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Név Tisztség/munkakör Javadalmazás 

Bilicz Csaba Vezérigazgató Megbízási díj: 530.000 Ft/hó 
Jutalom: a Zrt. hatályos Javadalmazási Szabályzatában 
foglaltak szerint, a Nagykanizsa MJV Közgyűlése által 
meghatározott teljesítmény-követelményhez kötött jutalom 
lehet. 
Cégautó használat: a vezérigazgató cégautó használatára a 
mindenkor érvényes adójogszabályok figyelembe vételével 
jogosult. 
Saját gk.: a Zrt.a vezérigazgató saját gépjárművének igazolt és 
szükséges használatát a mindenkor érvényes adójogszabályok 
figyelembe vételével elszámolás ellenében megtéríti. 
Egyéb ktg.térítés: a vezérigazgató a mindenkor érvényes 
adójogszabályok figyelembe vételével a társaság tulajdonát 
képező mobiltelefon használatára korlátlanul jogosult. 
 

Deme András Gazdasági igazgató Alapbér: 385.000 Ft 
Prémium, jutalom: Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és 
Szolgáltató Zrt. javadalmazási szabályzata alapján. 
Munkaviszony megszüntetése esetén a 2008. november 25.-
én kelt továbbfoglalkoztatási ajánlat alapján: a Kjt. 25/B§(6) 
pontja alapján az átvevő munkáltatónál létesített 
munkaviszonya megszűnése, illetve megszüntetése esetén a 
felmondási idő és végkielégítés tekintetében a jogviszonyra 
irányadó szabályok, illetve a megszüntetés átadásának 
időpontjában rá irányadó szabályokat (az Ingatlankezelési 
Intézménynél, az ajánlat aláírásának időpontjában hatályos 
Kollektív Szerződése), illetve a rá nézve kedvezőbb 
jogszabályokat kell alkalmazni.  
 
 

Kardos Tibor Műszaki igazgató Alapbér: 385.000 Ft 
Prémium, jutalom: Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és 
Szolgáltató Zrt. javadalmazási szabályzata alapján. 
Munkaviszony megszüntetése esetén a 2008. november 25.-
én kelt továbbfoglalkoztatási ajánlat alapján: a Kjt. 25/B§(6) 
pontja alapján az átvevő munkáltatónál létesített 
munkaviszonya megszűnése, illetve megszüntetése esetén a 
felmondási idő és végkielégítés tekintetében a jogviszonyra 
irányadó szabályok, illetve a megszüntetés átadásának 
időpontjában rá irányadó szabályokat (az Ingatlankezelési 
Intézménynél, az ajánlat aláírásának időpontjában hatályos 
Kollektív Szerződése), illetve a rá nézve kedvezőbb 
jogszabályokat kell alkalmazni.  
 
 



Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. 
Cím: 8800 Nagykanizsa Garay u. 21. 
Tel: +36 93 311 241 
Web: nkvg.hu 
Email: nkvg@nagykanizsa.hu 

 

 
 

A Nagykanizsa 
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és Szolgáltató Zrt. 
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Boa Sándor 
Horváth Péter 
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