
 

 

 
 

ELŐTERJESZÉS 
a Hatvan és Térsége Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2021. évi 

beszámolójának és javadalmazási szabályzatának elfogadásáról 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Hatvan Város Önkormányzata a Hatvan és Térsége Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű 
Társaságban (cg.száma: 10-09-033600, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla utca 2.) 
13.100.000,- Ft névértékű törzsbetéthez igazodó üzletrész tulajdonjogával rendelkezik. 
 
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:188. § (1) 
bekezdése alapján a taggyűlés a társaság legfőbb szerve. 
 
A Ptk. 3:109. § (2) bekezdése és a társasági szerződés 8.1. pontja alapján a taggyűlés 
kizárólagos hatáskörébe tartozik többek között a számviteli törvény szerinti beszámoló 
jóváhagyása; a nyereség felosztásáról szóló döntés. 
 
A Társaság ügyvezetője a Társasági Szerződés 8.1 pontja alapján és a Ptk. 3:20. §-ára való 
tekintettel arra hívta fel a tagokat, hogy az alábbi kérdésekben írásban hozzanak döntést: 
 
1./ Határozathozatal a társaság 2021. éves beszámolójának elfogadásáról 
2./ Határozathozatal a javadalmazási szabályzat elfogadásáról 
3./ Tájékoztatás a társaság saját tőke jegyzett tőke arányáról 
 
A Társaság ügyvezetője előzetes nyilatkozata szerint írásbeli szavazást és határozat hozatalt 
kíván elrendelni a 2021. december 31. napjára elkészített éves beszámoló elfogadása 
tárgyában. 
 

I.  A társaság 2021. évi beszámolójának elfogadása 
 
A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 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 Hatvan és Térsége Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetése 
elkészítette a  társaság 2021. évi egyszerűsített éves beszámolóját, mérlegét.  
 
Az éves beszámoló és a mérleg adatainak tanúsága szerint a társaság:  
jegyzett tőkéje:          15 400 eFt 
saját tőkéje:               - 2 720 eFt 
adózott eredménye:        - 10 492 eFt 
az eszközök és a források megegyező mérlegfőösszege:        74 812 eFt 
 
 



 

II.  Javadalmazási szabályzat 
 
A vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint a társaságnak rendelkeznie kell 
javadalmazási szabályzattal. A társaság ügyvezetése elkészítette a javadalmazási szabályzatot, 
melyet a társaság taggyűlésének határozatával kell elfogadnia. 
 

III.  Tájékoztatás a saját tőke – jegyzett tőke arányáról 
 
A társaság ügyvezetése és felügyelőbizottsága tájékoztatja a társaság tagjait, hogy a társaság 
saját tőkéje veszteség folytán a törzstőke felére, a társaság saját tőkéje a törzstőke törvényben 
meghatározott minimális összege alá csökkent.  
 
Ezen tényre tekintettel a társaság taggyűlésének döntenie kell pótbefizetés előírásáról, a 
törzstőke mértékét elérő saját tőke más módon való biztosításáról vagy a törzstőke 
leszállításáról. 
 
Amennyiben a társaság tőkéjét nem pótolják, úgy határozniuk kell a társaság átalakulásról, 
egyesülésről, szétválásáról vagy jogutód nélküli megszüntetéséről. 
 
A társaság ügyvezetése kéri a társaság tagjait, hogy a saját tőke – jegyzett tőke egyensúlyának 
helyreállításával kapcsolatos javaslataikat, állásfoglalásaikat tegyék meg. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi 
határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjen. 
 
1. Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége 
Környezetvédelmi Kft. (cg.száma: 10-09-033600, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla utca 
2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a Hatvan és Térsége Környezetvédelmi Kft.2021. 
évi egyszerűsített éves beszámolóját 74.812 eFt eszköz-forrás egyező főösszeggel elfogadja, 
és a társaság által kért írásbeli szavazólapon igennel szavaz jelen határozat szerint.  
 
Határidő: 2022. május 27. 
Felelős: Hatvan város polgármestere  
 
2. Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége 
Környezetvédelmi Kft. (cg.száma: 10-09-033600, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla utca 
2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a Hatvan és Térsége Környezetvédelmi Kft. 2021. 
évi egyszerűsített éves beszámolója alapján a társaság -10.492 eFt összegű adózott 
eredményét elfogadja, és a társaság által kért írásbeli szavazólapon igennel szavaz jelen 
határozat szerint.  
 
Határidő: 2022. május 27. 
Felelős: Hatvan város polgármestere  
 
 
 



 

3. Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége 
Környezetvédelmi Kft. (cg.száma: 10-09-033600, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla utca 
2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a Hatvan és Térsége Környezetvédelmi Kft. 
javadalmazási szabályzatát elfogadja, és a társaság által kért írásbeli szavazólapon igennel 
szavaz jelen határozat szerint. 
 
Határidő: 2022. május 27. 
Felelős: Hatvan város polgármestere  
 
Hatvan, 2022. május 23. 
 
 
 
 Horváth Richárd 
 polgármester 
 
Látta:           
              
 dr. Kovács Éva 
 jegyző 
 






















































