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ELŐTERJESZTÉS 
a HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Kft. 2022. évi üzleti tervének 

elfogadásáról, az ügyvezető munkaszerződésének módosításáról és az ügyvezető részére 
célprémium feladat kiírásáról 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Hatvan Város Önkormányzata alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a HATVANI MÉDIA és 
Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Kft.-nek (cg.száma: 10-09-032167, székhely: 3000 
Hatvan, Kossuth tér 2.).  
 

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 MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetésével kapcsolatos 
feladatokat dr. Borbás Zsuzsanna Éva 2018. február 1. 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 594.000,- 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 MÉDIA és 
Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-032167, 
székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve a HATVANI 
MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú 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 MÉDIA és 
Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-032167, 
székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve dr. Borbás 
Zsuzsanna Éva 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 MÉDIA és 
Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-032167, 
székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve a HATVANI 
MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú 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  
 















 
M u n k a s z e r z ő d é s t 

módosító okirat 
 
Amely alulírott napon és helyen létrejött egyrészről: 
 
HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező  
Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 
 
székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. 
 - cg.száma: 10-09-032167 
 - adószáma: 23467323-2-10 
 - képviseli: Horváth Richárd polgármester 
 - mint munkáltató / a továbbiakban munkáltató / 
 
másrészről:  
dr. Borbás Zsuzsanna Éva 
 
- Születési hely és idő:  
- Anyja születési neve:  
- Lakcím:  
- Adóazonosító jele:  
- TAJ:  
- mint munkavállaló / a továbbiakban munkavállaló / 
 
között az alábbi feltételek mellett: 
 

1. Szerződő Felek megállapítják, hogy egymással 2018. január 31. napján munkaszerződést 
kötöttek, mely szerződést közös megegyezéssel módosítanak az alábbiak szerint: 

 
2. Szerződő Felek a munkaszerződés 2. pontjának személyi alapbérre vonatkozó rendelkezését az 

alábbiak szerint módosítják: 
 
 - Munkavállaló személyi alapbére: - bruttó 700.000,-Ft/hó, azaz Hétszázezer forint/hó  
 
3. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződésmódosítás rendelkezései 2022. 

január 1. napjától lépnek hatályba. 
 
4. A munkaszerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal 

hatályban maradnak. 
 
Jelen okiratot felek elolvasás és kellő megértés után, mint ügyleti akaratukkal mindenben egyezőt 
alulírott napon és helyen saját kezűleg, jóváhagyólag írták alá. 
 
Hatvan, 2022. február 24. 
 
 
 
HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező 
Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű 

Társaság 
képviseli: Horváth Richárd polgármester 

tulajdonos képviselője 
munkáltató 

dr. Borbás Zsuzsanna Éva 
munkavállaló 

 

 



HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

3000 Hatvan, Kossuth tér 2. 

 

Célprémium feladat kiírás 

 

Dr. Borbás Zsuzsanna, a HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Kft. (a 
továbbiakban: Hatvani Média Kft.) ügyvezetője részére.  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta a GSZ60 Kft. 2022. évi üzleti tervét.  

A képviselő-testület a 2022. évi üzleti tervben rögzített célok megvalósításának ösztönzése, így 
különösen a közszolgáltatási szerződésben rögzítettek megvalósítása, a társaság saját vagyonának 
megőrzése és a saját (vállalkozói) árbevétel növelése érdekében, az ügyvezető részére az alábbi 
célprémium feladatokat határozza meg. 

1. Az üzleti tervben rögzített 62 520 e Ft saját árbevételből (a közvetített szolgáltatások értéke 
nélküli) 25 100 e Ft vállalkozói árbevétel teljesítése. 
 
Kifizethető prémium: a 2022. évi éves alapbér 5%-a.  
Terv alatti teljesítésnél arányosításra nem kerül sor, de igazolhatóan a COVID-19 járvány 
alatti veszélyhelyzet miatt kieső bevétellel (pl. jegyárbevétel) az éves terv a prémium feladat 
értékelésénél korrigálandó.    
Terv feletti teljesítésnél a vállalkozói árbevétel minden további 1 %-kal történő túlteljesítése 
esetén az éves alapbér további 1 %-a, de maximum 5 % fizethető.  

             A célprémium kifizetésének feltétele, hogy a társaság saját vagyonát megőrizze. 
             (a 2022. évi társasági szintű eredmény nem lehet negatív!) 

 
Értékelés és kifizetés határideje: A 2022. évi éves beszámoló jóváhagyásakor. 
 

2. Feladat: 2022. évben 285 eFt adózás előtti eredmény elérése.   
Kifizethető prémium: a 2022. évi éves alapbér 10 %-a. 
Arányosításra sem terv alatti, sem terv feletti teljesítés esetén nem kerül sor.   
Értékelés és kifizetés határideje: A 2022. évi beszámoló jóváhagyásakor. 
 

A célprémium kifizetésének további feltétele (mindkét feladatpontnál), hogy a 2022. évre az 
Önkormányzat és a Hatvani Média Kft. között létrejött közszolgáltatási szerződésben rögzített 
feladatok maradéktalanul megvalósuljanak.   
A képviselő-testület fenntartja azt a jogát, hogy amennyiben a közszolgáltatási szerződésben foglaltak 
a társaság nem megfelelő munkája miatt csak részben teljesülnek, vagy az ügyvezető a 2022. év során 
munkájában súlyos mulasztást vagy fegyelmi vétséget követ el, a prémium feladat számszaki 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 


