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1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 

 

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának 100%-os tulajdonában álló Savaria 

Városfejlesztési Nonprofit Kft. célja a város-rehabilitációs programban szereplő projektek 

előkészítésének illetve megvalósításának leghatékonyabb menedzselése, az adott projekt 

keretein belül a lehető legkedvezőbb pénzügyi feltételekkel történő fejlesztések 

végrehajtása.  

Működése során arra törekszik, hogy a feladatok teljesítését legjobb tudása szerint 

ellássa, a megfelelő szakmai tapasztalattal a tulajdonos Önkormányzat belső szervezeti 

egységeinek is biztos támaszt nyújtson.  

A társaságnál 2019. november hónapban ügyvezető váltásra került sor.  

 

1.1. A társaság bemutatása 

 

A vállalkozás neve:   SAVARIA Városfejlesztési Nonprofit Kft. 

Cégforma:   Nonprofit korlátolt felelősségű társaság 

Székhelye:    9700 Szombathely, Fő tér 23/B I/1. 

Cégjegyzék száma:  18-09-109408 

Adószáma:   12436864-2-18 

Statisztikai számjele: 12436864-7490-572-18 

Képviseletre jogosult: Dr. Kovácsné Takács Klaudia 

Tulajdonos:   Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 

A társaság jegyzett tőkéje: 3.000.000,- Ft 

 

1.2. A társaság tevékenységi területe 

 

A társaság feladata közreműködni Szombathely Megyei Jogú Város Integrált 

Városfejlesztési Stratégiájának és Integrált Területi Programjának (2014-2020) 

megvalósításában, valamint teljes körű fejlesztések lebonyolítása a kijelölt 

akcióterületeken. További feladata a támogatásokkal megvalósuló projektek esetében az 

előkészítési szakasz feladatainak ellátása (projektfejlesztés, megalapozó dokumentumok 

készítése, tervezési feladatok ellátása), a projekt megvalósítási szakaszában felmerülő, 

kötelezően ellátandó projektmenedzsmenti szolgáltatás, műszaki ellenőrzés, marketing 

tevékenységek és a nyilvánosság biztosításával kapcsolatos feladatok végrehajtása a 

hazai és európai uniós források felhasználásával.  
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A társaság szolgáltatásának elsődleges igénybe vevője a tulajdonos önkormányzat, 

amely a társasággal kötött keretmegállapodás alapján biztosítja a Kft mindenkori éves 

nettó árbevételének minimum 80%-át. 

A társaság (maximum az éves árbevételének 20%-ig) egyéb gazdálkodó szervezetek, 

intézmények részére is nyújthat szolgáltatást. 

 

1.3. Beruházások, infrastruktúra 

 

A Savaria Városfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság tevékenységét a 

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában álló Fő tér 23/B I/1. szám 

alatt ingatlanban végzi.  

A társaság 2019. évben infrastrukturális beruházást nem valósított meg. 

 

1.4. A társaság működése, humán erőforrása 

 

A Savaria Városfejlesztési Nonprofit. Kft. működése, gazdálkodási formája nonprofit, 

feladatait nonprofit gazdasági társaságként végzi. 

 

A társaság működéséhez a humán erőforrás rendelkezésre állt. 2019. évben a 

statisztikai állományi létszám 9 fő: 1 fő ügyvezető, 5 fő projektvezető, 1 fő gazdasági 

vezető, 1 fő műszaki vezető, 1 fő GYES). 2019. december hónaptól 1 fő 

projektasszisztens munkavállóval bővült a létszám.  

 

A társaság könyvelését és könyvvizsgálatát megbízásos jogviszonyban külső vállalkozó 

végzi. 

 

A társaság felügyelő bizottságának munkáját 3 fő látja el. 
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1.5. A társaság 2019. évi tevékenységei 

 

 TOP-6.1.3-15 – Szombathely Vásárcsarnok felújítása 

o projekt előkészítési és valósítási feladatok ellátása 

 projektmenedzsment feladatok ellátása 

 kötelező nyilvánosság 

o Igényelt támogatási összeg: 1.601.000.000,- Ft 

 

 TOP-6.1.4-16-SH1 – Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható 

turizmusfejlesztés 

o Képtár turisztikai célú felújítása 

 projekt előkészítési és valósítási feladatok ellátása 

 projektmenedzsment 

 kötelező nyilvánosság  

 Igényelt támogatási összeg: 1.420.000.000,- Ft 

 

o Víztorony és környezetének turisztikai célú fejlesztése 

 projekt előkészítési és valósítási feladatok ellátása 

 projektmenedzsment 

 kötelező nyilvánosság 

 műszaki ellenőrzés 

 Igényelt támogatási összeg: 500.000.000,- Ft 

 

 TOP-6.2.1-15 – Családbarát, munkába állást segítő intézmények, 

közszolgáltatások fejlesztése (4 db pályázat) 

o projekt előkészítési és valósítási feladatok ellátása 

 projektmenedzsment 

 műszaki ellenőrzés 

 tervezői művezetés 

 kötelező nyilvánosság 

o Igényelt támogatási összeg: 1.128.000.000,- Ft 

 

 TOP-6.3.3-15 – Szombathely bel- és csapadékvíz védelmi rendszerének 

fejlesztése 

o projekt előkészítési és valósítási feladatok ellátása 

 projektmenedzsment 
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 műszaki ellenőrzés 

 tervezői művezetés 

 kötelező nyilvánosság 

 szemléletformálás 

o Igényelt támogatási összeg: 783.252.601,- Ft 

 

 TOP-6.5.1-15 – Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (4 db 

pályázat) 

o projekt megvalósítási feladatok ellátása 

 projektmenedzsment 

 tervezői művezetés 

 kötelező nyilvánosság 

o Igényelt támogatási összeg: 1.067.490.341,- Ft 

 

 TOP-6.5.1-16 – Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (2 db 

pályázat) 

o projekt előkészítési és valósítási feladatok ellátása 

 projekttervek véglegesítése 

 projektmenedzsment 

 kötelező nyilvánosság 

o Igényelt támogatási összeg: 635.643.103,- Ft 

 

 TOP-6.6.1-16 – Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése (2 db 

pályázat) 

o Új Egészségügyi Alapellátó Központ kialakítása  

 projekt előkészítési és valósítási feladatok ellátása 

 projektmenedzsment 

 műszaki ellenőrzés 

 tervezői művezetés 

 kötelező nyilvánosság 

 Igényelt támogatási összeg: 686.500.000,- Ft 

 

o Kiskar utcai orvosi rendelők felújítás 

 projekt előkészítési és valósítási feladatok ellátása 

 projektmenedzsment 

 tervezői művezetés 

 kötelező nyilvánosság 
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 Igényelt támogatási összeg: 13.500.000,- Ft 

 

 TOP-6.6.2-15 – Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Szombathelyen 

o projekt valósítási feladatok ellátása 

 projektmenedzsment 

 műszaki ellenzés 

 tervezői művezetés 

 kötelező nyilvánosság 

o Igényelt támogatási összeg: 86.000.000,- Ft 

 

 TOP-6.9.1-15 – Társadalmi együttműködést elősegítő komplex programok az 

Óperint városrészen 

o projekt megvalósítási feladatok ellátása 

 projektmenedzsment 

 kötelező nyilvánosság  

o Igényelt támogatási összeg: 67.000.000,- Ft 

 

 TOP-6.9.2 – A helyi identitás és kohézió erősítése Szombathely (Konzorciumi 

partner: Agora Szombathelyi Kulturális Központ) 

o projekt előkészítési és valósítási feladatok ellátása 

 közösségi igények felmérése 

 rendezvények, programok szervezése 

 cselekvési tervek, rendezvény naptárak kidolgozása 

 projektmenedzsment 

 kötelező nyilvánosság 

o Igényelt támogatási összeg: 362.000.000,- Ft 

 

 TOP-7.1.1-16 – Savaria jövőjéért közösségfejlesztés 

o Munkaszervezet feladatainak ellátása 

o Igényelt támogatási összeg: 99.000.000,- Ft 

o Pályázható forrás 651.000.000,- Ft 

 

 Egyéb projektek, tevékenységek 

 

o NewPilgrimAge projekt megvalósításában való közreműködés 

o Sportliget projekt esetében „soft” tevékenységek megvalósítása 

o Paktum projekt vonatkozásában marketing tevékenységek megvalósítása 
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o Közreműködés a Szombathely és Vép, Szombathely és Balogunyom 

településeket összekötő kerékpárútak megépítése pályázatok 

előkészítésében 

o Új bölcsőde építése Szombathelyen pályázat előkészítése 

 

2. PÉNZÜGYI JELENTÉS 

 

A Társaság éves bevétele 4 %-kal növekedett az előző évhez képest. Az adózás utáni 

eredmény meghaladta a 4 millió Ft-ot. Az értékesítés nettó árbevétel jelentős 

csökkenését a projektek csúszásai eredményezték. 

 

Bevételek összehasonlítása (adatok ezer forintban) 

     

Megnevezés 2018. év 2019. év Változás 

Értékesítés nettó árbevétele 95 773 74 020 -22,7 % 

Aktivált saját teljesítmények 

értéke 
27 932 15 604 -44,1 % 

Egyéb bevételek 39 347 79 954 103,2 % 

Bevételek összesen 163 052 169 578 4,0 % 

Adózott eredmény -6 829  4 287 162,8 % 

 

2.1. Bevételek alakulása 

 

A TOP projektek megvalósításból az alábbi bevételek származtak: 

 

 Projektmenedzsment tevékenység 29,8 millió Ft 

 Kötelező nyilvánosság biztosítása 5,6 millió Ft 

 Műszaki ellenőrzés 7,5 millió Ft 

 Egyéb műszaki, szakmai szakértői tevékenység 18,4 millió Ft 

 Marketing és egyéb kommunikációs tevékenység 12,7 millió Ft 
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A tervezett műszaki ellenőrzés tényleges bevételének alakulása: 

 

Műszaki ellenőrzés 

2019. év 

tervezett bevétel 

(ezer Ft) 

2019. év 

tényleges bevétel 

(ezer Ft) 

Szombathelyi Vásárcsarnok felújítása 3 125 0 

Bölcsőde fejlesztések Szombathelyen 1 371 1 175 

Óvoda fejlesztések Szombathelyen  3 080 0 

Szombathely bel- és csapadékvíz védelmi 

rendszerének fejlesztése 
4 340 3 720 

Szociális városrehabilitáció II. ütem 1 400 1 400 

Víztorony és környezetének turisztikai célú 

fejlesztése 
- 1 181 

Műszaki ellenőrzés összesen: 13 316 7 476 

 

A közbeszerzések elhúzódása és a kivitelezések csúszása miatt a műszaki ellenőrzés 

2019. évben a tervezetthez képest 56 %-ra teljesült. A műszaki ellenőrzésből kieső 

bevételeket az egyéb műszaki-szakértő szolgáltatások keretében jelentkező új 

megbízások kismértékben ellensúlyozni tudták, összességében 18.381.255,- Ft bevételt 

eredményeztek (24 %-kal meghaladva a tervezett összeget). 

 

A bevételek megoszlását az alábbi diagram szemlélteti. 

 

1. Projektmenedzsment 

2. Műszaki ellenőrzés 

3. Egyéb műszaki-

szakmai szakértői 

tevékenység 

4. Kötelező 

nyilvánosság 5. Marketing és egyéb 

kommunikáviós 

tevékenység 

6. TOP-7.1.1-16-2017-

00101 támogatás 

7. TOP-6.9.2-16-SH1-

2018-00001 támogatás 

8. NewPilgrimAge 

9. Alapítói támogatás 

BEVÉTELEK MEGOSZLÁSA 



 

 

 

 
8 

 

2.1.1. Bevételek összesítése 

 

Megnevezés 

2019. év 

Tervezett 

(ezer Ft) 

2019. év 

Tényleges 

(ezer Ft) 

Belföldi értékesítés árbevétele 99 859 74 020  

Egyéb bevételek (EU támogatás, Aktivált saját 

teljesítmény értéke stb.) 
40 460 85 358 

Alapítói támogatás 10 200 10 200 

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 150 519 169 578 

 

A 2019. évi üzleti tervhez képest a bevételek növekedését a támogatások eredményes 

elszámolása, valamint az új megbízások feladatainak teljesítése biztosította. A 

realizálódott összes bevétel a tervezetthez képest 12,7 %-os növekedést mutat. Az 

egyéb bevételek a 2019. évben elszámolt támogatásokat, a NewPilgrimAge projektből 

származó forrásokat és az aktivált saját teljesítmények értékét (teljesítésként 

figyelembe vett, de ki nem számlázott projektmenedzsment díjakat) tartalmazza. 

 

Az összes bevételhez viszonyítva az egyes bevételi tényezők, mint a műszaki ellenőrzés 

bevétele 4,41 %; a projektmenedzsment 17,59 %; az egyéb szakértői szolgáltatás 

10,84 %, kötelező nyilvánosság 3,3 %, a marketing és egyéb kommunikációs 

tevékenységek 7,51 %, az Alapítói támogatás 6,01 %, az egyéb bevételek 50,34 % 

részarányt képeztek. 

 

2.2. Költségek és ráfordítások 

 

Az éves gazdálkodás során a ténylegesen felmerült működési kiadások, ráfordítások 

összege 165.291,- ezer Ft. 

 

Az egyes költségcsoportokban az alábbi költségek kerültek elszámolásra a féléves 

beszámolóban: 

- anyagköltség: 

o a társaság működéséhez szükséges rezsi költségek (villamos energia, 

gázdíj, víz-csatornadíj, stb.), irodaszer és nyomtatvány, valamint 

számítástechnikai anyagok, beszerzések költségei.  
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- igénybevett szolgáltatások:  

o karbantartási kiadások között szerepel a számítástechnikai eszközök 

karbantartása, javítása valamint egyéb karbantartás  

o fénymásoló bérleti díja,  

o könyvvizsgálat, számviteli szolgáltatási díjak, szakértői szolgáltatások. 

 

- egyéb szolgáltatás költségei 

o hatósági díjak, illetékek 

o banki kamat, jutalék 

o biztosítási díj 

 

2.2.1. Költségek összesítése 

 

Költségnem megnevezése 

2019. év 

tervezett 

költségek (eFt) 

2019. év 

tényleges 

költségek (eFt) 

81. Anyag jellegű ráfordítások 60 490 80 351 

811 Anyagköltség 3 620 729 

812 Igénybe vett szolgáltatás 54 670 78 784 

813 Egyéb szolgáltatások 2 200 838 

82. Személy jellegű bér, járulék, és egyéb 

költségek 
87 629 83 373 

821 Bérköltség 71 785 69 410 

822 Személy jellegű egyéb kifizetések 800 436 

823 Bérjárulékok 15 044 13 527 

83. Értékcsökkenési leírás 900 349 

81-83 Összesen 149 019 164 073 

86. Egyéb ráfordítások 1 500 1 218 

8. Költségek és Ráfordítások összesen 150 519 165 291 

 

A társaság éves személyi jellegű ráfordítása 83.373,- eFt (az éves költség 50,4 %-a). A 

bérjárulékok költségei a hatályos jogszabályokban rögzített járulék mértékkel kerültek 

meghatározásra. 

Az értékcsökkenési leírás a számítástechnikai eszközök és az irodai berendezés terv 

szerinti értékcsökkenését tartalmazza. 
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A költségek és ráfordítások megoszlását az alábbi diagram szemlélteti. 

 

 

 

A társaság jövőbeni stabil működéséhez is elengedhetetlenül szükséges az Alapító 

támogatása, oly módon, hogy a városfejlesztési projektek megvalósítására, valamint 

ezen kívül az Alapítónál jelentkező, a társaság tevékenységi körébe illeszthető 

szolgáltatások végrehajtására a Savaria Városfejlesztési Nonprofit Kft-t bízza meg. A 

társaság tevékenységi köre és a rendelkezésre álló humán erőforrás magasfokú 

szakértelme lehetőséget ad arra, hogy sokrétű feladatokat lásson el, a költséghatékony 

és eredményes gazdálkodás érdekében. 

 

Szombathely, 2020. március 31. 

    ……………………………… 
 Dr. Kovácsné Takács Klaudia 

   ügyvezető 
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