2009. évi CXXII. törvény 2.§ (1) és (2)
Érvényes: 2021. január 1-től

tisztség /
munkakör

cégjegyzésre
jogosultság

Ügyvezető

önálló

Településtervezési irodavezető

együttes

Gazdasági irodavezető

együttes

Felügyelőbizottsági elnök

nincs

Felügyelőbizottsági tag

nincs

Felügyelőbizottsági tag

nincs

tiszteletdíj /
munkabér /
megbízási díj
Ft/hó

prémium

a mindenkori bérpolitikai
1 475 000 irányelvek szerint

juttatás

végkielégítés

felmondási
idő

megjegyzés

*

-

8.000,- Ft/hó étkezési hozzájárulás;
bruttó cafetéria keret szabályzat szerint

3 havi díjazás

685 000 nincs

8.000,- Ft/hó étkezési hozzájárulás;
bruttó cafetéria keret szabályzat szerint

Mt. szerint

Mt. szerint

-

700 000 nincs

8.000,- Ft/hó étkezési hozzájárulás;
bruttó cafetéria keret szabályzat szerint

Mt. szerint

Mt. szerint

-

nincs

nincs

nincs

nincs

-

nincs

nincs

nincs

nincs

-

nincs

nincs

nincs

nincs

-

a naptári hónap első
napján hatályos kötelező
legkisebb munkabér
másfélszerese
a naptári hónap első
napján hatályos kötelező
legkisebb munkabér
a naptári hónap első
napján hatályos kötelező
legkisebb munkabér

*
- A Megbízott a Társaság legfőbb szerve által bármikor, indokolási kötelezettség nélkül visszahívható.
- A Megbízott vezető tisztségviselő jogviszonyáról bármikor lemondhat.
Ha a Társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új ügyvezető kijelölésével vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított 60. napon válik hatályossá.

2009. évi CXXII. törvény 2.§ (1) és (2)
Érvényes: 2020. június 1-től

tisztség /
munkakör

cégjegyzésre
jogosultság

Ügyvezető

önálló

Településtervezési irodavezető

együttes

Gazdasági irodavezető

együttes

Felügyelőbizottsági elnök

nincs

Felügyelőbizottsági tag

nincs

Felügyelőbizottsági tag

nincs

tiszteletdíj /
munkabér /
megbízási díj
Ft/hó

prémium

a mindenkori bérpolitikai
1 475 000 irányelvek szerint

juttatás

végkielégítés

felmondási
idő

megjegyzés

*

-

8.000,- Ft/hó étkezési hozzájárulás;
bruttó cafetéria keret szabályzat szerint

3 havi díjazás

685 000 nincs

8.000,- Ft/hó étkezési hozzájárulás;
bruttó cafetéria keret szabályzat szerint

Mt. szerint

Mt. szerint

-

870 000 nincs

8.000,- Ft/hó étkezési hozzájárulás;
bruttó cafetéria keret szabályzat szerint

Mt. szerint

Mt. szerint

-

nincs

nincs

nincs

nincs

-

nincs

nincs

nincs

nincs

-

nincs

nincs

nincs

nincs

-

a naptári hónap első
napján hatályos kötelező
legkisebb munkabér
másfélszerese
a naptári hónap első
napján hatályos kötelező
legkisebb munkabér
a naptári hónap első
napján hatályos kötelező
legkisebb munkabér

*
- A Megbízott a Társaság legfőbb szerve által bármikor, indokolási kötelezettség nélkül visszahívható.
- A Megbízott vezető tisztségviselő jogviszonyáról bármikor lemondhat.
Ha a Társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új ügyvezető kijelölésével vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított 60. napon válik hatályossá.

2009. évi CXXII. törvény 2.§ (1) és (2)
Érvényes: 2019. december 1-től

tisztség /
munkakör

cégjegyzésre
jogosultság

Ügyvezető

önálló

Településtervezési irodavezető

együttes

Gazdasági irodavezető

együttes

Felügyelőbizottsági elnök

nincs

Felügyelőbizottsági tag

nincs

Felügyelőbizottsági tag

nincs

tiszteletdíj /
munkabér /
megbízási díj
Ft/hó

jutalom

a mindenkori bérpolitikai
1 475 000 irányelvek szerint

juttatás

végkielégítés

felmondási
idő

megjegyzés

*

-

8.000,- Ft/hó étkezési hozzájárulás;
bruttó cafetéria keret szabályzat szerint

3 havi díjazás

660 000 nincs

8.000,- Ft/hó étkezési hozzájárulás;
bruttó cafetéria keret szabályzat szerint

Mt. szerint

Mt. szerint

-

810 000 nincs

8.000,- Ft/hó étkezési hozzájárulás;
bruttó cafetéria keret szabályzat szerint

Mt. szerint

Mt. szerint

-

nincs

nincs

nincs

nincs

-

nincs

nincs

nincs

nincs

-

nincs

nincs

nincs

nincs

-

a naptári hónap első
napján hatályos kötelező
legkisebb munkabér
másfélszerese
a naptári hónap első
napján hatályos kötelező
legkisebb munkabér
a naptári hónap első
napján hatályos kötelező
legkisebb munkabér

*
- A Megbízott a Társaság legfőbb szerve által bármikor, indokolási kötelezettség nélkül visszahívható.
- A Megbízott vezető tisztségviselő jogviszonyáról bármikor lemondhat.
Ha a Társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új ügyvezető kijelölésével vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított 60. napon válik hatályossá.

2009. évi CXXII. törvény 2.§ (1) és (2)
Érvényes: 2019. június 1-től

tisztség /
munkakör

cégjegyzésre
jogosultság

tiszteletdíj /
munkabér /
megbízási díj
Ft/hó

jutalom

végkielégítés

felmondási
idő

megjegyzés

*

-

8.000,- Ft/hó étkezési hozzájárulás;
bruttó cafetéria keret szabályzat szerint

3 havi díjazás

660 000 nincs

8.000,- Ft/hó étkezési hozzájárulás;
bruttó cafetéria keret szabályzat szerint

Mt. szerint

Mt. szerint

-

együttes

810 000 nincs

8.000,- Ft/hó étkezési hozzájárulás;
bruttó cafetéria keret szabályzat szerint

Mt. szerint

Mt. szerint

-

Felügyelőbizottsági elnök

nincs

150 000 nincs

nincs

nincs

nincs

-

Felügyelőbizottsági tag

nincs

100 000 nincs

nincs

nincs

nincs

-

Felügyelőbizottsági tag

nincs

100 000 nincs

nincs

nincs

nincs

-

Ügyvezető

önálló

Településtervezési irodavezető

együttes

Gazdasági irodavezető

a mindenkori bérpolitikai
1 475 000 irányelvek szerint

juttatás

*
- A Megbízott a Társaság legfőbb szerve által bármikor, indokolási kötelezettség nélkül visszahívható.
- A Megbízott vezető tisztségviselő jogviszonyáról bármikor lemondhat.
Ha a Társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új ügyvezető kijelölésével vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított 60. napon válik hatályossá.

2009. évi CXXII. törvény 2.§ (1) és (2)
Érvényes: 2019. január 1-től

tisztség /
munkakör

cégjegyzésre
jogosultság

tiszteletdíj /
munkabér /
megbízási díj
Ft/hó

jutalom

végkielégítés

felmondási
idő

megjegyzés

*

-

8.000,- Ft/hó étkezési hozzájárulás;
bruttó cafetéria keret szabályzat szerint

3 havi díjazás

624 500 nincs

8.000,- Ft/hó étkezési hozzájárulás;
bruttó cafetéria keret szabályzat szerint

Mt. szerint

Mt. szerint

-

együttes

734 500 nincs

8.000,- Ft/hó étkezési hozzájárulás;
bruttó cafetéria keret szabályzat szerint

Mt. szerint

Mt. szerint

-

Felügyelőbizottsági elnök

nincs

150 000 nincs

nincs

nincs

nincs

-

Felügyelőbizottsági tag

nincs

100 000 nincs

nincs

nincs

nincs

-

Felügyelőbizottsági tag

nincs

100 000 nincs

nincs

nincs

nincs

-

Ügyvezető

önálló

Településtervezési irodavezető

együttes

Gazdasági irodavezető

a mindenkori bérpolitikai
1 475 000 irányelvek szerint

juttatás

*
- A Megbízott a Társaság legfőbb szerve által bármikor, indokolási kötelezettség nélkül visszahívható.
- A Megbízott vezető tisztségviselő jogviszonyáról bármikor lemondhat.
Ha a Társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új ügyvezető kijelölésével vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított 60. napon válik hatályossá.

2009. évi CXXII. törvény 2.§ (1) és (2)
Érvényes: 2018. június 1-től

tisztség /
munkakör

Név

Albrecht Ute

ügyvezető

településtervezési irodavezető

Dr. Sélley Zoltán János
Bolberitz Henrik
Borka-Szász Tamás

* =

gazdasági irodavezető
Felügyelőbizottsági elnök
Felügyelőbizottsági tag
Felügyelőbizottsági tag

cégjegyzésre
jogosultság

önálló

együttes

együttes
nincs
nincs
nincs

tiszteletdíj /
munkabér /
megbízási díj
Ft/hó

a mindenkori bérpolitikai
1 475 000 irányelvek szerint

610 000 nincs

720 000
150 000
100 000
100 000

egyéb juttatás
Ft/hó

jutalom

nincs
nincs
nincs
nincs

BKV bérlet,
8.000,- Ft Erzsébet étkezési hj.
60.000,- Ft bruttó cafetéria keret
BKV bérlet,
8.000,- Ft Erzsébet étkezési hj.
60.000,- Ft bruttó cafetéria keret
BKV bérlet,
8.000,- Ft Erzsébet étkezési hj.
60.000,- Ft bruttó cafetéria keret
nincs
nincs
nincs

végkielégítés

3 havi díjazás

Mt. szerint

Mt. szerint
nincs
nincs
nincs

felmondási
idő

*

Mt. szerint

Mt. szerint
nincs
nincs
nincs

megjegyzés

SZÉP kártya évi max. 150eFt
SZÉP kártya évi max. 150eFt
elvégzett munka elismeréseként,
értékelés negyedévente
SZÉP kártya évi max. 150eFt
elvégzett munka elismeréseként,
értékelés negyedévente

- A Megbízott a Társaság legfőbb szerve által bármikor, indokolási kötelezettség nélkül visszahívható.
- A Megbízott vezető tisztségviselő jogviszonyáról bármikor lemondhat.
Ha a Társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új ügyvezető kijelölésével vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított 60. napon válik hatályossá.

-

2009. évi CXXII. törvény 2.§ (1) és (2)
Érvényes: 2018. május 9-től

tisztség /
munkakör

Név

Albrecht Ute

ügyvezető

településtervezési irodavezető

Dr. Sélley Zoltán János
Bolberitz Henrik
Borka-Szász Tamás

* =

gazdasági irodavezető
Felügyelőbizottsági elnök
Felügyelőbizottsági tag
Felügyelőbizottsági tag

cégjegyzésre
jogosultság

önálló

együttes

együttes
nincs
nincs
nincs

tiszteletdíj /
munkabér /
megbízási díj
Ft/hó

a mindenkori bérpolitikai
1 475 000 irányelvek szerint

589 500 nincs

634 500
150 000
100 000
100 000

egyéb juttatás
Ft/hó

jutalom

nincs
nincs
nincs
nincs

BKV bérlet,
8.000,- Ft Erzsébet étkezési hj.
60.000,- Ft bruttó cafetéria keret
BKV bérlet,
8.000,- Ft Erzsébet étkezési hj.
60.000,- Ft bruttó cafetéria keret
BKV bérlet,
8.000,- Ft Erzsébet étkezési hj.
60.000,- Ft bruttó cafetéria keret
nincs
nincs
nincs

végkielégítés

3 havi díjazás

Mt. szerint

Mt. szerint
nincs
nincs
nincs

felmondási
idő

*

Mt. szerint

Mt. szerint
nincs
nincs
nincs

megjegyzés

SZÉP kártya évi max. 150eFt
SZÉP kártya évi max. 150eFt
elvégzett munka elismeréseként,
értékelés negyedévente
SZÉP kártya évi max. 150eFt
elvégzett munka elismeréseként,
értékelés negyedévente

- A Megbízott a Társaság legfőbb szerve által bármikor, indokolási kötelezettség nélkül visszahívható.
- A Megbízott vezető tisztségviselő jogviszonyáról bármikor lemondhat.
Ha a Társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új ügyvezető kijelölésével vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított 60. napon válik hatályossá.

-

2009. évi CXXII. törvény 2.§ (1) és (2)
Érvényes: 2018. január 1-től

tisztség /
munkakör

Név

Albrecht Ute

ügyvezető

településtervezési irodavezető

Dr. Sélley Zoltán János
Bolberitz Henrik
Borka-Szász Tamás

* =

gazdasági irodavezető
Felügyelőbizottsági elnök
Felügyelőbizottsági tag
Felügyelőbizottsági tag

cégjegyzésre jogosultság

önálló

együttes

együttes
nincs
nincs
nincs

tiszteletdíj /
munkabér /
megbízási díj
Ft/hó

a mindenkori bérpolitikai
1 475 000 irányelvek szerint

570 000 nincs

615 000
150 000
100 000
100 000

egyéb juttatás
Ft/hó

jutalom

nincs
nincs
nincs
nincs

BKV bérlet,
8.000,- Ft Erzsébet utalvány
BKV bérlet,
8.000,- Ft Erzsébet utalvány
BKV bérlet,
8.000,- Ft Erzsébet utalvány
nincs
nincs
nincs

végkielégítés

3 havi díjazás

Mt. szerint

Mt. szerint
nincs
nincs
nincs

felmondási
idő

*

Mt. szerint

Mt. szerint
nincs
nincs
nincs

megjegyzés

SZÉP kártya évi max. 150eFt
SZÉP kártya évi max. 150eFt
elvégzett munka elismeréseként,
értékelés negyedévente
SZÉP kártya évi max. 150eFt
elvégzett munka elismeréseként,
értékelés negyedévente

- A Megbízott a Társaság legfőbb szerve által bármikor, indokolási kötelezettség nélkül visszahívható.
- A Megbízott vezető tisztségviselő jogviszonyáról bármikor lemondhat.
Ha a Társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új ügyvezető kijelölésével vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított 60. napon válik hatályossá.

-

2009. évi CXXII. törvény 2.§ (1) és (2)
Érvényes: 2017. június 1-től
tisztség /
munkakör

Név

Albrecht Ute

ügyvezető

településtervezési irodavezető

Dr. Sélley Zoltán János
Bolberitz Henrik
Borka-Szász Tamás

* =

gazdasági irodavezető
Felügyelőbizottsági elnök
Felügyelőbizottsági tag
Felügyelőbizottsági tag

cégjegyzésre jogosultság

önálló

együttes

együttes
nincs
nincs
nincs

tiszteletdíj /
megbízási díj
Ft/hó

személyi alapbér
Ft/hó

mozgóbér
Ft/hó

nincs

nincs

1 475 000

0

0
150 000 nincs
100 000 nincs
100 000 nincs

161 000

változó
(max. 399.000,-)

161 000

változó
(max. 439.000,-)

nincs
nincs
nincs

egyéb juttatás
Ft/hó

jutalom

a mindenkori bérpolitikai
irányelvek szerint

nincs

nincs
nincs
nincs
nincs

BKV bérlet,
8.000,- Ft Erzsébet utalvány
BKV bérlet,
8.000,- Ft Erzsébet utalvány
BKV bérlet,
8.000,- Ft Erzsébet utalvány
nincs
nincs
nincs

végkielégítés

3 havi díjazás

Mt. szerint

Mt. szerint
nincs
nincs
nincs

- A Megbízott a Társaság legfőbb szerve által bármikor, indokolási kötelezettség nélkül visszahívható.
- A Megbízott vezető tisztségviselő jogviszonyáról bármikor lemondhat.
Ha a Társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új ügyvezető kijelölésével vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított 60. napon válik hatályossá.

felmondási
idő

*

Mt. szerint

Mt. szerint
nincs
nincs
nincs

megjegyzés

SZÉP kártya évi max. 150eFt
SZÉP kártya évi max. 150eFt
elvégzett munka elismeréseként,
értékelés negyedévente
SZÉP kártya évi max. 150eFt
elvégzett munka elismeréseként,
értékelés negyedévente
-

2009. évi CXXII. törvény 2.§ (1) és (2)
Érvényes: 2017. január 26-tól

tisztség /
munkakör

Név

Albrecht Ute

ügyvezető

településtervezési irodavezető

cégjegyzésre jogosultság

önálló

együttes

tiszteletdíj /
megbízási díj
Ft/hó

személyi alapbér
Ft/hó

mozgóbér
Ft/hó

nincs

nincs

800 000

0

Dr. Sélley Zoltán János
Bolberitz Henrik

gazdasági irodavezető
Felügyelőbizottsági elnök
Felügyelőbizottsági tag

együttes
nincs
nincs

0
150 000 nincs
100 000 nincs

Kóródi Istvánné
2017. január 25-ig
Borka-Szász Tamás
2017. január 26-tól

Felügyelőbizottsági tag

nincs

100 000 nincs

* =

161 000

változó
(max. 349.000,-)

161 000

változó
(max. 349.000,-)

egyéb juttatás
Ft/hó

jutalom

a mindenkori bérpolitikai
irányelvek szerint

nincs

nincs
nincs

nincs
nincs
nincs

nincs

nincs

BKV bérlet,
8.000,- Ft Erzsébet utalvány
BKV bérlet,
8.000,- Ft Erzsébet utalvány
BKV bérlet,
8.000,- Ft Erzsébet utalvány

végkielégítés

felmondási
idő

3 havi díjazás

Mt. szerint

*

Mt. szerint

nincs
nincs

Mt. szerint
nincs
nincs

Mt. szerint
nincs
nincs

nincs

nincs

nincs

- A Megbízott a Társaság legfőbb szerve által bármikor, indokolási kötelezettség nélkül visszahívható.
- A Megbízott vezető tisztségviselő jogviszonyáról bármikor lemondhat.
Ha a Társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új ügyvezető kijelölésével vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított 60. napon válik hatályossá.

megjegyzés

SZÉP kártya évi max. 150eFt
SZÉP kártya évi max. 150eFt
elvégzett munka elismeréseként,
értékelés negyedévente
SZÉP kártya évi max. 150eFt
elvégzett munka elismeréseként,
értékelés negyedévente
-

-

2009. évi CXXII. törvény 2.§ (1) és (2)
Érvényes: 2017. január 1-től

tisztség /
munkakör

Név

Albrecht Ute

ügyvezető

településtervezési irodavezető

Dr. Sélley Zoltán János
Bolberitz Henrik
Kóródi Istvánné

* =

gazdasági irodavezető
Felügyelőbizottsági elnök
Felügyelőbizottsági tag
Felügyelőbizottsági tag

cégjegyzésre jogosultság

önálló

együttes

együttes
nincs
nincs
nincs

tiszteletdíj /
megbízási díj
Ft/hó

személyi alapbér
Ft/hó

mozgóbér
Ft/hó

nincs

nincs

800 000

0

0
150 000 nincs
100 000 nincs
100 000 nincs

161 000

változó
(max. 349.000,-)

161 000

változó
(max. 349.000,-)

nincs
nincs
nincs

egyéb juttatás
Ft/hó

jutalom

a mindenkori bérpolitikai
irányelvek szerint

nincs

nincs
nincs
nincs
nincs

BKV bérlet,
8.000,- Ft Erzsébet utalvány
BKV bérlet,
8.000,- Ft Erzsébet utalvány
BKV bérlet,
8.000,- Ft Erzsébet utalvány
nincs
nincs
nincs

végkielégítés

3 havi díjazás

Mt. szerint

Mt. szerint
nincs
nincs
nincs

- A Megbízott a Társaság legfőbb szerve által bármikor, indokolási kötelezettség nélkül visszahívható.
- A Megbízott vezető tisztségviselő jogviszonyáról bármikor lemondhat.
Ha a Társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új ügyvezető kijelölésével vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított 60. napon válik hatályossá.

felmondási
idő

*

Mt. szerint

Mt. szerint
nincs
nincs
nincs

megjegyzés

SZÉP kártya évi max. 150eFt
SZÉP kártya évi max. 150eFt
elvégzett munka elismeréseként,
értékelés negyedévente
SZÉP kártya évi max. 150eFt
elvégzett munka elismeréseként,
értékelés negyedévente
-

2009. évi CXXII. törvény 2.§ (1) és (2)
Érvényes: 2016. december 8-tól

tisztség /
munkakör

Név

Albrecht Ute

ügyvezető

településtervezési irodavezető

Dr. Sélley Zoltán János
Bolberitz Henrik
Kóródi Istvánné

* =

gazdasági irodavezető
Felügyelőbizottsági elnök
Felügyelőbizottsági tag
Felügyelőbizottsági tag

cégjegyzésre jogosultság

önálló

együttes

együttes
nincs
nincs
nincs

tiszteletdíj /
megbízási díj
Ft/hó

személyi alapbér
Ft/hó

mozgóbér
Ft/hó

nincs

nincs

800 000

0

0
150 000 nincs
100 000 nincs
100 000 nincs

129 000

változó
(max. 381.000,-)

129 000

változó
(max. 381.000,-)

nincs
nincs
nincs

egyéb juttatás
Ft/hó

jutalom

a mindenkori bérpolitikai
irányelvek szerint

nincs

nincs
nincs
nincs
nincs

BKV bérlet,
8.000,- Ft Erzsébet utalvány
BKV bérlet,
8.000,- Ft Erzsébet utalvány
BKV bérlet,
8.000,- Ft Erzsébet utalvány
nincs
nincs
nincs

végkielégítés

3 havi díjazás

Mt. szerint

Mt. szerint
nincs
nincs
nincs

- A Megbízott a Társaság legfőbb szerve által bármikor, indokolási kötelezettség nélkül visszahívható.
- A Megbízott vezető tisztségviselő jogviszonyáról bármikor lemondhat.
Ha a Társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új ügyvezető kijelölésével vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított 60. napon válik hatályossá.

felmondási
idő

*

Mt. szerint

Mt. szerint
nincs
nincs
nincs

megjegyzés

SZÉP kártya évi max. 150eFt
SZÉP kártya évi max. 150eFt
elvégzett munka elismeréseként,
értékelés negyedévente
SZÉP kártya évi max. 150eFt
elvégzett munka elismeréseként,
értékelés negyedévente
-

2009. évi CXXII. törvény 2.§ (1) és (2)
Érvényes: 2016. január 1.-től

tisztség /
munkakör

Név

Albrecht Ute

ügyvezető

településtervezési irodavezető

Fernezelyi Gergely
Bolberitz Henrik
Kóródi Istvánné

* =

gazdasági irodavezető
Felügyelőbizottsági elnök
Felügyelőbizottsági tag
Felügyelőbizottsági tag

cégjegyzésre jogosultság

önálló

együttes

együttes
nincs
nincs
nincs

tiszteletdíj /
megbízási díj
Ft/hó

személyi alapbér
Ft/hó

mozgóbér
Ft/hó

nincs

nincs

800 000

0

0
150 000 nincs
100 000 nincs
100 000 nincs

129 000

változó
(max. 381.000,-)

129 000

változó
(max. 381.000,-)

nincs
nincs
nincs

egyéb juttatás
Ft/hó

prémium

a mindenkori bérpolitikai
irányelvek szerint

BKV bérlet,
8.000,- Ft Erzsébet utalvány

nincs

BKV bérlet,
8.000,- Ft Erzsébet utalvány

nincs
nincs
nincs
nincs

BKV bérlet,
8.000,- Ft Erzsébet utalvány
nincs
nincs
nincs

- A Megbízott a Társaság legfőbb szerve által bármikor, indokolási kötelezettség nélkül visszahívható.
- A Megbízott vezető tisztségviselő jogviszonyáról bármikor lemondhat.
Ha a Társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új ügyvezető kijelölésével vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított 60. napon válik hatályossá.

végkielégítés

3 havi díjazás

Mt. szerint

Mt. szerint
nincs
nincs
nincs

felmondási
idő

*

Mt. szerint

Mt. szerint
nincs
nincs
nincs

megjegyzés

SZÉP kártya évi max. 150eFt
SZÉP kártya évi max. 150eFt
elvégzett munka elismeréseként,
értékelés negyedévente
SZÉP kártya évi max. 150eFt
elvégzett munka elismeréseként,
értékelés negyedévente
-

