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KIvo N A T Kisrĺjszállás Város onkoľmányzĺtaKépviselő-testüIetének2013. március 26-ai
soľon kiivetkező nyilvános iilésének j egyzőIĺtinyvéből

9 5 ĺ 2013. (III. 2 6.) szímil ön ko ľm ány zati határ ozĺt
a KisújszáIlás Város Önkoľmányzata alapításában műkiidő gazdasági táľsaságok vezető
tisztségviselőinek, feliigyelőbizottsági tagiainak, valamint az M:t. 208. $-ának hatálya alá eső

munkavállalóinak javadalmazásárő|, valamint a jogviszony megszíĺnése esetére biztosított
juttatások módjának, mértékének elveĺľől, annak ľendszeréľől

1. Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testiilete a Kisújszállás Város onkormányzata
alapításában műkodő gazdasági társaságok vezetó tisztségviselőinek, felügyelőbizottsági tagjainak,

valamint az Mt. ŻO8. $-ának hatálya alá eső munkavállalóinak javadalmazásáről, valamint a
jogviszony megszűnése esetéľe biztosított juttatások módjának, mértékének elveiľol, annak

rend s zeľéro l a határ ozat me l léklete szerinti szabáIy zatot fo gadj a el.

Ż. Kisújszáttás Város onkormányzntának Kópviselő_testiilete a Kisújszátlás Vrĺros
(inkoľmányzata aIapításában műlĺłidő gazdasági társasírgok vezetłí tisztségviseliĺinelĺ,
fcltigyetrőbizottsági tagiainak, valamĺnt az Mt. 20B. $-ának hatáiya alá eső rrrunkavállzrlóinak
jar'aclalmaz/as,źłről, valanrint a jogvĺszony megsziĺnóse esetéľc biztosított juttĺrtások móĺĺjának'
ľnértékének elveĺľől, annak ľendszeréről címiĺ szabáĺ|yzat eĺfogadását követően a lĺoľábŁran
hatályban Iévő szabályzatat hatáIyon kíviil helyezi.

Erről éńesül:
1. A Képviselő-testület tagjai
Ż' Az önkormány zat aIapításában műkodő gazđasźryi társaságok

Kmf.

Végrehajtásért felelós:
Határidő:

Kecze Istvárr sk.
polgármester

A kivonat hiteléül:
Kisújszállás , Ż0I3. március Ż7 .

Kecze István polgáľmesteľ
2013. ápľilis l-jótől folyamłrtosan

Dr. Vaľga Zsolt sk.
jegyzó

| "---
/ \l/\łí\I /(/\----------i
\--Đr. YargaZsolt

Jegyzo

Hivatalifeĺelős: Dr. Vaľga Zsolt jegyző
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Szabályzat 

 

a Kisújszállás Város Önkormányzata alapításában működő gazdasági 

társaságok vezető tisztségviselőinek, felügyelőbizottsági tagjainak, valamint az 

Mt. 208. §-ának hatálya alá eső munkavállalóinak javadalmazásáról, valamint 

a jogviszony megszűnése esetére biztosított juttatások módjának, mértékének 

elveiről, annak rendszeréről 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta 95/2013. (III. 26.) számú 

önkormányzati határozatával 
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1. A vezető tisztségviselőre vonatkozó szabályok 

 

1.1. A vezető tisztségviselő javadalmazása 

 

1.1.1. A Kisújszállás Város Önkormányzata alapításában működő gazdasági társaság ügyvezetését az 

ügyvezető igazgató, mint a társaság vezető tisztségviselője látja el.  

 

1.1.2. A vezető tisztségviselőt e minőségében megillető jogokra és az őt terhelő kötelezettségekre - a 

gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvényben meghatározott eltérésekkel - a 

munkaviszonyra irányadó szabályokat kell alkalmazni. 

 

1.1.3. A gazdasági társaság munkaviszonyban álló vezető tisztségviselőjének megállapított havi 

alapbére nem haladhatja meg a mindenkori kötelező legkisebb munkabér hétszeresét. Az alapbér 

felülvizsgálatát a társaság beszámolójának elfogadására benyújtott előterjesztéssel egyidejűleg végzi 

az alapító. 

 

1.1.4. Az ügyvezető igazgató részére az alapító a felügyelőbizottság véleményének kikérésével 

teljesítménykövetelményt, és annak teljesítése esetére teljesítménybért határozhat meg, mely nem 

lehet több, mint a havi alapbérének 150%-a. A teljesítmény értékelését a társaság beszámolójának 

elfogadására benyújtott előterjesztéssel egyidejűleg végzi az alapító, és a követelmények teljesítése 

esetén dönt annak kifizetéséről. 

 

1.1.5. Az ügyvezető igazgató részére egyéb juttatásként cafeteria juttatás biztosítható, melynek 

járulékokkal növelt összege nem haladhatja meg egy naptári évben a 193 250 Ft-ot. 

 

1.1.6. Az ügyvezető igazgató a munkaviszony teljesítésével indokoltan felmerült és a munkába 

járással kapcsolatos költségének megtérítésére, költségtérítési általányra jogosult, mely nem lehet 

kevesebb az alapbére 10%-ánál, és nem haladhatja meg annak 50%-át. 

 

1.2. A vezető tisztségviselő jogviszony megszűnése esetére biztosított juttatások módjának, 

mértékének elvei, rendszere. 

 

1.2.1. Az ügyvezető igazgatói megbízás lejártát követően, amennyiben ismételten ügyvezetői 

megbízást nem kap, és továbbfoglalkoztatásra kerül a társaságnál, alapbére legalább az ügyvezető 

igazgató alapbérének 70%-a. 

 

1.2.2. Az alapító a munkaviszony megszűnése esetén az ügyvezető részére a munka törvénykönyvéről 

szóló 2012. évi I. törvényben (a továbbiakban: Mt.) meghatározott kötelező juttatáson kívül más 

juttatást nem biztosít. 

 

2. A felügyelőbizottság tagjaira vonatkozó szabályok 

 

2.1. A felügyelőbizottság tagjainak javadalmazása 

 

2.1.1. A felügyelőbizottság elnöke tiszteletdíja nem haladhatja meg a mindenkori kötelező legkisebb 

munkabér 50%-át. A tiszteletdíj felülvizsgálatát a társaság beszámolójának elfogadására benyújtott 

előterjesztéssel egyidejűleg végzi az alapító. 

 

2.1.2. A felügyelőbizottság tagjának tiszteletdíja nem haladhatja meg a mindenkori kötelező legkisebb 

munkabér 45%-át. A tiszteletdíj felülvizsgálatát a társaság beszámolójának elfogadására benyújtott 

előterjesztéssel egyidejűleg végzi az alapító. 
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2.2. A felügyelőbizottság tagjainak a jogviszony megszűnése esetére biztosított juttatások módjának, 

mértékének elvei, rendszere 

 

Az alapító a felügyelőbizottsági tagság megszűnése esetén juttatást nem biztosít. 

 

 

3. Az Mt. 208. §-ának hatálya alá eső munkavállalókra (vezetőkre) vonatkozó szabályok 

 

3.1. Az Mt. 208. §-ának hatálya alá eső munkavállalók (vezetők) javadalmazása 

 

3.1.1. Vezető állású munkavállaló a munkáltató vezetője közvetlen irányítása alatt álló és - részben 

vagy egészben - helyettesítésére jogosított más munkavállaló (a továbbiakban együtt: vezető). 

 

3.1.2. Munkaszerződés a vezetőre vonatkozó rendelkezések alkalmazását írhatja elő, ha a 

munkavállaló a munkáltató működése szempontjából kiemelkedő jelentőségű. 

 

3.1.3. A vezető megállapított havi alapbére nem haladhatja meg a mindenkori kötelező legkisebb 

munkabér 6,3-szeresét.  

 

3.1.4. A vezető részére az ügyvezető igazgató teljesítménykövetelményt, és annak teljesítése esetére 

teljesítménybért határozhat meg, mely nem lehet több mint a havi alapbérének 150%-a. A teljesítmény 

értékelését a társaság beszámolójának elfogadását követően végzi az ügyvezető igazgató, és a 

követelmények teljesítése esetén dönt annak kifizetéséről. 

 

3.1.5. A vezető részére egyéb juttatásként cafeteria juttatás biztosítható, melynek járulékokkal növelt 

összege nem haladhatja meg egy naptári évben a 193 250 Ft-ot. 

 

3.1.6. A vezető a munkaviszony teljesítésével indokoltan felmerült, és a munkába járással kapcsolatos 

költségeinek megtérítésére költségtérítési általányban részesülhet, mely nem haladhatja meg alapbére 

30%-át. 

 

3.2. Az Mt. 208. §-ának hatálya alá eső munkavállalóknak (vezetőknek) a jogviszony megszűnése 

esetére biztosított juttatások módjának, mértékének elvei, rendszere 

 

A vezető munkaviszonyának megszűnése esetére a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. 

törvényben kötelező juttatáson kívül más juttatást nem biztosítható. 

 

 

Kisújszállás, 2013. március 26. 

 

 

          Kecze István 

          polgármester 

 



K I V o N ,Ą T Kisújszállás Váľos onkoľmányzata Képviselő-testületének 2013. máľcius 26-ai
soľon következő nvill,ános ülésének jegyzőkönyvéből

98 l 20 13. GIr. 26.) szá m ú ö n ko ľm á ny zati hatór ozat
a Kisrijszállási Váľosgazĺlálkoĺlási Kft. tigyvezetoje clíjazásának megáIlapításáról

Kisújszállás Város ÖrrkorĺnányzaIának Képviselo-testülete TothZo\tán ügyvezeto igazgaÍo ďíjazását a

következők szerint állapítja lneg.

alapbéľc
költségtérítése
cafeteria juttatása 201 3' évben

Kecze István sk'
po1gárrnester

A kivonat hiteléül:
Kisújszállás ,2013. március Ż7 .

Í 
-------/ J -----=\,/ ŕ\' \/ tv

l |'/ĺ ,\_---t 'br1arsa Zso|Í
jegyző

Végrehaj táséń felelős :

Hatáľiĺlő:

Erro1 értesül:
1. Kecze Istvárr po1gármesteľ
2. Kisújszállási Váľosgazclálkoclási I(ĺl

391 000 Ft/hó'
63 500 Ft/iró,

173 000 Ft/év'

Kecze István polgáľmesteľ
2013. április 2.

KmÍ.

A Képviselő-testület felkéri a polgánrrestert, hogy a munkaszerzodés módosítását, valatnint a cafeteria
j uttatás biztosításához szükséges intézkedés ekeI v égezze e\.

Dr. Varga Zsolt sk.
jegyző

Hivatalifelelős: Dr. Vaľga Zsoltjegyző
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K I v o N A T Kisújszállás Váľos Onkoľmányzata Képviselő-testiiletének 2013. máľcius 26-ai
soľon következő nyi lvá nos ülésénel< j egyzőkiinyvéből

99lŻ0l3. (III. 26.) számú önkoľmányzati határozat
a Kum ánia Gyógyfü ľclő Kft. ü gyvez etője díjazźtsának megállapításáľó|

Kisújszállás Város onkortlrányzatának Képviselő-testülete Kui János ügyvezeto igazgato dí1azását a
kcjvetkezők szerint ál1apítja nreg.

alapbére
kö1tségtérítése
cafeteľia jr-rttatása 201 3. évben

Végľehaj táséľt felelős :

Határidő:
Kecze István polgáľmester
2013. április 2.

330 000 Ft/hó'
50 000 Ft/hó,

0 F't/év.

A Képviselő-testület felkéri a polgárrnester1' hogy a tnulrkaszerzoďés nróclosítását, valalrrint a cafeteria
j uttatás biztosításához szükséges intézkedés eket v égezze eI.

Erről ér1esťri:

1 . Kęczę István polgánrrester
2' Kunrálria Gyógyftiľclő KÍt.

Klnf.

Kecze István sk.
po1gárrĺesteľ

A kivonat hiteléül:
Kisújszállás ,2013. rrrárcius 27.

Hivaĺali felelős: Dľ. Varga Zsolĺ jegyző

Dr. Varga Zsolt sk.
jegyzó

arga Zsoh
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K I v o N A T KislÍjszátlás Város Onkoľmányzata Képviselő-testiiletének 2013. március 26-ai
soron kĺivetkező nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

l0l 12073. (III. 2 6.) szám ú ön ko ľm ány zati határ ozat
a Kis új szállási Váľos gazcl á|kod ási Kft. FeI ii gyelő bizottsá ga díjazásár ől

Kisújszá11ás Város onkormányzatának Képviselőłestülete a Kísújszállási Városgazdálkodási Kft.
Felügyelőbizottsága ďíjazását a következők szerint állapítja meg'

A Felügyelőbizottság
elnöke:
tagsaĺ:

Végrehajtásért felelős:
Hatáľidő:

Enőlértesül:

49 000 Ft/hó
44 100 Ftlhő

1. Kęczę István polgármesteľ
Ż. T oth ZoItán ügyvezető ígazgat'ő
3. Felügyelobizottság

T őth Zoltán ü gyvezető igazgatćl
2013. ápľilis 2.

Kmf.

Kęcze István sk.
po1gármester

A kivonat hiteléül:
Kisújszállás , 2013. mźrcius 27 .

l--
// \ l '.--š_---/\l/\( /t'-----:-\--Đr. YargaZsolt

jegyzo

Dr. Varga Zsolt sk.
jegyző

Hivatali.felelős.' Dr' Varga Zsolt jegyző
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K I v o N A T Kisrijszállás Váľos Onkoľmányzata Képviselő-testületének 2013. máľcius 26-ai
soľon következő nyilvános ülésének jegyzőkiinyvéből

l03 l Ż0I3. (III. 2 6.) szám ú ön koľm ány zati határ ozat
a Kumánia Gyógyfiiľclő Kft. Feliigyelőbizottsága clíjazásáľól

Kisújszállás Város onkormányzatának Képviselo{estü1ete a Kumánía Gyógyfurdő Kft.
Felügyelőbizottsága đijazását a következők szerint állapítja meg.

A Felügyelőbizottság
elntike: 49 000 Ft/hó
tagjai: 44 100 Ft/hó

Végľehajtáséľt felelős: Kui János ügyvezető igazgatćl
Hatáľitlő: 2013. ápľi|is 2.

Emol értesűl:
1. Kecze István polgármester
2. Kui János ügyvezető ígazgaÍő
3' Felügyelobizottság

Krnf.

Kecze István sk'
po1gármester

A kivonat hiteléül:
Kisújszállás , Ż0I3. március ŻJ .

Dr. Varga Zsolt sk.
jegyzó

/ \-l -......--- 
=<...-/,š/\I J/V\,-------------

\-Đr. YargaZsolt
jegyző

Hivatali felelős" Dľ. Varga Zsoĺt jegyző
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