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Tisztelt Gazdasági Bizottság! 
 
Az Integrit-XX Kft. aktuális helyzetének vizsgálata alapján úgy tűnik, hogy idén elkerülhetetlen 

a veszteség. Amint azt korábban is leírtam, az Integrit-XX Kft által kezelt területeken olyan sok 

a feladat, hogy ha magas nyereség maradna, az véleményem szerint azt jelentené, hogy nem 

végezzük jól a dolgunkat, hiszen bármennyi pénzt fordíthatunk a piacok állagmegóvására, vagy 

telephelyeink karbantartására, fejlesztésére. Ezért is alakult úgy, hogy a cég hosszú évek óta 

nulla közeli pozitív eredményt produkált. A koronavírus okozta válság és az ezzel kapcsolatban 

hozott intézkedések azonban olyan változásokat jelentettek, melyeket már nem tudunk 

áthidalni. 

 

Az aktuális helyzet szerint költségeink mindösszesen 1%-kal növekednek, bevételeink 1%-kal 

csökkennek ez mégis 6.000.000-Ft veszteséget jelent. 

A bevétel csökkenésének egyik oka, hogy a koronavírus nyomán, a piacokon számos termelő 
és kereskedő maradt el. Ezt tetézte, hogy a vonatkozó kormányrendelet szerint számos üzlet 
(vendéglátó, ruha-, táskaüzlet, stb.) esetében el kellett engednünk több havi bérleti díjat. 
(Ezek közül a legtöbb folyamatosan nyitva volt.) Ide tartozik, hogy a Képviselőtestület – nagyon 
helyesen – most már évek óta jóváhagyta a piaci díjak inflációs emelését, de a 2020-as árindex 
változás alapján jóváhagyott díjat (3,3%) a veszélyhelyzeti szabályok miatt nem 
érvényesíthettük. 
 
Míg 2020-ban a piacok önkormányzattal kapcsolatos bevétele 79.671 e-Ft addig az aktuális 

számítások szerint 2021-ben 75.100 e-Ft lesz. 

 

Költségeinket úgy tudtuk gyakorlatilag szinten tartani, hogy nem emeltünk béreket és számos 

munkát visszafogtunk. Amíg a munkaerő-piaci bérek igen jelentős mértékben nőttek az elmúlt 

években, addig a nálunk adott fizetések egyre kevésbé versenyképesek. Számos kollégánknak 

van 200 e-Ft alatt a nettó fizetése. Ennél gyakran egy kezdő pénztáros is többet kap, de egy 
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éttermi mosogató biztosan. Tekintettel arra, hogy nálunk a legtöbb munkakör speciális 

képzést és gyakorlatot igényel, hogy a legtöbben érzékeny személyes adatokat és/vagy 

készpénzt kezelnek, emelnünk kellene a béreket. Ez azért is fontos, mert képzett és 

megbízható munkatársaink rendkívül keresettek a hasonló tevékenységet folytató cégeknél. 

Ha ezen jövőre sem tudunk változtatni, biztosan súlyos munkaerőhiánnyal fogunk küzdeni. 

 

 

Az Integrit-XX Kft. három meghatározott fő tevékenységi területén az alábbiakról 

számolhatunk be: 

 
Társasházkezelés 
 
A veszélyhelyzet miatt meghatározott közgyűlési időszak idén október 15-ig tartott. Sikerült 
valamennyi közgyűlést időben megtartanunk. Ez munkatársaim számára rendkívül 
megerőltető időszak, de sajnos pihenésre ezután sem lesz lehetőség, mert kezdődik a 
határozatok végrehajtása. 
 
Piacüzemeltetés 
 
Különösebb konfliktusról, rendzavarásról nem tudok beszámolni. 
 
Talán Önöknek is feltűnt, hogy a piac udvari részén elég sok stand üres. Ennek okait már 
többször, részletesen fejtegettem. Szeretnénk valamiként jobban hasznosítani a felszabadult 
részt. Vannak ötleteink, de bármilyen a piac profiljába illő, jó javaslatot örömmel fogadunk. 
 
Helyiséggazdálkodás 
 
Az idei év során a bérleményellenőrzés megint nem volt könnyű. Munkatársaim az év első öt 
hónapjában az üres lakás és nem lakás célú ingatlanokat ellenőrizték, illetve az adminisztratív 
feladatokat láttak el. A bezárt közintézmények felmérése zavartalanul folytatódott. A tilalmak 
feloldásával újra kezdődött a lakott ingatlanok ellenőrzése. Úgy látjuk, hogy megfeszített 
munkával, a felállított ütemtervvel sikerül befejeznünk év végéig az ellenőrzéseket.  
 
 
Az előterjesztést készítette: Potoczky Attila az Integrit-XX Kft. ügyvezetője 
 
B u d a p e s t, 2021. október 19. 
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