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Általános rendelkezések 

 

Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: SZMSZ) a Polgári Törvény-

könyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a cégnyilvántartásról, a cégnyilvános-

ságról és a bírósági cégeljárásról szóló 2006. évi V. törvény alapján készült. Figyelem-

be veszi a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény rendelkezéseit, valamint a munka-

joggal kapcsolatos törvényi rendelkezéseket. 

 

Az SZMSZ a társaság vezetésének és gazdálkodásának, a Kft. jellegének megfelelő 

szabályokat tartalmazza, így: 

• a társaságra, működésére jellemző, nagyrészt hosszabb időre érvényes adato-

kat, alapvető elveket és előírásokat, tevékenységi körét, 

• a társaság szervezeti felépítését, általános működési rendelkezéseit, belső sza-

bályozásait, 

• a társaság vezető és ellenőrző szerveit, azok feladatait és jogkörét, a dolgozók 

jogait és kötelezettségeit. 

Az SZMSZ betartása (betartatása) a tárasaság tagjainak, vezetőinek és alkalmazottai-

nak elsőrendű kötelessége. 

 

I. A társaság fontosabb adatai 

 

A társaság cégneve:  Várpalotai Hírcentrum Nonprofit Korlátolt Felelőssé-

gű Társaság 

A társaság rövidített cégneve: Várpalotai Hírcentrum Nonprofit Kft. 

Székhelye:  H-8100 Várpalota, Szent István u. 16.  

Telefon:  +36-88-744-488 

Telephelye:  székhelyén 

Cégjegyzékszám: 19 09 515791 

Cégforma: korlátolt felelősségű társaság 

Bejegyezve: 2012.10.24. 

Elektronikus elérhetőség: www.hircentrumtv.hu 

A cég bélyegzője: hivatalos tevékenysége során a Várpalotai Hírcent-

rum Nonprofit Kft. bélyegzőjét használja 

A társaság alapítója: Várpalota Város Önkormányzata 

A tulajdonosi jog gyakorlója: Várpalota Város Önkormányzata 

A cég jegyzett tőkéje: 3.000.000 Ft 

A cég adószáma:  24145143-2-19 

A cég számlaszáma:  10404883-50526681-85561000 

A képviseletre jogosult adatai: Horváth Tamás József 

anyja neve: Takács Mária Etelka 

lakcím: 8100 Várpalota, Mandulás ltp. 33/4. 

adószám: 8356232767 

képviselet módja: önálló 

jogviszony: 2016. november 8.-2021. november 8. 
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A könyvvizsgáló adatai:  Tömpe és Társa Kft. 

A könyvvizsgáló cégjegyzékszáma: 19-09-516791 

A könyvvizsgáló: Kiss Mária 

 

A társaság felügyelő bizottságának tagjai: 

 

 Csóti Tamás Lászlóné (Molnár Margit) 

 8100 Várpalota, Körmöcbánya utca 6. 1/7 

 Jogviszony kezdete és vége: 2014. december 1. – 2019. december 31. 

 

 Csöngető Petra (Csöngető Petra) 

 8100 Várpalota, Semmelweis utca 48 

 Jogviszony kezdete és vége: 2014. december 1. – 2019. december 31. 

 

 Homoki Ferencné (Rémai Zsuzsanna) 

 8100 Várpalota, Keszy Balázs utca 20 

 Jogviszony kezdete és vége: 2014. december 1. – 2019. december 31. 

 

II. A társaság tevékenységi köre(i) 

 

 Főtevékenység 

  60.20’08 Televízióműsor összeállítása, szolgáltatása 

 Egyéb tevékenységi kör(ök) 

   32.99’08 Egyéb m.n.s. feldolgozóipari tevékenység 

  58.14’08 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 

  58.19’08 Egyéb kiadói tevékenység 

  59.11’08 Film-, video-, televízióműsor-gyártás 

59.12’08 Film-, videogyártás, televíziós műsorfelvétel utómunká-

latai 

  59.13’08 Film-, video- és televízióprogram terjesztése 

  59.20’08 Hangfelvétel készítése, kiadása 

  62.01’08 Számítógépes programozás 

  62.09’08 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás 

  63.11’08 Adatfeldolgozás, web-hosting szolgáltatás 

  63.12’08 Világháló-portál szolgáltatás 

  63.91’08 Hírügynökségi tevékenység 

  73.11’08 Reklámügynöki tevékenység 

  73.12’08 Médiareklám 

  73.20’08 Piac-, közvélemény-kutatás 

  82.19’08 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás 

  82.30’08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése 

  82.99’08 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás 
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III. A Várpalotai Hírcentrum Nonprofit Kft. felépítése 

 Ügyvezető igazgató 

 Szakmai vezető 

 Gazdasági ügyintéző 

 Ügyfélszolgálati ügyintéző 

 Hirdetési tanácsadó 

 Szerkesztő-Riporter-Operatőrök 

 

IV. A Várpalotai Hírcentrum Nonprofit Kft. gazdálkodása 

Az intézmény önálló jogi személy. Munkáltatói és szakmai szempontból önálló, önálló 

költségvetéssel, bankszámlaszámmal. A költségvetés feletti teljes jogot az ügyvezetője 

gyakorolja. 
A Kft. ügyvezető által megbízott könyvelő iroda és könyvvizsgáló végzi a kimenő és 

bejövő számlákkal kapcsolatos teendőket, a pénzügyi törvényeknek és előírásoknak 

megfelelő módon. Az intézmény költségvetését az ügyvezető készíti el. Utalványozási 

és aláírási joga az ügyvezetőnek van. 
A gazdálkodásban alapvetően törekszik a kiadások és a bevételek egyensúlyának opti-

mális fenntartására, a takarékos üzemeltetésre  

 

V. A Várpalotai Hírcentrum Nonprofit Kft. Szervezeti felépítése 

Az intézmény élén az ügyvezető áll. Az ügyvezető igazgató tekintetében az alapvető 

munkáltatói jogokat a Várpalota Város Önkormányzata gyakorolja, az egyéb munkál-

tatói jogok pedig az ügyvezető igazgatót illetik. Az alkalmazottak munkáltatója az 

ügyvezető. A Várpalotai Hírcentrum Nonprofit Kft 9 főfoglalkozású (ügyvezető igaz-

gató, szakmai vezető, főszerkesztő, szerkesztő-riporter-operatőr 2 fő teljes munkaidős, 

1 fő félállású, 1 fő ügyfélszolgálati ügyintéző és 1 fő félállású hirdetési tanácsadó, va-

lamint 1 fő gazdasági ügyintéző) alkalmazottal látja el feladatát. 

A Kft. könyvelését és bérszámfejtését megbízás alapján a „PA-DO Palota” Kft. látja el. 

 

VI. A Várpalotai Hírcentrum Nonprofit Kft. kapcsolatrendszere 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő- testülete 

A legfőbb szerv hatáskörét az alapító gyakorolja. 

tulajdonosi jogkörében 

• jóváhagyja, elfogadja 

◦ a Társaság üzleti tervét; 

◦ a Felügyelő Bizottság írásbeli jelentésének és a könyvvizsgáló véleményé-

nek meghallgatását követően a számviteli törvény szerinti beszámolót 

◦ a beszámolóhoz kapcsolódó könyvvizsgálói jelentést; 

◦ az Alapító Okirat módosítását; 

◦ a Társaság törzstőkéjének felemelését; 

◦ a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatát; 

◦ a Társaság szakmai vezetőjének általános jellegű képviseleti joggal való 

felruházását; 
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• dönt 

◦ az ügyvezető és a könyvvizsgáló megválasztásáról, visszahívásáról, díjazá-

sáról; 

◦ a Társaság jogutód nélküli megszűnéséről, átalakulásáról; 

◦ a titoktartási kötelezettség alóli felmentésről írásban az ügyvezető, illetve a 

Felügyelő Bizottság tagjai, valamint a könyvvizsgáló esetében; 

◦ mindazon ügyekben, amelyek e jogszabály az Alapító hatáskörébe utal. 

Az Alapító által hozott határozatok felülvizsgálata 

Az ügyvezető, illetve a Felügyelő Bizottság tagja kérheti az Alapító által hozott 

határozatok bírósági felülvizsgálatát arra hivatkozással, hogy a határozat a Gt., 

vagy más jogszabály rendelkezéseibe, illetve az alapító okirat rendelkezéseibe 

ütközik.  

Várpalotai Hírcentrum Nonprofit Nonprofit Kft. 3 tagú Felügyelő Bizottsága 

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi 

CXXII. törvény (Tv) 4.§(1) és (3) bekezdéseinek rendelkezése szerint az Alapító a 

Társaságnál 3 (három) tagú Felügyelő Bizottságot hozott létre.  

 A Felügyelő Bizottság az Alapító érdekében ellenőrzi a Társaság ügyvezetését, 

a jogszabályok és az Alapító okirat előírásainak betartását, az Alapító határoza-

tainak végrehajtását. Ellenőrzi a Társaság gazdálkodását, az ügyvitel szabályo-

zottságát és szabályosságát. Figyelemmel kíséri a könyvvizsgáló tevékenysé-

gét, Ezekről megállapítást tehet, és arról az Alapítót értesíti. 

Humán Erőforrás Bizottság, és Pénzügyi Bizottság 

 A bizottság feladatkörébe tartozó döntéstervezetek tudomásul vételéről tárgyal 
 Személyes kapcsolattartás a bizottság illetékes szakembereivel. 

Polgármesteri Hivatal 

 Polgármester 

az ügyvezető tekintetében az alapvető munkáltatói jogok gyakorlása 

 Kabinet Iroda 

szakreferensi kapcsolat 

A Könyvvizsgálóval kapcsolattartásra jogosult személy az ügyvezető. 

 Együttműködés 

 A város kulturális intézményeivel; 

 Az oktatási intézményekkel; 

 A politikai, civil és sportegyesületekkel; 

 

MELLÉKLET 

Felügyelőbizottsági határozat 
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FÜGGELÉK 

 

Munkaköri leírások:  

 Ügyvezető igazgató 

 Szakmai vezető 

 Gazdasági ügyintéző 

 Ügyfélszolgálati ügyintéző 

 Hirdetési tanácsadó (félállású) 

 Szerkesztő-riporter-operatőr (főállású, főszerkesztő) 

 Szerkesztő-riporter-operatőr (főállású, grafikus) 

 Szerkesztő-riporter-operatőr (félállású) 
 

 

Záradék 

Jelen egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési Szabályzatot Várpalota 

Város Önkormányzata az Alapító képviseletében  ….…/2018. (április 26.) számú ha-

tározatával elfogadta. 


