
 

 

Előterjesztésben közreműködött:  
                                                                                                                   Rékasi Éva Számv., Vagyonny.- és kez.oszt.vez. 

HAT/394-308/2022. 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás és a 

Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 
üzletrészhányada egy részének átruházásáról 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Szelektív Hulladékhasznosító és Környezetvédelmi Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
(továbbiakban: Szelektív Kft.; cégjegyzékszám: 10-09-036776; székhely: 3000 Hatvan, 054/14.) 
társasági szerződésének 6.3 pontja szerinti 1.000.000, Ft értékű közös tulajdonú üzletrészében a 
Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulásnak  és a 
Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulásnak (továbbiakban 
együtt: Társulások) az üzletrész 90 %-ában  – melynek a névértéke 900.000,- Ft – tulajdoni hányada 
van. 
Hatvan Város Önkormányzata tagja a Társulásoknak. 
 
A Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás (székhely: 3300 Eger, Dobó István tér 2., 
törzskönyvi azonosítószám: 382782, adószám: 15382788-2-10, statisztikai számjel: 15382788-8413-
328-10, képviseli: Mirkóczki Ádám, a társulási tanács elnöke), az Egri Hulladékgazdálkodási 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 3300 Eger, Homok utca 26., cégjegyzékszám:10-
09-034283, adószám: 24737038-2-10, statisztikai számjel: 24737038-3811-572-10., képviseli: Nagy 
Mihály Tamás ügyvezető igazgató),  valamint a PEVIK Közüzemi és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság (székhely: 3250 Pétervására, Tisztisor u. 29., cégjegyzékszám: 10-09-022367, 
adószám: 11172594-2-10, statisztikai számjel: 11172594-3811-572-10, képviseli: Eged István Renátó 
ügyvezető igazgató) üzletrész vásárlási szándékkal kereste meg a Szelektív Kft.-t. 
 
A Társulások a Szelektív Kft.-ben lévő kizárólagos tulajdonukban álló üzletrész hányadból a társasági 
szerződés 2.2 pontja szerinti közös tulajdonú üzletrész egészéhez képest névértéken számolva 1-1-1 
%-ot , azaz 30.000,- Ft-30.000,- Ft-30.000,- Ft üzletrész hányadot kívánnak eladni a fentiekben 
megnevezett társulásnak, illetve a két gazdasági társaságnak az előterjesztés mellékletét képező 
üzletrészhányad átruházási szerződés alapján. 
                        

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadni szíveskedjen. 
 
Határozati javaslat 
 
„A” 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Környéke Települési 
Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás, valamint a Zagyvakörnyéki Települési 
Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás (továbbiakban: Társulások) tagja egyetért azzal, 
hogy a Társulások a Szelektív Hulladékhasznosító és Környezetvédelmi Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaságban (cégjegyzékszám: 10-09-036776; székhely: 3000 Hatvan, 054/14.) lévő 
kizárólagos tulajdonukban álló üzletrész hányadból a társasági szerződés 2.2 pontja szerinti közös 
tulajdonú üzletrész egészéhez képest névértéken számolva 1 %-ot, azaz 30.000,- Ft üzletrészt a Heves 
Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás részére (székhely: 3300 Eger, Dobó István tér 2., 
törzskönyvi azonosítószám: 382782, adószám: 15382788-2-10, statisztikai számjel: 15382788-8413-
328-10, képviseli: Mirkóczki Ádám, a társulási tanács elnöke),  1 %-ot, azaz 30.000,- Ft üzletrészt az 



 

 

Egri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részére (székhely: 3300 Eger, 
Homok utca 26., cégjegyzékszám:10-09-034283, adószám: 24737038-2-10, statisztikai számjel: 
24737038-3811-572-10., képviseli: Nagy Mihály Tamás ügyvezető igazgató), valamint  1 %-ot, azaz 
30.000,- Ft üzletrészt a PEVIK Közüzemi és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
részére (székhely: 3250 Pétervására, Tisztisor u. 29., cégjegyzékszám: 10-09-022367, adószám: 
11172594-2-10, statisztikai számjel: 11172594-3811-572-10, képviseli: Eged István Renátó ügyvezető 
igazgató) értékesítsenek névértéken az előterjesztés melléklete szerinti üzletrészhányad átruházási 
szerződés alapján. 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a 
társulási tanács tagjaként  Hatvan Város Önkormányzata képviseletében a soron következő 
társulási tanácsi ülésen vagy a megismételt ülésen jelen határozatnak megfelelően szavazati jogát 
gyakorolja. 

 
Határidő: 2022. szeptember 30. 
Felelős:    Hatvan város polgármestere Gazdálkodási Iroda útján 
 
„B”  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Környéke Települési 
Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás, valamint a Zagyvakörnyéki Települési 
Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás (továbbiakban: Társulások) tagja nem adja 
hozzájárulását ahhoz, hogy a Társulások a Szelektív Hulladékhasznosító és Környezetvédelmi 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságban (cégjegyzékszám: 10-09-036776; székhely: 3000 
Hatvan, 054/14.) lévő kizárólagos tulajdonukban álló üzletrész hányadból a társasági szerződés 2.2 
pontja szerinti közös tulajdonú üzletrész egészéhez képest névértéken számolva 1 %-ot, azaz 30.000,- 
Ft üzletrészt a Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás részére (székhely: 3300 Eger, 
Dobó István tér 2., törzskönyvi azonosítószám: 382782, adószám: 15382788-2-10, statisztikai számjel: 
15382788-8413-328-10, képviseli: Mirkóczki Ádám, a társulási tanács elnöke),  1 %-ot, azaz 30.000,- 
Ft üzletrészt az Egri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részére 
(székhely: 3300 Eger, Homok utca 26., cégjegyzékszám:10-09-034283, adószám: 24737038-2-10, 
statisztikai számjel: 24737038-3811-572-10., képviseli: Nagy Mihály Tamás ügyvezető igazgató), 
valamint  1 %-ot, azaz 30.000,- Ft üzletrészt a PEVIK Közüzemi és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság részére (székhely: 3250 Pétervására, Tisztisor u. 29., cégjegyzékszám: 10-09-
022367, adószám: 11172594-2-10, statisztikai számjel: 11172594-3811-572-10, képviseli: Eged István 
Renátó ügyvezető igazgató) értékesítsenek. 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a 
társulási tanács tagjaként Hatvan Város Önkormányzata képviseletében a soron következő társulási 
tanácsi ülésen vagy a megismételt ülésen jelen határozatnak megfelelően szavazati jogát gyakorolja. 

 
Határidő: 2022. szeptember 30. 
Felelős:    Hatvan város polgármestere Gazdálkodási Iroda útján 
 

Hatvan, 2022. szeptember 20. 

 

 Horváth Richárd 
 polgármester 
 
Látta: 
 
 dr. Kovács Éva 
                              jegyző 
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ÜZLETRÉSZHÁNYAD ÁTRUHÁZÁSI SZERZŐDÉS 

mely létrejött egyrészről  

a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás (székhely: 3011 
Heréd, Rákóczi Ferenc út 39., törzskönyvi azonosítószám: 838245, adószám: 15838241-2-10, 
bankszámlaszám: 62100171-11070409, statisztikai számjel: 15838241-3811-327-10, képviseli: Kómár 
József László a társulás elnöke), mint eladó (a továbbiakban: Eladó), 

a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás (székhely: 
3000 Hatvan, Kossuth tér 2., törzskönyvi azonosítószám: 799733, adószám: 15799737-2-10, statisztikai 
számjel: 15799737-7490-327-10, képviseli: Kómár József László a társulás elnöke), mint tulajdonostárs 
(a továbbiakban: Tulajdonostárs) 

másrészről  

a Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás (székhely: 3300 Eger, Dobó István tér 2., 
törzskönyvi azonosítószám: 382782, adószám: 15382788-2-10, statisztikai számjel: 15382788-8413-
328-10, képviseli: Mirkóczki Ádám, a társulási tanács elnöke), mint vevő (a továbbiakban: Vevő1), 

az Egri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített cégnév: Egri 
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft., székhely: 3300 Eger, Homok utca 26., cégjegyzékszám:10-09-
034283, adószám: 24737038-2-10, statisztikai számjel: 24737038-3811-572-10., képviseli: Nagy 
Mihály Tamás ügyvezető igazgató), mint vevő (a továbbiakban: Vevő2), valamint 

a PEVIK Közüzemi és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített cégnév: 
PEVIK Nonprofit Kft., székhely: 3250 Pétervására, Tisztisor u. 29., cégjegyzékszám: 10-09-022367, 
adószám: 11172594-2-10, statisztikai számjel: 11172594-3811-572-10, képviseli: Eged István Renátó 
ügyvezető igazgató), mint vevő (a továbbiakban: Vevő3) 

(a továbbiakban együtt: Vevők) 

(a továbbiakban együtt: Fél vagy Felek) között alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint: 

1. Eladó tulajdonostárs a Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága által Cg.10-09-036776 
cégjegyzékszámon nyilvántartott, Szelektív Hulladékhasznosító és Környezetvédelmi Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 3000 Hatvan, 054/14., a továbbiakban: Társaság) társasági 
szerződése 6.3. pontja szerinti 1.000.000,- Ft értékű közös tulajdonú üzletrészében, eladó tulajdoni 
hányada az üzletrész 90 %-a, amelynek a névértéke 900.000,- Ft. 

2. Eladó a kizárólagos tulajdonát képező üzletrész hányadból a társasági szerződés 2.2. pontja szerinti 
közös tulajdonú üzletrész egészéhez képest névértéken számolva 1-1-1 %-ot, azaz 30.000, - Ft - 30.000, 
- Ft - 30.000, - Ft üzletrész hányadot elad a Vevő1, Vevő2 és Vevő3 részére. 

3. Eladó kijelenti, hogy az üzletrész teljes egészében pénzbeli hozzájárulásból áll, a tulajdoni hányada 
per- és teher- és igénymentes, az üzletrészt mellékszolgáltatási kötelezettség nem terheli, valamint a 
törzsbetétjét teljes mértékben megfizette. 

4. Felek kölcsönösen tudomással rendelkeznek arról, hogy az üzletrész hányadnak a Társaság tagjain 
kívül álló személyre történő átruházásához a Társaság hozzájárulása szükséges, továbbá, hogy a jelen 
adásvételi szerződés tárgya szerinti üzletrész hányad tekintetében a tagot, a Társaságot vagy a 
taggyűlés által kijelölt személyt elővásárlási jog illeti meg. Erre tekintettel a Felek úgy állapodnak meg, 
hogy a jelen szerződés azzal a feltétellel és azon a napon lép hatályba, és amely napon a Társaság az 
üzletrész hányad Vevő általi megszerzéséhez hozzájárult, valamint a Társaság tagjai elővásárlási 
jogukról lemondtak, vagy az az időmúlásra tekintettel elenyészett. 
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5. Felek az Üzletrész hányad ellenértékét – a Társaság működésének ismeretében, annak nonprofit 
jellegére, valamint az átruházás céljára is tekintettel – névértéken határozzák meg, amelyet kölcsönösen 
értékarányosnak ismernek el. 

6. A jelen szerződés 2. pontja szerinti üzletrész hányad átruházás ellenértékeként 30.000,- - 30.000,- - 
30.000,- Ft-ot, azaz Harmincezer-Harmincezer-Harmincezer forintot Vevő1, Vevő2 és Vevő3. a jelen 
szerződés aláírását követő 8 napon belül fizeti meg eladónak a jelen adásvételi szerződés fejlécében 
megjelölt bankszámlájára átutalással. Eladó az üzletrész hányadon a tulajdonjogát a vételár 
kiegyenlítéséig nem tartja fenn. 

7. Vevőknek tudomásuk van arról, hogy az Üzletrész hányad átruházása esetén az átruházónak 
(Eladóknak) a tagsági viszonyból eredő jogai és kötelezettségei az üzletrész megszerzőjére (Vevőire) 
szállnak át. Vevők a Társaság társasági szerződését ismerik, a mindenkor hatályos társasági szerződés 
rendelkezéseit magukra nézve kötelezőnek ismerik el. Vevők kijelentik és elismerik továbbá, hogy a 
Társasággal, illetőleg az üzletrésszel kapcsolatos tájékoztatási kötelezettségét az Eladó teljesítette, 
valamint maga is eleget tett tájékozódási kötelezettségének. A nonprofit Társaság osztalék fizetéséről 
nem határozhat. 

8. Eladó kijelenti, hogy az üzletrészhányad átruházásával összefüggésben a Társasággal elszámolt, 
tartozása és követelése a Társasággal szemben nem áll fenn. 

9. Eladó a Társaság működésével kapcsolatos teljes iratanyagot már korábban elektronikus, illetve 
papír alapú formában a Vevő rendelkezésére bocsátotta. 

10. A jelen üzletrészhányad átruházási szerződésre a benne nem szabályozott kérdésekben a Polgári 
Törvénykönyv rendelkezéseit kell alkalmazni. 

11. A jelen üzletrész tulajdoni hányad adásvételi szerződés abban az esetben lép hatályba, amennyiben 
azt a társaság taggyűlése jóváhagyja, és az elővásárlásra jogosultak e jogukról kifejezetten lemondanak 
vagy határidőben nem élnek. 

A jelen üzletrészhányad átruházási szerződést Felek elolvasták, megértették, azt, mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt írják alá. 

Kelt: …, 2022. … hó … napján 

  ……………………………. 
Eladó és Tulajdonostárs 

képviseletében: 
Kómár József 

a társulási tanácsok elnöke 

   

…………………………….. 
Vevő1 

képviseletében: 
Mirkóczki Ádám 

a társulási tanács elnöke 

…………………………….. 
Vevő2 

képviseletében: 
Nagy Mihály Tamás 
ügyvezető igazgató 

…………………………….. 
Vevő1 

képviseletében: 
Eged István Renátó 
ügyvezető igazgató 

 


