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Tisztelt Bizottság/Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Képviselő-testület a 214/2019. (X. 28.) számú határozatával visszahívta a Kistarcsai KÖFE 
Kft. Felügyelő Bizottságának a tagjait és helyettük újabb három tagot bízott meg a kft.-nél 
végzendő Felügyelő Bizottsági tagsági feladatok ellátásával. 
A Képviselő-testület a 2015/2019. (X. 28.) számú határozatával visszahívta Zsiák Balázst a 
Kistarcsai VMSK Kft-nél fennálló Felügyelő Bizottsági tagsági megbízásból és helyette Bergán 
Jánost bízta meg a kft.-nél végzendő Felügyelő Bizottsági tagsági feladatok ellátásával. 
 
Az új Felügyelő Bizottsági tagok megválasztására figyelemmel, a megválasztásra jogosult 
szervnek, vagyis a Képviselő-testületnek szükséges meghatároznia az új tagok számára 
biztosítandó díjazás összegét is, illetve szükséges rendelkeznie arról, hogy a megmaradó 
Felügyelő Bizottsági tagok díjazását kívánja-e a módosítani. 
 
A díjazás megállapításakor figyelemmel kell lenni a köztulajdonban álló gazdasági társaságok 
takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 6. § (2)-(4) bekezdéseiben 
foglaltakra is, amelyek a FEB tagok díjazásával kapcsolatos előírásokat állapítanak meg, és 
többek között kimondják, hogy egy személy csak egy FEB tagság után részesülhet díjazásban: 
 
„(2) A köztulajdonban álló gazdasági társaság felügyelőbizottsága elnökének e jogviszonyára 
tekintettel megállapított havi díjazása nem haladhatja meg a mindenkori kötelező legkisebb 
munkabér ötszörösét, illetve a felügyelőbizottság többi tagja esetében a mindenkori kötelező 
legkisebb munkabér háromszorosát. E díjazáson kívül a köztulajdonban álló gazdasági 
társaság felügyelőbizottságának tagja - az igazolt, a megbízatásával összefüggésben felmerült 
költségeinek megtérítésén kívül - más javadalmazásra nem jogosult. 
(3) A köztulajdonban álló gazdasági társaság igazgatósága elnökének vagy más tagjának, 
továbbá felügyelőbizottsága elnökének vagy más tagjának e jogviszonyára tekintettel a 
megbízatás megszűnése esetére juttatás nem biztosítható. 

 



(4) Egy természetes személy legfeljebb egy köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött 
vezető tisztségviselői megbízatás, valamint legfeljebb egy köztulajdonban álló gazdasági 
társaságnál betöltött felügyelőbizottsági tagság után részesülhet javadalmazásban.” 
 
Javasolt az új tagok díjazását a korábbi tagok díjazásának megfelelő mértékben meghatározni. 
A fentiek szerint megállapított díjazás a hivatkozott jogszabályi előírásoknak megfelel. A 
fentiekre tekintettel a Felügyelő Bizottsági tagok díjazását bruttó 50 ezer forint/hó összegben, 
míg a Felügyelő Bizottságok elnökeinek díjazását bruttó 55 ezer forint/hó összegben javasoljuk 
meghatározni.  
 
 
Mindezek alapján az alábbi határozati javaslatokat terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé: 
 
 

I. Határozati javaslat 
 

 
Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kistarcsai KÖFE Kft. (székhely: 
2143 Kistarcsa, Kossuth u. 23.; adószám: 25477005-2-13) 214/2019. (X. 28.) számú 
határozattal megválasztott Felügyelő Bizottsági tagjainak díjazását úgy állapítja meg, 
hogy a Felügyelő Bizottság elnökének megbízási díját bruttó 55 000 Ft/hó összegben, míg 
a további Felügyelő Bizottsági tagok megbízási díját bruttó 50 000 Ft/hó összegben 
határozza meg. 

 
Határidő: azonnal, 
Felelős: Juhász István polgármester 
 

A határozat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel 
 
 

II. Határozati javaslat 
 

Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kistarcsai VMSK Kft. (székhely: 
2143 Kistarcsa, Kossuth u. 23.; adószám: 23180653-2-13) vissza nem hívott Felügyelő 
Bizottsági tagjainak díjazását nem kívánja felülvizsgálni, a 2015/2019. (X. 28.) számú 
határozattal megválasztott új Felügyelő Bizottsági tag díjazását pedig a vissza nem hívott 
Felügyelő Bizottsági tagok számára járó díjazás mértékében kívánja megállapítani, 
melyre tekintettel a Felügyelő Bizottság elnökének megbízási díját bruttó 55 000 Ft/hó 
összegben, míg a Felügyelő Bizottsági tagok megbízási díját bruttó 50 000 Ft/hó összegben 
határozza meg. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Juhász István polgármester 
 

A határozat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel 
 
 
Kistarcsa, 2019. november 13. 
 

 
Juhász István 

polgármester 


