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ELŐTERJESZÉS 

a Hatvani Sportcsarnok Üzemeltető Kft. 2021. II. félévi feladat-végrehajtási tevékenységéről, a 
2021. évi számviteli törvény szerinti beszámolójáról, adózás utáni eredményének 

felhasználásáról és célprémium feladat kiértékeléséről 
 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Hatvani Sportcsarnok Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-034259, 
székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) az 537/2013.(VIII.29.) számú képviselő-testületi határozat 
keretében Hatvan Város Önkormányzata által alapított és kizárólagosan az önkormányzat tulajdonában 
álló gazdasági társaság. 
 

I.  A társaság 2021. II. félévi feladat végrehajtási tevékenysége 
 
A társaság ügyvezetése elkészítette a 2021. II. félévre vonatkozó feladat-végrehajtásról szóló 
beszámolót, amely tartalmazza a társaság 2021. II. félévi feladat-végrehajtásával kapcsolatos 
tevékenységét. A beszámoló az előterjesztés 1. számú mellékletét képezi. 
 
A társaság felügyelőbizottsága 2022. április 21. napján megtartott ülésén megtárgyalta a társaság 
2021. II. félévi feladat-végrehajtásáról szóló beszámolóját és felhatalmazta a felügyelőbizottság 
elnökét, hogy azt az alapítói jogokat gyakorló Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
részére jóváhagyás érdekében benyújtsa.  
 
A felügyelőbizottság 2022. április 21. napján készült határozatokat tartalmazó jegyzőkönyv kivonata 
az előterjesztés 2. számú mellékletét képezi. 
 

II.  A társaság 2021. évi pénzügyi beszámolója 
 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § a) pontja szerint a vagyonról és a 
költségvetés végrehajtásáról a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót kell 
készíteni.  
 
A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 4. §-a értelmében a gazdálkodó működéséről, vagyoni, 
pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az üzleti év könyveinek zárását követően, e törvényben 
meghatározott könyvvezetéssel alátámasztott beszámolót köteles – magyar nyelven – készíteni.  
 
A Kft. ügyvezetése elkészítette az előterjesztés 3. számú mellékletét képező 2021. évi egyszerűsített 
éves beszámolóját, melyet a társaság felügyelőbizottsága 2022. április 21. napján megtartott ülésén 
megtárgyalt és felhatalmazta a felügyelőbizottság elnökét, hogy azt az alapítói jogokat gyakorló 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére jóváhagyás érdekében a Ptk. 3:120. § (2) 
bekezdése alapján benyújtsa. 
 
Az éves beszámoló adatainak tanúsága szerint a társaság 
- jegyzett tőkéje:  5.000 eFt 
- saját tőkéje:  11.439 eFt 
- az eszközök és a források megegyező mérlegfőösszege:  33.268 eFt 
- adózott eredménye: 0 eFt 
 



 

A társaság könyvvizsgálója elvégezte a számvitelről szóló törvényben meghatározott 
könyvvizsgálatot. 
 
A társaság 2021. évi egyszerűsített éves beszámolójához a társaság könyvvizsgálatát ellátó, a 
cégjegyzékbe bejegyzett könyvvizsgálója csatolja a könyvvizsgálói jelentését, mely az előterjesztés 4. 
számú mellékletét képezi. 
 

III.  Célprémium 
 
A társaság ügyvezetése részére célprémium feladatok kerültek a 2021. gazdasági évben kiírásra. A 
célprémium feladatok részletesen elemezésre és kiértékelésre kerültek, mely vonatkozásában az 
értékelés eredményét az előterjesztés 5. számú melléklete tartalmazza. 
 
Ezen értékelés alapján megállapítható, hogy a kiírt célprémium feladatok nem kerültek teljesítésre, 
ezért az ügyvezető részére célprémium nem fizethető. 
 
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 Hatvani Sportcsarnok Üzemeltető Kft. 
(cg.száma: 10-09-034259, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) alapítója és egyszemélyes 
tulajdonosa a társaság 2021. II. féléves feladat-végrehajtásról szóló szöveges beszámolóját elfogadja. 
 
Határidő: 2022. április 29. 
Felelős: Hatvan város polgármestere  
 

 
2. Határozati javaslat 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint Hatvani Sportcsarnok Üzemeltető Kft. 
(cg.száma: 10-09-034259, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) alapítója és egyszemélyes 
tulajdonosa a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 4. §-a alapján a társaság 2021. évi egyszerűsített 
éves beszámolóját 33.268 eFt eszköz-forrás egyező főösszeggel elfogadja. 
 

Határidő: 2022. április 29. 
Felelős: Hatvan város polgármestere  
 
 

3. Határozati javaslat 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint Hatvani Sportcsarnok Üzemeltető Kft. 
(cg.száma: 10-09-034259, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) alapítója és egyszemélyes 
tulajdonosa a társaság 0 eFt adózás utáni eredményét elfogadja. 
 
Határidő: 2022. április 29. 
Felelős: Hatvan város polgármestere  
 
 
 4. Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint Hatvani Sportcsarnok Üzemeltető Kft. 
(cg.száma: 10-09-034259, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) alapítója és egyszemélyes 
tulajdonosa a társaság ügyvezetője vonatkozásában a 2021. gazdasági évre kiírt célprémium feladat 



 

értékelését elfogadja azzal, hogy Krémer Dániel ügyvezető részére célprémium összeg nem fizethető. 
 
Határidő: 2022. április 29. 
Felelős: Hatvan város polgármestere  
 
 
Hatvan, 2022. április 22. 
 
 
 Horváth Richárd 
 polgármester 
 
Látta:           
              
 dr. Kovács Éva 
 jegyző 
 
 

























































 HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

3000 HATVAN, Kossuth tér 2. 

 

Célprémium feladat kiértékelés 

 

Krémer Dániel, a Hatvani Sportcsarnok Üzemeltető Kft. (továbbiakban: Sportcsarnok Kft.) ügyvezető 
igazgatója részére.  

Hatvan város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében eljárva,     
így különösen a 2021. évi Közszolgáltatási Szerződésben rögzítettek megvalósítása, a társaság saját 
vagyonának megőrzése, nettó árbevétel növelése, és az üzemeltetési költségek csökkentése érdekében 
az ügyvezető részére célprémium feladatot tűzött ki. 

A feladat teljesítését az alábbiak szerint értékelem:  

1. A sportcsarnok felkészítése a megnyitásra.  

A Sport- és Rendezvénycsarnok funkciói: a kézilabda sportág igényeinek kiszolgálása, illetve 
egyéb városi és saját szervezésű rendezvényekhez helyszín biztosítása; valamennyi 
rendezvény kulturált, magas színvonalú lebonyolításához a tárgyi, személyi és egyéb feltételek 
biztosítása. 

Az ügyvezető feladata az új épület műszaki-technikai rendszereinek megismerése, a 
berendezések biztonságos beüzemelése, a csarnok használatára a foglalási rend kialakítása, 
egyeztetése; a csarnok népszerűsítése és üzemeltetésének zökkenőmentes beindítása.  

A feladat sikeres megvalósítása esetén az Önkormányzat vezetésének javaslata alapján 
kifizethető prémium: az éves alapbér maximum 10%-a.   

A célprémium kifizetésének feltétele, hogy a társaság saját vagyonát megőrizze.  

(A 2021. évi társasági szintű eredmény nem lehet negatív!) 

Értékelés: A Sportcsarnok nem került átadásra.   
A kiírás szerint a célkitűzés nem teljesült, prémium nem fizethető. 
 

2.  A 2021. évben a realizált társasági szintű adózás előtti eredmény érje el a tervben rögzített 
750 eFt-ot.  Kifizethető prémium: a tervszám elérése esetén a 2021. évi éves alapbér 10 %-a. 
Terv alatti teljesítés esetén prémium nem fizethető, terv feletti teljesítés esetén arányosításra 
nem kerül sor.  Értékelés és kifizetés határideje: A 2021. évi beszámoló jóváhagyásakor. 
 
Értékelés: A Sportcsarnok nem került átadásra, eredménye nem volt. 
A kiírás szerint a célkitűzés nem teljesült, prémium nem fizethető. 

 

Hatvan, 2022. április 28. 
 
 
 Horváth Richárd 
 polgármester 
 


