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HATÁno ZAT
A biintetés'végrehajtási gazdasdgi társasdgokfelügelőbizottsági
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tagjai javadalmazóstínak

attÍro zat mó d o s it tÍstÍró I

A biintetés-végrehajtási gazdasági trírsaságok felügyelőbizottsági tagjai javadalmazásrínak
elveiről, rendszerérol szóló I3D0a8. számú batfuozatot (a továbbiakban: Hatfuozat) az
alábbiak szerint

módosítom.
1. A HatározatII. Rész 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

A

tulajdonosi jogokat gyakorló a korrekciós részösszegeknek a mellékietben
meghatiírozott feltételrendszer szerinti értékelésalapjan számított összesített

,,8.

végeredményeitől legfeljebb -l+I}oÁ-kal eltérhet. Ilyen eltérítésindoka különösen a btintetésvégrehajtrísigazdasági társaság működését befoIyásoló külső ok lehet, és a tulajdonosi
jogokat gyakorló a felügyelőbizottság tagjainak javadalmazását megállapító egyedi
hatarozatban az eltérítésreokot adó szakmai indokokat felttinteti. A tiszteletdíj végösszegét
minden esetben _ a matematika szabályai szerint _ százas nagyságrendig kerekíteni kell.''

2. AHatarozat

III.

Rész 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

Jelen határozat előírásait a7013.július hónaptól esedékes tiszteletdíjak megállapításánál
kell először alkalmami.''
',1.

3. A Hatarozat III. Rész 2' pontja törölve.

4. AHatétrozat mellékietének2. pont első bekezdése helyébe a következó rendelkezés lép:
(2. Eredménvességés műíkijdőképesség(50%)l

,,A gazdálkodás eredményességénekalakulása az értékelésévétmegelőző (bazis) évhez
viszonyítva. A számitás során a mérleg szerinti eredményt csökkenteni kell a tulajdonosi
jogokat gyakorló által folyósított, az eredményt módosító vissza nem térítendő
támogatások összegével.''

2

AHatarozatmeliéklet2.pontjanakegyébrészeiváltozatianul
a következő rendelkezés lép:
5. A Hatarozat mellékletének3. pontja helyébe
,t3.

Atarsaságokáltalellátandóközfeladatteljesítésének
(bazis) évhez viszonyítva'
feltétel

novekedés

' Jipdáia'1+j es
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alakulása az értéke|ésévétmegelőző

eltérítésmértéke

+t}Yo

.M-

özött)

:t_\lo/p

csökkenés

átlagos állomanyi létszáma elháríthatatlan
arra, hogy á tiírsaságnál foglalkoáatott fogvatartottak
és ott elhelyezett
or.uoitperaai,l körlet vagy körletrész felsámolása
külső oknak minősiilő büntetés-végrehajtási
nagymértékii
foglalkoztatas
intézeti
intéietbe,
.'opo'ii"r.pltey 7z'
elítéltekelszállítása, speciális fogvatartotti
a társaság - így
stb')
intézkedése,
intézettelszembeni
harmaáit .'"*erv
növekedése büntetés-végrehajtási okból'
uaLoáo, a tulajdonosi jogok és kötelezettségek gyakorlója
befo$asolhatjuo
a'r,"ii"*
a felügyelőbizottság
történjen'
a siempont értókelése egyedi elbírálas alapjan
donthet úgy, hogy ilyen ok felmerülése miatt
,A gsoÁ-otelérő ararry esetén automatikusan +10%-os eltérítéStkell alkalmaani' mert a premizált növekedési

, T.kiot"tt.l

mutató elérésematematikail ag kizÍrt'"

Budapest, 2012.
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3/2008. számú határozat egységes
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