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határozata

a kiárólagos önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok egységes javadalmaási
§zrbályzatának mega|kotásáról

1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közg]álése mint

a) azErdi Városfejlesaési és Szolgáltató Korlátoh Felelősségű Társaság (székhely: 2030 Erd, Alsó
utca. 1.; cégsegyzékszám: 1 3-09-1 26 1 35,),

b) az Erd Médiacentrum Köáasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2030
Erd, Budai út 16-18., cégegyzékszám: 13-09-104357.), valamint

c) az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (szek}rely: 2030 Érd,
velencei út 39-4l .; cégegyzékszáma: l3-09-133410)

d) Erdi Vizisport Korlátolt Felelósségű Társaság (székhelye: 2030 Érd, Velencei út 3941.,
céglegy zékszáma: l 3 -09 -207 1 7 2)

kizárólagos tulajdonosa, a társaságok vezető tisáségviselője felett az alapvető munkáltatói/megbízói
jogok (mun}a, illetve megbízási jogviszony létesítése, megszüntetése, módosítása, javadabnazás
megállapítása - ideértve az egyéb díjazást (prémium), illetve juttatást is) valamint a felüryelő
bizottság elnökének és tagainak dijazása meg|ar7á§a mellett az egyéb munl<áltatói jogok gyakorlását
(szabadság kiadása- stb.) - a polgánnesteríe ruházza át.

2. A Közgyűlés az l. pont szerinti társaságok a társaságok közös javadalmazási szabályzatát 2021.
július 1-jei hatálybalépéssel a határozat melléklete §zerinti taítalommaI elfogadja. Ezzel egyidejűleg a
Közgyűlés a 29912014. (XI. 18.) sámű hatfuozatával elfogadott javadalmaási szabá|yzaát 202l.
június 30-i hatállyal hatáLlyon kívül helyezi.
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dr. Csőzik László - polgármester
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jegyző
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, 
JAVADALMAZÁy§Z,ABÁLYZAT

az Erdi Városfejlesztési és Smlgálúató Korlátolt Felelősségű Társaság,
az Erd Médiacentrum Közhasznú Nonpmíit Korlátolt Felelő§§égű Társasá&
az Érdi Sport Szo]gáltató és Kereskedeimi Korlátolt Felelőssegű llársasóg é=J

az Erdi Vizi§port Korlátolt Felelósségű Tár§aság
vezető tisztsógviselői (ügrvezetői), felügyelőbizottsági tagiai javadatmazása, valrrmint a

jogviszony negszűnóse esetére bizto§íúott juttaúá§ok mórtjána! mértékének fóbb elveirőI,
annak rendszeréról

Érd Megyei Jogtí Vráros Ónkormanyzata (sákhelye: 2O30 Íjrd,Alsó utca t-3.; képviselóje: dr. Csózik
László polgármester) mint az Érdi Városfejlesáési és Szolgáttató Korlátolt releiOssegt tá,rsasag az
Erd Médiacentrum Köáaszrú Nonprofit Koílátolt Felelősségri Trársaság, az Erdi Sport Szolgáltató és
Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság Os az Édi Viásport Korlátolt Feielősségű }ársaság
a|apíti4a az Érd Megyei Jogri Város KOz$ólése 132/2021. (Vr.29) számű határozatáial az alábbi
szabályatot alkotja:

preambulum

A köztulajdonban álló gazÁasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXX .

törvény 5. § (3) bekezdése alapján a köztulajdonban illő gazdasági társaság ügywezetőjének,
felügyelőbimttsági tagiainak, valamint a Munka Törvénykönlvérő! sznlő 2012. éü I. törvény (Mt.)
208, § szerinti vezptő ál|ísíl munkavállalóinak javadalmaása, továbbá a jogviszony megszíinése
esetére biztosított juttatások módjának, mértékének főbb elveiről, annak rendszeréró! a Társaság
legfóbb szerve köteles szabályzatot alkotni.

I. A szabályzat hatálya

A Szabályzat személyi haálya kiterjed

- az Erdi Városfejlesáési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Trársaság,

- azÉrd Vlédiacentrum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Tíífsaság,

- azÉrai Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Kollátolt Felelösségű Társaság

- és az Érdi Vizisport Korlátolt Felelősségű Társaság

a) vezető ti§áségviselőíe (Mt. 208. §) és vezető áLllá,sú, valamint az önállő cégtregyúsre vagy a
bankszámla feletti rendelkezésre jogosult munkaválalóir4
b) felüryelő bizottságának ta§aira és elnökére.

2. A Szabályzar űrgylhatályaklteqeó az 1 . pontban megbatrározott személyek:

2.1. munkaviszony vagy egyéb jogviszony keretében a tarsaság részére légzeIl munMk, feladatok
ellerértékéiil szolgáló űjak meghatároásása és a javadalmazási elvek szabályozásfua,
2.2. munka, illetve megbízási jogviszonya megsziintetése esetén jiáró juttatásokra,

2.3. prémiumfizetési feltételehe,
2.4. egyéb jtlttaás. költség szabáyozására, megjaíátozásfua,
2.5. az Ml 228. § alapjín - de figyelemmel a 207. § (3) bekezdésében foglaltakía - kötött un.
versen}tiIalí megállapod.Ísokra.
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II. A vezető tisztségviselő és a vezető állású munkavállalók javadalmaása

l. A vezetó tisáségviselő személyi alaobére

1.1. A Polgári Törvénykönyrról szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:112. § (1) bekezdése alapján a
vezető tisáségviselőt e mínóségében megillető jogokra és az őt teíhelő kötelezettségekre á Ptk.
megbízásra vonatkozó szabályail (társasági jogi jogüszony) vagy a munkaviszonyra iriányadó
szabályokat keIl alkalmami. Ennek megfelelően a vezetó tisztségviselő jogviszonyának létesítésekor a
Társaság alapítója (egyedüli ta&ia) - vagls Erd Megyei Jogu Varos Önkormrfuryzata. illetve amak
Köz5,úlése - dönt arról, hory a vezető a feladatáí munkaviszonyban vagy megbíási jogviszony
keretében látja el.

1 .2. Ha a vezető tisáségviselő munkaviszonyban látja el feladatát, úgy részére alapbér, továbbá es/éb
bér jellegű juttatrás jir, anelyre azMt. szabalyait kell megfelelően alkalmazni,

Ha a yezető tisztségviselő megbízási jogviszonyban látja el feladaát, akkor részére megbíási díj jár.
A vezstő tisáségviselő alapbér*, illetőleg megbíási díját a Társaság alapítoja (egyedüli tagja) -
vagyis Erd Megyei Jogrl Város Onkormányzatának Közgnűlése - döntése (határozata) állapítja meg.

1.3. A vezető tisáségviselő alapbére, illetőleg - megbíási jogviszony esetében - havi dijazása
legfeljebb a minden}ori minimálbér hétszerese lehet.

2. A vezetó tisaséwiseló éves orémiuma

2.1. A uezető tisaségviselót prémium, vagy jutalom csak a TáLrsaság alapítója (egyedüli tagja) -
vagyis Erd Megyei Jogu Város Onkormányzatának Közgyiilése - döntése (haíározata) alapjáLn illeti
meg.

2.2. Prémiumfeladatként az üzleti terv fő számainak teljesítése mellett csak olyan feltétel határozbató
meg, amelynek teljesítése a munkakör elvarható szakéítelemmel és gondossággal való ellátástí,t:
tulmutató, konkrét, mérhető, objektíven meghaüáLroáató teljesítmén},t takar. Prémiumfeladatot a
Társaság alapítójának (egyedüli tagjanak) - vagyis Erd Megyei Jogu Város Önkormányzata bámrikor
meghatározhat.

2.3. A kitiizés íaítaknazza a prémium mértékét, a teljesítendó feladatokat a hozzÁjlük tAítoző
prémiumháLrryaddal, az előleg esetleges kifizethetőségének idejét és az értékelés időpontját.

2.4. A prémium kitűzése elótt a felüryelőbizottság véleményét ki kell kémi,

2.5. Az elháríthatallan külső események (vis major), jogszabály-változások és egyéb indokolt esetek

miatti prémiumkiesések korrekciójára, résaeljesités elfogadásara sor kerülhet a Táísaság alapítója
(egyedüli tagia) - vagyis Érd Megyei Jogú Varos Onkormányzatának Közgyűlése - döntése szerint.

2.6, Prémiume]őleg fizetésére a Társaság alapítója (egyedüli tagja) vagyis Érd Megyei Jogú Város
Öntormányzatának Közgólése - döntése alapján akkor kerülhet sor, ha az előírt feltételek
teljesülésére a gazdasági mutatók év közben történő alakulásából következtetni lehet. Amennyiben a

gazAasági év végére az előírt feltételek nem teljesülnek, a már kifizetett prémiumelőleget vissza kell
ftzetru,

2,7, A prémiumfeladatok értékelésére és az alapján az elszámolásra (a kifizetett prémiumelőlegre is
tekintettel) az üz\eti évet lezétró mérleg elfogadásakor kerül sor,

2.8. A vezető tisáségviseló munka, illetve megbíási jogviszonyának év közben történő megszűnése
esetén a premium időarányos resze sámolható el a tárryévet zÁrő éves besámoló elfogadásával
egyidejűleg.
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3_.Av32q[ tisáséeviselőre yonatkozó eq},éb szabályok

3.1. A Tarsaság vezető tisáségviselője felet1 az alapvetó muntáltatói/megbízói jogokat (munka, illetve
megbízási jogviszony 1étesítése, megszüntetése, módosítása, j avad almazás megáIlapitása - ideértve az
egyéb díjazást (prémium), illetve juttatást is stb.) a Társaság alapítója (egyedüli tagia) - vagyis Érd
Megyei Jogu Város Önkormányzatának Közgyrilése , gl,akorolja. Á f"monáari idOié és a
végkielégítésre az Mt, rendelkezései az irányadók, azzal, hogy a törvényben meghatározott mértéktől a
munkavállaló javára ejtémi nem lehet,

3.2. A vezető tisztségviseló a nem vezető munkavállalók számára biaosított mértékben jogosult a
munkáltató által biáosított jóléti, szociális juttatásokra, Az egyéb közvetlenül vagy közvetve nyújtott
pénzbeli és termész€tbeni juttatas íorrnáit (cafetéria, gépkocsi basznáIat. költséglédtés stb,) a
munkaszerzódés vagy a megbízási szerződés, jogszabá|y. i|lewe a Társaság egyéb szabályzatai
rögzítik.

III. A felügyelőbizottság elnökének és tagiainak díjazása

J.J, A felügyelőbizottság elnökének és tagjainak dijazását úgy kell megállapítani, hogy a díjazás
mértéke igazodjon a felelősség mértékéhez, ne okozzon tul nagy anyagi terhet a Társaság számára.
továbbá megfelelő arányban álljon a tisztséget betöltő személy áItal elvégzett munkával, a Társaság
által foglalkoaatottak létszámával, a Táísaság bevételeivel, valamint megfeleljen az adott tisáség
társadalmi elismertségével, Felügyelóbizottsági tagságot a Társaságnál munkaviszonyban nem lehet
ellátni,

A felügyelőbizottság elnökének..és tagjainak d|azását a Társaság alapítója (egyedüli tagjának)
vagyis Erd Megyei Jogu Város Onkonnányzatának Közgyűlése - állapítja meg a következő pontban

foglaltak fi gyelembevételével.

1.2. A felügyelőbizottság elnökének e jogviszonl,ára tekintettel rnegállapított havi díjazása rrem

haladhatja meg a mindenkori kötelezó legkisebb munkabér ötszörösé1, a felügyelő bizottság többi
tagjainak havi díjazása pedig a mindenkori kötelezó legkisebb munkabér háromszorosát,

1.3. A felügyelőbizottság elnöke és tagjai a fentebb meghatározott díjaáson felül. a tisztség
e]látásával összefiiggő, indokolt és igazolt köitségeik megtéritésén kivül más javadalmazásra nem
jogosultak,

1.4. A felügyelőbizottság elnökének és tagiainak jogviszonya megszűnése esetére juttaüis nem

biztosítható.
,, l _ 5. Á települési képl.iselő, illefi,e az önkormánZati bizoítság nen képt,iselő tagja .felúg,,-előbizottsági
megbízatásáért díjazásban nem részesúl. "

fV. Vegyes rendelkezések

1,1, Anrennyiben a vezető tisztségviseló más köztulajdonban álló gazdasági társaságban betöltötl

vezető tisáségvise|ói megbízatás. illetóleg amennyiben a felügyeló bizottság tagja más

köztula.jdonban álló gazdasági társaságnál betöhött felügyeló bizottsági tagság után javadalmazásban

részesül, úgy a Társasággal ferurálló ilyen jogviszonl,uk után _ a megbízatás, ill€tóleg a tisztség

ellátásával összefiiggó. indokolt és igazolt költségeik meglérírésén kívül - javadalmazásta rrem

jogosultak,

1.2, A Társaság vezető tisztségviseló.|e és felügyelőbizottsági tagiai büntetójogi fele|ősségük tudatában

nyilatkozni kötelesek arról, hogy részesülnek-e más köztulajdonban állő gazdasági társaságban

betöltött vezető tisztségviselői megbízatás, illetve feliigyelóbiZottsági tagság után javadalmazásban. A

vezetó tisáségviseló és a felüg;,,elóbizottsági tagok e nyilatkozataikat megválasztásuk e|ótt. az atlban
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foglaltak megváltoása esetében pedig a váttoás bekövetkezésétől sámíton l5 napon belüI köte|esek
megtenni.

1.3. Az Mt. 228. § szerinti versenlilalmi megállapodás |egfeljebb egy éwe köthetó. A Társaság
alapítója (egyedüli tagia) - vagyis Erd Megyei Jogú Város Onkormányzatának Közgyűlése - jogosult
megfiatározni, aá a munkakört, ame\rre vonatkozóan versenlilalmi megállapodás köthető és további
feltételekel írhat elő.

A TáLrsasrág alapítója (egyedüli ta§a) - vagls Erd Megyei Jogu Vrá,ros ÖnkormányzatáLnak Közgyűlése
- álál a felüryelőbizottság előzetes véleménye ismeretében hozott halározat szükséges a
megállapodás megkötéséhez.

A versenyilalmi megállapodás szerinti ellenérték a megállapodás lartamáía nem haladhatja meg az
azonos időszaka j áró tivolléti díj ötven százalékát.

1.4. Jelen szabályzzt annak elfogadása napján lép hatílyba és rendelkezései kötelezően
alkalmazandók.

1.5. A jelen szabályzatnak a végkielégitésre, a felmondási időre és a versenlilalmi megállapodásra
vonatkozó részeit a jelen szabá|yzat hatrályba lépését követően létrejött szerződéseke, ille§e
javadalmaásra vonatkozó részében módosított munkaszerzódésekre kell alkalmazni.

V. Zíró Rendelkezések

A Szabá|yzat 2021 . július l -jén lep hatályba.

Érd,2O21. jűmus 29.

,{egyei Jogu Város Önkormányzat képviseletében:

ló
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