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ELŐTERJESZTÉS 
 a Hatvani Sportcsarnok Üzemeltető Kft.-nek a  HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező 

Nonprofit Közhasznú Kft.-be történő beolvadásáról 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Hatvan Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában áll a Hatvani Sportcsarnok Üzemeltető Kft. 
(székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2., cgsz.: 10-09-034259), valamint  a HATVANI MÉDIA és 
Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Kft. (cg.száma: 10-09-032167, székhely: 3000 Hatvan, 
Kossuth tér 2.). 
 
Hatvan Város Önkormányzata a hatékonyabb és gazdaságosabb működés érdekében el kívánja 
határozni a két kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaság egyesülését akként, hogy a Hatvani 
Sportcsarnok Üzemeltető Kft. minden vagyonával beolvad a HATVANI MÉDIA és 
Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Kft.-be. Így a Hatvani Sportcsarnok Üzemeltető Kft. 
jogutódlás útján megszűnne és a HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú 
Kft. pedig, mint jogutód működne tovább. 
 
A társaságok nyereséges gazdálkodást folytatnak, mely alapján pénzügyi, gazdasági helyzetük 
lehetővé teszi a beolvadást, a megvalósításnak jogszabályi akadálya nincsen. 
 
A társaságok ügyvezetői nyilatkozták, hogy a társaságok alapítója a vagyoni hozzájárulásait a 
társaságok részére teljes egészében teljesítette. 
 
A társaságok ügyvezetői nyilatkozták, hogy a társaságok nem állnak felszámolási-, csőd-, illetőleg 
végelszámolási eljárás hatálya alatt, a cégadataikban változás bejegyzési eljárás az illetékes 
cégbíróságon nincsen.  
 
A beolvadásra a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint az egyes jogi 
személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló 2013. évi CLXXVI. törvény szabályai 
vonatkoznak. 
 
Fenti jogszabályok alapján, szükséges, hogy az alapító nyilatkozzon arról, hogy egyetért a 
beolvadással és arról, hogy alapítója kíván lenni a jogutód társaságnak.  
 
A társaságok felügyelőbizottságai a kérdést megtárgyalták és véleményezték. A felügyelőbizottsági 
ülések jegyzőkönyveinek kivonata az előterjesztés 1-2. sz. mellékletét képezik. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti előterjesztést szíveskedjék megtárgyalni és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadni. 
 
Határozati javaslat 
 
1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elhatározza, hogy a Hatvani Sportcsarnok 

Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság beolvadjon a HATVANI MÉDIA és 
Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaságba. 
 
A beolvadásra akként kerül sor, hogy a beolvadó Hatvani Sportcsarnok Üzemeltető Korlátolt 
Felelősségű Társaság minden vagyonával beolvad a jogutód HATVANI MÉDIA és 



 

Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznúnú Korlátolt Felelősségű Társaságba. 
 
A beolvadást követően a jogutód HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit 
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság egyszemélyi alapítója Hatvan Város Önkormányzata 
marad. 
 

2. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét 
arra, hogy a beolvadással kapcsolatos teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt 
szándéknyilatkozatát megtegye, mely szerint Hatvan Város Önkormányzata alapítója, így 100 %-
os tulajdonosa kíván lenni a jogutód HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit 
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaságnak, és ezzel a jogutód társaságban lévő 7.100.000,- Ft, 
azaz Hétmillió-egyszázezer forint összegű törzsbetéte 12.100.000,- Ft, azaz Tizenkettőmillió-
egyszázezer forintra emelkedik.  
 
Az alapító mind a két társaságnak kizárólagos (100%-os) tulajdonosa.  
 

3. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Sportcsarnok Üzemeltető Korlátolt 
Felelősségű Társaságnak a HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú 
Korlátolt Felelősségű Társaságba történő beolvadása során a vagyonmérleg- és vagyonleltár-
tervezetek fordulónapját 2021. december 31. napjában határozza meg. 
 

4. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a beolvadási eljárásban a könyvvizsgálói 
feladatok ellátásával megbízza az SZ-2000 AUDIT és Szolgáltató Betéti Társaságot (székhelye: 
3300 Eger, Bálint pap utca 1/b.; könyvvizsgálatot végző személy: Szabó Zoltán bejegyzett 
könyvvizsgáló – MKK 000093).  
 

5. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megbízza a társaságok ügyvezetőit a 
vagyonmérleg-tervezetek, és az azokat alátámasztó vagyonleltár-tervezetek, valamint a beolvadási 
döntéshez szükséges egyéb okiratok elkészítésével. 
 
Határidő: 2022. május 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 

 
Hatvan, 2022. április 22. 
 
 
 Horváth Richárd 
 polgármester 
 
 
 
Látta: 

dr. Kovács Éva 
        jegyző 

 
 






