
Hiányos a céges üvegzseb 

A határidı tegnap lejárt: Csongrádon az utolsó pillanatra hagyták az 
önkormányzati cégvezetık béreinek és juttatásainak nyilvánosságra hozatalát. 
Vásárhelyen hetekkel ezelıtt közzétették az adatokat, Makó is teljesítette az 
elıírásokat. Szentes mára ígérte a hiánypótlást. 

Tegnap járt le a határidı, ameddig nyilvánosságra 
kellett hozni az önkormányzati cégek vezetı beosztású 
munkavállalóinak és a menedzserszerzıdéssel 
rendelkezıknek a fizetését, jutalmait, valamint a 
jogviszony megszüntetése esetére járó juttatásaikat. A 
jogszabály szerint ezt saját honlapjukon kellett 
megtenniük a társaságoknak. Amivel nem számolt a 
jogalkotó, hogy több helyi cégnek egyáltalán nincs 
internetes portálja. Hódmezıvásárhely úgy oldotta meg 
ezt a problémát, hogy már szeptember elsején 
közzétette a város honlapján az adatokat, amelyeket 
lapunkban is közöltünk. 
 
Tegnap délelıtt már Makó hivatalos weboldalán is fellelhetık voltak az információk. 
A Makói Fürdıfejlesztı Kft. ügyvezetıje, Fodor Gabriella havi megbízási díja 350 ezer 
forint, ezen felül 6000 forint étkezési hozzájárulást kap, a Makói Városfejlesztı Kft. 
irányításáért viszont nem kap semmit. A kommunális cég vezetıjének, Nagy 
Nándornak szintén 350 ezer forint jár, de ı alapbérként kapja, 5000 forintos étkezési 
utalvánnyal. A Makói Kulturális-Közmővelıdési Nonprofit Kft. élén Bálint Mártának 
bruttó félmillió forint a fizetése. A víziközmő- társaság vezérigazgatójának, Medgyesi 
Pálnak 570 ezer, a fımérnök Németh Csabának 470 ezer, a fıkönyvelı Bihari 
Ferencnének pedig 330 ezer az alapbére. İk prémiumot is kaphatnak, legfeljebb 
alapbérük 70, 45, illetve 40 százalékát. Rácz Csaba, a városi tévé vezetıje riporteri 
és ügyvezetıi munkájáért külön-külön 175 ezer forintot kap. A Makói Gyógyfürdı Kft. 
ügyvezetıjének, Kovacsics Imrének 500 ezer forint az alapbére. A 
felügyelıbizottságok közül csak a víziközmő kft. felügyelıbizottságának (fb) tagjai 
kapnak juttatást: átlagosan közel 60 ezer forintot. 
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Értesülni szeretnék a napi friss helyi 
hírekrıl! E-mailemre levél érkezik, 
amelyben megerısítem a 
feliratkozást. 
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Csongrádon sincs minden városi cégnek honlapja, ezért a városi weboldalra kerültek 
föl az adatok – tegnap késı délután. A Piroskavárosi Nonprofit Kft. ügyvezetıje, 
Kállainé Fodor Marianna alapbérként 141 ezer 300 forintot kap, illetve havi 1200 
kilométerig fizetik az autóhasználatát. Minden fb-tag 30, az fb-elnök 50 ezret kap 
havonta. A rendelıintézetet mőködtetı társaság ügyvezetıjének, Sipos Tibornak 397 
ezer forint az alapbére, az fb-tagoknak 35 ezer, az fb-elnöknek 53 ezer a megbízási 
díja. A víz és kommunális kft.-nél Balogh Pál ügyvezetınek havi 480 ezer forint a 
fizetése, az fb-elnök 65 ezres, az fb-tagok 43 ezres megbízási díjat kapnak. 
 
Tegnap lapzártánkig Szentes és a weboldallal is rendelkezı önkormányzati cégek 
honlapján sem találtunk a vezetık bérezésérıl friss információt. Érdeklıdésünkre 
Sztantics Csaba jegyzı elmondta, mivel nincs minden városi cégnek netes portálja, a 
www.szentes.hu-ra fognak felkerülni az adatok – lehet, hogy csak a mai napon. A 
jegyzı hozzátette, bár kötelezettségük van a társaságoknak, a késés nem jár 
szankcióval, ez ugyanis nem szerepel a jogszabályban.  

Vásárhelyen már hetekkel ezelıtt közzétették az adatokat a város honlapján. 
(Kattintson a nagyításhoz!)
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