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ELŐTERJESZTÉS 
a Hatvani Közétkeztetési Kft. 2022. évi üzleti tervének elfogadásáról, az ügyvezető 

munkaszerződésének módosításáról és az ügyvezető részére célprémium feladat kiírásáról 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-034409, székhely: 3000 
Hatvan, Géza fejedelem utca 2.) a 884/2013.(XII.12.) számú képviselő-testületi határozat keretében 
Hatvan Város Önkormányzata által alapított és kizárólagosan az önkormányzat tulajdonában álló 
gazdasági társaság. 
 

I.  A társaság 2022. évi üzleti tervéről 
 
A társaság gazdálkodásának alapvető célkitűzéseit, valamint a társaság által elvégzendő 
közszolgáltatási, és egyéb gazdasági tevékenységek pénzügyi számításait és mutatóit, valamint az 
alapító által meghatározott gazdálkodási elveket az alapító által elfogadott üzleti terv tartalmazza. A 
társaság ügyvezetése elkészítette a 2022. gazdasági évre vonatkozó üzleti tervet, ami az előterjesztés 1. 
számú mellékletét képezi. 
 
Az üzleti tervet a társaságnál működő felügyelőbizottság részletesen áttekintette és azt elfogadásra 
javasolja. A felügyelőbizottsági ülés jegyzőkönyvének kivonata az előterjesztés 2. számú mellékletét 
képezi. 
 

II. Az ügyvezető munkaszerződésének módosításáról 
 
A Hatvani Közétkeztetési Kft. ügyvezetésével kapcsolatos feladatokat Kodákné Nagy Ágnes 2019. 
november 12. napjától kezdődő és határozatlan időre szóló munkaviszony keretében látja el.  
 
A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 
703/2021. (XII. 15.) Korm. rendelet alapján megemelkedett a garantált bérminimum összege, melyre 
tekintettel az ügyvezető munkabérének a felülvizsgálta vált szükségessé. 
 
Az ügyvezető jelenlegi munkabére havi bruttó 486.000,- Ft, melyet javaslok 2022. január 1. napjától 
kezdődő hatállyal havi bruttó 700.000,- Ft összegre emelni, és ennek megfelelően az ügyvezető 
munkaszerződését módosítani. 
 
A munkaszerződést módosító okirat az előterjesztés 3. számú mellékletét képezi. 
 

III. Célprémium feladat kiírásáról 
 
A társaság működése szempontjából kiemelkedően fontos feladatok elérése érdekében – az elmúlt 
évek gyakorlatának megfelelően – célprémium feladatokat javaslok kiírni az ügyvezető részére az 
előterjesztés 4. számú melléklete szerint.  
Az ügyvezető a célprémium feladatok megvalósítása esetén a kiírásban meghatározott prémiumra 
jogosult. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti előterjesztést szíveskedjen megtárgyalni, 
véleményezni, és az alábbi határozati javaslatokat elfogadni. 



 
1. Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Közétkeztetési Korlátolt 
Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-034409, székhely: 3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2.) 
egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve a Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társaság 
2022. gazdasági évre vonatkozó üzleti tervét jóváhagyja. 
 
Határidő: 2022. február 28. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
 
2. Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Közétkeztetési Korlátolt 
Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-034409, székhely: 3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2.) 
egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve Kodákné Nagy Ágnes ügyvezető munkaszerződését a 
határozat mellékletét képező módosító okiratban foglaltaknak megfelelően 2022. január 1. napjától 
kezdődő hatállyal módosítja akként, hogy az ügyvezető munkabérét havi bruttó 700.000,- Ft összegre 
emeli fel. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a munkaszerződést módosító okirat 
aláírására. 
 
Határidő: 2022. február 28. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
 
3. Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Közétkeztetési Korlátolt 
Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-034409, székhely: 3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2.) 
egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve a Hatvani Közétkeztetési Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság ügyvezetője részére a határozat mellékletében meghatározottak szerint 
célprémium feladatot ír ki. 
 
Határidő: 2022. február 28. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
 
Hatvan, 2022. február 15. 
 
 Horváth Richárd 
 polgármester 
 
Látta: 
 
 dr. Kovács Éva 
 jegyző  
 





















Munkaszerződést módosító okirat 
 
Amely alulírott napon és helyen létrejött egyrészről: 
 
Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társaság 
 - székhelye: 3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2 
 - cg.száma: 10-09-034409 
 - adószáma: 24799591-2-10 
 - képviseli: Horváth Richárd polgármester 
 - mint munkáltató / a továbbiakban munkáltató / 
másrészről:  
Kodákné Nagy Ágnes 

- Születési hely és idő:  
- Anyja születési neve:  
- Lakcím:  
- Adóazonosító jele:  
- mint munkavállaló / a továbbiakban munkavállaló / 

 
között az alábbi feltételek mellett: 
 
1./ Szerződő felek megállapítják, hogy munkáltató munkavállalót 2019. november 12. napjától kezdődő hatállyal 
munkaviszony keretében határozatlan időre alkalmazza. 
 
Felek a fenti időtartamra fennálló munkaviszony alapját képező munkaszerződést 2022. január 1. nap hatállyal 
egyező és közös akarat elhatározással az alábbiak szerint módosítják:  
 
2./ Felek a jelen munkaszerződésre vonatkozóan a munkakör fogalmát az alábbiakban határozzák meg: 
 
Munkavállaló munkaköre:  ügyvezető 
 
- Munkavállaló munkakörébe tartozó feladatok:  
 
Munkavállaló munkaköre: munkáltató, mint gazdasági társaság vezető tisztségviselőjeként, a gazdasági társaság 
alapító okiratában, szervezeti és működési szabályzatában, ügyrendjében és egyéb szabályzataiban foglalt 
feladatok elvégzése. 
 
A munkavállaló munkakörébe tartozó részletes feladatokat a társaság szervezeti és működési szabályzata, 
valamint a Hatvan Város Önkormányzatával megkötött közszolgáltatási szerződésben meghatározottak alapján 
készített munkaköri leírás tartalmazza. Munkavállaló kijelenti, hogy – a munkáltató részletesen tájékoztatta a 
munkakörébe tartozó feladatokról, melyeket megismert és magára nézve kötelezőnek ismert el.  

 
Munkavállaló nyilatkozik, hogy a munkakör ellátásához a vonatkozó jogszabályokban meghatározott 
szakképzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkezik. 
 
 - Munkavállaló személyi alapbére: - bruttó 700.000,-Ft/hó, azaz bruttó Hétszázezer forint/hó  
 
 
Szerződő Felek között 2019. november 12. napján kelt munkaszerződés jelen módosító okirattal nem érintett 
rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak. 
 
Jelen okiratot felek elolvasás és kellő megértés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt alulírott helyen és 
napon saját kezűleg, jóváhagyólag aláírták. 

Hatvan, 2022. február 24. 
 
 
 
 

Hatvani Közétkeztetési Kft. 
képviseli: Horváth Richárd polgármester 

munkáltató 

Kodákné Nagy Ágnes 
munkavállaló 

 



HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

3000 Hatvan, Kossuth tér 2. 

 

Célprémium feladat kiírás 

 

Kodákné Nagy Ágnes, a Hatvani Közétkeztetési Kft. (a továbbiakban: Közétkeztetési Kft.) 
ügyvezetője részére.  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta a Közétkeztetési Kft 2022. évi üzleti 
tervét.  

A képviselő-testület az üzleti tervben rögzített célok megvalósításának ösztönzése, így különösen az 
élelmezési napok számának növelése és a társaság eredményes működése, vagyonának gyarapítása 
érdekében az ügyvezető részére az alábbi célprémium feladatokat határozza meg.  

1. A célprémium kifizetésének feltétele: 2022. évben az élelmezési napok száma érje el a 
419 312-es számot. 

 
Kifizethető prémium: a célszám elérése esetén a 2022. évi éves alapbér 10%-a.  
 
A tervben rögzített éves szintű élelmezési napok száma – mint cél-szám – korrigálandó a 
COVID-19 járvánnyal összefüggésben elrendelt veszélyhelyzet alatti karantén miatt kieső 
élelmezési napok számával.     
Terv alatti teljesítés esetén arányosításra kerül sor, a terv alatti teljesítés esetén minden 1 %-os 
élelmezési nap-szám csökkenéssel a kifizethető prémium mértéke 1 %-kal csökken. 
 
Értékelés és kifizetés határideje: A 2022. évi beszámoló jóváhagyásakor. 

2. A célprémium kifizetésének feltétele: A társaság a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 
által végzett ellenőrzéseken a jelenlegi szakmai szempontú és működésével közvetlenül 
összefüggő minősítéseit tartsa meg vagy magasabb minősítési eredményt érjen el.  

Kifizethető prémium: a célszám elérése esetén a 2022. évi éves alapbér 10%-a. 
 

Értékelés és kifizetés határideje: A 2022. évi beszámoló jóváhagyásakor. 
 
A képviselő-testület fenntartja azt a jogát, hogy amennyiben az ügyvezető a 2022. év során 
munkájában súlyos mulasztást vagy fegyelmi vétséget követ el, a prémium feladat teljesítés ellenére is 
a kifizetést megvonja vagy csökkentse.  
 
Egyebekben az Önkormányzat gazdasági társaságaira vonatkozó javadalmazási szabályzat és a Munka 
Törvénykönyve előírásai az irányadók. 
 
Hatvan, 2022. február 24. 
 
 
 Horváth Richárd 
 polgármester 


