
 

 

K I V O N A T 
 

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
2019. május 29-ei soros 

nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 

 
145/2019. (V. 29.) számú Képviselő-testületi határozat 

 

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta „A VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető 
Egyszemélyes Nonprofit Kft. ügyvezetője 2018. évi prémiumfeltételeinek értékelése és a 2019. évi 
prémiumfeltételek meghatározása” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta. 

 
Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes 
Nonprofit Kft. ügyvezetőjének 2018. évi prémiumát a 148/2019. (V. 31.) számú képviselő-testületi 
határozatban meghatározott feltételek teljesítése alapján az alábbiak szerint állapítja meg.  
 

1. A 2018. évi üzemi (üzleti) tevékenység eredmény pozitív – ide nem értve a gázmotor és az 
ingatlanértékesítéséből származó hatásokat – úgy elszámolható az éves alapbér   5 %-a 
 

  - emellett a 2018. üzleti tervben elfogadott üzemi vagy adózott eredmény növekménye után 3 M 
Ft-onként 5 %-os éves alapbér fizethető prémiumként, maximum az éves alapbér  15 %-a 

 
Az éves eredmény: 31.330 E Ft. A feltétel teljesült, 5 % elszámolható. 
Üzemi eredmény: terv: 22.261 E Ft, tény: 31.330 E Ft. A növekmény: 9.069 E Ft. 15 % elszámolható.  

 
2.  Az ingatlankezelési szerződésből eredő éves kötelezettségek megvalósulása esetén elszámolható 

az éves alapbér            5 %-a 
 
A feltétel teljesült, 5 % elszámolható. 

 
3. A 2017. évi 60 napon túli kintlévőségek záró állományának – ide nem értve a hulladékszállításhoz 

kapcsolódó kintlévőségeket – minden 5 %-os mértéket elérő csökkentése esetén elszámolható az 
éves alapbér               5 %-a, 
              max. 10%-a  

 
A kintlévőség 2017. december 31-én 57.665 E Ft, 2018. december 31-én 44.672 E Ft, különbözet: 12.993 E 
Ft. A csökkenés 22,53 %, a feltétel teljesült, 10 % elszámolható. 

 
  



 
4. A 2017. évi 60 napon túli záró szállítói állomány 5 %-os mértékét elérő csökkentése esetén 

elszámolható az éves alapbér        5 %-a 
             max. 10%-a  

 
A kintlévőség 2017. december 31-én 64.446 E Ft, 2018. december 31-én 35.171 E Ft, különbözet: 29.275 E 
Ft. A csökkenés 54,57 %, a feltétel teljesült, 10 % elszámolható. 
  

5. Szállító állomány és az éves teljes árbevétel hányadosának az értéke kisebb, mint 0,15 akkor az 
elszámolható az éves alapbér        10 %-a 
 
A szállító állomány 180.845 E Ft és az éves árbevétel 1.348.412 E Ft, hányadosa 0,134. A feltétel teljesült, 
10 % elszámolható. 
 

6. A kft. 2018. évi összes kötelezettség állománya 10 %-os mértékben csökken és a kötelezettség 
állományon belül a hiteltartozások összege nem éri el a 35 %-ot,  

  elszámolható éves alapbér          10 %-a 
 

A kötelezettségek állománya 2018. évben 22,66 %-ban csökkent. A kötelezettségek állománya és 
hiteltartozások aránya 20,69 %. A feltétel teljesült, 10 % elszámolható.  
 

7.  A tulajdonosi megelégedettségi mutató teljesüléséről a Képviselő-testület dönt. 
  - elszámolható az éves alapbér maximum        15 %-a 

 
10 % számolható el.  

 
8.  Veszteséges gazdálkodás esetén – ide nem értve az árfolyamveszteség és a gázmotorok hatását – 

prémium kifizetésre nem kerül sor. 
 
A gazdálkodás nyereséges volt, a prémium kifizetésének nincs kizáró oka. 

 
9.  Az elszámolható prémium összege nem haladhatja meg az ügyvezető éves alapbérének 40 %-át. 
 

 A kifizethető prémium összege: bruttó 2.880.000,-Ft. 
 
A prémium a VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft. gazdálkodási kerete 
terhére fizethető ki. 

 
Határidő: kifizetésre: 2019. augusztus 31. 
Felelős: Ruzsics Ferenc polgármester 
  Dr. Horváth Teréz jegyző 

  (Dr. Skoda Lilla jogi és szervezési osztályvezető) 
Göncz Attila, a VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft. ügyvezetője 

 
 

Dr. Horváth Teréz sk.   Ruzsics Ferenc sk. 
           jegyző        polgármester  

 
 
A kivonat hiteles: 
 
Tóth Ibolya 
testületi referens 


