A 2009. évi CXXII. törvény szerinti közzététel
2016.02.01

Társaság neve:
Állami részesedés mértéke (%):
Tulajdonosi joggyakorló szervezet neve:

Pálhalmai Agrospeciál Mezőgazdasági Termelő, Értékesítő és Szolgáltató Kft.
100%
BM Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokság, országos parancsnok
A 2009. évi CXXII. törvény 2. § (1) bekezdés

a) pontja
Első számú vezető neve

Szántó József

ca) pontja

b) pontja
Munkakör megnevezése

ügyvezető

Személyi
alapbér
(Ft/hó)

700 000

Időbér

Teljesítménybér

Az időbért
megalapozó
időtartam

A teljesítménybért
megalapozó
teljesítménykövetelmények

nincs

nincs

nincs

nincs

cb) pontja
Béren kívüli
juttatás
(Ft/év)

Önkéntes nyugdíjpénztári
munkáltatói hozzájárulás
(rend-szeres jövedelem %a)

Egészségpénztári
munkáltatói
hozzájárulás
(Ft/hó)

Végkielégítés
mértéke
(hónap)

200 000

nincs

nincs

nincs

Béren kívüli
juttatás
(Ft/év)

Önkéntes nyugdíjpénztári
munkáltatói hozzájárulás
(rend-szeres jövedelem %a)

Egészségpénztári
munkáltatói
hozzájárulás
(Ft/hó)

nincs

nincs

Egészségpénztári
munkáltatói
hozzájárulás
(Ft/hó)

Végkielégítés
mértéke
(hónap)

-

cc) pontja

Felmondási
idő mértéke
(nap)

Az Mt. 228. §
alapján
kikötött
időtartam

Az Mt. 228. §
alapján és a
kötelezettség
vállalás ellenértéke

90 nap

nincs

nincs

A 2009. évi CXXII. törvény 2. § (1) bekezdés
a) pontja
Mt. 208.§ (1) bek. szerinti további vezető(k) neve

Lehóczki Ádám
Szántó József
Bényei Tamás hivatásos szolgálati jogviszonyban álló
Sánta Miklós hivatásos szolgálati jogviszonyban álló

ca) pontja

b) pontja
Munkakör megnevezése

ügyvezető műszaki, egyben általános helyettese
ügyvezető gazdasági helyettese, egyben ügyvezető
ügyvezető foglalkoztatási helyettese
ügyvezető termelési helyettese

Személyi
alapbér
(Ft/hó)

520 000

Időbér

Teljesítménybér

Az időbért
megalapozó
időtartam

nincs

nincs

nincs

A teljesítménybért
megalapozó
teljesítménykövetelmények

cb) pontja

nincs
200 000
lásd ügyvezetőnél

cc) pontja

Végkielégítés
mértéke
(hónap)

Felmondási
idő mértéke
(nap)

Az Mt. 228. §
alapján
kikötött
időtartam

nincs
9 hónap

50 nap

nincs

Az Mt. 228. §
alapján és a
kötelezettség
vállalás ellenértéke

nincs

A 2009. évi CXXII. törvény 2. § (1) bekezdés
a) pontja

ca) pontja

b) pontja

Mt. 208.§ (2) bek. szerinti vezető(k) neve

Munkakör megnevezése

Személyi
alapbér
(Ft/hó)

Időbér

Teljesítménybér

Az időbért
megalapozó
időtartam

A teljesítménybért
megalapozó
teljesítménykövetelmények

-

-

-

-

-

-

-

a) pontja

b) pontja

cb) pontja
Béren kívüli
juttatás
(Ft/év)

Önkéntes nyugdíjpénztári
munkáltatói hozzájárulás
(rend-szeres jövedelem %a)

-

-

-

Béren kívüli
juttatás
(Ft/év)

Önkéntes nyugdíjpénztári
munkáltatói hozzájárulás
(rend-szeres jövedelem %a)

Egészségpénztári
munkáltatói
hozzájárulás
(Ft/hó)

200 000

nincs

nincs

cc) pontja

Felmondási
idő mértéke
(nap)

Az Mt. 228. §
alapján
kikötött
időtartam

Az Mt. 228. §
alapján és a
kötelezettség
vállalás ellenértéke

-

-

-

Végkielégítés
mértéke
(hónap)

Felmondási
idő mértéke
(nap)

Az Mt. 228. §
alapján
kikötött
időtartam

Az Mt. 228. §
alapján és a
kötelezettség
vállalás ellenértéke

4 hónap

60 nap

nincs

nincs

A 2009. évi CXXII. törvény 2. § (1) bekezdés

Az elkülönült szervezeti egységet vezető munkavállalók

Kapusi Marianna Márta
Békesné Gattyán Erika hivatásos szolgálati jogviszonyban álló
Erdős Tibor Jenő hivatásos szolgálati jogviszonyban álló
Hromek Zsolt hivatásos szolgálati jogviszonyban álló
Kapusi Tamás hivatásos szolgálati jogviszonyban álló
Kosztolányi Gábor hivatásos szolgálati jogviszonyban álló
Krausz Zoltánné hivatásos jogviszonyban álló
Solymos Gabriella hivatásos szolgálati jogviszonyban álló
Vastag Lajos hivatásos szolgálati jogviszonyban álló

Munkakör megnevezése

pénzügyi és számviteli osztályvezető
humánpolitikai osztályvezető
növénytermesztési osztályvezető
sertéstenyésztési osztályvezető
foglalkoztatási osztályvezető
biztonsági vezető
szolgáltatási osztályvezető
ipari kooperációs osztályvezető
szarvasmarha-tenyésztési osztályvezető

ca) pontja
Személyi
alapbér
(Ft/hó)

Időbér

Teljesítménybér

Az időbért
megalapozó
időtartam

A teljesítménybért
megalapozó
teljesítménykövetelmények

480 000

nincs

nincs

nincs

nincs

A 2009. évi CXXII. törvény 2. § (1) bekezdés
a) pontja

b) pontja

da) pontja

db) pontja

dc) pontja

Felügyelő bizottsági tagok neve

Tisztség

Megbízási díj
Ft/hó

Megbízási díjon felüli
egyéb járandóság

A jogviszony megszűnése esetén
járó pénzbeli juttatások

nincs
nincs
nincs
nincs

nincs
nincs
nincs
nincs

Dr. Dávidné Bánrévi Erika
Berekmériné Bogáti Zsuzsanna
dr. Sáska Erzsébet Anikó
Kovács Attila

FB elnök
FB tag
FB tag
FB tag

75 600
60 500
60 500
60 500

cb) pontja

cc) pontja

