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Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2020.09.29.

 Javaslat a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. Javadalmazási Szabályzatának elfogadására

Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Előkészítő: dr. Vántus Judit jogi és vagyonkezelési osztályvezető
Sebestyénné dr. Tóth Judit ügyintéző

Meghívott: Szabó György vezérigazgató, DVG Zrt.

Véleményező     bizottságok:  
Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság      2020.09.29.        
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság        2020.09.29.

A     napirendi     pont     rövid     tartalma:   Javaslat a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. Javadalmazási
Szabályzatának elfogadására.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Jogi és Vagyonkezelési Osztály Iktatószám: 34236/2020.
Ügyintéző neve: Sebestyénné dr. Tóth Judit Ügyintéző telefonszáma: 25/544-261
Ügyintéző aláírása: Igazgató/osztályvezető aláírása: 

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy:
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy:
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy:
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:
Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített
A tárgyalás módja: Nyílt

Egyéb megjegyzések:



 Javaslat 
a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. Javadalmazási Szabályzatának elfogadására

Tisztelt Közgyűlés!
 
A DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. véleményezésre és jóváhagyásra megküldte a társaság
Javadalmazási Szabályzatának tervezetét (a határozati javaslat melléklete).

A DVG Zrt.  2012.  év óta rendelkezik  Javadalmazási  Szabályzattal,  mely 2 alkalommal került
módosításra (2. sz. melléklet). Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
281/2020.(VII.16.) határozata többek között az alábbiakról rendelkezik:  

„Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  DVG  Zrt.  javadalmazási  szabályzata  alábbi
pontjait  az  itt  meghatározottak  szerint  módosítja  a  határozat  2.  mellékletét  képező  2.  sz-ú
módosítás szerint a módosítással nem érintett részek változatlanul hagyása mellett:
- II.1.3.2.1.pontja: Azonnali hatályú felmondással - indokolás nélkül – megszüntetheti a munkáltató
a határozott  idejű munkaviszonyt. Ez esetben a munkavállaló jogosult tizenkét havi,  vagy ha a
határozott időből hátralévő idő egy évnél rövidebb, a hátralévő időre járó távolléti díjára.
-  II.1.3.3.2.  pontja:  A Munkáltató  vállalja,  hogy  a  versenytilalmi  kötelezettségek  teljesítéséért
versenytilalmi ellenérték jogcímén legfeljebb egyéves tartamra az azonos időszakra járó távolléti
díj ötven százalékát megfizet a Munkavállaló részére.”

A DVG Zrt. által megküldött Javadalmazási Szabályzat a fenti módosításokat tartalmazza, valamint
további módosításokat és kiegészítéseket is javasol. 

- a prémiumelőleg mértéke 70%-ról 50%-ra csökken;
-  a  prémium összege  az  éves  személyi  alapbér  maximum 50%-ában  kerül  megállapításra,  a
korábbi 80%-kal szemben;
-  mobiltelefon használatára bruttó 30.000,-Ft/hó keretösszeget  biztosít,  a korábbi  60.000,-Ft/hó
helyett;
- a szabályzat kiegészül a lakáshasználatra vonatkozó rendelkezésekkel

Felhívom  a  Tisztelt  Közgyűlés  figyelmét,  hogy  a  Javadalmazási  Szabályzat  II.1.3.4.
Lakáshasználatra  vonatkozó  részben  dönteni  szükséges,  hogy  milyen  esetben  fizeti  a
lakáshasználatot a társaság (km meghatározása), valamint az ingatlan bérleti díját milyen
összegben téríti meg  ( vezérigazgató és más vezető állású munkavállaló esetén).

Releváns jogszabályok  

A köztulajdonban  álló  gazdasági  társaságok  takarékosabb  működéséről  szóló  2009.  évi
CXXII. törvény
5. § (3) 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.
(4) A (3) bekezdésben meghatározott szabályzat rendelkezéseitől érvényesen eltérni nem lehet.

A határozati javaslat a Javadalmazási Szabályzat megalkotásáról dönt.

Az  előterjesztést  tárgyalta  a  Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városüzemeltetési  Bizottság,  valamint  az
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság.

Bizottsági vélemények

A  bizottságok  elnökei  az  előterjesztéssel  kapcsolatos  véleményüket  a  közgyűlésen,  szóban



ismertetik.

Mindezek alapján a következő határozati javaslatot terjesztjük elő:

HATÁROZATI JAVASLAT 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

.../2020. (IX.29.)  határozata 
 a DVG Dunaújváros Vagyonkezelő Zrt. Javadalmazási Szabályzatának megalkotásáról 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése  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
rendszerére vonatkozó, jelen határozat 1. számú

2.  mellékletét képező Javadalmazási Szabályzatot 2020. szeptember 30. hatállyal megalkotja,
egyúttal felhatalmazza a polgármestert a Javadalmazási Szabályzat aláírására.

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a DVG Zrt. vezérigazgatóját, hogy a
köztulajdonban  álló  gazdasági  társaságok  takarékosabb  működéséről  szóló  2009.  évi
CXXII. törvény 5.§ (3) bekezdése alapján a Javadalmazási Szabályzatot a cégiratok közé
helyezze letétbe.

4. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Közgyűlésének  613/2011.(XII.15.),  326/2019.(V.30.),  281/2020.(VII.16.)  határozata
Javadalmazási  Szabályzatra  vonatkozó  pontjait  (2012.  január  4-én  kelt  Javadalmazási
Szabályzatot és annak 1. és 2. számú módosításait) 2020. szeptember 29. napjával hatályon
kívül helyezi.

Felelős: -   a határozat végrehajtásáért: 
                     a polgármester      
                -  a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                      a Jogi és Vagyonkezelési osztály vezetője                    
                      a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója

Határidő:  a határozat közlésére: a határozat előkészítő osztály részére való megküldést
követő 8 napon belül
            

Dunaújváros, 2020. szeptember 29.

               
                                                                                
                                                           Tóth Kálmán s.k.
                 a Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság, valamint az
                                         Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság
                                                                      elnöke

   








