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A F6vdrosi 6nkormdnyzat kultu16lis 6s oktatdsi Sgazatba tartoz6, egyszem6lyes tulajdonban lev6
gazdasdgitdrsasdgai iigyvezet6inek, egydb vezet6 Slldsri munkav6ltal6inak, valamint

feliigyel6bizottsdgi tagjai nak javada lmaz6sdra vonatkoz6

SZABALYZAT

1. szdmrim6dositdsa

A Budapest FSvdros Kdzgyfil6se a 778/2OL3. (1V.24.) sz6mri hat6rozatdval az alaibbiak szerint
m6dositja a 2062/2012.(X.3.) szdmri hatdrozat;ival megalkotott - a gazdasiigi tdrsas6gok16l sz6l6
2006. evi lV. tcirvdny 141. 5 (2) bekezdes6nek j) pontjdban foglalt hatdsko16ben elj6rva 6s a
kdztulajdonban dl16 gazdasdgi tdrsasdgok takarekosabb mfikodes616l szolo 2009. 6vi CXXil. torv6ny
(tovdbbiakban: Kt.) 5. 5 (3) bekezdes6ben foglalt kdtelezetts6g6nek eleget t6ve - a F6vdrosi
Onkormdnyzat kulturdlis 6s oktatdsi dgazatdba tartozo, egyszem6lyes tulajdonban lev6 gazdasdgi
tdrsasdgai [igyvezet6inek, egy6b vezet6 iilldsi munkavdllal6inak, valamint feltigyel6bizottsiigi
tagjainak javadalmazdsdra vonatkoz6 szab;ilyzatiit (a toviibbiakban: Szabiilyzat):

1. A Szabdlyzot ll. pontja helydbe o kiivetkez6 rendelkezis lip:

,, (1) Az egyszemdlyes tdrsosdg legf1bb szervdnek tdrvdny dltol hatdsk6rdbe tortoz6 otdbbi
jogoit:
a) o fefugyeldbizottsdg togjoinok a megvdlasztdsa, visszohivdsa ds dfjozdsdnok
megdllapitdso,
b) a Tdrsosdg ilgyvezetdjdnek megvdlasztdsa, kinevezdse, visszohivdsa ds dijazdsdnok

megdllopitdso,
a F6vdrosi Onkormdnyzat vagyond16l, o vogyonetemek felettitutajdonosijogok gyakortdsdrol

sz6lo 22/2012. (111.14.) Fdv. Kgy. rendelet (tovdbbiakbon: Vagyonrendelet) 56. I @ bekezddse
drtelmdben - az 5. sz. mellekletben felsorolt tdrsasdgok vonatkozdsdban - a F6vdrosi
Kdzgyillds gyakoroljo.

(2) Az Agyvezetd feletti egydb munkdltat6i jogokat o F6vdrosi Kdzgy(iles, ittetve o
Vagyonrendelet 56. 5 (3) bekezddsdnek hatdlya ald tartozo tdrsosdgok Agyvezetdi eseteben o

fti p o I g d r m e ste r gy o ko rolj a.

(3) Jelen Szabdlyzat hotdlyo ald tartoz6 egydb vezetd dllasd munkovdllol1k esetdben o
munkdltat1i iogkdrt - kivdve az ML 207. 5 (2)-(3) bekezdesdben foglalt jogkdriSket, melyek
esetdben a Fdvdrosi K6zgyfilds jogosult donteni ds hozzdjdruldsdt adni - oz i)gyvezetd
gyokorolja.

(4) Az ilgyvezetd f6szabdly szerint munkoviszonyban - ettdl eltdr6, egyedi ddntds esetdn,
polgdri jogi megbizdsi jogviszonyban - dll, a munkaszerz6dds k1zte ds a Tdrsosdg, mint
munkdltot6 kozijtt az irdnyodo tdrsosdgi jogi szabdlyozds figyelembe vdteldvel jdn ldtre. "

2. A Szabdlyzot lll. pont (7) bekezddse hely4be o kiivetkez6 rendelkezis l6p:

,, (1) A felilgyeldbizottsdg togjai tiszteletdfjra jogosultak, amelynek 6sszegdt o F6vdrosi
Kdzgy1Ms hatdrozza meg. A felUgyel6bizottsdg elndke szdmdro - tobbletfeladotairo
tekintettel - mogosobb dijazds dlloplthato meg."

3. A Szabdlyzat V. pont cime, valomint (7),(2), (a) bekezddse helydbe a kdvetkez6 rendelkezds
l6p:

,,Az i.igyvezet6k, valamint az egy6b vezet6 Sll6sti munkavdlla16k pr6miuma"



,,(1) Az ilgyvezetcik, volomint az egydb vezet1 dlldsi munkavdllal6k (a tovdbbiakban e pont
vonotkozdsdbon: egyilttesen vezet6k) szemdlyi alopbdrt)kon, illet1leg megbizdsi dijukon felill
e Szabdlyzotbon fogloltok olkalmozdsdval a munka-, illetrileg megbizdsi szerz6desben
rdgzitett mdrtdkig prdmiumban, illetve megbizdsi dijon fefulijuttotdsban rdszesithet6k. Ahol a
Szobdlyzat prdmiumot emlit, azon a premiumot es a megbizdsi dijon felili juttatdst is erteni
kell."

,,(2) A prdmium keretosszege nem holadhotjo meg a vezetdk dves szemdlyi alapbere, illetdleg
megbizdsi dija 40 %-dt. A prdmium keretdsszeg mdrtekdt6l a munkdltot6 vezet6i
vonotkozdsdban egyedi kerelem olapjdn o F1vdrosi Kdzgy(ilds engeddlydvet et lehet tdrni."

,,(4) A prdmiumfeladat ds a prdmium dsszeget vezetdk esetdben a Fdvdrosi Kozgytlds
hatdrozza meg legkescibb az eves tizleti terv elfogaddsdvol egyidej(ileg, omelyr6l a

felilgye16bizottsdg vdlemenydt elcizetesen ki kell kdrni."

A Szabdlyzat Vl. pont cime, volamint (1) bekezddse helydbe o kiivetkezd sz6veg ldp,
tovdbbd (4) bekezddse hatdlydt veszti.

,,Az iigyvezet6k, valamint az egy6b vezet6 5ll6sri munkavrilla16k r6sz6re adhat6 egy6b
juttat6sok"

,,(7) Az Agyvezet6k, volamint az egydb vezet6 dllds(t munkavdlla16k (o tovdbbiakbon e pont
vonatkozdsdban: egyilttesen vezettik) rdszdre csak a jelen Szobdlyzatban emlltett juttotdsok
kore, illetve - ilgyvezet6k esetdben - koltsdgtdritds fizethetti oz ugyancsok meghatdrozott
mdrtdk szerint."

A Szobdlyzat Vll. pont (7) bekezdise helydbe o kiivetkez6 rendelkez€s l6p:

,, (7) KAlfoldi kiktildetes esetdn a vezet1 koteles a tdrgydvi tervezett kllfoldi utazdsoi16l dvi
utazdsi tervet keszfteni, melyet kdteles a szakmoi fciosztdly reszdre minden evben jonudr 31-ig
megkdldeni. A munkdltot1i jogkor gyakorl6ja jogosult oz utozdsi tervet, valamint a tervt1l
val6 eltdrdst - el6zetes irdsbeli indokoldssal oldtdmosztott beielentdst kdvet1en
j6vdhagyni."

6, A Szabdlyzat X. pont (6) bekezddse helydbe a kiSvetkez6 rendelkezds ldp:

,,(6) Amennyiben oz (1) ds (5) bekezddsben meghatdrozott tevdkenysdg 6, azoz hat
munkonapndl hosszabb tdvoll€tet eredmdnyez, igy azt o munkdltat6 vezetli el1zetes
kdrelem olapjdn, az dvi rendes szobadsdg, illetve fizetds n€lkiili szabadsdg terhdre vdgezhetik.
Egyedi kdrelem alapjdn o munkdltatdijogkor gyakorl6jdnak engeddlydvel ettcil el lehet tdrni."

7. A Szabiilyzat 1. sz5mI m6dosit6sa 2013. mSjus 1. napjdn l6p hatdlyba. A m6dositiissal nem

6rintett rendelkez6sek vdltozatlan tartalommal hatSlvban maradnak.
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