
 

 

 
 

ELŐTERJESZÉS 
a Hatvan és Térsége Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2022. január 1. – 2022. 

november 29. közötti időszakra vonatkozó egyszerűsített éves záróbeszámolójáról 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Hatvan és Térsége Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaságot az Egri Törvényszék 
Cégbírósága a 10-09-033600 cégjegyzékszámon tartja nyilván. 
 
A Társaság 2022. július 27. napján előterjesztett kérelmére az Egri Törvényszék 5.Fpk.154/2022/11. 
számú végzésével 2022. november 30. napján elrendelte annak felszámolását. 
 
A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 31. § (1) bekezdés a) 
pontja szerint a felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezet vezetője köteles a felszámolás kezdő 
időpontját megelőző nappal záróleltárt, valamint éves beszámolót (egyszerűsített éves beszámolót; a 
továbbiakban együtt: tevékenységet lezáró mérleg), továbbá az eredmény felosztása után zárómérleget 
és adóbevallást készíteni, azokat a felszámolás kezdő időpontját követő 30 napon belül a 
felszámolónak és az adóhatóságnak átadni és nyilatkozni arról, hogy a tevékenységet lezáró mérleg, 
illetve az eredmény felosztása után készített zárómérleg az adós vagyoni helyzetéről valós és 
megbízható képet ad, valamint nyilatkozni arról is, hogy a mérleg elfogadása óta az adós vagyoni 
helyzetében milyen lényeges változások történtek, 
 
A fentiekre tekintettel a társaság ügyvezetése elkészítette a társaság 2022. január 1. és 2022. november 
29. napja közötti időszakra szóló egyszerűsített éves záró beszámolóját. 
 
Az egyszerűsített éves záróbeszámoló és a mérleg adatainak tanúsága szerint a társaság  
jegyzett tőkéje:          15 400 eFt 
saját tőkéje:        - 26 803 eFt 
adózott eredménye:       - 24 083 eFt 
az eszközök és a források megegyező mérlegfőösszege:       38 681 eFt 
 
A társaság ügyvezetése a fentiekről levelében tájékoztatta Hatvan Város Önkormányzatát, és kérte, 
hogy a tagok a kérdésben a Társasági Szerződés 8.1 pontja alapján és a Polgári Törvénykönyvről szóló 
2013. évi V. törvény 3:20. §-ára való tekintettel írásban hozzák meg a határozatokat. 
 
Az ügyvezető a levelében továbbá kérte, hogy Hatvan Város Önkormányzata a kérdésben a szavazatát 
a taggyűlésen kívüli határozathozatalra felhívó levél kézhezvételétől számított 8 naptári napon belül 
szíveskedjen a társaság részére (székhelyére címezve) postai úton megküldeni, vagy személyesen azt 
az ügyvezetőnek átadni. 
 
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) akként határoz, hogy 
a Hatvan és Térsége Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2022. január 1. – 2022. 



 

november 29. közötti időszakra vonatkozó egyszerűsített éves záróbeszámolóját és annak kiegészítő 
mellékletét 38 681 eFt egyező eszköz-forrásoldali mérlegfőösszeggel elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
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) akként határoz, hogy 
a Hatvan és Térsége Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2022. január 1. – 2022. 
november 29. közötti időszakra vonatkozó egyszerűsített éves záróbeszámolója alapján a Társaság 
-24.083 eFt összegű adózott eredményét elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Hatvan város polgármestere  
 
 
Hatvan, 2023. január 16. 
 
 
 Horváth Richárd 
 polgármester  
 
 
Látta:            
              
 dr. Kovács Éva 
 jegyző 






















