Az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
Törvény értelmében a közfeladatot ellátó szervre vonatkozó szabályok alapján az alábbi adatok
közzétételére kötelezett:
Szerdahelyi József Nonprofit Kft.
A közfeladatot ellátó szerv
Név: Szerdahelyi József Nonprofit Kft.
hivatalos neve, székhelye, postai
Székhely: 6800 Hódmezővásárhely, Andrássy út 1.
címe, telefon- és mobilszáma,
Postacím: 6800 Hódmezővásárhely, Andrássy út 1.
elektronikus levélcíme, honlapja,
Telefonszám: 06/62/249-188; 249-121
ügyfélszolgálatának elérhetőségei
Mobil: 30/977-2037
E-mail: vtv@vasarhelyitv.hu
Web: www.vasarhelyitv.hu
A közfeladatot ellátó szerv
vezetőjének neve, beosztása,
elérhetősége (telefonszáma,
elektronikus levélcíme)

Név: Rókus Ákos
Beosztás: ügyvezető igazgató
Telefonszám: 06/62/249-188
Mobil: 30/995-3993
E-mail: rokusa@hodmezovasarhely.hu
A 354/2013. (09.09.) Kgy. határozat alapján:
Az ügyvezető megbízási díja br. 250.000,- Ft
A megbízási díjon felüli egyéb járandóságok 0,- Ft
A jogviszony megszűnése esetén járó pénzbeli juttatások 0,- Ft
Az ügyvezető megbízatása: 2013.09.16. napjától 2018.09.15. napjáig
tart.

Felügyelő bizottsági tagok

A 63/2017. (II.03.) Kgy. határozat alapján a felügyelő
bizottsági tagok:
- Burzon Mária
- Tóth Sándorné
- Mészáros Zoltán
A felügyelő bizottsági tagok megbízási díja: 0,- Ft
A megbízási díjon felüli egyéb járandóságok: 0,- Ft
A jogviszony megszűnése esetén járó pénzbeli juttatások: 0,- Ft
A felügyelő bizottsági tagok megbízatása: 2017.01.01. napjától
2019.12.31. napjáig tart.

A közfeladatot ellátó szerv felettes, Név: Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság
illetve felügyeleti szervének,
Székhely: 1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.
hatósági döntései tekintetében a
Postacím: 1525. Pf. 75
fellebbezés elbírálására jogosult
Telefonszám: (06 1) 457 7100
szervnek, ennek hiányában a
Fax: (06 1) 356 5520
közfeladatot ellátó szerv felett
E-mail: info@nmhh.hu
törvényességi ellenőrzést gyakorló Web: www.nmhh.hu
szervnek az 1. pontban
meghatározott adatai
A közfeladatot ellátó szerv
- Szerkesztőség
szervezeti felépítése szervezeti
feladatok: műsorszolgáltatási feladatok elvégzése
egységek megjelölésével, az egyes - Gazdasági terület
szervezeti egységek feladatai
feladatok: gazdasági, munkaügyi, egyéb adminisztráció
- Marketing
feladatok: reklámtevékenység elvégzése
Foglalkoztatási, bérezési adatok:
Bérköltség: 33.836 eFt
Megbízási díj: 13.323 eFt
Állandó állományi létszám: 14 fő

