2009. évi CXXII. törvényben foglaltak alapján a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit
Kft. –ről közzéteendő adatok az alábbiak
(2019.05.01- től)
2012. évi I. tv. (Mt.) 208. §(1) bekezdése alapján vezető állású munkavállalók

1. Licskó Bálint ügyvezető igazgató
-

Mt. szerinti munkaviszonyban, határozott időtartamra (2014.11.14 – 2019.11.13-ig)

-

Személyi alapbére: 600.000.- Ft/hó

-

Legfeljebb évi nettó 700.000.- Ft összegű béren kívüli juttatásban részesül.

-

A Közgyűlés a vezető tisztségviselő részére az adott időszakban végzett eredményes
munkája elismeréseként jutalmat állapíthat meg, melynek legmagasabb összege havi
személyi alapbérének háromszorosát nem haladhatja meg.

-

Munkaviszonyának megszűnése: határozott idő letelte előtt felek közös
megegyezéssel, az Mt. 66. § (8) bekezdés, illetve 67.§(2) bekezdés szerinti
felmondással, és az Mt. 78. illetve 79.§(1) bekezdés b) pontja szerinti azonnali hatályú
felmondással jogosultak.

-

A felmondási idő és a felmentési idő a Mt. szerint illeti meg.

-

A végkielégítés mértékét az Mt. határozza meg.

2. Marschalkó Péter Lajos gazdasági igazgató
-

Személyi alapbére: 530.000.- Ft/hó

-

Legfeljebb évi nettó 350.000.- Ft összegű béren kívüli juttatásban részesül

-

A felmondási idő és a felmentési idő a Mt. szerint illeti meg.

-

A végkielégítés mértékét az Mt. határozza meg.

-

Az ügyvezető igazgató a vezető tisztségviselő részére az adott időszakban végzett
eredményes munkája elismeréseként jutalmat állapíthat meg, melynek legmagasabb
összege havi személyi alapbérének háromszorosát nem haladhatja meg.

-

A felmondási idő és a felmentési idő a Mt. szerint illeti meg.

-

A végkielégítés mértékét az Mt. határozza meg.

Másokkal együttesen bankszámla feletti rendelkezésre jogosult munkavállalók

1. Könyvelő
– Személyi alapbére 310.000.- Ft/hó
-

Legfeljebb évi bruttó 300.000 .- Ft összegű béren kívüli juttatásban részesül

2. Számviteli ügyintéző
-

Személyi alapbére: 250.000.- Ft

-

Legfeljebb évi bruttó 300.000 .- Ft összegű béren kívüli juttatásban részesül

Felügyelőbizottsági tagok
1. Stark Lászlóné a felügyelőbizottság elnöke
-

Tiszteletdíja: 34.000.- Ft

-

Egyéb járandóságban nem részesül.

-

Visszahívása esetén pénzbeli juttatásban nem részesül.

2. Forgács Gyula felügyelőbizottsági tag
-

Tiszteletdíja: 28.000.- Ft

-

Egyéb járandóságban nem részesül.

-

Visszahívása esetén pénzbeli juttatásban nem részesül.

3. Dénes Nándor felügyelőbizottsági tag
-

Tiszteletdíja: 28.000.- Ft

-

Egyéb járandóságban nem részesül.

-

Visszahívása esetén pénzbeli juttatásban nem részesül.

