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J av ailalmazisi Sza bd lyzata
Mt. 208.9 hatiiya

aI6

tntoz6 munkav6llal6ira, tiszts6gvisel6ire

6s

kdnywizsgal6ira

vonatkoz6
javadalmazhsirendszerr6l

L
A szabiiyzat c6lja

6s

hatdlYa

A

szab lyzat c6lja: a kdztulajdonban 6116 gazdasdgi trirsasrigok takardkosabb mrik6d6s6r6l
sz6l6 2009. 6vi CXX[. tdrv6nyben (tov6bbiakban: Takardkos t6rv6ny) meghatarozottak
v6grehajt6sa. Ennek drdekdben a Takar6kos tdrvdny 1. $ b.) pontja szerinti meghat6rozott
Szombathely Megyei Jogri Varos Onkormanyzata tdbbsdgi befolyasa alatt rill6 Haladas
Sportkomplexum Fejleszt6 Nonprofit Kft. (tov6bbiakban tarsas6g) legf6bb szerve a tarsas6g
Munka Ttirv6nykdnyv6r6l sz6l6 2012. dvi I. tdrv6ny (tov6bbiakban: Mt.) 208.$ hatA)ya al6
tartoz6 munkavallal6i, valamint tisztsdgvisel6i vonatkozasdban a Takar6kos tdrv6ny 5. $ (3)
bekezddse alapj{n az allbbi javadalmazisi szabilyzatot alkotja.

A Takar6kos tiirv6ny 5. g (4) bekezd6se alapjbn a javadalmaz{si szabillyzat rendelkezdseit6l
6rv6nyesen elt6rni nem lehet.

2.
(1)

A szabflyzat szem6lyi hat{lya kiterjed:

3.
(1)

A szabfilyzat tirryi hatflya kiterjed:

a tarsasdg Mt. 208.$ (1) bekezddse szerinti vezet6 6ll6sri munkav6llal6ira 6s az Mt.
(2)
208.$
bekezd6se szerinti vezet6 6ll6sf munkavdllal6ka vonatko z6 szabtiyok halitlya a16
tartoz6 munkav6llal6kra,
(2) a tiirsas6g feliigyel6bizottsdg tagjaira 6s elnilk6re (a tovdbbiakban: tiszts6gvisel6k),
(3) a t6rsas6g kdnywizsg6l6jdra,
(4) a tarsasfgnak a gazdasdgi trirsasdgokr6l sz6l6 2006. 6vi IV. tdrv6ny (tov6bbiakban: Gt,)
22.$ (2) bekezd|,s b) pontja szerinti jog6llisri vezet6 tiszts6gvisel6j6re

az Mt. 208.$-a szerinti munkavfillal6k, a vezet6 tiszts6gvisel6k 6s a feliigyel6
bizotts6gi tagok javadalmazdsi elveinek szab{Tyozishra,
ajogviszony megsziintet6se esetdn j 616 juttat6sokra,
az Mt. 208.$-a szerinti munkavrfllal6k prdmium fizetdsi felt6teleire,
az Mt. 208.$-a szerinti munkavrlllal6k kdlts6gtdritds6nek szabrilyozds6ra,
a kdnyvvizsg6l6 dijazdstua,
az Mt. 228.$-a. illetve a 207.$ (3)-(4) bekezd6se alapj 6n kdtdtt versenytilalmi
megrlllapod6sokra.

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

II,
Az Mt. 208.$-a szerinti munkavrlllal6kra 6s a tiszts6gviseldkre vonatkoz6 ,iavadalnrazfsi
elvek 6s szabdlyok

1.

Az Mt. 208.$-a szerinti munkavrlllal6k javadalmazhsa

1.1.

A munkiitatf els6 szdmrf- vezetlj6nek alapb6re

A t6rsasfggal munkaviszonyban 6116 Mt, 208. $-a szerinti munkav6llalok havi alapbdre,

vaiamint a Gt. 22.5 (2) bekezdes b) pontja szerintt vezeto tisztsegviselojdnek e jogviszonyitra
tekintettel megdllapitott havi dijazdsa legfeljebb brutt6 kdtmillio forint lehet.
Az els6 szdmu vezeto alapberet a t6rsasdg alapitoja ktildn hathrozatban |Ilapitla meg a
t6rsas6g sajt* vagyona (saj6t toke, osszes eszkoz), az drtekesitds netto 6rbevdl.ele, a
foglalkoztatottakletszdm4 jovedelemtermel6 kdpessdge, nemzetgazdasdgt srilya, jelent6sdge
alapjdn.

Az Mt.

alapbdrenek rneg6llapit6sakor dvente a
keresetfejlesztesi irAnyelveket kell figyelembe venni azzal, hogy az Mt. 208,$-a szerinti
munkavd:llalok alapbdre legfeljebb a td:rsasdgra irdnyado 6tlagkereset-fejlesztdsi/bdr1dmeg
208,

$-a szerinti munkav6llalok

(sz6rnviteli bdrkoltsdg) novekeddsi mdrtdknek megfelelo szinalekos mefidkkel novelheto,
1.2 Az

Mt. 208.$-a szerinti munkavfllal6k 6ves pr6miuma

A t6rsas6ggal

munkaviszonyban 6Ilo vezeto trsztsdgviselo, tov6bbd az Mt. 208.$ (1)
bekezdese szerintt vezeto 6ll6sir munkav6llalok szdmhra teljesitmdnykovetelmdnyt, valamint
ahhoz kapcsolodo teljesitmdnybert vagy egydb juttat6st athrsasdg legfobb szerve |llapithatja
meg azMt,207,$ (5) bekezddsdben foglalt felhatalmaz|s alapjhn.
Amennyiben a tdrsas6gn6l tigydonto feltigyelobizotts6g megviilasztftsAra keriil sor, a idtesito
okirat a vezeto tisztsdgvisel6 hathrozatht az ugydont6 fehigyel obtzottsdg elozetes
jovithagydstthoz kotheti az alapveto munkdltatoi jogok gyakorlds6rol (munkaviszony
letesitdse, megszrintetdse, munkaszerzodes modositdsa) az tigyvezet6 tgazgalo helyettese
felett- amennyiben az Mt, 208.$ (2) bekezdds hatdlya aI6 tartoznak - idedrlve a rdszukre
tortdno teljesitmenykovetelmdny 6s az ahhoz kapcsolodo juttat6sok (teljesitmenybdr vagy m6s
j uttat6sok) megh atdrozdsffi,
L2,2, A tulajdonosi joggyako116 azMt,207,$ (5) bekezdese szerinti felhatalmazdsa alapj 6n az
Mt, 208.$ (2) bekezddse hat6,lya al6 tartoz6 rnunkavdllalok szdmttra a munkdltatoi jogokat
gyakorlo vezeto tisztsdgviselo, vagy a rnunkdltato elso szitmu vezetole rendelkezhel"
premiumkituzdsrol,
1 ,2,3 , Az Mt. 208. $-a szerinti munkav6llalok prdmiumkituz6sdrol, a prdmiumel6leg
kifizetesdrol ds a prdmiumfeladatok teljesitdsdnek drtdkeldsdrol a dontdst megeloz6en ki kell
kdrni a feltigyel6bizotts6g vdlemdnydt kiv6ve, ha a prdmiumeloleg kifizetdsdr6l val6 dontes a
feltigyel6bizotts6g saj 6t hat6skore.
1,2,4, Prdmiumfeladatkdnt az rizleti terv f6 szdmarnak teljesitdse mellett csak olyan feltdtei
hatitrozhato meg, amelynek teljesitdse a munkakdr elv6rhat6 szakdrtelemmel ds gondoss6ggal
v al 6 el I 6t6s 6n tu I mutato, obj ekti v en me ghathr o zhat6 te lj e s itm dnyt takar.
L2,5, Az Mt. 208,9-a szerinti munkavdllalok dves prdmium6nak mdrtdke nem haladhatja meg
azMt,208,$-a szerinti munkavdlialok dves alapberenek a 80%-6t,
1,2.6, Amennyiben a t6rsas6g vesztesdgesen gazdtil<odik - feltdve, hogy a veszteseg az, rizleti
tervben meghat6rczott mdrtdket nem haladj a meg - az eldrheto prdmium legmagasabb
dsszegdt legfelj ebb az dves alapbdr 50Yo-6ban lehet meghat6roznT. Ett6l eltdroen akkor lehet a

L2,1.

prdmium mdrtekdt meg6llapftani legfeljebb az dves alapber 80%-dig, ha az alapito
tekintettel arca, hogy a vesztes6ges gazdd\kod6s ktilso okokra vezetheto vissza, valamint arra,
hogy a t6rsas6g jelent6s srilyri, fontos nemzetgazdasdgi tevdkenysdget vdgez speci6lis
helyzetben ldv6nek minosfti a t6rsas6got az Mt. 208.$-a szerinti munkav6llal6k
prdmiumkittizdsdn6l.
1,2.7

. A

konkrdt prdmiumfeladatokat

a

prdmium kituzdsdre jogosult, dvente ktilon

hattn ozatttb an illlapithatja me g.

1.2.8. Az Mt. 208.$-a szerinti munkav6llal6kn6l az adott dvi tizletpolitikai ds gazdashgi
celkitizeseinek eredmdnyes megval6sit6s6t el6segito,hatdkony mrikoddsre osztonzo prdmium
j avadalm azdsi formAt kell drvdnyesiteni.
I.2.9. A prdmium meghattrozfntra az tizleti terv elfogad6s6val egyidejrileg, illetve
kivdtelesen indokolt esetben azt kdvetoen kertilhet sor. A kitizds tartalmazza a prdmium
mdrtdk6t, a teljesitend6 feladatokat a hozzajuktartozo prdmiumh6nyaddal, az el6leg esetleges
kifizethetosdg6nek idejdt ds az drtdkelds idopontj6t, a prdmiumel6leg osszeg6rol ds a
kifizetdsr6l donteni j ogosult szervet.
1.2.10. Prdmiumeloleg fizetheto a feldves szdmvtteli zhrds alapjin, amennyiben az eloirt
feltdtelek teljesiil6sdre a gazdashgi mutat6k dv kozben tdrtdno alakul6silb6l kdvetkeztetni
lehet 6s a kitizdtt pr6miumfeladatok idoardnyosan teljesiiltek. A prdmiumeloleg dsszege
legfeljebb akitiizott 6ves prdmium 50Yo-a lehet. Amennyiben a gazdashgi ev vdgdre az eloirt
felt6telek nem teljestilnek, a mdr kifizetett pr6miumeloleget vissza kell frzetn| vagy a
prdmiumel6leg dsszege - visszafizetds htdnydban - az Mt. 161.9-6nak (2) bekezddse alapj6n
drvdnyesitheto.
L2,11. Az elh6rithatatlan ktils6 kciriilmdnyek (termdszeti csap6sok, piaci katasztr6fdk) ds
egydb indokolt esetek miatti pr6miumkiesdsek korrekci ojara kenilhet sor.
1.2.12. A szabdlyozfni, jogszabdlyi kornyezetben az ev sor6n bekovetk ezo jelentos v6lto z,6sok
f,rgyelembevdteldrol, a prdmium kiertekeldsendl, a premium kituzesdre jogosult egyedileg
hatdroz.
L2.I3. Abban az esetben, ha a legfobb szerv 6v kdzben az 'frzleti terv m6dosit6s6rol ddnt, es
az errnti az izleti tervhez kotott prdmiumfeladatot, illetve a kifizetds egy6b feltdteleit, az
uzletr terv modosit6sa automatikusan a prdmiumkittizds ktildn modosit6sa ndlktil
m6dositj a a prdmiumkituzdsben szereplo, izleti terv teljesitdsdhez kotott tervszAmot, illetve
feltdtelt. Ezt a tdnyt a prdmiumfeladatok kidrtdkeldsdn6l figyelembe kell venni"
1.2.14. A premiumfeladatok rdszteljesitdsdt nem lehet figyelembe venni.
1.2.I5. A prdmiumfeladatok ki6rtdkeldse 6s az elsz6molts az lfizleti dvet leziro besz6mol6
elfogad6sakor tortdnik. Amennyiben a tfirsasitgn6l b6rmilyen tulajdonosi, birosdgi vagy m6s
hat6s6gi elj6r6s van folyamatban az Mt. 208.$-a szerinti munkav6llal6k jogviszony6nak
fenn6ll6sa alatt kifejtett tevdkenysdgdvel osszeftiggdsben, a prdmium kidrtdkeldse illetve
annak kifizetdse az elj6r6s lezartsaig felfiiggesztheto. Ebben az esetben a prdmium
kidrtdkeldsdre az eljafts lez6r6s6t kovet6en kertil sor. Ha az elj6r6s eredmdnyekdppen azMt.
208. $-a szerinti munkav6llal6k felel6ssdge meg6llap itfsra keriil, az az eljinds Iezfrisitt
kdvet6 en prdmi um ki fi zetd s t ktztr o I6ny ezonek m ino stil .
1.2.16. Prdmium kifizetest kizdro tenyezokdnt sziiksdges figyelembe venni:
a) az izleti tervben meghatdrozott Atlagkereset-fejlesztdsi/bdrtdmeg (szimviteli
bdrkdltsdg) -ndvekeddsi mertdk trilldpdsdt
b) ha a t6rsas6gnak lej6rt kdztartozdsa (ad6, TB, v6m, stb.) 611 fenn az i,zleti ev
vdgdn
c) ha az Mt. 208.$-a szerinti munkav6llalok munkaviszonya a munk6Itat6 reszerol
azonnali hatalyu felmond6ssal kertil megsztintetdsre, vagy ha az Mt. 208.$-a szerinti
munkav illalo a munkav iszony 6t j o g e I I ene s en s ztinteti me g
d) a l6tesito okiratban rogzitett dcintdsi hat6skcirok megsdrtdsdt

e)

ha a t6rsas6g tdrgyevi beszdmol6jdnak fiiggetlen konyvvizsgdloi jelentdse a
t6rsas6g tigyvezetdsdnek intdzkeddsi, dontdsi hat6skordbe tartozo ok miatt korl6toz6,
elutasito konyvvizsgdloi zdradekot tarlahnaz, vagy a zdradek megad6s6nak elutasit6s6t
tartalmazza.
L2,17, Premiumcsokkento tenyez6kdnt sztikseges figyelembe venni
a) jogszabitly alapjfn, vagy Szombathely Megyei Jogir Vdros Onkorm inyzata fele
fenn6llo ds Szombathely Megyei Jogir V6ros Onkorm lnyzata tital eloirt
adatszolgi+Itatdsi kotelezettseg nem, vagy nem az el6irt form6ban ds tartalommal
illetve nem hat6rid6re tortdn6 teljesftdset a kifizethet6 prdmium2}o/o-tnak mdrtdkdig,
b) ha a tdrsas6g Szombathely Megyei Jogir V6ros Onkormdnyzata illta\i felkdres
ellendre nem vesz rdszt Szombathely Megyei Jogu Vdros Onkorm ilnyzata 6ltal
kezdemdnyezett es finanszirozott kozos beszerzdsi tenderen ds az eredmdnyes
tendereztetdsi elj6r6st kdvetoen, a nevezett szolgaltatdst I 6rut a tenderen eldrt ttrnti
magasabb ertdken szerzi be. Ez esetben a kifizethet6 prdmium osszegdt tenderenkent
10%-kal csokkenteni kell, kivdve, ha a ttnsashgra rdnyado jogszab6,lyi rendelkezdsek,
a tdrsasdg ldtesitd okirata vagy a Ifirsasdg szerzoddses kotelezettsegei nem tettek
lehetov6 a beszerzdsi tenderen valo rdszvdtelt,
c) a munk6ltatoi jog gyakorlojinak dontdse alapjan a tulajdonosi elvdr6soknak
nem rnegfelelo munkavegzest, mely bekovetkezdse esetdn a kifizetheto prdmium
osszege legfeljebb I S%-kaI csokkenthet6,
d) a peres, nem peres es m6s hatos6gi elj6rdsokkal osszefliggdsben a
jogszabitlyban eloirt hataridok elmulasztitsitt (igy ktilondsen, de nem kizdrolagosan a
cdgelj6r6sban el6irt hat6ridok be nem tartdsa, birosdgi vagy mds hatosdgi elj6r6sokban
j o gorvo s lati hatarid6k elmul aszt6s a)
e) a kozgyuldsi hatirozatokb6l eredo kdtelezettsdgek vagy hat6rid6k
elmulasztdsa,
azizlett, terv ds abeszttmol6 Szombathely Megyei Jogu V6ros Onkormdnyzata
0
6ltaI el6irt hatdridore ds eloirt tartalommal tortdno bekrilddsdnek elmulasztdsa,
A d), e), 0 pontok esetdn a kifizethet6 prdmium mdrtdke esetenkdnt legaldbb 10%-kal
:

csokkentheto.

L2,IB, Ha a premiumkituzdsben meghatinozolt egy-egy, d t6rsasdg szempontjdb6l kiemelt
fontossdgf, jellemz6 ds jelentos mutato (pl. eladosodotts6gi mutat6, t6kemegtdrtildsi mutat6,
stb.) ds annak optim6lis drteke nem teljesril, akkor akrfizethet6 dves prdmium osszege 10%kal csokkenthet6,

.A

prdmium kituzesdre j ogosult tov6bbi premium kifizetes I l<iztro ds csokkento
tenyezoket filapithat meg az egyeni prdmiumkitizesek sord:n.
1,2.20, Az Mt. 208.$-a szerinti munkavdllal6k munkaviszony6nak evkozben tortdno
megszundse eseten a prdmium id6ar6nyos rdsze sz6molhato el a tfugyevet zdro alapitoi
L2,19

hatdrozat ki ad6s6t kovet6 en.
1.2,21. Kivdtelesen indokolt esetben, amennyiben a feladat jellege es az elvdgzett teljesitmdny
aztlehetovd teszi, a prdmium kituzdsdrejogosult mdrlegeldsi jogkordben a szakmat prdmium

egdszdnek vagy meghat6rozott rdszdnek elsz6mol6s6t a munkaviszonynak
me g e gyezes d v el tortdno me g s z|intet6 s eko r i s j 6v ilhagyhatj a,

a felek kdzos

1.3. Az Mt. 208.$-a szerinti munkavdllal6k

munkas zerz6d6si felt6teteinek

meghatrirozflsa

1.3.1. AzMt.208.$-a szerinti munkavrillal6k munkaviszonyrinak l6tesit6se, munkdltat6i
jogkiir gyakorl6sa
Szombathely Megyei Jogu V6ros Onkorm inyzata kiz6r6lagos hat6skordbe tartozik az

alapveto munk6ltatoi j ogkdr gyakorl6sa (munkaviszony ldtesitdse, megsztintetdse,
munkaszerzodes modosftdsa, iavadalmazfs meg6llapittsa - ide6rtve a premrumkituzdst, a
vdgkieldgitdst 6s egydb dijazdst, illetve juttat6st is) a Tdrsas6g els6 szdmu vezetoje felett,
valamint az els6 szdmu vezetl helyettesdnek (Mt. 208.$ (l) bekezddse szerinti vezelo)
prdmiumkittizdse, kivdve, ha jogszabfuly ds amennyiben az elt6rdst jogszabdly megengedi
a tdrsas6g Alapito Okirata, vagy a t6rsas6g legf6bb szervdnek hatfrozata ett6l eltdroen
rendelkezik.
Az Mt. 208.$ (2) bekezddse hatdlya al6 tartoz6 munkavdllal6k felett a munk6ltat6i jogokat
(munkaviszony ldtesitdse, megsztintetdse, munkasz erzodes m6dosit6sa, j avadalm azfs
meg6llapftdsa - idedrtve a prdmiumkittiz6st, a vdgkieldgitdst ds egyeb dijazist, illetve juttat6st
is) a vezeto tisztsdgvisel6 vagy atfrsasitg elso szftmivezetoje gyakorolhatja.

A t6rsashg teszerol az Mt. 208.$-a szerinti munkav6llal6kkal

munkajogviszony ldtesitdsdre

kertiljon sor, ha elre a jogszabdlyok lehet6sdget biztosftanak. Amennyiben az Mt.208.$-a
szerinti munkav6llalokkal polg6ri jogviszony ldtesitds6re kerril sor, a megbizasi dijon kiviil
egyeb juttat6s nem illetheti meg.
1.3.2. A munkaszerzfidils alapjfn az Mt. 208.$-a szerinti munkavrillal6k r1sz1re a
munkaviszony megsziintetdse eset6n j6r6 juttatdsok
I

.3.2.I. Hatitrozott idotartamri munkaviszony esetdn az Mt.

208. $-a szerinti
munkav6llalokat az Mt. 6ltal6nos szabillyai szerinti m6rtdkben illethetik meg a jinandos6gok,
ettol a rendelk ezestol a munkav6llal6 javdra eltdrni nem lehet.

1.3.2.2

Felmonddsi id6

A hatdrozatlan idejri munkaviszony felmond6ssal tort6n6 megsztintet6se esetdn azMt.20B.
a szerinti munkav6llal6kra a felmond6si id6 tekintetdben azMt. eloir6sait kell alkalmazni.

$-

1.3.2.3.

V6gkiel6git6s
Az Mt.208. $-a szerinti munkav6llalokra a vdgkieldgitds tekintet6ben az Mt. eloirdsait kell
alkalmazni.

1.3.2.4.

Az Mt. 208. $-a szerinti

munkav6llal6k munkaviszony6nak megsziintetdsdre

egyebekben az Mt. el6ir6sait kell alkalmazm"

1.3.3 Kiilts6gt6rft6sek

6s egy6b

juttatdsok

1.3.3.7. Az elso sz6muvezetl munkaszerzodesenek 6llando (standard) rdszekdnt jogosult:
hivatalos kiktildet6s eset6n els6 osztillyi kozleked6si eszkd z es szfil6s igdnybevdteldre

-

azzal, hogy reptilog6ppel tcirt6n6 utazds esetdn Eur6p6n beltili utazdsnftl turista oszthlyi
repiiloj e gy i gdnybev6teldre d s az utazits s al kap c so I ato s bizto sitds okra j o go sult,

-

kizittolag ahatdlyos SZJA torvdny 70. $ (l) bekezdes a) pontj6ban foglaltak szerinti
izletr utazishoz kap c s o I 6 d 6 szol gilltat ds ( o k) r a j o g o s ult

me ghatdr o zott hi v at al i,

-

munkakordvel osszefiiggdsben mobiltelefon, laptop hasznillatdra,
a munk6ltato 6ltal a neln az Mt, 208,$-a szerinti munkavtilalok szttmtra biztosftott
mdrtikben, a hatdlyos SZJA torvdny szerint meghatinozott bdren kivtili, valamint bdren kivrili
j uttatdsnak nem min6 stil 6 juttatitsokra.
1.3,3,2, Az elso szdmu vezeto munkaszerz6desdnek 6llando (standard) rdszekdnt jogosult
lehet:

-

a

konlcret munkaszerz6ddsben foglaltak alapjdn j ogosult lehet mind hivatali
tevekenysege, mind pedig szemelyes cdljaira a t6rsasdg tulajdon6ban levo vagy berelt,
Iizingelt vagy egydb jogcimen az rizemeltetesbe kenilt kozep- vagy felso-kozepkategori6s
szemelygdpkocsit haszn6lni a tdrsas6g belso gdpkocs t-hasznillati szabalyzatinak ds a haialyos
o gszab6lyoknak me gfelel oen
vaey iogosult lehet saj6t tulajdonu gepkocsijdt hasznAlni hivatalos cdlokra is, utobbi
esetben a vonatkozo iogszabhlyok rendelkezeseL szerinti tdritdsre jogosult a munk6ltat6 altal
me ghatftr o zott km/h6 mdrtdkb en,
1 .3,3.3. Az elso szitmi vezeto rdsz&e beszerzend6, ds
a t6rsasdgok tulajdon6ba vagy
birtokeba keni16, valami nt az egydb szemdly i hasznttlatu szemdlygdpkocsik tekintetriben
amennyiben a legf6bb szel eltdroen nem rendelkezik - legfeljebb kozep- vagy felsoszemdlygdpkocsik kertilhetnek beszerzdsre azzaI, hogy kdzepkateg6rihji
beszerzdse esetdn a bekenildsi drtdkr - a gdpkocsi teljes felszereitsdgdt
- legfelj ebb 6 MFt, felso-ko zepkategoriilju szemdlygdpkocsi beszer zese
eseten legfeljebb 8 MFt lehet.
1.3.3.4. Bdrlet, lizing ds egydb jogcim esetdn a szenoddses ert6k meghatitrozdshnak atapj6ul
szolg|lo, a gdpkocsi felszereltsdgdnek megfelel6 vetelfr - amennyiU.n a legfobb szerv
elteroen nem rendelkezik - nem haladhatja meg kdzepkategoriaju szemelygdpkocsi esetdn
a
6 MFt-ot, felso-k ozepkategoriajir szemdlygepkocsi esetdn u -g IuIFt-ot ds g"pt o"ri tipusonkdnt
Szombathely Megyei Jogu V6ros Onkormlnyzata altal meghat6rozott r.Lr.n"ia erldkerket,
A
adoj

t6rsasdgnak gdpj6rmu beszerzdsei sor6n torekednie
kdltsdgtakarekoss6.gi szempontok drvdnyesftesdre.

kell a

k|rnyezetvedelrni

es

1.3.3,5. Abban az esetben, ha az elso sz6mi vezet6 saj at tulajdonir gdpkocsija haszn (iatira
rdszestil koltsdgtdritdsben, a munkasz erzodes megkotdsdr6l rendelkez-6 hatirozatnak
- az
egydb munkaszerz6ddsi feltdtelek felsorol6sa mellett
tartalmaznla kell a kdltsdgtdritesben
rd szes f tett gdpko cs i-hasz ndlat maxim6liskm/ho mdrtdkdt i s.
| '3 '4 .6. Az Mt, 208 .$ -a szerinti munk avdllalok reszlre az Mt,-ben foglaltak kivdteldvel
egydb
diiazds nem illlapithato meg.
I

Szdrtrviteli tOn,eny rendelkezdsei szerirrt

2.
2.1.

Tiszts6gvisel6k dfjazdsa

A tisztsegviselok dijazdsdt ugy kell meg6llap itant, hogy a

dijazds merrdke igazodjorl a
megterh.iert a tarsas6 g szitmdri, ar*itiyban
6lijon a tisztsdgviselo munkavegzesevel, a tfrsasilg elozo dves gazdasigi eredmdnyevel, a
t6rsasdg tJtal foglalko ztatottak Ietszdmdva| valamint megfele ljen az adotitis ztseg t6isadalmi
elisrnertsegdnek es a gazdasdgi szferitban elfoglalt helydnek.
2,2, A tdrsasdg fehigyelobizotts6ga elndkdnek e jogviszonyfra tekintettel meg6llapftott havi
dijazdsa nem haladhatja meg a mindenkori kotelezo legkisebb munkabdr otszorosdt, illetve a
feliigyelobizottsdg tdbbi tagSa esetdben a mindenkori kotelez6 legkisebb munkaber
felelossdg mdrtdkdhez, ne okozzon

hdromszoros6t.

tirl nagy

anyagt

2.3. E dijazdson kivtil a t6rsas6g feltigyelobizottsdg6nak tagtra - az igazolt, a megbizalilstlal
osszefliggdsben felmertlt kdlts6geinek megt6ritdsdn kivril m6s javadalmazdsra nem
jogosult.
2.4. A t6rsas6g feliigyel6bizotts6ga elnokenek vagy m6s tagj6nak e jogviszonyttratekintettel a
megbizatds me g szrind se e s etdre j uttat6s nem b izto sithat6.
2.5. A tisztsdgviselo a koztulajdonban 6llo gazdas6gi t6rsas6gok takardkosabb mrikdddser6l
sz6l6 2009. dvi CXXII. torvdnyben foglaltak szerint rdszestilhet javadalmazhsban.

2.6. A

feltigyelobizotts6gi tagok esetdben a tfrsasdgra irfnyado ifiIagkeresetfejlesztdsi/bdrtdmeg-novekeddsi mdrtdknek megfelelo tiszteletdij emelds hajthat6 v6gre.
2.7. A t6rsas6gok vdgelszdmolilsa eset6n a feltigyelobizotts6gi tagok dijazilsa feldre csokken a
testiileti tagok feladatkrirdnek 6s felel6ssdgi kdrdnek csdkkendse miatt, tekintettel arca, hogy
ilyen esetekben a vdgelsz6mol6 veszi 6t a testtiletek feladatainak alapvet6 reszet.

2.8, A

felsz6mol6s kezd6 id6pontj6tol a vezetl tisztsdgvisel6knek, tov6bb6 a
feltigyelobizotts6g tagjainak - jogosults6guknak a felsz6moldsi eljards megindft6sa miatti

megszun6sdvel

-

dijazhs nem fizethet6.

3. A kiinywwsgi.If dijazfsa
A kdnyvvizsgii6 6ves dijtdteldnek

mdrtdkdt a kdnyvvizsgti6 kivillaszlilsa celj6bol kiirt
ptiyttzatra benyrijtott aj6nlatok ismeretdben, az tigyvezetds javaslata alapjdn a t6rsas6g

legfobb szerve hathrozza meg.

4. Az Mt. 228.$-rinak (2) bekezd6se alapjfn kiitend6 versenytilalmi megrillapoddsok
Versenytilalmi meg6llapod6st az Mt. 208. $-a szerinti munkav6llal6val a tulajdonosi jogokat
gyakorl6 hozzaj6rul6s6val, legfeljebb egydves tartamra lehet megkotni. A tulajdonosi jogokat
gyakorlo meghat6rozhatja azt a munkakort, amelyre vonatko z6an versenytilalmi
megdllapod6s kotheto ds tov6bbi feltdteleket irhat elo.
A versenytilalmi meg6llapodds szerinti ellendrtdk a megilllapodds tartam6ra nem haladhatja
meg az azonos idoszal<ra jirro t6voll6ti dij citven szfnalekffi.

