h6napban a tr,lAK ellentirzi.

2. 6nkorm:inyz at2020.6vi b6rkompenzdcirija 6s a Feliiryel6 Bizotts6g ktilts6geinek

t:imogat6sa

A bdrmegiillapodiisok figyelembe vdteldvel 2020. 6vben trirsas6gunk megemelte a munkab6reket.

A minim6tb6r 161 000 Ftrh6, a garantrilt munkabdr 210 600 Ft/h6 lett.

A megvriltozott munkak6pess6gii dolgoz6k ds a nyugdijas dolgoz6k foglalkoztatasa utan 2020'
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T6mogatSsok, egy6b bev6telek



dvben a SZHA,6s szakk6pz6si hozzitjir:ul si ad6kat nem kell megfizetni. A kdtelez6 bdremel6sen

fetiit 9lo irrinyit6 6s szakmunkris munkabdrdt M elv|ttnil magasabb dsszeggel emelttik meg.

5 483 004 Ft 6ves <isszegben. Ezt a tribblet kdltsdget a Kft. saj6t er6b6l, megemelt ar bev6teleibol
tudja 2020. 6vre biaositani.

Az ilj bdr 6s jdruldk kdltsdgek ds a kaltsdgvetisi tdmogatds alakuldsar|l a krivetkezd tdbldzatban

mutatunk be kimutatdst :

86r kompenz6ci6s t6mogatis:
Ft

Elciz6 dvek kotele26 b6remel6sek tdbblet kdlts6geire 13 296 736

9 166 404

A kdtelez6 b6remeldsen fetiili b6rkdlts6geke a Kft. saj rit er6b6l fedezi -5 483 004

Kdtelezti b6remel6sek t6bblet k6ltsdgeinek fedezet6re FB n6lkiil 16 980 136

Fetiigye[<i Bizottsrig tisaetet dij6nak trimogatisa 2 704 632

2020. 6ves b6r kompenziici6s trimogatds 6sszesen l9 68,1 768

2020. 6vre tervezett bev6teleink iisszesen: 203 439 768 Ft.

A saj6t 6rbev6tel kockizata:

Munkavri{la|isi lehetos6geink 2020. ewe biztositjrik a fblyamatos munkaell6lotlsiigot.

Term6keink 6s igy 6rbev6teteinknek nagy r6sze iskolai 6s irodai papiripari term6kek nagy

tdmegben vatO gyri,rtrisaUOt realizrit6dik. Ezekre a termdkekre jelenleg igdny van a piacon. A

megrlndelds allomriny biztositott a megl6v6 partnerkaposolati rendszertinkben' Kockrizat

visiont termelo eszkozeink, gdpjeink koros 6llapotrib6l ad6d6 kies6 munka6rak szirma. Ezert

dvi 250 munkanap helyett csak-228 hasznos munkanappal szarnolunk. Egy nyomdagdptink van

jetenleg elfogadhat6 mtiszati rlllapotban, viszont ez nagy kapacitasu, 5-6000 db/nap spir6lflizet'

,rugy uiauti 
-nup 

t6r gyirtitsirhoz biaositja a nyomda iveket, e g6p telj esitm6ny ehez tervezztk

k6szterm6k gyart.isunkat, 6rt6kesit6siinket.

Kisebb mdrfukben csd,kkenti a kockiizatot, hogy tovribbi 1 db 60-70 %o -os mriszaki rillapotti

nyomdagdppel is rendelkezrink, igy a g6pjavitiisok alatt a termeles csak kisebb m6rtekben

"rOtt "r. 
A'tOteszeti feldolgozast rulnyom6 rdszt megviiltozott munkakdpessdgri dolgoz6ink
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2020. dves kdtelez6 b6reme16sek tdbblet kdlts6geire

A REHAB-XVI. Nonprofit Kft. az elmult 6vekben minden esetben vdgrehajtotta a kdtelez6

bdremel6seket. A piac nem ismeri el a megv6ltozott munka k6pess6giiek foglalkoztatris6b6l ad6d6

t6bblet kriltsdgeket, ez6rt termel6i iirainkban nem tudjuk teljes m6rt6kben 6rvdnyesiteni azokat.

K6rjrik a Tisztelt Kdpviselo Testiiletet, hogy 2020. 6vben 19 684 768 Ft vissza nem teritend6

t6mogatast nyrijtson a REHAB-XVI. Nonprofit Kft r6sz6re.



v6gzik, ift a kiesds kockrizata kisebb.
Jelent6s kockazati tdnyezo, hogy a piacon egge nagyobb a konkurencia. Miis rehabilitiici6s
vdllalkozrisok, foleg a vid6kiek ds a nrilunk j6val nagyobb c6gek, a mi 6rt6kesit6si draink al6
tudnak rirajriLnlatot tenni. Az orsz6gos naglv6llalatok korszeni termelci eszkdzdkkel rendelkeznek

6s tij g6peke is beruhdznak. Enyhiti a kockdzatot, hogy sajrit nyomdrival rendelkeziir* 6s fgy
kompletten tudunk munkiikat elviillalni, emellett tdbb dr'tizedes tapasztalatunk van e termdkek
gyrirtrisa terdn. El6ny m6g, hogy budapestiek vagyunk, ez sz6llitilsndl 6s logisztikai feladatoknril
jelentkezik. A termdk portfoli6inkon mar 2018-t6l igyeksztink folyamatosan viiltoztatni ds

amennyire lehet, fokozatosan a szotgdltatiisok fel6 nyitni. Tavaly 6s vdrhat6an iden is jelentos

l3 500 000 Ft szolgriltatasi iirbevdtellel szdmolunk.
Az idei 6v legnagyobb kihivasa a nem megv6ltozott munkak6pess6gii munkatiirsak megtartasa

lesz. Legaagyobb kockizatot, a kulcsszerepben l6vo dolgoz6k elveszdse jelentheti, els6sorban a

szakmunk6t v6gzri kollegrika gondolok, de most m6r az adminisztrativ ds vezet6i feladatokat
ell6t6k elvesadse is probldmiit jelentene. P6tkisuk er6sen kdrdrijeles 6s nagy neh6zs6geket

okozna.

SWOT elemz6s

Megvriltozott munkak6pessdgii dolgoz6k
alacsony teljesitm6ny szintje.
Elavult termel6 berendez6sek.
Sajrit termekek alacsony mennyis6gi
szintje.

Gyenges6gek

T6bb drtizedes szakmai lapasztalat.
kialakult mrikod6 technol6gia.
A foglalkoztatds 6..llami tdrnogat6sa.

Kdzvetett orszigos rendeldsi rillom6ny
Elfogadott piaci rlraink.
Logisztikai szempontb6l j6l
megkdzel(thet6 budapesti vrillalkozris.

Er6ss6gek

Uj versenytrirsak megielen6se a piacon

Alapanyagok vikigpiaci ii,rainak el6re

nem liithat6 valtoz6sa.

Vesz6lyek

Sajrit term6kek gydrllsa, 6s krizvetlen
6rtdkesit6s6nek megszervezdse.
Magasabb minos6gii termdkek gydLrtiisa.

Uj szol griltatasok bevezetdse.

Lehet6s6gek

l0



Marketing

Folyamatosan hirdettink a kertilet J6kai utcai szakrendel<ij6nek interaktiv hirdeto t6bl6jrin.
Tervezzi.ik negyed6vente a Kenileti UlsegUan val6 hirdetdseink megielenit6sdt. Az iiltalunk
k6szitett iskolacsomagokban a boltunkat rekkimozzuk. Viszonylag tj lehet6s6g, hogy a boltunkban,

mely irjabban GLS csomagpontk6nt is iizemel, iblyamatos rekkimanyagokat terj eszttink a

Trirsasrigunkn6l l6v5 munkalehetrisdgekrol. A GLS munkatrirsrinak segits6gdvel eglT e sz6lesebb

kdrben ismertetjtk meg a csomagpont haszniilat6nak az el6rhet<isdg6t. Tovribb szdlesitjiik
kapcsolatainkat a megvilltozott munkak6pessdgri embereket kdpvisel6 szervezetekkel,

foglalkoztat6kkal.

Beruhiz6s

A RII IAB XVI. Nonprofit Kft. iizcmcltct6src iitvett telephelyein az elkdvetkez6 dvekben a
biztonsiigos 6s korszeni munkav6gz6s feltdteleit kell megval6sitanunk. Ehhez szeretn6m k6mi az

OnkormriLnyzat segits6g6t.

A 2018. 6s 2019. dvekben az Onkormiinyzat mindkdt telephelytink lapos tetoszerkezet6t korszeriien

feluj(toua. Idei tizleti terviinkben a vizes helysdgek fehijitasrit saj rit er6btil tervezttik meg.

A Krenedits Srlndor utca 19. sz6m alafti telephelyiink aljzata mintegy 50 szrizal6kban

felszakadozott. A lin6leum burkolat s6riil6sei miatt mostanra balesetvesz6lyess6 vrilhat. Az aljzat a

lolyamatos anyagmozgatAsok miatt nagy terhel6snek van kitdve. Egr korszerii hurkol6
anyagokkal val6 fehijit{s rij ra alkalmassd teheti a folyamatos munkav6gz6sre. Ehhez

szeretn6k rirajdnlatokat k6rni 6s az OnkormAnyzathoz segits6g6rt fordulni.
A telephely megvil6git6sa is okvetlen fetrij(t6st ig6nyel.

A feliiitrisok utiin a k6t telephely rij ra alkalmas lesz a megvdltozott munkak6pess6gri dolgoz6k

hosszi triul, biztonsiigos foglalkoztatiis6ra.

Likvidit6s

A REHAB-XVI. Kft. likvidirisi helyzete jelenleg megalapozott. 2019. dv vdg6n visszafizetttik az

Onkor*anyzat.rak a r6sztinkre nfltott 
-t 

0 miiliO pt kdlcs<jnt. Erre a kdlcsdnre tovabbra is

sziiksdgiink van, hogy folyamatosan tudjuk finanszirozni a fizet6si kdtelezetts6geinket' 2020 6vben

iizleti terveink bev6telei biaosit6kot nytjtanak arra, hogy likvidit6sunk folyamosan biztonsagos

legyen.
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Eredm6ny

2019.6ves gazd6lkodrisunkat vrirhat6an eredm6nyesen teljesitjii.k. 2020. 6we hasonl6 gazd6lkod6si

eredm6nlt terveziink megval6sitani.

2020. 6ves iizleti terviinket: 203 439 768 Ft bev6tellel
203 439 768 Ft ktilts6ggel

0 Ft eredm6nnYel tervezziik

Budapest 2020. 02.20. -f.i:'**[ffiW-

{,;r_ (\,+t
Sikl6si Attila
Ugy.vezetti

t2
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Kiinyvvizsgdl6i v6lem6ny

Rehab-XVL Foglalkoztat6 6s Szolgdltat6 Nonprofit Kft.
(Budapest XVI. ker. Pilya u. 48.)

Az tizleti tcrvet az al:ibbi adatoklial:

a

203 440 eFt bev6tellel, melynek elemei:
- iirbev6tel
- rehabilitdci6s tiimogatiis

- dnkormdnyzati b6rkomPenz6liis

203 zt40 eFt kiadiissal, melynek elemei:
- anyagiellegtikiad6sok
- szem6lyi jellegii riifordftdsok
- 6rt6kcsdkken6si lefr6s

- ELABE belftldi
- egy6b riifordftdsok

0 Ft eredm6nnyel koherensnek tartom

Budapest, 2020.mrircius 0'1.

134 235 eFt

49 520 eFt

19 685 eFt

I l0 780 eFt

88 260 eFt

2 500 eFt
I 300 eFt

600 eFt

,'T
--_rl *Y

Angyalosy Zsuzsanna
Kamarai tag ktinYvv izsgiil6

Kamarai tagsiigi sz6m: 007264

2020. 6vi iizleti terv6r6l

A tdrsasiig 2020. m6rcius 3.-iin bocsdjtotta rendelkez6semre a 202O. 6vet 6rint6 iizleti terv6t

abb6l a c6lb5l, hogy az abban szerepl6 bev6teleket 6s kiadrisokat, valamint az iizleti terv

koherenciiljdt ell enbizzem.

Az iizleti terv szakmai risszefiigg6seinek 6s mtiszaki adatainak ellen6rz6se nem tartozott

feladataim k626.


