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Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2016. július 15-i ülésén a Várpalotai 

Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. (rövid 

cégneve: Várpalotai Hulladékgazdálkodási Kft., székhelye: Várpalota, Fehérvári u. 7., a 

továbbiakban Társaság) törzstőkéjének leszállításával, valamint tőkeemelésével és 

tőkeszerkezetének rendezésével kapcsolatban a következő határozatot hozta: 

 

 

125/2016. (VII. 15.) képviselő-testületi  h a t á r o z a t : 

 

 

1./ Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete elhatározza, hogy a Várpalotai 

Hulladékgazdálkodási Kft. jelenleg 25.000.000.- Ft, azaz Huszonötmillió forint jegyzett tőkéjét 

2016. augusztus 1. napjával – veszteségrendezés céljából, a Ptk. 3:202. § (1) és (4) bekezdései 

alapján – összesen 22.200.000.- Ft, azaz Huszonkettőmillió-kettőszázezer forint összeggel, 

2.800.000.- Ft, azaz Kettőmillió-nyolcszázezer forint összegre leszállítja.  

 

1.1. A törzstőke-leszállítás összege az egyes tagok törzsbetéteit a törzsbetéteik arányában 

csökkenti, így a törzstőke leszállítása után Várpalota Város Önkormányzata tag 1.680.000.- Ft, 

azaz Egymillió-hatszáznyolcvanezer forint törzsbetéttel, a Várpalotai Közüzemi Kft. tag 

1.120.000.- Ft, azaz Egymillió-egyszázhúszezer forint törzsbetéttel rendelkezik. 

 

2. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete elhatározza, hogy a Várpalotai 

Hulladékgazdálkodási Kft. 2.800.000.- Ft-ra, azaz Kettőmillió-nyolcszázezer forintra 

leszállított jegyzett tőkéjét - a törzstőke leszállításával egyidejűleg, a Ptk. 3:198. § (1) bekezdése 

és a 3:202. § (4) bekezdése alapján – 2016. augusztus 1. napjával, új törzsbetétek teljesítésével, 

összesen 200.000.- Ft-tal, azaz Kettőszázezer forinttal, 3.000.000.- Ft-ra, azaz Hárommillió 

forintra felemeli.  

 

2.1. A tőkeemelést 200.000.- Ft, azaz Kettőszázezer forint új pénzbeli vagyoni hozzájárulás 

szolgáltatásával kell teljesíteni, amelyet a tőkeemelésben részt vevő tagok kötelesek legkésőbb 

2016. augusztus 1. napjáig a Társaság bankszámlájára átutalni.  

 

2.2. A törzstőke felemelésében Várpalota Város Önkormányzata 120.000.- Ft, azaz 

Egyszázhúszezer forint (60 %, azaz hatvan százalék arányban), a Várpalotai Közüzemi Kft. tag 

80.000.- Ft, azaz Nyolcvanezer forint (40 %, azaz negyven százalék arányban) pénzbeli vagyoni 

hozzájárulással vesz részt. 

 

2.3. A törzstőke felemelése után Várpalota Város Önkormányzata törzsbetétje 120.000.- Ft-tal, 

azaz Egyszázhúszezer forinttal összesen 1.800.000.- Ft-ra, azaz Egymillió-nyolcszázezer 

forintra, a Várpalotai Közüzemi Kft. tag törzsbetétje 80.000.- Ft-tal, azaz Nyolcvanezer forinttal 

összesen 1.200.000.- Ft-ra, azaz Egymillió-kettőszázezer forintra emelkedik. 

 

3. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete, mint a Várpalotai 



Hulladékgazdálkodási Kft. tagja – tekintettel arra, hogy a Társaság saját tőkéje veszteség 

folytán a törzstőke felére csökkent a Ptk. 3:189. § (2) bekezdése alapján, a törzstőke mértékét 

elérő saját tőke más módon való biztosításáról történő intézkedések keretében - elhatározza, 

hogy a Társaság tagjai a Társaság részére a tőketartalék növelése érdekében legkésőbb 2016. 

augusztus 1. napjáig a következő, összesen 36.225.000.- Ft, azaz Harminchatmillió-

kettőszázhuszonötezer forint összegű vagyoni hozzájárulásokat teljesítik:  

 

3.1. Várpalota Város Önkormányzata tag 14.895.000.- Ft, azaz Tizennégymillió-

nyolcszázkilencvenötezer forint pénzbeli vagyoni hozzájárulást köteles teljesíteni olyan 

módon, hogy ezt az összeget a Társaság bankszámlájára legkésőbb 2016. augusztus 1. napjáig 

átutalja. 

 

3.2. Várpalotai Közüzemi Kft. tag 2016. augusztus 1. napjával, 14.490.000.- Ft, azaz 

Tizennégymillió-négyszázkilencvenezer forint értékbecslés alapján meghatározott forgalmi 

értéken, ingyenesen és véglegesen a Társaság tulajdonába adja a jelenleg kizárólagos tulajdonát 

képező LUY-689 forgalmi rendszámú, MAN TGS 26 320 6x2/4 BL alváz típusú, 

WMA24SZZ6BW149851 alvázszámú, MUT Variopress 211/20,0 felépítmény típusú 

hulladékgyűjtő gépjárművet.  

 

3.3. Várpalota Város Önkormányzata tag 2016. augusztus 1. napjával, 6.840.000.- Ft, azaz 

Hatmillió-nyolcszáznegyvenezer forint értékbecslés alapján meghatározott forgalmi értéken, 

ingyenesen és véglegesen a Társaság tulajdonába adja a jelenleg kizárólagos tulajdonát képező 

KDE-217 forgalmi rendszámú, IVECO Eurocargo ML 140E18, ZCFA1JD0202473449 

alvázszámú, HARD-PRESS F 8 felépítmény típusú hulladékgyűjtő gépjárművet.  

 

3.4. A jegyzett tőke és a saját tőke arányának rendezése keretében megvalósításra kerülő és a 

tagok által teljesített pénzbeli és nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás a tagok törzsbetétjét nem 

növeli és részükre nem fizethető vissza.   

  

4. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhívja a Várpalotai 

Hulladékgazdálkodási Kft. ügyvezetőjét, hogy a Ptk. 3:203. § (1) bekezdése szerint a törzstőke 

leszállításáról szóló taggyűlési határozat meghozatalát követő harminc napon belül köteles azt 

a Veszprémi Törvényszék Cégbíróságának, mint nyilvántartó bíróságnak bejelenteni és 

intézkedni a törzstőke leszállításáról hozott döntésnek két alkalommal történő hirdetményi 

közzétételéről azzal, hogy a két közzététel között legalább harminc napnak kell eltelnie. 

 

5. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert arra, 

hogy a Várpalotai Hulladékgazdálkodási Kft. taggyűlésén, valamint a Várpalotai Közüzemi 

Kft. alapítójának képviseletében a Képviselő-testület által meghozott határozatok szerint járjon 

el. 

 

Határidő:  a döntés megküldésére: azonnal 

Felelős:    Talabér Márta polgármester 

Végrehajtásban közreműködik: Bérczes Beáta jogi előadó 

 

V á r p a l o t a ,  2016. július 15. 

 

                        Talabér Márta    dr. Ignácz Anita Éva 
      polgármester       jegyző 

 



 


