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Iktatószám: 
 
 

ELİTERJESZTÉS 
A Péceli Vízmő Kft. ügyvezetıjének munkaköri leírása tárgyában 

 
Tisztelt Képviselı-testület! 
 
Pécel Város Önkormányzatának Képviselı-testület 65/2011. (III. 31.) sz. határozatában 
döntött a Péceli Vízmő Kft. ügyvezetıi posztjának betöltésérıl. A Képviselı-testület ezen 
határozatában az ügyvezetı személyén kívül meghatározta az ügyvezetı munkabérét és a 
béren kívüli juttatásainak mértékét. Felhatalmazta a Képviselı-testület a polgármestert a 
munkaszerzıdés elkészítésére és alapító okirat módosítására is. A fentieken kívül indokolt 
képviselıi döntésnek tartom ügyvezetı munkaköri leírásának meghatározását is különös 
tekintettel az ügyvezetı által vállalható kötelezettségvállalás mértékére vonatkozóan. A 
gazdasági társaságunk nehéz gazdasági helyzetét látva indokoltnak tartom, hogy az  
alkalmanként 1 millió Ft feletti mértékő kötelezettségvállalásokat minden esetben jegyezze 
ellen a felügyelı bizottság  2 tagja.  A Képviselı-testület ezen döntésével megnövekedı 
felügyelıbizottsági feladatok folyamatos és hatékony ellátásának érdekében szükséges s 
felügyelıbizottság jelenlegi összetételének felül vizsgálata is.  
 
Határozati javaslat: 
 
Pécel Város Önkormányzatának Képviselı-testülete egyetért azzal, hogy az önkormányzat 
tulajdonát képezı Péceli Vízmő Kft. ügyvezetıje 1 millió Ft. Feletti kötelezettségvállalásait 
minden esetben ellenjegyeznie kell a Vízmő Kft. felügyelıbizottsága 2 tagjának. Fölkéri a 
Képviselı-testület a polgármestert, hogy az ügyvezetı munkaköri leírását a Képviselı-testület 
jelen döntésének figyelembe vételével készítse el és írja alá.  
Fölkéri még a Képviselı-testület a polgármestert arra is, hogy a Vízmő Kft. 
felügyelıbizottságának összetételére vonatkozóan készítsen módosító javaslatot a Képviselı-
testület következı ülésére.  
 
Határidı: munkaköri leírás elkészítésére: 2011. május 31. 
                2011. júniusi Kt. ülés 
Felelıs: polgármester 
 
        Szöllısi Ferenc 
         Polgármester 
 
A döntés egyszerő többséget igényel. 
Pécel, 2011. május 20. 
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