
ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA 

 

1.I. Szervezeti, személyzeti adatok 

1.1 Kapcsolat, szervezet, vezetők 

 

Elérhetőségi adatok 

 

Adat megnevezése Adat 

Hivatalos név (teljes név) Szombathelyi Parkfenntartási Kft. 

 

Székhely 9700 Szombathely, Jászai Mari utca 2. 

Postacím 9700 Szombathely, Jászai Mari utca 2. 

Telefonszám (nemzetközi vagy belföldi számként, 

utóbbi esetben körzetszámmal, illetve 

szolgáltatás- vagy hálózatkijelző számmal) 

94/314-234 

Faxszám (nemzetközi vagy belföldi számként, 

utóbbi esetben körzetszámmal, illetve 

szolgáltatás- vagy hálózatkijelző számmal) 

94/314-234 

Központi elektronikus levélcím info@szompark.hu 

A honlap URL-je http://www.szompark.hu/ 

Ügyfélszolgálat elérhetősége (telefonszám, 

telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme) 

9700 Szombathely, Jászai Mari utca 2. 

94/314-234 

info@szompark.hu 

Ügyfélfogadás rendje Hétfő-Csütörtök          8.00-16.00 

Péntek:                        8.00-12.00 

 

Szervezeti struktúra 

 

Adat megnevezése Adat 

A társaság szervezete Szervezeti és Működési Szabályzat 
http://www.szompark.hu/webimages/files/KOZZE

TETEL/Szervezeti%20es%20Mukodesi%20Szabal

yzat%202018.pdf 

Szervezeti struktúra ábrája 2018. évi üzleti terv 
http://www.szompark.hu/webimages/files/KOZZE

TETEL/Uzleti%20terv%202018.pdf 

 

 A szervezet vezetői 

 

Adat megnevezése Adat 

A szervezet vezetőjének neve, beosztása, 

hivatali elérhetősége 

Kiss Dávid – ügyvezető igazgató 

Tel.: 94/314-234 

http://www.szompark.hu/
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e-mail: kiss.david@szompark.hu 

Szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, 

hivatali elérhetősége 
Felelős kertészeti és műszaki vezető: 

Steier - Hegedüs Eszter 

Szombathely, Jászai Mari utca 2. 

Tel.: 00-36-30/984-1328; 06-94/314-234 

e-mail: hegedus.eszter@szompark.hu 

 

Gazdasági vezető: 

Csonkáné Beke Piroska 

Szombathely, Külső Pozsonyi u. 20 

Tel.: 00-36-30/641-8225; 06-94/789-336 

e-mail: bekeescsonka.kft@upcmail.hu 

 

 

Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv 

 

Adat megnevezése Adat 

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve 

felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek 

tekintetében a fellebbezés elbírálására 

jogosult szervek, ennek hiányában a 

közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi 

ellenőrzést, vagy felügyeletet gyakorló szerv 

hivatalos neve, székhelye, elérhetősége, 

honlapjának címe 

Tulajdonos: 

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 

9700 Szombathely, Kossuth Lajos utca 1-3. 

Postacím: 

9700 Szombathely, Kossuth Lajos utca 1-3. 

Tel.: +36 (94) 520-100 

e-mail: info@szombathely.hu 

URL: www.szombathely.hu 

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve 

felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek 

tekintetében a fellebbezés elbírálására 

jogosult szervek, ennek hiányában a 

közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi 

ellenőrzést, vagy felügyeletet gyakorló szerv 

ügyfélszolgálatának, vagy 

közönségkapcsolatának elérhetősége, 

ügyfélfogadásának rendje 

Ügyfélszolgálat: 

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Ügyfélszolgálat 

9700 Szombathely, Kossuth Lajos utca 1-3. 

Postacím: 

9700 Szombathely, Kossuth Lajos utca 1-3. 

Tel.: +36 (94) 520-100 

e-mail: ugyfelszolgalat@szombathely.hu 

URL: www.szombathely.hu 

Ügyfélfogadás: 

Hétfő – Kedd – Csütörtök: 8.00-12.00 és  13.00-

15.30 

Szerda: 8.00-12.00 és 13.00-17.00 

Péntek: Nincs ügyfélfogadás 
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A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre 

Adat megnevezése Adat 

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, 

hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, 

a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, 

közjogi szervezetszabályozó eszközök, 

valamint a szervezeti és működési szabályzat, 

vagy ügyrend az adatvédelmi és 

adatbiztonsági hatályos és teljes szövege 

Szervezeti és működési szabályzat: 

http://www.szompark.hu/webimages/files/KOZZETET

EL/Szervezeti%20es%20Mukodesi%20Szabalyzat%20

2018.pdf 

 

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat: 

 

Jogszabály jegyzék: 

 

Országos Jogszabályok: 

1/1986. (II. 21.) ÉVM-EüM együttes rendelet: 

a köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal 

összefüggő 

tevékenységekről 

2009. évi XXXVII. törvény: 

az erdőről, az erdő védelméről és az 

erdőgazdálkodásról 

346/2008. (XII.30.) kormányrendelet: a fás szárú 

növények védelméről 

78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet: 

a játszótéri eszközök biztonságosságáról 

221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet: 

a parlagfű elleni közérdekű védekezés 

végrehajtásának, valamint az állami, illetve a 

közérdekű védekezés költségei megállapításának és 

igénylésének részletes szabályairól 

Egységes szerkezetben a 182/2009. (IX. 10.) 

Kormányrendelet módosításaival 

1996. évi LIII. törvény: 

a természet védelméről 

1999. évi XLII. törvény: 

a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek 

fogyasztásának, 

forgalmazásának egyes szabályairól 
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Helyi rendeletek: 

 

3/2008.(IV. 1.) önkormányzati rendelet: 

a közterületek bontás utáni helyreállításáról 

34/2009. (XII. 9.) önkormányzati rendelet: 

a játszótéri dohányzás tilalmáról 

2/2011. (I.31.) önkormányzati rendelet: 

a közterület használatának szabályairól 

Szombathely Megyei Jogú Város 

Önkormányzata Közgyűlésének 

33/2012.(XI. 12. ) önkormányzati rendelete: 

a környezet- és természetvédelem helyi 

szabályairól 

 Szombathely Megyei Jogú Város 

Önkormányzata Közgyűlésének 

24/2013. (VI.6.) önkormányzati rendelete:  
a közösségi együttélés alapvető szabályairól, és 

ezek elmulasztásának, megszegésének 

jogkövetkezményeiről 

 

Közszolgáltatások 

 

Adat megnevezése Adat 

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, vagy 

költségvetésből finanszírozott közszolgáltatások 

megnevezése 

Zöldterület-kezelés 

 Fák metszése, gondozása, kivágása, 

ültetése, fasebészeti kezelések 

 Cserjemetszés, cserjeápolás, ültetés 

 Sövénynyírás 

 Gyepfelületek gondozása és fenntartása, 

új gyepfelület kialakítása 

 Virágágyak, planténerek valamint 

virágtartók beültetése, és gondozása 

 Egyéb növényápolási munkák  

 Növényvédelem 

 Zöldfelület takarítás 

 Lomb összegyűjtése, elszállítása 

 Játszóterek üzemeltetése, karbantartása 

 Padok, játszótéri berendezések, 

utcabútorok karbantartása és javítása 

 Szökőkutak üzemeltetése 

 Köztéri szobrok állapotának 

figyelemmel kísérése, tisztítása 

 Kavicsos, zúzalékos és térkő burkolatok 

takarítása, gyommentesítése, felújítása 

– park területen 

 Térkőburkolat kialakítása parkterületen 

 Síkosság-mentesítés, hó eltakarítás 



 Parkőri szolgálat 

 Közterületi faállomány digitális 

felmérése 

Mérnöki tevékenység 

 Műszaki tanácsadás 

 Zöldfelületi tervezés 

Oladi Kilátó üzemeltetése 

Lakossági akciók szervezése, koordinálása 

Ügyfélszolgálat 

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, vagy 

költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások 

tartalmának leírása 

Zöldterület-kezelés 

Mérnöki tevékenység 

Oladi Kilátó üzemeltetése 

Lakossági akciók szervezése, koordinálása 

Ügyfélszolgálat 

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, vagy 

költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások 

igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás 

- 

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, vagy 

költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások 

díjának, és az abból adott kedvezmények mértéke 

- 

 

A szerv nyilvántartásai 

 

Adat megnevezése Adat 

A közfeladatot ellátó szerv által saját fenntartású 

adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró jegyzéke 

- 

A közfeladatot ellátó szerv által  -

alaptevékenysége keretében – gyűjtött és 

feldolgozott adatok fajtái 

- 

A közfeladatot ellátó szerv által  -

alaptevékenysége keretében – gyűjtött és 

feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módja 

Jogszabály alapján 

A közfeladatot ellátó szerv által  -

alaptevékenysége keretében – gyűjtött és 

feldolgozott adatokról való másolatkészítés 

költségei 

- 

 



Döntéshozatal, ülések 

 

Adat megnevezése Adat 

A testületi szerv döntései előkészítésének rendje A társaság Alapító okirata határozza meg.  

Alapító Okirat 

http://www.szompark.hu/webimages/files/KOZZE

TETEL/Alapito%20okirat.pdf 

A testületi szerv döntéseiben való állampolgári 

közreműködés módja 

Nincs 

A testületi szerv üléseinek helye 9700 Szombathely, Kossuth Lajos u.1-3. 

 

A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok 

 

Adat megnevezése Adat 

A testületi szerv döntéseinek felsorolása A társaság legfőbb szervének döntései a 

www.szombathely.hu honlapon találhatóak 

A helyi önkormányzat képviselő-testületének 

nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a 

benyújtás időpontjától 

Az előterjesztések a www.szombathely.hu 

honlapon találhatóak 

 

Hirdetmények 

 

Adat megnevezése Adat 

A közfeladatot ellátó szerv által közzétett 

hirdetmények, közlemények 

A hirdetmények, közlemények közzététele a 

www.szompark.hu honlapon történik. 

A helyi önkormányzat képviselő-testületének 

nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a 

benyújtás időpontjától 

Az előterjesztések a www.szombathely.hu 

honlapon találhatóak 

 

Közérdekű adatok igénylése 

 

Adat megnevezése Adat 

A közérdekű adatok megismerésére irányuló 

igények intézésének rendje 

Jogszabály szerint 

A közérdekű adatok megismerésére irányuló 

igények tekintetében illetékes szervezeti egység 

neve 

- 

A közérdekű adatok megismerésére irányuló 

igények tekintetében illetékes szervezeti egység 

elérhetősége 

- 

Az adatvédelmi felelős, vagy az információs 

jogokkal foglalkozó személy neve 
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A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező 

statisztikai adatszolgáltatás adott szervre 

vonatkozó adatai 

 

A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő 

közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására 

vonatkozó általános szerződési feltételek 

 

Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló 

szerződések listája, amelyekben a közfeladatot 

ellátó szerv az egyik szerződő fél 

 

 

 

Közzétételi listák 

 

Adat megnevezése Adat 

A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös 

közzétételi lista 

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok 

takarékosabb működéséről szóló 2009. évi 

CXXII. törvény 2.§ alapján  „A köztulajdonban 

álló gazdasági társaság a közzététel 

időpontjában fennálló adatok alapján 

közzéteszi a vezető tisztségviselők, a 

felügyelőbizottsági tagok, a munka 

törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény ( a 

továbbiakban: Mt.) 208.§-a szerint vezető 

állású munkavállalók, valamint az önállóan 

cégjegyzésre jogosult munkavállalók 

a) nevét, 

b) tisztségét, vagy munkakörét, 

c) munkaviszonyban álló személy esetén 

ca) a munkavállaló részére a 

munkaviszonya alapján közvetlenül, vagy 

közvetve nyújtott pénzbeli juttatásokat,  ezen 

belül külön feltüntetve alapbérét, egyéb 

időbérét, teljesítménybérét, valamint az időbért 

megalapozó időtartamot, illetve a 

teljesítménybért megalapozó 

teljesítménykövetelményeket, 

cb) a Mt., kollektív szerződés, illetve a 

munkaszerződés alapján járó mértéket 

megjelölve a munkavállalóra irányadó 

végkielégítés, illetve felmondási idő 

időtartamát, 

cc) a Mt. 228§ alapján kikötött 

időtartamot és a kötelezettség vállalásának 

ellenértékét, 

d) a gazdasági társaságokról szóló 2006. 

évi IV. törvény (a továbbiakban: Gt.) 

22. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 



jogviszony, valamint a 

felügyelőbizottsági tagok esetén  

da) a megbízási díjat, 

db) a megbízási díjon felüli egyéb 

járandóságokat, 

dc) a jogviszony megszűnése esetén járó 

pénzbeli juttatásokat. 

 (2) A köztulajdonban álló gazdasági társaság a 

közzététel időpontjában fennálló adatok alapján 

a másokkal együttesen cégjegyzésre, vagy a 

bankszámla feletti rendelkezésre jogosult 

munkavállalók, valamint a munkáltató 

működése szempontjából meghatározó 

jelentőségű egyéb munkavállalók esetében az 

(1) bekezdés b)-c) pontjában meghatározott 

adatokat teszi közzé. 

A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi 

közzétételi lista 

A fenti adatok a www.szompark.hu honlapon, a 

közzététel menüpontban érhetőek el 

 

Vizsgálatok, ellenőrzések listája 

 

Adat megnevezése Adat 

A közfeladatot ellátó szervnél végzett 

alaptevékenységgel kapcsolatos –nyilvános 

megállapításokat tartalmazó –vizsgálatok, 

ellenőrzések felsorolása 

- 

 

Az Állami Számvevőszék ellenőrzései 

 

Adat megnevezése Adat 

Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek 

nyilvános megállapításai 

- 

 

Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok 

 

Adat megnevezése Adat 

A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, 

vizsgálatok nyilvános megállapításai 

- 

 

A működés eredményessége, teljesítmény 

 

Adat megnevezése Adat 

A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának 

teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, 

2017. évi mérlegbeszámoló 

http://www.szompark.hu/webimages/files/KOZZE

http://www.szompark.hu/
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hatékonyságának és teljesítményének mérésére 

szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk 

TETEL/Egyszerusitett%20eves%20beszamolo%20

2017_%20uzleti%20evrol.pdf 

 

Működési statisztika 

 

Adat megnevezése Adat 

A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére 

vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai 

adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk 

- 

 

Éves költségvetések 

 

Adat megnevezése Adat 

A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetései 2017. évi mérlegbeszámoló 

http://www.szompark.hu/webimages/files/KOZZ

ETETEL/Egyszerusitett%20eves%20beszamolo

%202017_%20uzleti%20evrol.pdf 

 

Számviteli beszámolók 

 

Adat megnevezése Adat 

A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény 

szerinti beszámolói 

2014. évi mérlegbeszámoló 

http://www.szompark.hu/webimages/files/KOZ

ZETETEL/Egyszerusitett%20eves%20beszamo

lo%202014_%20uzleti%20evrol.pdf 

2015. évi mérlegbeszámoló 

http://www.szompark.hu/webimages/files/KOZ

ZETETEL/Egyszerusitett%20eves%20beszamo

lo%202015_uzleti%20evrol.pdf 

2016. évi mérlegbeszámoló 

http://www.szompark.hu/webimages/files/KOZ

ZETETEL/Egyszerusitett%20eves%20beszamo

lo%202016_%20uzleti%20evrol.pdf 

2017. évi mérlegbeszámoló 

http://www.szompark.hu/webimages/files/KOZ

ZETETEL/Egyszerusitett%20eves%20beszamo

lo%202017_%20uzleti%20evrol.pdf 

A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés 

végrehajtásáról készített beszámolói 

- 
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Foglalkoztatottak 

 

Adat megnevezése Adat 

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak 

létszáma, és személyi juttatásaira vonatkozó 

összesített adatok 

2017. évi mérlegbeszámoló 

http://www.szompark.hu/webimages/files/KOZ

ZETETEL/Egyszerusitett%20eves%20beszamo

lo%202017_%20uzleti%20evrol.pdf 

a vezetők , és a vezető tisztségviselők illetménye, 

munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint 

költségtérítése összesített összege 

Nyilvános adatok a köztulajdonban álló 

gazdasági társaságok működésének 

átláthatóbbá tételéről, a 175/2009.(VIII.29.) 

Kormányrendelet alapján: 

 

Felügyelő Bizottság 

Tagok:                                                                 

Tiszteletdíj: 

Kántás Zoltán - elnök                                             

havi bruttó 55 000,- Ft 

Szuhai Viktor                                                         

havi bruttó 45 000,- Ft 

Vörös Lajos                                                           

havi bruttó 45 000,- Ft 

 

Vezető tisztségviselő: Kiss Dávid 

Munkaköre: Ügyvezető Igazgató 

Személyi bruttó alapbér: 600.000. Ft/hó 

Megbízatása: 2010.12.10-től -2018.12.10-

ig 

Az ügyvezető részére a 2018. évre 

prémium kiírás nincs. 

Végkielégítés mértéke: Mt. 88.§ (2) 

alapján. 

Felmondási idő: Mt. 88.§ (1) alapján. 

 

2017. évi mérlegbeszámoló 

http://www.szompark.hu/webimages/files/KOZ

ZETETEL/Egyszerusitett%20eves%20beszamo

lo%202017_%20uzleti%20evrol.pdf 

Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások 

fajtája , és mértéke összesítve 

2017. évi mérlegbeszámoló 

http://www.szompark.hu/webimages/files/KOZ

ZETETEL/Egyszerusitett%20eves%20beszamo

lo%202017_%20uzleti%20evrol.pdf 
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Szerződések 

 

Adat megnevezése Adat 

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, 

az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő 

gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő, 

vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési 

beruházásra, szolgáltatás megrendelésére, 

vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon, 

vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint 

koncesszióba adásra vonatkozó szerződések 

megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő 

felek neve, a szerződés értéke, határozott időre 

kötött szerződés esetében annak időtartama, 

valamint az említett adatok változásai, a 

nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel 

közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a 

minősített adatok kivételével - A szerződés értéke 

alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános 

forgalmi adó nélkül számított –ellenszolgáltatást 

kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci, 

vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb 

összeget kell figyelembe venni. 

Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb 

időtartamra kötött – szerződéseknél az érték 

kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre 

számított összegét kell alapul venni. Az egy 

költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel 

kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe 

kell számítani. 

Közbeszerzés 2018 

http://www.szompark.hu/webimages/files/K

OZZETETEL/VALLALKOZASI%20SZE

RZODES_kozbeszerzes%202018.pdf 

 

Vállalkozási szerződés 1 

http://www.szompark.hu/webimages/files/K

OZZETETEL/Vallalkozasi%20szerzodes-

%20funyiras.pdf 

 

Vállalkozási szerződés 2 

http://www.szompark.hu/webimages/files/K

OZZETETEL/Vallalkozasi%20szerzodes-

%20novenyvedelem.pdf 

 

 

Közbeszerzés 

 

Adat megnevezése Adat 

Közbeszerzési információk: éves terv, összegzés 

az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött 

szerződésekről 

Közbeszerzési terv 2017 

http://www.szompark.hu/webimages/files/K

OZBESZERZES/Kozbeszerzesi%20terv%2

02017.pdf 
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