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KIVONAT 
 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2013. május 09-i üléséről készült jegyzőkönyvéből 

           

21. Előterjesztés a részben vagy egészben az Önkormányzat tulajdonában álló 

gazdasági társaságok felügyelő bizottsági tagjainak díjazásáról 

Előadó: Budai Otília gazdasági alpolgármester  

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

143/2013. (V.09.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2013. július 1-től 

 

1. A Városi Szolgáltató Zrt. felügyelő bizottságának tagjai díjazását 90.000 Ft/hó bruttó 

összegben határozza meg, melyhez 2013. évre vonatkozóan 2.743.200 Ft működési célú 

pénzeszközátadást (támogatást) biztosít, a költségvetési rendelet 4. sz. mellékletének I. 

Általános tartalékának sora terhére. 

Felkéri a Polgármester, hogy a költségvetés soron következő módosításakor a 

költségvetési rendeleten a fenti változást vezesse át. 

 

Felelős:  Polgármester, Vezérigazgató 

Határidő:  2013. július 1. 

 

2. Az Aquapalace Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. felügyelő bizottságának tagjai 

díjazását 60.000 Ft/hó bruttó összegben határozza meg, melyhez 2013. évre 

vonatkozóan 1.828.800 Ft működési célú pénzeszközátadást (támogatást) biztosít, a 

költségvetési rendelet 4. sz. mellékletének I. Általános tartalékának sora terhére. 

Felkéri a Polgármester, hogy a költségvetés soron következő módosításakor a 

költségvetési rendeleten a fenti változást vezesse át. 

 

Felelős:  Polgármester, Ügyvezető 

Határidő:  2013. július 1. 

 

3. A Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. felügyelő bizottságának tagjai 

díjazását 30.000 Ft/hó bruttó összegben határozza meg, melyhez 2013. évre 

vonatkozóan 685.800 Ft működési célú pénzeszközátadást (támogatást) biztosít, a 

költségvetési rendelet 4. sz. mellékletének I. Általános tartalékának sora terhére. 

Felkéri a Polgármester, hogy a költségvetés soron következő módosításakor a 

költségvetési rendeleten a fenti változást vezesse át. 

 

Felelős:  Polgármester, Ügyvezető 

Határidő:  2013. július 1. 

 

4. Felkéri a Polgármestert, hogy a Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft. taggyűlésen 

kezdeményezze, hogy a Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft. felügyelő 

bizottságának tagjai díjazását 20.000 Ft/hó bruttó összegben határozzák meg, melyhez 

Szentendre Város Önkormányzata 2013. évre vonatkozóan 457.200 Ft működési célú 

pénzeszközátadást (támogatást) biztosít, a költségvetési rendelet 4. sz. mellékletének I. 

Általános tartalékának sora terhére. 

Felkéri a Polgármester, hogy a költségvetés soron következő módosításakor a 

költségvetési rendeleten a fenti változást vezesse át. 
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Felelős:  Polgármester, Ügyvezető 

Határidő:  2013. július 1. 
 

 

5. Felkéri a gazdasági társaságok ügyvezetőit, vezérigazgatóját, hogy a felügyelő 

bizottságok tagjainak díjazására vonatkozó változások belső szabályzatokon történő 

átvezetéséről gondoskodjanak. 

 

Felelős:  Ügyvezetők, Vezérigazgató 

Határidő:  2013. július 31. 

 

 

6. az önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok felügyelő bizottságainak 

létszámát 3 főben határozza meg,  

 

Felelős:  Polgármester, Ügyvezető 

Határidő:  2013. július 1. 

 

7. Felkéri a Polgármestert, hogy a Képviselő-testület 2013. júniusi ülésére végezze el az 

önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok felügyelő bizottságai 

összetételének felülvizsgálatát, és készítsen előterjesztést a Felügyelő bizottságok 

személyi összetételéről. 

 

Felelős:  Polgármester, Ügyvezető 

Határidő:  2013. július 1. 

 

8. felkéri a felügyelő bizottságok elnökeit és ügyvezetőit, hogy a júniusi testületi ülésre 

készítsenek tájékoztatót a felügyelő bizottságok elmúlt három évének működéséről, 

amelyben kitérnek arra, hogy hány alkalommal ült össze a bizottság, milyen 

javaslatokat tett az ügyvezetés munkájának elősegítésére, tettek-e a cég nyereségessége 

érdekében (kiadás csökkentés, bevétel növelése) javaslatot, vezették-e a határozatok 

könyvét az előírásoknak megfelelően, van-e ügyrendje a felügyelő bizottságnak.  

 

Felelős:   Polgármester, Ügyvezető, Felügyelő bizottságok elnöke 

Határidő:  2013. július 1. 

 

K. m. f. 

 

 dr. Dietz Ferenc  s. k. dr. Molnár Ildikó s. k. 

 polgármester címzetes főjegyző 

 
Kapja: 

1. Önkormányzati és Szervezési Iroda – irattár 

2. A Képviselő-testület tagjai 

3. Jogi Iroda - intézkedésre 

4. Közgazdasági Iroda – intézkedésre 

5. Gazdasági társaságok ügyvezetői – intézkedésre  

Közzétéve az L/Testületi anyagok/Határozatok mappában és a Weboldalon. 

 

A kiadmány hiteléül: 
Szentendre, 2013. május 10. 

 

Skultéti Mária 

jegyzőkönyvvezető 

 


