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32. Előterjesztés a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. Vezérigazgatójának 

megválasztásáról és prémiumának feltételeiről 

  Előadó: Verseghi-Nagy Miklós polgármester 

 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

95/2015. (IV.16.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

 

1. a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatójának 2015. július 01. napjától 

határozatlan időtartamra Mandula Gergelyt választja meg; 

 

2. a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. alapító okiratának 26. pontja az alábbiak szerint 

módosul: 

 

a) Mandula Gergely vezérigazgatót és Filó Frigyes János vezérigazgató-helyettest; 

b) Mandula Gergely vezérigazgatót és Dr. Csépainé Széll Pálma munkavállalót; 

c) Filó Frigyes János vezérigazgató-helyettest és Dr. Csépainé Széll Pálma 

munkavállalót; 

 együttes cégjegyzési jog illeti meg;  

 

 

3. felhatalmazza a Polgármestert, hogy Mandula Gergellyel az alábbi feltételekkel 

munkaszerződést kössön: 

3.1.  a munkaviszony határozatlan időtartamra jön létre 2015. július 1. napjától; 

3.2.  a vezérigazgató személyi alapbére: bruttó 570.000,- Ft; 

3.3.  a vezérigazgatót személyi alapbérén felül személygépjármű, személyi számítógép, 

valamint mobiltelefon használat illeti meg a munkavégzéshez szükséges mértékig; 

3.4. prémium feltétele:  

a) az elfogadott üzleti tervben szereplő vállalati általános költség 1.) legalább 10 

millió forinttal való csökkentése 2.) legalább 20 millió forinttal való 

csökkentése; 

b) az elfogadott üzleti tervben szereplő saját bevétel (harmadik személy felé 

nyújtott szolgáltatásból adódó) emelkedése 1.) legalább 25 millió forinttal 2.) 

legalább 50 millió forinttal. 

A prémium összegének meghatározása: az a) és b) pontokban meghatározott 

mutatót külön-külön kell értékelni, és mindkét mutató esetében a bruttó éves 

munkabér 25%-ának megfelelő összegű prémium jár, ha teljesül az a/2, illetve b/2 

érték. Ha csak az alsóbb érték (a/1., illetve b/1.) teljesül, akkor a prémium mértéke 

a bruttó éves munkabér 12,5%-a. A két mutatóra elért prémium összeadódik, 

maximálisan tehát a bruttó éves munkabér 50%-ának megfelelő összegű prémium 

érhető el 12,5%-os lépcsőkben. A prémium összegéről és kifizetéséről a 

Képviselő-testület az éves mérlegbeszámoló elfogadásával egyidejűleg dönt; 
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4.  hatályon kívül helyezi a Képviselő-testület 328/2012.(XI.08.) Kt. sz. határozatát.  

 

Felelős:     Polgármester 

Határidő: 1., 3. és 4.  pont: azonnal 

    2. pont: 2015. június 30. 

A végrehajtásért közvetlenül felelős: Jogi Iroda 

 
 

 

 K. m. f. 

 

 

 

 Verseghi-Nagy Miklós  s. k. dr. Gerendás Gábor s. k. 

 polgármester jegyző 

 

 

 
Kapja: 

1. Önkormányzati és Szervezési Iroda – irattár 

2. A Képviselő-testület tagjai 

3. Jogi Iroda – intézkedésre 

4. Gazdasági vezető – intézkedésre 

5. Személyügyi referens – intézkedésre 

6. VSz. NZrt. Vezérigazgató – tájékoztatásul 

7. VSz. NZrt. Vezérigazgató-helyettes – tájékoztatásul 

8. VSz. NZrt. Dr. Csépainé Széll Pálma - tájékoztatásul 

 

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

 

A kiadmány hiteléül: 

Szentendre, 2015. április 17. 

 

 

Simor Györgyné 

jegyzőkönyvvezető 

 

 


