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SZABÁLYZAT ÉRDEKELTSÉGI RENDSZER BEVEZETÉSÉRŐL 
 
Szentendre 2012-ben megkezdett reorganizációs folyamata hosszú távon akkor képes biztosítani a város 
gazdasági stabilitását, ha továbbra is szigorú szabályok között végzi a gazdálkodását és az adósságszolgálat 
teljesítéséhez szükséges működési eredményt városi menedzsment szinten biztosítja. 
A gazdálkodást a városi menedzsment struktúrában kell megvalósítani a központi összközpénz költségvetés és a 
közös cash flow menedzsment eszközével. 
Annak érdekében, hogy a rendszer működtetése mindenki számára közös érdek legyen, szükséges egy 
érdekeltségi rendszer bevezetése, amely anyagi elismeréssel, mint pozitív motivációval segíti a kitűzött célok 
elérését. 

1. Alapelvek 
 

A városi menedzsment szervezet vezetőinek és szakembereinek a gazdasági stabilitás biztosítása érdekében az 
alábbi alapelveket betartva kell a feladataikat ellátnia: 
 

a) A hierarchikus vezetést felváltja a menedzsment szemléletű irányítás 
b) A feladatok ellátása során az elsődleges szempont a város pénzügyi stabilitásának biztosítása, 

melynek eszköze a városi összközpénz költségvetés szigorú tervezése és következetes végrehajtása 
c) Annak érdekében, hogy a költségvetés végrehajtható legyen, minden döntésnél körültekintően 

elemezni kell annak a gazdasági helyzetre és a költségvetésre gyakorolt hatásait 
 

2. Az érdekeltségi rendszer céljai 
a) Pozitív motiváció 
b) Egyszerű, világos és a célra fókuszált rendszer létrehozása 
c) Gazdálkodási stabilitás megteremtése 
d) Közös cél és az összefogás hangsúlyozása 
e) Nagyobb felelősség, nagyobb elismerés-elv biztosítása 
f) Csak a valóban teljesítők szűk csoportja részesüljön anyagi elismerésben 
g) Támogassa az egészséges versengést, ami sarkallja a jókat nagyobb teljesítményre 

 
3. Az érdekeltségi rendszer lényege 

 
Az érdekeltségi rendszer nem egyénre szabott, hanem egy egyszerű, a közös feladatellátást alapul vevő, jól 
mérhető, előre meghatározott paraméterhez köthető rendszer. 
Az anyagi elismerés alapja a 2013-as évben a városi menedzsment szervezet által elérendő 600 millió forintos 
működési eredmény elérése. 
Az anyagi elismerés további feltételtől nem tehető függővé, illetve jelen szabályzatban meghatározott 
differenciáláson túl további differenciálás nem tehető. 
A működési eredményt a városi menedzsment szervezet összességében kell kimutatni azzal, hogy az 
önkormányzat esetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény rendelkezéseit kell alapul venni. 
 

4. A rendszer résztvevői 
 

1. szint: Polgármester 
2. szint: felsővezetők (jegyző, általános alpolgármester, gazdasági alpolgármester, VSZ ZRt. 

vezérigazgató, kulturális és turisztikai vezető) 
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3. szint: középvezetők (aljegyző, irodavezetők, önálló referensek, divízóvezetők, gazdasági társaság 
vezetője) 

4. szint: beosztottak 
 

5. Kifizetés szabályai 
 

1. Anyagi elismerés fizetésére akkor van mód, ha a 3. pontban meghatározott működési eredmény és az 
anyagi elismerés fedezetea városi menedzsment szervezetben az adott költségvetési év végére teljesül. 

2. Amennyiben az anyagi elismerés fedezetének 50%-a áll csak rendelkezésre, akkor azon összeg erejéig 
fizethető anyagi elismerés. 

3. Amennyiben az 1. és 2. pontban meghatározott eredmény teljesül, akkor a polgármester és a 
felsővezetők anyagi elismerésben részesülnek, ez további feltételtől nem tehető függővé. 

4. A résztvevők 2. szintje együttesen részesülhet anyagi elismerésben, azonban a Képviselő-testület 
minősített többségű döntésével azt a felsővezetőt ki lehet zárni az anyagi elismerést kapók közül. aki 
magatartásával vagy munkavégzése során elkövetett szakmai hibával akadályozta a cél végrehajtását, 
illetve arra méltatlanná vált.  A kizárt felsővezetőre jutó anyagi elismerés nem osztható fel a többi 
felsővezető között. 

5. A középvezetők szintjéről a munkáját rendkívüli eredménnyel és hozzáállással végző 8 fő részesülhet 
egyenlő összegű anyagi elismerésben. 

6. A középvezetők anyagi elismerésének odaítéléséről a polgármester és a felsővezetők 5 támogató 
szavazattal döntenek. 

7. A beosztottak közül rendkívül eredményes munkavégzésért 5 főnek adható egyenlő összegű anyagi 
elismerés. 

8. A beosztottak anyagi elismerésének odaítéléséről a munkáját irányító középvezető javaslata alapján a 
polgármester és a felsővezetők 5 támogató szavazattal döntenek. 

9. Az anyagi elismerések odaítélését megelőző értékelésre és a döntés meghozatalára minden év december 
15-ig kerül sor.  

10. A polgármester és a felsővezetők esetén a féléves beszámolóban szereplő eredmények alapján 50% 
előleg fizethető. 
 

6. Anyagi elismerés mértéke 
 
Az anyagi elismerésként fizetendőösszeg a polgármester esetén a polgármesteri tisztség ellátásának egyes 
kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 4/A.§-a értelmében a 
polgármester hat havi illetményének összegét nem haladhatja meg. 
Az anyagi elismerésként fizetendő összeg a felsővezetők esetén a polgármesteri tisztség ellátásának egyes 
kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 4/A.§-a értelmében az 
alpolgármester hat havi illetményének összegét nem haladhatja meg. 
Az anyagi elismerésként fizetendő összeg a középvezetők és beosztottak esetén nem haladhatja meg a juttatás 
kifizetésekor érvényben lévő minimálbér tizenkétszeresét. 
 
Záradék: 
Jelen szabályzat 2013. január 1-től alkalmazandóaz önkormányzatnál, illetve valamennyi többségi 
önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságnál.  
 


