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ELŐTERJESZÉS 
a Hatvani Sportcsarnok Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaságnak a HATVANI MÉDIA és 
Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaságba történő beolvadási 

eljárásban elkészített végleges vagyonmérleg tervezetek 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. 
 
Az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló 2013. évi CLXXVI. 
törvény 11. § (2) bekezdése szerint: Az átalakulással létrejövő jogi személy bejegyzésének napját, 
illetve a jogi személy által az átalakulás időpontjaként meghatározott napot követő kilencven napon 
belül mind a jogelőd jogi személyre, mind a jogutód jogi személyre vonatkozóan a bejegyzés napjával, 
illetve a jogi személy által az átalakulás időpontjaként meghatározott nappal végleges vagyonmérleget 
kell készíteni. E vagyonmérleg és az átalakulási vagyonmérleg-tervezet szerint megállapított saját tőke 
közötti pozitív különbözetet a jegyzett tőkén felüli vagyonként kell figyelembe venni, negatív különbözet 
esetén pedig - ha arra a jegyzett tőkén felüli vagyon nem nyújt fedezetet, és a fedezetről a tagok az 
előzőekben megállapított kilencvennapos határidőn belül nem gondoskodtak - a jegyzett tőkét le kell 
szállítani. A végleges vagyonmérlegre vonatkozó részletes szabályokat a számviteli törvény 
tartalmazza. 
 
Ugyanezen fenti jogszabály 11. § (2a) bekezdése szerint: A (2) bekezdés szerinti végleges 
vagyonmérleget könyvvizsgálóval kell ellenőriztetni. A könyvvizsgálóra a 4. § (6) bekezdését kell 
alkalmazni. 
 
A fentiekre tekintettel a társaságok ügyvezetése elkészítette a beolvadó Hatvani Sportcsarnok 
Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság, és a jogutód HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező 
Nonprofit Közhasznú Kft. végleges vagyonleltárait és vagyonmérlegéit, melyet a beolvadási eljárás 
során megbízott független könyvvizsgáló, SZ-2000 Audit Bt. auditált. 
 
A társaságok végleges vagyonmérleg, vagyonleltárai és azok könyvvizsgálói jelentése az előterjesztés 
1-3. számú mellékletét képezik. 
 
A társaság felügyelőbizottsága a végleges vagyonmérleg és vagyonleltár tervezeteket megtárgyalta és 
elfogadásra javasolta. A felügyelőbizottság határozatának kivonata az előterjesztés 4. 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. augusztus 31-i fordulónappal elkészített végleges 
vagyonmérlegét és vagyonleltárát elfogadja.  
 
Határidő: 2022. október 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 

2. Határozati javaslat 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a HATVANI MÉDIA és 
Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-032167, 
székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a társaság 2022. 
augusztus 31-i fordulónappal elkészített végleges vagyonmérlegét és vagyonleltárát elfogadja.  
 
Határidő: 2022. október 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 

3. Határozati javaslat 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a HATVANI MÉDIA és 
Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-032167, 
székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a társaság 2022. január 
1. és 2022. augusztus 31. közötti időszakra elkészített egyszerűsített éves beszámolóját elfogadja.  
 
Határidő: 2022. október 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
 
Hatvan, 2022. október 21. 
 
 
 Horváth Richárd 
 polgármester 
 
Látta:               
                   
 dr. Kovács Éva 
 jegyző 
 


























































