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A VSz. Zrt. Igazgatósági és Felügyelő Bizottsági tagjai 2007. évi premizálási, jutalmazási 

feltételeinek meghatározása 

 

Igazgatóság tagjainak premizálási feltételei: 

Prémium feladatok: 

1. Az éves üzleti tervben leírt feladatok teljesítése, minimum 500.000 Ft-os pozitív mérleg 

elérése.  

2. A helyi hulladékkezelési feladatok szerződésben rögzítetteknek folyamatos, 

problémamentes  biztosítása 10 %. 

3. A távfűtési rendszer beruházási tervnek megfelelő korszerűsítése, a biztonságos 

szolgáltatás biztosítása 10 %. 

4. Fűtőmű és a fűtőtávvezeték hálózat felújításával, korszerűsítésével kapcsolatos 

tulajdonosi döntések előkészítése 10 %. 

5. A városüzemeltetési feladatok átvételének folyamatos előkészítése, a városi út kataszter 

határidőben történő elkészítése 10 %. 

6. Fizető parkolókra vonatkozó képviselő-testületi döntés határidőben történő végrehajtatása 

10 %. 

7. Divíziónkénti nyereségesség biztosítása, a keresztfinanszírozás megszűntetése 10 %.  

8. A várhatóan növekvő kintlévőségekből adódó likviditási problémák folyamatos kezelése, 

a követeléskezelés hatékonyságának növelése 10 %. 

9. A pénzügyi- számviteli informatikai rendszer megerősítése oly módon, hogy a vezetői és 

tulajdonosi információs igények gyorsan és hatékonyan kielégíthetők legyenek. 10 %   

10. a Pomázi Hulladékszállítási  Közszolgáltatási Szerződés  elnyerése esetén  133 %-os 

prémium-összeg, de legfeljebb a  prémium maximuma  illeti meg,  ennek saját hibájukból  

történő meghiúsulása  esetén  sem illeti meg 60%-nál magasabb  összegű prémium a 

prémiumfeltételek teljes körű  teljesítése  esetén sem.  

 

Egyéb feltételek:  

A prémium feladat mögött található % érték a 2007. január 1. és 2007. december 31. között 

elszámolt bruttó tiszteletdíj 50%-ának megfelelő összeg %-os arányát jelöli, mely összeg az 

adott prémium feladat maradéktalan teljesítése esetén az Igazgatóság tagja részére kifizethető. 

Az Igazgatóság munkáját a Tulajdonos a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásakor 

értékeli. 

Féléves számviteli tájékoztató elkészítését követően a Tulajdonos – az Igazgatóság írásbeli 

beszámolója alapján - a feladatok időarányos teljesítése esetén prémium előleg kifizetéséről 

dönthet.  

 

Felügyelő Bizottság tagjainak jutalmazási feltételei: 

 

A Felügyelő Bizottság munkáját a Tulajdonos a számviteli törvény szerinti beszámoló 

elfogadásakor értékeli. 

A Felügyelő Bizottság tagja részére az éves munkaterv végrehajtása és a Tulajdonos által kért 

soron kívüli ellenőrzések hatékony elvégzése esetén maximum a 2007. január 1. és 2007. 

december 31. között elszámolt bruttó tiszteletdíj 50%-ának megfelelő jutalom adható.    

 

Szentendre, 2007.  

 

        dr. Dietz Ferenc s. k. 

              polgármester 
 


