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Tisztelt Bizottság! 
 
A 40/2020. (III.11.) számú Korm.rendeletében a COVID-19 világjárvány miatt kihirdetett 
veszélyhelyzet, és az azt követő számos kormányzati intézkedés és korlátozás jelentő-
sen befolyásolta mind az Önkormányzat, mind a gazdasági társaságai működését. Ahogy 
a társaságok, úgy az Önkormányzat is kénytelen volt átszervezni mindennapjait, a meg-
szokottól eltérő, más jellegű feladatok kerültek prioriásba, és ennek megfelelőn a pénz-
ügyi erőforrások folyamatos átcsoportosításra is szükség volt.  

A fent leírtak mellett ugyanakkor az Önkormányzat továbbra is fontosnak tartja, hogy a 
társaságaiban folyó szakmai munka, és az ügyvezetők/vezérigazgatók alapfeladatokon 
túlmenően rájuk bízott és elvégzett tevékenységei elismerésben részesüljenek.  

A társaságok javadalmazási szabályzatai és a vezetői munkaszerződések rögzítik a pré-
miumfeladatok meghatározására és a teljesített prémiumfeladatok értékelésére vonat-
kozó rendelkezéseket. Az érintett gazdasági társaságok vezetői tájékoztatást (mint mun-
kálttaói kötelezettségvállalás módosítást) kaptak arról, hogy az idei évben a prémiumfel-
adatok értékelése és kitűzése 2020. augusztus 31. napjáig történik meg, amelyet tudo-
másul vettek. 

Áttekintve a gazdasági társaságok által 2020. évre készített üzleti terveket és az abban 
foglalt tervezett tevékenységeket, az alábbi prémiumfeladatok meghatározása indokolt.  
 
BIOKOM Nonprofit Kft. 
 
1. Városüzemeltetés tekintetében konkrét szakmai program kidolgozása minden üzemel-

tetési területre kiterjedően a jelenleg használt vegyszerek mennyiségének csökken-
tése érdekében. A szakmai cél a jelenleg használt vegyszerek mennyiségének évi 
10% mértékű csökkentése költséghatékony módon, ehhez kapcsolódó intézkedési ter-
vek kidolgozása 2021-re. 
Határidő: 2020. december 31. 
A kitűzött cél súlya: 25% 
 

2. Szúnyogirtási koncepció kialakítása az új EU szabályok (biológiai szúnyogírtás) figye-
lembevételével, a koncepció megvalósításának elkezdése. A koncepció időbeli terve-
zésének elkészítése és a konkrét megvalósítás ütemtervének bemutatása 2020-2021 
évekre vonatkozóan. A cél akkor tekinthető elértnek, ha a teljes megvalósítási ütem-
terv és költségvetés kidolgozásra kerül.  
Határidő: 2020. december 31. 
A kitűzött cél súlya: 25% 
 

3. Okos parkolási koncepció kidolgozása és a megvalósítás elindítása a teljes belvárosra 
kiterjedően. Az okos parkolási tervek műszaki és pénzügyi előkészítése a belvárosi 
parkolási övezet tekintetében. A tervnek tartalmaznia kell a technológiai megoldásokra 
vonatkozó javaslatokat, a lakossági tájékoztatási módszerek megoldására vonatkozó 
javaslatokat.  
Határidő: 2020. december 31. 
A kitűzött cél súlya: 25% 

 
4. Útfelújítási program tervének és éves ütemeinek kidolgozása 5 éves időszakra 2020-

2024. A pécsi úthálózat esetében az útfelújítási program esetében az utak felmérése 
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és állapotának meghatározása, kategorizálása. A felújítás időbeli ütemezésének ter-
vezése, műszaki tartalom és előzetes költségbecslés elkészítésével. Figyelembe kell 
venni a többi közműszolgáltató, illetve utakon beruházást felújítást végző cég több 
éves terveit, valamint a kiegészítő úti infrastruktúra megújításának szükségességét (pl. 
vízelvezetés).  
Határidő: 2020. december 31. 
A kitűzött cél súlya: 25% 

 
Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. 
 

1. Hat projekt esetében mutassa be konkrét lépésekkel együtt 2020-ban, milyen intézke-
dések történtek az adott projekt kommunikációjának javítása érdekében a projekt által 
érintett szereplőkkel, a projekt beruházási hatásainak „elszenvedőivel” kapcsolatosan. 
A lépéseket külön tételesen bemutatni szükséges konkrét dátumok és intézkedések 
tekintetében.  
Határidő: 2020. december 31. 
A kitűzött cél súlya: 30% 
 

2. 2021-2027-es uniós költségvetési ciklus fejlesztési koncepciójának tartalmi előkészí-
tése Pécs Város teljes lefedésével. Konkrét programjavaslatok és projektjavaslatok 
megfogalmazása gazdaságfejlesztés, energetika és városrehabilitációs témakörben 
az előzetesen elérhető uniós és kormányzati dokumentumok alapján.  
Határidő: 2020. december 31. 
A kitűzött cél súlya: 30% 
 

3. Általában egy projekt társadalmasítási rendszerének kidolgozása általános alapelvek 
mentén, jövőbeli itinerként. A kidolgozott rendszer alkalmazása a Misina projekt sike-
res társadalmasításának megvalósítása során. A Misina projekt kapcsán konkrét lépé-
sek bemutatása és időbeli ütemterv felállítása, megvalósítása. 
Határidő: 2020. december 31. 
A kitűzött cél súlya: 20% 
 

4. 2014-2020 közötti uniós költségvetési ciklus forrásfelhasználás adatai alapján külön 
kimutatást végezni a várható megtakarítások, maradványok tekintetében és projektja-
vaslatok kidolgozása a még fel nem használt (le nem kötött) TOP források ciklus vé-
géig történő teljes mértékű hasznosítása érdekében. A javaslatok megfogalmazása 
során figyelemmel kell lenni a projektek 2022. december 31-ig történő teljes körű el-
számolására. Minden egyes projektjavaslat esetében a tartalmi, műszaki, pénzügyi 
tervek mellett megvalósítási időrendi táblát is kell készíteni.  
Határidő: 2020. november 10. 
A kitűzött cél súlya: 20% 

 
Pécsi Vagyonhasznosító Zrt.  
 

1. 202 m Ft összegű üzleti eredmény elérése 2020. év esetében.  
Határidő: 2020. december 31. 
A kitűzött cél súlya: 30% 
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2. Déli Ipari Park területén megvalósuló ipari beruházások kapcsán a PVH üzemeltetői 
kompetenciájának erősítése kiemelt cél. Ennek érdekében a teljes Déli Ipari Park te-
rületére kiterjedő üzemeltetési koncepció kidolgozása, az üzemeltetési feltételek meg-
határozása a jelenlegi és jövőbeni befektetőkre, 3 éves előre tartó időtávlatban. 
Határidő: 2020. december 31. 
A kitűzött cél súlya: 10% 
 

3. „IT HUB” projekt sikeres megvalósítása. A Király u. 15. szám alatt, összesen 280 m2 
méretű területen szolgáltatói tér biztosítása helyi informatikai cégek együttműködésé-
nek támogatása, erősítése érdekében. A megvalósítás során egyeztetés a beköltöző 
szakmai szereplőkkel, a szükséges szerződésrendszer kidolgozása, a konkrét igények 
alapján tervezés és kivitelezés megvalósítása.  
Határidő: 2020. október 15. 
A kitűzött cél súlya: 10% 

 
4. Pécsi Vagyonhasznosító Zrt. által kezelt területek megújításával kapcsolatos tervek 

előkészítése és egyeztetése. Koncepciótervek és költségvetések előkészítése, vala-
mint lakossági egyeztetési menetrend és terv kidolgozása a Donátusi „közösségi tér” 
és a Vásártér megújítása esetében.  
Határidő: 2020. december 31. 
A kitűzött cél súlya: 25% 
 

5. A társasági „holding modell” stratégiájának, fenntarthatóságának, folyamatos és ki-
egyensúlyozott gazdálkodási tervének meghatározása, kidolgozása. A társaság egye-
düli részvényesének folyamatos tájékoztatása, szükséges információk megadása. Fi-
nanszírozási tervek előkészítése, uniós pályázati lehetőségekre képes modell terve-
zése.   
Határidő: 2020. december 31. 
A kitűzött cél súlya: 25% 

 
Tüke Busz Zrt. 
 

1. 2020. évi alapító által elfogadott üzleti terv eredménykimutatásban az anyagi jellegű 
ráfordítások az autóbuszok éves üzemanyag költségével, a BYD buszok Önkormány-
zat felé fizetett bérleti díjának továbbá a BYD buszok töltésére szolgáló üzemcsarnok 
bérleti díjának értékével csökkentett összege legalább 48 millió Ft összeggel alulma-
rad az elfogadott értékhez képest.  
Határidő: 2020. december 31. 
A kitűzött cél súlya: 20% 
 

2. Menetrend szerint meghatározott járatokra számítva a kimaradt járatok száma nem 
haladhatja meg a teljes járatszám 0,3%-át.  
Határidő: 2020. december 31. 
A kitűzött cél súlya: 20% 
 

3. Pécsi közösségi közlekedési rendszer fejlesztésének előkészítése érdekében megva-
lósítani tervezett big data alapú forgalomszámlálási rendszer kiépítésének koncepció-
jának elkészítése (B) és idei konkrét lépések megvalósítása. (A) 
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A) Közösségi közlekedés tekintetében ún „big data” adatbázis kiépítésének elkez-

dése érdekében min. 15 autóbusz felszerelése forgalomszámláló kamerarend-

szerrel. A kiválasztott autóbuszoknak le kell fednie minden használatban lévő 

busz- és járattípust, hogy a buszok járatok közötti cseréje révén az összes járat-

vonal adatai mérhetők legyenek.  

Határidő: 2020. október 31. 
A kitűzött cél súlya: 20% 

 
B) Rendszerterv és koncepcióterv kidolgozása a Pécs városi közlekedéssel kapcso-

latos ún. „Big data” alapú elemzési rendszer tekintetében. Elemzés során szük-

séges az elérhető adatforrások feltérképezése és bemutatása, potenciális part-

nerek bevonására vonatkozó javaslatok bemutatása, valamint a teljes big data 

alapú rendszer megvalósítására vonatkozó javaslat ütemtervének bemutatása. 

A finanszírozási forrásigény bemutatása és beruházási terv készítése.  

Határidő: 2020. október 31. 
A kitűzött cél súlya: 20% 

 

4. Pécsi közösségi közlekedési infrastruktúra lakossági igények alapú fejlesztésének 
megtervezése a pályaudvarok és buszvárók és egyéb utasok által, közösségi közle-
kedés során használt létesítményekre kiterjedően. A fejlesztési terv elkészítésének 
célja a magasabb minőségű szolgáltatások nyújtása az utasok kényelmi igényeinek 
figyelembevételével (kényelmi és funkcionális szolgáltatások). A terv kapcsán meg kell 
határozni tervezői szinten a műszaki tartalmat, a beruházási forrásigényt és az időbeli 
ütemezést a megvalósítás kapcsán.  
Határidő: 2020. december 31. 
A kitűzött cél súlya: 20% 

 
Pécsi Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. 
 

1. A 2020. évben a Covid járvány okán kialakult helyzetre tekintettel a működtetéshez 
szükséges intézkedések meghozatala, oly módon, hogy a tervezett üzleti évben kitű-
zött gazdálkodási célok felelős és eredményes módon megvalósuljanak. A fentiek 
alapján a Pécsi Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. éves üzemi eredménye: legalább 
nullszaldós legyen. 
Határidő: 2020. december 31. 
A kitűzött cél súlya: 30%  

 
2. Az Állatkert különböző funkcionális területeinek, illetve alkalmazott módszereinek, fo-

lyamatainak és eredményeinek összevetése más hazai állatkertek hasonló jellemzői-
vel (látogatószám alakulása, új állatfajok bemutatása, infrastrukturális fejlesztések, él-
ményelemek növelése, takarmánybeszerzés és szállítmányozás gazdaságossága), 
az így megszerzett információk feldolgozásával ésszerű lépések megtétele a minőség- 
és teljesítménynövelés érdekében. Az elvégzett munkáról készült eredménykimutatás 
és dokumentáció benyújtása. Az összehasonlító elemzés terjedelme maximum 10 ol-
dal. A kitőzött cél akkor tekinthető elértnek, ha az elkészült „benchmark” elemzés és 
eredménykimutatás az illetékes alpolgármester számára 2020. december 31. napjáig 
benyújtásra és általa 2021. február 15. napjáig elfogadásra kerül.  
Határidő: 2020. december 31. 
A kitűzött cél súlya: 30%  
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3. Online fejlesztési koncepció 2021-2023-as időszakra történő kidolgozása - a turizmus 

területén tevékenykedő szervezetek felületeinek felhasználásával is annak érdekében, 
hogy az Állatkert országos láthatósága az online térben érzékelhető módon növeked-
jen. Elvárt eredmény a saját működtetésű közösségi médiafelületek látogatószámának 
évenkénti 10%-kal történő növelése a bázisévhez képest. Terjedelem: maximum 10 
oldalban. A kitőzött cél akkor tekinthető elértnek, ha az elkészült online fejlesztési kon-
cepció és a saját működtetésű közösségi médiafelületek látogatószámra/követési 
számra vonatkozó adatai 2020. december 31. napjáig az illetékes alpolgármester szá-
mára benyújtásra és általa 2021.február 15. napjáig elfogadásra kerül. 
Határidő: 2020. december 31. 
A kitűzött cél súlya: 20%  

 
4. Racionális, az Állatkert profiljába illeszthető rövid,- és középtávú fejlesztési elképzelé-

sek kidolgozása a volt vidámparki terület bevonása, illetve hasznosítása érdekében. 
Terjedelem: maximum 20 oldalban. A kitőzött cél akkor tekinthető elértnek, ha a rövid,- 
és középtávú fejlesztési elképzelésekről készített dokumentum 2020. december 31. 
napjáig az illetékes alpolgármester számára benyújtásra és általa 2021. február 15. 
napjáig elfogadásra kerül.  
Határidő: 2020. december 31. 
A kitűzött cél súlya: 20%  

 
 
Az előterjesztés további tárgya, a Tüke Busz Zrt., a Pécsi Állatkert Közhasznú Nonprofit 
Kft. és a Tettye Forrásház Zrt. vezetői számára 2019. évre kiírt prémiumfeladatok teljesí-
téséről szóló beszámolók értékelése. Az ügyvezető/vezérigazgatók munkaszerződése 
rögzíti, hogy az éves alapbérének maximum hány százalékának megfelelő prémiumra 
jogosultak az adott évi prémiumfeladatok teljesítése esetén. A 2019. évre kitűzött felada-
tok teljesítéséről szóló – hivatkozott társaságok által benyújtott – beszámolók az előter-
jesztés mellékleteit képezik, amelyek alapján, továbbá az egyes társaságok felügyelőbi-
zottságának határozatai értelmében javasolható a prémiumok kifizetése.   
 
A cégvezetők prémiumfeladatainak jóváhagyásával kapcsolatos tulajdonosi jogokat, az 
önkormányzat vagyonával kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól 
szóló 11/2012. (II.24.) számú rendelet 32.§ (6) és (7) bekezdésének c) pontja értelmében 
– a Költségvetési és Gazdasági Bizottság javaslatának figyelembevételével – a Polgár-
mester gyakorolja. 
 
Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy hozza meg állásfoglalását az önkormányzati tulajdonú 
gazdasági társaságok prémiumfeladatainak meghatározásával kapcsolatban. 
 
Pécs, 2020. augusztus 28. 
 
 
Ruzsa Csaba 
alpolgármester 


