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Megjelenik kéthetente

Ünnepi nyitva tartás

Az utóbbi hónapokban kialakított és
azóta jól bevált gyakorlattá vált, hogy a
helyiséggazdálkodás – kötési napokon –
alkalmazkodik a főpénztár nyitva tartásához,
vagyis 20:00 órától lehet a kártyákat feltölteni
és ezt követően a kötéseket intézni. Ezzel
lényegesen
lerövidült
az
ügyintézéshez
szükséges idő, a termelői helybiztosítás
minimális várakozást igényel.

A Mindenszentek ünnepi munkarendje nyitva
tartásunkat az alábbiak szerint módosítja:
Október 30-án, (vasárnap) 20:00 órától,
31-én 02:00 óráig leszünk nyitva.
Október 31-én, (hétfőn) este nem nyitunk ki.
A nagybani következő nyitva tartási napja:
november 1. (kedd) 20:00 órától.

Novemberi helybiztosítás
Felhívjuk a helybiztosításos termelők figyelmét, hogy a hó végi hosszabbítás utolsó napja:
október 27-én 20:00 órától, 28-án 02:00
óráig! A kihelyezett felhívásokon is ez olvasható, de esetleg elkerülheti a figyelmet. Azért
tartjuk fontosnak a figyelmeztetést, mert
vasárnap, azaz 30-án este még az októberi
helybiztosítás van érvényben. Ezen a napon
viszont nincs ügyintézés, mivel október 31-e,
hétfő a munkanap áthelyezés miatt (a
helyiséggazdálkodáson dolgozó munkatársakra
is érvényesen) munkaszüneti nap lesz.
Azon termelőknek, akik arra számítanak, hogy
vasárnap este még a novemberi helyüket le
tudják kötni, rossz hír, hogy nem lesz rá
lehetőségük. A következő kötési nap: november
1-e, 20:00 órától. Ez már az új helyek
igénylésének napja. Természetesen, akik elmulasztották az állandó hely lekötését, a hónap
első munkanapjának számító nov. 1-én pótolni
tudják. A kedd esti belépésük azonban
akadályba ütközik, a főkapun való áthaladás
legfeljebb külön engedéllyel lehetséges.
Ezúton emlékeztetjük termelőinket arra, hogy
jövő évi helyigényüket legkésőbb december 18ig a helyiséggazdálkodáson jelezni kell! Mindig
akadnak, akik lecsúsznak a jelzett időpontról,
de még rosszabb, ha be sem jelentik. A
termelők érdeke, hogy bebiztosítsák állandó –
éves szinten legalább hat hónapig használt –
helyüket.

Hulladékmentesen
A zöldség-gyümölcsáru kezelés velejárója a
hulladék keletkezése. A „hulladékmentesen”
megszólítással nem ezt kívánjuk kiküszöbölni,
mert nyilvánvaló, hogy lehetetlen. Inkább a
rendetlen, sőt szabálytalan szemételhelyezés
ürügyén vetjük papírra az alábbi sorokat.
Nem térnénk ki a szemét származására (kívülről behozott, vagy itt kitermelt), a szelektív
kezelésére sem (épp eleget írtunk ebben a
témában). Nem emelnénk ki azt sem, hogy ki,
miben vét az árusítási kultúra ellen, vagy szegi
meg a házirendet. Inkább a nagybani árusítás
munkaegészségügyi, esztétikai feltételeire
emlékeztetjük a piacosokat. Folyamatos gondot
jelent, hogy a renitens kereskedőket, termelőket, vásárlókat milyen módszerrel lehetne - a
hulladékmentesen cél érdekében – megváltoztatni, kultúráltabb hozzáállásra bírni. Nem
kívánjuk a leghatásosabbnak tűnő eszközünket,
a piaci kitiltást bevetni, de szükség esetén sor
kerülhet erre is. Mégis abban bízunk, hogy nem
lesz rá szükség, amennyiben mindenki elkötelezi
magát a tiszta, rendes, kultúrált piac
elvárásainak.

25. születésnapot ünnepeltünk
A nagybani piac megnyitásának 25. évfordulója
alkalmából rendezett ünnepi programokon – a
nagybani piacon és az EURÓPA hajón tartott
fogadáson – készült fotókat az alábbi linken
lehet
megtekinteni:
http://www.nagybani.hu/docs.php.
Időközben
elkészültek az ünnepség mindkét helyszínén
készült filmek is, amelyek ugyancsak web-
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facebook

oldalunkon

A nagybanin dolgozókért
A BNP társasága bővíteni kívánja szolgáltatását, mégpedig abba az irányba, hogy a piacon
alkalmazásban álló munkavállalók, a bérlők
alkalmazottai számára - adott kereteken belül –
újabb parkolási lehetőségeket alakítson ki. Első
lépésként vizsgáljuk, hogy mely helyen célszerű
és hány személygépkocsi számára lehetne
kultúrált, kényelmes körülményt biztosítani. A
beruházás másik, nem elhanyagolható szempontja a költséghatékonyság. Döntést követően
a részletekről, feltételekről az érdeklődőket
értesítjük.

Információk termelőknek
A nagybani piac jogszabályfigyelőjében sok
olyan fontos információra akadtunk, amelyeket
az alábbiakban osztunk meg.
1./ A családi gazdálkodóknak, családi gazdálkodásoknak, illetve a gazdasági ügyeiket intéző
szakembereknek (könyvelőknek) feltétlenül
tisztában kell lenniük az alábbiakkal:
A személyi jövedelemadóról szóló törvény 6.
számú melléklet III. fejezetének e pontja
szerint, a családi gazdálkodó és a családi gazdaságban nem foglalkoztatottként közreműködő
családtagok jövedelmét az őstermelői bevételükből kell megállapítani. A közös őstermelői
tevékenység feltétele, hogy a tagoknak közös
háztartásban kell élniük.
A jövedelemszámítás során az őstermelői
tevékenységből származó bevétel és kiadás
összegét el kell osztani a családi gazdaságban
közreműködő tagok számával, és ebből kiindulva
kell megállapítani családtagonként a jövedelmet.
A létszámadatoknál főszabály, hogy azokat a
magánszemélyeket lehet figyelembe venni, akik
az adóév utolsó napján a családi gazdaság tagjai
voltak. Fontos azt is tudni, hogy nincs jelentősége annak, a magánszemély mikor válik a családi gazdaság tagjává, így például a decemberben
belépő tag is ugyanolyan mértékben számít az

elosztásnál, mint az, aki az adóév egészében
tagja volt a családi gazdaságnak.
2./A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK)
szeptember végéig 190 ezer új típusú őstermelő igazolványt adott ki a július végéig
igényelőknek. A tájékoztatós szerint azok az
őstermelők, akik igényelték, de valamilyen technikai ok miatt még nem kapták meg igazolványaikat, a NAK falugazdászaitól kaphatnak
információt.
Év végéig a mintegy 100 ezer régi, papír alapú
igazolvánnyal rendelkező őstermelőnek is
igényelnie kell a kártyát, ha 2017. január 1-jétől
őstermelőként, jogfolytonosan kívánja folytatni
a gazdálkodást.
3./ A kkv-k (kis- és középvállalkozások) versenyképességének erősítését célzó garanciaprogram (COSME) keretében akár kétezer, főként mezőgazdasági vállalat is finanszírozáshoz
juthat Magyarországon – adta hírül az MTI.
Javaslatunk, hogy a finanszírozási feltételek
iránt érdeklődők kérjék hozzáértők segítségét.

Kereslet-kínálat
A
többnapos
munkaszünet
természetes
velejárója – itt a piacon is – a kereslet
erősödése. A közelgő ünnep előtt, már a hét
elején érzékelhető volt az élénkülés, a vásárlói
kedv meghaladta az átlagos szintet. A piaci
kínálat rutinosan készül a várható keresleti
érdeklődésre.
Nem feltétlenül jár drágulással a keresleti piac.
A hazai kígyóuborka ugrásszerű árváltozása –
egy hét alatt kilónként közel 100 Ft-tal kerül
többe), sem ennek tudható be, hanem az
október végén menetrendszerűen visszatérő
jelenségnek, a termesztési vákuumnak.
Az
uborka, de a többi primőr későbbi árváltozása
pedig az időközben piacra kerülő importáru
mennyiségétől függ majd. A nagybani piac
kínálati mérlege szerint csökkenőben van a
termelői felhozatal, és nő az importáru
mennyisége (egyelőre a hazai van túlsúlyban).
Kiadja a Budapesti Nagybani Piac Zrt.
Szerkeszti: Földesné Kocsis Mária

