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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A képviselő-testület a Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft igazgatója részére 
2009. évre prémiumfeltételeket állapított meg. 
A KFT időközben a képviselő-testület döntése alapján 2009.III.31-én a 
közfoglalkoztatás lebonyolítás érdekében átalakult Közhasznú Nonprofit KFT-vé. 
 
A Kft. 2009. 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. Ebből látható, hogy a 
kintlévőségek csökkentésére vonatkozó feltétel nem teljesült, ennek ellenére a FEB azt 
javasolja, hogy a teljes kitűzés szerinti prémium kifizetését engedélyezze a Képviselő-
testület. 
Mindezek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő: 
 
Határozati javaslat I. 
 
Pásztó Város Önkormányzatának képviselő-testülete a 73/2005. (IV.19.)  határozattal 
elfogadott javadalmazási szabályzat, a 166/ 2009. (V. 28.) határozatban 
megfogalmazott prémiumkitűzés és a Városgazdálkodási Kft Felügyelő Bizottság 
2010. március 26-i határozata alapján az alábbi határozatot hozza: 
 
1. A képviselő-testület megállapítja, hogy a Pásztói városgazdálkodási Közhasznú 

Nonprofit KFT igazgatója kinevezése óta eredményesen végezte tevékenységét, a 
KFT nyereséggel zárta az évet. 
Minden szempontot mérlegelve a Felügyelő bizottság javaslata szerint  a Pásztói 
Városgazdálkodási  Közhasznú Nonprofit Kft igazgatója részére a 2009. évi 
prémiumfeltételek  eredményes teljesítése alapján 20 % prémium kifizetését  hagy- 
ja  jóvá. 

2. A képviselő-testület felkéri polgármesterét, hogy a határozat megküldésével 
értesítse az igazgatót és a KFT-t. 

Határidő: 2010. május 5 . 
Felelős: Sisák Imre polgármester 
 
Pásztó 2010. április 15.. 
 
 
                                                                                            Sisák Imre 
                                                                                            Polgármester 
 
A határozat javaslat törvényes 
 
 
     Dr. Tasi Borbála  
        C. főjegyző 



 
 
Határozati javaslat II. 
 
Pásztó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 73/2005. (IV.19.) .határozattal 
elfogadott javadalmazási szabályzat alapján 2010. 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 2010. évi költségvetési rendeletében, és annak intézkedési tervében 
foglaltakra. 
A feladat teljesítéséért fizethető prémium: 5% 
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: 5% 
c/ A Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit KFT ügyvezető igazgatója a Városközponti 
rehabilitáció keretében  megvalósuló piac fejlesztés időszaka alatt a piaci tevékenységet 
úgy szervezze, hogy az segítse elő a beruházás megvalósulását, ugyanakkor a piaci 
árusítás technikai és személyi feltételeit a KFT úgy biztosítsa, hogy az a legkevesebb 
problémát okozzon. 
A feladat teljesítéséért fizethető prémium: 5% 
 

2. A Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft 2010.évi beszámolójában szereplő lejárt 
kintlévőségek nem növekedhetnek, annak mértéke 2010.évben legalább 5 %-kal 
csökkennie kell. 

A feladat teljesítéséért fizethető prémium: 5 % 
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 / APEH. TB, Munkavédelmi 

felügyelőség,Állami   Számvevőszék, Közbeszerzési Döntőbizottság, Magyar 
Államkincstára 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 2010. évi beszámoló készítésének időpontjáig. 
      A képviselő-testület, mint tulajdonos dönt a kifizetésről. 
5.   A képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 



Határidő: 2010. május 10. 
Felelős:   Sisák Imre polgármester 
 
Pásztó, 2010. április 16 
 
        Sisák Imre 
       polgármester 
A határozati javaslat törvényes! 
 
   Dr. Tasi Borbála 
  címzetes főjegyző 
 
 
 


