POSTA KÉZBESÍTŐ Kft.

Közérdekű adatok közzététele
a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 2. §-a alapján

1) A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) 208. §-a szerinti vezető állású munkavállalók, valamint az önállóan cégjegyzésre vagy a
bankszámla feletti rendelkezésre jogosult munkavállalók kapcsán:
Név

Zágorhidi Czigány Zsolt

Tisztség/
munkakör

Alapbér
(Ft/hó)

Egyéb
időbér

Teljesítmény
bér

Időbért
megalapozó
időtartam

ügyvezető

1 200 000

-

20%

-

Teljesítménybért
megalapozó
teljesítményköve
telmények
Tulajdonosi kiírás
alapján

Végkielégítés,
felmondási idő
időtartama

Versenytilalmi
korlátozás ideje,
ellenértéke (Mt.
228. §)

Mt. szerinti

-

2) Másokkal együttesen cégjegyzésre vagy a bankszámla feletti rendelkezésre jogosult munkavállalók, valamint a munkáltató működése szempontjából
meghatározó jelentőségű egyéb munkavállalók kapcsán:
Tisztség/
munkakör
Gazdasági
vezető

Alapbér

750 000

Egyéb
időbér

-

Teljesítmény
bér

Időbért
megalapozó
időtartam

Teljesítménybért
megalapozó
teljesítménykövetelmények

15%

-

Munkáltatói jogkörgyakorló
általi kiírás alapján

Végkielégítés,
felmondási
időtartama
Mt. szerinti

Versenytilalmi
idő korlátozás
ideje,
ellenértéke (Mt. 228. §)
-

3) Megbízási jogviszonnyal rendelkező vezető tisztségviselők, valamint a felügyelőbizottsági tagok kapcsán:
Megbízási díjon felüli
Név
Tisztség/ munkakör
Megbízási díj
egyéb járandóságok
Kuthy Antal Gábor
FB elnök
140 000
Kocsis István
FB tag
120 000
Ráczné Hegedűs Klára
FB tag
120 000
-

Jogviszony megszűnése esetén
járó pénzbeli juttatások
-

4) A Társaság pénzeszközeinek felhasználásával, vagyonával történő gazdálkodással összefüggő – az egyszerű közbeszerzési eljárás értékhatárát elérő
vagy azt meghaladó értékű – árubeszerzésre, építési beruházásra , szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy
vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések kapcsán:
Szerződés megnevezése (típusa)
-

Szerződés tárgya
-

Szerződést kötő felek neve
-

Szerződés értéke (nettó Ft / év) *
-

Szerződés időtartama
-

* A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén pedig a vagyon
piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az
érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú
szerződések értékét a közzétételi kötelezettség szempontjából egybe kell számítani.

