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peresztegi Dániel, mint a péter P. Bútoripari Kft. ügyvezetője, az alábbi folyamatban lévő beruházásainkról

szeretném tájékoztatni, engedje meg, hogy röviden bemutassam fejlesztéseinket melyek a Péter P. BÚtoriPari

Kft, Gencsapátiban található telephelyén valósulnak meg.

2018-ban 2019-elején megvalósult beruházások:

2018-ban első ütemként új épületet építettünk telephelyünkön mely kiszolgáló egységként és kazánházként

működik az új üzemétület szomszédságában. Az ehhez tartozó gépészeti beruházás egy szárítókamra

megépítéséből, új kazánház és elszívó rendszér beszerzéséből állt.

2018_ban a beruházással párhuzamosan egy új CNC felsőmaró központtal erősítettük meg termelésÜnket.

Üzemcsarnok építése és gépbeszerzésl

2019-ben átadásra kerül új, 1400 nm/-es üzemcsarnokunk, mely |ehetővé teszi cégünk további fejlődését, a

megnövekedett üzemméretnek köszönhetően kapacitásaink jelentősen bővülnek, Így 2019-ben emelkedő

á rbevétellel és növekvő létszámmal kalkulálunk.

Gépbeszerzés;

2019 második felében új gépbeszei,zést indítottur,k, melyek előlegeit már megfizettÜk, a beruházás a

visszaigazolások alapján 2019 augusztusában megvalósul.

A beruházások több százmilliós értékben valósulnak meg (melyek összegszerűségét hiteles könyvelési adatokkal

tudom igazolni) és a megvalósulás érdekében kérem, hogy cégemet beruházási adókedvezményben részesítse,

mely adókedvezmény ecy új előírás szerint 2019. január 1-jétől a települési önkormányzat rendeletben

mentességet, vagy adókedvezményt állapíthat meg a vállalkozásunk beruházásai után. Tisztelettel megkérem a
polgármester Urat, hogy intézkedjen cégünk iparűzési adó megfizetésénekfelmentésérőla2OL9,2020,2O2t-
es adóévben. Biztos vagyok abban, hogy ezen kedvezményjelentősen hozzájárul a beruházás sikerességéhez,

befejezéséhez, cégünk növekedéséhez. Gyors megtérüléssel számolok ami már rövid távon az árbevételÜnk

jelentős emelkedését eredményezi és 10-15 új munkahelyet hoz létre. Ez a perspektíva rövid távon az ÖnÖk

érdekeit is szolgálják, hiszen a megítélt adókedvezmény jó célt szolgál - cégemnek Óriási segítséget jelent - a

megnövekedett árbevétel pedig több fizetendő adót fog generálni az Önkormányzat részére, Kérem, hogY

támogassa folyamatban lévő beruházásaimat, amennyiben szükséges szívesen állok személyesen is

rendelkezésre.

Tisztelt Polgármester Úr,

Peresztegi Dániel
ügyvezető
06 30 29 82 005

Gencsapáti, 2019. február 1.
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