A D A T K Ö Z L É S

175/2009. (VIII. 29.) Korm. rendelet
a köztulajdonban álló gazdasági társaságok működésének átláthatóbbá tételéről



Adatközlő gazdasági társaság megnevezése, adatai : 

Egerszegi Sportcsarnok és Stadion Kft
8900 Zalaegerszeg, Stadion u. 3.
Adószám : 13955106-2-20
Cégbírósági bejegyzés száma : 20-09-067752
Tulajdonos . Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata
                     8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 17-19.
                     tulajdonosi hányad : 100%


A Társaság ügyvezető igazgatói feladatait  a Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének  217/2007. sz. határozata alapján
Kugler László ( 8900 Zalaegerszeg, Nyíres u. 25., szül. Zalaegerszeg 
1963. 03. 24., anyja neve Németh Magdolna, adóazonosító jel 8351450774,
TAJ szám 024 867 267 ) látja el megbízási szerződés keretében, mely határozott időtartamra,
2007. október 1. napjától kezdődő 5 éves időtartamra, azaz 2012. szeptember 30-ig szól.

Az ügyvezetőt havi bruttó 320.000 Ft megbízási díj illeti meg.
A megbízási díjon felül az éves megbízási díjának 2 %-ának megfelelő összegű ruházati költségtérítésre, és 4 %-os mértékig élet- és balesetbiztosítás kötésére jogosult.
A jogviszony megszűnése esetén járó pénzbeli juttatásokról a megbízási szerződés nem rendelkezik.
A tulajdonos az ügyvezető 2009. évi prémiumfeltételeit a következők szerint állapítja meg :
1. Az éves személyi alapbér 10 %-ának megfelelő prémium fizethető ki az üzleti tervben szereplő -12.276 eFt  adózás előtti eredmény teljesítése esetén, további 
1 % minden 200.000 Ft-os túlteljesítése esetén, maximum 15 % erejéig.
2. Az éves személyi alapbér 10 %-ának megfelelő prémium fizethető ki az üzleti tervben szereplő 59.985 eFt nettó árbevétel teljesítése esetén, további 1 % minden 200.000 Ft-os túlteljesítése esetén, maximum 15 % erejéig.
3. A Társaság rendelkezésére álló, a számlavezető bank által biztosított 10 MFt hitelkeret túl nem lépése esetén személyi juttatásának 35 %-ának megfelelő prémium adható.
4. A Társaság a város imázsának javítása érdekében valósítson meg 2009. évben egy kiemelkedő  jelentőségű sport- vagy kulturális rendezvényt. A feladat teljesítéséért az éves személyi alapbér 15 %-a adható.
A kifizethető összes prémium mértéke az éves személyi alapbér maximum
100 %-a. A feladatok időarányos teljesítése esetén év közben egy alkalommal legfeljebb 50 %-os mértékig prémiumelőleg fizethető ki, amelyet a felügyelő bizottság javaslatára a polgármester engedélyez. ( a ZMJVK 296/2008. sz. határozata )



A Társaság felügyelő bizottsága

Elnök : Boyér Sándor  (anyja neve : Czirkovics Klára )
            8900 Zalaegerszeg, Hegyalja u. 29. 4/12.
            jogviszony kezdete : 2007. 12. 20.
                                    vége : 2010. 05. 31.
            javadalmazás : 21.000 Ft/hó

Tagok : Beretzky Péter (anyja neve : dr. Molnár Etelka)
             8900 Zalaegerszeg, Átalszegett u. 11. 1/6.
             jogviszony kezdete : 2007. 03. 29.
                                    vége : 2010. 05. 31.
             javadalmazás : 17.000 Ft/hó

             
             Szita Péter (anyja neve : Polgár Ida)
             8900 Zalaegerszeg, Béke u. 18.
             jogviszony kezdete : 2007. 03. 29.
                                    vége : 2010. 05. 31.
             javadalmazás : 17.000 Ft/hó


            Takács Éva (anyja neve : Tóth Borbála)
             8900 Zalaegerszeg, Cserhegyi u. 14.
             jogviszony kezdete : 2007. 03. 29.
                                    vége : 2010. 05. 31.
             javadalmazás : 17.000 Ft/hó


