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Ennsl KözsÉccoNoNoxsÁc Iplnr ns SzolcÁLr,q.ró Konr-Árolr Fnr,nr,őssncú TÁnsasÁc
JAVADALMAZÁSI SZABÁLY Z AT A

I. A szabályzat célja és hatálya

1. Jelen szabályzat célja, hogy biztosítsa a köztulajdonban á|Iő gazdasági társaságok takarékosabb
működéséről szőlő 2009. évi CXXIL törvény (továbbiakban: Taktv.) 5. § (3) bekezdésének hatálya

aIátartoző, Ebesi Községgondnokság lpari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (szókhely:

42tI Ebes, Rákóczi utca 12. , cégegyzékszirn: 09-09-006160, adőszám: 11622020-2-09,

tovabbiakban: Társaság) vezető tisztségviselői, felügyelőbizottsági tagai, és a Munka
törvénykönyvéről szőIő 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 208. §-ának hatélya alá eső

munkavállalói javadalmazásának jogszeníségét, valamint jogviszonyuk megszűnése esetére

biztosított juttatások módj ának, mértékének elveit, annak rendszerét.

2. A szabályzat szemé|yihatáIyakiterjed a Társaság:
a) v ezető tisztségviselőj ére : ügyvezető
b) felügyelőbizottságtagtraira és elnökére (a továbbiakban: Tisztségviselők),
c) Mt. 208. §-ának hatáIya alá eső vezető állásű, vagy vezetőnek minősülő munkavállalóira (a

továbbiakb an: vezető állású munkavállalók)
d) önálló cégtregyzésre vagy a bankszámla feletti rendelkezésre jogosult munkavállalóira

3. A szabályzat tárgyihatálya kiterjed a 2. pontban meghatátozott személyek:
a) j avadalm azásának elveire
b) a vezetők munkavi s zony ának megszüntetés e es etén j ár ő juttatásokra,

c) a versenytilalmi megállapodásokra.

It. Áltatános szabályok

1 . A Társas ágnáI amunkáltatói jogokat
a) az ügyvezető esetében (munkaviszony létesítése, módosítása, megszüntetése, a javadalmazás -
ideértve a végkielégítést, a prémiumot és egyéb díjazást, illetve juttatást is - megállapítása, kártédtési
eljárás indítása kivételével) az Alapítő hatáskörében Ebes község polgármestere gyakorolja.

b) a jelen szabályzat hatáIya aIá tartoző vezető állású munkavállalók tekintetében a munkáltatói
jogokat (munkaviszony létesítése, módosítása, megszüntetése, a javadalmazás - ideórtve a

végkielégítést, a prémiumot és egyéb d1azást, illetve juttatást is - megállapítása, káítédtési eljárás

indítása) az ügyv ezető gyakorolj a.

2. Az úgyvezető jogviszony'ának létesítésekor a Társaság alapítója - vagyis Ebes Községi
Öttkorrnányzat, i11. annak Képviselő-testtilete jogosult dönteni anőI, hogy a fe|adatát

munkaviszonyban vagy megbízási jogviszony keretében látla e|. Amennyiben az igyvezető
munkaviszonyban látla eI feladatát, így részére alapbér ftzetendő, amelyre az li4t. szabályait kell
megfelelően alkalmazni. A munkaviszonyban áIIőűgyvezető havi személyi alapbére nem haladhatja
meg a legalább középfokú iskolai végzettséget, illetőleg középfoló szakképzettséget igénylő
munkakörökben foglalkoztatott munkavállalókra vonatkozó mindenkori kötelező legkisebb
munkabér háromszorosát. Megbízás esetén a megbizási díjra a munkabérrel kapcsolatos fenti

szab ályokat kell megfel el ő en alkalmazní.

3. A felügyelő btzottság elnökének e jogviszonyára tekintettel megállapított havi dijazása nem

haladhatja meg a mindenkori kötelező legkisebb munkabér 50Yo-át, illetve a felügyelőbizottság többi

tagja esetében a mindenkori kötelező legkisebb munkabér összegének 40Yo-át. E dijazáson kívül a
felü gyel őb i zotts ág tagj a m ás j av adalmazásra nem j o go sult.



4. A vezető állású munkavállalók havi személyi alapbére, illetve e jogviszonyára tekintettel

megállapított havi dijazásanem haladhatja meg a legalabb középfolÓ iskolai végzettséget. illetŐleg

koz?pfokú szabképzettséget igénylő munkakörökben foglalkoztatott munkavállalÓkra vonatkozó

mindenkori kötelező legkisebb munkabér kétszeresét.

5. A felügyelőbizottság elnökének vagy más tagjának e jogviszonyára tekintettel a megbízatás

megsánése esetére juttatás nem biztosítható.

6. Az ügyvezető és a tisztségviselők legfeljebb egy köztulajdonban áIIŐ gazdasági társaságnál

betöltöttTálügyelőbizottsági tagság, és egy köztulajdonb anállő gazdaságttársaságnál betÖltÖtt vezető

ti s zt s é gvi s e lői me gbízatá s után ré s z e sülhetnek j av ad almaz ásb an.

7. A munkaszerződés alapján az igyvezető Észére a munkaviszony megszÜntetése esetén járó

juttatások:
-a) 

a gazdasági társaság jogutód nélküli megszűnése esetén a mindenkor hatályos Mt. rendelkezései

szerinti mértékű juttatás illeti meg;

b) a határozott időtartamú munkaviszony esetén

illethetik meg j árandó ságok.

az Mt. általános szabályat szerinti mértékben

III. Az ügyvezetőre vonatkozó javadalmazási elvek és szabályok

1. A ügyvezető személyi alapbérelmegbizási díja évente legfeljebb a kormány álta| a Nemzeti

Gazdasá'gi és Társadalmi Tanácsban folytatott konzultációt követően rendeletben megállaPÍtott

garantáI{ bérminimum emelésére és a KSH előző évi hivatalos inflációs mutatójára tekintettel

émehető. Azigyvezető aszemélyi atapbérén/megbízási díján kívül a tovabbi juttatásokban részesÜl:

a) Mob i1 etel efon haszn áIatár a a fel adatell átáshoz szüks éges mértékb en.

Iv. A tisztségryiselőkre vonatkozó javadalmazási elvek és szabályok

1. A Tisztségviselők dijazását úgy kell megállapítaní,hogy az

a) igazodj on a felelőss ég mértékéhez,
b) ne okozzon indokolatlanul nagy anya1i megterhelést a Társaságszámára,

cj arányban álljon a Tisztségviselő munk avégzésével, a Társasá g e|őző éves gazdasági eredménYével,

a T árs as ág ált a1 fo g1 alk o ztatottak létszétmáv a| v al amint

d) megfeleljen ai adott tisztség társadalmi elismertségének és a gazdasági szférában elfoglalt

helyének, szerepének.

2. A Ttsztségviselők dijazására irányadő mértékeket (tiszteletdíj) Ebes Községi Önkormányzat

Képviselő-testülete külön határozatban állapítj a meg.

3, A Társas ágvégelszémolása esetén a felügyelőbizottsági tagok dqazása-tekintettel arra, hogy ilyen

esetekben a végelszítmoló veszi át a testületek feladatainak döntő többségét - az eredeti Összeg

harmadára csökken. A felszámolás kezdő időpontjától kezdődően az igyvezetőnek, tovabbá a

felügyelő btzottság tagjainak - jogosultságuknak a felszámolási eljárás megindítása miatti

megszűnéséve1 - dllazás nem fizethető.

V" A vezető átlású munkavállalókra vonatkozó javadalmazási elvek és szabálYok

1. A vezető állású munkavállalók javadalmazása

a) a Társas ág szervezeti felépítésének és munkarendjének kialakítása - Így annak meghatározása is,

hogy mely Áunkavállalók minősülnekazMt. 208.§-a szerinti veíeíő állású vagy vezetőnek minősÜlŐ



/

munkavállalónak - az igyvezető hatáskörébe tartozik. A jelen szabályzathatá|ya alátartoző vezető
állású munkavállalók tekintetében a munkáltatói jogokat azűgyvezető gyakorolja.
b) Az ügyvezető köteles a vezető állású munkavállalók esetében a jelen szabáIyzat vezető
ti szts égvi s előre vonatk o ző előír ásait m egfel elő en alkalmazni.

VI. Vegyes rendelkezések

1. Amennylben az ügyvezető más köztulajdonban áIl.ő gazdasági társaságban betöltött vezető
tisztségviselői megbizatás, illetőleg amennyiben a felügyelőbizottság tagja más köztulajdonban álló
gazdasági társaságnál betöltött felügyelőbizottságl tagság után javadalmazásban rószesül, úgy a
Társasággal fennálló ilyen jogviszonyuk után javadalmazásra nem jogosultak.

2. A Társaság ügyvezetője és tisztségviselők büntetőjogi felelősségük tudatában nyilatkozni
kötelesek arról, hogy részesülnek-e más köztulajdonban álló gazdasági társaságban betöltött vezető
tisztségvise|őimegbizatás, illetve felügyelőbizottsági tagság után javadalmazásban. Azigyvezető és
tisztségviselők e nyilatkozatalkat megválasztásuk előtt, az abban foglaltak megváItozása esetében
pedig aváItozás bekövetkezésétől számított 15 napon belül kötelesek megtenni.

3. Az}i4t.228. § szerinti verseny.tilalmi megállapodás legfeljebb egy évre köthető. Ebes Községi
Önkormányzat Képviselő-testülete jogosult meghatározni azt a munkakör1, amelyre vonatkozóan
verseny.tilalmi megállapodás köthető és további feltételeket írhat elő. Az erre vonatkozó határozat
me§tozatala előtt a Képviselő-testület köteles kikérni a Társaság felügyelőbizottságának előzetes
véleményét. A versenytilalmi megállapodás szerinti ellenérték a megállapodás tartamára nem
haladhatja meg az azonos időszakra j árő távolléti díj ötven százalékát.

4. A jelen szabályzatba foglalt bárminemű javadalmazás kizárőlag a Társaság költségeinek terhére
történhet.

5. A jelen szabáIyzatnak a végkielégítésre, a felmondási időre és a versenytilalmi megállapodásra
vonatkozó részeit a jelen szabályzat hatályba lépését követően létrejött szerződésekre, illetve
j av adalmazásra vonatk o ző r észéb en mó do s ított munk a s z erz ő d é s ekre k el l alka|mazni.

Y II. Zárő rendelkezések

Jelen SzabáIyzatot a Ebes Községi Önkormányzat Kepviselő-teshilete 4Il2020. (II. I2") számű
önkormányzatihatározatáva] elfogadta. ASzabáIyzat2020. februárhó i5. napjánléphatályba.

Ebes. 2020. február 12.

Ebes Községi Onk
képviseli: Szabóné Karsai


