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Tisztelt Képviselő-testület!

A Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft. ügyvezetője 2012. október 19-re
összehívta a cég taggyűlését.
A cég ügyvezetője az alábbi napirendi pontok megtárgyalására tett javaslatot:
1. A víziközmű szolgáltatás jövője a dombóvári kistérségben
Tájékoztatás a jelenlegi állapotról
Vagyonvisszaadás, vagyonértékelés
2. Farkas Attila uszoda üzemeltetésével kapcsolatos tájékoztatás
3. Tulajdonos önkormányzatok, illetve a társaság között fennálló egyenlegről
tájékoztatás
4. Ügyvezető 2011. évi prémium feladatainak teljesülése és a tényleges kifizetés
között különbség rendezése
5. Egyebek (Tájékoztató aktuális eseményekről)

A cég által készített anyag a következő:
1.

A víziközmű szolgáltatás jövője a dombóvári kistérségben.
-

Tájékoztatás a jelenlegi állapotról.
SZÓBELI TÁJÉKOZTATÁS
Vagyonvisszaadás, vagyonértékelés. SZÓBELI TÁJÉKOZTATÁS

Határozati javaslat:

A taggyűlés …… igenlő szavazattal, ……. ellenszavazat és …… tartózkodás mellett a szóbeli tájékoztatást
elfogadja.
2.

Farkas Attila uszoda üzemeltetésével kapcsolatos tájékoztatás.

Az uszoda üzemeltetésével kapcsolatos ez évi összesített adatok az alábbiak:
2012. I.-III. né-i szolgáltatást igénybe vevők száma: 21 485 fő
2012. I.-III. né-i árbevétel:

11 501 e Ft

2012. I.-III. né-i költség:

16 011 e Ft

Az uszodaüzemeltetés további finanszírozásának kérdése:

 A 2012. április 1.-től alkalmazott jegyárakkal vélhetően az év további részében is finanszírozható lenne az uszoda
működése, ha a tervezett igénybevétel szerint alakulna a jelenlegi vendégszám is. Azonban az iskolások 2012. szeptember
közepétől az előre lefoglalt egyeztetett időpontokat is lemondták, és nem jönnek úszni a diákok.
Ez is jelentős kiesést okoz, és értelemszerűen a szolgáltatást igénybevevők számának csökkenése miatt vesztesége
keletkezik a társaságnak. Fajlagosan nő az egy főre jutó költség.

 Továbbá kérdésként merül fel még, hogy az úszó szakosztály által igénybevett szolgáltatás finanszírozására milyen
forrást rendel hozzá az önkormányzat. Az ez évre meghatározott 8.600 e Ft-os keretösszeget a szakosztály már 2012.
07.31.-el kimerítette, sőt a túllépés összegét az Önkormányzat a versenyeztetési keret terhére rendelte el megfizetni a
szakosztálynak. (Még nem került kiegyenlítésre. ~136 e Ft)
A szeptemberi igénybevétel 1507 fő, ami 1.492.432,- Ft, melynek kiegyenlítésére még megoldást kell keresnie a
szakosztálynak, vagy az Önkormányzatnak. (Ha ezt a visszalévő hónapokra vetítjük, az ez évi igény további 6 millió Ft.)

Határozati javaslat:

A taggyűlés …… igenlő szavazattal, ……. ellenszavazat és …… tartózkodás mellett a szóbeli tájékoztatást
elfogadja.
3.

Tulajdonosi önkormányzatok, illetve a társaság között fennálló egyenlegről tájékoztatás.

A térségi szennyvíz elhelyezéssel kapcsolatos 2002. szeptember 25-én kelt együttműködési szerződésnek megfelelően az
Önkormányzatoknak átadott hitelekből 2012. szeptember 30-án fennálló kötelezettségek az alábbiak.
Település megnevezése

Egyenleg
2012.09.30.

Csikóstőttős
Jágónak
Lápafő
Szakcs
Várong
Összesen:

432.623,- Ft
7.591,- Ft
271.685,- Ft
1.338.950,- Ft
244.898,- Ft
2.295.747,- Ft

Határozati javaslat:

A taggyűlés …… igenlő szavazattal, ……. ellenszavazat és …… tartózkodás mellett a tulajdonosok részéről
fennálló tartozásról a tájékoztatást elfogadja.

4.

Ügyvezető 2011. évi prémium feladatainak teljesülése és a tényleges kifizetés közötti különbség
rendezése.

Az ügyvezető részére kiírt 2011. évi prémium feladatok 1. pontja az alábbi volt:
„A 2011. évben elért adózás előtti eredmény érje el a 49.122 e Ft-ot, 20.000 e Ft osztalék kifizetése mellett.”
A feladat első részének teljesítése:
A társaság 2011. évi adózás előtti auditált eredménye: 50.389 e Ft
A feladat második részének teljesítése:
Az osztalék kifizetésére a tgy. határozat 2012. szeptember 30.-ig adott lehetőséget, melynek pénzügyi teljesítése
2012. szeptember 27.-én megtörtént.
A társaság fele fennálló tartozással rendelkező önkormányzatoknak az osztalékfizetési összeggel a követelésünk
került csökkentésre.
Határozati javaslat:

A taggyűlés …… igenlő szavazattal, ……. ellenszavazat és …… tartózkodás mellett a prémiumfeladat teljesítését
elfogadva a prémium kifizetését jóváhagyja.

5.

Egyebek. (Tájékozató aktuális eseményekről.) SZÓBELI TÁJÉKOZTATÁS

A 2012. május 24-i ülés hasonló tárgyú előterjesztése részletesen foglalkozott az
ügyvezető 2011. évi prémiumkiírásával, illetve annak teljesítésével kapcsolatos
felügyelő-bizottsági javaslattal, mely a 45%-os teljesítés jóváhagyását foglalta
magában. Ezt javaslatot a testület elfogadta. A május 25-i taggyűlésen a felügyelő
bizottság a 2011. évi beszámoló ismeretében új, 95%-os teljesítésű prémium
kifizetésére tett indítványt. Ezzel kapcsolatban jeleztem, hogy erre nincs
felhatalmazásom, ezért a taggyűlés úgy döntött, hogy az ügyvezető
prémiumfeladatainak értékelését, teljesítését az írásban közölteknek megfelelően 45%os teljesítéssel elfogadja, annak kifizetését engedélyezi, a fennmaradó 50% később –a
dombóvári képviselő-testület határozatának rendelkezésre állását követően – kerül
kifizetésre (az előterjesztés mellékletét képezik a prémiummal kapcsolatos döntések és
egyéb jelentőséggel bíró információk).
Határozati javaslat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Dombóvár és
Környéke Víz- és Csatornamű Kft. többségi tulajdonosa az alábbi tulajdonosi
döntéseket hozza és az alábbiak képviseletére hatalmazza fel a tulajdonos
képviseletében eljáró képviselőt a társaság taggyűlésén:
1. a dombóvári kistérség jövőbeni víziközmű szolgáltatásával foglalkozó
tájékoztatást (tájékoztatás a jelenlegi állapotról, a vagyonvisszaadásról és
értékeléséről) fogadja el,
2. a Farkas Attila Uszoda üzemeltetésével kapcsolatos tájékoztatást fogadja el, és
javasolja a taggyűlésen, hogy az ügyvezető dolgozza ki az uszoda jövőbeni
működtetésének koncepcióját, valamint terjessze a taggyűlés elé az uszoda
jövőbeni működtetéséhez szükséges döntési javaslatokat,
3. a tulajdonos önkormányzatok, illetve a társaság között fennálló egyenlegről
szóló tájékoztatást fogadja el,
4. az ügyvezető részére a 2011. évi prémium feladatainak 95%-os teljesítését
fogadja el, a teljesítés és a tényleges kifizetés közötti különbség rendezésére
irányuló javaslatot – a taggyűlés 30/2011. (V.20.) határozatára tekintettel –
ezzel összhangban fogadja el.
Határidő: 2012. október 19.
Felelős: Tóthné Sudár Beáta képviselő
Végrehajtásért felelős: Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft.
Önkormányzati és Szervezési Iroda

Tóthné Sudár Beáta
bizottsági elnök

A cég javadalmazási szabályzata szerint a kialakult és bevált gyakorlatnak
megfelelően prémiumot fizet a társaság az ügyvezető igazgatónak, évente a tárgyév
első negyedéve végéig kitűzött, és utólag értékelt prémiumfeladatok teljesítettsége
alapján. A prémium-feladatok kitűzése során a taggyűlés a felügyelő bizottság
javaslatára olyan teljesítmény-követelményeket állapít meg, amelyek teljesítését
különösen fontosnak tartja a társaság eredményes működése szempontjából.
Az ügyvezetővel kötött munkaszerződés szerint a prémiumról az alábbiak szerint
rendelkezik:

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi
CXXII. törvény az alábbiak szerint rendelkezik
5. § (2) A köztulajdonban álló gazdasági társasággal munkaviszonyban álló vezető
tisztségviselő, továbbá az Mt. 188. § (1) bekezdése vagy 188/A. § (1) bekezdése hatálya
alá eső munkavállaló számára teljesítménykövetelményt, valamint az ahhoz
kapcsolódó teljesítménybért vagy más juttatást a vezető tisztségviselő és az Mt. 188. §
(1) bekezdése hatálya alá eső munkavállaló esetében a gazdasági társaság legfőbb
szerve vagy - ha a társasági szerződés (alapszabály, alapító okirat) így rendelkezik az igazgatóság, az Mt. 188/A. § (1) bekezdése hatálya alá eső munkavállaló esetében
pedig a munkáltatói jogokat gyakorló vezető tisztségviselő vagy a vezérigazgató
határozhat meg, amelyről a felügyelőbizottság véleményét előzetesen ki kell kérni.
Teljesítménykövetelményként az üzleti terv fő számainak teljesítése mellett csak
olyan feltétel határozható meg, amelynek teljesítése a munkakör elvárható
szakértelemmel és gondossággal való ellátásán túlmutató, objektíven
meghatározható teljesítményt takar.
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011-ben nem tárgyalt az
ügyvezető 2011. évi prémiumfeladatainak kiírásáról.

A cég taggyűlése az alábbiakat fogadta el a tavaly májusi ülésén:

A 2012. május 25-i taggyűlésre a cég által előterjesztett anyag:

A Képviselő-testület 2012. május 24-én az alábbi döntést hozta:

A taggyűlés 2012. május 25-i ülésén a következő döntést fogadta el:

Dr. Halmos Péter ügyvéd állásfoglalása

