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Tisztelt Képviselő-testület!
Dunaföldvár Város Önkormányzatának 100 %-os tulajdonában áll a Dunaföldvári Dunaparti
Idegenforgalmi Kft. (székhely: 7020 Dunaföldvár, Hősök tere 26., a továbbiakban: Társaság). A
Társaság a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII.
törvény (a továbbiakban: Törvény) 1.§ a) pontja szerint a köztulajdonban álló gazdasági társaságnak
minősül.
A Törvény 5. § (3) bekezdése értelmében a köztulajdonban álló gazdasági társaság legfőbb szerve e
törvény és más jogszabályok keretei között köteles szabályzatot alkotni a vezető tisztségviselők,
felügyelőbizottsági tagok, valamint az Mt. 208. §-ának hatálya alá eső munkavállalók javadalmazása,
valamint a jogviszony megszűnése esetére biztosított juttatások módjának, mértékének elveiről, annak
rendszeréről. A szabályzatot az elfogadásától számított harminc napon belül a cégiratok közé letétbe
kell helyezni.
A Szabályzat elfogadása a fent idézett rendelkezés alapján a Képviselő-testület – mint a gazdasági
társaságok legfőbb szervének – hatáskörébe tartozik.
A Társaság jogelődje, a Dunaföldvári Dunaparti Idegenforgalmi Zrt. (7020 Dunaföldvár, Hősök tere
26.) rendelkezett Javadalmazási szabályzattal, amely hatálytalan jogszabályi rendelkezéseket tartalmaz,
ezért is indokolt annak felülvizsgálata.
A szabályzat célja, hogy biztosítsa a közpénzek és a köztulajdon törvényes és ésszerű módon történő
felhasználásának nyilvánosságát.
Kérem az előterjesztés megvitatását és a határozati javaslat szerinti döntéshozatalt.
Dunaföldvár, 2020.10.13.
Horváth Zsolt sk.
polgármester
HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő‐testülete
1. a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII.
törvény 5.§ (3) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a Dunaföldvári Dunaparti
Idegenforgalmi Kft. (székhely: 7020 Dunaföldvár, Hősök tere 26.) Javadalmazási Szabályzatát
a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
2. hatályon kívül helyezi a 8/2010.(II.02.) KT. határozatot.
3. utasítja az ügyvezetőt, hogy az 1. pont szerinti szabályzatot az elfogadásától számított 30 napon
belül a cégiratok között helyezze letétbe.
Felelős:
Határidő:

ügyvezető
azonnal

JAVADALMAZÁSI SZABÁLYZAT
Dunaföldvári Dunaparti Idegenforgalmi Kft.

I.

A szabályzat célja és hatálya

1./ A szabályzat célja, hogy Dunaföldvár Város Önkormányzata (a továbbiakban: Tulajdonos)
100 %-os többségi befolyása alatt álló Dunaföldvári Dunaparti Idegenforgalmi Kft.
(továbbiakban: Társaság) vezető tisztségviselőire, felügyelő bizottsági tagjaira, valamint a
Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi. törvény (a továbbiakban: Mt.) 208. §-ának hatálya
alá eső munkavállalókra vonatkozó javadalmazás, valamint a jogviszony megszűnése esetére
biztosított juttatások módjának, mértékének, főbb elveinek, azok rendszerének szabályozását
megteremtse a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló
2009. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: törvény) rendelkezéseinek figyelembe vételével.
2./ A szabályzat személyi hatálya kiterjed:
2.1./ az ügyvezetőre
2.2./ a felügyelő bizottság elnökére és tagjaira
3./ A szabályzat tárgyi hatálya kiterjed:
3.1./ az ügyvezető javadalmazási elveinek és költségtérítésének szabályozására,
3.2./ az ügyvezető vezetői tisztségviselői megbízásának megszüntetése esetén járó
juttatásokra,
3.3./ a felügyelő bizottsági tagok tiszteletdíja mértékének elvi szabályozására,
3.4./ a felügyelő bizottsági tagok megbízásának megszüntetése esetén járó juttatásokra.

II.

Az ügyvezetőre és a felügyelő bizottság tagjaira vonatkozó
javadalmazási elvek és szabályok

1./ Az ügyvezetőre vonatkozó rendelkezések
1.1/ Az ügyvezető munkabére
Az ügyvezető a társaságnál az Mt. szerinti alkalmazott. Felette a munkáltatói jogokat a
többségi tulajdonos képviselője gyakorolja.
A Társasággal munkaviszonyban álló ügyvezető havi személyi alapbére legfeljebb a
mindenkori minimálbér háromszoros összege lehet.

A Tulajdonos évente, a Társaság éves beszámolójának elfogadásával egyidejűleg, külön
határozatban állapítja meg a Társaság ügyvezetőnek havi munkabérét a társaság saját vagyona
mérleg főösszegének, összes bevételének és a foglalkoztatottak létszámának
figyelembevételével.
Az ügyvezető legfeljebb egy köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött vezető
tisztségviselői megbízatás után részesülhet javadalmazásban.
Az ügyvezető számára teljesítménykövetelményt, valamint az ahhoz kapcsolódó
teljesítménybért vagy juttatást a Társaság legfőbb szerve határozhat meg, amelyről a
felügyelőbizottság véleményét előzetesen ki kell kérni. Teljesítmény-követelményként az
üzleti terv fő számainak teljesítése mellett csak olyan feltétel határozható meg, amelynek
teljesítése a munkakör elvárható szakértelemmel és gondossággal való ellátásán túlmutató,
objektíven meghatározható teljesítményt takar.
1.2/ Az ügyvezető költségtérítése
A Tulajdonos évente, a Társaság éves beszámolójának elfogadásával egyidejűleg,
határozatban állapítja meg a Társaság ügyvezetőjének költségtérítését.
1.3./ Az ügyvezető egyéb béren kívüli juttatása
Az ügyvezető egyéb béren kívüli juttatása a Cafatéria szabályzatban foglaltak szerint kerül
megállapításra és folyósításra.
1.4./ Az ügyvezető megbízásának megszüntetése esetén járó juttatások
Az ügyvezető megbízásának megszüntetése esetén járó juttatásokra vonatkozó szabályozást,
megállapodást az ügyvezető foglalkoztatási szerződésében rögzíteni kell. Az ügyvezető Mt.
szerint történő foglalkoztatására az Mt. szabályozása az irányadó.
Az ügyvezető felmondására, végkielégítésére az Mt. szabályai irányadóak.
2./ A felügyelőbizottság tagjaira vonatkozó rendelkezések
2.1./ A felügyelőbizottság tagjainak tiszteletdíja
A Törvény 4. § (1) bekezdése szerint a köztulajdonban álló gazdasági társaságnál
felügyelőbizottság létrehozása kötelező.
A felügyelőbizottság tagjai e jogviszonyukat társadalmi megbízatás alapján végezik, amely
személyekről a Tulajdonos dönt.
2.2./ A felügyelő bizottság tagjainak költségtérítése

A felügyelő bizottság tagjait kizárólag a tisztség ellátásával összefüggő, indokolt költségtérítés
illetheti meg.
2.3./ A felügyelő bizottsági tagok megbízásának megszüntetése esetén járó juttatások
A felügyelőbizottság elnökének vagy más tagjának e jogviszonyára tekintettel a megbízatás
megszűnése esetére juttatás nem biztosítható.

III.

Záró rendelkezések

1./ Jelen szabályzat a tulajdonosi jogokat gyakorló Képviselő-testület által történő elfogadása
napján lép hatályba és egyidejűleg 2010. február 3. napján hozott Javadalmazási szabályzat
hatályát veszti.
2./ Jelen szabályzatot az elfogadástól számított 30 napon belül a cégiratok között letétbe kell
helyezni.
3./ A jelen szabályzatban foglaltak rendelkezéseitől a foglalkoztatási szerződésekben
érvényesen eltérni nem lehet.

Dunaföldvár, 2020. …….

Dunaföldvár Város Önkormányzata, mint
Tulajdonos képviseletében

Horváth Zsolt
polgármester

