
  

 

ELŐTERJESZTÉS 

a Savaria Városfejlesztési Nonprofit Kft. Felügyelő bizottságának 

2021.11.17.-i online ülésére 

Javaslat a Savaria Városfejlesztési Nonprofit Kft. ügyvezetője munkaszerződésének 

módosítására irányuló döntés meghozatalára 

A Savaria Városfejlesztési Nonprofit Kft. a TOP-7.1.1-16 Kulturális és közösségi terek 

infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához 

kapcsolódva programban támogatást nyert a TOP-7.1.1-16-2017-00101 - „Savaria Jövőjéért” 

közösségfejlesztés pályázati projekt megvalósítására. A projekt megvalósítási időszaka: 

2018.02.01-2023.02.28. A projekt során elnyert teljes összeg meghatározott részét a pályázó a 

munkaszervezeten belül a projektben tevékenykedő munkavállalók bérére fordíthatja, amelyet 

az Európai Unió, valamint a hazai társfinanszírozás biztosít. A projektben a Helyi Akciócsoport 

munkaszervet vezetői feladatait 2019.11.01 napjától Dr. Kovácsné Takács Klaudia ügyvezető 

látja el, a projektben részére biztosított munkabére azóta az ügyvezetői munkabérébe került 

beszámításra. 

Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok ügyvezetői a munkaszerződésükben 

rögzített feladatok ellátásáért a Közgyűlés által megállapított munkabérben részesülnek, 

továbbá a kialakult gyakorlat szerint jelenleg is a pályázattal érintett projektfeladatokban 

történő munkavégzésért és többletfeladatok ellátásáért a Közgyűlés általi jóváhagyást követően 

az adott pályázatokban biztosított támogatás terhére többlet juttatásban részesülhetnek. Fentiek 

okán - mivel ez a Savaria NKft. esetében eltér -, javaslom, hogy Dr. Kovácsné Takács Klaudia 

munkavállaló tevékenységei 2021. 12. 01. - 2023. 02. 28. közötti időszakban egészüljenek ki a 

„Savaria Jövőjéért” című pályázati projekt Helyi Akciócsoportjának munkaszervet vezetői 

feladataival, amihez Szombathely MJV Közgyűlésének jóváhagyása esetén szükségessé válik 

a munkavállaló munkaszerződésének és munkaköri leírásának módosítása. Az ügyvezető 

fentiekkel kapcsolatos tevékenységei az alábbiak: 

• eljár és dönt a tagság és a vezetőség által hatáskörébe utalt ügyekben; 

• gondoskodik a konzorcium nyilvántartásainak vezetéséről; 

• a vezetőséggel egyetértésben gondoskodik a konzorcium álláspontjának képviseletéről 

szakmai kérdésekkel kapcsolatban;  

• gondoskodik a HKFS megvalósulását dokumentáló jelentések (kifizetési kérelmek) 

elkészítéséről és benyújtásáról;  

• gondoskodik a HKFS monitoringjának alapját képező indikátorok rendszeres 

gyűjtéséről és értékeléséről, a kötelező adatszolgáltatási tevékenységeknek való 

megfelelésről; 

• beszámol a HACS vezetőségnek a munkaszervezet működéséről. 

  

A fent rögzítetteknek megfelelően a többletfeladatok miatt indokolt az ügyvezető bérének 2021. 

12. 01. - 2023. 02. 28. közötti időszakra vonatkozóan havi bruttó 300.000,- Ft összeggel történő 

megemelése, melyre 100%-ban fedezetet biztosít a fenti pályázat. 
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Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról szóló 40/2014. (XII. 23.) 

önkormányzati rendelet 19. § (1) bekezdés a) pont af) alpontja szerint az ügyvezető díjazásának 

megállapítása a Közgyűlés hatáskörébe tartozik. 

Fentiekre tekintettel javaslom, hogy a Tisztelt Felügyelő Bizottság javasolja Szombathely MJV 

Közgyűlése számára, hogy a Savaria Városfejlesztési Nonprofit Kft. ügyvezetője, Dr. 

Kovácsné Takács Klaudia a „Savaria Jövőjéért” című pályázat Helyi Akciócsoportjának 

munkaszervet vezetői feladatait 2021. 12. 01. - 2023. 02. 28. napjáig ellássa, a pályázat terhére 

történő havi bruttó 300.000,- Ft díjazás ellenében. 

Szombathely, 2021.11.12 

Köszönettel és tisztelettel: 

 

s.k. 

Horváth Soma 

FEB Elnök 

Savaria Városfejlesztési Nonprofit Kft. 



  

 

…/2021. (XI.17.) sz. FEB határozat 

 

A Felügyelő Bizottság Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének elfogadásra javasolja, 

hogy a Savaria Városfejlesztési Nonprofit Kft. ügyvezetője, Dr. Kovácsné Takács Klaudia a 

„Savaria Jövőjéért” című pályázat Helyi Akciócsoportjának munkaszervet vezetői feladatait 

2021. 12. 01. - 2023. 02. 28. napjáig ellássa, a pályázat terhére történő havi bruttó 300.000 Ft 

díjazás ellenében, és az ügyvezető munkaszerződése ennek megfelelően kerüljön módosításra. 

 

Szombathely, 2021. november 17.  

 

 

___________________________ ____________________                 

 Dr. Kovácsné Takács Klaudia   Horváth Soma Ádám 

 ügyvezető                       FEB elnök 

 


