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ELŐTERJESZÉS 
a Hatvani Sportcsarnok Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője 

munkaviszonyának megbízási szerződésre történő módosításáról 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Hatvani Sportcsarnok Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-
034259, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) Hatvan Város Önkormányzata által alapított 
és kizárólagosan az önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaság. 
 
Hatvan Város Önkormányzata alapító Krémer Dániel (szül.: Budapest, 1988.06.19. anyja 
neve: Bodrogi Éva Zsuzsanna) 2096 Üröm, Radnóti Miklós utca 3. szám alatti lakost 
választotta meg a társaság ügyvezetőjének. 
 
Az ügyvezető feladatait munkaviszony keretében látja el. 
 
Tekintettel arra, hogy  társaság tevékenységi köre átszervezésre kerül, mely érinti a 
munkavállaló fennálló teljes munkaidős munkaviszonyát is, ezért a munkáltatói jogkör 
gyakorlója az ügyvezető munkaviszonyát meg kívánja szüntetni közös megegyezéssel, és vele 
ezzel egyidejűleg megbízási szerződést kíván kötni az ügyvezetői feladatok ellátására. 
 
Az ügyvezető és a társaság megállapodtak a munkaviszony 2022. március 31. napjával 
történő megszüntetéséről és megbízási jogviszony létesítéséről 2022. április 1. napjával.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti előterjesztést szíveskedjen megtárgyalni, 
véleményezni, és az alábbi határozati javaslatot elfogadni. 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Sportcsarnok Üzemeltető 
Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-034259, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 
2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa akként határoz, hogy a társaság ügyvezetőjével, 
Krémer Dániel 2096 Üröm, Radnóti Miklós utca 3. szám alatti lakossal 2019. november 26. 
napjával megkötött munkaszerződést 2022. március 31. napjával közös megegyezéssel 
megszünteti a határozat 1. számú melléklete szerinti tartalommal és ezzel egyidejűleg vele az 
ügyvezetői feladatok ellátására havi bruttó 50.000,- Ft megbízási díj fizetése mellett 
megbízási szerződést köt 2022. április 1. napjával a határozat 2. számú melléklete szerinti 
tartalommal. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a munkaviszonyt közös 
megegyezéssel megszüntető okirat és a megbízási szerződés aláírására. 
 
Határidő: 2022. március 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 



 

 
Hatvan, 2022. március 29. 
 
 
 Horváth Richárd 
 polgármester 
 
Látta:           
              
 dr. Kovács Éva 
 jegyző 
 



MEGÁLLAPODÁS 
munkaviszony közös megegyezéssel történő megszüntetéséről 

 
amely létrejött egyrészről  

 
Hatvani Sportcsarnok Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság 
 székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2 
 cg.száma: 10-09-034259 
 adószáma: 24728322-2-10 
 képviseli: Horváth Richárd polgármester 
 mint munkáltató / a továbbiakban munkáltató/ 
 
másrészről: 
 
Krémer Dániel 

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

 
– továbbiakban együtt: szerződő felek – között a mai napon az alábbi feltételek szerint: 
 
1. Felek megállapodnak, hogy a közöttük fennálló, 2019. november 26. napján megkötött 

munkaszerződésével létesített munkaviszonyt a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 
(továbbiakban: Mt.) 64. § (1) bek. a) pontja értelmében 

 
közös megegyezéssel 2022. március 31. napi hatállyal 

megszüntetik. 
 
2. A munkaviszony megszüntetése kapcsán Munkáltató Munkavállaló részére a megszűnés napjáig 

járó munkabérét, tárgyévi arányos ki nem vett szabadságának megváltását, egyéb járandóságait az 
utolsó munkában töltött napon megfizeti. 

3. Munkáltató a munkaviszony megszűnésével kapcsolatos igazolásokat az utolsó munkában töltött 
napon kiadja. Munkavállaló köteles az utolsó munkában töltött napon a munkakörét, és a 
birtokában lévő, a Munkáltató tulajdonát képező valamennyi eszközt, dokumentumot az erre 
kijelölt munkavállaló részére átadni. 

4. Felek kölcsönösen megállapodnak, hogy a jelen megállapodással megszüntetésre kerülő 
munkaviszonyból eredően amennyiben a jelen okirat 2./ pontjában meghatározottak megfizetésre 
kerülnek a munkavállaló részére, úgy munkavállaló további igényt a munkáltatóval szemben nem 
érvényesít. 

5./ Munkáltató tájékoztatta munkavállalót arról, hogy a munkaviszony megszüntetését követően sem 
tanúsíthat olyan magatartást, mely a munkáltató jogos gazdasági érdekeit sérti vagy veszélyezteti. 
Munkavállaló kötelezettséget vállal arra, hogy a munkaviszonya fennállása alatt tudomására jutott 
üzemi, üzleti titkot, valamint a munkáltató gazdasági tevékenységére vonatozó egyéb 
információkat megőrzi, azokat harmadik személyekkel nem közli. Munkavállaló nyilatkozik, hogy 
tudomása van arról, hogy amennyiben ezen kötelezettségeit megszegi, úgy munkáltató részére 
kártérítési felelősséggel tartozik. 

6./ Szerződő felek között vitás kérdés nincs. Munkavállaló elismeri, hogy jelen okirat aláírása előtt őt a 
munkáltató részletesen tájékoztatta a munkaviszony megszüntetésére vonatozó szabályokról, mely 
tájékoztatást a munkavállaló megértett és jelen okirat aláírásával egyidejűleg tudomásul vett. 

7./ Jelen okiratban nem szabályozott kérdésekben a Munka Törvénykönyvének szabályai az 
irányadók. 

 
 
 



 
Jelen munkaviszonyt megszüntető okiratot felek elolvasás és kellő megértés után, mint ügyleti 
akaratukkal minden egyezőt tanuk előtt, saját kezűleg, jóváhagyólag írták alá. 
 
Hatvan, 2022. március 31. 
 
 
 
 
 

Hatvani Sportcsarnok Üzemeltető  
Korlátolt Felelősségű Társaság 

Krémer Dániel 
megbízott 

Képv. Horváth Richárd  
Hatvan Város Polgármestere, mint a tulajdonos 

által felhatalmazott aláíró, mint megbízó 

 

 
 
 
Előttünk, mint tanuk előtt:  
1./        2./  
 

 



 
MEGBÍZÁSI SZERZ ŐDÉS 

 
Amely alulírott napon és helyen létrejött egyrészről: 
 

Hatvani Sportcsarnok Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság 
 székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2 
 cg.száma: 10-09-034259 
 adószáma: 24728322-2-10 
 képviseli: Horváth Richárd polgármester 
 mint megbízó / a továbbiakban megbízó 
 
másrészről: 
 
Krémer Dániel 

Születési hely és idő:  
Anyja születési neve:  
Lakcím:  
Adóazonosító jele:  
mint megbízott /továbbiakban megbízott/ 

 
között, a mai napon az alábbiakban részletezett feltételek mellett: 
 
A megbízási szerződés tárgya :  
 
1./ Megbízó jelen okirat aláírásával egyidejűleg megbízza megbízottat az alábbi tevékenységek 
folyamatos végzésével:  
 
A Hatvani Sportcsarnok Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjeként a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben meghatározott vezető tisztségviselői és ügyvezetői 
feladatok ellátása.  
 
A megbízott szerződéskötésre vonatkozó nyilatkozatai:  
 
2./ A megbízott az okirat 1./ pontjában meghatározott megbízást jelen okirat aláírásával egyidejűleg 
elfogadja, és vállalja, hogy azt a szakma szabályai szerint kellő gondossággal elvégzi.  
 
A megbízott nyilatkozza, hogy a megbízási szerződés tárgyát képező tevékenység végzésére jogosult, 
továbbá annak elvégzésére megfelelő szakértelemmel rendelkezik. 
 
A megbízott a megbízó utasításai szerint köteles eljárni. Amennyiben a megbízó célszerűtlen vagy 
szakszerűtlen utasítást ad a megbízott köteles erre figyelmeztetni. Ha a megbízó az utasításához a 
figyelmeztetés ellenére is ragaszkodik, az utasításból eredő károk őt terhelik. 
 
 
A megbízás időbeli hatálya:  
 
3./ A jelen megbízási szerződést felek 2022. április 1. napjától számított határozatlan időtartamra jön 
létre.  
 
 
 
 
 
 



 
A megbízási díj:  
 
4./ Megbízó vállalja, hogy megbízott részére megbízási díjként a megbízási tevékenység ellátásáért 
havi bruttó 50.000,-Ft, azaz havi bruttó Ötvenezer forint összeget fizet a számviteli törvény 
előírásainak megfelelően, átutalás útján akként, hogy a vonatkozó közterheket a megbízó levonja és 
fizeti be a költségvetés részére.  
 
A megbízási szerződés módosítása és megszüntetése:  
 
5./ Szerződő felek rögzítik, hogy a szerződés megszüntetése és módosítása csak és kizárólag írásbeli 
alakban történhet.  
 
A megbízási szerződés megszűntetése:  
 
- Szerződő felek jogosultak jelen megbízási szerződést írásban 10 napos felmondási idő 

közbeiktatása mellett rendes felmondással indokolás nélkül megszüntetni. 
- Azonnali hatályú felmondási jog illeti meg feleket a másik fél súlyos szerződésszegése esetén.  
- Közös megegyezéssel felek bármikor jogosultak a szerződés megszüntetésére. 
- A megbízási szerződés bármely jogcímen történő megszüntetése írásbeli alakban érvényes. 
 
A szerződésből eredő jogviták elintézése:  
 
6./ Szerződő felek között vitás kérdés nincsen, és szerződő felek megállapodnak abban, hogy a 
közöttük felmerült vitás kérdéseiket elsősorban peren kívül, tárgyalásokon kísérlik meg tisztázni. 
Felek megállapodnak abban, hogy az esetleges jogvitáikat elsősorban egyeztetés útján oldják meg. 
 
Titoktartási kötelezettség:  
 
7./ Szerződő feleket a jelen megbízási szerződés alapján végzendő tevékenység vonatkozásában 
titoktartási kötelezettség terheli. 
 
Irányadó jogszabály: 
 
8./ A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az 
irányadók. 
 
Jelen megbízási szerződést felek elolvasás és kellő megértés után, mint ügyleti akaratukkal mindenben 
megegyezőt saját kezűleg, cégszerűen, jóváhagyólag aláírták. 
 
Hatvan, 2022. március 31. 
 
 
 
 

Hatvani Sportcsarnok Üzemeltető  
Korlátolt Felelősségű Társaság 

Krémer Dániel 
megbízott 

Képv. Horváth Richárd  
Hatvan Város Polgármestere, mint a 

tulajdonos által felhatalmazott aláíró, mint 
megbízó 

 

 


