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Tisztelt Képviselő-testület!
Az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. ügyvezetői állás betöltésére vonatkozó nyilvános
pályázat elbírálásáról szóló 141/2016.(V.20.) határozata értelmében Ózd Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete határozatlan időre Halászt Sándort választotta meg a
társaság ügyvezetőjévé, alapbérének bruttó 600.000,- Ft/hó összegben történő megállapítása
mellett.
Az azóta eltelt időben a társaság eredményes működése mellett a szolgáltatási területen jelentős
fejlesztések valósultak meg. A tulajdonos számára a 2015. évi beszámolót követően 200.000
eFt osztalék, a 2016. évi beszámolót követően 50.000 eFt osztalék fizetése történt. A 2017. évi
beszámoló elfogadásakor 50.000 eFt osztalék fizetéséről született döntés.
Az általános érvényű minimálbéremelések mellett, és annak hatására a 2016. évi átlagos 5%os béremelést jelentősen meghaladó, a 2017. évben 15%-os átlagos bérfejlesztés, és a 2018.
évre jóváhagyott 12,8%-os átlagos bérfejlesztés megvalósítása lehetővé vált az Ózdi Távhő
Kft.-nél. A béreket terhelő adócsökkentések mellett a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal elismert költségként értékeli a bértömeg emelkedését a társaságnál.
A bérek emelkedése úgy válik elérhetővé, hogy közben nem változnak a szolgáltatás díjai. A
lakossági díjak 2011. március 31. óta, az intézmények díjai 2013. január 1-től csökkentek illetve
stagnálnak.
Mindezen intézkedések a társaságnál bérfeszültséget eredményeztek. Az első számú vezető
hatásköre, felelőssége nem áll összhangban a díjazásával. A gazdasági vezető béremelésére sem
kerülhetett sor.
A fentiek figyelembevételével javaslom, hogy az Ózdi Távhő Kft ügyvezetőjének bruttó
alapbére 750.000,- Ft/hó összegben kerüljön megállapításra.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat
elfogadására.
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