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[KIMUTATÁSOK] 
 



2009-es üzleti évet érintő, 1997. évi CLVI. törvény 19. § (3) bekezdése szerinti 
kimutatások: 

 
 
Költségvetési támogatás felhasználása: 
A Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 2009-ben nem kapott 
költségvetési támogatást. 
 
Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás: 
A Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 2009-ben nem használt fel 
vagyont. 
 
Cél szerinti juttatások kimutatása: 
A Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 2009-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. 2009-ben nem kapott 
támogatást központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, helyi 
önkormányzattól, települési önkormányzatok társulásától, illetve mindezek szerveitől. 
 
A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve 
összege: 
2009-es évben bruttó 3.571.060 Ft (ügyvezető bére). A Felügyelő Bizottság tagjai térítés 
nélkül végezték munkájukat. 
 
 
 
Székesfehérvár, 2010. április 13. 
              Fiedler Ágnes 
         Ügyvezető igazgató
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BESZÁMOLÓ 

A SZÉKESFEHÉRVÁRI VÁROSFEJLESZTÉSI KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.  
2009. 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 2009. évben végzett, Alapító Okirat szerinti közhasznú tevékenységek: 

- Épületépítési projekt szervezése (főtevékenység) 

- Ingatlankezelés 

- Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás 

- Építményüzemeltetés 

Épületépítési projekt szervezése:  

Székesfehérvár MJV Önkormányzatának városrehabilitációhoz 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 2009. évben 20 db 
egyedi projekt előkészítésére, ill. végrehajtására vonatkozó szerződés került aláírásra. 
Ezek közül kiemelendő az Önkormányzat által elnyert két kiemelt projekt, a KDOP-
2.1.1/A-2008-0002 sz. „Királyi Séta” projekt, valamint a KDOP-3.1.1/D-2009-0005 sz. 
„Belváros rehabilitációjának folytatása” c. projekt végrehajtására kötött szerződés. 

Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás: 

Székesfehérvár MJV Önkormányzatának városrehabilitációhoz 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 Kft. műszaki 
előkészítésre, engedélyezési tervdokumentáció elkészítésére is kapott megbízást az 
Önkormányzattól, három projekt esetében.  

Ingatlankezelés, építményüzemeltetés: 

Székesfehérvár MJV Önkormányzatának 570/2009. (IX.24.) sz. határozata, valamint az 
Önkormányzat és a Kft. közt 2009. november 1-jén megkötött üzemeltetési szerződés 
értelmében a Kft. feladata a Hiemer-ház I. és II. ütemének (Székesfehérvár, Jókai utca 1-
3, Oskola utca 2-4) üzemeltetése.  

 


