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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Baranya-Víz Zrt. 2020. június 22-én írásbeli döntéshozatali eljárás során meghozta a 
mellékelt jegyzőkönyv szerinti határozatokat. A közgyűlés elfogadta a Baranya-Víz Zrt. 2019. 
évi beszámolóját (1. sz. melléklet) és kapcsolódó dokumentumait: a kiegészítő mellékletet (2. 
sz. melléklet), és a könyvvizsgálói jelentést (3. sz. melléklet). Az ülés jegyzőkönyvét és az 
elfogadott határozatokat az 4. sz. melléklet tartalmazza. 
 
A társaság beszámolója 1.497.887,-Ft mérleg főösszeggel, -24.446,-Ft adózott eredménnyel 
(veszteséggel) került elfogadásra. 
 
A közgyűlés döntött továbbá az üzleti tervről, a vezérigazgató 2020. évi prémium kitűzéséről, 
valamint a társaság alapszabályának módosításáról, a belső kontrollrendszer kiépítéséről szóló 
tájékoztatás elfogadásáról, a Kötelezettség-vállalási, valamint Javadalmazási és prémium 
szabályzatok elfogadásáról, valamint elfogadta a vezérigazgatónak a koronavírusjárvány miatt 
kialakult veszélyhelyzeti állapot során tett intézkedéseiről szóló tájékoztatását. 
 
A fentiekkel kapcsolatos előterjesztéseket, dokumentumokat az 5-12. számú mellékletek 
tartalmazzák. 
 
A közgyűlés valamennyi határozatot egyhangúlag, 519 db tartózkodás szavazattal, 
ellenszavazat nélkül fogadta el. A közgyűlés anyagának kiküldésére terjedelmi okokból 
elektronikusan került sor. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság 
véleményének figyelembevételével a Baranya-Víz Zrt. beszámolóját és a 2020. június 22-én 
meghozott döntéseit utólagosan hagyja jóvá.  
 
 
 
H a t á r o z a t i   j a v a s l a t: 
 
 
A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, valamint a Jogi, ügyrendi és 
közbeszerzési bizottság véleménye alapján – megvitatta „A Baranya-Víz Zrt. 2019. évi 
beszámolójának elfogadása és 2020. június 22-i határozatainak jóváhagyása” c. előterjesztést, 
és a következő határozatot hozza: 
 

1. A Képviselő-testület megismerte a Baranya-Víz Zrt. 2019. évi beszámolóját és 
mellékleteit, és azokat – figyelemmel a könyvvizsgálói jelentésre is – elfogadja. 
 

2. A Képviselő-testület megismerte és elfogadja a Baranya-Víz Zrt. 2020. évi üzleti tervét. 
 
3. A Képviselő-testület a prémiumfeltételekkel egyetért és azokat jóváhagyja. 
 
4. A Képviselő-testület megismerte és elfogadja a Baranya-Víz Zrt. 5-10. (06. 22.) számú 

közgyűlési határozatait. 
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5. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Baranya-Víz Zrt. jövőjét érintő 
ügyekben folyamatosan tájékoztassa a Képviselő-testületet, illetve szükség esetén külön 
előterjesztés keretében kezdeményezzen testületi döntéshozatalt. 

 
 

Határid ő: 2021. június 30. 
Felelős:  Polics József polgármester 
   Csollák István vezérigazgató 
   Mester Zoltán üzemigazgató 

   
 
Komló, 2020. szeptember 17. 
                          Polics József 
          polgármester 











































































































Csollák István 2020. évi javasolt prémium feladatai 

 

A prémium mértéke a személyi alapbérének  35%-a 

 

1. A BARANYA-VZÍ Zrt. működési területén meglévő és kivitelezés alatt álló pályázatok 

szerinti időarányos teljesítésének üzemeltetői szempontok szerinti koordinálása.  

- Mohács - KEHOP-2.1.3-15-2017-00057 ivóvíz 

- Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapjából nyújtható 

támogatás 

- Víziközművek energiahatékonyságának fejlesztéséről 

 - Harkány:  - KEHOP 2.2.2.-15 szennyvíz  

 - Komló:  - KEHOP 2.2.1.-14 szennyvíz 

 - Szigetvár:  - KEHOP 2.1.3.-15-2017-00043 ivóvíz 

  - KEHOP-2.1.3-15-2016-00003 ivóvíz 

Prémium mértéke:   25 % 

 

2. A gazdasági társaság 2020.december  31. napján fennálló 90 napnál régebbi 

kintlévősége a 2019. december 31. napján fennálló 90 napnál régebbi kintlévőséghez 

képest ne növekedjen 

Prémium mértéke:  25  % 

 

 

3. A korona vírus (COVID-19) járvány kapcsán rendeletileg meghatározott támogatási 

lehetőségek figyelemmel kísérése, az erre vonatkozó pályázati igények elkészítése, 

benyújtása.  

 

 Prémium mértéke:  25 % 

 

4. A 2020. évi üzleti terv végrehajtása az ott rögzítettekkel alapján 

Prémium mértéke:  25 % 
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Előterjesztés 

a Közgyűlés részére a  elektronikus döntéshozatal 7. napirendi pontjához 

 
 

 A 2009. évi CXXII. törvény a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb 

működéséről és a 339/2019 számú kormányrendelet alapján a BARANYA-VÍZ Zrt. mint köz-

tulajdonban álló gazdasági társaság 2020.03.01.-től belső kontrollrendszert működtet.   

 

 A törvényi előírás szerint a belső kontrollrendszer része a belső ellenőr és a megfelelé-

si tanácsadó, akik munkájukat összehangolva végzik.  

 

A Felügyelő bizottság 2020.03.24.-én az alábbi döntést hozta:  

7/2020.03.24. FB. határozat:  

A felügyelő Bizottság 7 igen és 2 tartózkodás mellett úgy döntött, hogy  

- Várady Zoltán belső ellenőrnek - 2020.03.25. naptól határozatlan időre - megbízási szerző-

désben történő alkalmazásához előzetesen hozzájárul. 

 - dr. Benedek Tímea megfelelési tanácsadónak - 2020.03.01. napjától határozatlan időre - 

kapcsolt munkajogviszonyban történő alkalmazásához hozzájárul. 

 

Feladatuk: 

  

 A feladatuk többek között a jogszabályi kötelezettségeknek való tudatos megfelelés, a 

kockázatok kezelése és a tárgyilagos bizonyosság megszerzése érdekében azt a célt szolgálja, 

hogy a köztulajdonban álló gazdasági társaság működése és gazdálkodása során a tevékeny-

ségét gazdaságosan, hatékonyan és eredményesen hajtsa végre, az elszámolási kötelezettségeit 

teljesítse, megvédje az erőforrásait a veszteségektől, károktól és nem rendeltetésszerű haszná-

lattól. 

 Annak elősegítése, hogy a köztulajdonban álló gazdasági társaság megfeleljen a tevé-

kenységére és működésére vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak és a szabályzatai össz-

hangban legyenek a jogszabályi rendelkezésekkel, kialakítsa a kontrollkörnyezetet, vizsgálja 

az integritást.  Biztosítsa a jogszabályi előírásoknak megfelelő, szabályozott, átlátható és eti-

kus működését. 

 

A belső ellenőr és a megfelelései tanácsadó a kortrollrendszer kiépítését megkezdte. 

Munkájuk során többek között felülvizsgálatra kerültek egyes szabályzatok, így többek között 

a javadalmazási és prémium szabályzat illetve kötelezettségvállalási szabályzat. 

 

Mohács, 2020.06.05. 

 

 

         Csollák István 

         vezérigazgató 

http://www.baranyaviz.hu/
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Előterjesztés 

a Közgyűlés 2020.06. 22. -én tartandó elektronikus döntéshozatal 8. napi-

rendi pontjához 

 

A belső kontrollrendszer kialakítása okán felülvizsgálásra került a 2014.12.31. én jóváhagyott 

Javadalmazási Szabályzat. A szabályzatok felülvizsgálásának a célja a gyakorlatnak és a jog-

szabályi változásoknak megfelelő, átlátható szabályozás kialakítása és az integritás. 

 

Törvényi előírás szerint javadalmazásnak minősül a kiírás alapján évente esedékes, vezető 

állású dolgozók prémium kifizetése is, így a Javadalmazási szabályzat kiegészült a prémium 

szabályzattal és egységes szerkezetbe foglaltuk.  

 

A 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvértől 208. §- ban meghatározott vezető állású 

dolgozók alapbérét a Közgyűlés határozza meg.  

Az Mt. 207. §- a alapján a Közgyűlés a vezető állású munkavállalók teljesítmény követelmé-

nek, valamint az ahhoz kapcsolódó teljesítménybérének és egyéb juttatásának meghatározását 

átdelegálhatja egyéb szervre vagy testületre. 

 

Ezen jogszabályi lehetőségek alapján az új Javadalmazási és Prémium szabályzat az alábbiak 

szerint módosult: 

 A Vezérigazgató prémium feladat kiírását és értékelését a Felügyelőbizottság végzi. 

 Az üzemigazgatók, a gazdasági igazgató és a humánerőforrás vezető prémium felada-

tinak kiírása és értékelése a vezérigazgató hatásköre. 

 A műszaki igazgató és az üzemigazgatók feladata a műszaki vezetők prémium felada-

tainak meghatározása és értékelése. 

 A gazdasági igazgató pedig a pénzügyi részletvezetők feladatát határozza meg és el-

végzi az értékelésüket.  

 Az ügyviteli vezetők prémium feladatainak meghatározása és értékelése az üzemigaz-

gatók hatásköre. 

 A vezető állású dolgozók bére a további dolgozói átlagbér színvonat emelkedéséhez 

történő igazítása arányosság elvét figyelembe véve. 

 

A módosításának következménye kép a prémium kifizetés rendszere szabályozottabbá vált, 

melynek köszönhetően alkalmazásuk egyszerűbb és felügyeletük átláthatóbb. 

A Kötelezettségvállalási és Utalványozási szabályzat felülvizsgálatának oka a jogszabályok-

nak és a gyakorlatnak való megfelelőség és az értékhatárok pontosítása.  

 

Mohács 2020.06.05.     Csollák István 

       vezérigazgató 

http://www.baranyaviz.hu/
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1. A SZABÁLYZAT CÉLJA 
 

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. 

törvény ( a továbbiakban: Kt. ) alapján: 

”1. § E törvény alkalmazásában 

a) köztulajdonban álló gazdasági társaság: az a gazdasági társaság, amelyben a Magyar Állam, 

helyi önkormányzat, a helyi önkormányzat jogi személyiséggel rendelkező társulása, többcélú 

kistérségi társulás, fejlesztési tanács, nemzetiségi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat jogi 

személyiségű társulása, költségvetési szerv vagy közalapítvány külön-külön vagy együttesen 

számítva többségi befolyással rendelkezik, 

b) többségi befolyás: az olyan kapcsolat, amelynek révén a befolyással rendelkező egy jogi 

személyben a szavazatok több mint ötven százalékával - közvetlenül vagy a jogi személyben 

szavazati joggal rendelkező más jogi személy (köztes vállalkozás) szavazati jogán keresztül - 

rendelkezik, azzal, hogy a közvetett módon való rendelkezés meghatározása során a jogi 

személyben szavazati joggal rendelkező más jogi személyt (köztes vállalkozást) megillető szavazati 

hányadot meg kell szorozni a befolyással rendelkezőnek a köztes vállalkozásban, illetve 

vállalkozásokban fennálló szavazati hányadával, ha azonban a köztes vállalkozásban fennálló 

szavazatainak hányada az ötven százalékot meghaladja, akkor azt egy egészként kell figyelembe 

venni. A befolyás számításánál nem kell figyelembe venni a huszonöt százalékot el nem érő 

közvetett befolyást, 

c) közzététel: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvényben 

meghatározott elektronikus közzététel 

A Kt.  5. § (3) bekezdése alapján a társaság legfőbb szerve köteles szabályzatot alkotni a vezető 

tisztségviselők, felügyelőbizottsági tagok, valamint a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. 

törvény  (továbbiakban: 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.” 

Az előzőekben említett szabályzat rendelkezéseitől érvényesen eltérni nem lehet. 

A Kt. 2. § (1) bek. alapján: A köztulajdonban álló gazdasági társaság a közzététel időpontjában 

fennálló adatok alapján közzéteszi a vezető tisztségviselők, a felügyelőbizottsági tagok, az Mt. 

208. §-a szerint vezető állású munkavállalók, valamint az önállóan cégjegyzésre vagy a bankszámla 

feletti rendelkezésre jogosult munkavállalók 

a) nevét, 

b) tisztségét vagy munkakörét, 

c) munkaviszonyban álló személy esetében 

ca) a munkavállaló részére a munkaviszonya alapján közvetlenül vagy közvetve nyújtott 

pénzbeli juttatásokat, ezen belül külön feltüntetve alapbérét, egyéb időbérét, teljesítménybérét, 

valamint az időbért megalapozó időtartamot, illetve a teljesítménybért megalapozó 

teljesítménykövetelményeket, 
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cb) az Mt., kollektív szerződés, illetve a munkaszerződés alapján járó mértéket megjelölve a 

munkavállalóra irányadó végkielégítés, illetve felmondási idő időtartamát, 

cc) az Mt. 228. § alapján kikötött időtartamot és a kötelezettség vállalásának ellenértékét, 

d) a Ptk. szerinti gazdasági társaságok – megbízási jogviszonyban álló - vezető tisztségviselői 

valamint a felügyelőbizottsági tagok esetén 

da) a megbízási díjat, 

db) a megbízási díjon felüli egyéb járandóságokat, 

dc) a jogviszony megszűnése esetén járó pénzbeli juttatásokat. 

 

(2) A köztulajdonban álló gazdasági társaság a közzététel időpontjában fennálló adatok alapján a 

másokkal együttesen cégjegyzésre vagy a bankszámla feletti rendelkezésre jogosult munkavállalók, 

valamint a munkáltató működése szempontjából meghatározó jelentőségű egyéb munkavállalók 

esetében az (1) bekezdés b)-c) pontjában meghatározott adatokat teszi közzé. 

A Kt. alapján munkáltató működése szempontjából meghatározó jelentőségű munkakörnek minősül 

különösen az a munkakör, amely a gazdasági társaság vagyonával való gazdálkodás során döntési 

jogkört tartalmaz. 

Az adatok közzétételéért, folyamatos hozzáférhetőségéért és hitelességéért a gazdasági társaság - 

mint munkáltató - vezetője a gazdasági társasággal összefüggő valamennyi adat vonatkozásában 

felelős. Ha a gazdasági társaság jogutóddal szűnik meg, a korábban közzétett adatoknak a Kt. 2.§ 

(9) bekezdésben meghatározott időtartamon belüli folyamatos hozzáférhetőségéről a jogutód 

vezetője gondoskodik. 

A közzététel elmulasztása esetén, továbbá ha a közzététel nem teljes vagy nem időszerű, külön 

jogszabály szerint a törvényességi felügyelet gyakorlására jogosult szerv eljárása kezdeményezhető. 

A közzétett adatok a közzétételt követő két évig nem távolíthatóak el. 

Jelen Szabályzat biztosítja a közpénzek és a köztulajdon törvényes és ésszerű módon történő 

felhasználásának nyilvánosságát, szabályrendszere lehetővé teszi és segíti a költségvetési források 

hatékony felhasználását és ellenőrzését abban az esetben is, ha az önkormányzat közfeladatait az 

általa alapított gazdasági társaságok útján látja el. 

A szabályzatot az elfogadásától számított harminc napon belül a cégiratok közé letétbe kell helyezni.  

A javadalmazási szabályzat kidolgozásért, karbantartásáért és működtetéséért a vezérigazgató a 

felelős.  
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2. A SZABÁLYZAT HATÁLYA 

2.1. A szabályzat személyi hatály 

 
A szabályzat hatálya kiterjed:  

• Felügyelőbizottsági tagokra 

• A társaság első számú vezetőjére (Vezérigazgató) 

• Igazgatósági tagokra 

• Gardasági Igazgatóra 

• Üzemigazgatósági vezetőkre (Ügyviteli vezetők, Műszaki Vezetők) 

• Egyéb részlegvezetők 

 

2.2 A szabályzat tárgyi hatálya: 

 a vezetők és a tisztségviselők javadalmazási elveinek szabályozására, 

 a vezetők munkaviszonya/megbízási jogviszonya fennállása alatt, illetve 

megszüntetése esetén járó juttatások módjára, mértékére, 

 a vezetők (közép és felső vezetők) prémium fizetési feltételeire,  

 a vezetők költségtérítésének szabályozására, 

 az Mt. 228.§ alapján kötendő megállapodásokra, 

a továbbiakban együtt javadalmazásnak nevezve 

 

2.2. A szabályzat végrehajtásáért felelős személyek 

 

Jelen szabályzat végrehajtásáért felelős a munkáltatói jogok gyakorlója (Vezérigazgató), a HR 

vezető és az érintett munkavállalók közvetlen felettesei.  

 

3.  A JAVADALMAZÁS MÓDJÁNAK FŐBB ELVEI 
 

Jelen szabályzat hatálya alá tartozó javadalmazási formák és módok szerinti jövedelmek és 

juttatások sem külön-külön, sem pedig együttesen károsan nem befolyásolhatják a társaság 

gazdálkodását, kiegyensúlyozott működését. 

 

 A javadalmazás mértékének megállapításakor érvényesülnie kell: 

a.) az azonos elbírásnak, 

b.) átláthatóságnak, 

c.) a társaságon belüli arányosságnak, 

d.) a felelősséggel való arányosságnak, 

e.) a létrehozott, az elért eredménnyel való arányosságnak, 

f.) a hatékonysággal való arányosságnak, 

g.) a többlet teljesítménnyel, többleteredménnyel való arányosságnak,  
h.) a célhoz, célértékhez kötött tényleges teljesítménnyel való arányosságnak 
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4.  A VEZÉRIGAZGATÓ, VALAMINT AZ MT. 208. § HATÁLYA 

ALÁ TARTOZÓK JAVADALMAZÁSA 
 

Amennyiben a vezető tisztségviselői / vezérigazgatói tisztség ellátása a Társasággal létesített 

munkaviszony keretében történik, a vezető havi alapbérét / megbízási jogviszony esetén megbízási 

díját (megbízási jogviszony esetében) a Közgyűlés határozza meg. 

Az Mt. 207. §-a alapján a Közgyűlés a vezető állású munkavállalók teljesítmény követelmének, 

valamint az ahhoz kapcsolódó teljesítménybérének és egyéb juttatásának meghatározását 

átdelegálhatja.  

A gazdasági igazgató személyi alapbérét a vezérigazgató határozza meg. 

A Kt. 6.§ (1)- ben foglaltaknak megfelelően a köztulajdonban álló gazdasági társaság igazgatósága 

elnökének e jogviszonyára tekintettel megállapított díjazása nem haladhatja meg a mindenkori 

kötelező legkisebb munkabér hétszeresét, illetve az igazgatóság többi tagja esetében a mindenkori 

kötelező legkisebb munkabér ötszörösét. 

A Közgyűlés a ………… számú határozata alapján a Vezérigazgató és az Igazgatósági tagok  

alapbére/megbízási díja évente általában olyan mértékben növekszik, hogy az megfeleljen a 

Társaságnál beállt bérszínvonal/javadalmazás emelkedés mértékének, kivéve ha a vezérigazgató, 

igazgatósági tagok teljesítménye, az általa vezetett társaság gazdasági súlya, jelentősége eltérő 

mértékű alapbér/megbízási díj változtatást indokol. 

5.  A PRÉMIUMRA JOGOSULT MUNKAVÁLLALÓK KÖRE: 
 

A jelen szabályzatban foglaltak szerint az alábbi munkakörben dolgozó személyeket 

teljesítményük arányában, prémium feladat kiírásuknak megfelelően, prémium illet meg: 

Munkakör megnevezése: 

• Vezérigazgató 

• Üzemigazgató 

• Gazdasági igazgató 

• Műszaki vezető 

• Értékesítési és ügyfélszolgálati vezető 

• HR vezető 

• Pénzügyi részlegvezető 

• Számvitel részlegvezető 

• Ügyviteli vezető 

 

 

 

 



BARANYA-VÍZ Zrt. Javadalmazási és Prémium szabályzat 
 

 

Kiadás dátuma: 2020.05.01. Változat: 1.0 Oldal: 8 

 
 

6.  PRÉMIUM MÉRTÉKE, KIÍRÁSA 
 

6.1. a vezetői munkaszerződéssel rendelkező munkavállalók: 

A vezetői munkaszerződéssel rendelkező munkavállalókat, az éves alapbér arányában 

meghatározott %-ban prémium illeti meg az évenként meghatározott és teljesített 

prémiumfeladatok alapján. A prémium %-os mértékének maximuma, a kiírásának és a teljesítés 

elfogadásának szabályai a vezetői munkaszerződésben kerülnek meghatározásra. A Közgyűlés, 

az Mt. 207. §- ban foglalt jogosultsága alapján, a prémium feladat kiírását és értékelését az 

alábbiak szerint határozza meg: 

Munkakör 

Prémium maximális 

mértéke 

% 

Kiírásra és 

elfogadásra jogosult  

Vezérigazgató 35 FB 

Üzemigazgató 25  Vezérigazgató 

Gazdasági igazgató 20 Vezérigazgató 

 

A prémiumfeladatok kiírási határideje: tárgyév május 31. 

6.2. Nem vezetői munkaszerződéssel rendelkezők munkavállalók: 

A nem vezetői munkaszerződéssel rendelkező munkavállalókat éves alapbére arányában 

meghatározott %-ban prémium illeti meg az évenként meghatározott és teljesített 

prémiumfeladatok alapján.  

Munkakör 

Prémium maximális 

mértéke 

% 

Kiírásra és elfogadáshoz 

szükséges javaslattételre 

jogosult  

műszaki vezető 20 üzemigazgató, műszaki 

igazgató 

értékesítési és 

ügyfélszolgálati vezető 

12 gazdasági igazgató  

HR vezető 12 vezérigazgató 

pénzügyi részlegvezető 12 gazdasági igazgató 
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számvitel részlegvezető 12 gazdasági igazgató 

ügyviteli vezető 8 üzemigazgató 

A nem vezetői munkaszerződéssel rendelkező több prémiumra jogosító munkakört betöltő 

munkavállaló esetén a prémium %-ok összeadódnak, de legfeljebb 20 % lehet.  

A prémiumfeladatok kiírási határideje: tárgyév május 31. 

7. PRÉMIUM KIFIZETÉSE 
 

A prémium kifizetés előfeltétele a vezérigazgató által elfogadott önértékelés. 

Az önértékelést a prémiumra jogosult munkavállaló elkészíti és érintett munkavállaló közvetlen 

felettese javaslatával együtt a vezérigazgató elé terjeszti legkésőbb tárgyév március 31.-ig.  

A prémium feladat kiírását követően a kiírás nem vonható vissza, a kifizetése kizárólag nem 

teljesítés vagy a kizáró okok fennállása esetén tagadható meg.  

Amennyiben a munkaviszony a prémium időszak (üzleti év) vége előtt szűnik meg, úgy a 

munkavállaló teljesítményarányos prémiumra jogosult, melynek alapja a prognosztizált éves 

alapbér.  

A munkavállaló részére évi egy alkalommal a Zrt. félévi gazdálkodási adatainak ismeretében 

és prémium kerete terhére 50%-os mértékű előleget fizethet az augusztusi bérfizetési napon. 

7.1 Prémiumcsökkentő tényező 

A prémium kiírásban szereplő feladatok teljesülését a premizált dolgozó vezetője igazolja. 

Amennyiben a vezető igazolása szerint nem 100 %-ban teljesültek a feladatok akkor csak a 

teljesítés mértékével arányos prémium fizethető ki.  

7.2 Prémium kifizetést kizáró okok 

 

A prémium kifizetését kizáró okokat a prémium feladat kiírása során a kiírásért felelős meghatározza. 

Ezen felül az alábbi esetekben nem fizethető prémium: 

 társaság ellen csőd- vagy felszámolási eljárás megindítása, 

 a társaság működésének, gazdálkodásának felügyeletét ellátó Felügyelő Bizottság súlyos 

 hiányosságokat, mulasztást, jogellenes magatartást tár fel, mely ellentétes a tulajdonosi 

 érdekekkel, 

 ha a könyvvizsgáló a Társaság éves beszámolóját elutasító záradékkal látja el. 
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 8. VÉGKIELÉGÍTÉS 
 

A vezető állásúakra – határozatlan időtartamú munkaviszony megszűnése esetén – a 

végkielégítés tekintetében az Mt. előírásait kell alkalmazni, hacsak a jelen szabályzat attól 

eltérően nem rendelkezik. 

A vezető állású munkavállalót végkielégítés illeti meg, ha a munkaviszonya a munkáltató 

rendes felmondása (határozatlan idejű munkaviszony esetén) vagy a jogutód nélküli 

megszűnése következtében szűnik meg. Nem jár végkielégítés a vezető állású 

munkavállalónak, ha legkésőbb a munkaviszony megszűnésének időpontjában nyugdíjasnak 

minősül és akkor sem, ha munkaviszonyát rendkívüli felmondással szüntetik meg. 

8.1 A végkielégítés mértéke:  

 

a) legalább három év esetén egyhavi, 

b) legalább öt év esetén kéthavi, 

c) legalább tíz év esetén háromhavi, 

d) legalább tizenöt év esetén négyhavi, 

e) legalább húsz év esetén öthavi, 

f) legalább huszonöt év esetén hathavi 

távolléti díj összege. 

9. KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEK, EGYÉB JUTTATÁSOK 
 

A vezető állásúak (valamint vezető tisztségviselők ) munkaszerződésének állandó ( standard ) 

részeként jogosultak:  

a.) a vonatkozó jogszabályok figyelembe vételével, a munkaszerződésben elfogadottak szerint 

használni a Társaság, illetve a saját tulajdonában lévő személygépkocsi(ka)t, 

b.) munkakörével összefüggésben a munkaszerződésben foglaltak szerint jogosult mobiltelefon és 

személyi számítógép használatára. 

c.) A vezető állásúak jogosultak  - külön munkáltatói hozzájárulás nélkül- mindazon  jóléti, szociális, 

kulturális szolgáltatások és külön juttatások igénybevételére, amelyek a Zrt.  nem vezető 

munkavállalóit megilletik, alapul véve az átlagos %-os arányt a juttatás mértéke tekintetében. 
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10. A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG DÍJAZÁSA 
 

A felügyelő bizottság elnöke és tagjai tiszteletdíjra jogosultak, amelynek összegét a Társaság 

Alapítója/Közgyűlése határozza meg.  

A testület elnöke számára – többletfeladataira tekintettel – a tagokénál magasabb díjazás állapítható 

meg. A Kt. 6. § (2) bekezdése alapján a köztulajdonban álló gazdasági társaság felügyelő bizottsága 

elnökének e jogviszonyára tekintettel megállapított havi díjazása nem haladhatja meg a mindenkori 

kötelező legkisebb munkabér ötszörösét, illetve a felügyelő bizottság többi tagja esetében a mindenkori 

kötelező legkisebb munkabér háromszorosát. E díjazáson kívül a köztulajdonban álló gazdasági társaság 

felügyelő bizottságának tagja – az igazolt, a megbízatásával összefüggésben felmerült költségeinek 

megtérítésén kívül – más javadalmazásra nem jogosult.  

A felügyelő bizottság elnökének vagy más tagjának e jogviszonyára tekintettel a megbízatás 

megszűnése esetére juttatás nem biztosítható. ( Kt. 6. § (3) bek. ) 

A felügyelő bizottság elnökének és tagjainak tiszteletdíját minden évben az előző év beszámolójának 

elfogadásakor a legfőbb szerv módosíthatja. 

A felügyelő bizottság tagja legfeljebb egy köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött 

felügyelőbizottsági tagság után részesülhet díjazásban.  

A társaság végelszámolása esetén, amennyiben a felügyelőbizottság működése a továbbiakban indokolt, 

a felügyelőbizottsági tagok díjazása felére csökken a testületi tagok feladatkörének és felelősségi 

körének csökkenése miatt, tekintettel arra, hogy ilyen esetekben a végelszámoló veszi át a testületek 

feladatainak alapvető részét.  

11. HATÁLYBA LÉPÉS 

 

Jelen Javadalmazási és Prémium Szabályzat az elfogadása napján lép hatályba. 

 

 

Mohács, …………………… 

 

Záradék: 

 

A Közgyűlés a ………………. sz. határozatával a Javadalmazási és Prémium Szabályzatot 

elfogadta.
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1. KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS RENDJE 

1.  Kötelezettségvállalás fogalma. 
Kötelezettségvállalásnak minősül: 

Pénzeszközök terhére fizetési kötelezettség vállalásáról szóló egyoldalú nyilatkozat, 

megállapodás. 

A beszerzési szabályzat és a Kbt. szerint beszerzési eljárást megindító hirdetmény, 

részvételi, ajánlatkérési felhívás, a pályázati kiírás. 

Garancia vállalása, kezesség nyújtása, kötelezettség átvállalása, fedezet adása. 

Tartozás elengedése, kedvezmény adása  

Minden egyéb olyan jognyilatkozat, kötelezettségvállalás, megállapodás, egyezség 

elnevezésére tekintet nélkül, melyből anyagi helytállási következmény, fizetési, 

szolgáltatási vagy egyéb gazdasági kihatású kötelezettség származik vagy helytállási, 

fizetési, illetve egyéb anyagi következmények alól mentesít. Kötelezettségvállalás 

kizárólag írásbeli formában történhet.   

2. Az összeférhetetlenség szabályozása. 
A kötelezettség vállaló nem járhat el, ha az ellenérdekű fél ő maga, vagy a Ptk. szerinti 

közeli hozzátartozója, valamint élettársa, illetve az eljárása a Ptk. szerinti jó erkölcsbe 

ütköző jogügyletet hoz létre, módosít vagy megszüntet. 

 

3. A kötelezettség vállalási jogkörök részletes szabályozása. 
 

1. A vezérigazgató. 

A társaság vezérigazgatója, önállóan a teljes gazdasági társaságra vonatkozóan 

vállalhat kötelezettséget, a Zrt. Alapszabálya, a közgyűlési határozatok és a 

Felügyelő Bizottság határozatainak, illetve az üzleti terv keretei között. Az 5 MFt. 

értékhatár feletti kötelezettségvállaláshoz a társaság jogi képviselőjének jogi 

véleménye is szükséges. 

Az 50 M. Ft. értékhatár feletti, valamint a társaság rendes üzletmenetén kívüli 

kötelezettségvállaláshoz a Felügyelő Bizottság előzetes egyetértése is szükséges. 

Amennyiben a vezérigazgató olyan kötelezettséget vállal, amely valamely 

üzemigazgatóságot konkrétan anyagilag érinti, úgy az adott üzemigazgatóság 

vezetőjének szignója is szükséges a kötelezettségvállaláshoz. Nem köteles a 

vezérigazgató a szignálás beszerzésére, ha az ellátás biztonsága vagy a gazdasági 

társaság működésének, gazdálkodásának veszélyeztetése, racionalizálása, 

átszervezése miatt szükséges a kötelezettségvállalás.     

 

2. A műszaki és gazdasági igazgató. 

A vezérigazgató által kötelezettségvállalásra konkrétan feljogosított műszaki és 

gazdasági igazgató a gazdasági társaság egészét érintő ügyletekben, a vezérigazgató 

távollétében vagy akadályozatása esetén eljárva, jogosult kötelezettségvállalásra, 

maximum 50 MFt értékhatárig. A kötelezettségvállaláshoz előzetes konkrét 

vezérigazgató írásbeli felhatalmazása és a felügyelő bizottság elnökének egyetértése 

szükséges.  
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3. Az üzemigazgatóság vezetője (üzemigazgató) és helyettesei.   

Az üzemigazgatóság vezetője és helyettesei (főmérnök, gazdasági vezető) kizárólag 

az adott üzemigazgatóság alapfeladata ellátása tekintetében vállalhatnak 

kötelezettséget. A kötelezettségvállalást az üzemigazgató, illetve az üzemigazgató 

távolléte esetén a két helyettes együttesen tehet, maximum 5 MFt értékig.  

 

Az 5 MFt-os értékhatárig történő kötelezettségvállalásokat az adott 

üzemigazgatóság rendes ügymenetéhez tartozó ügyekre lehet csak alkalmazni. A 

nem rendes ügymenethez tartozó kötelezettségvállalások esetén az 5 MFt-os 

értékhatár alatti ügyekben is a kötelezettségvállalás csak a vezérigazgató szignójával 

és a társaság jogi képviselőjének véleményezésével érvényes.  

 

Nem a rendes ügymenetbe tartozó kérdések: jármű beszerzés, ingatlan ügyek, banki 

és hitel ügyletek, munkavállalókat érintő ügyek, társaság tagjával kötött ügyletek. 

 

4. Abban az esetben, amennyiben az üzemigazgató nem jelöl meg két helyettest, úgy 

munkavállalói együttes aláírási jog a cégjegyzékbe nem jegyezhető be. Ekkor az 

üzemigazgató távolléte esetén egy konkrét személyt köteles, konkrét írásbeli 

meghatalmazással ellátni annak érdekében, hogy távolléte esetén a 

kötelezettségvállalás aláírásra kerülhessen. Konkrét helyettesítésre meghatalmazott 

személy hiányában a vezérigazgató jár el az üzemigazgatóság ügyeiben. 
 

.A kötelezettségvállalás értékhatárait az alábbiak szerint kell megállapítani: 

- A kötelezettségvállalás konkrét értéke, ellenszolgáltatása, amely a megállapodásban, 

nyilatkozatban szerepel, illetve a piacon általában elfogadott érték. 

- Az egy évre, vagy annál rövidebb, határozott időre történő kötelezettségvállalás esetén 

a jogviszony időtartama alatti ellenszolgáltatás, kötelezettségvállalás összessége. 

- Az egy évnél hosszabb, határozott időre szóló kötelezettségvállalás esetén a 

jogviszony időtartama alatti ellenszolgáltatás, szolgáltatás, kötelezettségvállalás 

összessége. 

- Határozatlan időre szóló kötelezettségvállalás esetén, ha a kötelezettségvállalás 

megszűnésének időpontja a kötelezettségvállaláskor pontosan nem határozható meg, 

akkor a havi ellenszolgáltatás negyvennyolcszorosának értéke a kötelezettségvállalás 

összértéke. 

 

Amennyiben valamely személy megszegi a kötelezettségvállalási szabályokat, úgy köteles a 

szabályszegés teljes következményeit (munkajogi, polgárjogi és anyagi) viselni.   
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2. UTALVÁNYOZÁS RENDJE 
 

2.1 Utalványozási jogkörök: 
 

So

rsz

ám 

Név Beosztás Utalványozási jog 

érvényességi köre 

Aláírás 

 

1. Csollák István vezérigazgató Teljes 50 MFt-ig  

2. Nehr Tibor üzemigazgató 5 MFt-ig  

3. Mester Zoltán üzemigazgató 5 MFt-ig  

4. Kele János üzemigazgató 5 MFt-ig  

 

50 MFt értékhatár felett az utalványozáshoz a Felügyelő Bizottság előzetes egyetértése 

szükséges. 

 

2.2. Az utalványozást a teljes cég tekintetében önállóan gyakorolja: 
 

Csollák István vezérigazgató 50 MFt értékhatárig.  

 

Az utalványozási jogkört a teljes cég tekintetében a vezérigazgató távollétében az erre 

feljogosított helyettes maximum 50 MFt értékhatárig gyakorolja a felügyelő bizottság 

elnökének egyetértésével.  

 

Az üzemigazgatóság tekintetében az utalványozási jogkört önállóan gyakorolja az 

üzemigazgató (5 MFt értékhatárig kizárólag üzemigazgatósági alapfeladat ellátása 

feladatkörben). 

 

Az értékhatár számításnál a kötelezettség becsült összege a vállalt teljes kötelezettség összege 

forgalmi adó nélkül. 

 

Amennyiben a kötelezettség határozott időre szól, úgy a becsült összeg a határozott idő alatti 

teljes forgalmi adó nélküli összeg. 

Határozatlan kötelezettség vállalás esetén a kötelezettség becsült összege a kötelezettség 3 

évre számított értéke.    

Keret megállapodás esetén annak időtartama alatt vállalt kötelezettség legmagasabb értéke. 

 

Az üzemigazgatóságok tekintetében az utalványozási jog együttes 5 MFt értékhatárig a 

következők szerint: 

 

Mohácsi Üzemigazgatóság: 

 Az üzemigazgató által kinevezett helyettesek közül bármely kettő együtt utalványozhat 

üzemigazgatóságra kiterjedő ügyekben. 
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Komlói Üzemigazgatóság:  

Az üzemigazgató által kinevezett helyettesek közül bármely kettő együtt utalványozhat 

üzemigazgatóságra kiterjedő ügyekben. 

 

Harkányi Üzemigazgatóság:  

nincs kijelölve két együttes aláíró. 

 

Szigetvári Üzemigazgatóság:  

nincs kijelölve két együttes aláíró. 

 

 

2.1. A szabályzat személyi hatály 

 
A szabályzat hatálya kiterjed:  

• Felügyelőbizottsági tagokra 

• A társaság első számú vezetőjére (Vezérigazgató) 

•  Igazgatósági tagokra 

• Gardasági Igazgatóra 

 

 

2.2. A szabályzat végrehajtásáért felelős személyek 

 

Jelen szabályzat végrehajtásáért felelős a munkáltatói jogok gyakorlója (Vezérigazgató). 
   

11. HATÁLYBA LÉPÉS 

 

Jelen Kötelezettségvállalási és Utalványozási Szabályzat az elfogadása napján lép hatályba. 

 

 

Mohács, …………………… 

 

Záradék: 

 

A Közgyűlés a ………………. sz. határozatával Kötelezettségvállalási és Utalványozási 

Szabályzatot elfogadja. 
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BARANYA-VÍZ Zrt. 

7700 Mohács, Budapesti országút 1 

69/301-186  69/311-448, mohacs@baranyaviz.hu 
www.baranyaviz.hu 

 

 

 
Előterjesztés 

a Közgyűlés részére az  elektronikus döntéshozatal 9. napirendi pontjához 

 

 A 2020-as COVID–19-koronavírus-járvány magyarországi első regisztrált esetét 

március 4-én jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök, mint a Koronavírus-járvány Elleni 

Védekezésért Felelős Operatív Törzs irányítója. 

.A járvány megjelenése után, március 11-én veszélyhelyzetet hirdettek ki, amellyel különleges 

jogrend lépett életbe Magyarországon.  

 

 A BARANYA-VÍZ Zrt. kiemelten kezelte a koronavírus járványt, amelynek köszön-

hetően, a betegség első magyarországi megjelenése előtt, már elkészítette és 2020.03.02.-án 

hatályba léptette az Üzletmenet folytonossági tervét. 

Az Üzletmenet folytonossági terv célja, hogy biztosítsuk a víz- és szennyvízszolgáltatás fo-

lyamatosságát, minimalizáljuk a vállalat üzemeltetési és pénzügyi területeit érő negatív hatá-

sokat azokban az esetekben, amikor a humán erőforrás kiesés mértéke a napi munkavégzés-

ben zavart okozhat. 

A BARANYA-VÍZ Zrt. 195 települést lát el ivóvízzel és gondoskodik a szennyvíz elevezésé-

ről. Az ellátási terület nagyságát figyelembe véve különösen fontos az, hogy vészhelyzet ese-

tén is képesek legyünk ellátni feladatink.  

A terv meghatározza a működés szempontjából kiemelt fontosságú megelőzési és kezelési 

szintek bekövetkezése esetén alkalmazandó eljárási rendet, feladatokat és a szükséges mini-

mum feltételeket ahhoz, hogy a BARANYA-VÍZ Zrt. a kritikus időszakban is képes legyen 

ellátni kiemelt jelentőségű feladatát, az ivóvíz szolgáltatást. Felállítottuk a kríziscsoportunk, 

melyben meghatároztuk a feladat ellátások felelőseit. 

 

 Az üzletmenet folytonossági tervet pontról pontra követve hajtottuk végre a felkészü-

lést és beszereztünk minden szükséges eszközt (fertőtlenítő, maszk, gumikesztyű, védőru-

ha), amelyet minden dolgozónk számára képesek voltunk biztosítani annak ellenére, hogy 

állami segítséget nem kapunk.  Kihelyeztük a szükséges egészségügyi tájékoztatóak és fel-

hívásokat. 

 

 A vészhelyzeti állapot kihirdetését követően 2020.03.16.-án az 5/2020. számú vezér-

igazgatói utasítás alapján további intézkedést rendeltünk el, így többek között az ügyfélszol-

gálati irodáink személyes ügyfélfogadását szüneteltettük, elrendeltük a Mohácsi Uszoda 

bezárását, korlátoztuk a munkavállalókon kívüli személyek belépését, szüneteltettük a 

vízóra leolvasást, és köteleztük dolgozóinkat arra, hogy külföldi kontaktjukat bejelent-

sék, így megóvva partnereink és dolgozóink egészségét.  

http://www.baranyaviz.hu/
https://hu.wikipedia.org/wiki/COVID%E2%80%9319-pand%C3%A9mia
https://hu.wikipedia.org/wiki/Orb%C3%A1n_Viktor
https://hu.wikipedia.org/wiki/Koronav%C3%ADrus-j%C3%A1rv%C3%A1ny_Elleni_V%C3%A9dekez%C3%A9s%C3%A9rt_Felel%C5%91s_Operat%C3%ADv_T%C3%B6rzs
https://hu.wikipedia.org/wiki/Koronav%C3%ADrus-j%C3%A1rv%C3%A1ny_Elleni_V%C3%A9dekez%C3%A9s%C3%A9rt_Felel%C5%91s_Operat%C3%ADv_T%C3%B6rzs
https://hu.wikipedia.org/wiki/Jogrendszer
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 2020.03.19.-én kézhez kaptuk a Honvédelmi Minisztérium által kibocsátott levelét a 

különleges jogrendben történő állami támogatás rendjéről. Ennek következtében a BA-

RANYA-VÍZ Zrt. központi telephelyére 1 fő alezredest, 1 fő őrnagyot és 1 fő tü. hadna-

gyot delegáltak, akik felügyelték és segítették a védekezésben való felkészülést.  
A kirendelt rendvédelmi szervekkel személyesen, napi jelentés útján és telefonon is tartjuk a 

kapcsolatot folyamatosan tájékoztatva őket a Zrt. járványügyi helyzetéről. 

 

 2020.03.20.-án megalkottuk a Home Office szabályzatunk, mely lehetővé tette dolgo-

zóink számára az otthoni munkavégzést. Ennek oka egyrészt az volt, hogy dolgozóinknak ne 

kelljen a legszükségesebb eseteket leszámítva közösségbe menni, másrészt azon irodai dolgo-

zóink, akiknek munkaköre nem engedte meg az otthoni munkavégzést így elszeparáltan, kon-

takt nélkül végezhették munkájuk. 

 2020.04.14.-én a Honvédelmi Minisztérium kijelölte a BARANYA-VÍZ Zrt.-t, mint 

létfontosságú rendszerré, mely következtében biztonsági tervet kell készítenünk. 

Később a kijelölést szűkítették és a Mohács Város vízellátását biztosító rendszerelem került 

kijelölésre.  

 A BARANYA-VÍZ Zrt., számolva az esetleges gazdasági válság lehetőségével, a  

pénzügyi stabilitásának megóvása érdekében is számos intézkedést tett: 

Így többek között éltünk a Kormány által biztosított hiteltörlesztésre vonatkozó moratórium-

mal, a közműadó részletfizetést a szokásostól eltérően halasztással kértük, a vízterhelési díj 

fizetési kötelezettségre halasztást kértük, és az NKM- től részletfizetést kértünk az energia 

számlára vonatkozóan. 

A közműadó kiszabása évek óta nagy terhet ró a Társaságra, melynek enyhítését a jelenlegi 

kiemelten nehéz gazdasági helyzetben is kértünk.  

Kérvényeztük 2020.03.20.-án a Honvédelem által kirendelt katonák útján az operatív törzstől, 

2020.03.23.-án a Honvédelmi Minisztériumtól, és 2020.03.26.-án jeleztük a MaVíz adatszol-

gáltatásában. 

 

A Közműadó eltörlésére vonatkozó kérésünkre az előterjesztés kiállításnak napjáig nem érke-

zett válasz. 

 

A gazdasági terhek enyhítése érdekében a BARANYA-VÍZ Zrt. Felügyelőbizottsága a 

8/2020 számú Fb. határozatával önként lemondott a havonta járó tiszteletdíjáról 

2020.05.01.től egészen a vészhelyzet lejártáig terjedő időszakig. A határozat tartamának 

megfelelőn a Zrt. 2020. május hónapban nem fizetett és számfejtett tiszteletdíjat.  

 

A fent kifejtett intézkedéseket figyelembe véve kijelenthető, hogy a BARANYA-VÍZ Zrt. 

mindent megtett annak érdekében, hogy a dolgozóinak egészségét és a vállalat vagyonát meg-

óvja.  

 

A Zrt. dolgozó között koronavírussal fertőzött személyről nem tudunk.  

  

Mohács, 2020.06.03. 

 

         Csollák István 

         vezérigazgató 




