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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Komló-Víz Kft. 2011. május 31. napján tartott taggyűlésén 14/2011.(V.31.) számú határozatával 
Mester Zoltánt ügyvezetővé választotta. A taggyűlés határozatában úgy döntött, hogy a megválasztott 
ügyvezető részére 45 napon belül meghatározza a 2011. június 1. és december 31. közötti időszakra 
vonatkozó prémiumfeladatokat, egyúttal felhatalmazott a megválasztott ügyvezető 
munkaszerződésének aláírására. Az ügyvezető taggyűlés általi megválasztását a képviselő-testület 
112/2011. (V.26.) számú határozatában foglalt felhatalmazása alapján támogattam. 
 
A Komló-Víz Kft. hatályos társasági szerződésében biztosított lehetőség alapján az ügyvezető ülés 
tartása nélküli taggyűlési döntéshozatali eljárást kezdeményezett - egyebek mellett - az ügyvezető a 
prémiumfeladatainak meghatározására. A döntéshozatal során, mint az ügyvezető feletti „egyéb” 
munkáltatói jogok gyakorlója és a társaság legnagyobb tulajdonosának képviselője a mellékelt 
prémiumfeladatok meghatározására tettem javaslatot (1. sz. melléklet). A prémiumkiírásra tett 
javaslatomat a taggyűlés 2011. július 23. napján írásba foglalt, 18/2011. (VII. 23.) számú döntésével 
elfogadta (2. sz. melléklet). 
 
Tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy a nyitva álló 45 napos határidőre figyelemmel 
kezdeményezett, ülés tartása nélküli döntéshozatal időpontja miatt a prémiumfeladatok előírására 
előzetes képviselő-testületi felhatalmazás kérésére nem volt lehetőség. A mellékelt határozatban 
foglalt döntést szavazatommal támogattam, azonban szavazatom érvényességéhez a T. Képviselő-
testület jóváhagyása szükséges. 
 
Álláspontom szerint Mester Zoltán ügyvezető részére kitűzött prémiumfeladatok mind tartalmát, mind 
pedig az egyes feladatok súlyozását figyelembe véve pontosan, jól mérhetően és objektíven határozzák 
meg a teljesítéstől függő mértékű prémiumösszeget. Erre tekintettel  kérem, hogy a T. Képviselő-
testület a társaság taggyűlésének ügyvezető részére meghatározott prémiumkiírás tárgyában hozott, 
18/2011. (VII.23.) számú határozatát és a döntés meghozatala során leadott szavazatomat utólag 
hagyja jóvá.  
 
Az előterjesztést a Pénzügyi, Jogi és Ellenőrzési Bizottság, valamint a Gazdasági és 
Településfejlesztési Bizottság tárgyalja, véleményét a testületi ülésen ismerteti. 
 
H a t á r o z a t i   j a v a s l a t: 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése és a Pénzügyi, Jogi és Ellenőrzési Bizottság, 
valamint a Gazdasági, és Településfejlesztési Bizottság véleménye alapján – megvitatta a Komló-Víz 
Kft. ügyvezetőjének prémiumfeladat-meghatározásával kapcsolatos előterjesztést, és a következő 
határozatot hozza: 
 
A képviselő-testület a Komló-Víz Kft. taggyűlésének Mester Zoltán ügyvezető 2011. évi 
prémiumfeladat-meghatározása ügyében ülés tartása nélkül hozott és  2011. június 23. napján írásba 
foglalt, 18/2011. (VII.23.) számú határozatát jóváhagyólag tudomásul veszi, egyúttal a polgármester 
határozathozatalkor leadott szavazatát utólagosan jóváhagyja.  
 
Felkéri a polgármestert, hogy a társaság 2011. évi beszámolójával egyidejűleg tájékoztassa a 
képviselő-testületet a prémiumfeladatok teljesítéséről. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Polics József polgármester 
 
Komló, 2011. július 26. 
 
        Polics József 
        polgármester 



1. számú melléklet 

 
 







 2. számú melléklet 
 

 
 


	E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án
	tartandó rendkívüli ülésére

