
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Felvéve: 2008. szeptember. 01.-én 08.00 órakor a Városi Szolgáltató Zrt. hivatalos 

helyiségében tartott Felügyelő Bizottsági ülésen. 

 

Jelen vannak:     Unterberger Tibor  Felügyelő bizottság elnöke 

     Dr. Drobilisch Erzsébet Felügyelő bizottsági tag 

 Hargitay László             Felügyelő bizottsági tag* 

 Kun Csaba                             Alpolgármester 

 Horváth József                       Vezérigazgató VSZZrt. 

 Csillikné Máté Krisztina      Gazdasági Ig.  VSZRT 

 Varga János                          Kontrolling vezető 

 Bor Zoltán                           könyvvizsgáló 

* Az ülésen nem tudott részt venni, a   megtárgyalt témákat szept-1.-én délután az FB ülés 

után ismertettük és ezek után hoztuk meg a határozatokat. 

 

Az Felügyelő Bizottság elnöke, Unterberger Tibor megnyitja a felügyelő bizottsági ülést. 

Megállapítja, hogy egy  felügyelő bizottsági tag hiányzik van, tehát az ülés nem 

határozatképes. A határozatokat ugyanaznap délután hoztuk fentiek alapján.   

Az Felügyelő Bizottsági ülés napirendi pontjai: 

 

1.  A VSzZrt. Vezérigazgatójának beszámolója a legutolsó FB ülés óta eltelt időszakról. 

2. 2008 I félévi gazdálkodás  (időszakos, nem audit ált) 

3. A KT. 166/2008sz. határozatában szereplő téma megtárgyalása.  

 

A napirendet a Felügyelő Bizottság egyhangúan elfogadta. 

 

ad. 1.  

- Vezérigazgató Úr tájékoztatta a jelenlevőket, hogy a régóta esedékes táv 

hőszolgáltatási rendeletet külső – az anomáliák elkerülése és szakszerűség érdekében - 

jogi segítség igénybevételével elkészítették. Az anyag a legfrissebb előírásokat 

figyelembe véve készült el.  A VSzZrt. ezév szeptember végéig épülettömbönként 

31db hőmennyiségmérőt szerel fel. 

- Aláírásra kész a parkolási rendelet. Itt meg kell jegyezni, hogy a VSzZrt. számára 

előnytelen üzemeltetési szerződést a cég módosítatta. (Lásd mérlegbeszámolót)   

- Gázmotor szerződés, pénzügyi fedezet biztosítása. Megállapodás az 

ENERGIABLOKK jelenleg – a  pénzügyi fedezet biztosításáig – felfüggesztve. A 



pénzügyi fedezet biztosítása  érdekében nyílt közbeszerzési eljárás került kiírásra. A 

jelentkezési határidő a mai nap járt le és  két pénzügyi szolgáltató cég jelentkezett. 

- Vezérigazgató Úr tájékoztatott a QUALITEAM  aug.28.-i Polgármester Úr részére 

küldött levélben foglaltakról. A hivatkozott levélben QUALITEAM ismételten – 

véleménye szerint - rendezetlen , de jelentős  költségkihatású  tételeket  reklamál – és 

a VSzZrt.-t teszi felelőssé. Ez különös tekintettel vonatkozik közmű vezetékek 

áthelyezésére, melyet szerintük a VSzZRt-nek kellet volna megtenni, ezért azt a 

QUALITEAM végezte el és most kéri az ellenértéket (kb. 6,2Mió). Szükséges továbbá 

egy un szervizút építése, mert a jelenlegi adottságok miatt a fűtőmű nem 

megközelíthető nagyobb járművel. 

A FB ezen utóbbival kapcsolatban az alábbi határozatot hozta:       

6/2008 sz. határozat 

A VSzZrt. a tulajdonossal együttműködve vizsgálja felül, hogy az uszoda 

megvalósításról létrejött szerződés időpontjában az AQUPALACE ill. 

QUALITEAM birtokában lehetett- e annak a ténynek, hogy azon a területen ahol 

az uszoda felépítésre kerül,  közművek vannak, melyek befolyásolhatják a 

kivitelezést és azokat át kell helyezni .                 

 

Ad 2. Az átadott anyagot  – tekintettel arra hogy az egy időszaki beszámoló – az FB 

tudomásul veszi, pozitívan értékeli, hogy az elmúlt időszakban a megtett intézkedések 

következményeként a költségmutató javult és ma már divíziónként követhető. 

 

Ad 3.   A KT. Határozatában foglaltakat nem volt lehetséges maradéktalanul teljesíteni,mivel 

a VSzZrt helyiségeiben nem található írásbeli nyom a számlázások leállításáról. 

A számítógépben található adatok alapján az alábbiakat lehetett megállapítani: 

 kigyűjtötték azon ingatlan tulajdonosok listáját, akik 2005 óta szüneteltetik a 

hulladékszállítási szerződésüket és a mai napig ezt az állapotot tartják fent. A lista alapján 

VSzZrt illetékesei fényképezőgéppel felszerelve felkeresték a címeket , melyek közül 59 –t 

ellenőriztek le  és abból 10 hivatalosan (írásbeli kérelem alapján) szünetelteti, míg a többi az 

ingatlant használja, ott lakik, de nem fizet és nem kérte a szüneteltetést. 

Kiderült az is, hogy 1353 (!) hulladékszállításra kötelezett ingatlantulajdonosnak érvényes 

zsákos szerződése van és egyszerűen nem vettek zsákot, de az ingatlant használják, írásbeli 

szüneteltetést nem kértek. 

 

A fentiek miatt 2005 óta ebböl a VSzZrt.-nek mintegy 9.4 Mió Ft kára leletkezett. 

 

 



 

 

Az FB fentiek alapján az alábbi határozatot hozta: 

7/2008 határozat: 

A VSzZrt. haladéktalanul írásban szólítsa fel a tulajdonosokat a fizetések rendezésére  

akár jogi eszközök igénybevételével is . 

Kezdeményezze a  tulajdonosnál a vonatkozó rendelet módosítását oly módon hogy a  

jövőben ne  lehessen  kibújni a fizetési kötelezettség  alól ha az nincs  megalapozva. 

A tulajdonosnak javasoljuk a közterület felügyeletet ilyen irányban is megbízni ill. 

felhatalmazni. 

 

 

            

 

  

 

        

   Unterberger Tibor 

                                                                                                        Felügyelő Bizottság Elnöke 

 

 

k.m.f.  


