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Általános kiegészítések 

 

 A Kiegészítő Melléklet a Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit 

Kft. 2012.01.01-től 2012.12.31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült. 

 Jogszabályi háttérként a beszámoló, ezen belül a kiegészítő melléklet 

összeállításában a többször módosított 2000. évi C számú Törvény a számvitelről, 

valamint az érvényben lévő adótörvények szolgáltak. 

 

A beszámolót és kiegészítő mellékletet készítette:  Szorobán Betéti Társaság 

A könyvelést végző személy neve:    Pintér Sándor 

A könyvelést végző regisztrációs száma:   156024 

A Társaság könyvvizsgálati feladatait ellátja:  Dorla’98 Könyvelő, 

Könyvvizsgáló és 

Szolgáltató Kft.  

A könyvvizsgálatot végző személy neve:    Marosi Gizella 

A könyvvizsgálatot végző kamarai nyt. száma:   MKVK 000419 

 

1. A vállalkozás adatai és tevékenységi körének bemutatása 

Alakulás 

Alakulás és bejegyzés kelte, száma: 2009.01.08 

A társaság teljes cégneve: Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 

Rövidített cégneve:      Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 

Székhelye:                                       8000 Székesfehérvár Városház tér 1. 

 Adószáma:                                      4625651-2-07 

 

 

 

 

 

 



Tulajdonosi struktúra 

 

A társaság jegyzett tőkéje:             23,000 eFt 

TAGOK ÉS TÖRZSBETÉTEK: 

 

Tag Jegyzett tőke 

eFt 

Jegyzett tőke 

aránya 

SZÉKESFEHÉRVÁR MJV ÖNKORMÁNYZATA 23,000 100.0 % 

 

Az ügyvezetői feladatokat munkaviszony keretében Guti Péter látja el. A társaság 

egyéb tisztségviselőt nem alkalmaz. A Társaság mellett Felügyelő Bizottság 

működik. 

A társaság a beszámolási időszakban tagjának kölcsönt nem nyújtott, és az alapító 

tag sem nyújtott kölcsönt a társaság részére. 

A Társaság a beszámolási időszakban egyéb hitelt, vagy kölcsönt más 

személyeknek sem nyújtott, illetve ilyet nem vett igénybe. 

 

Ügyvezető elérhetőségi adatai: 

Munkahelyi cím: 8000 Székesfehérvár, Oskola utca 2-4.   

Telefon:               06/22/537-252   

Lakcím:      Magyarország  

     2483 Gárdony, Ladik utca 7. 

A társaság jegyzése az ügyvezetőre nézve önálló. 

 

Fontosabb tevékenységi körök: 

A tevékenységi kört a társasági szerződés TEÁOR besorolás szerinti tevékenységnek 

megfelelő bontásban tartalmazza. 

 

A társaság alaptevékenysége:  4110 Épületépítési projekt szervezése, közhasznú 

tevékenység  

 

Piaci helyzet:   

A társaság kiemelten közhasznú nonprofit gazdálkodóként működik. A Társaság 

célja a közhasznú tevékenység ellátása, amelyet az alapítóval kötött szerződésen 

keresztül lát el. A 2012-es évben a Társaság projektmenedzsmenti és 

ingatlankezelési, üzemeltetési tevékenységet végzett, amelyhez kapcsolódó 



valamennyi bevétele a tulajdonos önkormányzattal kötött szerződésekből 

származott. A Társaság 2012-ben rendezvény szervezési tevékenységet is folytatott 

az alapító okirat szerint vállalkozási tevékenységként, továbbá a társasági adó tv. 

szerint ugyancsak vállalkozói tevékenységnek minősülő ingatlan hasznosítási 

szakértői tevékenységet is ellátott díjazás ellenében. 

Az alapító határozata szerint a társaság 2013. január 1-től átveszi a városi 

bérlakások és üzleti ingatlanok kezelését a Széphő Zrt.-től. A tevékenységet cél 

szerinti tevékenysége keretében megbízási szerződés alapján fogja végezni. A 

tevékenység határidőben történő átvétele és elindítása érdekében már a 2012-es 

évben szoftver és létszám fejlesztésre volt szükség.  

2. A számviteli politika főbb vonásai 

A mérleg fordulónapja és a mérlegkészítés időpontja: 

A mérleg fordulónapja:   2012.12.31 

A mérlegkészítés időpontja:   2013.03.31. 

 

A kettős könyvvitel keretében vezetett könyvelés alapján az éves beszámoló 

összeállításánál alkalmazott főbb értékelési módszerek és eljárások a következők: 

Az immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenése lineárisan a társasági 

adótörvényben meghatározott leírási kulcsokkal került meghatározásra, és évente 

egyszer kerül elszámolásra. A társaság tevékenységéből adódóan a beszámolási 

évben beszerzett eszközök esetén maradványértéket nem képzett, mert a 

beszerzett eszközeinek értéke, és/vagy maradványértéke nem jelentős. 

Az 100.000 Ft alatti egyedi beszerzésű eszközök beszerzési értékükön a használatba 

vételkor értékcsökkenési leírással egy összegben azonnal költségként elszámolásra 

kerültek. 

 

A társaság 2012 évben értékvesztést nem számolt el, fejlesztési tartalékot nem 

képzett. 

 

A Társaság devizában nyilvántartott tételekkel nem rendelkezett.  

 

A kft. egyszerűsített éves beszámolót készít, a választott mérleg az „A” típusú 

egyszerűsített éves beszámoló, az eredmény kimutatás „A” típusú egyszerűsített 

összköltség eljárással készült. 



3. A mérleghez kapcsolódó tételek részletezése 

 

A mérlegben a 2012. és a 2011. évek adatainak összehasonlításánál figyelembe 

kell venni, hogy az ingatlankezelési tevékenység 2013. január 1-i megkezdése 

érdekében számottevő szoftver fejlesztés és létszám bővítés történt. A társaság az 

ingatlankezelői tevékenységet határozott idejű öt éves szerződés alapján kezdi el, 

az ebből származó bevételek csak a 2013-as üzleti évben realizálódnak. A 

számviteli törvény adta lehetőséggel élve a szervezetfejlesztés költségeit, amelyek 

nem beruházási és felújítási jellegűek voltak (munkabérek és járulékaik, számlázott 

szoftverüzemeltetési szolgáltatások), amelyek a következő évek ingatlan kezelési 

bevételeiből megtérülnek, a társaság alapítás átszervezés értékeként aktiválta és 

öt év alatt számolja el. 

Az immateriális javak és a tárgyi eszközök bruttó értékének, valamint az elszámolt 

értékcsökkenési leírás 2012. évi változását a 2. sz. melléklet mutatja be. 

A Társaság az AKF-TECH Alkalmazott Kutatás-fejlesztési és Technológiai Innovációs 

Központ Kft-ben korábban szerzett 300 eFt-os üzletrészét 2012. évben 450 eFt-ért 

értékesítette. 

Készletek: A Társaság anyag és árukészlettel illetve vásárolt szolgáltatás 

készletértékkel 2012.12.31-én nem rendelkezett. A pénz és pénzhelyettesítő 

eszközök tételes leltárfelvételére 2012.12.31-én került sor. 

A pénzeszközök az alábbi bontásban szerepelnek a mérlegben (adatok eFt-ban): 

Megnevezés Bázisév eFt Tárgyév eFt 

Pénztár 202 274 

Bankbetétek 70,539 71,566 

PÉNZESZKÖZÖK 70,741 71,840 

 

Az egyéb követelések soron az alábbi tételek vannak kimutatva (adatok eFt-ban): 

Megnevezés Bázisév eFt Tárgyév eFt 

Különféle egyéb követelések 213 448 

Iparűzési adó túlfizetés 0 3 

Szakképzési járulék túlfizetése 83 409 

EGYÉB KÖVETELÉSEK 296 860 



Saját tőke alakulása 2012. évben (adatok eFt-ban): 

 

Megnevezés Bázisév eFt Tárgyév eFt 

Jegyzett tőke 23,000 23,000 

Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-) 0 0 

Cégbíróságon, még be nem jegyzett 

tőkeemelés 

0 0 

Tőketartalék 0 0 

Eredménytartalék 19,838 38,436 

Lekötött tartalék 0 0 

Értékelési tartalék 0 0 

Mérleg szerinti eredmény 18,598 6,704 

SAJÁT TŐKE 61,436 68,140 

 

Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek sor az alábbi tételekből adódik (adatok 

eFt-ban): 

 

Megnevezés Bázisév eFt Tárgyév eFt 

Társasági adó  93 110 

Személyi jövedelem adó  627 1,247 

Foglalkoztatottakkal szembeni tartozás 440 3,781 

Nyugdíjbiztosítási járulékok fizetési kötelezettsége 1,126 2,788 

Egészségbiztosítási járulékok fizetési kötelezettsége 330 622 

Egyéb befizetési kötelezettségek 1 25 

Áfa fizetési kötelezettség 244 652 

Egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség 7 32 

Iparűzési adó fizetési kötelezettség 113 0 

EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 2,981 9,257 

 



 

A társaságnak 2012. december 31-én nincsen fennálló hitelállománya, nincs olyan 

kötelezettsége, amely zálogjoggal, vagy hasonló jogokkal biztosított, illetve amely 

a mérlegben nem jelenik meg, de a pénzügyi helyzet értékelésekor jelentős lenne. 

A vállalkozásnak határidőn túli valamint kétes kintlévősége nincs. 

 

 

4. Az eredmény kimutatás részletezése: 

 

Adóévi összes bevétel: 109,458 eFt. 

Társasági adó szerinti kedvezményezett bevétel: 88,580 eFt. 

Társasági adó szerinti nem kedvezményezett bevétel: 20,878 eFt. 

 Az eredmény alakulásának elemei a következők voltak: 

 

Megnevezés Bázisév eFt Tárgyév eFt 

Üzemi tevékenység eredménye 16,955 931 

Pénzügyi műveletek eredménye 515 3,294 

Rendkívüli eredmény 1,242 2,610 

Adózás előtti eredmény 18,598 6,835 

 

 

Az 1. sz. mellékletben mutatjuk be a gazdálkodás jellemző általánosan elfogadott 

mutatószámait, amelyek jól tükrözik a két időszak közötti változásokat, így azok további 

szöveges kiegészítést nem igényelnek. 

 

 

Az elszámolt értékcsökkenési leírás összege mérlegtételek szerinti bontásban 

(adatok eFt-ban): 



Megnevezés Összeg eFt 

Lineáris terv szerinti értékcsökkenési leírás 4,703 

Degresszív terv szerinti értékcsökkenési leírás  

Teljesítményarányos terv szerinti értékcsökkenési 

leírás 

 

Egyéb módszerű (progresszív) terv szerinti 

értékcsökkenési leírás 

 

A tárgyévben elszámolt értékcsökkenés  

A tárgyévben elszámolt értékcsökkenés 4,703 

Az adózás előtti eredményt módosító tételek 

Adózás előtti eredményt csökkentő tételek (adatok eFt-ban): 

Megnevezés Összeg eFt 

Előző évek elhatárolt veszteségéből adóévben 

felh. összeg 

 

Céltartalék (előző évi) 0 

Adótörvény szerinti értékcsökkenés és 

nyilv.szer.érték 

4,703 

Fejlesztési tartalék  

Szakképző iskolai tanuló utáni kedvezmény  

Képzőművészeti alkotás beszerzése  

Adóévben visszaírt értékvesztés  

Kis- és középvállalkozások beruházási 

kedvezménye 

 

Támogatás, tartós adomány meghatározott 

összege 

 

Kapott, bevételként elszámolt osztalék, 

részesedés 

0 

Egyéb csökkentő jogcímek  

Összesen 4,703 



 

Adózás előtti eredményt növelő tételek (adatok eFt-ban): 

Megnevezés Összeg eFt 

Céltartalék elismerten felüli része  

Számviteli törvény szerinti értékcsökkenés és 

kiv.érték 

4,703 

Bírság, jogkövetkezmények 4 

Értékvesztés elszámolt összege  

Előző évek tartós adományai kedvezményeinek 

rendezése 

 

Nem a vállalkozás érdekében felmerült költség  

Egyéb növelő jogcímek  

Összesen 4,707 

 

Társasági adó alap és adó levezetése: 

Megnevezés Tárgyév eFt 

Adózás előtti eredmény 6,835 

TAO alapot növelő tételek 4,707 

TAO alapot csökkentő tételek 4,703 

Adóalap 6,839 

Társasági adó 131 

Adózott eredmény 6,704 

 

 

Az eredmény kimutatás kiegészítése: 

 

Az eredmény-kimutatás tárgyévi és előző évi adatainak összehasonlításánál 

akárcsak a mérleg adatoknál figyelembe kell venni, hogy az ingatlankezelési 

tevékenység 2013. január 1-i megkezdése érdekében számottevő szoftver fejlesztés 



és létszám bővítés történt. A társaság az ingatlankezelői tevékenységet határozott 

idejű öt éves szerződés alapján kezdi el, az ebből származó bevételek csak a 2013-

as üzleti évben realizálódnak. A számviteli törvény adta lehetőséggel érve a 

szervezetfejlesztés költségeit (munkabérek és járulékaik, számlázott 

szoftverüzemeltetési szolgáltatások), amelyek a következő évek ingatlan kezelési 

bevételeiből megtérülnek, a társaság alapítás átszervezés értékeként aktiválta és 

öt év alatt számolja el. 

 

Az eredmény felosztására nincsen lehetőség tekintettel arra, hogy a Társaság 

nonprofit kft-ként működik és tevékenységét továbbra is ebben a formában 

folytatja. A 2012. évi eredmény teljes egészében az eredmény tartalékba kerül 

átvezetésre megosztva a kedvezményezett tevékenységből adómentesen 

képződött és a vállalkozási tevékenységhez kapcsolódó adózott eredménytartalék 

sorra a kedvezményezett illetve nem kedvezményezett tevékenységek 

arányában. 

 

Tájékoztató kiegészítések: 

 

Könyvvizsgálat díja: 200,000 Ft/év 

 

A társaság állományi létszáma 2012. december 31-én 25 fő volt. A jelentős 

létszámnövekedés a szervezetfejlesztés miatt következett be, folyamatosan 2012. 

augusztusától. A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos állományi 

létszáma 11 fő volt. A személyi ráfordítások a következők szerint alakultak: 

 

 

Megnevezés Összeg eFt 

Bérköltség 27,197 

Bérjárulékok 7,218 

Személyi jellegű egyéb kifizetések 1,340 

SZEMÉLY JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK 35,755 

 



Az elszámolt bérköltség, bérjárulék és egyéb személyi jellegű kifizetés nem 

tartalmazza a szervezetfejlesztéshez felvett munkavállalók munkabérét és annak 

járulékait, amelyek az alapítás átszervezés értékeként aktiválásra kerültek. A 

munkavállalók részére kifizetett munkabér 36,169 eFt. volt, amely tartalmazza a 

törzsbéreket, bérpótlékokat, prémiumokat és jutalmakat is. 

 

Környezetvédelem 

A gazdálkodónak sem az előző évben, sem a tárgyévben környezetvédelmi 

kötelezettsége nem volt, ezzel kapcsolatban költséget nem számolt el, 

céltartalékot nem képzett, a mérlegben meg nem jelent környezetvédelmi, 

helyreállítási kötelezettsége nincs. A vállalkozás veszélyes hulladékot, környezetre 

káros anyagot nem termel, nem tárol. 

 

Székesfehérvár, 2013. április 19.  

 

 

          ............................... 

     Guti Péter   

ügyvezető igazgató 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. sz. melléklet 

Vagyoni és pénzügyi helyzet alakulása 

Megnevezés Bázisév  Tárgyév  Változás 

Befektetett eszközök aránya 6.03 % 21.75 % 15.71 % 

Befektetett eszköz és saját tőke 

aránya 

7.98 % 31.19 % -23.21 % 

Tárgyi eszközök hatékonysága 509.00 % 19.00 % -490.00 % 

Tárgyi eszközök aránya 4.22 % 6.16 % 1.94 % 

Műszaki ber., gépek, járművek aránya 0.00 % 6.51 % 6.51 % 

Forgó eszközök aránya 93.09 % 76.33 % -16.76 % 

Vevők / szállítók aránya 156.20 % 60.61 % -95.59 % 

Tőke ellátottsági mutató 75.60 % 69.71 % -5.89 % 

Idegen tőke aránya 0.00 % 0.00 % 0.00 % 

Eladósodottsági mutató 7.30 % 12.75 % 5.45 % 

Likviditási ráta 1,275.04 % 598.47 % -676.57 % 

Árbevétel arányos üzemi eredmény 17.42 % 0.90 % -16.52 % 

 

Megnevezés Bázisév  Tárgyév  Változás 

Eszközök forgási sebessége 1.20 1.05 -0.15 

Készletek fordulatszáma n.m. n.m. n.m. 

Tőke forgási sebessége 1.58 1.51 -0.08 

Saját tőke megtérülési mutató 0.30 0.10 -0.20 

Saját tőke növekedési mutató 2.67 2.96 0.29 

Vagyonfedezeti mutató 18.44 13.91 -4.53 

Likviditási gyorsráta 12.75 5.98 -6.77 

Tőkeáttétel 1.32 1.43 0.11 

 



 

 

Jövedelmezőségi mutatók 

 

Megnevezés Bázisév  Tárgyév Változás 

Saját tőke jövedelmezőségének 

mutatója 

30.27 % 10.03 % -20.24 % 

Fizetendő osztalék és a jegyzett tőke 

viszonya 

0.00 % 0.00 % 0.00 % 

Jegyzett tőke jövedelmezősége 80.86 % 29.72 % -51.14 % 

Befektetések jövedelmezősége 171.67 % n.m. n.m. 

 

 

Vevői, szállítói állomány alakulása 

 

Megnevezés Bázisév  Tárgyév  Változás 

Vevők forgási sebessége 17 nap 7 nap -11 nap 

Szállítók forgási sebessége 11 nap 11 nap 0 nap 

 



Szfvári Városfejl. Közhasznú Nonp. Kft. ( 14625651-2-07 ) 2. sz. melléklet 

 

 Immateriális javak, tárgyi eszközök bruttó érték változásának bemutatása 
számviteli törvény szerint 

 

 

 

2012  

 

Megnevezés 

Bekerülési érték (bruttó érték) Halmozott értékcsökkenés Terven felüli értékcsökkenés Nettó érték 

Nyitó Növekedés Csökkenés 
Átsorolásból 

Záró Nyitó Növekedés Kivezetés Záró Nyitó Növekedés Csökkenés Záró Nyitó Záró 

Növekedés Csökkenés 

I. Immateriális javak 2,018,130 16,143,496    18,161,626 745,802 1,059,125  1,804,927     1,272,328 16,356,699 

1. 
Alapítás-

átszervezés 

aktivált értéke 

 13,271,691    13,271,691  7,252  7,252      13,264,439 

2. Kísérleti fejlesztés 

aktivált értéke 
                

3. Vagyoni értékű 

jogok 
2,018,130 2,871,805    4,889,935 745,802 1,051,873  1,797,675     1,272,328 3,092,260 

4. Üzleti vagy 

cégérték 
                

5. Szellemi termékek                 

6. Egyéb nem anyagi 

javak 

                

7. Immat. javak 

értékhelyesbítése 
                

II. Tárgyi eszköz 4,134,188 10,474,568 5,384,184   9,224,572 803,058 3,644,232 121,425 4,325,865     3,331,130 4,898,707 

1. Ingatlanok, kapcs. 

vagyoni ért. jogok 

                

2. Műszaki ber., 

gépek, járművek 
48,800 360,000    408,800 48,800 41,075  89,875      318,925 

3. Egyéb ber., 

felszerelések, 

járművek 

4,085,388 4,877,284 146,900   8,815,772 754,258 3,603,157 121,425 4,235,990     3,331,130 4,579,782 

4. Tenyészállatok                 

5. Beruházások, 

felújítások 

 5,237,284 5,237,284              

6. Tárgyi eszközök 

értékhelyesbítése 
                

 Összesen 6,152,318 26,618,064 5,384,184   27,386,198 1,548,860 4,703,357 121,425 6,130,792     4,603,458 21,255,406 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[KIMUTATÁSOK] 
 



 

A 2012-es üzleti évet érintő, az 1997. évi CLVI. törvény 19. § (3) bekezdése szerinti 

kimutatások: 

 

Költségvetési támogatás felhasználása: 

A Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 2012-ben 220.731 Ft 

költségvetési támogatást kapott központi költségvetési forrásból, újonnan belépő dolgozó 

bértámogatására. 

 

Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás: 

A Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 2012-ben nem használt fel 

vagyont. 

 

Cél szerinti juttatások kimutatása: 

A Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 2012-ben nem kapott cél szerinti 

juttatásokat. 

 

Központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi 

önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott 

támogatás mértéke: 

A Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 2012-ben 72.839 Ft támogatást 

kapott, elkülönített állami pénzalaptól. Illetve 4.957.359 Ft összeget helyi önkormányzattól, 

Hiemer házban található ajándékbolt és babmúzeum kialakítására illetve fejlesztésére. 

 

A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege: 

2012. évben bruttó 6.000.000 Ft (ügyvezető bére).  

A Felügyelő Bizottság tagjai térítés nélkül végezték munkájukat. 

 

A társaság 2012 évben költségvetési illetve elkülönített állami pénzalaptól, önkormányzattól 

kapott támogatásaival minden esetben elszámolt. 

 

Székesfehérvár, 2013. április 19. 

 

         Guti Péter 

          Ügyvezető



[ KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL 

SZÓLÓ TARTALMI BESZÁMOLÓ] 
 



BESZÁMOLÓ 

A SZÉKESFEHÉRVÁRI VÁROSFEJLESZTÉSI KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.  

2012. ÉVI KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGÉRŐL 

 

A Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Kft.) alapító 

okirata szerint Székesfehérvár MJV Önkormányzatának speciális projektmenedzsment 

szervezete, tevékenységi köre az Integrált Városfejlesztési Társaságban szereplő 

városfejlesztési célok megvalósítása és a városfejlesztési akciók, projektek végrehajtása, 

illetve további városfejlesztési tervek és projektek generálása.  

A Kft. által 2012. évben végzett, Alapító Okirat szerinti közhasznú tevékenységek: 

- Épületépítési projekt szervezése (főtevékenység) 

- Ingatlankezelés 

- Építményüzemeltetés 

- Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás 

Épületépítési projekt szervezése:  

Székesfehérvár MJV Önkormányzatának város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok 

ellátásáról szóló 16/2009. (IV. 28) sz. rendelete, valamint a Kft. és az Önkormányzat közt 

2009. május 5-én aláírásra került megbízási keretszerződés alapján a 2012. évben az 

Önkormányzat által elnyert kiemelt projekt, a KDOP-3.1.1/D-2009-0005 sz. „Belváros 

rehabilitációjának folytatása” c. projekt végrehajtására kötött szerződés teljesítése 

folyamatosan megtörtént. 

  

Ingatlankezelés, építményüzemeltetés: 

Székesfehérvár MJV Önkormányzatának 570/2009. (IX.24.) sz. határozata, valamint az 

Önkormányzat és a Kft. közt megkötött üzemeltetési szerződés értelmében a Kft. feladata a 

Hiemer-ház (Székesfehérvár, Jókai utca 1-3, Oskola utca 2-4) üzemeltetése. A Kft. végzi 

továbbra is a Hiemer házban lebonyolított házasságkötéssekkel kapcsolatos szervezési 

feladatokat. 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 370/2012. (VI.21) számú határozata alapján a 

Székesfehérvári Városfejlesztési Kft.-t bízta meg 2013. január 1.-től az Önkormányzat 

tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek ingatlankezelési 

feladataival.  2012 év. II. félévében a Kft. által végzett korábbi tevékenységek mellet a 

tulajdonosi döntés alapján a teljes Önkormányzati Ingatlankezelési üzletág kialakítása is 

megtörtént, hogy a tulajdonosi döntés értelmében a feladatátvétel zökkenőmentesen 

megtörténhessen. 

 



Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás: 

A társaság sikeresen pályázott a Belváros-rehabilitációhoz kapcsolódó Fő utca rekonstrukciós 

munkáinak műszaki ellenőrzésére kiírt közbeszerzési eljáráson. 

 

Székesfehérvár, 2013. április 19. 

 

         Guti Péter 

          Ügyvezető 


