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ELŐTERJESZÉS 

a Hatvani Sportcsarnok Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság záróbeszámolójának 
elfogadásáról 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Hatvan Város Önkormányzata, mint a Hatvani Sportcsarnok Üzemeltető Korlátolt Felelősségű 
Társaság és a HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű 
Társaság alapítója, és egyszemélyes tulajdonosa 2022. április 28. napján elhatározta a Hatvani 
Sportcsarnok Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaságnak a HATVANI MÉDIA és 
Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaságba történő beolvadását. 
 
A beolvadást az Egri Törvényszék Cégbírósága a Cg.10-09-034259/59 és Cg.10-09-032167/94 
sorszámú végzéseivel jóváhagyta és a cégjegyzékbe bejegyezte. 
 
Az Egri Törvényszék Cégbírósága által meghozott átalakulást elrendelő végzés tanúsága szerint a 
jogelőd társaság általános jogutód társaságba történő beolvadása 2022. augusztus 31. napjával 
megtörtént. 
 
A beolvadásra való tekintettel a Hatvani Sportcsarnok Üzemeltető Kft. elkészítette a 2022. január 1. és 
2022. augusztus 31. napja közötti időszakának egyszerűsített éves záróbeszámolóját.  
 
A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 4. §-a 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 záróbeszámoló és annak melléklete az előterjesztés 1. sz. mellékletét képezik. 
 
A záróbeszámolót a társaság felügyelőbizottsága megtárgyalta és felhatalmazta a felügyelőbizottság 
elnökét, hogy azt az alapító részére jóváhagyás érdekében Ptk. 3:120. § (2) bekezdése alapján 
benyújtsa.  
 
Az éves beszámoló adatainak tanúsága szerint a társaság 
- jegyzett tőkéje:         5.000 eFt 
- saját tőkéje:       11.439 eFt 
- adózott eredménye:                - eFt 
- az eszközök és a források megegyező mérlegfőösszege: 21 619 eFt 
 
A társaság könyvvizsgálója elvégezte a számviteli törvényben meghatározott könyvvizsgálatot.  
 
A társaság 2022. évi egyszerűsített éves záró beszámolójához, a társaság könyvvizsgálatát ellátó, a 
cégjegyzékbe bejegyzett könyvvizsgálója csatolja a könyvvizsgálói jelentését, mely az előterjesztés 2. 
számú mellékletét képezi. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti előterjesztést szíveskedjen megtárgyalni, 
véleményezni, és az alábbi határozati javaslatokat elfogadni. 
 
 
 



 

 
1. 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 a társaság 2022. évi egyszerűsített éves zárbeszámolóját és annak kiegészítő 
mellékletét 21.619 e Ft eszköz-forrás egyező főösszeggel elfogadja. 
 
Határidő: 2022. október 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
 

2. 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 a társaság 0 Ft adózott eredményét elfogadja. 
 
Határidő: 2022. október 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
 
Hatvan, 2022. október 21. 
 
 
 Horváth Richárd 
 polgármester 
 
Látta:               
                   
 dr. Kovács Éva 
 jegyző 
 


























