Közzétételi kötelezettség
2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról *
63. §
(2) A korlátolt felelősségű társaság és a részvénytársaság a bejegyzését követően írásbeli képviselete, illetve hivatalos levelezése során ideértve az elektronikus levelezést is -, valamint a honlapján köteles feltüntetni a céget nyilvántartó cégbíróság nevét, a cég nevét és
székhelyét, a cég cégjegyzékszámát, továbbá szükség szerint a cég felszámolására, illetve végelszámolására utaló toldatot. A cég - választása
szerint - feltüntetheti a jegyzett tőkéjét is. Ebben az esetben azonban a cégjegyzékben szereplő jegyzett tőke feltüntetése mellett meg kell
jelölni annak ténylegesen rendelkezésre bocsátott összegét is.

Bükkszentkereszt Szolgáltató Kft. cég adatai:
Cég név :

Bükkszentkereszt Szolgáltató Kft.

Cég székhely:

3557 Bükkszentkereszt, Kossuth utca 24. Céget

nyilvántartó Cégbíróság:

Miskolci Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzékszám:

Cg.05-09-010664

Cég adószáma:

13109219205

2009. évi CXXII. törvény a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről *
2. § (1) * A köztulajdonban álló gazdasági társaság a közzététel időpontjában fennálló adatok alapján közzéteszi a vezető tisztségviselők,
a felügyelőbizottsági tagok, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 208. §-a szerint vezető állású
munkavállalók, valamint az önállóan cégjegyzésre vagy a bankszámla feletti rendelkezésre jogosult munkavállalók
a) nevét,
b) tisztségét vagy munkakörét,
c) munkaviszonyban álló személy esetében
ca) a munkavállaló részére a munkaviszonya alapján közvetlenül vagy közvetve nyújtott pénzbeli juttatásokat, ezen belül külön
feltüntetve alapbérét, egyéb időbérét, teljesítménybérét, valamint az időbért megalapozó időtartamot, illetve a teljesítménybért megalapozó
teljesítménykövetelményeket,
cb) az Mt., kollektív szerződés, illetve a munkaszerződés alapján járó mértéket megjelölve a munkavállalóra irányadó végkielégítés,
illetve felmondási idő időtartamát,
cc) az Mt. 228. § alapján kikötött időtartamot és a kötelezettség vállalásának ellenértékét,

d) a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (a továbbiakban: Gt.) 22. § (2) bekezdés a) pontja szerinti jogviszony, valamint
a felügyelőbizottsági tagok esetén
da) a megbízási díjat,
db) a megbízási díjon felüli egyéb járandóságokat,
dc) a jogviszony megszűnése esetén járó pénzbeli juttatásokat.
(2) A köztulajdonban álló gazdasági társaság a közzététel időpontjában fennálló adatok alapján a másokkal együttesen cégjegyzésre vagy
a bankszámla feletti rendelkezésre jogosult munkavállalók, valamint a munkáltató működése szempontjából meghatározó jelentőségű egyéb
munkavállalók esetében az (1) bekezdés b)-c) pontjában meghatározott adatokat teszi közzé.

Vezető tisztségviselők javadalmazásának közzététele a Bükkszentkereszt
Szolgáltató Kft.-nél
Felügyelőbizottság:
Név

Tisztség

Császár István
Balogh Emma
Szolnoki Csaba

felügyelőbizottsági tag, elnök
felügyelőbizottsági tag,
felügyelőbizottsági tag,

Végkielégítés:

nincs

Ügyvezető

Négyesi Bernadett

Cég képviselete:
Bruttó munkabér:
Ügyvezetői megbízás érvényessége:
Munkaviszony megszűnése esetén:
Felmondási idő:

Egyedül
330.000 Ft / hó
határozatlan

Tiszteletdíj

2012. évi I. törvény Munka
Törvénykönyve szerint
Végkielégítés mértéke
2012. évi I. törvény Munka
Törvénykönyve szerint
Bankszámla feletti rendelkezési Egy

0 Ft / hó
0 Ft / hó
0 Ft / hó

Bankszámla feletti rendelkezési jog:
Ügyvezető

Egyedül

