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BUDAPEST F6VAROS XVI. KERULETI ONKORMANYZAT

POLGARMESTERE

Kdsziilt a 201 7. mircius 22. napjrfur tartand6 kdpviselo-testtileti iildsre
K6szftette: dr. Lukrics Titanitla irodavezetri

T:lrgy: Javaslat a Sashalmi Piac Kft. 2017. dvi ilzleti
tervdnek elfogadiisdra, az tigyvezeto bdrdnek
emel6s6re 6s prdmium feladatrlLnak

meghatiiroziisdra

Tisztelt K6pvisel6-testiilet!

Budapest Fovaros XVI. kerulet Onkorm lnyzata (a tov6bbiakban: Onkormrinyzat) 100 %-os
tulajdonosi joggal rendelkezik a Sashalmi Piac Ingattanfej leszt6, Beruhiiz6 6s Uzemelteto
Kft.-ben (Cg.: 01-09-916352, szdkhelye: 1163 Budapest, Sashalmi t6r 1., kdpviseli: Kozma
Viktor, tovribbiakban: Trirsasdg).

I. A vonatkoz6 jogszabdlyok alapjan a TriLrsasdg esetdben [zleti terv elk6szitdse nem
k6telez<i, azonban a k6nnyebb ritlithat6s6g 6s Budapest F6viiros XVI. kertilet
Onkorminyzatdnak gazdasiigi trirsasrigainak gazd6lkodisrinak rittekinthet<is6ge
6rdek6ben a Trirsasrig iigyvezet6je elkdszitette a20l7.6vre vonatkoz6 tizleti tervet.
(1. szriml melldklet)

A 2017. dvi iizleti terv kalkulici6j a az elozo dvi t6nyadatokon alapul. A kor6bbi dvek
iizemeltet6sdnek tapasztalatai alapjdn j6l prognosztizrilhat6ak a kiadiisok ds a bevdtelek. A
Trirsasrig tigyvezet6je az 2016. dvi tervezethez kdpest az iizletek bdrleti dijaib6l szrirmazo
bevdtelek kismdrt6kii emelked6sdvel szimol.

Az iizleli terv szerint a tervezett ad6z6s el6tti eredmdny: 5.080 eFt, mig a tervezett ad6zott
eredm6ny: 4.660 eFt, mely a bevdtel 7,04%-a.

A T6rsas6g kdnywizsgdl6ja az ijzleti tervet 2017.03.06. napjan vdlem6nyeae, a

kdnywizsgiil6 az izleti tervet koherensnek tartja. (2. sz6mt mell6klet)

A Trirsasiig Feliigyel6 Bizottsdga a 712017.(03.08.) hatiirozatrival elfogadta az tigyvezet6 6ltal
el<iteriesztett 2017-es tizleti tervet, annak eredeti formrijriban. (3. szdmri meltdklet)

II. A Tarsasrig tizemelteti ds miik6dteti a Budapest XVI. kertlet 100739 ds a

10074112 helyrajzi sziimok alatt l6tesitett piaci 6ptiletegyiittest valamint a'100846-

os helyrajzi szrimon taliilhat6 volt HEV meg6l16 dptiletdt, valamint a 100849/1 hrsz

alatt felvett, k<iztertileti besoroliisti ingatlanon (Havashalom park) takilhat6
szocirilis pavilont. Ezen ingatlanokra vonatkoz6an az Onlormdnyzat 6s a Tarsasag

kdzott 2014.07.15. napjdt6l 2019.07.14. napjriig tart6, hatiirozott idejti, 5 dves

szerz<id6s jdtt l6tre, amelyet a Kdpvisel6-testiil et a 18412014. (VI.l8.) szimt
hatitrozatdval hagyott j6vri. (4. sz. melldklet)

A szerz6d6s 1.1. pontja szerint az Onkormrinyzat, mint tulajdonos az ingatlanokat ellen6rtdk
n6lkiil adta a Trirsasdg iizemeltetds6be.
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Az lJzleti terv kdtts6gterve rij elemk6nt tartalmazz;a, hogy a Tdrsasdg 2017.06.01. napj6t6l
300.000,- + Afa fizemeltetdsi dijat fizetne a tulajdonos fel6.
Ezen bev6telt az Onkormiinyzat, mint tulajdonos ktildn kdttsdgvetdsi soron kiildnitend el,6s
ezen bev6tellel megegyez6 6sszegben szerepeltetne az dnkorm6nyzat kdlts6gvet6s6ben egy
olyan kiadAsi sort, amely csak a Sashalmi Piac Kft. iiltal tizemeltetett ingatlanok ds trirgyi
eszkdzdk beruhiizilsriLra valamint feltj itdsrira fordithat6.
Ezen tizemeltetdsi dij bevezetdse mellett tervezziik, hogy a 2016.12.3 1-ig felhalmoz6dott
eredm6nyt a Trirsasrig kifizetnd osztal6kkdnt a tulajdonos Onkormiinyzatnak, amely
ugyanezen kiadiisi sorra lenne csoportositva, 6s amelyb<il megval6sulna pl. a T6rsasrig riltal
tizemeltetett ingatlan napelem rendszer fejlesztdse. Az emlitett eredm6nyrol majd a Trirsasrlg
2016. 6vi beszimol6j6nak elfogadiisakor ddnthet a Tisaelt Kdpviselo+esttlet, jelen
eloterjesa6snek nem trirgya, csak el<iremutat6 terve.

Fentiek megval6sitiisa 6rdekdben az Uzemeltet6si szerzridds m6dosit6siira van sziiksdg, amely
tervezetdt a jelen el6terjeszt6s mell6klete tartalrr.azza. (5. sz. melldklet)

A Tiirsasiig Feliigyel6 Bizottsriga a 3/2017.(03.08.) hat6rozatiival javasolja a Kdpvisel<i-
testtilet r6szdre, hogy az Onkormrinyzat 6s a T6rsasrig k<izritt kdtdtt iizemeltetdsi szerzod6s
kerii.ljdn m6dosit6sra, amely alapjrln a Kft. 201 7.06.01-t<il kezdod6en havi nett6 300.000
FI+AFA iizemeltetdsi dijat fizet a tulajdonos rinkormiinyzat r6szere. (3. sz. melldklet)

A Feliigyelo Bizottsrig a 4/2017.(03.08.) hatdrozati*al javasolja, hogy az iizemeltetdsi dijb6l
szfumaz6 bev6tel az <inkormiinyzatn6l kertiljdn elkiil<initdsre ktil6n k6ltsdgvetdsi soron, 6s

ezen bev6tellel megegyezo cisszegben szerepeljen az cinkormiinyzat kdltsdgvetdsdben egy
olyan kiadrisi sor, amely csak a Sashalmi Piac Kft. dltal tizemeltetett ingatlanok ds tiirgyi
eszkcizcik beruhiizrisrira valamint fehijitris6ra fordithat6. (3. sz. melldklet)

III. A 100%-os dnkormiinyzati tulajdonri Sashalmi Piac Kft. vezeto iilldst
munkavrillal6ira javadalmazrisi szabiiyzat vonatkozik a 10312010. (UI.3) Kt.
harfuozal alapjan. E szerint a 2017. dvben is a Feliigyet<i Bizottsag javasolja a

prdmium feladat kitrizds6t a t6rsas6g iigyvezetoje rdsz6re 6s a feladat teljesitdse
esetdn kifizethet6 javadalmaz6s m6rt6k6t, melynek anyagi vonzata a cdlfeladat
el6rdse esetdn a megtakarit6sb6l kifi zethetci.

A Feliigyel6 Bizottsiig az 512017.(03.08.) hatrirozatrivat az al6bbiak szerint javasolja az

tigyvezetri igazgal6 rdszdre 2017 .6vre a pr6mium feladatok kiti26sdt:
. Pr6mium 50 %o-a: a tervezett ingatlan bdrbeadrisrib6l szdrmaz6 bev6tel

meghaladiisa
. Premium 40 %o-a: az tizleti tervben foglalt ad6ziis el6tti eredmdny meghalad6sa
o Pr6mium l0 %o-a: a k6zdssdgi terem b6rbeadiis/b6l szArmaz6 bev6tel meghaladrisa.

A prdmium m6rt6k6re vonatkoz6 javaslat: az dves szemdlyi brutt6 megbizrisi dij l0 %-a. (3.

sz. melldklet)

IV. A Kdpvisel6-testtilet a 1212015.(1.28.) sz6m[ hatitrozatixal dontdtt a Trtusas6g

iigyvezet6j6nek megbiz6si dij6r6l. Javaslom, hogy ezen dsszeg - figyelembe v6ve

az igyvezeto munkrij6t ds teljesitmdny6t - keriiljdn m6dositiisra, ds a Kdpviselo-
testiilet azt 475.000,- Ft-ban iillapitsa meg.

A Feliigyel6 Bizottsiig a 612017 .(03.08.) hat6rozatdval elfogadta, hogy Kozma Viktor
iigyvezet6 igazgatb megb(zrisi dij6t havonta brutt6 475.000 forintban 6llapitsrik meg ds
javasolta a megbiz6si szerz6d6s m6dositris6t. (3. sz. melldklet)
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Mivel a tiirgykrirben a Gazdas6gi ds P6nztigyi Bizottsrig az iil6sdt a k6pviselo+esttileti
el6teiesztds postazesa uldn tartja meg, igy a jelen eloterjesztds alapj rin hozott hatiirozatai a
K6pviselo-testiilet tilds6n keriilnek ismertet6sre.

Kdrem a Tisaelt K6pvisel6-testiiletet, hogy az el6terjeszrdsben foglaltakat megt6rgyalni 6s
elfogadni sziveskedjen!

Hat:lrozati javaslat I.: Budapest F6viros XVI. keriileti Onkormanyzat K6pvisel6-
testiilete a ,,Sashalmi Piac" Ingatlanfej leszt<i, Beruhiiz6 6s
Uzemeltet6 Kft. (szdkhety: I 163 Budapest, Sashalmi tdr 1.. cg.:
0l-09-916352, kdpviseli: Kozma Viktor iigyvezet<i) 2017. 6vi
iizleti terv6t jelen eloterjesztds 1. ds 2. sz. melldklete szerinti
tartalommal elfogadja.

Hatririd6: 2017. mdrcfus 22.
Felel6s: Kov6cs Pdter polg6rmester
(Elfogadrlsdhoz min6sitett sz6tctbbs6g sztksdges figyelemmel az
SZMSZ 18.$ (2) bek. m) pontjrira)

Hatdrozati javaslat I I.: Budapest Fovriros XVI. keriiteti OnkormiiLnyzat K6pvisel6-
testiilete tgy ddnt, hogy a Budapest F6vi1ros XVI kertileti
Onkormrinyzata ds a ,,sashalmi Piac" Ingatlanfejlesa6,
Beruhriz6 6s Uzemeltet<i Kft. kdzdtt kdtdtt 2014.07.09. napjrim
ldtrejdtt Uzemeltet6si szerzod6s a jelen el6terjesa6s 5. sz
mell6klete szerint keriilj6n m6dosit6sra, amely alapjiin a Kft.
2017.06.01-t6l kezd<idoen havi nett6 300.000 FI+AFA
tizemeltetdsi dijat fizet a tulajdonos d,nkormiinyzat reszdre.
A Kdpviselo+estiilet tovebbe rigy drint, hogy az tizemeltet6si
dijb6l szdrmaz6 bevdtel az dnkormiinyzatnril kertiljrin
elkiil6nit6sre kiilcin kdltsdgvetdsi soron, ds ezen bevdtellel
megegyezci cisszegben szerepeljen az dnkormrinyzat
kciltsdgvetdsdben egy olyan kiaddsi sor, amely csak a ,,Sashalmi
Piac" Kft. 6ltal tizemeltetett ingatlanok 6s trirgyi eszkdzcik
beruhiizAs6ra valamint fehij itasrira fordithat6.

A Kdpviselo+esttilet egytttal felhatalmazza a PolgrlLrmestert a

sztiksdges int6zked6sek megtdteldre 6s az Uzemeltetdsi
szerz6d6s m6dositds aliiLiriisdra.

Hatir ozati jav aslat I I I. :

Hatiirido: 2017. m6jus 3l .

Felel6s: Kov6cs Pdter polg6rmester
(Ellogadrisa egyszeni sz6t6bbsdget igdnyel)

Budapest Fovriros XVI. kertileti Onkormiinyzat Kepvisel6-
testiilete a Feltigyet6 Bizottsrig 5/2017.(03.08.) sz6mt
haldrozalttban foglalt javaslat szerinl az alibbiakban halarozza
meg a ,,Sashalmi Piac" lngatlanlej lesa<i. Beruhdz6 ds

Uzemelteto Kft. (szdkhety: I 163 Budapest, Sashalmi t6r I ., cg.:
0l-09-916352) iigyvezet6je rdszdre a 2017. 6vi prdmium
feladatokat:
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. Prdmium 50 %o-a: a tervezett ingatlan b6rbeadris6b6l
szirmaz6 bevdtel meghaladiisa

r Prdmium 40 Yo-a: az tzleti tervben foglalt ad6zds el6tti
eredmdny meghaladiisa

r Prdmium l0 o/o-a:. a kriz6ssdgi terem bdrbeadiisiib6l
szirrmaz6 bevdtel meghaladiisa.

A pr6mium m6rt6k6re vonatkoz6 javaslat: az dves szemdlyi
brutt6 megbiziisi dij l0 %-a.

Egluttal felkdri a Polgiirmestert, hogy az iigyvezet6t az idei dvi
prdmiumfeladatr6l tiijdkoztassa.

Hatririd<i: 2017. mArcius 22.
Felel6s: Kovrics Pdter polgarmester
(Elfogadaisrihoz min6sitett sz6tribbs6g sziiks6ges figyelemmel az
SZMSZ 18.$ (2) bek. m) pontj6ra)

Hatdrozati javaslat IV.:

Budapest. 201 7. miircius I 0.

sln

Hatarid6: 201 7. miircius 31.
Felel<is: Kov6cs Pdter polgiirmester
(Elfogaddsa egyszerii sz6t6bbs6get igdnyel)
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giirmester

Budapest F<ivriros XVI. keruleti Onkormrinyzat K6pviselo-
t€stiilete a ,,Sashalmi Piac" Ingatlanfej leszt<j, Beruhr26 6s

!1qe]te1O Kft. (sz6khely: I163 Budapesi, Sashalmi ter r., 
"g.:0l -09-91 6352) iigyvezet6jdnek megbizrisi dijet brun6 475.000

Ft cisszegben rillapitja meg, 2017. 6prilis 1. napjrit6l. Felkdri a
PolgiiLrmestert az i)gw ezeto megbizeisi szerz<iddsdnek fentiek
szerinti m6dositiisrira.

P6ter

jegyzii

Tdrgrakisra kijeltilt Bizottsdg: Gazdasdgi 6s p6nziig5ri Bizotts6g

Melldkletek:
l.) A,,Sashalmi Piac" lngatlanfejlesa6, Beruh6z6 ds Uzemeltero Kft.20l7. dvi Uzleti terve2.) Kdnyvvizsgril6i jelentCs
3.) Fel0gyel6 Bizottsag hatiirozatai
4.) Uzemeltetesi szerzddds
5.) Uzemeltetdsi szerz6dds m6dositasa
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,Sashalmi Piac' lngatlanfeileszt6, Beruhiz6 6s
Ozemeltet6 Kft.

2017.6vi iizleti terv

Budapest, 2017. m6rcius 4.

lh^
,,SASHALMI PIAC"

I163 Bp., Sashalmiter I.
Ad6s?itto: I 4'l I 223G242

CIB: t 0?023U 1-488125{)0-51 l {y.n05
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TARTALOMJEGYZEK

Alapadatok

I. Bevezelds

2. Elilafinyek

3. A milkddisldbb jellemzdi

1. 0zletp o I itika i ininye lvek

5. Bevdteli ten

6. Khltsigterv

7. Eredminyterv

8. Fej les ztisi elkdp ze lis e k

9. OssTegxis

l.sz. mell6klet p6nziigyi terv

3. oldal

1. oldal

4. oldal

1. oldal

6. oldal

7. oldal

9. oldal

12, oldal

13. oldal

11. oldol
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Alapadatok

A V6llalkozis elnevez6se: "sashalmi Piac" Ingatlanfejleszt6, Beruh6z6 6s Uzemelteto
KorlAtolt felel6ssdgti Tdrsasdg

Miikdddsi form6ja: Korl6tolt Felel6ssegri T6rsas6g
Ldtesit<i okirat kelte: 2009. mArcius 12.

Tagok: Budapest, F<ivfuos XVI. Keriileti Onkormrinyzat
I 163 Budapest, Havashalom u.43.

F<i tevdkenys6gi k6re: Ingatlankezel6s
Ad6sz6ma: 147 I 2230-242
Ci gi egyz6kszim a:0 | -09 -9 1 63 52
C6g statisaikai sztunjele: 147 12230-6832-1 13-01
C6g szdkhelye: 1163 Budapest Sashalmi tdr l.
Ceg jegyzgtt t6kdje: 10.500.000,- azaztizmilli' i:tszAzez foinit
Kipviseletre jogosult: Kozma Viktor iiglvezet6 an.: (dr.Paldnkay Val6ria)
Kdpviselet modja: On6ll6
Lakcim: 1161 Budapest, Epe{esi u. 17.

Kdnyvel6 adata: Line6r Szolg6ltat6 Kft
I 165 Budapest Veres Pdter u.158
Cigi egyzdkszam :0 | -06-1 621 7 9

Kdnyveldsdrt, beszamol6 6ssze6llit6s66rt felel6s szemdly:
Kalocsaind Szalai Gabriella (an.:Tombor Mriria)
Regisztnici6s szirn: I 53627

Ktinywizsgri{6 adatai: Kinily Zsuzsanna
I 102 Budapest, K6r6si Csoma S. tlt2. llll.
Kamarai nyilvdntart6si szim: 007264
Kdnywizsg6lati dij: 350.000,- /6v

Feliigyel6 bizotts6gi tagok:

Dr. Csomor Ervin (an: Izer Miiria) Megbizisi dij: 76.500
Szatmary Lriszl6 (an: Koml6s Mdria) Megbizlsi dij: 56.800 ,-
Dr. Seb6k L6szl6 (an: T6th Mriria) Megbizisi dij: 56.800 ,-
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l. Bcvczct6s

Az al6bbiakban el6terjesa6st teszek a ,nsashalmi Piac" Ingatlanfejlesztd, Bcruh6z6 6s 0zemcltet6
Kft. 2016. dvi iizleti terv6re. A szdveges 6rtdkelds alapj6t kdpezik, az ltzleti tervhez kCszitetl ds
melldkelt t6bl6zatok, melyek a szimszeriislteft elk6pz€l6seket tUkr0zik.

2. El6zm6nyek

Budapest, Fovfros XVI. keriilet6nek Onkorm6nyzats, mint tulajdonos alapit6 6ltal letrehozott
,,sashalmi Piac" Ingatlanfejleszt6, Beruhfz6 6s 0zemeltet6 Kft. 2009. mrircius 26-i id6ponttal I00
%-os tulajdoni hrinyaddal, l0 milli6 Ft-os jeryzett t6k6vel kezdte meg miik6d6s6t. A valasaott
iigyvezet6, Kozrna viktor jogviszonyrinak kezdeti id6pontja 2009. mircius 12. A k6pviselet m6dja:
6n6ll6. A tulajdonos dd,nt6se alapjin, 2013. m6jus 3l-el a Virosfejleszt6 Kft. beolvadt a Sashalmi Piac
Kft-be, mint jogut6d t6rsasigb4 ezzel a t{rsasdg jeszttt tdk6je 10.500 e Ft lett.

Az alapitAs c6lja az volt, hogy Kft. tirsas6gi form6ban szorvezoti keretet biztositson a Budapest XVI.
kertilet 100739 6s a 10074112 helyrajzi szirnok alatt l6tesitett piaci 6ptileteryilttes Cs a kUzliss6gi
terem, valamint a 100846-os helyrajzi sziLrnon tal6lhat6 volt HEV meg6ll6 6p0letdnek 6s a
Havashalom parkban tal6lhat6 szociiilis blokk i.lzemeltet6s6re 6s mfi ktidtet6sdre.

Az alapit6i ellen6rz6s grakorl6ja a 3 f6s Fel grel6 Birrttsng, mely folyamatos megbizrssal a Kft.
tev6kenys6g6t ellen<irzi 6sjavaslattal 6l a testiileti ddnt6seket ig6nyl6 k6rd6sekben.

A piac miiktid6s6nek jdv6beni felt6telei, r!ry a mfikiidtet6s, mint a gazdr kodds teriilet6n, hory
kiegyensflyozott leryen, stabil szem6lyi, trirgri 6s p6nztlryi hitteret tudjon bizositani az eredm6nyes
gazdrilkodrishoz valamint u. hory munk6nk eredmdnyek6ppen a kertv6rosi piac kultunilt*igban 6s
szinvonal6ban is mindenkor a lakossrig szolgilaLiban 6lljon.

A Sashalom v:iroskiizpont komplex rehabilitici6ja 6,s ezznl a Sashalmi Piac teljes feltjit6sa m6r 201 I
szeptember6ben v6get 6rt. A Sashalmi Piacon, iry 36 tizlethelyiseg, 6tterem, valamint 95 termel6i
asztal biaosida az 6rusiuisi lehet6s6get a ktirny6kbeli villalkoziLsok szfunrira. A Sashalmi s6&inyon
tal6lhat6 informici6s pavilon, valamint a Ilavashalom parkban tal6lhat6 szoci{lis blokk
miiktidtet6se is a tdrsasdg p6nzeszkdzeit terheli. Szdmos elv{nist 6s feladatot tdmaszt el6nk az EU-s
finanszirozist ellen6rz5 hat6sdg kiil6nbz6 indikitorok alapjrin, melyet a fenntart6si id6szakban
6vr6l-evre teljesiteniink kell kdztisen az dnkormiinyzattal. Ilyenek peldriul, hory el6inis a munkaer6
l6tszim fejleszt6se, illewe megtartiisa a piacon ktil6nbrrz6 alinyban. Tovibb6 szabrllyoz,rik a
kommunikrici6nkat is ktil6nbtiz6 el6ir6so( mindezek mellett pedig a tev6kenys6gi funkci6i b6vit6se
6s meg6rz6se, valamint kdzremiikMds a kdrny6kbeli szoci6lis v6ros rehabilitici6ban is elviinis.

A V6rosfejlesa6 Kft. beolvadrisa utrin a trirsasrig etvette a Kertv{ros K{rtydval kapcsotatm
feladatok ellatis:it is.

3. A mrffk6d6s f6bb jellemz6i

A piac bev6teleinek tervez6se eryszerffnek trinilq hiszen a Mrelhet6 iizlethelyisegek alapteriilete fix. A
val6s.igban szimos olyan t6nyez6 befoly6solja a bev6teleket - l6v6n, hory a keieskedelmi szektorban
tev6kenykediink - melyekkel neh6z el6re kalkulilni. Ilyenek lehetnek az id6szakos kipakoftisokb6l
szdrmazb bev6telek, napijeryek bev6telei, a rendezv6nyek bev6telei. Az ilzletek birleti dijrib6l
szArmaz6 bev6telek sem k6be v6sett adatok, mert amennyiben egz b6rl6vel megsziinik a b6rleti
jogviszony 6vkdzben, rigy rdvidebb ideig az adott iizletb6l nem szhrmazik bev6tel. Ad6dhatnak olyan
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A 2017. Evi kdlts6gvetdsiinket a kor6bbi 6vekben tapasztalt bevdtelek 6s kiad6sok alapjin tudjuk
megtervezni. A piacunkat 6vr6l-6vre egyre t0bben ismerik meg Budapestr6l 6s a kdrnyez6
teleptil6sekr6l, kiiszdnhet6 ez a kordbbi 6vek alatt befektetett PR munk6nk eredmCnydnek is.

Az tizletek b6rleti diiaib6l szArmazb bevdtelek kism6rt6kii emelked6sdvel tudunk sz6molni, hiszen
hal{rozoli idejii szerz6d6sek 6lnek, de az rijonnan megk0t6sre ker0l6kben emeln6nk l07o-ot.
Elmondhat6, hory a vrisrirl6er6 ndveked6st mutat a kordbbi 6vekhez k6pest. Elmondhat6
6ltalrfurossigban, hory az Sltal{nos dlelmiszereket forgalmazb vrillalkozisok megdlhetdse m6g mindig
stabil, a luxuscikkeket, ktilOnleges termdkeket rirusit6k helyzete is eg,re jau.rl. A kormdny
gazdaeigpolitikajrinak hatisa erydrtelmiien 6rezhet6, ezert a tovebbiakban is bizunk abban, hogy azok
a csalidok, akikn6l enyh0ltek a srilyos devizahitelek terhei, valamint a csalAdokat 6rintd
adrikedvezm6nyek es t{mogatisok is hozzlj6rulnak a bellUldi kereslet emelked6s6hez.

Sajnos nem v6laszthatjuk a p6nzforgalmi szeml6letii AFA fizet6st, holott ez jelent6s
krinnyebbs6get okozna. Sajnos nem min6siiliink KKV-nak, mivel 100o4-os dnkorm6nyzati tulajdonir
a c6g 6s nagrv6llalatnak min6stiliink, ig ezkizArt ok a legdbb uni6s forr6sn6l.

Osszess6g6ben elmondhat6, hogy az idei ad6zAsi vlrltozitsok n6mileg tov6bb er6sitik a v6llalkozds
stabilil,is:i! hiszen b6remel6ssel Cs 6,ner6s fejleszt6ssel is kalku16lunk.

A bev6teli fomlsok szlm6t iryeksz0nk tovribbra is n6velni kiil6nf6le akci6kkal, vis6rokkal,
rendezvdnyekkel, 6s hirdet6si feltiletek kialaki&isriLval. A m:lLr t6bb mint n6gl 6ve bevezetett illemhelyi
p6nzbedoM automat6k bevdtelei fedezni tudjrfi a tisztit6szerek nagr r6sz6t. Bevezeftiik a k6zdss6gi

teremben a sport c6lti Erzs6bet Utalv6ny elfogadisit is, a konibban mAr bevezetett Szcchenyi

Pihen6kirtya mellett, mely tov6bbi fon6sokhozjuttalia a c6get.

A feladatok kOre a Kertv{ros Kirtyr kiad6s6val teljesedtek ki, hiszen 20'14. november 20-t6l
inryeness6 tette a tulajdonos dnkorm6nyzat a kirtyri! mellyel jelenttisen megugrott az ig6nyl6sek

szirna. A kirtyrival kapcsolatos iiryeket a Sashalmi Ktizdss6g Teremben kialakitott iigrf6lszolgdlat
l6tja el, keddt6l szombatig.

A piac mflk6dtet6se rendkiviil dsszetett. A modem ingatlaniizemeltet6si feladatok mffszakilag 6s

biztonsagtechnikailag eryani.nt kihivast jelentenek. A megnilvekedett feliilet miatt, nagr feladat h6rul

a piac 6s a kiiz<iss6gi terem, Osszesen hriromf6s t*adrt6 szsmilyzet6re is, akiket kiils6s v6llalkozis
biaosit szirnunkra. A piac 6lland6 higi6ni6j6t a hat6sigok rendszeresen ellen6rzik, ez6rt komoly

felel6ss6g ez szimunkra. A kiiztiss6gi terem folyamatos kihaszn6ltsrigr{t ery f6 programfelel6s

biztositja, aki a terem b6rbeadris.{6rt, mriszaki 6llapotri6r! az ott dolgozok€rt 6s a folyamatos

rendelkez6sre 6lLis6rt felel6s, illewe elli{a a Kertv6ros KSrtya kiad6ssal kapcsolatos teend6ket is. Ery
fi6 pedig piacfeltiryel6i 6s 6ltaLfuros karbantart6i feladatokat l6t el. A piac 6rz6s6t szerz6d6ses

v6llalkoz6 teljesiti 6jszakrink6nt 6s iinnepnapokon eg6sz nap.

5

bdrlok, akik sajnt hibdjukb6l, vagr m6s t6nyez6 miatt nehiz helyzetbe kertllnek, amely ugyancsak
hatissal lehet a b6rleti dijfizetesi kdtelezettsdgeire. Elmondhat6 azonban, hogr az ut6bbi 6vekben a

b6116k fizet6si hajland6s6ga jelent6sen javu16 tendenciAt mutst.
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Szervezeli 6bra:

2017. 6vben 7 f6 lesz a Sashalmi Piac Kft. teljes szem6lyi 6llom6ny4 melyben 3 fr6 FB tag is szerepel.
Az i.igyvezetd megb{zdsos jogviszonyban 6ll.

A trirsas6g pdnzeszkozeit tov6bbra sem-terheli hitel, vary egy6b tartds kotelezetts6g.

4. Uzletpolitikai ir{nyelvek
A Kft. ftt feladata 2017. 6vben is a lakoss.igi igdnyekb6l fakad6 kereslet korszerfi, kultur6lt
kdriilmdnyek ktizt tdrt6n6 kiel6gitds€, a helyi 6s komyezd telepiil6seken l6v6 6stermel6k,
kereskedelmi villalkomk kin6lati pozici6inak biztosiuisa a helyi sajrltossrigoknak 6s lehet6s6geknek
megfelel6en. A jov6ben szeretn6nk, ha a Sashalmi piac egr megbizhat6 min6s6get jelentene, ami a
komolyabb vrisrirloer6vel rendelkez6 lakossigot is meg tudja c6lozni. Fontos feladatunknak 1rezziik a
tovribbiakban is, hory a Sashalmi Piac nem csak kiz6r6lag kereskedelmi c6lokat szolg6l, hanem az
emberi kapcsolatokat is ripolja azAltal, hogg rendezv6nyek 6s miisorok szolgiljik a kertv6ros lak6it.
Tdreksz0nk tovibb6 an-a, hory a piacon fi6k6nt min6s6gi, hr"si 6lelmiszer€ket forgalmaz6
vrillalkozisok nyerjenek teret. Kozvetett m6don igy el6segithetjiik az eg6szs6ges 6tkezesi szokrisokat.
Id6n is feladatunk lesz a Kertviros Klrtya kiad6sa reklimozisa, az ugrfelek el6rese 6s az ebben
r6sztvev6 villalkozisokkal val6 kapcsolattarlis is. Ennek kizfullag kdlts6g vonzata van, uryanis a
krirtya inryenes.

Konibban a ll-es iitemben elk6sziilt piacres4 a k6z6ssegi terem es az rfij 6tkezie szimos rij
funkci6val b6vitette a Sashalmi Piac mffkiid6s6t. Uj term6kekkel {j v{s{J6k6z6ns6get tudtunk
megc6lozni, a csamok pedig kivdl6an alkalmas sportoldsra ftosrirlabda, teremfoci, roplabda tollas,
birk6zis, trinc stb.) 6s rendezv6nyek, c6ges esem6nyek 6s visdrok megtart isrira. Az 1tkezdevel
kieg6sziilve a rendezv6nyek catering elklt isa is biztositottr{ vrilt. A Margit utca piaci szakasza
lezirhat6, iry nagyobb v6srirok idejdn az tftestet is haszndlni lehe! eziltaljelent6sen megnd,vekszik a
piac teljes teriilete €ry adott napra. 2012 vig6n jelent6sen jawltak u p*kol6ri lehet6slgek, hiszen
befejez6dott a HEV sinek leburkol6sa 6s ezzsl szimos rij parkol6hely l6testil! melyekkel
k6nyelmesebb6 vilt a piac megkOzelit6se.

Igyeksztink a kdziize mi k6ltselek teren id6n is takar6koskodni, hiszen a Maryar villamos
Mflvek-kel kialkudott villamos energia dijszabfs kedvez6bb lesz 2017-ben is. Ery kwh riram dija I1,8
F+KAT lesz a tavalyi 13,4 Ft helyett, amire nirak6dnak a ktildnkiz6 rendszerhaszn6lati dijak, melynek
hat6srigi rirszabdsa van-

Id6n napelem rendszer kidpitdst kezdjiik meg, melyet folyamatos fejlesz6sekkel kivri,nunk b6viteni.
Eleinte a kdzossegi terem viltamos energia kdltsegeit kivfnjuk m6rs6kelni, mindamellett, hog,
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ezzel is tartjuk magunkat az Onkormdnyzat 6ltal elfogadott hatfrozathoz, mely szerint minden tj
beruhizAsn|l, fejleszt6sndl ragaszkodunk a mcgrijut6 energiaforr{sok kirlakltds{hoz, cstikkentve a
kiirnyezrtterhelest. Ezt a tervet a Fejleszt6si elk6pzel6sekn6l rtszletezzllk. FdnyforAsaink DML
l{Lrnp6ra Iettek cser6lve m6g 20ll-ben, lgy a viligitAs is takar6kos. A nem kdzvetlteu szolgdltat{sok
kdzritt kor6bban a vifrogasais 6s a csatomadij volt jelent6s, de locsolAsi mell6km6r6vcl mdrjuk a
zdldfeliiletre felhasznilt viz mennyisdgdt, ig ezzrl megtakarit6st 6rtink el. Az dntdzdsre nem lett
kialakitva kiildn rendszer, fgy jelenleg az ivivlz h6l6zatr6l lntozzuk a nag/ kiterjed6sii ztildfelitletet.
Ennek megold6s:lra frirt krit lenne c6lsznrti, de ezzel id6n nem szimolunk.

Marketing munk{ink id6n: ebben az 6vben tObbek k6zdtt, az internetes m6dia (Faceboolq honlap)
fenntart6sa, valamint rij honlap k6szit6se v6rhat6 webshoppal. Az irott sajt6ban megjelent cikkek 8
piacrril, rendezv6nyekr6l es a k6z6ss6gi teremr6l, valamint a rendezv6nyeinkr6l 6s a Kertv6ros
K6fiAr6l szil6 kiadvdnyok ldtrehozSsa is ism6t feladat. A sikeresebb rendezvinyeink l6togatottsiga
meghaladta az I000 fi61, mely a piac alapter[letehez m6rten komoly l6tsz6m. Rendkfvtll sikeres volt a
tavalyi Csakid Nap, melyet id6n is megrendeziink. Kordbban kiadtunk egy Sashalmi Piac
reklimrijsrlgot melyben az iizleteket 6s a piacot kivSntuk bemutatni 33.000 p6ld{nyban. SzerencsCre
sikeresnek bizonytrlt ez az akci6, melyet id6n is folytatni szeretn6nk, de m6r tdbb kiad6sban 6s akci6s
term6kek meglel6l6s6vel. Szimos katal6gusban, t6rk6pen es adatbdzisban is helyet kapott a piac. A
Facebook kampdny bizonlult eddig a leghat6konyabbna( igy id6n t6bbszdr kivrlnjuk alkalmazni ezt
a c6lszerfi 6s olcs6 hirdet6si form6t.
A piaci 6ptilet egzes feliiletein hirdet6si lehet6s6get biztositunk mris vriLllalkoz6sok sz{Lrn6ra is.
Nary sikemek drvend a piaci nidi6, mely j6 reklAm nekiink is, illetve el6szeretettel hirdetnek a
vdllalkozisok is benne. A szomsz6dos Waldorf iskot6val kdtdtt egyiittmiikdd6si megrillapoddsunk
6rtelm6ben az iskola segiti a kdzriss6gi terem rendezv6nyeit a szervez6sben, valamint eszkdzdkkel,
rendezv6nykell6kekkel 6s diszit6ssel 6s alkalomszenien miisorokkal. Mi pedig elore egyeztetett
id6pontokban helyszint nyrijtunk az iskola naryobb rendezv6nyeihez, ami m6r nem f6me el a saj6t
tornatermiikben.
A piac mellefti informiici6s pavilon naryon j6 eszkOz a k6s6bbi rendezv6nyeink beharangozisira.
A Kertviros lilrtya prom6cirij ht iddn az intemetes- 6s nyomtatott kiadv6nyok terjesa6s6vel,
valamint a rendezv6nyeken val6 pultoz{ssal kivdnjuk elv6gezni.

5. Bev6teli terv

Az iizlethelyis6gek b6rleti dij6t id6n is az inflrici6 m6rt6k6vel kivrinjuk emelni. A napijeryek eset6ben
dijemel6st terveztintq de fry, hogy id6szakonk6nt lesz elt6r6 a dfiszab6s. A forgalmasabb h6napokban
emeltink, a kev6sb6 forgalmas id6szakokban marad az eddigi dij. Ezek 2200-3000 forint ktjztitt
mozognak eW as^alra. A bolhapiacon a jelenlegi 800 Ft helyett 900 Ft lesz a helyp6nz. A b6rletes
rendszer dija a napijegy emel6s6hez k6pest fog emelkedni, mely m6g igy is kedvez6bb v6lasztAs lehet
azoknak, akik legal6bb hilromszor j6,nnek egy h6ten. Szeretn6nk hangsrilyozni, hogy a b6rleti dijak a
Sashalmi Piacon olcs6bbak, mint a konkurens piacokon, hiszen igy tudjuk vonz6v6 tenni a kiadilsra
kin6lt iizleteket asaalokat. Az iizletek kiadrisi aninya jelenleg egr iidet kiv6tel6vel teljes. A
termel6i drusit6 helyeink is szezonban piaci napokon foglaltalq iry a mobil asztalok sziminak
niivel6s6t eszkdzdltfik, melyet a Margit utc6n helyeziink el, amikor azt szabdlyosan le tudjuk
zhrni.

7

Nary hangs{lyt fektetiirk a kdrnyezrtv6delemre is, hiszen mfr mliklid6siink eleje 6ta szelektfven
gyiijtjiik a piacon keletkezett hullad6kok jelent6s resz6t, melyre amtgr a m{iklid6si enged6lylink
is ktitelez. Term6szetesen olyan kommun6lis hullad6k is keletkezik, melyet m6r nem tudunk
szeleklalni, ezt a Csaba-R Kft. sziLllit el. Tavaly fjabb c6ggel szerz6dtunk le a szelektiv-, a z6ld- 6s
vesz6lyes hulladdkok elszillitis6ra, mely iry szimunkra kevesebb kiaddstjelent.
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A lakoss{gi bolhapiac folyamatos sikerk6nt k0nyvelhct6 el. Pdntekt6l vas6mapig ezzel jelent6s
bev6telt 6riink el, kUlonosebb rAford{t6s n6lk0l.
Az riltakinos piac 555,6 nm kiadhat6 0zlethelyisdggel, mfg a mfsodlk lltem 185,7 nm kiadhat6
iizlethelyis6ggel rendelkezik. Amennyiben ery tizlet valamilyen okb6l kifolydlagbezAma, id6be telhet
fjra kiadni az iizletet, fbleg ny6ron, bfr 6ltal6ban rendkfvtll hamar siker0l ezt megtenni.

Meg6llapithat6 tov6bbd, hogy az asztalr6l ttirt6n6 Arusftdst az id6j6r6s 6s az 6vszakok v6ltakozdsa
befolyrisolja. Az 6v eleji ,,uborkaszezon" (anurir-febru6r) glenge forgalmat eredminyez a piacon. A
mrirciusi palrintaszezon kezdet9lLl a ny6ri szabadsdgol6sokig magas a forgalom, az iskolakezddst6l
rijabb emelked6s mutatkozik, majd az 6szi h6napok alatt stagndlds 6rzdkelhet6, v6g0l a kar6csony
el6tti szezonban hatvftryozott ndvekedds vrirhat6 amennyiben az id6j[r6s is keryes hozzAnk.

A ktizdss6gi terem b6rleti dija 8.000-10.000 Ft/6ra kdzdtt mozog napszakt6l, b6rl<it6l 6s id6pontt6l
fiigg6en.
Szimos eryestilet, bardti t6rsas6g, vag c€g jhr hozz6nk sportolni. A legn6pszenibb spo( a foci, a

kosri.rlabda 6s a r6plabda. K0zkedvelt m6g az aikido, toma, taekwando 6s tinc is.
A Kertv:irosi SE r0plabd6sai kiemelt helyzetben lesznek id6n is, hiszen az lnkormlnyzat r{szben azzal
t imogatja, hory kedvezm6nyes b6rleti d{iat 6llapitunk meg nekik. Sikertilt ery el6nyds meg6llapod6st
k6tniink a keriileti Gourmand Szakiskol6val, ig az ott tanul6 ryermekek minden d6lel6tt
sportolhatnak n6lunk a torna6r6k keretein belill.
2017-bat mdr nem val6szlnllslthet6 jelent6sebb bev6tel ntiveked6s a teremn6l, hiszen nincsenek
m6r sz-abad id6pontolc Szeptembert6l m6r teljesen betelnek a hdtkdznapi id6pontok 6s hdtv6gente is
csak n6h:iLny szabad 6ra van m6g. Ezen kiviil rendezv6nyek is gyakran keriilnek a programba
melyekn6l 6ltal6ban 10.000 FV6ra diiial sz6molunk.
Sz6mos rendezv6ny 6s sportesemdny bizonyitja" hory komoly 6rdekl6dds mutatkozik a terem ir6nt. Az
al{bbi esem6nyeket emeln6nk ki a h6tk6znapi programok mell6 a kdzelmriltb6l a teljess6g ig6nye
n6lkiil: eg6szs6gnap, 6jszakei focitomik, RAFC cup, lagzik, ruhabtirze, karate bajnoks6g, kick-box
bajnoks6g, sumo bajnoks6g, japrln kard szeminiiriumok, GI falm6sz6 verseny, kiil6nbdz6 eryesiileti
dsszejtivetelek, Maryarorsz6gi Jehova Tanti Eryh6z tisszejdvetele, NOE rendezv6ny, Szlov6k
Kisebbs6gi Onk. rendezv6nye, dnkormdnyzati esem6nyek, kampinyendezv6nyek, Mazotti fitness,
kdnnyiizenei koncert, zumba party, c6ges rendezv6nyek, baniti 6sszej0vetelelq rdplabda bajnoksrigok
stb, stb.
Jtiliust6l szeptemberig mikor az iskoki.k m6r nem veszik igdnybe a termet 6s a szabadban iizhetd
sportok a n6pszeriielq kev6sb6 lesz vonz6 a termiinlq de id6n is szeretn6nk Llbort szervemi 6s tov6bbra
is ig,eksziink gyermek jritsmhr{z kialakitris6val, valamint eskiiv6kkel 6s rendezvdnyekkel fenntartani a
terem 6s piac folyamatos bev6teleit.
Nagykdperny6s kivetft6nkkel, projellorunkkal a piac diszterdn est6nk6nt konnyed zen6s programokkal
k6sztiliink a tavas z-nyiri szezonra.
Id6n rendezni szeretn6nk ism6telten egy j6 hangulatu CsaLidi Napot jrinius l7-6n. Ezen kiviil
kertvrirosi bolhasrigok es eg6szsegnap is tervez6sre keriil, melyek relative alacsony ktilts6gvet6sb6l,
kiv6l6 hangulattal 6s eml6kezetes gasztron6miai 6lm6nyekkel gazAagitjd vend6geinket. Ezen
esem6nyekbe szerencs6re a piaci keresked6ket is sikeriil bevomi. A rendezv6nyek kiilts6gei
betervezdsre keriiltek, illetve a napijeryek sorban szerepel a rendezv6nyek bev6tele is.

A kor6bban &imogatrisb6l beszerzeft rendezv6ny- es catering eszkdz6k b6rbeadr{sival szeretn6nk
id6n m6g kieg6sziteni bev6teleinket, melyet nehezen tudunk el6re kalkul6lni, dej6k a viss zajelzlsek.

Uzemeltetesi kdltseget szimldaunk a hrisiruval 6s vend6gliitiissal foglalkozo b6rl6knelq hiszen 6k
terhelik feginkibb zsiros szennyvizzpl a rcndszert Ebb6l a dijb6l val6sitjuk meg az objektumok
tisztilis6t 6s a veszelyes hullad6k elszLllitits t.

A 2017 . 6i bev6teliinket 66.144 eFt-ban szdmszeriisitettiik, mely az alibbiak szerint reszletezhet6:
B6rleti dijak 38.500 eFt

Napijeryek 4.950 e Ft
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Kd,ztissdgi terem 8.800 eFt

Egy6b bdrbeadris (rendezv6ny e.) 350 eFt

Uzemeltetisi ktilts6g: 330 eFt

Rekkirn, marketing bev6telek 700 eFt

Kamatbev6telek 150 eFt

WC Automatak: 200 eFt

Kdzvetitett szolgiltatisok bev6telei: 9. I 64 eFt

Egr6b bev6telek (t iLrnogat isb6l idei 6vre es6): 3.000 eFt

A kdzvetftett szolgilta&isok alaft f6k6nl a villany, viz, csatoma 6s 96z dijainak tov6bbsz{mlc,4s6t
6rtjiik.

A korribbi eszkd,zbeszerz6sekre kapott timogat6s idei 6vre k6nyvel6sre keriil6 r6sze: 1.400 eFt

rendkivtil bev6tel, mely 6sszeg a kiadrisi oldalon, az ECS soron is megjelenik.

Fentieket a P6nzti Wi terv tarlalmazza: I sz mell6klet.

6. Kdlts6gterv

2017. 6vi kiaddsainkat 58.714 eFt dsszegben konkretiz{ltuk

A kiad6sok 38%-6t a b6rek, mig l9Yo-Lt akdziizemi k0lts6gek teszik ki. A marad6k 43%-ba tartoznak
bele a szolgriltatisokq karbantartrisra, a fenntartisi anyagoka 6s marketingre forditott kiad6sok.

2016. dv v6gi illapo&lloz k6pest a szem6lyi 6llominy terveink szerint nem viltozik.

A FB elntike riltal javasolt 6ves b6r I tr/o-ri.nak megfelelS dsszegri premium is tervezdsre keriilt az

iiryezotb szirn.ifi\ a feladatok meghatirozdsa mellett.

A b6rek 6s a cafettria az al6bbiak szerint alakulnak: 2016-hoz 6pest 5oZ bdremeldssel 6s az iiryvezet6
megbizisi dijri.nak emelked6sdvel szfunolunk, mely ktildn hatirozatban szerepel. Cafet6ri6ra 1.741 eFr
ot terveaiink 4 f6n6l, melyet az I sz. mell6klet is tartalmaz.

A kiadrisok szerkezet6nek vizsg:ila&inril l6thatjulq hory f6k6nt a berk<iltsegek (alapber 6s

tiszteletdijak+jAruldkok) 22.120 eFt 6s a szolgiltatasok 6s karbantartis 17.872 eFt" valamint a

kd,ziizemi diiak 11.187 eFt teszik ki a kiadris nary r6szdt. Az anyagktilts6g (tisztitoszer, fenntartisi
anyag, munkaruh4 irodaszer, eszkoz stb.) 1.865 eF! valamint a rekLim- 6s ery6b kiadisok 2.290 eFt

lesmek vdrhat6an.

2017. jrinius l-t6l cegiink havonta 300 eFt iizemeltetEsi dijat fizet a tulajdonos fel6, a tervezett

iizemeltet6si szerz6d6s m6dositrisrinak megfelel6en . Ez 2017 -ben 2.100 eFt lesz vArhat6an.

Fenntart{si anyagok k6ze soroljuk a tisztitoszereke! seg6danyagokat, v6d6felszerel6seket,

irodaszereket, szerszimokat, tirryi eszkOzdket (trimogatrisb6l is ide keriil a kisirt6kri te., de az a
rendkfviili bev6telekn6l is szerepel), tizem- 6s frit6anyagot (h6mar6, flikasza) melyek az

iizemeltet6stink alatt 6116 szdmos ingatlan ellitrisihoz elengedhetetlenek. Ezek tisszk6lts6ge v6rhat6an

1.865 eFt lesz
Tisztit6szereke, ve5Srszerekre, fenntaruisi anyagokra az al6bbi helyeken van sziiksdg:

9
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Az 6ltaltu:os piacon 8 k0z0ss6gi wc, 3 pissoir, 4 mosd6, I pclcnk6z6, I hullad6kt6rol6, cry
mozgessdri.ilt wc 6s mosd6 tal6lhat6, valamint az iizemeltet6si iroda 6s raktdrak, szcm1lyzeli
tart6zkod6k, amit tiszt itani kell.
A m6sodik iitemn6l E kdztissdgi wc, 3 pissoir, 4 mosd6, I pelenk6z6, I hullad6ktdrol6, egu
mozgiissdrtilt wc 6s mosd6 tal6lhat6. A kozossdgi tercmben I mozg6sserult ws+mosd6, 2 6lt0z6, I
bir6i ith<rzo, 14 wc, 9 nrosd6, 5 pissoir, a ldpcsdhAz, 600 m2 sportfelulet, valamint a kdzleked6k 6s
szertiirak tal6lhat6k, melyek napi takarltdst igCnyelnek 6ririsi mennyis6gt tisztit6szer felhaszndlisfval.
A k6t telek merete 3593+4281 m2, melyen zdldfeliile! szdk6k t, dlszburkolat, I00 eldrusft6hely 6s
szimos g6pkocsival is megk6zelithet6 ter0let is megtalilhat6, melyeket napi szinten ellenorzi.lnk,
takaritunk 6s karban tartunk. A piaci 6pilletes,'littes 6s spotcsamok tet6szerkezetdt szezon6lisan
tisztitani kell, mert kdnnyen eldugulnak a vizlevezet6k. A hatalmas piaci ponyvaszerkezet tisaft6ss
csak 6pit6si rillv:inyr6l lehets6ges, ezt is mi vfigeztJk. A k6r telek tildfeltilet6nek ripol6s6t, a fiinyir6st
6s a ndv6nyek metszds6t 6s az 6nt6zdst is mi 6s alv{llalkomnk v6gezd)k.
Hozzink :ortozik a voh HEv 6piilet cs a Havashalom park szociAlis blokk is, mely t6len-ny6ron
iznmel. Ez ut6bbi karbantartdsa, tisztftdsa nem hdtk6znapi feladat a park 6ri6si lAtogstotts6ga miaft.
Tavaly ift tdbb esetben fordult el5 rong6l6s, mely a bel6ptet6 automatrit is drintette.
Tdrgyi eszkdztik 6vr6l.cvre Gjlesztdsre kcr[hrck, vagy lecser6l6dnok. Szdmos klsg6p hasm6l6dik cl, a
munkaeszkOzti,ket is cser6lni kell, valamint az informatikai h6ttpret is karban kell tartani, hiszen 22 db
ipari kamerq hril6zati kdzpon! hangosbemond6 kdzpont 6s ezek tartoz6kai kerultek ki6pit6sre. A piaci
csatomarendsz€rt rendszeresen tiszittatni kell, mert alul lett tervezve.
szolgaltatrisi kiadrisaink szerkezet6nek vizsg6lata, drtdk szerinti cs0kken6 sorrendben:

SzolgAltatAsi kiadrisok kozdtt a biztons{gi szotgdlatra forditott ktilts6gek 4.0fi) eFt lesz v{rhat6an.
A szerz6dds szerint m6g k6t 6jjeli6r dolgozik felv:ilw4 atlagban tisszesen heti 94 6niban, mert
h6tkdznap 12 6raban, h6tv6gi napokon 15 6rdban, valamint iinnep 6s munkasziineti napokon 24
6riban van 6rz6s. Ebben az Osszegben rendkivtili feladatokat is ellehak, mint pl. rendezv6nyek
biztositrisa. Ism6t megieryezzii( hory a biaonsrigi feladatok ell6trisa ebben a formiban j6val
kedvez<ibb, hiszen ez kevesebb, mint 690 forintos 6rab6mek felel meg. Amennyiben saj6t
alkalmazottal dolgoznAnk, akkor ugyanezt a feladatot 2 emberrel nem tudnrink ell6tni ekkora
munkaid6ben.

A piac' k6z6ssegi terem es a Havashalom park szociilis blokk komplett takaritrlsa 4.400 eFt lesz
virhat6an, melyhez a dolgoz6kat eg;r szerzrid6tt cdg kdlcsonzi. Ea a feladatot 3 dolgozo v6gzi napi g
6niban, kiildnbttz6 id6beoszLis szerint, mely saj6t alkalma,ottaklGl jelent6sen tdbbe kerfilne.

A kdnyvel6 tdrsasrig vriltozatlanul a Line{r Kft. marad id6n is (1.376 eFt/6v). A ktinywizsgrilatot
Kinily Zsuzsanna l{tja el (350 eFt/iv).

A vegres hullad6k elszlllitrisrit a Csaba-R Kft. v6gzi. A szelektiv- es z6ld hultad6lq valamint a
htisszirmazekok elszilliuis6t az Next CIear Green Kft. v6gzi. A veszelyes hullad6knak szimit6
zsirfog6k, olajfog6k tartalmrinak elszillitrisrira a Farag6 Trans bimnyult a iegolcs6bbnak ezidriig, ami
igen dniga szolg;ilta&is, hisez dvente 4-5 alkalommal kell ezt a feladatot elvlgezzik,.ennyis6gtol
ftigg6en alkalmankent nett6 90-100 eFt dsszeg6rt. A technol6giai szernyvizet zsir- es otaj mentesen
szabad csak a csatom6ba engedni 6s az es}viz szikkaszt6sn6l is hasonl6 gniijt6k vannak iizembe
helyezve. Erdekess6g m6g, hog mig a fi6v6rosban mfikddik az inryenes lat<ossagi hiv)toz meni)
szelektfv hullad6kgyiijtds, addig a c6gekn6l mindez jelent6s kolts6gek mellett val6sithat6 csak meg 6s
olcs6bb lenne, ha ve$,es hullad6kkdnt szillfttatnrnk el mindent. Ennek ellen6re mi a szelektiv ryi1jtds
mellett maradtunk, a kornyezettudatoss6g elve miatt. Ide tisszesen 2.2fi) eFt-ot terveziink erre
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A griz szolg6ltatds dija 1.687 eFt lesz 0sszesen, melyb6l I .100 eFt kdzvetitett szolgdltatis. Fdldg6a az
6tkezde, a kdzdssCgi terem Cs a H6v megdll6ban tal6lhat6 0zletek hasm6lnak.

Viz- 6s csatornadljak dsszesen 1.000 eFt. Ebb6l 600 eFt-ot szimldzunk tov6bb. Ami a c6get terheld
viz- 6s csatomadlj, az a kdz0ss6gi terek, mosd6k, locsol{s, sz0k6kri! k0zOssdgi terem, iroda 6s

takaritts vfzfory6sa6s6b6l ad6dik 6ssze.

Az iizemeltet6s sor{n keletkezd sajdt klilts6gekn melyek nem ker0lnek tovdbbszAmltzAsra,3.600 eFt
lesz 2017-ben. Ez a kdzilzemi kiad6sok 32%-a.

Rekldm kiad{sok, kiklildet6s 2190 eFt.

A 4. pontban iryekezt{lnk rfszle1r.mi a marketing terveinket, melynek kdlts6geit csak irdnyad6
becsl6snek tudjuk szdnni.

Nagyon fontos viszont kiemelni, hogy az elmrilt 6vek tapasaalatai bebizonyitottik, hory az eddig a

PR marketingre kdlt6tt p6nz rendkivtil megn6velte a piac ismerts6g6t. Tavasa6l 6szig, illewe a

kar6csony el6tti hetekben Or6m a piacrajAmi, hiszen olyan a litogatottsdgunk, hogr mir parkolni sem

lehet a komydkben, annak ellen6re, hory az dnkormanyzat rengeteg irj parkol6t alalitott ki.
Rendezv6nyeink hire ryakran orsz6gos szintii, hiszen szdmos vid6ki csapat vesz r6szt gaszhon6miai

esem6nyeinken, sportesem6nyeinken 6s t6volr6l is elj6mak hozzAnk a kistermel6k, valamint a vev6k
is.

Eredm6nyes munkAnk miatt a b6rl6k fizet6k6pess6ge is javult, valamint a napijeryek 6rbevdtele is
folyamatosan javul. Aki fig;relemmel kisdri hireinke! az tr,pasz,altq hory Aprilist6l decemberig
folyamatos programokkal, akci6kkal, nyerem6nyjAtCkokkal virtuk a lakossAgol nagr sikerrel.

Nincs m6g ery piac ami ilyen aktiv a kdztiss6gi m6diriban. Kev6s olyan piac van, ahol ennyi fesztiv6l,
f6z6verseny, kirze 6s ery6b esemdny keriilne megrendezesre. V6lem6nytink szerint a rekldrn kiadrisok
tervez6se rendkiWl fontos, hiszen a mai vil6gban a magyar 6rt6keke kell fektetni a hangsrily, hogr
versenyre tudjunk kelni a multikkal szemben az dlelmiszerpiacon. Szerencs6re divat is lett piacraj{rni,
de csak a tudatos vdsd.rl6k kti,reben.

A KerWiiros Krirtya tovAbbi promoci6j6nak (honlap, kiadvinyok, matric6k, megillito tribl6{<,

hirdet6sek) ktiltsdgeit is ide szi.rnoljuk.

Jfnius 17-re szeretndnk a keriileti lakossrigot ism6t meghivni egy s0rkiilOnlegess6gekkel, csalidi
programokkal, koncertekkel 6s sportesem6nyekkel tflzdelt esr'napos fesztivrilra. Ennek vdrhat6
k6lts6gei is tervezve lettek. Az idei csalidi nap megszervezds6re ifti.myul6 kOltsdgek, ahog az 2016-
ban is, teszik ki a rekldm kiadrisok nagy reszit.

Az iparfiz6si ad6 1.000 eFt lesz vdrhat6an.

A tov6bbiakat az 1 sz mell6klet tartalmazza a v{rhat6 2017. 6vi szimadatokkal is, melyet majd kiildn
a beszirnol6ban v6glegesitiink.

7. Eredm6nlten'

Az eredm6nltervtink 2017-ben is pozitivan zlLr-ul

t2

A rekkimkiad:lsra eryiittesen 2.290 eFt-ot terveziink.

Ide kdthet6 r6szben a belfttldi kikiildet6s kdlts6ge, hiszen saj6t g6pkocsival inlezi rz tryezatb a
parherekkel t0rt6n6 e$/eztet6seket 6s mivel f6k6nt termel6kr6l van sz6, iry vid6ken. A piacfel[ryeI6
pedig a beszerzeseket 6s ery6b iigyintdzeseket l6tja el sajet g6pkocsfi6val. Ez a ktilts6g iddn vrlrhat6an
790 eFt lesz.
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Kiadisok: 58.714 el't
Bevdtelek: 66.144 eFt

Tervezett ECS: 2.350 eFt

TdrsasdLgi ad6: 420 eFt

Tervezett ad6zds el6tti eredm6ny: 5.080 eFt.

Tervezott adimtt eredm6ny: 4.660 eFt.

Kezlem6nyezzik a mdr megl6v6 nrpelem rendszer tov{bbi b6vit6s6t 6s fejleszt6sCt. Amennyiben a
fejlesa6s sajet beruhizes lesz, ad6alapot is 6rinti majd, 6s a beruh6z6s k6lts6ge nem eg/b6l
jelentkezil hanem az adott id6szakra vonatkoz6 6rt6kcsdkken6sben lAtszik majd meg, igr az
eredmdnyerv m6dosulhat.
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8. Fejleszt6si elk6pzel6sek

Id6n egy hozzfvet6legesen 6.000 eFtos napelem rendszerre in{nyul6 fejleszt6st javaslunk
megval6sitani. Err6l a fejleszt6sr6l elmondhat6, hory rlltalanossagban dvente 600-700 eFt
megtakaritAst eredm6nyezhet. Mi ezt els6sorban a kdziiss6gi terem fogyasa6sin6l kiv6njuk ig6nybe
venni, hiszen ennek az dpiiletnek a tetejen vegezzik el a beruhaarist, ahol a m6r korfbban megkezdett
rendszert Mvitenink.
Ez a tet6feliilet teljesen ide6lis, hiszen a d6l6sszrige, rljolisa titk6letes ebb6l a szempontb6l 6s 0% a
berirny6koltsiga is. A tet6feliileten k6lts6ghatdkonyan lehet a napelemeket rdgziteni 6s eryszeriien
tudjuk a hAl6zatra bek6tni a napelemek utiin elhelyezett invertereket is, mely beLlpl6lja a megtermelt
villamos energi6t a hii6zata.

l3

Az alibbi grafikonon szeretn6nk kimutatni a tirsasfg eredm6ny6nek alakul6s6t az alapitris 6v6t6l
kezd6d6en.
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Erre a tet6feltletre dsszesen 160 db napelem helyezhet6 el, melynek dsszteljesftmCnye 41,6 kWp.

A fenti 6sszegb6l kb. 13-15 kWp teljesitmdnyrl rendszer Cpfthetd ki mdrk6t6l 6s kivitelez6tdl
fiigg6en.

A konibbi 2016-os t6mogat6s 6sszegdb6l egz 2,6 kWp-s rendszer ki6pltdse zajlik az ilzleti terv
k6szit6sekor. igy ennek ds a jdv6beni fejleszt6snek az dsszteljesltmdnye 6sszead6dik. Az e6/Uttes
megtakadt6s igl el6rheti a 800 eFt-ot is 6vente, a CO2 kibocs6t6s megtakarit{s pedig 9500-10700

kg/6v is lehet.

A tervezeft beruhtz,isr6l a FB folyamatos nlj6koztatdst kap majd.

B6rl6i kezdem6nyezesii fejleszt6sr6l, mely a tulajdonos j6v6,hary6sa mellett a Sashalmi Piac Kft.
idegen vagrontArryon vCgzett beruh6z6s6nak min6stil, nincs tudom6sunk ds ezzpl nem is sz6molunk.

Szem6ll illom{nyunkban: 2016. 6v v6g6hez kdpest vrirhat6an nem Iesz v6ltoz6s.

9. 6sszep6s

A fenti 2017. 6vre el6ir6nyzott tlzleti terv szdmszerflsiti a Sashalmi Piac Kft.6s a feliiryel6 bizottsdg

miik6d6si elk6pzel6seit.

Amennyiben semmilyen kiils6 gazdas6gi t6nyezr! nem befoly6solja a piac forgalm6! akkor a fenti
elk6pzel6seke! ery feszes 6s szigoru k6lts6gvet6st tarulmaz6 c6lkitflzesnek tartjuk. Cdlunlq az

iizemeltet6si szerz6d6sben el6lrt feladatok maximilis teljesit6se, 6s ery szinvonalas smlg6ltatisokat
nytjt6 piac fenntartiisa a kertv6rosi kiizdss6g megel6ged6sdvel. Szem el6tt tartjuk azt is, hory
kozvetleniil, vary kdzvetue, jelent5s foglalkoztat si arir:yl tudjon a Sashalmi Piac felmutatni. A
konibbi 6vekb6l szArmazi megtakaritr{sokat 6vr6livre kiil0nbSz6 fejlesa6sekre kivinjuk forditani.
K6rjiik a Tisztelt Kdpvisel6 Testiiletet, hory a Sashalmi Piac Kft. 2017. Evi Uzleti terv6t a fenti
el6terjeszt6s alapj6n trimogatni 6s elfogadni sziveskedjen!

Budapes! 2017. mrircius 4.

Kozma Viktor
0grvezet6 igazgat6

,SASHALMI PIAC" tr(FT
I163 Bp., S&shalni t6r l.
Arlttszixn: I 47 I 223G2 42

CIB: 1070230148812500-51 100005
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P6nziigyi Terv 2017.6v
1. mell6klet

SZEMELYI JUTTATASOK
sorszdm 2016 vdrh.t6 2017 lory

1 1 883 000 2 272 800
2 Brutt6 bdr

3

4 BKV b6rlet 252 001rl 241 500
5. E.zs6bet utalv4ny/etkeztet6s 552 00(
6 P kertya/egy6b ,r80 000 1 500 000

8

JARULEKoK
ru16kok 4 289 U2 ,a 503 546

10

DOLOGI KIADASOK
sorszam 2015 vArh.t6 2017 to.v

11 Munka 6s vCd6fel6zerel6s. te 815 000 270 000
12 871 000 800 000

lrodaszer, nvomlatv6ny 15s 000 155 000
14 Fenntartasi anyaqok 640 000 6,{0 000
15.

16 T d posta ktsg. 280 000
17

18 Kdnyvelds. b6rszamfejtds 1 376 000 1 376 000
19 lal 350 00r 350 000
20. P6nzilgyi szobelat6s dija 323 000 323 000

Biztosit6s 184 000 184 000
22 Karbanlart66, lzomeltot6s, ,. 206 (m0 ,r 200 000

T0zv6delem, munkavddelem, kedevdirt. 4At 000 ,164 000
24. Plac 6s Havash. szoci6lis ,rendezv6nyek takaritdsa 4 526 000 ,{ ,(0O 000

Birons6Oi 4 't49 @0 4 000 000

26
fel nem sorott kdlts6g (hat6s6gi d energetikai

oktatas stb. 73 000 75 000

27
I

2 512 000 2 200 000

29
250 000 300 000

30 Belfoldi kiklldetds rendetv6nyre 791 000 000
3t es KertvSros PR k6lts. 2 52'l 000 1 000

Villamosenergia szolgdltatas diia I 270 000 8 500 000
34. G6z szolgeftatas dija 1 875 000 1 687 000

Viz 6s csatomadijak 1 38,{ 000 1 000 000

37

38.

39.

,,SASHALMI PIAC" KF-T
I 163 Bp., Snshalmi t6r l.
Ad6szim: I 47 I 2230). a"r

CtB: 10702301 -468 t 25io-5 I ii\r{ms

2017.03.06

KIADASOK

Brutt6 Iiszteletdii {FB)
12 050 6, 13 522 000

Rendsrercs $ t$yl futtlrttaok 13 t62 6m It 7A BN

7. S z e rn 6 I yh e z k.pcsotfu 6 k 6l b 6$6n fit ek,hozzelaruttEok I 711 600

.' 7,',lrl ;lk

Tisztit6szer. takaait6szer

,nyag I
280

Ko m n u n I klc I 6. sz oU e! b$ ro k 280 W

21.

nformatikai szolo6ltat6s

Szo,gel6$sl kltdiso* 181rs N0

rc p.ez errtt c t6, fi k A I de t6t 33r2 n 2 2n 000

Kizlizenl Nadesok ,2 52!' O@ ttl tooN
dtj 2'MNN

|,fu.



P6nz0gyi Terv 2017. 6v
1. mell6klet

MOKaDESI BEVETELEK
6ofszam Meqnevez6s 20tB v6rh!t6 2017 terv

39 lngatlan b6rbead6sa 37 S50 804 38 500 000
40 Napiiesy (nwstik adev6lele) 4 773 030 { 950 000
11 Kdztiss6gi terem berbeadasa I57't 771 I 800 000
42 Uzemeltetdsi k6lts6g zgs 212 330 000
43. Egyeb b6tueadAs 150 165 350 000
44 Reklam, marketing bevetelek 680 035 700 000
45 Kamatbev6telek 150 000 150 000
46. Katzdzemi diiak kiszbmldzdsa, k6zvelilett szolo.6rl. I 164 938 I 164 000
47 Automatak 6rbev6tele 181 780 200 000

18.

49 Egy6b bev6telek, rendkivtli bev6lelek 3 497 S73 3 000 000

50

6sszesir6 ADAToK

sorszim KIADASoK 2016 v6rtrt6 2017 totr
51 Szemelyijuttat6sok 15 236 640 17 536 300
52. J,ruldkok 1 269 U2 4 583 s46

Ooloqi kiaddsok 37 015 000 35 59.{ 000
54 lpariz6si ad6 996 000 1 000 000

sorszam BEyETELEK 2016 virhst6 ml7 brv
56 Miiktiddsi bev6telek 65 427 711 66 '1,&r 000

57

sorszam ERED'IENYTERV 20'16 Y6rhat6 2017 la.v
58 Kiaddsok 57 516 6E2 58 713 846
59 ECS 2 350 000 2 350 000
60 Bev6telek 65 427 711 66 144 000

T66aseqiad6 415 000 420 000

63.

,, SASHALMI PTAC" KT'T
l163 llp,, Sashahni tcr l.

Ad6sz6m: 141 12230-242
CIB: 10702301 48812500-51 100005

2017.03.06

BEVETELEK

A vdllalkor{s beYdtelei 6ssz6s€, a1 92e 738 $ ,tU 000

rlrjl

llkrl
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A tiirsasrig 2017. m6rcius 05-6n bocsiijtotta rendelkezdsemre a2017. €vet 6rint6 iizleri tervdt
abbril a c6lb6l, hogy az abban szerepl6 bev6teleket 6s kiaddsokat, valamint az i,zleti tev
koherenciiij:it ellen6rizzem.

Az tzleti terv szakmai tisszefiiggdseinek 6s mriszaki adatainak ellen6rz6se nem tartozott
feladataim kdz6.

Az tizleti tervet az al6bbi adatokkal:

il

66 144 eFt bev6tellel, melynek elemei:
- b6rbead6s

- napijegyek
- k6zciss6gi terem b6rbeaddsa
- iizemeltetdsik6lts6g
- egy6b b6rbeadris

- rekl6m, marketing
- p6nzi.igyi miiveletek bev6telei
- k<iziizemi dijak ki szrimldz6sa
- autamatdk 6rbev6tele
- egy6b bev6telek

61 484 eFt kiad:{ssal, melynek elemei:
- anyagiellegri kiadiisok
- szem6lyi jellegii riifordirdsok
- 6rt6kcs0kken6si leiri{s
- egy6b rdfordit6sok
- tiirsasdgi ad6

4 660 Ft ad6ziis ut6ni eredm6nnyel koherensnek tartom

Budapest, 2017. mr{rcius 06.

38 500 eFt

4 950 eFt

8 800 eFt
330 eFt
350 eFr

700 eFt

150 eFt

9 164 eFt
200 eFt

3 000 eFt

35 594 eFt
22 120 eFr

2 350 eFt

I 000 eFt
420 eFt

u*Qrf AL
Kiriily Zsuzsanna

Kamarai tag kdnyvvizsg6l6
Kamarai tagsdgi szim: OO7264

Ktinyvvizsgdl6i v6lcmdny

"Sashalmi Piac" lngatlanfejleszt6, Beruh6z6 6s tjzemeltet6 Kft.
(1163 Budapest, Havashalom utca 43.)

2017 . 6vi ilzleti terv6r6l
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Felligyel6 Bizotts{gi tll6s
jeryz6kdnyv

mely kdsziilt 2017.03.08. napj6n a Budapest, F6v6ros XVI. kerUleti Onkorm6nyzat
Polgrirmesteri I-livataldban (1 163. Budapest, Havashalom u. 43.) 16:30 6rakor kezd'6d6
Sashalmi Piac Kft. Felilgyel6 bizons6gi UIdsdn.

Jelen l6v6k:
Dr. Csomor Ervin - eln6k
Szatm6ry Lhszl| - tag
Dr. Seb6k Laszlf - tag
Kozma Viktor - iigyvezet6 igaz&at6

1/2017.03.08, hatf rozat

A Bizottsrig egyhangulag Kozma Viktort vdlasztja meg jegyz6kdnywezet<inek.

2 D017.03.08. hetfirozat

Az iil6s napirendje:
1. Uzemeltet6si szen6d6s m6dositdsa
2. 2017-es c6lpr6mium elfogaddsa
3. Megbizdsi szerz6d6s m6dositiisa
4. ?O77-es i]zleti terv elfogaddsa
5. Egyebek

A Bizotts6g elfogadja a napirendet.
A Bizottsrlg ddntdse 3 igen, egyhangi.
A Bizottsdg elfogadta a napirendet.

3/2017.03.08. hatitrozat

A Bizottsrig ddnt6se 3 igen, egyhangu.

4 D0 I 7 .03.08. hatir oztt

4 Bizottsdg javasolja a Kdpvisel6-testiilet r6sz6re, hogy a Budapest F6viiros XVI keriileti
onkormainyzata 6s a Sashalmi Piac Ingatlanfejleszt6, Beruhria6 6s Uzemeltet<i Kft. krjz6tt
kdtdtt iizemeltetdsi szerz6d6s kertiljdn m6dositiisra, amely alapjrln a Kft. 2017.06.01-t6l
kezdtid6en havi nett6 300.000 ft+efA iizemeltet6si dijat'fizet a tulajdonos onkorm6nyzat
rdsz6re.

A Bizottsrig javasolja" hogy az iizemeltet6si dijbll szirmazl bevdtel az dnkormrinyzatndl
keriiljdn elkiildnit6sre kiildn kriltsdgvet6si soron, 6s ezen bevdtellel megegyez6 6sszegben
szerepeljen az 6nkormilnyzat kdltsdgvet6sdben egy olyan kiadrisi sor, amely csak a sashalmi
Piac Kft. fltal iizemeltetett ingatlanok 6s t irgyi eszkdzdk beruhdzdsdra ,uiumirrt feftijitrisri,ra
fordithat6.

A Bizotts6g ddntdse 3 igen, egyhangri.



5/20 I 7.0-3.08. hatir ozat

A Bizotts6g az al6bbiak szerint javasolja az $gryezetb igezgatl ftszdre 2017 .6we a prdmium
feladatok kitiizesdt:

o Pr6mium 50 %o-a: a tervezett ingatlan b6rbead6s6b6l szdrmaz6 bev6tel
meghaladiisa

o Prdmium 40 %o-a: az iizleti tervben foglalt ad6zfu el6tti eredmdny meghaladdsa
r Prdmium l0 o/o-a: a kdzdssdgi terem bdrbeadrisdb6l sz,lrmaz| bevCtel meghaladdsa.

A prdmium mdrt6kdre vonatkoz6 javaslat: az 6ves szem6lyi brutt6 megbizdsi dij l0 %-a.

A Bizotts6g ddnt6se 3 igen, egyhangu.

k.m.f.

Jegm e

6 D0l 7 .03.08. hatir ozat

A Bizotts6g elfogadj4 hogy Kozma vikror itgyvezetd igq.gat6 megbizAsi dij6t havonta brutt6
475.000 forintban ri.Lllapitsrik meg 6s javasolja a me gbizAsi szent5dls m6dosft6s6t.

A Bizottsag ddntdse 3 igen, egyhangri.

T 2017.03.08. hatilr ozart

A Bizottsrig elfogadja 6s a K6pvisel6testtilet rdszdre elfogaddsra javasolja az 0gyvezet6 6ltal
el6terjesztett 2017-es tizleti tervet, annak eredeti form6j6ban.

A Bizott*ig ddntdse 3 igen, egyhangri.

Az Elndk az iJl{st lezlrla.

Pc;yt9 ==^=*
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mely ldtrejdtt egyrdszr6l
Budapest Fdvdros XVI. keriileti 6nkormdnyzat
ciml 1 163 Budapest, Havashalom u. 43.
ad6szlma: 15735791-2-42
banksz6mlasz6m a: 11784009-15516006
statisztikai sz:lntel: 15735791-8411-321-01
kepviseli: KovScs P6ter polg6rmester
mint: tulajdonos 6s 6nkormdnyzat
atovibbiakban: Tulajdonos

miisrdszr6l a

"Sashalmi Piacrr IngaUanfejles zt6, Berthlz| 6s Uzemeltetd Kortdtolt Feleldss6gil
Tfrsasdg
sz6khelye: 1163 Budapest, Sashalmi t6r 1.
C|gSegyzbsszAm: 01-09-916352
al6szilm: 14712230-2-42
KSHszAm: 14712230-6832-113-0t
kepviseli: Kozrna Viktor ii gryezqtf
mint: Fenntart6 ds Uzemeltet6
a tovibbiakban: tizemeltet6

kdzott az alulirott napon 6s helyen, az alfbbi tartalommal:

ILA szerz6d6s hatilya:
tr.1. Jelen szerz6dds 2014. jflius 15. napj6t6l 5 6v hatarozatt id6re, 2019. jrilius 14.

napjfig jdn l6tre.

1

EI6zm6nyek

A Kepvisel6-testtlet 784/2014. (vl.l8.) hatarozatabut ddntdtt a jelen iizemeltet6si
szerzb dis j 6v ihagyrisrir6 1.

I. A szerz6d6s tdrgra:
tl: Tulajdonos tulajdonit k€pezi a Budapest, XVI. keriilet 100739 hrsz alatti, a
10074112 hmz-6 lttldterulet, valamint az azokon taliLlhat6 felepitn6nyek (sashalmi piac
teriilete, Sportcsamok), tovabb6 a 100846 hrsz alatt felvett ki4park 6s egy6b epulet
megnevezcsfi ftildtertileten tal6lhat6 fel6pitn6ny (volt H6v meg6ll6), valaminra loog4g/l
hrsz alatt felvett, kdzteriileti besorolasri ingatlaaon Q{avashalom park) tal6lhat6 szoci6lis
pavilon, a tov6bbiakban rngatlan. Tulajdonos s rngatlarrt euen6rt6k n6lktil, a jelen
szerz6d6sben szab6lyozott feltdtel ek mellett az'a zpmeltet6 iizemeltetes6be adja.

r.2. Tekintettel arra, hogy Uzemeltet6 mar az Ingatlan birtok6ban van, 6s ismeri annak
miiszaki rlllapotrit, 6tadas-6w&eh eljrirdsra nem kertil sor.



IIII. Az i)zemeltetd jogai 6s ktitelezetts6gci:

m.1. Uzemeltet6 kdteles a Sashalmi piac teriilet6n ldv6 ldtesitmdnyekel teljes
felelciss6ggel ds hat6sk6rrel mijkddtetni a Tulajdonos 6rdek6nek 6s c6lkit{zdseinek teljes
k6ni k6pviseletdvel, a hasznositSsra Atengedett vagyonhasznosit6si c6lnak, a jelen
szerz6ddsben foglalt el6frdsoknak ds a hasanosit6sra vonatkoz6 tulajdonosi
rendelkez6seknek mcgfelel6en.

A1.2. Uzemeltet6 k6teles az lngatiant piack6nt i.lzemeltetni, 6s annak sor6n betartani a
piacok iizemeltet6s6re vonatkoz6 mindenkor hatAlyos jogszab|lyi 6s egy6b hat6s6gi
el6irasokat, kiil6n<is tekintettel a vonatkoz6 dnkorm6nyzati rendelet el6ir6saira.

Iil.3. tJzemeltet6 jogosult az lrrgatlan birtokl6s6ra, rendeltetdsszerli hasr.nllatira,
valamint hasznainak szed6s6re.

m.4. Uzemeltet6 jogosult az lngatlanon kialakitott tizleteket, sportcsamokot, szoci6lis
pavilont a piac jellegdnek megfelel6 cdlra bdrbe adni, tovdbbf napi jegyet szedni. A napi
jegyek 6s b6rleti dijak fajt6j6t ds mdrtdkltktzArllaglJznmeltetb jogosult meg6llap{tani.

m.5. Uzemeltet6 jogosult az I. l pontban megieldlt Ingatlan teriilet6n kereskedelmi-
uend€gliidipai szolgiitatist vigeznl A szolg6ltat6sok ellen6rt6ke teljes eglszlben az
Uzemeltet6t illetik meg.

m.6. IJzemeltetl jogosult az Ingatlat rlszteriiletlt, valamint M azon lalhlhat6
fel6pihn6nyeket a Tulajdonos ktildn enged6lye n6lkiil harmadik szem6lynek
alb6rletbe, illetve haszn6latba adni, legfeljebb a jelen Uzemeltetdsi szermdds
id6tartamara. Az egdsz ingatlant Uzemeltet6 kizar6lag a Tulajdonos kifejezett
hozz jirditsa eset6n jogosult alb6rletbe, ilietve hasznalatba adni. A hasznosit6sra
6tengedett vagyon hasznositrisdban harmadik szem6lyk6nt l<tzAr6lag term6szetes
szemdlyek vagy 5tl6that6 szervezetek vehetnek r6szt. IJzemeltet6 a jelen sznrzhdls
lejirtfuAl hosszabb kdtelezetts6get az Tngatlmra vonatkoz6an nem viillalhat, kiv6ve, ha
ehhez a Tulajdonos el6zetesen hozznj{flrlt.

IIl.7 . Uzemeltet6 kdteles gondoskodni az iizemeltet6s krir6be tartoz6 6let- 6s
balesetv6delmi, kdzngflszsdgngyi 6s egydb hat6s6gi el6irrisok betartasrir6l, valamint az
ezek megszegds6b6l ered6, j ogs zabilybm ellirt k6rok megfizet6s6r6l.

III.8. Uzemeltet6 kdteles a piac nyitvatartasi idej6r6l tbmeglAjlkoilatfus ritj6n
6j6koztafrn a lakoss6go! tov6bb6 kdteles a nyitvatartdsi idot, valamint a smlgriltai6si
dijteteleket tartalmazi taj5koztat6 tibl6t a piacon j6l l6that6 m6don elhelyezni.

m.9. Uzemeltet6 kdteles az riltala felhaszrdlni kivrint k,zszolgiltatAs szillit6ival
szerzfrd€st kdtni, is a ktizdzemi dijakat ezen szerz6d6s szerint megtdriteni. Az ebb6l
ad6d6 kockrizat (iizemeltetdsb6l val6 ki zir6s) az'Azemeltet6t terheli.

1I.10. uzemeltet6 kdteles az lngatlan egesz6nek, valamint az azan tal61hat6
fel6pitrn6nyelnek a karbantartas6t, 6llagrneg6vas6t folyamatosan, a j6 gazdt
m6dj6ra ellltni. Jelen szcrz6d6s id6tartama alatt az Uzemeltet6 kbtelei az
ingatlanokat karbantartani, a miik6d6s kdzben felmeriil6 hibrikat elhrlritani, 6s a
rendeltet6sszerii hasn:t lat};roz sziiks6ges feltdteleket biztositan i.

Itr.ll. A Tulajdonossal el6zetesen egyedetett tervek szerint lizemeltetl jogosult az
Ingatlan teriiletdn egy6b, saj6t k6ltsdgkerete terh6re tdrt6n6 beruhriz6s megval6siu{srira is.

2



111.12. Uzemeltet6 kdteles a piacon kialakitott iizletek tr.rlajdonosaival ds a b6rl6kkel a
jelen szerz6ddsb<il ered6 kdtelezettsdgeket betartatni.

Itr.13. Uzemeltet6 kdteles minden dv febru6r 15. napj6ig a Sashalmi Piac KJt. t6rgy6we
vonatkoz6 iizleti tervdt a Tulajdonos el6 terjesaeni. Az dves beszdmol6t az Uzemeltett5
kdteles a t*gy|vet kdvet6 m6jus l5-ig Tulajdonos el6 te{eszteni. Uzemeltetd kdteles a
Tulajdonos felhfvasira beszimol6si, nflv6ntart6si, adatszolg6ltatAsi kdtelezetts6g6r6J
szimot adni.
Az 'Uzemeltetlnek a kezelt vagyonra vonatkoz6an adatszolgAltat6si kdtelezettsdge van-
Uzemeltet6 lvente egyszer, a tbrgylvet k0vet6 Cv febru6r 15-6ig kdteles az Ingitlan 6s
egy6b vagyoru eszktizbk dllapotdnak tirgydvt vdlto-dsair6l a jegyzb iltal meghatfuozatt
m6don 6s formiiban adatot szolg6ltatni.

Itr. 15. Tulajdonos viseli az Ingatlanb6l a Havashalom parkban tal6lhat6 , 6s M Lltala jelen
szerz6d6ssel iizemeltetdsbe adott szocidlis pavilonra vonatkoz6an felmer[16 ilzemeltetdsi
k<iltscget, valamint ellatja a szocidlis pavilonra vonatkoz6an felrneritl6 foltjitasi
munk6latokat. Az lngatlan tovabbi kdzitzemi 6s itzemeltet6si kdlts6geinek meg fizd.Ese az
uzemeltet1 kdtelezettsdge. Az Ingatlan tertileten a piacteriilet tiszt6n tartasa, s a
keletkezett szemdt elt5volitasa az Uzemeltet6 feladata. A piaci szemdt szLllttas dija az
Uzemeltet6t terheli. Az Uzemeltet6 felel a kirosodast6f mentes kdmyezeti 6llapot
meg6rzes66rt.

m.16. Az Uzemeltet6 kitteles t0mi, hogy a Tulajdonos, illetve a szakhat6s6gok a
rendeltetCsszerfi hasan6latot a helyszinen ellen6rizze.
A Tulajdonos az ellenirzds id6ponddr6l annak megkezddse el6tt drtesiti az Uzemeltet6t,
egyfttal lAj6koztatja az ellenlrzlst v$gzfi szr:mllyekrbl, valamint az ellenlrzls targy6r6l,
celjfu6l. Az ellenlrzist vdgz6 szemdlyeket a Tulajdonos mindig az ellen6rizend6 feladat
szempontjdb6l megfelel6 szak6rtelemmel rendelkez6 szemdlyek, tov6bb6 a Gazdasrigi 6s
P6nztigyi Bizotts6g tagJat kdziil jeldli ki.

m.17. uzemeltet6 k6teles a megyei dllateg6szs6giigyi 6s 6lelmiszer-ellen6rz6 rillom6s
6lelmiszerhigi6niai kirendelts6ge rtszere frlland6 jelleggel ingyenes helyis6ghaszn6lati
jogot biztositani a vrisfu-, illetve a piac teriilet6n.

Itr.18. Gomba csak ott 6rusithat6, ahol a gomba.drusitds ellen6rzesdre 6s 6rusit6si
enged€ly kiaddsdra a piac teriilet6n a teljes nyitvatartdsi id6 alatt szakellen6r mffkddik. A
szakellen6r munkdj6hoz a helyis6g et azl)zcmelletb ktiteles tdritdsmentesen biztositani.

rn'.19- Az ingatlanon tal6lhat6 kdztizemeke - a b€rbe adott fel6pitrn6nyek kiv6tel6vel - a
kdznzemi szolg6ltat6kkal a fogyasnbi szerz6ddst az fJzcmeltetl k6ti meg. A kdzilzemek
fel6 a fogyaszt6i bejelent6si kiitelezettsdg 6s annak ktiltsdgei az'(Jznmeltetfit terhelik. A
fogyaszt6i szerzbd1.sek egy mrisolati p€ldriny6t az ']zemeltetlnek az onkormrlnyzat
r6sz6re 30 napon beliil be kell csatolni.

J
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mJ4. Az Uzemeltet6 tudom6sul veszi, hogy az ingatlanokat semmilyen formdban nern
terhelheti meg.



III.20. A vris6rok 6s piacok rendj6t, a forgalomba hozott termCkeket az ellen6rzCsre
jogosult hat6sdgok 6s ajegyz6 cllen6rzi. A v6sdr 6s a piac rendj6t megsze5bkJriel szemberr
kiszabhat6 p6tdij m6rtdk6t az {Jzemeltetb kdteles legaldbb kdt j6l l6that6 helyen
hirdetrn6nyben ktjzz€tenru. A hirdetm6nyben ismertetni kell a helyfoglalAs, a telepit6s
szalrnai szabilyok figyelembe v6tel6vel kialakitott sorrendj6t is.

111.21. 'Uznmeltetb a sznrzbdls id6tartama alatt haladdktalanul k6teles tAj6koztatni a
Tulajdonost:

a) ha ellene cs6d- vagy felsz6mol6si eljdr6s indult,
b) ha v6gelsz6mol6si eljfr6s kezdem9nyezls6te, vagy a jogut6d n6lkiili

megsziintet6sre ir6nyul6 bir6s6gi vagy hat6sigS int6zked6sre kedilt sor,

c) ha 3 h6napn6l r6gebben lejlrt k6ztartozfusa van, 6s amak megfizet6s6re nern
kapott halasztiist

d) ha ellene v6grehajtdsi elj6r,s indult,
e) mindazokr6l a viltoz6sokr6l, amelyekkel kapcsolatos tbjlkoztatlsi

kdtelezetts6get j ogszablly vagy a jelen szrrzfrd*s el6l{a.

III.22. '0zemeltet6 kdteles a Havashalom parkban ta161hat6,6s a Tulajdonos 61tal jelen
szerz6ddssel iizemeltet6sbe adott smci6lis pavilont folyomalss, iizemeltetni, melyb6t
szArmazl bevdtel Uzemeltet6t illeti meg. Uzemeltetd kdteles ell6tni a szociAlis pavilonra
vonatkoz6an felmertil6 karbantartlsi munkAlatokat 6s gondoskodni annak folyamatos
tiszt6ntartes6r6l.

V. A szerz6d6s megszffn6se:

v'I. Tnlajdonos jogosult a jelen szrtzi,dist azonnoli hatdllyal fehnondani,
amennyiben:
a) A Tulajdonosnak az Uzemeltet6 fel6 a lelen szrrziddsben meghatrirozott iizeneltet6i
ktitelezettsdgek elrnulaszt6sa vagy megszeg€se miatt ir6sban tett figyelmezte6se - az
abban el6irt hat6rid6ig - eredm6nyelen marad;
b) Az iizemeltetd az ingatlan piackdnt t6rt6n6 mtk6dtet6s6t folyamatosan h6t napot
meghalad6an 6nhib6j6b6l nem tudja biztositani. Az iizemeltet6s akadrl{y6t u, akad ly

ry.3. A Tulajdonos jogosult a rendeltet6sszerff hasznrilato! hasznositiist folyamatosan
ellen6rizni.

IV. A Tulajdonos jogai 6s kiitelezeth6gei:

fV.1. A Tulajdonos gyakorolja a tulajdonosi jogokat, 6s viseli azon ktitelezetts6geket,
mely jelen szerzfrdi.s alapjrln nem az Uzemeltet6t terheli.

rV.2. Tulajdonos jogosult a szelzbdls tartalm6val dsszefiigg6sben az Ingatlan, valarnint
az azot tal6lhat6 felepitm6nyek iizemeltet6set, 6llapot6t, a beruhrizisok, munk6latok
kivitelezds6t ellen6rizni, 6s dszrevdteleit, kifogrisait ir6sban megteruri.
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kezdet€t kovetl 24 6r6n belill az Uzemeltet6 kdteles a Tulajdonos kdpvisel6jdnek
bejelenteni;
c) AztJzemeltet6 az Ingatlanban kArt okoz;

d) Az 'iizemeltetb alapszabhlyfibar, rbgzitelt m6don jogut6d ndlktili megszitnds6t
hatArozza el, vagy a megsz{lntet6sdt kezdem9nyezik;

e) Az lJzrmeltet6 a szAmAra jogszab6lyban el6irt kdtelezettsdg6t megsCrti, vagy a jelen
szerz6d6sben el6irt kdtelez€tts6g6t srilyosan megszegi;

f) Az izemeltet6 ellen a jelen sznrz6d6s hat6ly6nak id6tartama alatt cs<id- vagyz

felszrlmol6si elj6ris indul;
g) Az lJzsmeltet6 ad6-, illet6k-, v6m- vagy t6rsadalombiztosit6si j6rul6k tartoz6sa tdbb
mint hat h6napja lej6rt, 6s ennek megfizet6s6re halaszt6st nem kapott;
h) AzlJzsmeltet6 a jelen szerzbdls megkdtdsdt kcivet6en be6llott korillmdny folyuin m6r
nem min6siil az Nvtv. szerint 6fl6that6 szervezetnek.

V.3. A rendkiviili feknond6s joga a m6sik f1lhez intlzett t6rtivev6nyes lev6lben
kdzlend6 inisos nyilatkozattal gyakorolhat6, legal6bb 15 napos hatdrid6 betartdsa mellett
a targyh6 v6g6re sz6l6an. Felmond6s eset6n a Felek kdtelesek egymAssal elsz6molni.

V.4. A jelen szerz6d6s el6z6 pontjaiban felsorolt okok miatti, rendes, vagy azonnali
hatrillyal tdrt6n6 megszfindse esetdn Uzemeltet6 semmilyen Wrr:ilWi ellentdtelez6sre
nem tarthat igdnyt a Tulajdonossal szemben.

V.5. Uzemeltet6 kdtelezettsdget v6llal arra, hogy a jelen sznrzld€s brirmely okb6l
t6rt6n6 megszflndse esetdn a sz*rzidc;s megsz0n6sdt6l sz6mitott 30 napon beltil az
Ingatlant, valamint az aznn tal6lhat6 feldpitrndnyeket rendeltet6sszerfi hasznrilatra
alkalmas, az ellelt bdrleti id6hitz igazod6 6llapotban, leltAr szerint a Tulajdonosnak
visszaadja.

VI. Jelen szerz6d6sben haszndlt fogalmak 6s 6rtelmez6sek

Alv6llalkoz6: az a termlszetes, vagy jogi szem6ly, ^tnely az ingatlanok egy rlszlt
haszn6lat c6ljrira b6rbe, illetve hasaositrisba veszi az'Aze;rrreltet6t6l.

E szerz6d6s teljesftdse sonin a karbantariis fogalma alatt a szimvitelr6l szol6 2000. 6vi
C. t6rvdny 3.$(4) bekezdds 9. pontj6ban szerepl<i fogalmat kell erteru, azaz

karbantart6s: a haszruilatban l6v6 trirgyi eszkdzdk folyamatos, zavarta)an,
biztons6gos iizemeltet6s6t szolg616 javitdsi, karbantartisi tev6kenys6g, ide6rtve a
tervszerfi megelizi karbantartiist, a hosszabb id6szakonk6nt, de rendszeresen
visszat6r6 nagyjavittrst, is mindazon javltdsi, karbantartisi tev6kenysdget, amelyet a
rendeltetdsszerfi haszn6lat 6rdek6ben el kell v5geni, amely a folyamatos
elhaszn6l6 dris rendszeres helyr eiihtisSt eredm6nyezi.

,:

Y.2. A Felek b6rmelyike jogosult az V.1. pontban foglaltakon tul a jelen szerzid9,st
rendkiviili felmondilssal megsztlntetni, amennyiben a jogviszony folytat6sa a mSsik f61
srilyos szerz6ddsszegdse miatt m6r nem 611 6rdek6ben.



YIl. Zir6 rendelkez6sek:

V[.1. Uzemeltet6 kijelenti, hogy a Nrtv. szerinti, a tdrv6ny ere.i6n6l fogva 6ll6lhat6
szervezetnek min6sill.

vll.2. A jelen szerz6ddsben nem szabAlyozott kdrddsekben a Polgdri Tdrv6nykdnyv, a
piacokra 6s v6s6roka vonatkoz6 mindenkor hat6lyos jogszab6lyok, valarntal az
Onkormrinyzat mindenkor hat6lyos rendeleteinek rendelkez6sei az ir6nyad6k.

A jelen 6 sz6mozott oldalb 6l Lll6 szcrzbdlst a Felek k6lcs6ndsen dtolvastdk,6s azt, mint
szerzbddsi akaratukkal min denben megegy ezbt, j 6v 6hagy 6lag al{irjAk.

Budapest, mJoL0g. t, Ker6/o
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5. r-*ef-Ai.L-L+

Uzrrmlrrrrsl szERZ6DES MODosiTAs

mely l6trej6tt egyrdszr6l
Budapest F6v6ros XVI. keriileti Onkormdnyzat
cim: 1163 Budapest, Havashalom u' 43.

ad6szirna: 15735'791-2-42
bankszilrnlaszdm a: ll7 84009- I 5516006
statisztikaisziimjel: 15735791-8411-321-01
kdpviseli: Kovrics Pdter polgiiLrmester

mint: tulajdonos 6s OnkormdLnYzat

atov6bbiakban: Tulajdonos

mrisr6szrol a

"Sashalmi Piac" Ingattanfej leszt6, Beruh6zti 6s 0zemeltet6 Korl{tolt Felel6ss6gii

Tirsas{g
szdkhelye: 1163 Budapest, Sashalmi t6r l.
Cdgjegyz6sszlm: 0l-09-916352
ad6sz6m: 14712230-2-42
KSH sz6m: 14712230-6832-113-01
kdpviseli: Kozma Viktor iigyvezet6

mint: Fenntart6 6s Uzemelteto
a tov6bbiakban: ilzemeltet6

kozdtt (egyiittesen: Szerz6d6 Felek) az alulirott napon 6s helyen, az alibbi tartalommal:

El6zm6nyek

Tulaidonos ds Uzemetteto 2014.07.09. napj6n Uzemeltetdsi szerz<iddst kotdtt a

Kdpvisel6-testiil et l84l2ol4. (vl.l8.) hat6rozata alapjan a Tulajdonos tulajdonat k6pezo

Budapest, XVI. keriilet 100739 hrsz alatti, a 100741 12 htsz-t fttldtertilet, valamint az

azokon takllhat6 fel6pitm6nyek (Sashalmi piac teriilete, Sportcsamok), tovdbbrl a 100846

hrsz alatt felvett k6zpark 6s egy6b dp0let megnevez6sri ltildtertileten tatdlhat6 fel6pitm6ny

(volt Hdv megdll6), valamint a 100849/l hrsz alatt felvett, kozteriileti besorolas[

ingatlanon (Havashalom park) tal6that6 szoci6lis pavilon (a tovribbiakban egytittesen:

Ingatlan) tizemeltet6se triLrgydban.

Tekintettel a Kdpvisel6-testtilet . . ../2017. (111.22.) szAm'6 hatlrozatina Szerz6d<i Felek az

al6bbiakban iillapodnak meg:

1 . Szerz6d6 Felek az Uzemeltet6si szerz6dds I. I . pondrit az akibbiakra m6dositj6k:

t.t. Tulajdonos tulajdondt kdpezi a Budapest, wl. kertilet 100739 hrsz qlatti, a

100741/2 hrsz-u fAldtertilet, valamint az azokon taldlhat6 feldpitmdnyek (Sashalmi piac

tertilete, sportcsarnok), tovtibbti a 100846 hrsz alatt felvett kdzpark ds egtdb dptilet

megnevezisii fAldrcriileren taldlhatd fetdpitmdny (volt Hdv megill6), valamint a 100849/1

hriz alatt feliett, kdzteriileti besoroldsti ingatlanon (Havashalom park) taldlhat6 szocicilis

pavilon, a rovdbbiakban Ingatlan. Tulaidonos az Ingallant 300'000,- p1 + Afa

tizemeltetdsi dij ellendben, a jelen szerzdddsben szabdlyozott feltdtelek mellett az

Azemel t et d iize me lt e t dsd b e adj a.
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2. Szerzi5di5 Felek az Uzemeltetdsi szerziidl.s lll.23
hatiirozz6k meg:

uj pontjakdnt a ktjvetkez6ket

uzemeltetd az zemeltetdsi dijat havonta egrcnl| rdszletekben a Tulajdonos dltal
kidllitott szamla ellendben a szdmldn jelzett eseddkessdgi idfipontig fizeti meg a
Tulajdonos 1 1 7 81009-i 5 5 16006 szdmil banlcztimldjdra.

Felek megdllapodnak abban, hop 15 napot meghalad| fizetdsi k|sedelem esetdn
Tulajdonos a lejdrt tartozdsdt a Ptk. szerint meghatdrozott mdrtdk kdsedelmi komattal
karcles megllizetni. A kdsedelmi kamat drudnyes[tise nem sztinteti meg a Tulajdonos azon
jogdt' hog diifizetdsi szerzdddsszegds miatt a jelen uzemeltetdsi szerz1ddst felmondja.

3. Szerz<id6 Felek az Uzemeltetdsi szerzod6s v.l. [j g) pontjakdnt a krivetkez<iket
hatArozzirk meg:
g) Az llzemeltetd az iizemeltetdsi dij megfizetisdre megdllapitort idhpontig a dijar nem
fizeti meg. Tulajdonos ezen esetben kateles - a k\vetkezmdnyelcre /igelieztetissel - a
teljesitdsre irdsban felsz6litani, ds amennyiben az Azemeltet1 a felsz6titdsnak nyolc
napon beltil nem tesz eleget, a Tulajdonos a hatdrid1 leteltdt1t szdmirofi nyolc napon
be ltil ir dsban felmonddss al dlhe t.

4. Jelen szerz6d6s m6dositris 2017.06.01. napj6n l6p hatrilyba.

5. Felek az Uzemeltet6si szerz6dds jelen m6dositrissal nem drintett rendel6kezdseit
veltozatlan tartalommal hatrilyban 6s drvdnyben tartanak.

6. Uzemelteto kijelenti, hogy a Nvtv. szerinti, a tdrv6ny erej6ndl fogva 6tkithat6
szervezetnek min<isUl.

A jelen szerzod6s m6dositiisban nem szabiilyozott k6rd6sekben a polgiiri r6rv6nykdnyv,a
piacokra ds viisrirokra vonatkoz6 mindenkor hatiilyos jogszabrilyok, valamint az
0nkormrinyzat mindenkor hatiilyos rendeleteinek rendellez6iei-az ininyad6k.

A jelen 2 szamozott oldalb6l rill6 szerz6dds m6dositdst a Szerzrido felek kdlcscindsen
etolvastdk, ds azt, mint szerz6ddsi akaratukkal mindenben megegyez<it, j6vrihagy6lag
al6irjdk.

Budapest,

Kozma Viktor iigyvezet6
"Sashalmi Piac" Kft.
Uzemeltet6

A szerzoddst ellenjegyzem

Kovrics P6ter pol96rmester
Budapest F6vriros XVI. keriileti 6nkormrlnyzat

Tulajdonos
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PREMruM FELADATOK

A Sashalmi Piac Kft, mint 100%-os cinkorm6nyzati tulajdonri tirsasrlg vezet5 rill6sri
munkavdllal6ira vonatkoz6an a 10312010. (III.3) Kt. hatfurozat alapjan javadalmaz:isi
szab6lyzat kertilt el foga&isra.

A kdztulajdonban rill6 gazdasrigi trirsas6g takarikosabb mrik6dds6r6l sz6l6 2009. dvi CXII.
Tdrv6ny 5. $ (2) bekezddsdben foglaltak szerint teljesitrn6nykdvetelm6nykdnt az iizleti terv Ib
szamainak teljesit6se mellett csak olyan feltdtel hatrirozhat6 meg, amelynek teljesitdse a
munkak<ir elv6rhat6 szak6rtelemmel ds gondossdggal val6 elkit6san tulmutat6, objektiven
meghat^rirozhat6 teljesitmdnyt takar.
A vezetiS 6llisri munkav illal6 szArnfua a tiirgydwe vonatkoz6an legalibb kett<i
pr6miumfeladatot kell szabni,6s meg kell hatrirozni aa is, hogy az adott feladat teljesitdse
esetdn az 6ves prdmium mekkora r6sze illeti meg a munkavrillal6t.

A pr6miumfeladatok meghatdrozis6n6l az alibbi szempontokat kell 6rv6nyesiteni:
- a prdmiumfeladat teljesit6se objektive m6rhet6, megit6lhet6 legyen
- a pr6miumfeladat teljesitdse alapvet6en a yezetl ri,lftisir munkavrillal6

munkav6gzes6t6l, illetve riltala befolyasolhat6 ktirtilmdnyekt6l fiiggldn
- vezett rillisri munkavdllal6 szimiira csak olyan feladat tfizhet6 ki

prdmiumfeladatkdn! melynek teljesitdse a mindenkori jogi- ds gazdas6gi
sz.abilyoz6k, jogszabalyok 6s egydb ktirtilmdnyek kttztitt a munkav6llal6t6l
elvrlrhat6, illetve azokkal nem ellent6tes.

Ezen szzb lyzat 5.1.4. pontja alapjri.n az iigyvezet6 igazgat6 ftszme 2017.6we az al6bbi
pr6mium feladatok kitrizes6t javaslom:

r Prdmium 50 %o-a: a tervezetl ingatlan b6rbeadris6bol szirmaz6 bev6tel
meghaladrisa

o Premium 40 Yo-a: az ilz)eti tervben foglalt ad6zis el6tti eredm6ny meehalad6sa
o pft11irrm 10 %o-a: a kdz6ss6gi terem b6rbeadfsib6l szdrmaz6 bev6tel meghaladrisa.

A premiun mdrt6kdre vonatkoz6 javaslat: az 6ves szem6lyi brutt6 b6r l0 %-a.

Budapes! 2017. mrircius 8.
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Dr Csomor Ervin '
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