
 

 

 
ELŐTERJESZÉS 

a Hatvan és Térsége Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság közbenső mérlegének 
elfogadásáról és felszámolás iránti eljárás megindításáról 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Hatvan és Térsége Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaságot az Egri Törvényszék 
Cégbírósága a 10-09-033600 cégjegyzék számon tartja nyilván. 
 

A. A társaság közbenső mérlege 
 
A társaság ügyvezetése 2022. június 30. fordulónappal elkészítette a társaság közbenső mérlegét, 
melyek az alábbiakat tartalmazzák: 
 
 Jegyzett tőke:   15.400eFt 
 Mérlegfőösszeg:             65.266eFt 
 Saját tőke:  -25.589eFt 
 Rövid és hosszú lejárató kötelezettségek: 63.287eFt 
 

B. Felszámolás iránti eljárás megindításáról 
 
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:189. §-a az alábbiak 
szerint rendelkezik: 

 
(1) Az ügyvezető késedelem nélkül köteles összehívni a taggyűlést vagy annak ülés tartása 
nélküli döntéshozatalát kezdeményezni a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha 
tudomására jut, hogy 

a) a társaság saját tőkéje veszteség folytán a törzstőke felére csökkent; 
b) a társaság saját tőkéje a törzstőke törvényben meghatározott minimális összege alá 
csökkent; 
c) a társaságot fizetésképtelenség fenyegeti vagy fizetéseit megszüntette; vagy 
d) ha vagyona tartozásait nem fedezi. 

 
(2) Az (1) bekezdésben megjelölt esetekben a tagoknak határozniuk kell pótbefizetés 
előírásáról, a törzstőke mértékét elérő saját tőke más módon való biztosításáról vagy a 
törzstőke leszállításáról; mindezek hiányában a társaság átalakulását, egyesülését, szétválását 
vagy jogutód nélküli megszüntetését kell elhatározni. A taggyűlés ezzel kapcsolatos 
határozatait három hónapon belül végre kell hajtani. 

 
A társaság ügyvezetése 2022. május 18. napján kelt levelében tájékoztatta a társaság tagjait arról, hogy 
a Ptk. 3189.§ (1) bekezdés a) pontjában előírt feltétel megvalósult, mely haladéktalan döntéshozatalt 
kíván. 
 
2022. június 22. napján a társaság kézhez vette a Debreceni Ítélőtábla Gf.II.30.047/2022/2. számon 
meghozott jogerős ítéletét, mellyel az Ítélőtábla az Egri Törvényszék 4.G.20.241/2020/32 sorszámon 
meghozott ítéletét helyben hagyta, és a Társaságot összesen 62.972.466,- Ft (tőke, kamat, perköltség) 
megfizetésére kötelezte. 
 
A társaság közbenső mérlegében céltartalékként került feltüntetésre 27.565 eFt, mely a társaság által 
korábban végzett hulladékgazdálkodási tevékenységből eredő ún. rekultivációs kötelezettség. Ezen a 



 

jogcímén a társaság ezt az összeget tartja nyilván, mely a társaság elkülönített bankszámláján került 
elhelyezésre. 
 
A vonatkozó jogszabályok alapján (20/2006. (IV.5.) KvVM rendelet 15. §-a, a hulladékról szóló 2012. 
évi CLXXXV. törvény) ezen rekultivációs kötelezettségének a társaság köteles eleget tenni és ezen 
fizetési kötelezettség is terheli a társaság vagyonát. 
 
Tekintettel arra, hogy a társaság jelenleg üzleti gazdasági tevékenységet nem végez, így bevételi 
nincsenek és vagyona a fent részletezett kötelezettségeket nem fedezi, így a felelős 
vagyongazdálkodás és a hitelezők érdekeinek elsődleges védelme érdekében a társaság ügyvezetése 
kezdeményezni kívánja a társaság ellen a felszámolási eljárás megindítását. 
 
Tekintettel arra, hogy a társaság vagyona a tartozásait nem fedezi, és társaság bevétellel nem 
rendelkezik, így a társaság fizetésképtelen helyzetbe került. 
 
Erre tekintettel az ügyvezetés felhívta a társaság tagjait, hogy döntsenek a törvényes működés 
helyreállításának jogszabályban meghatározott módjáról, azaz  
 

- pótbefizetés előírásáról, 
- a törzstőke mértékét elérő saját tőke más módon való biztosításáról  
- a törzstőke leszállításáról;  
- a társaság átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról  
- jogutód nélküli megszüntetéséről 
- felszámolási eljárás megindításáról 

 
A társaság tagjai az ügyvezetés 2022. május 18. napján kelt levelében foglalt felhívásra megoldási 
javaslattal nem éltek. Erre tekintettel a társaság ügyvezetése úgy tekinti, hogy a tagok a törzstőke 
leszállítására, a társaság átalakulására, egyesülésre, szétválásra vagy a társaság jogutód nélküli 
megszüntetésére javaslatot sem kívántak tenni. 
 
A felügyelő bizottság megtárgyalta a társaság jelenlegi vagyoni helyzetet, valamint elemezte 
kötelezettség állományát, és határozatával támogatja a felszámolási eljárás megindítására vonatkozó 
kérelem bíróság elé terjesztését. 
 
A társaság ügyvezetése felé kizárólag Hatvan Város Önkormányzata jelezte, hogy a társaság 
felszámolásának megállapítását kell kérni jelen helyzetben az illetékes Törvényszék előtt. 
 
A társaság ügyvezetője jelen előterjesztés keretében ismereti azokat a Ptk.-ban meghatározott 
jogszabályi lehetőségeket, melyek közül a tagok eldönthetik, hogy a társaság jogszerű működésének 
helyreállítása érdekében mely döntést kívánják meghozni. 
 
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 
Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-033600, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla utca 2.) 
többségi tulajdonosa (az egészhez viszonyított 85/100-ad törzsbetét tulajdonosa) a társaság 2022. 
június 30. napjára elkészített közbenső mérlegét 65.266 eFt mérlegfőösszeggel elfogadja akként, hogy 
a társaság jegyzett tőkéje: 15.400eFt, saját tőkéje: -25.589eFt. 
 
Határidő: 2022. június 30. 
Felelős: Hatvan város polgármestere  



 

 
2. Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége Környezetvédelmi 
Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-033600, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla utca 2.) 
többségi tulajdonosa (az egészhez viszonyított 85/100-ad törzsbetét tulajdonosa) nemmel szavaz a 
tagok részére történő pótbefizetés előírásáról és a társasági szerződés alábbi rendelkezéssekkel történő 
kiegészítéséről:  
 

15. Pótbefizetés 
 
15. A taggyűlés a veszteségek fedezésére a tagok számára pótbefizetést előírhat. 
15.2.  A pótbefizetés legmagasabb összege: 30.000.000,-Ft 
15.3.  A pótbefizetési kötelezettség a tagokat törzsbetéteik arányában terheli. 
15.4. A pótbefizetés legfeljebb üzleti évenként egy (1) alkalommal írható elő (pótbefizetés 
gyakorisága). 
 
Határidő: 2022. június 30. 
Felelős: Hatvan Város polgármestere  
 
3. Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége Környezetvédelmi 
Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-033600, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla utca 2.) 
többségi tulajdonosa (az egészhez viszonyított 85/100-ad törzsbetét tulajdonosa) nemmel szavaz a 
törzstőke mértékét elérő saját tőke más módon való biztosításáról  
 
Határidő: 2022. június 30. 
Felelős: Hatvan Város polgármestere  
 
4. Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége Környezetvédelmi 
Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-033600, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla utca 2.) 
többségi tulajdonosa (az egészhez viszonyított 85/100-ad törzsbetét tulajdonosa) nemmel szavaz a 
törzstőke leszállításáról. 
 
Határidő: 2022. június 30. 
Felelős: Hatvan Város polgármestere  
 
5. Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége Környezetvédelmi 
Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-033600, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla utca 2.) 
többségi tulajdonosa (az egészhez viszonyított 85/100-ad törzsbetét tulajdonosa) nemmel szavaz a 
társaság átalakulásáról. 
 
Határidő: 2022. június 30. 
Felelős: Hatvan Város polgármestere  
 
6. Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége Környezetvédelmi 
Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-033600, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla utca 2.) 



 

többségi tulajdonosa (az egészhez viszonyított 85/100-ad törzsbetét tulajdonosa) nemmel szavaz a 
társaság egyesüléséről. 
 
Határidő: 2022. június 30. 
Felelős: Hatvan Város polgármestere  
 
7. Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége Környezetvédelmi 
Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-033600, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla utca 2.) 
többségi tulajdonosa (az egészhez viszonyított 85/100-ad törzsbetét tulajdonosa) nemmel szavaz a 
társaság szétválásáról. 
 
Határidő: 2022. június 30. 
Felelős: Hatvan Város polgármestere  
 
8. Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége Környezetvédelmi 
Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-033600, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla utca 2.) 
többségi tulajdonosa (az egészhez viszonyított 85/100-ad törzsbetét tulajdonosa) nemmel szavaz a 
társaság jogutód nélküli megszűnéséről. 
 
Határidő: 2022. június 30. 
Felelős: Hatvan Város polgármestere  
 
9. Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége Környezetvédelmi 
Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-033600, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla utca 2.) 
többségi tulajdonosa (az egészhez viszonyított 85/100-ad törzsbetét tulajdonosa) igennel szavaz a 
társaság ellen történő felszámolási eljárás megindításról, és felhatalmazza a társaság ügyvezetését az 
eljárás megindításához szükséges jognyilatkozatokat megtételére, okiratok aláírására, díjak, illetékek 
és költségek megfizetésére. 
 
Határidő: 2022. június 30. 
Felelős: Hatvan Város polgármestere  
 
Hatvan, 2022. június 30. 
 
 Horváth Richárd 
 polgármester 
 
Látta: 
 
 dr. Kovács Éva 
 jegyző 

 
 
 
 
 
 
 










