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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 

2020. szeptember 24-i ülésére 

 

 

 

A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges. 

 

 

 

 

Tárgy:  Várpalotai Hírcentrum Nonprofit Kft. 2020. évi féléves beszámolója 

 

 

Előterjesztő:  Campanari-Talabér Márta polgármester 

 

 

Előkészítő:   Szabó Péter Dániel ügyvezető és Horváth Tamás ügyvezető 

   

 

Az előterjesztést megtárgyalta:  

Pénzügyi Bizottság 

 

 

Mellékletek:  

1. adattábla 

2. főkönyvi kivonat 

 

 

A határozati javaslat törvényességi szempontból megfelel. 

 

 

 

Ellenőrizte: 

 

 

Bérczes Beáta  Sándor Tamás       dr. Ignácz Anita Éva 

  jogi előadó         aljegyző           jegyző 

mailto:varpalota@varpalota.hu


Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2017. május 25-i ülésén meghozta 

81/2017. (V.25.) számú határozatát, melyben elfogadta az „Éves üzleti terv tevékenységi 

tervezésének és beszámolásának szabályozása az Önkormányzat többségi tulajdonában álló 

gazdasági társaságok és azok tulajdonában álló gazdasági társaságok részére" című 

szabályzatát. 

 

A szabályzat 5. pontja szerint:  

 

„5. A gazdasági társaságok a féléves eredményeikről az éves beszámoló részét képező, 

eredménykimutatás (mely a terv adatokat is tartalmazza) és a főkönyvi kivonat készítésével és 

megküldésével kötelesek beszámolni a Felügyelő Bizottság és Várpalota Város Önkormányzati 

Képviselő-testülete felé tárgyév szeptember 15. napjáig. Az eltérésekről szöveges értékelés 

keretében kell számot adni.” 

 

Szabó Péter Dániel és Horváth Tamás a Várpalotai Hírcentrum Nonprofit Kft. ügyvezetői 

megküldték a Kft. 2020. üzleti évről szóló féléves beszámolóját, amelyet mellékelten 

előterjesztek. 

 

A 2020. év első felében a társaság bevételei a terveknek megfelelően alakultak. Az anyag – és 

a személyi jellegű ráfordítások költsége nem érte el a tervezett szintet, ami a COVID-19 vírus 

magyarországi terjedésével magyarázható. A koronavírus-járvány miatt elrendelt 

veszélyhelyzet gazdasági hatásainak enyhítése érdekében a Kormány rendeletet alkotott, amely 

a veszélyeztett ágazatokban mind a munkavállalók, mind a munkáltatóik számára tartalmaz 

kedvezményeket. A társaság ezeket a kedvezményeket igénybe is vette 2020. márciustól 2020. 

július 31-ig. 

A félév eredménye jelenleg 2 856.- e Ft nyereség. 

 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámoló megvitatása után döntését meghozni 

szíveskedjen! 

 

 

V á r p a l o t a , 2020. szeptember 8. 

 

        Campanari-Talabér Márta 

             polgármester 

  



Várpalota Város Önkormányzati     határozati javaslat 

Képviselő-testülete 

8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. 

Tel.: (88) 592 –660 Fax: (88) 592-676 

  e-mail: varpalota@varpalota.hu 

 

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2020. szeptember 24-i ülésén a következő 

határozatot hozta: 

 

…/2020. (IX.24.) képviselő-testületi 

h a t á r o z a t : 

 

  

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Várpalotai Hírcentrum Nonprofit Kft. 

(8100 Várpalota, Szent István u. 16.) 2020. üzleti évről szóló féléves beszámolóját 

 

e l f o g a d j a. 

 

 

Határidő:  a döntés megküldésére: azonnal 

Felelős:    Campanari-Talabér Márta polgármester 

Végrehajtásban közreműködik: Bérczes Beáta jogi előadó 

 

 

V á r p a l o t a , 2020. szeptember 24. 

 

 

 

Campanari-Talabér Márta               dr. Ignácz Anita Éva 

        polgármester         jegyző 

 

 


