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Előterjesztés
Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének
2016. június 23-i ülésére
A határozat-tervezet elfogadásához egyszerű többség szükséges!

Tárgy:

Javaslat Horváth Tamás ügyvezető igazgató részére jutalom megállapítására

Előterjesztő: Talabér Márta polgármester

Előkészítő:

Csonka Marianna személyzeti és szakoktatási szakreferens

Az előterjesztést megtárgyalta:
Gazdasági Bizottság

A határozati javaslat törvényességi szempontból megfelel.

Bérczes Beáta
jogi előadó

Sándor Tamás
aljegyző

dr. Ignácz Anita Éva
jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület a 2016. május 26-i ülésén fogadta el a Várpalotai Közüzemi Kft. 2015.
évi üzleti jelentését és a 2016. évi üzleti tervet.
A Várpalotai Közüzemi Kft. ügyvezető igazgatója az elmúlt esztendőben a többi városi cég
munkáját is koordinálta, illetve anyagi ellentételezés nélkül látja el a Várpalotai Hírcentrum
Nonprofit Kft. ügyvezetői feladatait.
Horváth Tamás József ügyvezető igazgató a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I.
törvény (a továbbiakban: Mt.) 208. §-a alapján vezető állású munkavállalónak minősül. Az
Mt. 207. § (2) bekezdése szerint: a vezető állású munkavállaló számára egyéb juttatást a
tulajdonosi jogokat gyakorló állapíthat meg.
A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi
CXXII. törvény 5. § (3) bekezdése kimondja: „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 Várpalotai Közüzemi Kft. köztulajdonban álló gazdasági társaság, az előbbiekben
meghatározott szabályzatát a Képviselő-testület a 144/2011. (V. 31.) határozatával fogadta el.
A szabályzat rögzíti, hogy az ügyvezető igazgató jogviszonyára vonatkozó havi munkabérét, a
munkabéren felüli egyéb járandóságokat, valamint a jogviszony megszűnése esetén járó
pénzbeli juttatásokat a legfőbb szerv állapítja meg és a munkaszerződés rögzíti.
Figyelembe véve a Várpalotai Közüzemi Kft. 2015. évi üzleti jelentésében foglaltakat és a
fent leírtakat, javaslatot teszek arra, hogy a Képviselő-testület, mint a tulajdonosi jogokat
gyakorló, Horváth Tamás József ügyvezető igazgató számára kettő havi bruttó munkabérének
megfelelő mértékű jutalmat állapítson meg.
A fentiek alapján kérem, hogy az előterjesztést megvitatni és határozatukat meghozni
szíveskedjenek!
Várpalota, 2016. június 8.

Talabér Márta
polgármester
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Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2016. június 23-i ülésén megtárgyalta a
polgármester előterjesztését és meghozta a

…../2016. (VI. 23.) képviselő-testületi
határozatot:

1. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete – mint tulajdonosi jogokat gyakorló – Horváth Tamás József ügyvezető igazgató számára a 2015. évi eredményes
munkavégzés alapján bruttó 1.300.000,- Ft összegű jutalmat állapít meg. A jutalom a
Várpalotai Közüzemi Kft. 2016. évi személyi jellegű kiadásainak előirányzata terhére
kifizethető.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat alapján a kifizetésről gondoskodjon.
Határidő: 2016. június 30.
Felelős:

Talabér Márta polgármester

Végrehajtásban közreműködik: Csonka Marianna személyzeti és szakoktatási szakreferens
Lakatos Tamás gazdasági vezető

Várpalota, 2016. június 23.

Talabér Márta

dr. Ignácz Anita Éva

polgármester

jegyző

