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Pesterzsébet Önkormányzata 
Gazdasági Bizottsága 
 
Budapest  
Kossuth Lajos tér 1. 
1201 

Tárgy: Integrit-XX Kft. 2021 novemberi tájékoztató 
 
 
Tisztelt Gazdasági Bizottság! 
 
Elnézést kérek a késedelemért, de a Karácsonyi Vásár építésének hete, mindig nagyon nehéz 

számunkra. 

 

Mint azt Önök is tapasztalhatták elkezdődött a Karácsonyi Vásár. Természetesen – mint 

minden évben - ennek is vannak gyermekbetegségei, de remélem, hogy néhány napon belül 

ezek eltűnnek.  

 

A Veszélyhelyzetre tekintettel idén nem építettük fel a Mikulásházat, mivel nem tartottuk 

helyesnek számos embert összezárni egy szűk térbe, akár hosszú órákra. Többek közt a 

távolságtartás okán, idén nem lesz nagy színpad sem, de egy kis pódiumról, helyi zenészek 

fogják ízlésesen szórakoztatni a vásár látogatóit. Újdonság a nagy, többnyire nyitott 

étkezősátor, mely kellemesebb körülményeket teremt a helyben vásárolt finom falatok 

elfogyasztásához. Idén a műsorok közötti időben diszkrét, karácsonyi háttérzenét sugárzunk. 

Új egységes díszkivilágítással láttuk el a pavilonokat. A notórius csavarozókat, ponyvázókat, 

túlpakolókat folyamatosan üldözzük. 

 

A Pesterzsébeti Karácsonyi Vásár idén december 24-ig lesz nyitva. 

 

A Veszélyhelyzetre és a fokozódó fertőzésveszélyre tekintettel az Integrit-XX valamennyi 

irodájában igyekszünk elkerülni, vagy minimalizálni a személyes ügyfélfogadást. Sajnos már 

több munkatársunk produkált pozitív tesztet az elmúlt hetekben, de mérlegelve a 

lehetőségeket és a veszélyeket, egyelőre nem vezettünk be általános otthoni munkavégzést. 

Szigorítottunk a maszkviselés szabályain és a munkaidő során, kizárólag a saját irodában, 

szobában nem kötelező a viselet, de ott is csak addig, amíg valaki be nem lép. 
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Az Integrit-XX Kft. három meghatározott fő tevékenységi területén az alábbiakról 

számolhatunk be: 

 
Társasházkezelés 
 
Társasházkezelő csoportunk sikeresen átköltözött az Igló u. 6. szám alatt található irodába. 
Ennek biztosítását ezúton is köszönjük. Az iroda egésze megközelíthető akadálymentesen. A 
megfelelő számú helyiség biztosítja a diszkrét személyes ügykezelést és a GDPR szabályainak 
betarthatóságát. A piac hátsó részén található, emeleti irodáink kiadása megkezdődött. 
 
Piacüzemeltetés 
 
Az elmúlt időszakban egy komolyabb konfliktus és rendzavarás volt a piacon, melyet 
munkatársaim, gyorsan és szakszerűen kezeltek. 
 
December 10-én, a Tátra téren megkezdődik a fenyőfa árusítás. Kérem Önök is terjesszék, 
hogy itt található Pesterzsébet legnagyobb választéka. Négy kereskedő és öt termelő fog 
versengeni a vásárlók kegyeiért. 
 
Sajnos az esős, hideg időben gyakrabban történnek balesetek. A mai napon is elesett egy idős 
néni, akihez mentőt kellett hívni. Javasoljuk mindenkinek, amennyiben van erre lehetőség, 
hogy idős, bizonytalan mozgású hozzátartozóit, ismerőseit kísérje el a piacra vagy akár a 
Karácsonyi vásárba. 
 
A Pesterzsébeti Piacok ünnepi nyitva-tartása az alábbiak szerint alakul: 
 
Ünnepi nyitva tartás Tátra téri piac: 
 
december 18.  szombat 6.00-16.00 
december 19. vasárnap 7.00.-13.00 
december 24.péntek  6.00.-12.00 
december 25.szombat ZÁRVA 
december 26. vasárnap ZÁRVA 
december 27. hétfő  7.00.-14.00 
december 28. kedd  6.00-17.00 
december 29. szerda  6.00-17.00 
december 30. csütörtök 6.00-17.00 
december  31. péntek 6.00-12.00 
január     01.  szombat ZÁRVA 
 
Ünnepi nyitva tartás Vörösmarty téri piac: 
 
december 24.péntek  6.00.-12.00 
december 25.szombat ZÁRVA 
december 26. vasárnap ZÁRVA 
december  31. péntek 6.00-12.00 
január 01.  szombat  ZÁRVA 
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Helyiséggazdálkodás 
 
Sajnos a Koronavírus ezt a csoportunkat is érinti, ami nem is csoda, hiszen itt dolgozó 
munkatársaim nap mint nap rengeteg emberrel találkoznak és töltenek el több kevesebb időt. 
Meggyőződésem, hogy a folyamatos maszkviselés csökkenti a fertőzés kockázatát, de 
nyilvánvalóan mindent nem küszöböl ki. Az aktuális helyzetben komoly dilemma a 
lakásellenőrzés folytatása, de munkatársaim szeretnék befejezni az idei munkájukat. 
Természetesen, ha valaki a veszélyhelyzet miatt elzárkózik a lakás ellenőrzésétől, azt 
tiszteletben tartjuk, és későbbre halasztjuk. Ennek ellenére 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. november 26. 
 
 
 
        Üdvözlettel: 
 
           

 Potoczky Attila   
ügyvezető igazgató

   
    


