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Kdszah a 2020. mdrcius 18. napjdn tartand1 kdpvisel1+esttileti tildsre.
Kdszitette : Dr. Luhics Titanilla Vagtonhasznos[tdsi lrodavezetd

Trirgy: Javaslat a Sashalmi Piac Kft. 2020, dvi nzleti
terv6nek elfogaddsrira

Tisztelt K6pvisel6{estiilet!

Budapest F6viiros XVI. keriitet Onkorm lnyzata (a tov6bbiakban: Onkormrinyzat.l 100 %-os
tulajdonosi joggal rendelkezik a Sashalmi Piac Ingatlanfejleszto, Beruhaz6 6s Uzemelteto
Kft.-ben (Cg.: 0l-09-916352, szdkhelye: 1163 Budapest, Sashalmi t6r 1., k6pviseli: Kozma
Viktor, tov6bbiakban: T6rsasrig).

A vonatkoz6 jogszabdlyok alapjtn a Trirsas6g esetdben tizleti terv elk6szit6se nem kdtelez6,
azonban a kcinnyebb ritl6that6s6g ds Budapest Fovdros XVI. kertilet 0nkorm dnyzatdnak
gazdasitgi trirsas6gainak gazddlkod6srinak 6ttekinthetos6ge 6rdek6ben a Tdrsas69 iigyvezetdje
elkdszitette a2020. €vre vonatkoz6 tizleti tervet. (1. szrimri mell6klet)

A 2020. 6vi tizleti terv kalkulici6j a az el6z6 6vi t6nyadatokon alapul. A kor6bbi 6vek
iizemeltet6sdnek tapasztalatai alapj6n j6l prognosztiz6lhat6ak a kiad6sok 6s a bev6telek.

Az zleti tew 74 814 eFt bev6tellel €,s 72 618 eFt kiaddssal szrimol. igy a 2020. 6vi vdrhato
ad6z6s ut6ni eredmdny 2 006 eFt.
A kiad6sok 3 646 eFrtal (ad6 ndtkiil), a bevdtelek pedig 2 145 eFt-tal emelkednek a 2019-es
tervhez kdpest.
Az eredmdny 2020-ban kevesebb lesz, mint az eloz6 6vben tervezett, ugyanis a fenntart6shoz
sziiksdges anyagok beszerzdsi 5rai, illetve a szolgdltatisok dijai iddn nagyobb mdrl6kben
emelkednek, mint azt a bevdtelek ncivelds6vel kompenziilni lehets6ges. Tov6bb6 a saj6t
dolgoz6kn6l lO%-os b6remel6st javasol alkalmazni az izleti lew az eloz6 dvhez kdpest, a

bdrszinvonal megtartAsa c6lj6b6l. Iddn t<rbb tizlethelyis6g cserdl gazd6t, mely atalakit6st
igdnyet, ds ene az id6re itt bev6telkiesds v6rhat6. A piac 6piiletszerkezete iddn 10 dves lesz,

szamos tervezett nagyjavit6s 6s karbantart6s is sztiksdgessd v6lik.

A 2020. 6vben lej6r6 dnkormdnyzati t6mogat6sokb6l val6sulna meg tdbbek kdzdtt az

6ltal6nos piac t6li h6&zetet ndvel6 fejlesztds, valamint a szennyvizelvezetds 6talakit6sa,

amely beruh6z6sok tervez6si szakaszban vannak, v6rhat6 an 2020 nyariin kezd6dhet a

kivitelez6s. Ugyancsak a tAmogatasb6l val6sul meg a csamok vasszerkezetdnek festdse is,

amely munk6lat tavasszal elkezd6dik. Ez dvben pedig m6r megval6sult a Margit utc6ra

telepitett kapuk ki6pit6se 6s az dtterem ldgtechnik6j6nak fejleszt6se. A t6mogatrisb6l

megval6sul6 fejtesztds, az adott tdtelre vonatkoz6 drtdkcscikkends leir6siival (kdltsdg)

megegyezo egydb bev6telt keletkeztet, mely az eredmdnyt nem befolyisolja. Mivel 6pitdsi

beruhaz6sokr6l van sz6, az 6rt6kcsdkken6s 2% m6rtdkben veheto figyelembe a kiadAs 6s

bevdteli oldalon.
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Hatrirozati javaslat I.:

Ai.9$9-ryqyrat vagyonar6l 6s a vagyontargvak feletti tulajdonosi jogok gyakorrds6r6l
sz6l624/2009. (VI. 25.) rendelet 25.9 (2)-(6) bektzd6sei szerint:
',(2) 100%-os onkormdnyzati .turajdod gazdasdgi ttirsasdgok, nonprofit tdrsasdgok teglr1bb
szervdnek brvdny dltal hatds-l<;rdbe tqrtoz, jogait - i rq ar'6 bekezdds'betn flg t
kivdtelekkel - a Kdpvisell-test let gtakorolja.
(3) A tdrsasdg legfdbb szervdnek a (2) bekezdis, varamint a (4) ds (5) bekezdds ard nem
tartozd eg,db, hatdskardbe tartozi jogait, a porgdrmester a Gazdasdgi'ds penzagyi Biizoustig
e gte td rtd s dvel gtakorolj a.
(4) Az dnkormanyzat 100?6-os tulajdontiban lev6 tdrsasdgok leg;ftibb szervdnek hatdskdrdbe
tartozd alabbi jogait a Gazdastigi ds pdnztigti Baowig a 

*polgdrmester 
egtetdrtdsdvel

gtakorolja;
a) dawds a vezetd tisztsdgviselSk, fehigelS bizottsdgi tagok premizrildsanak, jutalmazitsdnak
mirtd kdrdl, a tdrsasdgok j avadalmaztisi szabdlyzatdban fogliltaknak me gfelel6en.
b) a ttezetd tisztsdgvisel1k, a Feli)g,tel6 Bizottsitg irdsbilijavaslatdra hizztijdrultis az alapit|
okirat, tdrsasdgi szerzddds, olapszabdly Jfitevdkenysdget nem drint| melldktevdkenysig
vriltozrisdnak, telephelyvdltoztisdnak dnezetdsdhez szatrsdges mddositdsdhoz.
(5) Az ankormdnyzat tdbbsdgi tulajdondban lev6 tdrsasdgok ds az onkormdnyzat kazo
vdllalkozdsi szerzddds aldirdsdnak j6vdhagtdsdra, - amennyiben a vdllalkozdsi d{inak
megkle16 fedezet o kdltsdgvetisben rendelkezdsre dll - a polgdrmester jogosult.
(6) A (2)-(1) bekezddsekben felsorolt hatdsk1rakben gyakorolt doitasek meghozataldt
megeldzden - a (4) bekezdds a) pontjdban, valamint az (5) bekezddsben foglaltak kivdteldvel -
a vezetd tisztsdgvisel1k, valamint a Fetilgtel1 Bizottsag vdlemdnydt irisbin kell megkdrni, a
tdrsasdgok alapitd okiratdban (tdrsasdgi szerzddds, atapszabdly) foglaltaknak megfel"el6en.,'

K6rem a tisztelt K6pvisel<j+estiiletet, hogy az el6terjeszt6sben foglaltakat megtdrgyalni 6s
elfogadni szfveskedjen!

Budapest Fov6ros XVI. kertileti Onkormiinyzat K6pviseki-
testrilete a ,,Sashalmi Piac" Ingatlanfej leszt6, Beruh6z6 6s
Uzemeltetci Kft. (sz6khely: 1163 Budapesi, Sashalmi tdr 1., Cg.:
01-09-916352, k6pviseli: Kozma Viktor tigyvezet6) 2020. 6vi
iizleti terv6t jelen eloterjeszt6s 1. szdmri mell6klete szerinti
tartalommal elfogadja.

I_.1:::::9,, klnJlviz,sea6ja az tzteti tervet 2020.02.21. napjrin v6lem6nyezte, aKonywrzsgal. az ijzleti tentet a 2 006 eFt ad6z6s utdni eredm6nnyei koherensnek iartja. (2.
sz6mrl mell6klet)

A Fe-tiigyelo Bizottsiig a 9/2020. (11.20.) szrimri hatdrozattlal vdlemdnyezte az izletitervet dsazt elfogadrisra javasolja a Kdpvisel6+estiilet szrim6ra.

A Felugyel<l Bizotts6g a 10/?020. (II.20.) szrimri hattuozarilval javasolja tov6bb6 a K6pvisel6_
testiilet szrimira, hogy az Onkormrinyzat kdltsdgvetdsdben szerepl6 i2. ,, sasharmi ini r7.riltal iizemeltetett ingatlanok ds tdrgti eszkr;zoi beruhdzdsdra ialamint felilj{tdsdiall- "i^,soron szerepl6 ellirinyzat dsszegever (3 600 eFt) megegyez<ien ., o"irr eii.ui't orrti,
trimogatiisi szerz5d6sr a tdrsasiiggal az allbbi cdlok megril6sitrisrira:- elektromos meghajt6s[, haszn6lt teherg6pkocsi beszerz6se (a tervben szerepr<i

hulladdk sz6llitdsi kdltsdgek cs6kkent6se celaOOty- az dpiiletek tiiz-, vill6m- ds drint6svddelmi feliilvizsg6lati munkriinak elv6gz6se.
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Hat6rozati javaslat IL

Tdrv6nyess6gi szempontb6l megfelel6:

Hat6rid6: 2020. m6rcius 18.
Felel6s: Koviics Pdter polg6rmester
(ElfogadrisriLhoz minositett sz6t6bbs6g sziiks6ges fi gyelemmel az
SZMSZ 18.$ (2) bek. m) pontjara)

Budapest Fovaros XVI. kertileti Onkormiinyzat K6pvisel6-
testiilete tgy hatdroz, hogy a Sashalmi Piac Ingatlanfej leszt<i,
Beruhdz6 6s Uzemelteto Kft. (sz6khely: 1163 Budapest,
Sashalmi tdr..l., Cg.: 0l-09-916352, k6pviseli: Kozma Viktor)
rdszlre az Onkormdnyzat 2020. 6vi kriltsdgvetdsdrdl sz6l6
I /2020. (L24.) cinkorm6nyzati rendelet 6lA. melleklet 42.
,,Sashalmi Piac Kfl dltal zemeltetett ingatlanok ds tdrgti
eszkozok beruhdzdsdrq valamint felijitdsdra" cimri sorrln
szereplo ellirflnyzat <isszegdvel megegyez6en 3 600 eFt
tdmogat6st nyijt, a kdvetkezri cdlok megval6sitdsdra:

- elektromos meghajt6sir, haszndlt teherg6pkocsi beszerz6se (a
tervben szerepl<i hullad6k sz6llitrisi k6ltsdgek csdkkentdse
cdlj6b6l)

- az 6pi.iletek tiiz-, vill6m- 6s drinr6svddelmi feliilvizsg6lati
munkdinak elvdgzdse.

Budapest Fovriros XVL keriileti Onkorm6nyzat K6pvisel6-
testiilete felhatalmazza a polgriLrmestert, hogy a Tdmogatdsokat
Vizsgril6 Iroda v6lemdnydnek kik6r6sdt k<ivet6en a t6mogat6si
szerz6dest irja al6,

A tdmo gat6si <isszeg felhaszn iihat6 2020. 12.3 1 -ig, elszdmoliisi
hat6rido: 2021. 01. 30.
A t6mogat6s forrdsa: az Onkorm6nyzat 2020. 6vi kcilts6gvetdsdr6l
sz6lo 112020. (1. 24.) dnkormanyzati rendelete 6.iA. melldklet 42.
,,Sashalmi Piac Kft. riltal iizemeltetett ingatlanok ds trirgyi
eszkdzcik beruhiiz6siira valamint feltjit6srira" cimfi sora.

Hatdrid6 a szerzodds aliiris6ra:2020. riprilis 30.
Felel6s: Kov6cs Pdter polgri,rmester
(Elfogad6sa egyszeni sz6tdbbsdget igdnyel)

Kovrics P6ter
polg6rmester

dur*, -- '

Dr. Csomor Ervin
jegyzo

Budapest, 2020. m6rcius 5. @r
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T{rgyal6sra kijeltilt Bizottsdg: Gazdasiigi ds Pdnziigyi Bizotts6g

Metldkletek

l.) A,,Sashalmi Piac" Ingatlanfej leszt6, Beruhdz6 ds Uzemeltet6 Kft. 2020. dvi iizleti
terve

2.) Kdnywizsgril6i vdlemdny
3.) Feltigye16 bizotts6gi til6s jegyzokdnyvi kivonata
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,,Sashalmi Piact' lngatlanfeileszt6, Beruh6z6 6s
Uzemeltet6 Kft.

2020.6vi Uzleti terv

i

Budapest, 2020. febru6r 5.
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Alapadatok

Miikdd6si form6j a: KorlAtolr Felelossdgii Trirsas6g
Ldtesit6 okirat kelte:2009. miircius 12.
Tagok: Budapest. Fovdros XVI. Kertileti Onkormdnrzar

1 163 Budapest, Havashalom u.43.
F6 tev6kenys6gi k6re: Ingatlankezel6s
Ad6sz6ma: I 47 I 2230 -2-42
C6gj egyz6kszrim a:0 I -09 -9 | 63 52
C6g statisztikai sziimj ele: 1 47 1 2230 -6832- I I 3 -0 I
Ceg sz6khelye: 1163 Budapest Sashalmi tdr l.
C6g jegyzett t6k6je: I 0.500.000, - azaz tizmillio <itsziizezer forint
K6pviseletre jogosult: Kozma Viktor iigyvezeto an.: (dr.Paliinkay Val6ria)
K6pviselet m6dja: 6nrill6
Lakcim: I161 Budapest, Eperjesi u. 17.

Kcinyvel6 adata: Linerir Szolgriltat6 Kft
I 165 Budapest Veres P6ter u.158
Cdgj egyz6kszrim :0 | -0 6-1 621 7 9

Kdnyvel6s6rt, beszSmol6 iissze6llitris66rt felel6s szemdly:
Kalocsain6 Szalai Gabriella (an.:Tombor Maria)
Regisztr6ci6s szdm: 1 53 627

Kdnyvvizsgril6 adatai: Angyalosy Zsuzsanna
I 1 12 Budapest, Kapolcs u. 15.
Kamarai nyilvrlntart6si sz6m: MKVK 007264
K6nywizsg6lati dij: 350.000,- i6v

Feli.igyel6 bizottsrigi tagok:

Szatmdry L6szl6 (an: Koml6s M6ria) Megbiz6si dij: 75.800
Dobre D6niel (an: Arany Roz6lia Zsuzsanna) Megbizrisi dij: 56.800 ,-
Schaffer Viktor (an: Kiss Anita) Megbizrisi dij: 56.800 ,-

J

A Vrillalkozris elnevezdse: "Sashalmi Piac" lngatlanfej leszto. Beruhaz6 es Uzemeltero
Korkitolt lelel5ss6gri Tdrsasrig
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I. llevezet6s

Az al6bbiakban eloterjesa6st teszek a ,,sashalmi Piac" lngatlanfejleszt6, Beruhizri 6s tJzemeltet6

Ktt. 2020. 6vi iizleri rervdre. A szdveges 6rtdkeles alapjdt kdpczik, az tzleti ten'hez k6szitett 6s

mellekelt t6bl6zatok, melyek a szimszertisitett elk6pzel6seket tiikrdzik.

2. EI6zm6nyek

Budapest, Foviiros XVI- keriiletdnek 6nkorm6nyzata. mint tulajdonos alapit6 6ltal ldtrehozott

,,sashalmi Piac" IngatlanfejlesztS, Beruhiz6 6s tJzemeltet6 Kft. 2009. mircius 26-i idoponttal 100

%-os tulajdoni hrinyaddal, l0 milli6 Ft-os jegyzett tok6vel kezdte meg miik6d6s6t. A vilasztott

iigyvezeto. Kozma Viktor jogviszonyanak kezdeti iddpontia 2009. marcius 12. A k6pviselet m6dja:

6nrill6. A tulajdonos ddnrdse alapjrin,20l3. mijus 3l-el a Vdrosfejlesa<i Kft. beolvadt a Sashalmi Piac

Kft-be, mint jogut6d tarsasiigba. ezzel a tirsasig jegyzett t6k6je 10.500 e Ft lett.

Az alapitils c6lja az volt, hogy Kft. t6rsasSgi formeban szervezeti keretet biztosftson a Budapest XVl.

kerijlet 100739 €s a 1007 4ll2 helyrajzi sziimok alatt ldtesitett piaci 6piiletegyiittes 6s a ktiztiss6gi

terem, valamint a 100846-os helyrajzi szSmon talalhat6 volt HEV meg6ll6 epiiletdnek 6s a
Havashalom parkban takilhat6 szociiilis blokk iizemeltet6s6re 6s miikddtet6sdre.

Az alapitsi ellenorz6s gyakorl6ja a 3 f6s Feliigyel6 Bizotts6g, mely folyamatos megbiziissal a Kft.

tev6kenys6g6t ellenorzi 6s javaslattal 6l a testtileti ddnt6seket ig6nylo k6rd6sekben.

A piac miikddds6nek jovobeni felt6telei, igy a miikddtet6s, mint a gazdSlkodris teriiletdn. hogy

kiegyensirlyozott legyen, stabil szem6lyi, trirgyi 6s p6nziigyi hiitteret tudjon biaositani az eredmenyes

gazd6lkodishoz valamint az, hogy munk6nk eredmdnyek6ppen a kerw6rosi piac kultur6ltsiigban 6s

szinvonalSban is mindenkor a lakoss6g szo196lat6ban iiljon.

A Sashalom veroskdzpont komplex rehabilitici6ja 6s ezzel a Sashalmi Piac teljes feltjitisa mrir 201 |

szeptemberdben v6get 6rt. A Sashalmi Piacon, fgy 36 iizlethelyis6g, 6tterem, valamint 95 tenneltii

asztal biaositja az 6rusitrisi lehetosdget a ktirny6kbeli v6llalkoziLsok sz6m6ra- A Sashalmi se$nyon

taldlhat6 informici6s pavilon, valamint a Havashalom parkban taliilhat6 szociilis blokk
miik6dtetdse is a tfrsas6g pdnzeszkcizeit terheli. Az EU-s finanszirozissal kapcsolatos fenntartisi
id6szak 2017-ben v6get 6rt, melyet sikeresen teljesitettiink. llyen volt p6ld5ul, hogy eloiriis a

munkaero l{tsz6m fejlesa6se. illetve megtartisa a piacon ktiliinbtizo arinyban. Tovribb6 szab6lyoztSk

a kommunik6ci6nkat is kiiltinbciz6 eloir6sok, mindezek mellett pedig a tev6kenys6gi funkci6k bovit6se

ds meg6rz6se, valamint krizremriktid6s a ktimydkbeli szoci6lis v6ros rehabilitrici6ban is elviris volt.

A Virosfejlesztti Kft. beolvadisa ut6n a tirsas6g 6tvette a Kertv6ros Kirtyival kapcsolatos

feladatok ellrtesiit is.

3. A miiktid6s fr6bb jellemz6i

A piac bevdteleinek tervezdsc egyszeriinek tiinik, hiszen a b6relheto iizlethelyis6gek alapteriilete fix. A
val6sigban szimos olyan t6nyezo befoly6solja a bev6teleket - ldv6n, hogy a kereskedelmi szektorban

tevekenykediink - melyekkel nehdz elore kalkukilni. yenek lehetnek az idoszakos kipakol6sokb6l
szarmaz6 bevetelek, napijegy-ek bev6telei, a rendezvdnyek bevdtelei. Az iizletek b6rleti dijeb6l
szirmaz6 bevdtelek sem kobe v6sett adatok. mert amennyiben egy b6rlovel megsziinik a b6rleti
jogviszony dvkozben, rigy rdvidebb ideig az adon iizletbol nern sziirmazik bev6tel. Ad6dhatnak olyan
b6rl6k, akik sajdt hibajukb6l. vagy m6s t6nyezo miatt nehdz helyzetbe keriilnek. amely ugyancsak

.+
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hatiissal ]ehet a ber['ti diifizetesi kdtelezettsegeirc Kimutathrtd a piac forgalminak tekintet6ben,
hogy mi6ta a piac melletti CBA megszfint 6s Rossmann nyilt helyette, hogy csOkkent a napi
bevisirlSsokat int6z6k szima. Erdemes lenne az 0nkorminyzatnak megvizsgilni, hogy a piac
vomsz6ds6giban mik6ppen lehettre egy olyan, nagyobb alapteriiletii vegyes keresked6st
kialakitani, ami j6l kooperil a piaccal.

A 2020. evi koltsegvetisiinket a koritrbi dvekben tapasztalt bev6telek es kiadiisok alapje,n tudjuk
megtervezni. A pracunkat ftikdnt a kertileti lakossag, ds a kdmyez6 kertiletekben 6l5k valamint a
kdzeli teleptl6sek6l 6rkez6k lfuogatjak. Az 6ves PR munkdnk c6lja, hogy mindcn 6vben szclcsitsiik a
piac v6siirl6i retegdt.

Az tizletek b6rlcti di;aibol szamazi bevctclek kismertekii emelkedisdvel tudunk sz6molni- 6s eft!26
evben bevezett[k az iizemeltetesi dijat, melyet 6vente, hirdetm6n-v ttjan tudunk modositani. Ez a dij
aztrr volt sziiks6ges, mert jelent6sen emelkedtek az clmrilt 6vekben a kiilonbriz6 szolgaltatiisr
koltsegeink 6s nem utols6 sorban jarultak a berek is. Mindezt egy rugalmasa.bb bev6teli lehet6seggel
lStjuk sztiksdgesnek kompenz:ilni. Kimutathat6, hogy a vdsiirl6erS. novekeddst mutat a korebbi
dvekhez k6pest, de a vils6rl6k szima stagnrl. vagy epp cstikken. Elmondhat6 iltalanossagban, hogv az
iltaldnos 6lelmiszereket forgalmazo vallalkoz:isok meg6lhetdsc m€g mindig stabil, a luxuscikkckct.
kiilonleges termdkeket 6rusit6k helyzete is egyre jawl. A korminy gazdasagpolitikajanak hatasa
eglertelmiien 6rezhet6. ezdrt a tovebbiakban is bizunk abban, hogy azok a csaladok. kertiletben es a
kdmlezetiiLnkben el6k tudatosabb v:isiirl6i magatartdst tantsitanak, igy ndvelve a kistermel5i, vagy
dppen az organik-us termeldsb6l sziirmaz6 6lelmiszerek forgalm6t.

Sajnos m6gsem vilaszthatjuk a Snzforgalmi szeml6letii AFA fizet6st es a KIVA ad6ziist. mert
kapcsolt vSllalkozisnak mrn5stl az dnkormin),zat 6s 6sszevontan kcll kczelni a gazd6lkod6si
adatokat,

Osszess6g6ben elmondhat6, hogy az idci ad6zasi vli.,ltozSsok nem m6dositjik el6z6 €vhez viszonyitva
a gaz&ilkodrisunkat.

A beveteli forrasok szimiit igyeksztink toviibbra is novelni ktilonfele akci6kkal. vasiirokkal.
rendezvenyekkel, ds hirdet6si feltlletek kialakitis6val es a rn:6r emlitett iizemeltetesi dijjal. Az
illenrhelyi penzbedob6 automatik bev6telei nem fedezik a tisztitoszerek kolts6git, de enelktil
atjin6hAzzA alakxkxlnak a mosd6k. A krizoss6gi teremben a Szechenyi Pihen6lcirtya elfogadasi
lehet6s6g miikddilq de ennek forgalma elenlesz6. Rekllmtev6kenys6gb6l szarmaz6 bev6teleink sem

elhanyagolhatoak. Ezck fiikdnt a teremben 6s a piac 6piiletszerkezeten talilhat6 rekliimhelyek
bia ositrlsrib6l s zArmaztak.

A feladatok kdre a Kertviros K:lrtya kiadasiival teljes. hiszen 2014. november 20-tol ingyeness6 tette

a tulajdonos <inkorminlzat a kiLrtfat, melllel jelent6sen megugrott az igdnylesek sziLma. A ldrt),eval
kapcsolatos tigleket a Sashalmi K<iz<isseg Teremben kialakitott tgf6lszolgilLlat liitja el.

5

A piac miiko&et6se rendkiviil dsszetett. A modem ingatlaniizemeltet6si feladatok miiszakilag ds

biztons:igtechnikailag eg1,a16n1 L;1,1rr5.t jelentenek. A megndvckedett feliilet miatt nagy feladat hiirul a
piac es a kozossegi terem. dsszesen hdromfils takarit6 szemdlyzetdre is, akiket kiils6s vallalkozas

biztosit szifununlca. A piac alland6 higieniijlt a hat6sagok rendszeresen ellen6rzik ez6rt komoll'
felel6ss6g ez sz6.munkra. A k6zdssegi terem folyamatos kihaszn ilts6grit egy fii programfelelos

biztositja, aki a terem b6rbead,is56rt, miiszaki 6llapot66r7. az ott dolgoz6k6rt es a follamatos
rendelkez6sre iilliisdrt felel6s. illetve elliitja a Kertvlros Kirtya ha&issal kapcsolatos tcend6ket is. Egy'

fo pedig piacfeliig.velSi 6s iltal6aros karbantart6i feladatokat l6t el. A piac 6rz6set 6s takaritrs6t
szerz6ddses vf llalkoz6 teliesiti.



rF
b
s
sashalmi

lrfd

Szen ezeti dbra

2020. evben 7 f6 lesz a Sashalmi Piac Kft. teljcs szem6lyi allomanla, melyben 3 f6 FB tag is szerepel.
Az iiglvezet6 megbizisos jogviszonvban 6ll.

A t i,rsasig pdnzcszkdzeit tovebbra sem terheli hitel. vagy cgy6b tart6s kOtelezetts6g.

4. tlzletpolitikai ir{nyetvek
A Kft. fit feladata 2020. 6vben is a takoss6gi igdntekb6l fakad6 kereslet korszerli, kulturilt
kiiriitm6nyek kozt torten5 kieldgitese, a helye ds k6rnyezS tetepiiLl6seken l6v6 krstermel5k
kereskedelmi vallalkoz6k kinilati pozicioinak biaositdsa a hel-vi saj6tossiigol,mak is lehet6sdgeknek
megfelel5en. A jov6ben is szeretnenk, ha a Sashalmi piac egy follton megbizhat6 minos6get
jelentene, amr a komolyabb viisii'rl6erdvel rendelkezb lakoss6got is meg tudja c6lozni. Fontos
feladatunlcrak Erezzik a tovabbiakban is, hogy a Sashalmi Piac nem csak kiz:iLr6lag kereskedelmi
cdlokat szolgdl, hanem az emberi kapcsoratokat is apolja ""altal, hogy rendezv6nyek 6s miisorok
szolgilrik a kertuaros lak6it. Trirekztink toviibbri arra, hogy a piacon f5kdnt mindsegi, hazai
6lelmiszereket forgalmaz5 vallalkozlsok nyerjenek teret. Kdzvetett m6don igy el6segithetjitk az
eg6szs6ges 6tkez6si szokisokat. Iddn is feladatunk lesz a Kertviros Krirtya kiadrisa. reuimozAsa, a,
iigfelek el6rdse 6s az ebben r6sztvev5 viillalkozisokkal val6 kapcsolattarlis is. Ennek kizirolag
kciltsdg vonzata van, uglanis a kirtya ingyenes.

Korabban a Il-es iitemben elkesziilt piacr6sz, a k0z6ss6gi terem 6s az ltkezdeszamos tj funkcioval
brivitenc a Sashalmr Piac miik<id6sa. Uj termekekkel rij vds:irl6k6z6nsegcr tudtunk .egcclor-, a
csamok pedig kivil6an arkalmas sportolisra (kosri,rrabda teremfoci, roprabda, tollas, biri6zis, ui,nc
stb') es rendezv6nyek, c6ges esem6nyek 6s v:lsrirok megtaruisd,ra. Az 6tkezd6vel kregesztlve a
rendezv6n'ek catering ell6t6sa is biztositotLi vrilt. A Margit utca piaci szakasza leziihatd, igy
nagyobb vdsirok idej6n az fttestet is hasznilni lehet, ezittal jelent6sen megnrivekszik a piac teljes

l":t:,: "qr..9"1 
naqa- 2012 veg6n.lelenttisen jarultak a parkoldsi lehet6segelq hiszen befejez<idott a

F{EV sinek leburkoliisa 6s ezzel szSmos [j parkol6hely ldtesiilt. melyekkel kenr,.elmesebbd valt a piac
megk<izelitese

A kdzEzemi k6lts6gek ter n, az SOkW-os fotovoltaikus rendszeriink id6n is jelent6sen cstikkenti
a hhl6zaft6l val6 fiigg6s6giinket. A rendszer dves villamos energia termeldie dtlagosan. dvente
60 000 kwh-t meghalad6. Sajnos a v lamos energia kereskedelmi rirak 2019-ben 

-meglehet5sen

emelkedtek. igy a napelem rendszer 6.ltar -"gt".rr-"lt javakat ez n6mireg iirnl,alta. srelncsere a
termcles javar6szt felhaszniliisra keri.il, 6s nem kell a hdLl6zatra visszatolteni, hiszen a szerz5d<itt eves
villamos energia mennyisdg 350.000 kwh. Napelem rendszeriink 6vente -35.000 kg co2-
kibocs6tis megtakaritist eredm6nlez, mell1,.el jelent6sen csokkentettiik <ikol6giai libny,omunlat.

6
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A piacon tart6zkod6k kierzctct javitani szolgri.l6 bcruluiz:isok tervezcsi szal<aszban vannak meg
mindig mert az eptlct adottsagai nagyon mcgnehezitik, hogv hat6sos mcgol&ist taliliunk.
A hullad6kgazddlkodisunkat elSzi 6vbcn iitstruktur6ltuk A csomagolisi hulladek m6rtdke hthaloan
egyc nOvekszih melynek kezelesi dijet mar reszben 6th:iritjuk a berl6kre. Mivel szdmos szelektivcn
kezelt hullad6kirt nuir nem is fizetnek az ityevi5 hclye( igy egyre nehczebb feladat ele iillit minden
vri,llalkoziist ez a l6lrr.a. A legfribb cdlunk ennek ellen6re, hogy nc kolljcn a kriltsegcs, kommundlis
hulladek mennyis6g6t ndvclni, ezdrt saji* hullad6k szillitrlst szeretndnk kialakitani. Ezt egy sajrit
tehergepkocsi beszerz6sevel ldtjuk megoldhat6nah mert ezzel, a szclcktiven gyiijt<itt, vilogaloft
hullad6kot sokkal kedvez6bben tudnrimk elszillitani az *vev5 helyekrc.

Az Ontdzesre nem lett kralakitva hil6n rcndszer, igv jelenleg az loviz hrilozatr6l ontdzzii,k a nag).

kiterjed6sii zdldfeliiletet. Ennek megold;is6ra ftrt kfit lenne c6lszerii, amivcl hamarosan szimolnunk
kell.

Nagy hangsrilyt fektetiink a kdrnyezetv&ele mre is, hiszen mrir mfikdd6stnk eleje 6ta szelektiven
gyiijtj iik a piacon keletkezett hullad6kok jelent6s r6s6t, melyre amrigy a miikdd6si enged6lyiink
is k6telez. Termdszetesen ollan kommunilis hulladdk is keletkezik, melyel mer nem tudunk
szelektilni, ea a Csaba-R Kft. el. A veszilyes hullad6kok elszlLllitasaban sincs iden veltozes. mert

iden is a Biotrans rirai 6s szolgaltatiLsa a teginkibb kcdvez6ek cegiink szimira.

Trirnoga$uk 6s teljes egl,tittmiik<idesben dolgozunk az onkomdnlzat irj kommunilclcios csapatival.
Marketing munkiink id6n: ebben az 6vben tobbek krjzdtt, az internetes m6diafelfiletek megrijitisa
(Faceboolq honlap) 6s fenntartisa. Az irott sajtoban megjelent cikkek a piacr6l, rendezv6nyekr6l 6s
a kOzdssegi teremr6l, lalamint a Kertviros K6rtyir6l sz6l6 kiadvrinyok l6trchozisa is ism6t
feladat. A sikeresebb rendezv6nyeink napi lfuogatottsaga meghaladja az 1000 fiit, mel-v a piac
alapteriiletehez mcrten komoly letszim. Rendkiviil sikeres volt a talalf i is a Csalid Nap, melyet idcn
is megrendeziink. Sdmos katal6gusban, t6rk6pen es adatbizisban is helyet kapott a piac. A
Facebook kampdny bizonyult eddig a leghar6konyabbnak igy iden t6bbsztir kivanjuk alkalmazni ea
a cfllszrrii 6s olcs6 htdetdsi fornuit.
A piaci iptilet egyes feliiletein hirdetesi lehct6s6get biztositunl mris villalkozisok szimira is.
Nagy sikernek rirvend a keprijsdg mely jri reklim nekiink is, illetve el6szeretettel hirtietnek a
v6llalkoz6sok is benne. A Kertv6ros Kirtya prom6ci6jnt iddn az internetes- 6s nyomtatott
kiadvriLnyok tefesa6s6vel, lalamint a rcndezv6nyeken val6 pultoz6ssal kiv6njuk elv6gezni, tovibbi a
BKIK hely'i szervezete promoci6s munkival uimogatja a Kertviros Kartla keriileti vrillalkoz6i
kordkben tort6nS megismert€tdsdt.

5. Bev6teli terv

Ugy krtjulq hog-v- 2020-ban az orszdgos tendenciit mutat6 b6remelkedes 6s a ktl0nbdz6
szolgiltatisok dijainak emelked6se miatt nektink is felel<isen kcll megtervezniilL a ld2rliqi ss

beveteli oldalt.
Az i.izlethelysegek berleti dijat idin is az infl6ci6 m6rt6k6vel kivinjuk emelni az 6rv6nyes

szcrz5d6sckn6l. illetve a lejiro szerzodesek megujita,sa soritn, pedig igazitjuk a meg!'ehozott
irszinvonalhoz. A korabban emlitett iizemeltet6si dij bevezetcse m6r kor6bban elkezd6dtjtt, de rden
mir minden b6rlem6nlre vonatkozik. Ez a dij a szem6tszillitlst, a csatornatisztitrst a boltokon kiviil,
az eptiletek itemeltetes6t es a krizrissegi terekben a mosd6k biztositasat cs a takaria{st is magiban
foglatja. A rnpij eglek eset6ben is dijemelest terveztink tavasztol ug1, hogl a b6rletes rendszer viljek
vonzovi. A napijegl'ara 2800-3000 forint kdzdtt mozognak majd egl asztaha. A bolhapiacon nem

lesz 6remeles. Szeretnink hangsrilyozri. hogl'a berleti dijak a Sashalmi Piacon ig1- is olcs6bbak mint
a k6m1-dkbeli piacokon. hiszen igl tudjuk vonz6vi tenni a kia&isra kinelt Uzleteket, asztalokal. Az
iizletek kiadisi arinya jelenleg teljes, de 6vk6zben van 6s volt is fluktuici6, mely id6szak alatt
eg-egr fizlet nincs kiadva. A termel6i 6s mobil rirusit6 helyeink is szezontran, piaci napokon

7
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teljesen foglaltak, de t6len. vagy rossz id6 eset6n kihasznilatlanok
A lakossigi bolhapiac penteken 6s szombaton el6rhet6.
Az iltalinos piac 555,6 nm kiadhat6 iizlethell,isdggcl. mig a misodik iitem 185,7 nm kiadhat6
tzlethelyiseggel rendelkezik. Amennyiben egy tizlet valamilyen okb6l kifollolag bezima, id6be telhel
[jra kiadni az Uzletet.

A 2A2O- 6vi bev6teltnket 74.814 eFt-ban szimszeriisitettiik, mely az atabbiak szerint rdszletezhetd
B6rleti diiak 39.500 eFt

Napijegyek 4.800 e Ft
Kozriss6gi terem i3.700 eFt
Egy6b bdrbeadis 30 eFt

Uzemeltet6si dij: I.600 eFt
ReklSm, marketing bev6telek t.310 eFt

Meg;iltapithat6 tov;ibba- hogl' az asztalrol tdrtcn6 iirusitiist az id6j:iriis is az evszakok v6ltakozisa
befolldsolja. Az dv eleji ..uborkaszezon" (janu6r-februar) gvengc forgalmat ercdmdnlez a piacon. A
marcrusi pald'ntaszezon kezdetet6l a nlari szabadsagot{sokig magas a forgalom. az iskolakezdestol
irjabb emelkedds mr:tatkoziL majd az Sszi h6napok alatt stagn6l6s 6rzikelhet5. v6gtil a kar6csonv
cl<itti szezonban hatvinvozott ncivckedds vdrhato amennviben az iddjir:ls is kegyes hoizimk.

A kiiziiss6gi terem bdrleti dija 9.000-11 000 FV6ra kozott mozog napszakt6l. b6rl6t5l 6s idtipontt6l
fiigg<ien. ltt is igyekeaiink egle6gesiteni a berleti dijakat. hiszen olyan mcrt6kben mcgnovckedett a
lakossig sportoldsi sz-andeka, hogy a legttibb hasonl6 sportcehi l6tesitmen\, tultclitett.
Szlrnos egyesiilet, barriti t irrsasiig, vagy ceg jhr hozzix* sportolni. A legndpszeriibb spon a foci, a
kosirlabda 6s a rdplabda. Kozkedvelt mig az aikido, toma" taek*ando es kdzilabda is.
A Kertviirosi SE haszlilja termtinket a tegtobbet, ez id6n sem lesz miskepp. Piir eve sikertlt egy
elSny<is megilllapo&ist kotninl( a keriileti Gourmand Szakiskol6val, igy az ofi tanulo gyermekek
minden d6lelStt sportolhatnak nilunk a tornaoriik keretein belill.
2020-ban csak az egys6girak emel6sevel 6s a nyriri t{borok megszervez6s6vet lehets6ges a bev6tel
trdYel6se' hiszen nincsenek mir szabad id6pontok 6szt6l nyririg a h6tkoznapokon. Szeptembert6l
mir tel.jesen betelnek a hdtkriznapi id6pontok 6s h6tv6gente is csak neh:iny szabad 6ra van meg. Ezen
kiviil rendezvdnyek is gyakan keriilnek a programba mellekn6l riltaliban 10.000-11.000 F?6ra +
eg-vdb szolgriltatasok egyedi irajanlati dijaival szlmolunk.
Sz6mos rendezvdny ds sportesem6ny bizonltja, hogy komoly 6rdekt5d6s mutatkozik a terem ir6nt. Az
alibbi esem6nyeket emelndnk ki a h6tktiznapi programok mell6 a kozelmtltb6l a teljesseg igenye
ndlhil: roplabda NB2-es m6rk5z6sek. gyereknapolg j^tsz6hitz, focitomik, RAFC cup, iagril. karate
bajnoksrig, kick-box bajnoks:lg, japin kard szemind.riumolg kiilonboz6 egyes6leti ossiejovetelek,
<inkormd,nyzati esem6nyek, kampiinyrendezvdnyek, c6ges rendezv6nyelq biiriti osszejoveielek, stb.
Nagy sikemek 6rvend immiir 4. 6ve a szilveszteri retro party, ahova vdrosunk minden keriileteb6l
drkeznek a sz6rakozni v6sv6k.
Jtliust6l szeptemberig, mikor az iskol6k 6s egyestiletek m6r nem veszik igdnybe a termet 6s a
szabadban iizhet5 sportok a n6pszeriiek, kev6sbd lesz vonz6 a termi.ink, de idjn is lesz t6bor es
tovibbra is igyekziimk glermek jritsz6haz kialakitasaval, nyilri spomilborokkal, valamint eskiivokkel
ds rendezv6nl,ekkel fenntartani a terem 6s piac fotlamatos bev6teleit.
Nagyk6pernyis kivetit6nkkel, projekorunlkal a piac diszter6n estdnk6nt kdnnyed zen6s programokkal
k6sztiliink a tavas z-nyai szezowa.
Id6n is megtartjuk az imm6:r elmaradhatatlan 6s hagyomiinyos, j6 hangulatu csalldi Napot, v6lhet6en
szeptemberben. Ezen kiviil kertvirosi bolhasrigolq babadrz6k 6s eg6szs6gnap is tervez6sre keriiLl,
melyek relativc alacsony ktilts6gvetdsb6l, krvil6 hangulattal 6i emtdkezetcs gasztronomiai
dlmdnyekkel gazdagitja vendegeinket. Tov:ibbri Foci EB kivetit6st is terveziink a telj"es bajnoks6g
idejere' melyre hiradristechnikai eszkozfejleszt6s sziiksdges. Ezen esemenrekbe srerercsere a prac,
kcreskedoket es egreb szponzorokat is sikertil bcvonni. A rendczvenrek kciltsegei betcrvezdsre
keriiltek illetve a naprlegl,ek sorban szercpel a rendezvdnyek bev6tele is.
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Kamatbevdtelek 74 eFt

WC Automatak: 200 eFt

K0zvetitett szolgiltatisok bev6telei: I 1.100 eFt

Egy6b bevdtelek (t6mogat6sb6l idei 5vre eso is): 2.500 eFt

A ktin'etitett szolg6ltat6sok alatt f6k6nt a villany, viz, csatoma 6s 96z dijainak tovribbsz6mldziset 6rtjtik.

6. Kiilts6gterv

2020. 6vi kiaddsainkat 72.618 eFt tisszegben konkretiziltuk.

A kiad6sok 34%o-6t a bdrek, mig lTYo-6t a kdziizemi kdltsdgek teszik ki. A marad6k 49%-ba tartoznak
bele a szolg6ltatiisokra, karbantartisra, a fenntart.isi anyagoka 6s marketingre forditott kiadisok.

2019. 6v vdgi iillapotrihoz k6pest a szem6lyi 6llomrny terveink szerint nem v6ltozik.

A bdrek 6s a cafetdria az alibbiak szerint alakulnak: 2019-hez kdpest a c6g dolgoz5inril l0olo szem6lyi
b6remel6st terveziink, illetve n6mileg emelkedik a b6ren kivtili juttatiis m6rt6ke is. B6ren kivtili
juttat6sra 3.190 eFt-ot terveztiink, melyet az I sz. mell6klet is tartalmaz.

A pr6mium mirtdkdre vonatkozo javaslat. melyet a p6nztigyi tervben is szerepeltetiink: az 6ves szem6lyi
brutt6 megbfziisi dij 15 %o-a, amennyiben azt 6s a feladatokat a FBjovehagyja.

A kiadisok szerkezet6nek vizsgilatinil Lithatjuk, hogy fok6nt a b6rkiilts6gek (alapb6r. cafet6ria 6s

tisaeletdijak+jriruldkok) 2:1.717 eFt 6s a szolg6ltat6sok, karbantartis pedig 22.260 eFt. valaminr a
kciziizemi dijak 12.655 eFt teszik ki a kiadris nagy r6sz6t. Az anyagkd,lts6g (tisztit6szer, fenntart6si
anyag. munkaruha. irodaszer. eszkdz stb.) 2.545 eFt. valamint a rekliim- 6s egy6b kiad:isok 2.090 eFt
Iesznek vArhat6an.

2017, j{nius l-t6l c6giink havonta 300 eFt Uzemeltet6si dijat fizet a tulajdonos fel6, a hatilyos
iizemeltet6si szerz5d6snek megfeleloen. Ez 2020-ban 3.600 eFt lesz vfrhatrian.
Iparfiz6si ad6: 1.150 eFt.

trt6kcsdkken6s: 3.600 eFt.

Tirsas{gi adr6: 190 eFt.

R6szletesebben:

Fenntartdsi anyagok kdzd soroljuk a tiszft6szereket, seg6danyagokat, v6dofelszere[6seket.
irodaszereket, szersz6mokat, t6rgyi eszktizdket, iizem- 6s fiitdanyagot (h6mar6, fiikasza) melyek az

iizemeltet6siink alatt rill6 sz5mos ingatlan elLit6s6hoz elengedhetetlenek. Ezek dsszkdlts6ge v6rhat6an
2.545 eFt lesz.

Tisztit6szerekre, vegyszerekre, fenntartisi anyagokra az aliibbi helyeken van sziiks6g:

Az 6ltal6nos piacon 8 kdz<iss6gi wc,3 pissoir,4 mosd6, I pelenkriz6, I hullad6ktrirol6, egy mozg6ss6riilt
wc ds mosd6 takilhato, valamint az iizemeltetdsi iroda 6s rakt6rak, szem6lyzeti tart6zkod6k, amit
tiszi itani kell.

I

Fentieket a P6nziigyi tery tarialmazza: I sz. mell6klet.
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A m5sodik titemn6l 8 k6ziiss6gi wc.3 pissoir.4 mosd6, I pelenkriz6. I hullad6ktrirol6. egy mozg6ssdriilt

wc 6s mosd6 talalhat6. A krizdssdgi teremben I mozg6ss6riilt wc+mosd6, 2 dhdzo, I bir6i 6ltdz6, l4
wc, 9 mosd6. 5 pissoir. a l6pcsohiiz, 600 m2 sportfeliilet, valamint a k<izleked6k ds szertirak tal6lhat6k,

melyek napi takaririst ig6nyelnek 5ri6si mennyis6gii tisait6szer felhasznil6siival. A k6t telek m6rete

3593+4281 m2. melyen zrildfeliilet, sztikokrjrt, diszburkolat. 100 ekirusit6hely 6s sz6mos g6pkocsival is

megkajzelitheto reriilet is megtalSlhat6. melyeket napi szinten ellenorziink, takaritunk 6s karban tartunk-

A piaci 6piiletegylittes 6s sportcsarnok tet6szerkezet6t szezondlisan tisztitani kell, mert k<innyen

eldugulnak a vizlevezet5k. A hatalmas piaci ponyvaszerkezet tisaftisa csak 6pit6si rillvrinyr6l

lehets6ges, ezt is mi v6gezztik. A kdt telek zdldfeltilet6nek ripol6s:it, a fiinyiriist 6s a ntivdnyek metsz6s6t

6s az dntdz6st is mi 6s alv6llalkoz6nk v6gezziik.

Hozz6nk tartozik a volt HEV 6ptilet 6s a Havashalom park szocirilis blokk is. mely t6len-ny6ron iizemel.

Ez utobbi karbantart,asa, tisztitrisa nem h6tkdznapi feladat a park 6ririsi l6togatottsiga miatt. Tavaly itt

t6bb esetben fordult el5 rong6l6s. mely a bel6ptet6 automatit is 6rintette.

Trirgyi eszkrizdk 6vrol-6vre fejlesa6sre kertilnek, vagy lecser6ltidnek. Szrimos kisg6p hasmril6dik el. a

munkaeszkdz<iket is cser6lni kell, valamint az informatikai hiitteret is karban kell tartani, hiszen 22 db

ipari kamera, hrl6zati kdzpont, hangosbemond6 kdzpont 6s ezek tartoz6kai keriiltek kidpit6sre. A piaci

csatomarendszert rendszeresen tisztittatni kell, mert alul lett tervezve.

Szolgriltat.risi kiadisaink szerkezet6nek vizsg6lata, 6rt6k szerinti csdkkenti sorrendben:

Szolgiiltatisi kiadrisok k0zdtt a biztonsigi szolgilatra forditott ktilts6gek 4'800 eFt lesz vfrhat6an.
A szerzrid6s szerint k6t 6jjelicir dolgozik felvriltva, ritlagban dsszesen heti 94 6rriban, mert hdtktiznap l2
6rriban, h6tvdgi napokon l5 6r6ban, valamint i.innep- 6s munkasziineti napokon 24 6r6ban van 6rz6s.

Ebben az dsszegben rendkiviili feladatokat is elliitnak. mint pl. rendezvdnyek biaositiisa.

A piac, kdztiss6gi terem 6s a Havashalom park szociilis btokk 6s egy6b ktizteriiletek komplett

takaritisa 6,300 eFt lesz virhat6an, melyhez a dolgozokat egy szerzcidtitt c6g kcilcstinzi. Ea a

feladatot 3 dolgoz6 vegzi napi ,tlag 8 6riban. kiikinbijzo idobeosa6s szerint, mely sajit
alkalmazottakkal jelenttisen tcibbe kertlne.

A konyvelo tirsasig viltozatlanul a Line6r Kft. marad id6n is (1,518 eFt/6v). A konyvvizsgalatot

Angyalosy Zsuzsanna l6tja el (350 eFt/6v).

A ktikinb<rzri hullad6kok szrillitrisi dijai 6vrol-6vre jelentosen emelkednek, de c6gtink racionalizilta a

feladatokat i9 2019-ben a tervezefthez k6pest kevesebb lett a kdlts6giink.

A vegyes hullad6k, mfianyag 6s f6m elszillitisit a Csaba-R Kft. v6gzi. A ztild hullad6k, valamint a
hrisszirmaz6kok elszrillitrisrit az Biotrans Kft. v6gzi. A vesz6lyes hullad6knak szimitri zsirfog6k,

olajfog6k tartalmrinak elsz6llitis6ra a Sziv6 Kft. bizonyult a legolcs6bbnak, ami igen driiga szolgiltatris.

hisz legaLibb negyed dvente kell ea a feladatot elv6gezz6k, mennyis6gtol fiiggoen. alkalmankent nett6

90-100 eFt 6sszeg6rt. A technol6giai szennyvizet zsir- 6s olaj mentesen szabad csak a csatorniba

engedni 6s az esoviz szikkaszrisniil is hason16 gyiijt5k vannak iizembe helyezve.

A papir hulladdk elszillit.ris6t mrir saj6t szervez6sben oldjuk meg, de t<ibb h6napja m6r nem kapunk 6rte

p6nzt. Ennek ellendre a szillftris6rt nem kell extra Osszeget fizetniink. Szeretndnk a jiivoben m[ianyag

6s egyeb szelektiv hullad6k szriLllitdsdt is magunl megoldani. Erdekesseg mdg, hogy mig a ftiv6rosban

miikddik az ingyenes lakossrigi h6zhoz meno szelektiv hullad6kgyLijt6s. addig a cegekn6l mindez
jelentos kcilts6gek mellett val6sithat6 csak meg 6s olcs6bb lenne, ha vegyes hullad6kk6nt sz6llittatnenk

el mindent. Ennek ellendre mi a szelektiv gytijtds mellett maradtunk, a kcimyezettudatoss6g elve mian.

lde tisszesen 4.200 eFt-ot terveziink id6n.

Kiiltinbtizr6 szerkezeti, 6piiletg6p6szeti 6s tiizv6delmi berendez6sek iizemeltet6s6re, azok

karbantartisira 6s javitisrlra 2.000 eFt-ot teneztnk. Sz6mos gdpdszeti javitiis vrilt sziiksdgessi,

l0
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(flitcsszerelds, cs6tcircs- burkolatjai. ilis- vizszigctelcs- rongil6s. dugulas. cgldb elhaszn6lodis stb )
Garancia mir nem crvdntrsithct5 semmire a piacon Javittatni kellett a tetdszerk ez(]tet- az oszlopok
festcsdt, a diszburkolatokat. a burkolalokat kozdssdgr terembeq a legtechnikat az 6tteremben- az
iivegpavilon feliiletc is fehijitlsra szorul, p6tolni kell a bicikli tarol6kat, ndvdnveket is szimos helr.cn
kcll rijra telepiteni f<ildcserdvel, szcmlviz aknA{.at kell cserelni, szcik6kutat kell -iavitani, lakatos
javitiisr munlcik ',riLmak rrimk- terem sportpadl6 vdd5burkolat csere, festcs/m6zol;is,cg1eb
burkolatjavitiLsok, kamerarendszer javittatdsa stb. Ez a felsoroLris nem teljes- hiszen nem ldtunk
minden javitdst el5re.

A fcntiekkel pd.rhuzamosar az aliibbi tervezett karbantart{si feladatok v:imak rank: a kOzossegr
terem 6ves piilyafestese. mozgiss6riill lift 6ves karbantartis4 tiiz- 6s fiistg;itl6 berendezcsek
karbantartiisa l6gtechnika 6s klima karbantartasa minden epiiletben sziir5cser6kkel, fiit6rendszcrek
karbantartrisa 6s esetleges javittat;ls4 a terem sportszereinek karbantartis4 sz0k6kut g6peszet
karbantartiisa, ponlvarendszer karbantartasa, es5viz elvezetSk javitisa ds karbantart6sa^ n1,'ilaszar6k
limpalestek, informatikai rendszer es egyeb eseti karbantartiisi feladatok stb.

Tov6bb6 a munka- es tffzv6delmi szakember megbizds6ra 6s az [zemorvosra 6fi) eFt koltseget
prognosztizi.lunk livente kell oktatist, tiizvedelmi riado pr6b6t tartani minden dolgoz6nak es a
piacnak 6s mindenki dijemel6st jelentett be.

A penzflgyi szolgdltat6s dijai megfelel5nek tiinnek a piaci viszonlok]oz kdpest. mcrt a
szdmlacsomagunkat 6vrdl-6we aktualiziljuk. Ide 357 eFt-ot prognosztiz6lunk.

Informatikai szolgriltatds alatt a honlapok (sashalmipiac.hu 6s sashalmipiac.hu/kartya), email
rendszer, valamlnt Facebook oldalunk iizemeltetdset, valamint a gepelqa free wifi 6s kamerarendszer
szervereinek karbanlartasal &tjtlk. Ez a kolts6g minddsszesen 5O eFt lesz v6rbat6an.

Felel6ss6g biztositisunk 185 eFt lesz iddn, melyben a vezet6i felel6ss6gbiaositds is benne van

Tivk0zl6si dijak, posta kdltseg 200 eFt.

3 db cdges telefon van hasznalatbaq 2 db vezetdkes szam (piac iroda, kozrissdgi terem), eg_v nagy
siivszdless6gii intemet el5fizetds es 2 db vonal az ELMU-s m6r56riikhoz. melyek tiivleolvasf,ssal
miiktidnek 6s mi fi z*jnk hozzA a dijait. Vezet6kes szolg:iltat6nk a DIGI.

Rezsik:

A piaci b€rl6k villamos energia fogyaszt6sa folyamatosan n0vekszik Villamos energia
kiltsegeink dsszesen 9.5fi) eFt Iesznek elSre hthat6lagde a piac 6vox 6ramfelhasznal;isa
lolyamatosan novekszik. A koltsdgeket teljes eg6sz6ben tovribbszamLizzuk virhat6an, hiszen a saj6t
foglaszt:lsunkat b6ven fedezi a napenergirib6l szArmazo termel6siink. A piacon csak villannyal
oldhato meg a fiites 6s a hasznilati melegviz el6iillitiis, ezen kiviil a lil:igitis. a szok6krit, a
kamerarendszer, klim6k 6s a szell6z6s technika stb. is az iizemeltet6s villanyszriLrnlij6t novelik. A
napelemek iden tdbbletbevetelt fognak termelni, hiszen a sajit felhasmrilisunkat rcljesen (ez kb.
20.000 krvh) 6s a b6rl6k altal felhasmSlt Sram egy r6szet (m6g kb. 40.000 kwh) is fedemi fogia. amit
pedig kiszlmlizunk.

H

Egy6b fel nem sorolt kdlts6gek 1.7fi) eFt.

Behaitiisi dij& dokumentrici6k tovribbkcpzds, hatosagi dijak. iigr,vedi megbizas (szcrz5d6sek
fizetesi meghaglds), szriLllitas, el6fizetds, tenez6s, valamint a teljes piacra vonatkoz6an rij
6rint6sv6delmi-, tiizv6delmi szabvinyossrigi- 6s villdmv6delmi feliilvizsgrilat kell, hogy
elk6sztilj6n.
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A giu szolgiltatits dija 1.980 eFt lesz dsszescrL mclybol I.300 eFt kozvetitett szolge{atas. Fdldgizt az

ctkezdc. a kriztissegi terem es a Hev megalloban talalhato iiLzletek haszralnak.

Viz- 6s csatornadijak iisszesen 1.175 eFt. EbbSl 1.000 eFt-ot szimliizunk toviibb

Az iizemeltet6s sorin keletkez6 sajit rezsi k0lts6gek, metysk nem keriilnek tovebbszimlazisra. 855

eFt lesz 2019-ben. Ez a kozi.izemi kiadisok 7o%-a.

Reklim- 6s propaganda kiadrisok 2.090 eFt.

A 4. pontban igvekeatnk reszletezni a marketing terveinket, melrnek koltsegert csak iranvado
becsl6snek tudjuk szimni.

Nagyon fontos viszont kiemelni, hogy az clmrilt 6vek tapasztalatai bebizonfitottik, hogy az eddig a

PR markctingrc koltott pdnz rendkiviil megnovelte a piac ismerts6get. Tavasztol 6szig. illetve a
kanicsony elStti hetekben tircim a piacra jAmi, hiszen ollan a ldtogatottsiiLgunh hogy m6r parkolru sem

lehet a kornydkben, annak ellendre, hogy az onkormiinyzat rengeteg rij parkol6t atakitott ki.
Rendezv6nyeink hire gyakran orszlgos szntii, hiszen szimos viddki csapat vesz r6szt gasaron6miai
esem6nyeinken, sportesem6nyeinken 6s tavolr6l is eljiiLrnak hozzhnk a kistermel6k, valamint a vev6k
is

Eredmenyes munki.nk miatt a b6rl6k fizet5k6pessdge is jarult, valamint a napijegyek 6rbev6tele is
follamatosan javul. Aki figyelemmel kis6ri hireinket, az tapasztzltz,, hogy nprilistol deccmberig
folyamatos programokkal, akci6kkal, nycrcmdnlj6t6kokkal vri,rtr:k a lakoss:lgot, nagy sikerrel.

Nincs m6g egy piac ami ilyen alciv a kdzosscgi mediriban. Kev6s ollan piac van, ahol ennyi fesztivri{,
fiiz5verseny, btirze 6s egy6b esem6ny keriilne megrendez6sre. V6lemdnytink szerint a rekl6.m kiad.isok
tervez6se rendkiviil fontos, hiszen a mai vilagban a magtar 6rtdkeke kell feltetnt a hangsrilvt, hog-v

versenyre tudjunk kelni a multikkal szemben az 6lelmiszerpiacon. Szerencsere divat is lett piacra jimi,
de csak a tudatos viisii,rl6k k<ir6ben.

A Kertviiros Kirtla tovribbi prom6ci6jiiLnak (honlap, kiadvii,nyok, matnc6lq megalit6 tablAk
hirdetesek) k0lts6geit is ide szimoljuk.
Szeptemberben szereti:r6nir a kei-iileti ',akossiigot isrr.dt ir.eghivni egy csal6di programokkal,
koncertekkel 6s sportesem6nyekkel tiizdelt egynapos, sztreti fesaivdLlra. Ennek varhat6 koltsdgei is
tervezve lettek. Az idei csalidi nap megszervez6s6re ir6nyrl6 k<ilts6gek ahogy az 2019-ban is, teszik
kr a reklim kiadisok nagv rdszel.

A tovribbiakat az I sz. mell6klet tartalmazza a vi*hato 2020. evi szirnadatokkal is, melyet majd hilcin
a beszimol6ban v6glegesitiinlc

7. Eredm6nyterv

Az eredm6nltervtink 2020-ban is pozitivan 26ru1.

Kiad.isok: 72.618 eFt

Bevetelek: 74.814 eFt

Tirsasigi ad6: 190 eFt

Tervezett ad6zis el6tti eredm6ny: 2.196 eFt.

Tervezett ad6zott eredm6ny: 2.fi)6 eFt.

Az al6bbi gra"fikonon szeretn6nk kimutatni a trirsasig eredm6ny6nek alahrl66tt az alapitis evet5l
kezd6d5en.
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8. Fejleszt6si elk6pzel6sek

Az <inkorm'inyzal kiiltin koltsegvet6si sorin szerepl<5, 6ltatunk befizetett tizemeltetesi dijb6l iden az
aLibbi fejleszt6sekre, illetve sziiks6ges munk;iLl< megval6silisira szeretn6nk elkirloniteni p6na: kis
teherg6pkocsi beszerz6se, hirad6stechnikai eszk6zok fejlesztdse, 6ptletek t[z-, villiim- es

6rintesv6delmi feliilvizsg:iLlati munkiinak elv6gzese, zdldfeltileti fejlesaese\ hullad6kgazd.ilkodr4si
eszkodejlesztds stb. A fentieket a feltgyel6 bizottsng 6kal megtlrglalt javaslatok szennt fogjuk majd
v6glegesiteni.

A tervezett ds folyamatban levri beruhdzasok6l a feltgyel6 bizottsilg folyamatos djekodalAstkap

Szem6lyi illomrlnyun kban: 2019. dv v6g6hez kdpest rarhat6an nem lesz v6ltoz6s.

9. 6sszegz6s

49958 51514
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Ad6zott eredm6ny 2006

A 2020. dvre el6irdnyzott iizleti teru sz,mszeriisiti a Sashalmi Piac Kft. 6s a fetligyel6 bizottseg
mrikOdesi elk6pzeleseit.

-tmennviben semmill,en ktils6 gazdas;igi t6nyezri nem befolyisolja a prac forgalmit, akkor a fenti
torvezet, egy feszes 6s szigoru k6lts6gvetes| afialmaz6 celkltiizesnek tartiuk. C6lunk az tizemeltet6si
szerzSdesbcn cl6irt feladatok maximiilis teljesitese. 6s eg.v szinvonalas szolg6ltatdsokat nlujto pnc
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fenntarLisa a kertvdrosi koz<isscg nregeldgedesdvcl. Szeni el6tt tartiuk azt is- hogr, kozvetlcntil. vagr'
k6zvetve. jelent6s foglalkoztathsi arinyt tudjon a Sashalmi Piac felmutatni. A befizetett osszcgckbol
szzrmazo mogtakaritasokat evr6l-dvre kiitdnbdz6 fejlesadseke kivanjuk forditani a toviibbiakban is.

Keriiik a Tisaelt Kcpvisel6 TesttiLletet, hogy a Sashalmi Piac Kft. 2020. eyi tzleti ten'et a fcnti
cl6teriesztes alapjlLn tamogatni cs clfogadni sziveskcdjcn!

Budapest. 2020. februar 5

Kozma Viktor

Ugyvezet6 i

"SASH.I.LMI 
PTAC" KIII

1163 Bp.. Seslr:ii''ii tir i
Adbszka: I t,1 1123 0 -2 -4'-

CIB: 10792301-1xri125t0.5 i i {t !r{li
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Sashalmi Piac Kft

P6nzi..igyi Terv 2020. 6v
1. melleklel

SZEMELYI JUTTATASOK
sorszam 2019 terv 2019 varhat6 2020 terv

1 Brutto tiszteleldij (FB) 2 272 AOO 2 272 800 2 272 800
2 Brutto bdr 15 243 4a0 14 526 955 1s 375 658

Rendszeres szemClyi j utlTatiisok 17 516 280 16 799 755 17 648 158
Belfdldi kik0ldet6s rendelv6nyre gk elszem016s 1 150 000 1 381 055

5 Kult[ra'. sDortesem6ny 209 770 210 000
6 Rep klsq, v6d6szemilveo 0 211377 200 000
1 SZEP kartya 1 200 000 1 200 000 1 400 000

I 2 350 000 3 190 000

JARULEKOK
10 Munkab6rl terheb ierul6kok 4 180 937 3 591 914 3 879 267

11

DOLOGI KADASOK
sorszam [,,legnevez6s 2019lerv 2019 viirhat6 2020 terv

12 I\,4unka 6s v6d6felszerel6s 50 000 I 500 15 000
13 Tisziloszer, lakarit6szer 900 000 1 705 700 1 600 000
14 lrodaszer, nyomtatveny 200 000 137 208 140 000
15 Fenntart6sianyaqok 790 000 792 434 790 000

16 Fenntadiesi anyag 1 940 000 2 611 812 2 515 000

17 Tivkozl6si diiak (lelefon, internet), posla ktsg 200 000 206 276 200 000

18 200 000 206 276 200 000

19 Kdnyve16s, b6rszemfejt6s 1 400 000 1 398 000 1 518 000
20 Kdnwvizsqelat 350 000 350 000 350 000
21 P6nztigyi szolgalatas dija 410 000 357 376 357 000

22 Biztositds 184 528 183 218 185 000

23 Karbantart6s, 6pilet iizemeltetes, javitas 2 100 000 1 286 706 2 000 000

24 Trizvedelem, munkav6delem, foglalk.eg6szs6gLlgy, kadev6irt 600 000 520 000 600 000

Piac6s Havash.park szooelis 6p-,rendezv6nyek takaril6sa 5 760 000 6 163 824 6 300 000

Biaonsegi szobalat 4 440 000 4 501 000 4 800 000

21
Egy6b fel nem sorolt k6lts6g (kis6rt.te., hat6s6g i d ijak, energetikai tanAcsadAs
el6fizetesek, oktates stb.)

800 000 995 465 1 700 000

28 Szem6bzellitds (szelektiv+kommun6lis+vesz6lyes hullad6k) 4 700 000 4167 010 4 200 000

29 lnfo.matikai szolq6ltatas 50 000 50 000

30 20 791 528 19 926 116 22 060 000

31 Reklem- 6s propaqanda kiadesok, Kertviros KArtya PR kolts 1 500 000 2 025 690 2 090 000

32 Reklamk iadasok, reprezenhci6 1 500 000 2 025 690 2 090 000

Villamosenergia szolq6ltaEs dija I 000 000 I 511 907 I s00 000

Gez szolq6ltatas d0a 2 100 000 1 977 789 1 980 000

Viz 6s csatornadiiak 1 500 000 1 174 835 1 175 000

36 Kiiz zeni kiadesok 12 600 000 12 661 531

37 ,zemeltet4si tli 3 600 000 3 600 000 3 600 000

39

1 380 000

KIADASOK

3.

3 002 202

9 s zEM ELyI JUTTAT AsO,( 6SSZESEA, 19 AA6 280 19 801 957 20 838 458

JARALEKOK 418A $7 i 591 914 i 879 267

25.

26.

SzolgAlhtesi kiadAsok

33.

34.

35

12 6s5 000

10 634 528 41 467 785 43 150 000DOLOA. KADASCJK

64 681 745 64 461 656 67 867 725KIADASOK OSSZESEN

f-------l
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P6nziigyi Terv 2020. 6v
1 mel16klel

MOKODESI BEVETELEK
sorszam Megnevezes 2019 terv 2019 virhat6 2020 terv

39 lnoatlan b6rbead6sa 40 000 000 39 274 866 3S 500 000
4A Naoiieov {nvuqt6k 6rbevolele) 5 200 000 4 716 534 4 800 000

K6zdss6lti terem tGdeadisa 12 000 000 13 656 956 13 700 000
42 Uzemettetesidij 1 366 000 1 437 U2 1 600 000

43 Eqy6b b6rbead6s 30 000 28 344 30 000

Reklam, marketing bev6telek 800 000 1 307 964 1 310 000

45 Kamatbevatelek 73 000 73 096 74 000
46 Kdzilzemi d jiak kiszeml6zisa, kdzvetitett szolg.6rl 10 500 000 10 923 578 11 100 000
47 Automal,k irbevetele 200 000 194 422 200 000

48

49 Egy6b bevetelek, rendkivali bevdtelek. 6rt6k.te 2 500 000 1 491 349 2 500 000

50

sorszam K]ADASOK 2019 terv 2019 virhat6 2020 terv
51 Szem6lyi iuttatdsok 19 866 280 19 801 957 20 838 4s8

52 Jerul6kok 4 180 937 3 591 914 3 479 267

53 Doloqikiaddsok 40 634 528 41 067 785 43 150 000

54 loaruz6siado 1 090 000 'r 147 000 1 150 000

ECS 3 200 000 3 488 000 3 600 000

56

sorszam 2019 terv 2019 varhat6 2020 le.v
57 Mrikodesi bevdtelek 72 669 000 73 104 751 74 814 000

58

EREDtttENrrERV 2019 terv 2019 virhat6 2020 terv
59 Kiaddsok 68 971 745 69 096 656 72617 725

60 Bev6telek 72 669 000 73 104 751 74 814 000

183 000 190 00062 T6rsas6qiad6 60 000

63

,SaSElA[-]ii ItA

BEVETELEK

70 169 000 71 613 102 72 314 000A vellalkozes bev€tel ei Ssszese,

74 814 00072 669 000 73 104 751MOK6DESI BEVETELEK

6sszesir6 ADAToK

68 971 745 69 096 656
n, 

72 6it zzsKIADASoK 63SZESEN

72 669 000 74 814 00073104 751OSSZESEN

4 008 095 2 196 2753 697 255AdSzes el611i eredmanv (6G59-58)

2$062753 637 255 3 825 095EREDMENY (61$2)
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Ktinyvvizsgdl6i v6lem6ny
a

"Sashalmi Piac" Ingatlanfejleszt6, Beruhdzd 6s Uzemeltet6 Kft.
(1163 Budapest, Sashalmi t6r 1.)

2020. 6vi iizleti terv6r6l

A tdrsasdg 2020. febru6r 20-iin bocsSjtotta rendelkez6semre a 2020.6vet 6rint<j tizleti terv6t
abb6l a c6lb6l, hogy az abban szereplci bev6teleket 6s kiadrisokat, valamint az 'dlzleti telv
koherencidj 6t ellencirizzem.

Az iizleti terv szakmai osszeftigg6seinek 6s miiszaki adatainak ellenrirz6se nem tartozott
feladataim koz6.

Az ij.zleti tervet az alilbbi adatokkal:

74 814 eFt bev6tellel, melynek elemei:
b6rbead6s

napijegyek
kdzdss6gi terem b6rbeadfsa
tizemeltetdsi dij
egy6b b6rbeadds

rekldm, marketing
pdnziigyi mtiveletek bev6telei
kdzlizemi dij ak tovdbbsz6ml6z6sa

automatek 6rbev6tele

egy6b bev6telek

39 500 eFt

4 800 eFt

13 700 eFt

1 600 eFt

30 eFt

1310eFt
74 eFt

1l 100 eFt

200 eFt

2 500 eFt

43 150 eFt

24 718 eFt
3 600 eFt

I 150 eFt

72 618 eFt kiad6ssal, melynek elemei:
- anyagjellegiikiadrisok
- szem6lyi jellegii r6forditiisok
- 6rt6kcsdkken6sileir6s
- egy6b riiforditilsok

2020. €vi vdrhat6 trirsas6gi ad6

2 006 eFt ad6zds ut6ni eredm6nnyel koherensnek tartom.

Budapest, 2020. febru{r 21.

190 eFt

Angyalosy Zsuzsanna
Kamarai tag kdnyvvizsgdl6

Kamarai tags69i sziim: 007264



3. z.u$Udtct-e-

Feliigyel6 Bizottsf gi iil6s
jegrz6kiinp

mely kdsziilt 2020.02.20. napjan a Sashalmi Piac Kft. irod6j6ban (l163 Budapest, Sashalmi
t6r 1..) 08:30 6rakor kezd6d6 Sashalmi Piac Kft. Feliigyel6 bizotts6gi iil6s6n.

Jelen l6v<ik:
Szatmiiry Lriszl6 - elndk
Dobre Daniel - tag
Schaffer Viktor - tag
Kozma Viktor - tiglwezeto igazgat6

A Bizottsdg egyhangrilag Kozma Viktort vilasztla meg jegyz6kcinywezet<inek.

A Bizotts6g az alirbbi napirendet fogadja el:
l. 2020-as c6lprdmium elfogadiisa
2. 2020-as tizleti terv elfogadrisa
3. Egyebek

A Bizottsag ddnt6se: 3 igen, egyhangri.

8t2020.(It.20.'I hat:irozat

A Bizottsag az akibbiak szerint javasolja az igyvezet' igazgat6 r'szere 2020. 6vre a prdmrum

feladatok kitiizdsdt:

40Yo a tewezell eredm6ny el6r6se 6s meghaladiisa,

30yo az aszte,li bev6teli diiak ndvel6se a rendezv6nyek sz6m6nak kib6vit6s6vel,

30% bevdtelt ndvel6 kieg6szit6 tev6kenys6g, vagy beruh6z6s megval6sit6si terveinek

kidolgoz6sa, melynek hatirideje 2020.09.30.

A prdmium m6rt6k6re vonatkoz6 javaslat: az 6ves szem6lyi brutt6 megbizisi dij 15 %-a.

A Bizotts6g ddnt6se: 3 igen, egyhangu.

9 I 2020. (11.20.\ hatir ozat

A Bizottsrig megtirgyalta ds a Kdpviselo-testiilet r6sz6re elfogadrlsra javasolja az tigyvezeto 6ltal

eloterjeszett 2020-as iizleti tervet, annak eredeti form6j6ban.

A Bizottsag diint6se: 3 igen, egyhangri.

6 I 2020. (11.20.\ h at{r ozat

7 I 2020. (11.20.1 h atir ozat



fi n020" (II.20.) hatdrozat

A Bimttsig javasolja a Kt. szimrir4 hory az Onkormrinfzat k<ilts6gvet6seben szerepll 42. ,,sastnlmi
Piac" IS. dltal taemeltetett ingatlanok 6s tdrgi eszkbztik beruluiztisdra valamint Jelijfuisdra cimfi
soron szereplS el6iniLnyzat 6sszeg6vel (3,600 eFt) megegyez6en az Onkormanyzat kosstin t6mogatitsi
szerz6d6st a trirsasiggal az alibbi cdlok megval6sitrisfu-a:

- Elektromos meghajtisf, hasmilt teherg6pkocsi beszerz6se (a tervben szerepl6 hullad6k
szillitisi kdltsdgek csdkkent6se c6lj6b6l)

- Az 6piiletek tiiz-, vill6.rn- 6s 6rint6sv6delmi feltilvizsgrilati munkiinak elv6gzese.

A BizottsAg d<intese: 3 igen, eryhangri.

A Bizoftsrig felk6ri az iiryvezet6! hory verye fel a kapcsolatot a polgirmesteri hivatallal, hory
kommunikici6s kamprfurl kezdemenyerzen az alilll,bi c6lok el6res6re:

- a piac k<lzOns6gkapcsolanfurak fejleszt6se,
- felm6resekelk6szit6se,
- pr kommunik6ci6s kamp6ny megval6sitrisa,
- Sashalmi Piac reklimfeliratrinak elhelvez6se.

A Bizottsdg dttnt6se: 3 iger4 eryhangri.

Az Elnitk az iildst a.

k.m.f. )

4
jeryz6kdnyw

/ ---)
t-t-"'-

Dobre Drirniel Schaffer Vikor

I I /2020. (11.20.\ hatilr ozat
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