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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A képviselő-testület a Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft igazgatója részére 
107/2012. (IV.24.) határozatával 2012. évre prémiumfeltételeket állapított meg. (a 
határozatot csatoljuk) 
 
A Kft. 2012. évi beszámolóját elkészítette, melyet a könyvvizsgáló megvizsgált, és a 
Felügyelő Bizottság is véleményezett. 
A KFT igazgatójának a prémium feltételek teljesítéséről szóló jelentését, valamint a 
FEB beszámolóval kapcsolatos véleményét, javaslatát csatoljuk.  
A Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. 2012. május végén elfogadott üzleti 
tervében 0 e Ft. nyereséget tervezett a 2012. évi költségvetési rendelet ismeretében. 
Ezzel szemben 2012. december 31-re a KFT. 2012. évi beszámolója alapján előzetes 
számítás szerint 20 millió Ft nyereség keletkezik. 
Rövid emlékeztető a 2011. évi zárásból: 
 
„A Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. 2011. május végén elfogadott üzleti 
tervében 5.600 e Ft. nyereséget tervezett a 2012. évi költségvetési  rendelet 
ismeretében. Ezzel szemben 2012. december 31-re a KFT. 2011. évi beszámolója 
alapján 26.685 e Ft. veszteség keletkezett annak ellenére, hogy az önkormányzat 
38.500 e Ft-ot biztosított a KFT. tőke feltöltésére, a KFT nem utalta vissza az 
önkormányzattól kölcsön kapott 3,7 millió Ft-ot, nem utalta a közfoglalkoztatással 
kapcsolatban a KFT által visszaigényelt, az önkormányzatot megillető 5,7 millió Ft-ot. 
A veszteség oka a könyvvizsgáló és a FEB véleménye szerint is mintegy 18 millió Ft 
összegben a végrehajtott létszám és bérfejlesztésből, mintegy 6 millió Ft. értékben a 
felvett  hitel árfolyamveszteségéből, a különbözet a KFT. egyéb tevékenységéből 
eredt.” 
A Városgazdálkodási Kft az önkormányzathoz hasonlóan rendkívül nehéz helyzetben 
volt 2012-ben. Az elvégzendő feladatokhoz nem volt elegendő fedezet, többször kellet 
a zárolást feloldani, illetve pót előirányzatot biztosítani. 
Az önkormányzat 2012-ben 16,8 millió Ft tőkefeltöltést hajtott végre a KFT-nél, és 
közel 15 millió Ft értékben rendelt meg a közmunkához kapcsolódó hulladék 
elszállítást, biztosította közcélú iroda működéséhez szükséges pénzügyi finanszírozást. 
A Kft a 2011. évi veszteségből 10 millió Ft-ot elhatárol. A 2012. évi prémium kitűzést 
csatolom. A KFT igazgatójának ÖN értékelését csatolom. 
Ezen előterjesztésnek célja: 

- egyrészt, hogy a Képviselő-testület által 2012. évre a Kft igazgatója részére 
kitűzött prémium feltételekkel állítsa szembe annak teljesítését, és tegyen 
javaslatot a kifizethető prémium mértékére,  

- másrészt, az új elfogadott javadalmazási szabályzat alapján határozzon meg 
2013. évre prémium feltételeket. 

Mindezek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő: 
 
 
 



Határozati javaslat I. 
 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 73/2005. (IV.19.) .határozattal elfogadott 
javadalmazási szabályzat alapján 2012. évre prémium feltételt állapít meg a 
Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője részére. 
A feladatot és a teljesítést követően kifizetendő prémiumot az alábbiakban határozza meg: 
 
1. A Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit KFT ügyvezető igazgatóját az éves személyi 
alapbérének 20 %-a összegű prémium illeti meg abban az esetben, ha 

a/  az önkormányzat által megrendelt feladatokat szerződésszerűen, a jóváhagyott 
költségvetési kereten belül, határidőben, jó minőségben, gazdaságosan teljesíti- különös 
tekintettel a város 2012. évi költségvetési rendeletében, és annak intézkedési tervében 
foglaltakra. 
A feladat teljesítéséért fizethető prémium: 4% 
Értékelés: 
Pásztó Város Önkormányzata által megrendelt feladatokat a kft. határidőre, jó minőségben 
a jóváhagyott / az emelt/ költségvetési kereten belül teljesítette. Az önkormányzat a KFT-
vel elvégeztetett feladatok előirányzatát több alkalommal emelte. 
A lakossági és közterületi szemétszállítást mindig határidőn belül teljesítette. 
Kifizethető prémium: 4%  
 
b/ a közmunkások foglalkoztatását önállóan,  hatékonyan, eredményesen szervezi, 
irányítja, az adminisztráció teljes körű és pontos, hiánymentes A közmunkások 
tevékenysége eredményeként a város parkosított területei és közterületei tiszták, 
rendezettek. A közfoglalkoztatás állami támogatás igénylése és elszámolása 
problémamentesen, szabályosan, visszafizetési kötelezettség nélkül zajlik 
A feladat teljesítéséért fizethető prémium: 4% 
Értékelés: 
A közmunkások foglalkoztatását javuló színvonalon végezte. Ennek eredményeként a 
város közterületei lényegében tiszták, rendezettek voltak. 
Az adminisztráció eddig pontos és hiánymentes, az állami támogatás igénylése, 
elszámolása problémamentes. 
Kifizethető prémium: 4% 
 
c/ A Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit KFT ügyvezető igazgatója a Városközponti 
rehabilitáció keretében  megvalósult piaci elárusító csarnokunkat úgy hasznosítsa, hogy az 
abból származó bevétel fedezze a hiteltörlesztés költségeinek felét. 
A feladat teljesítéséért fizethető prémium: 4 % 
Értékelés: 
A városközponti rehabilitáció keretében megvalósult piaci elárusító csarnok 
hasznosításából nem származott annyi bevétel, hogy fedezze a hiteltörlesztés költségeinek 
felét. 
A c./ pont nem teljesült. 
Kifizethető prémium: 0% 
 
d/ A KFT a közfoglalkoztatással összegzésben az önkormányzatot megillető, és a KFT 
által visszaigényelt összeget, valamint a KFT részére kölcsönadott összeget 2012. IX. 30-
ig visszautalja. A feladat teljesítéséért visszafizethető prémium: 4% 
Értékelés: 



A kft. A közfoglalkoztatással összefüggésben az önkormányzatot megillető és a kft. által 
visszaigényelt összeg utalásra került sor 2012. október 26-án. 
A kft. részére kölcsönadott összeg visszautalásra került 2012. december 19-én úgy, hogy 
az önkormányzat a KFT részére pótlólagos forrásokat biztosított, tehát a kiírás nem 
teljesült. 
Kifizethető prémium: 0 % 
 

2. A Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft 2011.évi beszámolójában szereplő lejárt 
kintlévőségek nem növekedhetnek.. 

A feladat teljesítéséért fizethető prémium: 4 % 
 
Lejárt kintlévőségek   2011. dec. 31.   2012. dec. 31. 
- lakbér       3.380 e Ft     2.689 e Ft 
- lakossági szemétdíj   16.539 e Ft   22.081 e Ft 
- egyéb vevő      2.995 e Ft     2.481 e Ft 
Összesen:     22.914 e Ft   27.251 e Ft 

 
A 2. pontban szabott feltételek nem teljesültek. 

Kifizethető prémium: 0% 
A fentiek figyelembe vételével összesen kifizethető prémium:. 8 % 

 
5.   A képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2013. május 30. 
Felelős:   Sisák Imre polgármester 
 
Pásztó, 2013. március 21. 
 
          Sisák Imre 
         Polgármester 
 
 
A határozati javaslat törvényes! 
 
 
 
 
   Dr. Tasi Borbála 
  címzetes főjegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Határozati javaslat II. 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a javadalmazási szabályzat alapján 2013. 
évre prémium feltételt állapít meg a Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. 
ügyvezetője részére, valamint FEB Elnöke és tagjai részére az alábbi feladatot és juttatást 
állapít meg: 
A feladatot és a teljesítést követően kifizetendő prémiumot az alábbiakban határozza meg: 
 
1. A Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit KFT ügyvezető igazgatóját az éves személyi 
alapbérének 20 %-a összegű prémium illeti meg abban az esetben, ha 

a/  az önkormányzat által megrendelt feladatokat szerződésszerűen, a jóváhagyott 
költségvetési kereten belül, határidőben, jó minőségben, gazdaságosan teljesíti- különös 
tekintettel a város 2013. évi költségvetési rendeletében, és annak intézkedési tervében 
foglaltakra. 
A feladat teljesítéséért fizethető prémium: 4% 
 
b/ a közmunkások foglalkoztatását önállóan, hatékonyan, eredményesen szervezi, 
irányítja, az adminisztráció teljes körű és pontos, hiánymentes A közmunkások 
tevékenysége eredményeként a város csapadékvíz elvezető rendszerei parkosított területei 
és közterületei tiszták, rendezettek.  
A feladat teljesítéséért fizethető prémium: 4% 
 
c/ A Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit KFT ügyvezető igazgatója a Városközponti 
rehabilitáció keretében  megvalósult piaci elárusító csarnokunkat úgy hasznosítsa, hogy az 
abból származó bevétel fedezze a hiteltörlesztés költségeinek felét. 
A feladat teljesítéséért fizethető prémium: 4 % 
 
d/ A KFT a városközponti rehabilitáció keretében megvalósult parkokban telepített 
növényeket szakszerűen gondozza, pótolja. A feladat teljesítéséért fizethető prémium: 4% 
 

2. A Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft korábbi évről elhatárolt vesztesége 
minimum 50%-al csökkenjen. 

A feladat teljesítéséért fizethető prémium: 4 % 
 

3.   A prémium kifizetését kizáró tényezők: 
      Amennyiben a Kft gazdálkodásában vagyonvesztés következik be 
      Negatív a mérleg szerinti eredmény. 
      Ha a mérleg szerinti eredmény nem nyújt fedezetet a prémium kifizetésére. 
      Hatáskörbe tartozó munkavédelmi intézkedések elmulasztása miatt halálos, vagy  
      rokkantsággal járó csonkolásos, illetve tömeges baleset következik be. 
       Amennyiben a társaságnál lefolytatott hatósági ellenőrzés / NAV. TB, Munkavédelmi 

felügyelőség, Állami Számvevőszék, Közbeszerzési Döntőbizottság, Magyar 
Államkincstár a Kft tevékenységével elmarasztaló megállapítást tesz, és a KFT-t 
jogerősen pénzbírságra, vagy visszafizetésre kötelezik. 

       A Kft- adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása miatt elmarasztalják 
 
4. A célfeladatok teljesítését a Kft Felügyelő Bizottsága értékeli és véleményét eljuttatja a 
      tulajdonosoknak a 2013. évi beszámoló készítésének időpontjáig. 
      A képviselő-testület, mint tulajdonos dönt a kifizetésről. 
 



5.   A képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2013. május 30. 
Felelős:   Sisák Imre polgármester 
 
Pásztó, 2013. március 15. 
 
 
          Sisák Imre 
         Polgármester 
 
 
A határozati javaslat törvényes! 
 
 
 
 
 
   Dr. Tasi Borbála 
  címzetes főjegyző 
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