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Ikt.sz.: H/1.108- 2/2022                                                                            Előterjesztés száma: 74/2022. 
 

 

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2022. május 26-i nyilvános ülésére 

 

Előterjesztés tárgya: 

Döntés a SZADA NOVA Településfejlesztési Közhasznú 

Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság javadalmazási 

szabályzatának az elfogadásáról  

Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester  

Előkészítette: Illés Szabolcs ügyvezető  

Szakmai szempontból 

ellenőrizte: 
Wilk Andrea HR-referens 

 

Jogi, törvényességi 

szempontból ellenőrizte: 

dr. Jenei László törvényességi 

szakreferens 

 

Pénzügyi, gazdasági 

szempontból ellenőrizte: 

Vargáné Kurfis Erika pénzügyi 

osztályvezető 
 

Törvényességért felelős: Dr. Finta Béla jegyző  

Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság és Pénzügyi Bizottság 

A határozati javaslat 

elfogadásához szükséges 

szavazattöbbség: 

minősített szavazattöbbség (SZMSZ 43.§ (2) bekezdés d) pontja 

szerint az Önkormányzat vagyonával történő rendelkezés) 

Az előterjesztés zárt 

kezelését kérjük 
nem 
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VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 

 

Az Állami Számvevőszék a SZADA NOVA Nonprofit Kft. (továbbiakban: „Társaság”) által 2022.05. 

05-én átvett EL-3578-009/2022. iktatószámú levelében tájékoztatta a Társaságot arról, hogy 2022. I. 

félévi ellenőrzési terve alapján az ÁSZ „a többségi állami és önkormányzati tulajdonú gazdasági 

társaságok integritásának monitoring típusú ellenőrzése” című program alapján ellenőrzést végez. 

A dokumentumok értékelése alapján az ÁSZ az alábbi (egyetlen) jogszabálysértő gyakorlatot tárta fel: 

 

„1. A javadalmazással összefüggő szabályzat nem felelt meg a köztulajdonban álló gazdasági 

társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 5.§ (3) bekezdésében 

előírtaknak, mert nem tartalmazta a jogviszony megszűnése esetére biztosított juttatások 

módját, mértékének elveit, rendszerét.” 

 

A mellékletben foglalt kiegészített dokumentum elkészítésére a Társaság megbízási szerződést kötött az 

ebben a tárgykörben szakismerettel rendelkező dr. Batka Brigitta belső ellenőrrel, aki megállapította, 

hogy az ÁSZ által fentiek szerint megállapított hiányosság a 20/2022.(I.27.) KT-határozattal (sürgősségi 

indítvány alapján) elfogadott Javadalmazási Szabályzat egyetlen ponttal történő kiegészítését igényli – 

amelyre az alábbi határozati javaslatban teszünk szövegszerű javaslatot. 

 

A Társaságnak be kell nyújtania az ÁSZ-hoz a legfőbb szerv Javadalmazási szabályzatot módosító 

határozatát (a módosítással egységes szerkezetbe Szabályzattal együtt). 

 

Figyelemmel arra, hogy az ÁSZ részére átadandó dokumentumok benyújtására rövid határidő áll 

rendelkezésre, az alábbi határozati javaslat elfogadását indítványozzuk. 

 

Szada, 2022. május 11. 

 

Az előterjesztés melléklete:  

Javadalmazási Szabályzat a SZADA NOVA Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Mt. 208. § 

hatálya alá tartozó munkavállalóira és tisztségviselőire vonatkozó javadalmazási rendszerről (a 

javasolt módosításokkal egységes szerkezetben) 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

…/2022. (V.26.) KT-határozat  

 

Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a SZADA NOVA Településfejlesztési 

Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: „Társaság”) legfőbb szerve 

(figyelemmel a Társaság által benyújtott 74/2022. sz. előterjesztésben foglaltakra) a Társaság 

20/2022.(I.27.) KT-határozattal elfogadott „Javadalmazási Szabályzat a SZADA NOVA Nonprofit 

Korlátolt Felelősségű Társaság Mt. 208. § hatálya alá tartozó munkavállalóira és tisztségviselőire 

vonatkozó javadalmazási rendszerről” megnevezésű  dokumentumának II. és IV. fejezeteit 2022. június 

1.-től kezdődő hatállyal az alábbi rendelkezésekkel egészíti ki: 

 

2.5. A munkaviszony megszűntetése esetén járó juttatások 
Az ügyvezető munkaviszonya megszűnése esetén az Mt. szerint illeti meg a végkielégítés. 
Az ügyvezetőt az Mt. szerint illeti meg a felmondási idő. A felmondási idő a 3 hónapot nem haladhatja 
meg. 
 

4.2. pont kiegészítő rendelkezése (utolsó mondata): 
Megbízásának megszűnése esetére semmilyen juttatás nem adható. 
 

A fenti döntésről a Társaság ügyvezetőjét e határozat részére történő megküldésével tájékoztatni kell. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 


