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BUDApEST r6vAnos xvl. xERULrrr 0uxonrrlAnyzer
polcAnrumsrene

Kdsz lt a Polgiirmester 2020. mdjus 27-re tervezett hatarozatdnak meghozatala cdljdb'l
Ki szitette : Dr. Lufuic's Titani I la vagy-onhasznosI I dsi irodavezet6

'f6rgy: Javaslat a Sashalmi Piac Kft. 201 9. iizleti
6vrol kdszitett 6ves beszrimol6jrinak
eltbgadrisrira, a Kft. javadalmaziisi
szabalyzatiinak m6dositdsera, valamint a Kti.
iigvvezetoje megbizrisi dij6nak emelds6re

Tisztelt K6pviset6 Asszony/0r!
Tisztelt Gazdasigi 6s P6nziigyi bizottsdgi tag!

Budapest Fovdros XVI. keriilet Onkorm anyzata 100 7o-os tulajdonosi joggal rendelkezik a
Sashalmi Piac Ingatlanlejleszt<i. Beruhiiz6 6s Uzernelteto Kft.-ben (Cg.: 0l-09-916352,
szdkhelye: ll63 Budapest, Sashalmi tdr 1., k6pviseli: Kozma Viktor, tov6bbiakban:
Tdrsasiig). A 'fdrsas6ggal kapcsolatosan t6bb ddntds meghozatala is sztiks6ges.

A Polg6ri Trirvdnyk<in1,vrol sz6l6 2013. dvi V. tcirvdny (a tov6bbiakban: ptk.) 3:109. g 12)
bekezdese alapj6n a gazdasiigi tiirsasag legl-obb szervdnek hatisk6rdbe tartozik a szdmviteli
ttirvenv szerinti beszdnrol6 j6vrihagyrisa ds a nyeresdg f'elosztdsrir6l val6 dcintds.

A szAmvitelrol sz6lti 2000. 6vi C. tdrvdny 153- 154. $-a rendelkezik a kettos kdnywitelt
vezeto. c6giegyzdkbe bejegyzett vallalkozilsok 6ves besziimol6j6nak let6tbe helyezds6rol,
valamint a kdzzeteteli kdtelezettsdgrol. Ez atapjrin a k<inywizsgiil6i .lelentdssel, 6s a
tulajdonosi j6vrihagyrissal egytitt kell az dves beszrimol6t az adofi tizleti 6v mdrleg
fordulonapjdt kdvet6 6todik h6nap utols6 napjriig lerdtbe helyezni. Tovdbbri minden ketr<is
kdnyvvitelt vezeto viillalkoz6 kdteles az dves besziimol6t, illetve az egyszeriisitett dves
besziimol6t. kOtelezo kdnyvvizsgiilat eset6n a kOnyvvizsgril6i jetent6ssel egyiitt k<izzdtenni.

A Tiirsasiig elkdszitette a 2019. 6vi sz6mviteli beszrirnol6jrit 63 238 E Ft m6rleg lodsszeggel
es 3 734 E Ft ad6zott eredm6nnyel. mely az eloterjeszt6s I . szrimri metl6kletet kdpezi. A
mdrleg- ds eredm6ny-kimutatAs adatainak rdszletes bemutatdsa a 2. sz|nt mell6kletben
taldlhat6.

A Tarsasiig kiinywizsgiil6ja megrillapitotta. hogy az 6ves besz6mol6 a sziimviteli tdrvdnyben
fbglaltak ds a Magyarorsziigon ellbgadott eltaliinos sz6mviteli elvek szerint kdsziilt, a
T6rsasdg vagyoni. penztigyi 6s jdvedelmi helyzet6r6l megbizhat6 val6s kepet ad. (3. sz.
melleklet)

A Feliigyelo tsizottsrig dcint6s6rol sz6l6 jegyz6kdnyvkivonatol
mel I eklete larlalma7za.

it7 el6terjesztds 4. sz

Az alapit6 kepviselet6ben eljdr6 szervnek nem csak a beszrimol6 elfogadrisar6l kell
hadrozatot hoznia. hanem elsosorban an'61, hogy elfogadja, hogy a Trlrsas6g ad6zott
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eredm6nye - amely a 2019. 6vben 3 ?34 E FI volt - az Eredm6nytartal6kba kertiljdn
6tvezet6sre.

A f'entiekrol az l. ds II. hatarozati javaslat rendelkezik.

II,

Mivel az iig)\'ezeto tevdkenysdgir jelenleg megbfziisi jogviszonyban liitja el, javaslom
rdszdre a kordbbi munkaviszonyra utal6 pr6miumfeladat kitriz6s helyett c6lfeladat
meg6llapitrisrlt. Az A1 szabilyzat-tervezet szerint a megbizdsi jogviszonyban iill6 vezeto
tisztsdgviselo rdszdre cdlfeladat ellapithat6 meg az iizleti terv elfogadds6val egyidejiileg,
melynek 6rtdkeldse az dves beszdmol6j6nak ellogad6sakor, a polgriLrmester egyetdrtdse mellett
a. Gazdasagi ds Pdnztigyi Bizottsiig hat6skdre lesz, Budapest Fov6ros XVI. kertileti
Onkorm6nyzat K6pviselo-testiiletdnek az Onkormiinyzat vagyoniir6l ds a vagyont6rgyak
feletti tulajdonosi jogok gyakorlivir6l szol,b 24/2009. (VI. 25.) dnkorm6nyzati rendeletdnek
25. $ (4) bekezd6se alapj6n:

,,25. $ (4) Az dnkormdnyzat 100%-os tulajdonriban levo tiiLrsas6gok legf6bb szerv6nek
hat6skdr6be tartoz6 al6bbi jogait a Gazdasrigi 6s Pdnztigyi Bizottsrig a polg6rmester
egyet6rtds6vel gyakorolja: a/ ddntes a vezet6 tiszts6gviselok, tbtiigyel6 bizottsiigi tagok
premiziildsiinak, jutalmaziisiinak mdrtdk6rol, a tiirsasiigok javadalmaz6si szabfilyzatAban
foglaltaknak megt'eleloen. b/ a vezeto tisztsdgviselok. a Feltigyel6 Bizotts6g fr6sbeli
javaslatiira hozzitj|rulis az alapito okirat, tiirsasiigi szerzodds, alapszabrily lotevdkenysdget
nem drinto mell6ktev6kenys6g vdltozAsiinak. telephelyvdltoz6s6nak iitvezetdsdhez sztiks6ges
modositiisrihoz."

A cdlt'eladat kittizdsekor meg kell hatdrozni a teljesit6se esetdn jar6 kiildn juttatris md(dkdt 6s

kifizethetosdgdnek t-eltdteleit. A kiitdn juttatAs mdrt6ke nem haladhatja meg a vezeto
tisztsdgviselo hdromhavi megbizrisi dijdnak dsszegdt. Nem fizethet<i celjuttatris vesztes6ges
gazdalkodris esetdn toviibba. ha a T6rsasdgnak lej6rt kdztartozrisa rill fenn az €v v€gln.

A korribbi prdmiumfeladat ellendrt6k6nek maximuma az ljgyyezetd 6ves bdrenek l5 %-a volt,
a szabitlyzal m6dosit6s6val ennek emel6s6re teszek javaslatot, 6s hriromhavi megbiz6si dijnak
megf'elelo dsszegben javaslom a szabalyzatban a cdlt'eladat teljesitdse esetdn kifizethet6 dijat
maximaliz6lni.

A Ptk.-nak a legl'obb szerv tbladat-ds hatasktjrdrol sz6l6 3:109. $-a alapjrin, valamint a
kdztulajdonban rlll6 gazdas6gi tdrsasdgok takar6kosabb mtikcid6sdrol sz6l6 2009. dvi CXXII.
t<irv6ny 5. $ (3) bekezddse drtelm6ben az dnkormiinyzati tulajdonri gazdasrigi tArsasdgokndl a
vezeto tisztsdgvisel6k, feltigyel<ibizotts6gi tagok, valamint azMt.208. $-6nak hat6lya ald eso
munkaviillal6k javadalmazris6r6l, valamint a jogviszony megsz0n6se eset6re biztositott
juttatiisok m6dj6nak, mdrtdkdnek elveirol, annak rendszerdr6l Javadalmaz6si Szabrilyzatot
sziiksdges ellbgadnia a Kdpviselo+estiiletnek, mint Alapit6nak.
A 100%-os dnkormrinyzati tulajdonl Tiirsasrig vezeto 6lkisri munkaviillal6ira a lO3/2010.
(lll.3) Kt. hatdrozat alapjrln hat6lyos javadalmaz6si szabttlyzat vonatkozik. (5. szrimri
melldklet)

Az eltelt ido okdn, a javadalmaziisi szabilyzat t<ibb ponton is pontosit6sra szorul.
Az ["]rzsdbet utalviiny, mint juttat6si fbrma megszi.int. ennek t6rl6se sziiksdges.
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A Javadalmazrisi Szabrilyzatot az elfogadrlst6l sz6mitott harminc napon beliil a Fovarosi

Tdrvdnyszdkhez be kell terjeszteni 6s a c6giratok k<iz6 letdtbe kell helyezni. A fent leirtak

drtelmdben az eloterjeszt6s 6. szrimri mell6kletek6nt csatolt [rj Javadalmaz6si Szabiiyzatot az

Alapitonak j6v6 kell hagynia.

A korabbi 6vekhez hasonl6an a 2020. dvben is a Feltigyelo Bizottsag javasolta a pr6mium

t'eladat kitiizds6t a tiirsasag iigyvezetdje rdszdre 6s a feladat teljesitdse eset6n kifizetheto
javadalmazrls meftdkdt. Tekintettel a fentiekre, az '6j, szakszenien megfogalmazott
javadalmazdsi szabilyzal elfogadds6t kdvetoen ismdtelten szilks6ges lesz targyalnia a

Feliigyelo Bizottsagnak imm5r a c6lt'eladat kitiizds6t. A Feliigyel5 Bizotts6g til6sdr6l

keszuldegyzokdnyvet 6s az ez alapjln kdszitett polgiirnresteri halitozat tervezetdt kdsobbi

idopontban ktildcim meg a Kepviselok es Llizottsiigi tagok rdszdre.

IV.

A Kdpviselo-testtilet a tifusaseg vezeto tisztsdgviselojdnek dijaz6srit a 6612019. (ll. 13.) Kt.

sziimri hatrirozat6ban 500.000.- Ft-ban 6llapitotta meg.

A tarsaseg i.igyvezetoj6rol elmondhat6. hogy a Ktt. irriLnyitrisi t-eladatait az iizemeltet6si

szerzodesnek. es a vonatkoz6 jogszabiilyoknak megl'eleloen ell6tja, j6 gazda m6dj6ra

gondoskodik a r6bizott vagyon megorz6s6rol, valamint mindig innovativ javaslatai vannak a

Piac miikddtetesdt illetoen, amelyeknek csak a kdltsdgvet6se szabhat hat6rt. Ugyvezet6i

tevdkenys6ge alatt, kor6bban elkdpzelhetetlen dolog is bek6vetkezett, nevezetesen a Piac

iizemeltet6se nem pdnz6be kertil az Onkormdnyzatnak, hanem abb6l iizemeltet6si dijbev6telt

is realizril.
Irentic'k alapjdn .iavaslom a vezeto tisztsdgviselo dilanak brutt6 600.000 Ft-ra tdrtdno emel6s6t.

Az iigyvezet6 diianak emeleserol sz6lo FelUgyelo Bizottsagi hatirozal kivonat az ekiterjesztds

eltjkeszitese utrln kertil megkiild6sre.

Kdrem a tisztelt Kdpvisel6 6s tisztelt Bizottsrigi tag asszon).t/urat. hogy az eloterjesztdsben

szereplo hatdrozati javaslatokat 2020. mi ius 25-6n (h6tf6n) I2 6rfis ig6ny szerint

eszrevetelezni es vdlemdny6t a kovacsoeter@bo I 6.hu e-mail cimre megktildeni sziveskedjen.

I{ at:irozati javaslat I.: Budapest FSvriros XVI. keriileti Onkorm6nyzat Polg6rmestere -
a katasztr6fav6delemrol ds a hozzd kapcsol6d6 egyes tdrvdnyek

m6dosit6srir6l sz6l6 201 I . 6vi CXXVIII. tdrvdnv 46. $ (4)

bekezd6se alapj6n - tgy hatdrozott, hogy mint a tulajdonosi
jogok gyakort6ja elfogadja, hogy a Sashalmi Piac

Ingatlanfej leszto, Beruhaz6 ds Uzemeltet6 Kft. (Cg.: 0l-09-
916352. szdkhelye: ll63 Budapest. Sashalmi t6r 1., k6pviseli:
Kozma Viktor) 2019. dvi 3 134 E Ft-os ad6zott eredmdnye

d.tvezelesre kertilj6n az Eredmdnytartaldkba.

Hatari 2020. mdjus 31.

Felelos: Kov6cs P6ter pol gdrmester

Budapest lroviiros XVI. keriileti Onkorm6nyzat Polgiirmestere -
a katasztr6fav6delemrol 6s a hozz6 kapcsol6d6 egyes t6rv6nyek

Hatrirozati javaslat I I.:
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Hatirozati javaslat lll.:

Hatirozati javaslat I V.:

2020. junius 15.

Koviics Pdter polg6rmester

m6dositasar6l sz6l6 201 I . 6vi CXXVIII. torv6ny 46. $ (4)
bekezddsc alapjrin - lgy hatiirozott, hogy mint a tulajdonosi
jogok gyakorl6ja a Sashalmi Piac Ingatlanfej leszt6, Beruhiiz6 ds

Uzemelteto Kft. (Cg.: 0l-09-916352, szekhelye: l l63 Budapest,
Sashalmi tdr 1., kdpviseti: Kozma Viktor) 2019. 6vi
egyszenisitett dves beszrimol6jrit - figyelembe vdve a

k<inyr.vizsgril6i jelent6st 6s a Fetiigyel<i Bizottstig ezzel
kapcsolatos v6lemeny6t - etfogadja.
Felkdri a Kft. tigyvezetoj6t, hogy a hatdlyos jogszabrilyok
rendelkez6si alapjiin gondoskodjon a c6gbir6sdgi let6tbe
helyez6srol, valamint a kOzzdtdtelrol.

Hatdrido: 2020. mrijus 31.
Felelos: Koviics Pdter polgrirmester

Budapesl Fov6ros XVl. kertileti Onkormdnyzat Polgdrmestere -
a katasztr6fav6delemrril es a hozz6 kapcsol6do egyes t<irv6nyek
m6dositdsrir6l sz6l6 2011. 6vi CXXVIIL tcirv6ny 46. g (4)
bekezdese alapjiin rigy hatiirozott, hogy mint a tulajdonosi
jogok gyakorl6ja, ligyelemmel a kdztulajdonban dll6 gazdasdgi
tdrsasiigok takar6kosabb mtik<idds6r<it sz6l6 2009. dvi CXXII.
tdrvdny 5. $ (3) bekezd6s6re, a Sashalmi Piac Ingatlanfej leszto,
Beruhiiz6 ds Uzemeltet6 Kft. vonatkozdsiiban elfogadja a vezel6
tiszts6gviselok, feliigyel6bizotts6gi tagok javadalmazrisa,
valamint egydb juttatrisok m6djrinak, m6rt6kenek elveirol, annak
rendszerdrol szolo, az eloterjeszt6s 6. szdmri melldklete szerinti
javadalmaziisi szab6lyzatot, ds felkdri a Sashalmi Piac Kft.
i.igyvezetoj6l, hogy azt a cdgiratok krizt helyezze letdtbe.

Hatiirido: 2020. mrijus 3 L
F-elelos: Kovdcs Pdter polgdrmester

Budapest F-5vdros XVL keriileti Onkormrinyzat Polgiirmestere -
a katasarofavddelemr<il 6s a hozzii kapcsol6d6 egyes tdrvdnyek
m6dosit6siir6l sz6l6 201 l. 6vi CXXVIII. tdrvdny 46. $ (4)
bekezddse alapj6n - tgy hatiirozott, hogy a Sashalmi Piac
Ingatlanfejleszt6, Beruh6z6 ds Uzemelteto Kft. vezeto
tisztsdgviselojdnek, Kozma Viktor iigyvezet6nek a dilazisitt
brutto 600.000.- Ft, azaz brutt6 hatsziuezer forint/h6 6sszegben
rillapitja meg 2020. jflius I -ei hatrillyal.

Hatdrido:

[]udapest. l()20. majus 1l

Felelos
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Kov6cs P6ter
polgdrmester

Tdrvdnyess6gi szempontb6l megfelelo:

rilqu,9 --- Dr. Csomor Ervin
jegyzo

V6lem6nyez6sre javasolt bizotts69: Gazdas:igi 6s P6nziigyi Bizottsrig

Mell6kletek:
l. sz. Sashalmi Piac Kfi. egyszeriisitett dves besz6mol6ja
2. sz. Kieg€szito metldklet a Sashalmi Piac Kft. 2019. 6vi egyszertisitett 6ves

beszrimol6jiihoz
3. sz. Kdnywizsgrlloi jelent6s

4. sz. Fel[gyelobizoftsegi hat6rozatok
5. sz. Hat6lyos Javadalmazdsi Szab|lyzat
6. sz. Javadalmaz6si Szabrilyzat tervezet



,1

,,V"-JALU'J--

"Sashalmi Piac" Ingatlanfejleszt6, BeruhSz6 6s
Uzemeltet6 Korl5tolt Felel6ss6gii T6rsas5g

(NyilvSntartdsi szdm : 01-09-91 6352, Adoszdm : 147 12230-2-42)

2019. januSr 01. - 2019. december 31.

id<iszakra vonatkoz6

Altal6nos rlzleti 6vet z616

Egyszerfi sitett 6ves besz5mol6

lzd"nvJ*

t,/ I
/4/7=" "&^11' ,/

Kesztilt: 2020. 5pnlas 06. (13:31:22)
A cegnyilv5nossdgr6l, a bir6s5gi c6geljiiriisrol 6s a v6gelsz6mol5srol sz6l6 2006. 6vi V. t6rv6ny 18. ! (5) bekezd€se
€rtelm€ben az eredeti p6ld5ny meg6r26si ideje: 2030. mdrcius 31.

A beszAmol6 az Igazs6gi.igyi Miniszt€rium cdginformSci6s 6s az Elektronikus Cdgelj;rdsban Kozrem0kiid6
SzolgSlata (IM Csz) online besziimol6 k6szit6 programjiival, a bekr.lld5 Sltal megadott adatok alapjdn kertlt
el6dllit6sra. Az IM Csz a kOzzdtett adatok megbizhat6sdg66rt, val6s6gtartatm6drt, jogszerus6g66rt felel6ss6get
nem v6llal.tr
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(aizz6t€v6 cag adatai:

"Sashalmi_Piac" Ingattanfejlesztii, Beruh6z6 as i.izemettet6 Korlitolt Felel6ss6gt T5rsas6g
Nyilventaftesiszem:01 09-916352 Ad6sz6m: r4712230,2-42 KsH szaml 74712230-6832-113-01
Szekhely: Magya@$26g, 1163 Budagest Sashalmi t6. 1.
Ebii Etesita okirat kelter 2009. mdrcius 12.

A vonatkoz6 iddszakt 2019. janudr 01. - 2019. december 31

A beadveny a szAmvitelrdt szdt6 2000. 6vi C. tdNeny alapj'n kerajlt ,sszeAtfitesn.

Benytjfts oka: Alta16nos uztetr dvet zi16
Beszemob tipusa : Egyszer[isitett ives besziimol6
Kdny_wezetds fi6djaj kett6s kdnyw;telt vezetd A ceg kdnyvvizsgdlatra k6telezett-e: lgen
El6zd izleti 6v adatal. Az Sztv. szerinti 6sszehasonlithat6seg biztositott. (kd2z61ett beszamolob6l ;temett, nem m6dositott
adatok)
Lezift Azleti 6v(ek) mddos,tisa. Nem

Beadvdny r€szei

I mdrleg (Sztv. sze.inti, "A" vAltozat; sziivege: magyar)

a eredmdnykimutatis (0sszkdlts6g eljiir6ssal; szovegei magyar)

t kiegdszit6 melliklet (szdvege: magyar)

I ad6zott eredmdny felhaszndlisiira vonatkozd rat6.ozat (hatdrozat sz6ma: Hi6nyz6 6rtek; sz6vege

H16nyzo csatolminy

a fdqgetlen k6nyvvizsg6l6i ielentes (HitelesitS 26rad6k (min6sitds nelkiili k6nywizsgit6i vdlem6ny).;
K6nfvel6 Kdrywlt gal6

magyar)

szovege: magyar)

Kalocsain6 Szalai Gabriella
Lakcifi: V'agyatorsz'g, l162 Budapest Kdt6f6k utca 14
Reg isztriciis sze ma : 1 53627

Be ku ld6

Angyalo5y Zsuzsanna
Lakcim: YagyarorszAg, 1112 ELrdapest Kapolcs otca 15
R eg isz tre ci 6s sze ma : OO7 264

Nyilvinossiigra hozatallal kapcsolatos e9y6b inform6ci6k

Kalocsai.le Sralal Gabrlella
Lakcim: Vtagyatorszeg, 1162 Budapest Kdt6fek utca 14
Addazonosit6 : 8360092869

A szemvitel16l sz516 2OOO. 6vi C. ttirv6nyben meghatirozott nagysegot ielz6 mutat66rt6k

A viillalkoz6, illetve az anyavillalat sz6khely6n minden
6rdekelt r6sz6re a beadviny megtekinthet6s6ge biztositisra
kerr.il, tov6bb6 a116l manden 6rdekelt teljes vagy r6szleges
masolatot k6szithet.

T6rgydvi
Uzleti
6vben

Tdrgy6vet
me9el6z6 iizleta

€vben

1

Tergy6vet kdt 6vvel
mege1626 Uzleti dvben

Uzleti evben 6tlagosan foglalkoztatottak sziima 7 l

Aliiiriisra iinill6an iogosult:

Elfogades iddpontja : 2020. mdrcrus 31.

A beszimol6 a vonatkoz6 iogszabSlyi rendelkezeseknek megfelel6en keriilt dsszeiillitiisra, tov6bbii az a gazdiilkod6
vagyon616l, annak dsszetdtel616l (eszkttzei16, 6s fo116sai16l), valamint pdnziigyi 6s jdvedelmi helyzet6r6l, illetve
tevekenys6ge e.edrn6nydr6l megbizhat6 es val6s 6sszk6pet ad.

Kozma Viktor K6roly
Lakcim: Magyarorszig, 1161 Budapest Eperlesi utca 17
Addazonosit6 : A41842417 6

Kdsziiltr 2020. 6prilis 06. (13:31:22)
A cignyilviinossiigr6l, a bir6siigi c6geljiiriisr6l ds a vdgelsz5moldsr6l sz6l6 2006, €vi V. t6rv6ny 18. 5 (6) bekezd€se
6rtelmdben az eredeti p6ldiny meg6rzisi ideje: 2030. mircius 31.

ffi I Uesziimo16 az tgazsigiigyi Minisztdrium C6ginformici6s is az Elektronikus C6gelidriisban K6zrem k6d6
EB-6S Szolg6lata (IM Csz) online beszdmol6 kds2it6 programiiival, a bekiild6 5ltal megadott adatok alapj6n kerillt

ffi ;:"fl[:1ili. 
Az tM csz a kdzzdtett adatok mesbizhatdsiedert, val6sistartahd€rt, iosszenis6e66rt tulel6ssdset
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A ceg elnevezese
Tarsas6g

"Sashalmr Prac' lnga anfelieszt6, Beruhd26 es Uzemeltet6 Kort6tolt Felel6ssdgU

N yi lvenbftesi sz;ma : O 1 -Og- g 1 6352
Addszama: 147 1 2230-2-42

2019. januiir 01. _ 2019. december 31. id6szakra vonatkoz6
Altat6nos azteti 6vet zd16 Egyszenjsitett dves besz6mol6

MERLEGE, Sztv, szerinti "A,, vdltozattal

P6nznem: HOF

Pdnzegysdg: ezer

oo7

008

016

017

018

019

426

028
* Eliiz6 uztel i v adatai: Az Sztv
adatok)
44 Lez;ft nzbti evGk) modosit'sa: Nem

K6sztilt: 2020. epritis 06. (13:31.22)
A cegnvrlv;nossigror, a bir6sigr cegerjirSsr6r 6s a vdgerszdmoresr6i sz6r6 2006. ivi v. t6rv6ny 18, g (6) bekezddse6rtelm6ben az eredeti pdtddny meg6rz6sr idele: 203O: mircius 31.

fjffi a uesziimo16 az IgazsSgtigvi Miniszt6rium c6gioformeci6s 6s az Etektronikus c6geti6rdsban Kdzremiikdd6
ffi{U ::".]gil"g tlrl -c.slz) 

onrinJ-6eszemot6 kdszat6l'oe;;jJ*ii"-o"hi:rao art"r meeadott adatok arapj6n kerurt
ffhE eloallrtasra. Az lM csz a kdzzitett adatok megbizhat6siigii6rt, vat6s5gtartatme€-rt; jo9i.".oieg-eai',i ;r;i6i"eg"t\-w nem v6llal.

szerinti dsszehasonlithat6siig bi tt. ( kozzetett besza mol'bd etemelt, nem fiidosltott

sor=5rn T€te-lsor dne\rezdse El&6 aizleti el, .datai

nt6d6ita6ok **

]-eztrt aideti 6r(
\rorEtkoEo T6rgy6\n adatok

001 Eszkdzdk (akt viik)
002 A. Befektetett eszk6zdk 27 1-52 26 967

l. lmmateri6lis javak 18 0
004 Il. T6rqyi eszkdzok 27 134 26 961
005 IIL Befe ktetett pdnzrigyj eszkozdk 0 0
006 B. Forg6eszkozok 21 183 35 971

L K6szletek
650IL Kovetel6sek 9 892 t2 542009 Ill. Ertekpapirok 0 0010 IV. Pdnzeszkdzdk 10 817 22 779

011 C Akt iv id6beli elhat;roliso[ 1 213 300
Eszkozok (aktiv k) osszesen 49 548 63 238013 okas sszpa( k)

014 D. Saj6t e 23 629 2) 363015 I. .legyzett t6ke 10 500 10 500II Jegyzett, de mdg be nem fizetett t6ke
0IIL T5ketartal 0 0IV. Eredmdnytartaldk 11 848 13 129

V. Lek6tdtt tarta l6k 0 0020
0 002r VII. Ad6zott eredm€ny 1 281 3 734
0 0

F. Kotelezettsdgek 5 808 B 228
H irt sora tro dtek ezI etts e eI 0 0025 H eI I0 szs a t ok te zl e ekttsdg I 163 1286Itl eI aIRov a U otelI ctts e 4 645 6 942

o27 G Passzi v rd6beir e hatiirol6sok 20 11r 27 647
Forra sok (passziv6k) osszesen 49 54a 63 238

-
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vl. trtekelesi tarta16k
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A ceg ehevezise: "Sashalmi Piac" Ingatlanfejleszt6, Beruh6z6 6s 0zemeltet6 Korl;tolt Felel6ssigii
Tdrsasdg
Nyilventaftesi szAma : 0 1 -09-9 1 63 52
Addszema: 14712230-2-42

2019. ianuer 01. - 2019. december 31. ad6szakra vonatkoz6
Alta16nos rjzteti 6vet z616 EgyszerUsitett eves besz6mold

ERED E yKIMUTATASA, os52totrseq etlariissat

26 trzleti iv adatat: Az Sztv. szeri ott dsszehasonlithat6s eg biztositott- (kozzdteft
adatok)
*+ Lezed Azleti 4v(ek) fi6dosiftsa: Nern

Penznem: HjF

Pinzegyseg: ezer

;temelt, nem m6dositoft

Kesz!lt: 2020. 6prilis 06. (13:31:22)
A cdgnyilv6nossag16l, a bir6sigi cegeljdrSs16l 6s a v6getszdmoliisr6l sz6l6 2006.6vi v. tdrveny 18. q (6) bekezd6se
drtelmeben az eredeti p6 deny meg6rz6si ideje: ZO3O. miircius 31.

{1fffi I besz5mol6 az lgazsdgiigyi Minisztdnum C6ginformici6s 6s az Elektronikus cdgerjiiriisban K6zremijkbd6
flSm slolg6lata (IM Csz) online besz6mol6 k4szit6 programj6val, a bek0ld6 dltal megioott adatok atapiin keritt

iffi ;L"A lTm 
Az IM csz a k6zzdtett adatok megbizhat6sls6ert, val6siigtartalm6€rt, iogszer0s€96iri ferer6ssiget

Sorstm Tetefsor dn6rez€9e El6z6 iidcli {v adatai *
l.ezirt irreai 6v(dor€

vooatkod
mffi**

T6rgyevi adabk

L En6t esr=tes netto Sroevererc 67 454 10 762
002 Il. Aktivdlt sa.jit tetjesitm6n yek 0 0
003 IIL Eqydb bev6telek 2 518 1488
004 IV. Anyagjellegij r6forditiisok 39 72s
00s V. Szemdlyi jellegii rdforditdsok 23 791 23 391
006 Vl. Ertekcsdkkenesi leirds 3 229 3 862
007 Vll. Eqydb riiforditdsok 2 519 1 169
008 A. Uzemi (ilzleti) tevdkeny s6g eredm6nya 1393 4103
009 Vlll P6nzugy miive etek bevdtetei 73 0
010 IX. Pdnzrigyi miiveletek r;forditisai 0 0
011 A. P6nz09yi mUveletek eredm6n 73 0

C. Ad6zAs el6tti eredm6ny 1466 4103
x. Addflzet6sr kdtelezettsdg 185 369

014 o. ld6zott eredhdny 1281 3 734

-

-
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Hib5k 6s hi6nyossegok

. A(z) hatirozat szima mez6 kitdlt6se kdtelez6!

' A(2) ad6zott eredmdny felhaszn6lesi.a vonatkoz6 hatd.ozat csatolmiinyt az (rlapon jeldlte, de nem ttilttitt€ fetl
. A(z) addzott eredm6ny felhaszn;ilasira vonatkoz6 hatiirozat csatolm6ny felttiltese kdtelez6!

K6szr.jlti 2020. 5pri is 06. (13:31:22)
A c6gnyilviinossiig16l, a bir6s;9i c6geljjrisr6l 6s a vdgelsziimo 6sr6L sz6l6 2006. 6vi V. tdrv6ny 18. 5 (6) bekezdese
artelmdben az eredeti pdldiny meg6rzesi idele: 2030. miircius 31.

A besz6mol6 az tgazsSgr.iqyi Miniszterium C6ginformici6s 6s az Elektronikus C6geli6rdsban Kdzremijk6d6
Szolg6lata (I14 Csz) online besz6mol6 kdszit6 programj6val, a bekr.ild6 6ltal megadott adatok alapjdn kertilt
el66llit6sra. Az IM Csz a kijzz6tett adatok megbizhat6sdgd6rt, val6siigtartalm;6rt, jogszeriisdg66rt felel6ss6get
nem v6llal.
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.,Sashalmi Piac"
Ingatlanfejlesa<i Beruhriz6 6s Uzemeltet6
Korletolt Felel6ss6gu Trirsasag

ashalmi
lrra"

Kieg6szit6 mell6klet
A,,Sashalmi Piac" Kft.
2019. 6vi tevdkenys6gdr6l

k,"'" til^l
Kozrna Viktor
Ugyvezet6 ig.

Budapest, 2020. mrlrcius 3 l.
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Atlal6nos r6sz

A vdllalkozds bemutatrsa:

A Villlalkoz6s elnevezese: "Sashalmi Piac" Ingatlanfejleszt6, Beruhilz6 6s Uzemeltetri
Korl6tolr felel6ss6gii Tri.Lrsas69

Miiktid€si fomr6ja: Korliitolt Felcltissegt Tdrsasig
L6tesit6 okirat kelte: 2009. mrircius 12.'[agok: 

Budapesr. Fciviros XVL Keriiletr Onkonndnyzar
I 163 Budapesr, Havashalom u.43.

Fti tevdkcnys6gi krire: Ingatlankezeles
A d 6sz{ma: 1 47 I 223 0 -2 - 42
Ceglegyz6ksz6,rna:0 I -09-9 I 6352
C69 statisztikai szdmjele: 147 12230-6832-tl3-01
Ccg szekhelye: I 163 Budapcst Sashalmi t6r l.
Cegjegyzett ttikeje: 10.500.000,- azaz tizmillil 6tsz6zezer forint
Kcpviscletrc jogosult: Kozma Viklor Ugy.vezet<i an.: (dr.pal6nkay Vateria)
K6pviselet m6dja: Onallo
Lakcim: Il6l Budapesr, Eperjesi u. 17.

Ktinyveki adata: Linerir Szolg6ltat6 Kft
I 165 Budapesr Veres P6ter u.158
C6gj egyzekszitm : 0 | -0 6- I 62't 7 9

Krinyvel6s6rt, besz6mo16 dsszeiillitrlsa6rt felel6s szem6ly:
Kalocsaini Szalai Gabriclla (an.:Tombor Miria)
Regisztr6ci6s szim: I 53627

K<inynwizsg6lat6rt felelos adatai: Angyalosy Zsuzsanna
I I l2 Budapest, Kapolcs u. | 5.
Kamarai nyilv6ntart6si sz6m: MKVK 007264
Krinyvvizsgiilati dij : 350.000,- /6v

Feliigyeki bizottsiigi tagok:

201 9. I 2.3 l -ig:
Dr.Csomor Ervin (an: Izer Mdria) (Tiszteletdij: 75.800.- /h6)
Szatmdry L6szlo (an: Koml6s M6ria) (Tiszteletdi.l; 56.800,- /h6)
Dr. Nagy Livia (an: Szab6 Eszter) (Tiszteletdij: 56.800,- /h6)
2020.0 I .01-16l
Szatm6ry Ltiszl6 (an: Komlos M6ria) (Tiszteletdij: 75.800,-/h6)
Dobre Dilniel (an: Arany Roziilia Zsuzsanna) (Tisztelerdij: 56.800,-ih6)
Schafl'cr Viktor (an: Kiss Anira) (Tiszrcletdij: 56.800.-/h6)

2
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A,,Sashalmi Piac" Kft.1 Budapest Friv5ros XVl. kerLileti 6nkormdnyzata alapitotta 2009.
m6rcius 12. napjen. A Tarsaseg egyszem6lyes tulajdonosa Budapest F6varos XVl. kerLilet
onkorm6nyzata. A CegbirosAgnel 2OOg. marcius 26-6n ker0lt a T6rsasag bejegyzesre. A
tulajdonos dontese alapjan a XVl. Keri]leli Varosfejleszt6 Kft. (tovebbiakban V5rosfejleszt6
Kft.) 2013. majus 31-i bejegfzessel beolvadt a jogut6d Sashalmi Piac Kft-be.

A SZAMVITELI POLITIKA

a/ Altalinosinformaci6k

A Tdrsasdg kdnyveit 6s nyilvantartasait a szamvitelr6l szolo 2000. evi C. torveny el6irasainak
megfelekien, egyszer0sitett 6ves beszdmol6 keszit6s6re 6s konywezet6si kotelezetts6gere
vonatkozo el6i16sok alapjan vezeti.

A beszSmolo k6szit6senek hat6rideje a t6rgyevet kovet6 6v mdrcius 31-e

A T6rsas6g a beszemolo r6szet k6pez6 m6rleget az,,A" valtozat0 egyszer[sitett merlegsdma
szerint 6llitja ossze. Az eredm6nykimutatast osszkoltseg-elj6ressal k6sziti.

Az 6ves beszamolo adatai - a megjegyzett kiv6telektol eltekintve - ezer forintban 6rtendcik

b/ A szimviteli politika f6bb elemei

A Tarsasdg a szemviteli tdrv6ny es a tevekenysegere vonatkozo egyeb jogszabalyi el6irasok
szerint vegzi tev6kenyseg6t.

A Tersasag a szamviteli torv6nnyel osszhangban kialakitotta a p6nzkezel6si, leltarozesi, eszkoz
6s fon6s 6rt6kel6si szabelyzatat.

A Tarsaseg rogzitette sz6mviteli politikajeban, hogy a vellalkozes folytatasenak elv6b6l
kiindulva biztositani kell a szamviteli alapelvek 6rvdnyesril6sdt.

Aa immaterialis javak eseteben a Tarsasag a szellemi term6kek koztitt tartja nyilven a
tulajdonaban l6v6 szoftvereket, az ad6torv6ny, illetve a hasznos 6lettartam szerint
meghatarozott linearis 6rt6kcsokken6ssel csdkkentett ert6ken.
A tevekenyseget tartosan szolg6lo immateridlis javak 6rt6kcs<ikkendsi kulcsai:

. Vagyoni ertek0 iogok: 6 dv

. Szeliemi lermekek: 3 dv

A Tersaseg feladata az alaplt6 Onkorm6nyzat tulajdoneban all6, de a Tarsaseg
iizemeltet6s6ben levd Sashalmi Paacra kiterjedo teljes kor0 iizemeltet6i tev6kenys6g
elletasa.
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A targyi eszkozok tekintet6ben a v6sarolt eszkozoket a Tarsasag az 6rt6kcsokken6ssel

csiikkentett beszerz6si 6rt6ken tartja nyilven.

A tevekenys6get tartdsan szolgelo gepek, berendez6sek, felszerel6sek alkalmazott leirasi

kulcsai:
o Egyeb gepek, berendez6sek: 14,5%

. Egyeb Llzleti berendezds 6s eszkoz, joleti eszkoz: 14,5o/o

. Szamitastechnikai berendezes 6s felszerel6s: 33%

A keszletek 6dekel6s6nek alapja a v6s6rolt k6szleteknol 6s anyagoknal a t6nyleges beszerz6si

et.

100.00 %

A forg6eszttdzdk osszet6tele az alabbiak szerint alakult

2018
-k6szletek: 474eFl
-kOvetel6sek: 9.892 eFt
-6rt6kpapirok: 0 eFt
-oenzeszkozOk: 1 0.817 eFt

osszesen: 21.183 eFt

2019
-k6szletek:
-kovetel6sek:
-6rtekpapirok

650 eFt
12.542 eFl

0 eFt

,1

Megnevezds Megoszlds (%) 2018
6v

Befektetett eszkozok 5500% 42.65 %

Forg6eszkozok 43.00 % 56.88 %

Aktiv idobeli elhatarolesok

Eszk0zok cisszesen

2.00 %

100.00 %

0.47 %

Az egyedileg 100.000,- Ft beszerz6si 6rt6k alatti tArgyi eszkozoket a Tersaseg a
rendeltetesszeru hasznalatba-veteikor (aktivalaskoo egy osszegben terv szerinti

ertekcsokkendssel szemolja el.

A jelent6s cisszegU, a megbizhat6 6s valos k6pet l6nylegesen befolyasol6 hiba mert6kenek

megellapitasanal a tdrvenyben el6irt merteket alkalmazza a Tersas6g.

Az drt6kveszt6sek elszemolesakor 6s visszairasakor az eredeti bekerLll6si ei.ek 20%-el

meghalado elt6rest tekinti l6nyegesnek a T6rsasdg.

VAGYONI. PENZUGYI HELYZET ES LIKVIDITAS

Gazd6lkodiisi mutat6k

Az eszkozdk 6s forresok 6rtek6t 6s osszetetel6t a k6vetkez6 tablezatok mutatjak:

Az eszkiiziik tisszet6tele
Megoszl5s (%l2019.

6v
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-penzeszkcizok 779 eFt
osszesen

A forrisok tisszet6tele

orrasok dsszesen

M6rleo-t6telek 6s tartalmuk

A beszamol6 6s a mutatok alapjan megellapithat6, hogy a tarsasag eszkozei legnagyobbardnyban, az eszkozok 56.88 %_dban foig6eszkti.OfrO",ii"o".tiin"t ."g.
A Tiirsasiig p6nziigyi 6s jaivedelmi helyzete

[#;:.* 
m0kdd6si kdtts6geit 2019. 6vben az r.izemettet.s soran ketetkezett bev.rel

A Kft m[kodtetese 6s fe.ireszt.sei finansziroz.sa soran a m0k6d6sben rikviditasi gondoknem jelentkeztek.

A Kf i.vedermi heryzet6nek 6rteker6sehez az 1. szemi merekretben szamort hat6konysagi6s j<ivedelmez6s6gi mutat6k ny0jtanak segits6get.

F

20 8.12.3 1. 52 eFtI
2019.12.31. 26.96T eFt

A Tdrsasag Befektetett eszkozok kozott mutatja ki azon beszerzett eszktizeit, meryek av,llarkozesi tev6kenys6get tart6san, egy 6vet megharado id6tarlamon t,r szorgerjak. Abefektetett eszk.zdk soron a sajat er6b6r, iretve a kor6bbi tintormanyzati tSmogatiisokterh.re tort6n6 eszkozok beszez6se jerenik meg, varamint 2013-ban a vdrosfejreszt6 Kflbeolvadasa utan a jogutod t6rsasaghoz sorolt esziozciket ,rrrrjrk Li.

5

lvlegnevez6s Megoszlas (%) 20jB
EV

Megoszl6s (%) 201|9
6vSajat t<ike 48.00 % 43.00 %C6ltartatekok

0.00 % 0.00 %Kotelezetts6gek
12.00 o/o

13.00 %Passziv id6beli elhatarolas 40.00 ak
44.00 %

100.00 % 100.00 %

35.971 eFt

1 ?6nz0syi heryzet megit6r6set temasztjiik aE az 1. sz6mu merekretben szamoltlikviditdsi mutatok is' melyek alapj6n is a tiirsasiig rizetatep-es*,' rirrio eszkozei fedezetetnyuJtanak a kdtelezetts69ek ertekere.

KIEGESZITESEK A BESZAMOLO ADATAIHOZ

Befektetett eszkt ztik:
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Egyeb tergyi eszkozok ert6kcsokkenese:
TemogatAsb6l beszerzett eszkozijk azonnali 6rt6kcsokkenese:
Egyeb kis 6rtekU tSrgyi eszkozdk 6rt6kcsokken6se:
Osszesen:

eszkozok erte ken6s ek alaku ldsa:
Temogat6sb6t veserolt eszkdzdk ert6kcsdkkenese:

K6szletek:

A t6rsas6g tisztit6szer k6szlettel rendelkezett

K6vetel6s ek:

A Kdvetelesek szerkezete
. Vevcii kovetel6sek:

1 .318 eFt
2.201 eFt

16 eFt
327 eFt

3 862 eFt

?01 .12.31. 47 eFt
2019.12.31. 650 eFt

201 .12.31. 9. eFt
2019.12.31.'l2.S42eFt

20'r 8. 6v 20 19.6v
9.361 eFt 1 1.879 eFt

e
9 892 eFt 12.542 eFt

2018. 12.31. 0 eFt
2019.'12.3'1. 0 eFt

A tersasag a vev6i koveter6sek kozott mutatja ki a fordur6napig mar terjesitett, de a
szolg6ltatast ig6nybevev6 eltal meg penzugyileg nem rendezeft kovetel6seket.

A kovete16seknel ert6kvesztes elszdmol6s6ra nern volt szrjks6g.

A Tiirsasagnak r6szesed6si viszonyban l6vci v6llalkozassal szemben nem dll fenn
kdvetel6se.

k k

A vev6i k6vetel6sek t0rnyom6 resze abbol fakad, hogy piac 6s a kdzrrss6gi terem berr6i a
novemberi 6s decemberi terjesitesr:r szamrakat csak 2o2o-ban fizett6k ki. A m6rregk6szit6sig
a vev6i kdveter6sekbi5r 7.2i2 eFt foryt be. Tovdbbi 1.100 eFt r6szretfizet6si melaflapooai
illetve '1.688 eFt letilt6s alapjen folyamatosan teljesril.

Kdvetelesek 6sszesen

A tarsas6g 6rtekpapirokkal a fordul6napkor nem rendelkezett

6

Ert6kpaoirok:



Jd.5l lO 1r i ,;

2018.12.31. 10.811 eFt
2019.12.31. 22.t19 eFt

A tarsas6g pdnzeszkozeit a crB Bank-ner vezetett Ft bankszamrain 6s h6zip6nztereban
ta rtja.

A p.nzeszkozok ertekei a sz6mravezet6 bank 6rtar vezetett bankszemra egyenregever,
valamint a p6nzt6rkonywel egyez6ek.
A Tdrsas6g devizes p6nzeszkozrjkkel nem rendelkezik.

Aktiv id6beri erhataroresok kozott tartjuk szamon a 201g-ben reszrinkre kiszemrazott, de a2020-at terhel6 k6ttsegeket.

2018.12.31. 1.213 eFt
2019.12.31. 300 eFt

2018.12.31. 23.629 eFt
2019.12.31. 27.363 eFt

Sai6t t6ke:

. Jegyzett toke:

. Eredm6nytartal6k

Ad tt env:

2018.6v
10.500 eFt
1 1.848 eFt

2019. ev
10.500 eFt

13.129 eFt
128 eFt 3.7 eFt

ATdrsas5ga2019. evet is pozitiv m6rreg szerinti eredmennyerze a.201g-ben a T6rsasag,
az Alapito ddnt6se alapj6n, az ad620tt eredm6nyt az eredmsnytartalekba vezeti 6t.

23.629 eFt 27.363 eFt

201 .12.31. 5. eFt
2019.12.31. g.2ZB eFl

Kd

A Tdrsasagnak hatrasorolt kotelezetts6gei nincsenek.

A Hosszu lejarati kdtelezetts69ek az ovad6kok osszegeb6l tev6dnek ossze.
- Ovadekok: 1.286 eFr

A Riivid lejiiratti k6telezettsdgek elemei a kOvetkez6k:

Ad6 6s j6rulekkotelezetts6gek;

JOvedelemelszamol6si sz6mla
ld6szakon kivoli 6fa:

2018. ev

2.159 eFt
132 eFl
175 eFt

2019. ev

2.059 eFt
0 eFt

277 eFl

1

tt F

Penzeszkrizcik:

Aktiv id6beli ethaterotesok:

Saj6t t6ke <isszesen:
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Rovid lejilratU kdtelezetts69ek osszesen 4.645 eFt 6.942 eFt

lsff.halmi

a 2019-et 6rintci rovid lejerato kotelezettsegekb6l 78 eFt sza it6i
A m6rlegkeszit6sig
kotelezettseg ell fent

A passziv id6beri erhaterorasok kozott meg ki nem fizetett, de a 2019. 6vet terher6 kdrtsegek,r6forditesok, i'etve az onkormenyzattor kapott vissza nem t6ritend6 t.mogatds id<iar6nyosr6sze szerepernek. A passziv id6beri erhatarorasokbor a nem szamrezott szafift6kat abeszemoloban 6tsoroltuk a kotelezettsegek koz6.
Az onkormdnyzattor kapott korabbi tdmogatasoknak az er6z6 .vekben 6s a 201g. evbenelszamort idcia16nyos 6rt.kcsokken6sser csokkentett ,e"."i t"rtlrt nyirvan vissza nemteritendo tamogatas erhataroresak6nt. Az erhataroras ,i""r"giu,ir az evenk6nt erszamort6rt.kcsokkenesser megegyez. dsszeget ,esziinr< rigyeiemo'e 1 telreszt.sr c6rra kapotttemogatasok kozdtt.

. Tdrgyevet 6rint6 kozrizemi diJak elhaterolesa. Vissza nem teritend6 t6mogates
o El6z6 evi bevdtel korrekcio

201 8. ev

552 eFt
18.828 eFt

0 eFt

201 9. ev
350 eFt

26.795 eFt

0 eFt
2020 evi bevetel elhat6roias 731 eFt 502 eFtPassziv id6beli elhatarol6sok dsszesen 20.111eFt 27.647 eFt

E redm 6 nvkim utatas-tete le k 6s tartalmuk

2018.12.31.
2018.12.31.

67 .454 eFt
2.518 eFtP6nzU imUveletek le:

6sszesen

Ert6kesit6s netto arbev6tele:
Egy6b bev6tetek:

8.12

70.045 eFt

70.762 eFt
1.488 eFt

e

P6 nzi.i mu letek ev6tel
6sszesen:

12. eFt
72.250 eFt

2019 6vben a T6rsas6gnak bev6ter-szerz6 tevekenys6ge az eglszevben foryamatos vort
2019. ev sajat tevekenys69bcir szetmaz6 bevetereini foirasai aiovett<ezok vortak:

ti

Passziv id6beli elhaterolasok:

2018.12.31. 20.111 eFt
2019.'12.31. 27.64t eFt

Ert6kesit6s nett6 erbev6tele:
Egy6b bev6tetek:

2019.12.31.
2019.12.31.



irsfl$almi

A T5rsasiig 2019. 6vben a foly6sz6mtdn l6v6 osszeg ut6n kapott kamat: 0 eFt.

2018.12.31. 39.
2019.12.31. 39.725 eFt

Az anyagjelleg0 raforditasok elemei a kdvetkez6k
. Aramfogyasztds kolts6ge (sajat fogy.):
. Karbantartasi,szereldsikdltsegek:
. Viz- 6s csatornadij koltsegek (saj6t fogy.):
. Gaz energia kolts6g (saj6t fogy):
. Tov5bbszilmt5zott, kdzvetitett szolgaltat6sok:
. Konyvel6s, b6rszamfejt6s:
. Konywizsg6lat:
. Belfoldi utazes, kikrlldet6s:
. Hirdet6s, reklim, rendezv6ny:
. Telefon, internet, posta ktsg.:
. lrodaszer,nyomtatveny:
. Fenntart5si anyagok:
. Szem6tsz6llitas d ija:
. Biztonsagtechnikaiszolg.:
. Bankkdlts69ek:
. Munka- 6s tLlzv6delmi koltseg, fogl.eg.:
. Takaritilsikolts6gek:
. Tisztitoszer, takaritoszerkdlts6gek:

9

2018.12.31. 73eFt
2019.12.31. oeFt

8. ev 19. 6v

eFt

799 eFt
I .442 eFt
350 eFt
683 eFt
9.876 eFt
1 .423 eFl
350 eFt
715 eFt

3.284 eFt
191 eFt
toz eFt

831 eFt
4.700 eFt
4.345 eFt
405 eFt
533 eFt
3.563 eFt
749 eFl

525 eFt
1.098 eFt
351 eFt
647 eFt
10.865 eFt
1.398 eFt
350 eFt
3 eFt
1.853 eFt
216 eFt
137 eFt
802 eFt
3.607 eFt
4.501 eFt
357 eFt
520 eFt
6. 164 eFt
1 .056 eFt

2018. ev. (eFt) 2019. ev. (eFt)
Napilegyek arbev6tele 5.080 4.717
lng.b6rbeadasa,
rekl6m.bev, egy6b
berbeadiis, tizem.dij

52.498 s5.1 80

Eoyeb bevetelek 2.518 1.488
Toviibbszamlezott dijak 9.876
Penzugyi
bev6tele

mIveletek 73 0

SSZESEN: 70.045 72.250

P6nzUovi mfiveletek bev6telei:

Anvagielleq0 reforditasok:

10.865
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. Hat6sagi, igazgatasi dijak, i etekek:

. Kertv6ros kadya tervez6s, gyert6s:

. Biztositasi d i.i:

. Egyeb bonyolitiisi kotts6gek, szabelyzatok:
o Uzemeltet6si dij, szerz6d6s szerint:

89 eFt
29 dFt
185 eFt
135 eFt
3.600 eFt
601 eFt

58 eFt
53 eFt
183 eFt
2 16 eFt
3.600 eFt

Eqveb fe I nem soro It kolts6oek
1 .165 eFt

Anyagjellegii r6fordft6sok 6sszesen 39.040 eFt 39.725 eFt

9't e
Szem6lvi ie lleq fi rifo rditesok:

A szemelyi jellegU reforditasok etemei a kovetkez6k

. Teljes munkaid6s b6rkolts6g:

. Egyszer0sitett fogl.koltsege

. Megbiz6si dij, pr6mium

. Adoterhek,j6rut6kok:

. Szem6lyi jettegU egyeb kifizet6sek
B-ta okd azasa

018.12
201

72 eF
23 791 eFl

.391

3 eF

1

A TSrsasdgn6l 20'r9-ben a fcimunkaid<rben arkarmazottak aflagos r6tszema 7 f6 vort. A 3 f6s
felugyelo bizottsagb6r mindenki kapott tiszteretdijat. FB tag es vezet6 tisztsegvisero korcsont,
el6leget nem kapott A beszdmoro keszit6sekor 3 fo terjes e 6s0 arkarmazott 6s 3 f6 FB tag
a ceg szem6lyi letsz6ma. Az ugyvezet6 megbizesos jogviszonyban all.

Szemelyi jellegI rdforditdsok osszesen

lpar0zesi ad6
Kesedelmi kamat
Behajthatatlan koveteles

23.391 eFt

201 12.31 29 eFt
2019.12.31. 3.862 eFt

Ert6kcstikken6si leires:

201g-ben a 3.862 eFt ertekcsokken6si leirasb6t:
Temogatasb6l vaserolt eszkozok 6rtekcsokken6se:
Egyeb tergyi eszkozbk ertekcsdkkendse:
Tdmogatesbol beszerzett eszkdzcjk azonnali 6rtekcscikken6se
Egyeb kis ertekU targyi eszkdzOk 6rtekcsokken6se:
Osszesen:

Az egyeb r6fordit6sokat a kovetkez6 etemek adjdk

1.318 eFt
2.241 eFl

16 eFt
327 eFt

3.862 eFt

2018.6v
'1.084 eFt

4 eFt

41 9 eFt

2019.6v
1 .132 eFt

0 eFt
0 eFt

l0

2018.12.31. 2.519 eFt
2019.12.31. 1.169 eFt

2018. ev
9.571 eFt

24 eFl
6.025 eFt
4 107 eFt
1 792 eFl

2019. 6v
8.529 eFt

0 eFt
5.998 eFt

3.592 eFt
2.999 eFt

Eqv6b raforditesok:
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V6glegesen 6tadott tem
Ert.immat.javak 6s leszk. kdnyv sz.6rt
Eo rditds

17 eFl
984 eFt
11eFt

32 eFt
0 eFt
5 eFt

E men tmu tii s

Bev6telr 72.250 eFt
Koltseg: 68.147 eFt
Adozas elotti eredm6ny: 4.103 eFt
Tdrsasdgi ad6: 369 eFt
Ad6zott eredm6ny: 3.134 eFt

Egy6b rafordit5sok osszesen 2.5'19 eFt 1.169 eFt

20 18.12.3 1. 0 eFt
2019.12.31. eFt

2018.12.31. tB5 eFt
20 't9.12.3 1. 369 eFt

A Tdrsasegot 2019. 6vben 369 eFt tiirsas6gi ad6 fizet6si kotetezettseg terheli

B ele in k az abbbiak szeri nt alakultak: 0 18. ev 201 9.6vAzizletek berbeadasab6l szermazd cisszes bevetel 39.472 eFt
11.677 eFt
5.080 eFt
190 eFt
780 eFt
9.876 eFt
350 eFt
28 eFt
73 eFt
2.518 eFt

39.283 eFt
12.957 eFt
4.717 eFt
194 eFt
1.308 eFt
10.865 eFt
1.438 eFt
0 eFt
0 eFt
1.488 eFt

A kdzdss6gi terem bev6telei:
Napijegyek 6rbevetete:
WC automat6k drbevetele:
Reklamfelulet b6rbeadesa:
Tovdbbszemtazott dijak:
Uzemeltet6si dij.:
Egyeb berbeades:
Kamatokbol szarmazl bev6telek
Egy6b bev6telek:

R6forditasok:
AnyagJellegri reford itesok:
Szem6lyi jeltegI r6ford itesok:
Az 6rt6kcsokkenesi leiriis:
Egy6b r6forditiisok:
PenzLigyi m[iveletek raford itasa j

39.040 eFt
23.791 eFt
3.229 eFt
2.519 eFt
0 eFt

39.725 eFt
23.391 eFt
3.862 eFt
1.169 eFt

0 eFt
Adofizet6si kote lezetts6q

1 85 eFt 36 eFt
Adozott eredm6ny: 1.281 eFt 3.734 eFt

ll

P6nziiqvi m(veletek raforditasai:

Ad6fizet6si kdtelezetts6q :



5dsi'ldirIH

tel llal es

Kiirn lem

Gazdalkodiisi mutat6k
Vagyoni helyzet mutat6i:
Megnevezes

Forg6eszkdzok ardnya

Tcike ellaltottsdg

Eladosodottsdg

Adoss6gszolgelati mutato

P6nztigyi helyzet mutatoi:

Megnevezes

1. sz6mr-i melleklet

szAmibs

szk.+Aktiv id.elhaU osszes eszk 57%

sa.j6t t6ke / osszes forrds 430k

kot. - kovetel6sek i sajet t6ke -16%

addzott.er. + ecs / hosszulej.kot 590%

szAmltes eftek '%-ban

forgo eszk./ r6vid lej.kdt 518%

seo le k

A Tiirsasagnak garancidi, jerz6roggar terhert eszkozei, egy6b merregen kivLiri koterezettsdgeinem allnak fenn.

A.besz6moro k6szit6s6nek idopontjaivar bez6r6rag nincs foryamatban 6s nem v6rhat6 per aTarsasaggal szemben.

A T6rsasiigner 201g.6vben keretkezett vesz6ryes hurad6kot a vonatkoz6 regmagasabbbiztonsagi e16iresok szerint kezelte, illetve szallitatta el
Kdrnyezetv6delmi garanci6lis kotelezettsege a T6rsas6gnak 20,lg. 6vben nem volt.

forgoe

Likviditesi mutatol

Befektetett eszkozok aran bef.eszk./ dsszes eszk 43%
ya

Kolcsonvett forrasok a16nya kot. + passziv id.elhau osszes forr6s 57%

Sajat toke novekedese: sajat t6ke/ jegyzett t6ke 261%

p6nzeszk./ rdvid lej. kdtelezetts69ek 328ya

kovetelesek / kotelezetts6gekHitelfedezeti mutat6

t2

6116k %-ban

Likviditasi mutato 2:



sdsil<i ir i ri

Jaivedelmez6s6gi mutatok:

Megnevezds szemiEs eftek %-ban

Bevetel arenyos jovedelem: 5,68%

Eszkoza16nyos jovedelem ad6zds el.eredm6ny / tlsszes eszkoz 6A9%

t3

adozas el.eredm6ny / cisszes bev.
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A "Sashalmi Piac" Ingatlanfejlesztti. Beruh626 6s Uzemeltetti Kft. tulajdonos6nak

Vdlcmdny

Elv6Seztem a "sashalmi Piac" Ingatlanfejleszt6. Beruhdzd is Uzemeltet6 Kft., ci&jegyzCksz{m Ol-O9-916352
("a Ti.rsasig") 2019.6vi cgyszeriisitett ives bcszinrol6jinak ktinyvvizsg6,lati,r. amely cgyszerisitett 6ves
beszimold a 2019. december 3l-i fordultinapra kiszitett mirlegb6l melyben az eszktiziik 6s fo.risok egyez6
vigt sszege 63 238 E Ft, az ad6zott eredm6ny 3 734 E Fl nyeresCg -,6s 

^z 
ugyanezen id6pontlal v6gzddd tizleli

dvrc vonatkozd credminykimutat6sbdl, valamint a szimvitcli politika jclcntds elemeinek dsszefoglaliis6t is
ranalmaz6 kieg6szlr6 melldkletb6l dll.

V6lcm6nyem szerint a melldkelt eSysi.edisitett 6ves beszrimol6 mcgbizhatd 6s val6s kdpct ad a Tdrsasig 2019.
december 3l-6n fennrll6 vagyoni 6s pdnziigyi helyzeGrdl, valamint az ezen id6poottal vigzodd iizleti 6vre
vonatkoz6 jtivedelmi helyzctdrtil a Magyauorszdgon hatdlyos, a szimvitelrdl sz6ld 2000. evi C. titrvdnnyel
tisszhangban (a tovdbbiakban:..szdmviteli tiirvdny").

A v6lem6ny alapja

Ktinyvvizsgalaronrar a Magyar Ncmzeti Kitnyvvizsgdlati Srandardokkal iisszhangban ds a k6nyvvizsgdlatra
von:itkozd - Magvarorsziigon hatilyos tiirliDvek Es egyib iogszabiilyok alapjan hajlottam v6gre. Ezen
standardok 6rlelmdben fenniilkl felekissdgenl h6!ebb leiriisiit jelentisem .,A krinyvvizsgiil6 egyszeriisitett Cves

bcszinrol6 kdnyvyizsgilatiin val6 teleldssdgc sT,akasza rarlalnrazza.

Fiiggetlen vagyok a tiirsasdgtdl a vonatkozd. Magyarorszegon hatdlyos jogszabrilyokban ds a Magyar
Kdnyvvizsg{l6i Kamara,, A kiinyvvizsgdl6i hivatiis magataniisi (etikai) szab;llyairdl ds a fegyelmi elj,nisr6l
sz6l6 szabdlyzatd"-ban, valanrint az ezekben nem rendeze( k6rd6sek tekintetiben a Nemzetkttzi Etikai
Standardok Tcsriilcre ilhal kiadott ..Kdnyvvizsgil6k Etikai Kddexe'-ben (az IESBA K6dcx-ben) foglahak
szerint, ds megl!lelek az ugyanezen normdkhan szereplti tovdbbi etikai el6iriisoknak is.

Meggyriz<idisem. hogy az iltalam megszerzett kitnyvvizsgilati bizonyitik elcgend6 6s mcgfelel6 alapot nyfjt
vdlem€nyemhez.

A rczet6s 6s az irrnyitessal mcgbizott szemdlyek felel6ssage {z egyszeriisitctt 6ves beszdmoli6rt

A vczetds felelds az egysze isitett dves beszdmoldDak a sz6mviteli t6rvdnnycl dsszhangban tdrt€n6 6s a val6s
bemutafis ktivetclminydnek megfelel<i clkdszitisddn, valamint az- olyan bcls6 kontrolli(, amelyet a vczetds
sziiks€gesnek tan ahhoz, hogy lehet6v6 v6ljon az akrir csalesb6l. ak6r hibiibtil ered<i l6nyeges hibrs ,llilrst6l
nrentes egyszcriisiretl 6ves besziimol6 elkdszitdsc.

Az cgyszertisitett ivcs besziimold clkdszitisc soriin a vezetis lelel6s azirt. hogy felmdrje a Tdrsasdgnak a

viillirlkoziis folvtatiisiira val(i kfpcssagir as az adott hclyzchek mcglclel6en kdzzitegye a vrillalkoziis
lblytarisiival kapcsolalos informici6kat. valamint a vezer6s lelel a villalkozds folytat6srnak elv€n ulapul6
cgyszeriisitctt ivcs beszemol6 tisszedllitdsriin. A vezetdsnck a villalkozas lblylatesdnak elvdb6l kell kiindulnia,
ha ennek az elvrrck az 6rvdnycsi.ilisit eltdr6 rendelkezds nem akadiilyozza, illetve a villalkozdsi tevikenysig
lblytatdsdnak ellentmond6 t6nyez6, ktir0lm6ny nem dll fern.

Az irdnyftissal megbizort szem€lyek feleldsek a Trrsaseg penzi.igyi besz6mol6si folyamalinak feliigyeletidn.

A kiin) vvizsgel6 eg'szeriisitett 6ves besz6mol(i kiinyvvizsgdlat66rt vali feleldss6ge

A kdnyvvizsgiilat soriin cdlom kclki bizonyossigot szerezni arr6l. hogy az cgyszertisitetl 6vcs bcsziinol6 cgdsze

llcn tanalmaz akdr csaldsbdl, akrir hibibdl crcdd lenyegcs hibis tiuilrist, valamint az, hogy ennek alapjen a

vilemioyemel taflalmaz6 niggetlen ktinyvvizsg{l6i jelentist bocsdssal ki. A keu6 bizonyosseg magas fokU

bizonyossiig, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzcti Ktinyvvizsgdlati Standardokkal tisszhangban

elvigzefi kdnyvvizsgrilat mindig feltirja az egy6bkdnt letezd l6nyeges hibas illit6st. A hibds rillitiisok eredhetnek

csaldsbdl vagy hib6b6l, is l6nyegesnek min6siilnek. ha 6sszerti lehet az a vfuakozds, hogy ezek tinmagukban
vagy cgyijttesen befolyrlsolhatjdk a felhasznil6k adott cgyszeriisitctl dvcs bcszdmo16 alapjdn mcghozon
gazdasiigi dajnl6seir.

A Magyar Netnzcti KOnyvvizsBiilati Standrrdok szcrinli kdny!vizs8iilnt egilsze soriin szakmai megit6l6st
alkalrnazok €r szuknrai s7-kepticiznrust lartok lenn.
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Tovlbbii:

Azonositom 6s lelmdrem az cgyszcrtsitelt 6ves bcszfmold akir csaldsb6l, akrr hibrb6l ered6 ldnyeges
hibris illit;isainak a kockazatait, kialakflom ds vdgrehajtom az ezcn kockAzatok kczeldsire alkalmas
kdnyvvizsSdlati eljilrSsokat, valamint elegendii 6s megfelel6 kdnyvvizsgdlati bizonyit6kot szerzek a
vilemdnyem megalapozrsdhoz. A csalAsbdl ered6 ldnyeges hibds 6llitds fel nem t&esdnak a kock{zata
nagyobb, mint a hibeb6l ered66. mivel a csaliis magaban foglalhat ttsszejatszAst, hamisitrist, szdnddkos
kihagyisokat. t€ves nyilatkozatokat. vagy a belsd kontroll felolirds{t.

Megismerem a kiinyvvizsgelat szempontjebdl relevens bels6 kontrollt annak 6rdek6ben. hogy olyan
kdnyvvizsgelad eljAresokat tervezzek meg, amelyck az adott kitrtilmdnyek kt ztttt megfclel<iek, de nem
azen, hogy a Trirsasdg belsti kontrolljinak hatikonysig&a vonatkozdan vileminyt nyilvdnitsr*.

- 6n6kelcm a vezetds iiltal alkalmazott sz6mviteli politika megfelekisigCt 6s a vezetds 6ltal kdszitett
sziimviteli hecsl6sek 6s kapcsol6dd kiizzdl6telek isszcriis6Bit.

Kijvetkezreldst vonok lc arr6l. hogy helyinval6-e a vczetds risz6r<il a vi,llalkoziis folytaldsiinak clldn
alapuld egyszeriisitett ives besz.imo16 dsszerllitisa. valamint a me8szerzett kdnywizsgalati bizonyit€k
alapjdn alrdl. hogy fcnnill-e linycges bizonytalansdg olyan esemdnyekkel vagy felt6telekkel
kapcsolatban, amelyek jelcnttis ketsigct vethetnek fel a Tiirsasrig vdllalkozds folytatdsdra val6
kepessdger illetden. Amennyiben azl a ktivetkezletdst vonom le, hogy lenyeges bizonytalans6g dll fenn.
ftiggetlen ktinyvvizsgdl6i jelentisemben tel kell hivnom a tigyelmct az egyszcrfisftefi 6ves

bcsziimol6ban l€v6 kapcsolod6 kiiz/-ftdtelekrc. vagy ha a kiizz6l€telek c tekintetben nem megfelel6ek.
min6sitenem kell v6lemdnyemel. Kdvetkeztetdseim a ftiggetlen ktinyvvizsgil6i jelent6sem d6lumdig
nregizerze[ kttnyvvizsg{lati bizonyitdkon alapulnak. J0v6beli esemen:/ek vagy feltdtelek azonban
okozhatjdk azt, hogy a Tdrsas6g nem tudja a vdllalkozdst folytatni.

- Ilndkelem az egyszerfisite[ rives bcszimol6 itfog6 bemutalasit, fcl6pitCs6t 6s mnalmiit, belednve a

kiegdszird mell€kletben tetl kdzzdt6teleket, valamint 6nekelem azt is, hogy az egyszeriisitett 6ves

bcszdmol6ban tel.jesiil-e az alapul szolgild iigyletek 6s csem6nyek val6s bcmutatesa.

- Az iriryilissal megbizott szemilyek tudomiisfua hozom - egy6b k6rd6sek mellen - a ktinyvvizsgdlat
terveT.ett hat6ktir6t ds iitemezirit. a ktinyvvizsgiilat jelentds meSrllapitdsait, bele6rtve a Tfusasi,8 {ltal
alkalmazott belsii kontrollnak a kdnyvvizsgelatom soriin altalam azonositofi jelent6s hiinyossiigait is,

ha voltak ilyenek.

Buclopesl. 2020. miircius I I

i,Hi,'
Angyalosy Zsuzsanna
kamruai tag kdnyvvizsgdl6
I I l2 . Budapest. Kapolcs utca 15

kamarai tagsdgi szem: 007264
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a 2020. iprilis 2,1-6n (p6nteken) ll:fi)-kor a Budapest XVI. kertiLleti Sashalom Kdzdss6gi
'feremben (1163 Budapest. Sasha.lmi t6r 5.) a Sashalmi Piac Kft. Feliigyel<' Bizotts6gi iil6s6n

kdsziilt jegyz6k0n) /bol.

It
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SASHALMI PIAC INGATLANFEJLESZTo, BERUHAZo ES I-IZTUEi,TN 6 XTT.

KI VO NAT

NAPIREND: 3. Diint6s a 2019-es ad6zott eredmtiny eredm6nytrrtal6kbr
helyez6s616l.

IIATAROZAT
r6t2020. (tY .24.) A Bizottsdg javasolja a Budapest F6v:Lros XVI. kertiLleti

Onkormanyzat Polgiirmestere - a katasztr6favddelemrSl ds a
hozzi kapcsol6d6 egyes torv6nyek m6dositrisar6l szol6 2011.

dvi CXXVIII. rorvdny 46. $ (4) bekezddse alapj6n - r6sz6re,

hogy a triLrsasag dital 20 I 9-ben el'rt 3 .734 eFt ad6zott eredmeny

az eredm6nylartal6kba keriiljOn 6wezet€sre.

(3 igen, 0 nem, 0 tart6zko&6s)

kmf.

Szalmdry Lriszl6 s.k
elntik

A kivonat hitel6iil:

Kozma
iip'vezetd

Budapest, 2020. 6prilis 28

Viktor



sAsHALMT prAC TNGATLANFEJLEszT6, BERUHAZO ts Uzntrnl,rnr6 xr"r.

KI VONAT

a 2020. nprilis 24-6n (p6nteken) l1:00-kor a Budapest XVI. kertileti Sashalom Kdz0ss6gi

Teremben (1163 Budapest, Sashalmi t6r 5.) a Sashalmi Piac Kil. I'elfigyel6 Bizottstigi tl6s6n
kdszult j egyz6k6nyvMI.

NAPIREND: 1. 2019. 6vi besz6mol6 elfogadisa

TIATAROZAT
1412020. (lY .24.) A Bizottsrig elfogadja 6s a Budapest F6vriros XVI. kenileti

Onkormrfuryzat Polgdrmestere - a katasztr6favddelemr6l 6s a
hozzi kapcsol6do egyes tdrvenyek m6dosit6sar6l sz6l6 2011.

ivi CXXVtll. tdrv6ny 46. $ (4) bekezddse alapjan - r6sz6re

clfogaddsra javasolja az ug).vez.etd altal el6terjesztett 2019-es

beszitnol6t, annak eredeti forrnij 6ban.

(3 igen, 0 nem, 0 tart6zkod6s)

kmf.

Szatm[ry L[szl6 s.k.
elntik

,d;.k
iiglvezetd igazgali

Budapest, 2020. iprilis 28.
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Preambulum:

2. Snbflyzat hatrlya:

2.t A Szabdlyzat szem6lyi hat6lYa:
Jelen Szabdllzat hatdlya kiterjed a T6rsas6g

a. Fcliigyclti Bizotts6gdnak elndk6rc es tagjaira

b. a Tiirsas6g vezet<i 6ll6sir munhavillal6ira

2.2

J0vedelmek
Munkubir
a. alapbcr, ttirzsb6r
b. premium
c. jutalort

^*rc, 
ul*f

2. Yrlliklet

Budapest Frivrlros XVI. kcriilcti Onkonn6nyzat (a tovrlbbiakban: Tulajdonos)' mint a

Sashalmi Piac Kft.- (a tov6bbiakban: TdrsasAg) 100%-ban tulajdonosa, a T6rsas6g

vczeto elles munkaviillaloijav adaltnazasira az al6bbi Szab6lyzatot alkotja meg.

A Szab6lyzat t6rgyi hatilYa:
Jelen Szabdlyzat hat6lya nem terjed ki a jogszabilyon alapu16 kiitelezetts6gekre'

A Szabdlyzai tdrgyi hit6lya az al6bbr javadalmaz6si formSka 6s m6doka terjed ki:

2.?.t.
2.2. I I

2.2. 1.2. Bdrjellegii jdvedelmek

a. tiszteletdij (a Feliigyetri Bizottsag tagiai resz6re)

b. kikiildet6sck
c. v6gkiel6git6s
d. etkezesi utalvany

2.2.2.2 Egvib juttatdsok
a. saj6t g6pkocsi haszniilat utdn adott kdltsegtcrites'

2.2.2.
222I

2.2.3.
2.2.3.t.
?.2.3.2.

l.l

Juttatisok
Terntiszelbeni i uttdlasok
a. mobil telefon haszndlat

Egyebek
Vezettii potszabads6g

Felmond6si id<i

Javadalmaz6s m6dirlnak f6bb elvei:

Jelen Szab6lyzat hatilya al6 tan6 javadalmazisi formdk 6s m6dok szerinti

jdvcdelmck es juttat6sok sem ktiltin-ktildn, scm pcdig cgyiinesen kdrosan nem

tefolydsolhagak a Trirsas6g gazd6lkod6s6t, kiegyensirlyozott mtiktid6s6t'

JAVADALMAZASI SZABALYZAT



3.2
3.3

A javadalmazdsi formiik 6s m6dok igazodjanak a tev6kenys6g jelleg6hez.

Egy tevekenysdghez, teljesitm6nyhez, eredm6nyhez egy javadalmaz{si forma' mod

tartozik.
A javadalmaz6si m6dok 6s tbrmdk kialakitdsdban, bevezet6s6bcn es v6ltoztat6s6ban

ervenyestilj<in a fokozatossdg elve.

A javadalmaz6s m6dj6nak f6bb elvei egyszerre 6rvenyesiiljenek

Javadalmazis m6rt6k6nek f6bb elvei:
az azonos elbir6l6s,
az 6tlethat6seg,
a Tdrsasdgon beltli ariinyoss6g,
a felcltisscggel val6 ar6nyoss6g,
a l6lrehozott, az el6rt eredm6nnyel val6 ar6nyoss6g,

a hat6konys6ggal val6 ar6nyossig,
a tdbblet teljesitmdruryel, a tobbleteredm6nnyel val6 ar6nyoss6g,

a c6lhoz, es c6l6rt6khez kdtott tenyleges teljesitm6nnyel val6 ardnyoss6g,

a verseny46rsakhoz viszonyitott ar6nyoss6g,

a minimdlbdrhez viszonyitott ar6nyossdg,

az infl6cr6val val6 ar6nyossdg,

egyszerre kell, hogy 6rv6nyesiil jenek.

A javadalmaz6s m6dja, m6rt6ke, nagysiga
A Tdrsas6gndl a javadalmazds nrodja 6s mertcke

- a Feliigyelo Bizotls6g eln<ik6re es tagiaira

- iigyvczct6igazgat'ra
- a Tirsasig egyeb vezetti 6ll6sri munkavdllal6ira
az aldbbiak szerint alakul.

A Tarasdg vezel| dlldsi munkavdllal6i
- i.igyvczcto igazgato
- kinevezefi helyettese

1.4

3.5

4.

4.t.

+. J.

4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.
4.9.
4.10.
4.t l.

5

5.1. A Feliigyel6 Bizoftsig eln6k6nek 6s tagiainak javadalmazisa

A Feliigyelo Bizottsilg elntike 6s tagjai javadalmazisakiz6r6lag a tiszteletdijb6l 6ll.

5. I .l . A Feliigtel| Bizottsdg elndke is taglai tiszteletdiidnak fdbb elvei

A Feliigyel6 Bizottsig elntik6nek 6s tagiainak tisaeletdij6t minden 6vben az eltizci

6v besz-6mol6jinak cliogad6sakor a Tulajdonos allapitja meg. A tiszteletdij m6rt6ke

ar6nyban 6ll a T6rsas6gban bettiltotl tisztseggelj616 munkrlval 6s feleloss6ggel'

5,1.1.I. A Feliigyelti Bizottsdg tagjainak tiszteletdija a Feltgyelo Bizotts6g elndke

tisztclctdijenak 7 5o/u-a, czer forintra kcrckitve.

5.1.1.2. A Feliigyeki Bizottsig elniik6nek cs tagiainak feladatuk ell6tiis6val kapcsolatos,

mashonian, m6s jogcimen meg nem teriit6 ktiltsegeinek megterit6se a mindenkor

vonatkozo jogszab6lyok alapj6n ttirt6nik

A Trirsas69 vezet6 6llisri munkavillal6inak javadalmazisa

5.1 ,2

5.1 .3. A Tdrasdg vezetd dlldsi munkavdllaloinak szemilyi alapbbre



5. t .3.I

A tigyvezetri igazgat6 havi brutto szemelyi alapb6ret 6vente a -f6rsasdg 
6ves

beszdmolojrlnak eltbgadds6val egyidejtileg, a targyev januer elsti napj6ra visszamenti

hatallyal a Tdrsasdg tehcrviseki kcpess6gdrc tekintcttel, a Fcltigyelci Bizottseg

vclemcnyere is figyclemmel - a Tulajdonos rillapida meg.

A Tirsasrig tdbbi vezct6 6ll6su munkavdllal6inak szcmelyi alapb6r6t a T6rsasdg 6vcs

besz6mol6jiinak elfogad6sdt ktiveto 30 napon beltil, a t6rgy6v janudr elsci napjara

visszamen6 hatitllyal az iigyvezcto igazgat6 a Feliigycl6 Bizotts6g v6lem6ny6nek

fi gyelembe vetelevel 6llapitja meg.

5. L4.
5.t.4.1

Primium
A pr6miumfeladatok meghat6roz6s6nak f6 szempontjai
Az iigyvezet6 igazgatl szhmlra pr6miumfeladatokat a Tdrsas6g Feltigyel<i Bizotts69

v6lem6nye alapj6n a Tulajdonos hatdrozza meg.

A tobbi vczet6 iill6sri munkav6llal6 sz6miira a pr6miumfeladatokat az tig) r'ezet6

igazgal6 hatir ozza meg.

A vezet6 dll6st munkavdllal6 szAmira a tergyevre vonatkoz6an legallbb ken<i

prcmiurnfcladatot kcll szabni, es rncg kell hat6rozni azt is, hogy az adott feladat

teljesit6se eset6n az eves pr6mium mekkora resze illeti meg a munkav6llal6t.

A premiumfeladatok meghatdrozdsdnSl az alibbi szempontokat kell erv6nyesiteni:

- a premiumfcladat teljesit6se objektive mdrhetS, megitelhctti legycn

- a pr6miumfeladat teljesitese alapvet<ien a vezet6 6llasir munl<avillal6

munkav6gzcs6ttil, illctve 6ltala befoly6solhat6 kiirtilm6nyekt6l fiigg,dn

- vezet6 rillist munkavdllalo sziimiira csak olyan i'eladat ttizhet6 ki
pr6miumfeladatk6nt, melynek teljesit6se a mindenkori jogi- 6s gazdas6gi

izabalyoz6k, jogszab6lyok cs egy6b kdriilm6nyek k<izdtt a munkav6llal6t6l

elviirhato, illetve azok-kal nem ellent6tes.

A pr6mium m6rt6ke 6s kifizet6senek l'eltetelei

A pr6miurn m6rt6kc Iegfcljebb az evcs szem6lyi brutt6 alapb6r

- Az iigyvezeto igazgat6 eset6ben l5yo

- helyettese(i) eset6ben 5Yo

Amennyibcn a vezetri all6sir munkavilllal6 nem a teljcs tizleti 6vben t6lti be a vezet6i

munka[6rt. legfeljebb a kitiizdtl pr6mium id<iar6nyos r6sze a pr6miumfelt6telek

teljcsiilese csclcn ftzcthet6 ki a szimdra.

A pr6mium feladatok tcljesitese esetin a prdmium fennmarado hiinyad6t az 6vcs

besz6mol6 elfogad6srit k<ivetri 30 napon beltil kell a vezetrl rill6sfr munkav6llal6nak

kifizetni.
A pr6miumfeladatok teljesit6s6t, a teljesit6s m6rt6k6t a Fetiigyel<i Bizofts6g

velcm6ny6nek figyelembe v6rel6vel a munk6ltat6i jogok gyakorl6ja 6rt6keli, illewe

hatArozza meg.
Abban az esetben, ha az 6ves premiumfeladatok teljesit6s6nek arinya nem 6ri el a

kifizetett premiumcl6legek tsszar6ny6t, a kiil6nbozetet a vezet6 6llest

munlav6llai6nak a beszamolo elfogatidsiit k6vet6 30 napon beliil vissza kell fizetnie.

5. t .4.2



5.1.4.3

5.t.4.4

A premium kifizeteset kizdr6 okok

a. A t6rsasdg ellen csrid- vagy felszimolisi elj6ras megindit6sa'

L. er 6,tugk-.."."t n6veked6i iizleti rervben vagy a Tulajdonos ktltin hat,rozat6ban

meghatArozott m6rtdk6nck tull6p6sc

c. A irirsas6g Onhibdj6b6l az 6ves ad6- 6s j6'rul6ktdmeg 5 oA- ebro' vagy azt

mcghaladim6rt6kii' 30 napon ttl lejArt kiiztartoz6st halmoz fel'

d. Neir fizetheto premium Snkorm6nyzati 6s/vagy kdltsegvetesi temogates' illetve

nem a k<ilts6gvitesb<il szdrmazri' de c6lhoz kdtdtt timogat6s terh6re'

e. Nem fizethit<i pr6mium, ha a T6rsasiig m[kddes6nek' gazdrilkod6snnak- 
f.iiiev.t.tet ell6i6 szervck sulyos hidnyoss6gokat, mulaszt6st' jogcllcnes

magatart6st t6mak fel.

i Neir fizcttreto pr6mium. ha a k<inl"rvizsgdlo a Tdrsasig evcs besz6mol6j6t

elutasit6 zeradekkal kitja el.

Pr6miumfizet6s vesztes6gcs gazd6lkod6s cscten

;;;;;tt;;" a tirsas6f ga-zd6lkod6sa vcsztes6gcs, a vezet6.6ll6sri munkav6llal6

ierrei.'"rut u, al6bbi telt6telek egyiittes teljestil6se esetdn fizethet<i pr6mium:

---l *r.tO illtisir munkav6lial6 pr6miumkitiiz6se kifejezetten a vesztes6g

csdkkcntdscrc, illetvc a vesztcsig megsztintetes6rc ir6nyul'

- u-- u"rrt..eg"s gazd6lkodris 
-oku - ntrn a vezet6 rillasir munkavillal6

tev€kenys6g6b6l ered,

u piernlu*"f.inzet6se nem jirhat azzal' hogy a Tirsas6g saj6l ttik6j6nek m6rt6ke

, i.gyr.u tOt. al5 cs6kken, 6s ncm vesz6lyeztetheti a T6rsas6g likvidittis6t'

v.*ilt?g". gazdrilkodris eset6n a prEmiumfeladatokat minden vezeto 61l6sir

munkav6llal6 r€szere a Tulajdonos hatirozza meg'

i1i Julalom
e-i"f"rrag szinvonalas ell6tdsinak biztosit6siira' a vczet6k' 6ves b6ri'ik %-6ban

jutalmaz6sLan reszesiilhetnek' az al6bbiak szerint:

-" az igyvezeto igazgat6 jutalmazitsi kerete az egyhavi b6re'

- helylitese(i) eiet6ben f6l havi b€re'

e jui"i.ura, u, i.igyvezetti esct6ben a FEB v6lem6ny6nek ligyelcmbe vetel6vel a

r.io.1Jon"t, u u"rJ6k eseteben az iigyvezeto 6rt6kel6se alapj6n tort6nhet Alapja a

mintisdg es a hat6konYs6g.

Kiktildetis
e, tiiinrai hivaralos kiktildet6s idej6re a vezet6 rill6sir munkav6llal6t legfeljebb 50

Euro illcti meg naPidijk6nt.

ttkezisi utalvanY
v.r.,o arrasi munkav6llal6t a T6rsas6g ttibbi munkavdllal6j6val azonos 6rt6kii

6tkez6si utalviny illeti meg- Legfeljebb havi brutto l2'000 Ft'

Vigkieligitis
v"?.iti 

-a a.t munkavillal6t munkaviszonya megsztin6se eset€n a Munka

itirve"Vf.orlre".f vonatkozo elciir6sai figyelembe vetel6vel' a Tirsas6gn6l fenn6l16

*"rfrJi.i"iyar"k id<itartama alapjrin a kiovetkezci tiibldzatban szcreplo h6napoknak

megfelelo etlagkereset illeti me8,:

5.1.6.

5.1.7.

5.1 .8



Ssz.
A munkaviszon) id6tartama a

TArsasegndl (6v)

A muokrltat6 r6sz6riil tiirt6nd
rendes felmondis, hatrrozott

id6tartam lejirta

Kiiziis megegyez6ssel
tairt6nti mcgsziin6s

I

1

l

1-2
3-4
5 6v fiilittt

legfeljebb 2 h6nap

legf'eljebb 4 h6nap

legfeljebb 6 h6nap

Haterozott idejI vezettii munkaviszony munk6ltat6i megszi.intetese eset6n a vezet6t

max. ncgy havi 6tlagkcresetc. amcllnyibcn a hat6rozott id<ibril h6tra l6vti n6gy

h6napn6l r<ividebb, aklor a hdtral6vti id<iszakra jilro dtlag.ltivedelem illeti meg'

A vezet<ii munkaviszony rendkiviili felmonddssal t6rt6n6 megsziintet6se eset6n a

munkav6llal6t v6gkiel6gites ncm illcti meg.

5.1.9

7.t

Felmondasi idd
Vezetc! 6ll6su munkav6llal6t munlaviszonya rendes felmond6ssal tdrt6n6

mcgsziincsc eseten a Munka Tdrv6nyk<inyvenek vonatkozo el6irasait kell

alkalmazni.
A vezct<ii munkaviszony rendkiviili felmondissal t6rten6 megsziintet6se eset6n a

munkavdllal6t felmondisi id6 nem illeti meg.

5.1 . 10. Vezetii p6tszabadsdg
vezet6 6ll6st munkavdllal6t, a Munka T6rv6nyktinyv€nek vonatkoz6 el6ir6sai

figyelembe v6tel6vel, Iegfeljebb 6vi 6 nap vezet<ii p6tszabadsiig illeti meg'

5.1 .l I . Mobiltelefon haszndlat
A Tirsasilg vezel<i illlisir munkavdllaloi nett6 10 000 Ft erej6ig korl6tlan

mobiltclefon haszn6latra jogosultak.

Sajdt gipjarm haszndlatu
Sajat iuialaont g6pjArmii haszndlata eseten, a vonatkoz6 jogszab6lyok figyelembe

vcielevcl, saj6t g6pj6rmii hasznilat6ert terit6sben r6szesithetti, legfcljebb 1000 km/

h6 erejeig.

Hatrilyba l6p6s:

Jelen 
-szab6lyzat 

a Tulajdonos 6ltal ttirt6no elfogad6st k<ivetti els6 munkanapon l6p

hat6lyba.
Egy6b rendelkez6sek:
A- T6rsas6gnak a jelen Szabiilyzattal 6sszefiiggS minden szab6lyzatat a jclen

Szab6lyzat elfogadis6r k6veto 60 napon beliil a jelen Szabblyzat eloir6saival

<isszhangban modositani kell.
e Tri,rsai6g vezet6 tisztsegvisel6i 6s a vezeto 6ll6sri munkav6llal6k javiira a jelen

Szabdlyzatban foglaltak szerintit6l clt6mi nem lehet,

5.1.12

1

6

7.2

2 h6nap

4 h6nap

6 hdnap



6..llelliklet

JAVADALMAZASI SZABALY ZAT

l)rranrhulum:

Budapest Fovdros XVl. keriileti Onkorm inyzat (^ tovribbiakban: Tulajdonos), mint a

Sashalmi Piac lngatlanfej leszto, Beruhdz6 ds Uzemelteto Kft. (a tov6bbiakban:

Tiirsas6g) 100%-ban tulajdonosa kdpviselet6ben eljdrva a Kdpvisel6-testiilet, a

Tiirsasdg Feltigyel6 Bizotts6ga tagiainak, valamint vezeto tisztsdgvisel6jdnek
javadalmaz6siira az ali$bi Szabrilyzatot alkotja meg.

l. Szabrilyzat hatilya

2.t. A Szabr{lyzat szem6lyi hatilya:
Jelen Szabiilyzat hatrllya kiterjed a Tilrsas6g

a. Feliigyel6 Bizottsrigilnak elnrik6re 6s tagiaira

b. a f iirsas6g vezet6 tiszts6gviselojdre

-)

Javadalmaz6s m6rt6k6nek f6bb elvei:

az azonos elb(rril6s,
az 6tl6that6sag,
a Tdrsas6gon beliili ardnYosstig,

a feleloss6ggel val6 ar6nyosslig,

a l6trehozott, az eldrt eredmennyel val6 ar6nyosstig,

a hatdkonysdggal val6 ariinyoss6g,

a tdbbtet tetjesitmdnnyel, a tobbleteredmdnnyel val6 aranyossag,

a c6lhoz, 6s c6ldrt6khez kdt<itt t6nyleges teljesitmdnnyel val6 ar6nyosstig,

a versenydrsakhoz viszonyitott ardnyossrig,

a minimiilb6rhez viszonyitotl aranyossiig'
az inl}ici6val val6 ardnyossdg.

egyszerre kell, hogy 6rvdnyestiljenek.

A javadalmazris m6dja, m6rt6ke, nagysiga
A Tiirsas6gn6l a javadalmazds m6dja 6s m6rt6ke
- a Feliigyelo Bizotts6g elnrik6re ds tagjaira
- tigyvezeto tgaz.gatora

3.2.

3.3.

l.l

3.4

3.5

4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.
4.9.
4.10.
4.11.

)

l

Javadalmaz6s m6djrinak f6bb elvei:

Jelen Szab6lyzat hatalya al6 lartozo javadalmaziisi form6k 6s m6dok szerinti

jcivedelmek 6s juttatiisok sem ktil<in-kiil6n, sem pedig egytittesen kdrosan nem

befolyrisolhatjdk a 'l'6rsas6g gazd6lkodes6t, kiegyensirlyozott miikdd6s6t.

A javadalmazdsi formiik ds m6dok igazodjanak a tev6kenysdg jellegdhez.

Egy tev6kenysdghez, telj esitmdnyhez, eredm6n yhez egy javadalmazdsi forma' m6d

tartozik.
A iavadalmaz6si m6dok ds tbrmiik kialakitdsiiban, bevezet6s6ben ds v6ltoztatiis6ban

crvdnyestilion a fbkozatossag elve.

A javadalmazas m6djanak fbbb elvei egyszerre drv6nyesiiljenek.



az alAbbiak szerint alakul

5.1 A Feliigyel6 Bizottsrig elniik6nek 6s tagjainak javadalmazisa
A Feliigyelo Bizotts6g elnoke ds tagjai javadalmazisakizArolag a tiszteletdijbol 6ll

5. I .l . A Feltigtel1 Bizottsag elndke is tagjai tiszteletdijdnok Jdbb elvei
A Fettigyelo Bizottsdg elntjkdnek 6s tagjainak tiszteletdij6t minden 6vben az elozo

6v besz6mol6jiinak elfogaddsakor a Tulajdonos 6llapitja meg. A tiszteletdij m6rtdke

ariinyban dll a Trirsasiigban betdltdtt tisasdggel j616 munkrival 6s feleloss6ggel.

5.1.1.1. A Feliigyelo Bizotts6g tagiainak tiszteletdija a Feliigyel6 Bizofisag elndke

tiszteletdijanak 7 So/o-a, ezer forintra kerekitve.

5.1.1.2. A Feltgyel6 Bizottsag elndkdnek ds tagiainak feladatuk ell6t6s6val kapcsolatos,

mrishonnan, miis jogcimen meg nem t6ri.il6 kSlts6geinek megl6rit6se a mindenkor

vonalkoz6 jogszab6lyok alapjan tdrt6nik.

5.t.t

A Tirsas69 vezet6 tiszts6gvisel6j6nek javadalmaz6sa

A Tcirusig vezet| tisztsig,-isel1ie a Polgiiri Tcirv6nyk6nyvr6l 201 3. dvi v. ttirv6ny

3:112. $ (l; bekezddse szerinti megbizrisi jogviszonyban tdlti be tisztsdgdt melydrt

javadalmaz6sra (megbiz6si dij ) jogosult.

A Ttir astig veze t 6 t iszt s d gv i s e I 6i d ne k j av adal mazds a

n iigyveilto igazgat6 havi megbizdsi dijdt 6vente a Tiirsas6g 6ves besziimol6janak

eltbladasaval .gyia"iut.g, a riirgy6v janudr elso napjiira visszameno hat6llyal a

'Iarslasag teher'iielo 
-k6pessegdre 

tekintettel. a Feltigyelo Bizottsiig v6lemdny6re is

figyelemmel a Tulajdonos rillapitja meg.

. Egy term6szetes szemdly legfeljebb egy k6ztulajdonban 6116 gazdasagi trirsasiignrll

Ue"tOtttitt vezet6 tisztsdgviseloi megbizat6s, valamint legfeljebb egy kdztulajdonban

6116 gazdasrigi t6rsas6gn6l betoltott fetiigyel6bizotls6gi tagsag utrin 
_r6szestilhet

javadalmazasban, ez6rt a vezet6 tisasegvisel6 javadalmazisa az ezzel kapcsolatos

nyilatkozata fiiggvdny6ben foly6sithat6.

Cilfeladat

A vezet6 tiszts6gvisel6 r6sz6re minden dv rlprilis 30-ig a Tutajdonos c6lfeladatot

hat6rozhat meg.

A c6lfeladatok meghatriroz6s6nak f6 szempontjai

Az tigyvezeto igazlgat6 sz maraa cdlfeladatokat a 1'drsasiig Feltigyelo Bizotts6grinak

javaslata atapjrin a 'fulajdonos hal|rozza meg'

A vezeto tisztsegviselo sz6m6ra a tArgy6vre vonatkoz6an legalibb h6rom

cdlfeladatot kell szabni, 6s meg kell hatarozni azt is, hogy az adott feladat teljesit6se

esetdn milyen dsszegii dij illeti meg a vezet6 tisztsdgviselSt

Acdlfeladatokmeghatiiroz6siinrllazalribbiszempontokatkelldrvenyesiteni:
- a o6lfeladat telj-esitdse objektive, egym6st6t ktildn is mdrhet6, megit6lheto legyen
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a cdlt-eladat teljesit6se a vezelo tisztsdgviselo megbizrisi szerzoddsdben r6gzitett
k6telezo feladatokon ttlmutat6. egy6b feladat legyen, ds a vezeto tiszts6gvisel<l
feladatell6tdset6l illetve iiltala befolyrisolhat6 k6riilmdnyekt<il fiiggjdn
vezet6 tisasdgvisel6 sz.imdra csak olyan feladat trizhet6 ki cdlfeladatk6nt,
melynek teljesitdse a mindenkori jogi- 6s gazdasrigi szabdlyoz6k, jogszabrilyok
ds egy6b k<iriilmdnyek krizcitl a vezet6 tiszts6gvisel6t6l elvrirhat6, illetve azokkal
nem ellent6tes.

A vezeto tisztsdgvisel6 sz mdra egy dvben legfeljebb hriromhavi megbizrisi dijnak
megfelelo 6sszegben tiizhet6 ki cdlfeladat.
Amennyiben a vezeto tiszts6gvisel6 nem a teljes iizleti dvben t6[ti be a vezet6i
munkakcirt, a c6lieladat teljesitdsddrt jdr6 dij csak a c6lfeladat teljes teljestil6se
eset6n fizethet<i ki a sz6mdra.

Minden egydb esetben a c6lleladatok teljesil6se esetdn azt, az 6ves besz6mol6
elibgadrisrit k<iveto 30 napon beltil kell a vezeto tisztsdgvisel6nek kifizetni.
A cdlfeladatok teljesitdsdt a Feltigyel6 Bizottsiig v6lem6nydnek figyelembe v6tel6vel
a Tulajdonos 6rt6keli, illetve hat6rozza meg.

A c6ll-eladat teljesit6s66rt jiro dijazris kifizet6sdt kiz616 okok
a. A tiirsas6g ellen csod- vagy felsziimol6si eljrirris megindit6sa.
b. A Tarsas6g 30 napon ttl lejart kdztartoz6st halmoz fel.
c. Nem fizetheto ki a cdlfeladatdrt j6r6 dij iinkormri.nyzati 6s/vagy kdltsdgvet6si

tiimogatas, illetve nem a kriltsdgvet6sb6l szfumazo, de cdlhoz kdtdtt t6mogat6s
terh6re.

d. Nem fizethet6 ki a cdlfbladatdrt jrir6 dij, ha a Tiirsas6g mrikdd6s6nek,
gazdiilkoddsdnak l'eltigyelet6t elldt6 szervek stlyos hidnyossagokat, mulasztast,
jogellenes magatartest trirnak fel.

e. Nem fizethet6 ki a cdlfeladatdrt jar6 dij, ha a kdnyvvizsg6l6 a T6rsasdg 6ves

beszrimol6jdt elutasit6 zrirad6kkal l6da el.

KAltsdgttritis
Saj6t tulajdont g6pjrirmii haszndlata esetdn. a vonatkoz6 jogszab6lyok figyelembe
vdteldvel, a vezeto tiszts6gvisel6 k<iltsdgtdrf tdsre jogosult a Ptk. megbiziisi
jogviszonyra vonatkoz6 szabrilyai alapjrin, de legfetjebb 1000 km/ h6 erejdig.

Hat{lyba l6p6s:
Jelen Szabilyzat a Tulajdonos 6ltal torten6 elfogad6st kdvet6 els6 munkanapon l6p
hat6lyba.

Egy6b rendelkez6sek:
A Tiirsasiignak a jeten Szabrilyzattal osszefiigg6 minden szabalyzattrl. a jelen
Szabitlyzat elfogadas6t kciveto 60 napon beliil a jelen Szab6lyzat el6irAsaival
<isszhangban m6dositani kell.
A Tilrsas6g vezet6 tisztsdgvisel6i javiira a jelen Szabdlyzatban foglaltak szerintitol
eltdmi nem lehet.
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