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Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 

8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. 

Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 

e-mail: varpalota@varpalota.hu 

 

 

 

 
E l ő t e r j e s z t é s 

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 

2019. április 26-i ülésére 

 

 
A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges. 

 

 

 
Tárgy:  A Várpalotai Hulladékgazdálkodási Kft. beolvadással történő 

megszüntetése. 

 

 

Előterjesztő:   Campanari-Talabér Márta polgármester 

 

Előkészítő:   Horváth Tamás József ügyvezető,  

Várpalotai Közszolgáltató Nonprofit Kft. 

 

 

 

 

 

Az előterjesztést megtárgyalta:  

Pénzügyi Bizottság 

Jogi és Ügyrendi Bizottság 

 

 

A határozati javaslat törvényességi szempontból megfelel. 

 

 

 

Ellenőrizte: 

 

Bérczes Beáta   Sándor Tamás   dr. Ignácz Anita Éva 

              jogi előadó                   aljegyző                  jegyző 
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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A hulladékgazdálkodási szolgáltatások ellátásának jogszabályi feltételei és gazdasági 

körülményei az elmúlt években többször változtak. A Várpalotai Hulladékgazdálkodási 

Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg. 19-09-516397, 8100 Várpalota, 

Fehérvári út 7., a továbbiakban: VHG Kft.) 2013. évben a Várpalotai Közüzemi Korlátolt 

Felelősségű Társaságból (jelenlegi cégneve: Várpalotai Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaság, Cg. 19-09-505188, 8100 Várpalota, Fehérvári út 7., a továbbiakban: 

VKSZN Kft.) történt kiválással éppen amiatt jött létre, mert a jogszabályok abban az időben csak 

nonprofit cég számára tették lehetővé a szolgáltatás nyújtását.  

 

Ezt követően a szolgáltatás helyzete fokozatosan megváltozott, jelenleg a hulladékgazdálkodást a 

városban és a városkörnyéken is lényegében a VKSZN Kft. végzi alvállalkozási szerződés 

keretében, a VHG Kft. érdemi szakmai és gazdasági tevékenységet nem folytat, fenntartására 

nincs szükség, célszerű átalakulással, a VKNSZ Kft.-vel történő egyesülés útján, az abba való 

beolvadással, teljes jogutódlás mellett megszüntetni. Beolvadás esetén a beolvadó VHG Kft. 

megszűnik, általános jogutódja az egyesülésben részt vevő VKNSZ Kft. lesz.  

 

A VKSZN Kft. 432.450.000 Ft jegyzett tőkével rendelkezik, egyedüli tulajdonosa Várpalota 

Város Önkormányzata. A VHG Kft. jegyzett tőkéje 3.000.000 Ft, tulajdonosai Várpalota Város 

Önkormányzata (60 %-ban) és a VKNSZ Kft. (40 %-ban), így mindkét társaság tényleges 

tulajdonosa Várpalota Város Önkormányzata. 

 

A beolvadásra a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvénynek a jogi személy 

átalakulásának, egyesülésének, valamint a gazdasági társaság átalakulására és egyesülésére 

vonatkozó szabályait kell alkalmazni, együtt az egyes jogi személyek átalakulásáról, 

egyesüléséről, szétválásáról szóló 2013. évi CLXXVI. törvény rendelkezéseivel.    

 

Az átalakulást (egyesülést, beolvadást) Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 

határozza el, majd ennek alapján a Polgármester, mint a VKNSZ Kft. alapítójának képviselője 

alapítói határozatot hoz, valamint a VHG Kft. taggyűlése – ahol az Önkormányzatot szintén a 

Polgármester képviseli – határozattal dönt a beolvadásról, illetve annak részletkérdéseiről.  

 

A beolvadás két lépcsőben történik. Először mindkét társaság döntést hozó szerve, az ügyvezetés 

– felügyelő bizottság által véleményezett előterjesztése alapján – azt állapítja meg, hogy a tagok 

egyetértenek-e az átalakulás szándékával, illetve meghatározza az átalakulás módját 

(beolvadással történő egyesülés), valamint előzetesen felméri, hogy a tagok közül ki és mekkora 

vagyoni hozzájárulással kíván a jogutód társaság tagjává válni. Ha a tagok az átalakulás 

szándékával egyetértenek, akkor meg kell határozni a vagyonmérleg-tervezetek fordulónapját, 

dönteni kell a független könyvvizsgáló személyéről. A döntést hozó megbízza továbbá az 

ügyvezetést az átalakulási terv és az egyéb szükséges okiratok elkészítésével.  

 

A második lépcsőben a résztvevő cégek ügyvezetése az átalakulási tervnek megfelelő 

tartalommal köteles közös egyesülési tervet készíteni, amely tartalmazza mindkét résztvevő 

vagyonmérleg-tervezetét, valamint az átvevő cég nyitó vagyonmérleg-tervezetét. Az 

egyesülésben részt vevő társaságok az egyesülési terv elfogadásáról külön-külön, legalább 

háromnegyedes többséggel határoznak. Az egyesülési tervet akkor lehet elfogadottnak tekinteni, 

ha azt mindkét résztvevő elfogadta.  

 

Az átalakulási terv és az erről szóló döntés Cégközlönyben kétszer egymás után történő 

közzétételét; az új Alapító Okirat aláírását követően nyolc napon belül az ügyvezetésnek 
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kezdeményeznie kell. A hitelező a döntés második közzétételét követő legkésőbb harminc napos 

jogvesztő határidőn belül az átalakulásban részt vevő cégtől biztosítékot követelhet, ha az 

átalakulás a követelésének kielégítését veszélyezteti. A határidő lejártát követően kerülhet sor az 

átalakulás cégnyilvántartásba történő bejegyzésére, amelynek során a cégbíróság a beolvadó 

céget törli a nyilvántartásból, az átvevő és megmaradó cég esetében pedig a változásokat 

bejegyzi.  

 

Tekintettel arra, hogy hulladékgazdálkodási feladatok ellátására külön önkormányzati gazdasági 

társaság működésére már nincs szükség és lehetőség is van arra, hogy a két önkormányzati 

tulajdonban lévő korlátolt felelősségű társaság egyesüljön, így javasolom, hogy a Képviselő-

testület értsen egyet azzal, hogy a VHG Kft. a VKSZN Kft-be történő beolvadással megszűnjön. 

A beolvadás után az átvevő VKSZN Kft. gazdasági társasági formája (korlátolt felelősségű 

társaság) változatlan marad. Az egyesülés módja: beolvadás. 

 

A Képviselő-testület döntsön arról, hogy a VHG Kft. tagjaként a beolvadó társaságban meglévő, 

az átalakulási vagyonmérleg-tervezetben kimutatásra kerülő vagyonrészével a jogutód VKSZN 

Kft. tagjává kíván válni, ezzel a vagyonrésszel növelve a társaságban már meglévő vagyonrészét. 

 

A vagyonmérleg-tervezetek fordulónapjaként javaslom meghatározni 2018. december 31. napját, 

mivel a törvény szerint az átalakuló társaság vagyonmérleg-tervezeteként a számviteli törvény 

szerinti beszámoló mérlege is elfogadható abban az esetben, ha annak fordulónapja az 

átalakulásról való végleges döntés időpontját legfeljebb hat hónappal előzte meg és a társaság az 

átértékelés lehetőségével nem él. Ebben az esetben a beolvadási eljárást célszerű 2019. június 30. 

napja előtt befejezni – ehhez a feltételek adottak is –, illetve az átalakulás során a könyv szerinti 

vagyon átértékelését sem tervezzük, így szükségtelen az egyébként rendelkezésre álló 2018. évre 

vonatkozó éves beszámoló mellett külön vagyonmérleg elkészítése. 

 

A vagyonleltár- és vagyonmérleg-tervezeteket könyvvizsgálóval és a felügyelő bizottsággal is 

ellenőriztetni kell. Az ellenőrzésre nem jogosult a résztvevő társaságok könyvvizsgálója, ezzel a 

feladattal független könyvvizsgálót kell megbízni. Javasoljuk, hogy a tervezetek ellenőrzésére az 

érdekelt társaságok független könyvvizsgálóként jelöljék ki Kocsisné Pálffy Gabriella (tagszáma: 

000696, igazolvány száma: 000555) 8226 Alsóőrs, Sarló u. 8. szám alatti lakost, aki nem a 

társaságok könyvvizsgálója, a megelőző két üzleti évben részükre könyvvizsgálatot és vagyoni 

hozzájárulás értékelést sem végzett, illetve az utóbbi három üzleti éven belül átalakulási 

vagyonmérleg-tervezetet sem ellenőrzött. Az ellenőrzés során mindkét egyesülésben résztvevő 

társaság esetében ugyanaz a kijelölt független könyvvizsgáló eljárhat. 

 

A most meghozott elvi döntéseket követően mindkét társaságnál el kell készíteni a végleges 

döntések megalapozásához szükséges dokumentumokat, ezért a Képviselő-testület bízza meg az 

egyesülésben részt vevő társaságok ügyvezetését, hogy egymással együttműködve készíttessék el 

az egyesülési tervet, ezen belül a vagyonleltár- és vagyonmérleg-tervezeteket, az egyesülési 

szerződést, az átvevő társaság módosított és egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát, 

valamint minden olyan dokumentumot, amely az átalakuláshoz még szükséges. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megvitatása után a mellékelt 

határozati javaslatot fogadja el. 

 

Várpalota, 2019. április 9. 

 

Campanari-Talabér Márta 

            polgármester 
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Várpalota Város Önkormányzati határozati javaslat 

Képviselő-testülete 

8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. 

Tel.: (88) 592 –660 Fax: (88) 592-676 

e-mail: varpalota@varpalota.hu 

 

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2019. április 26-i ülésén a következő 

határozatot hozta: 

 

…/2019. (IV.26.) képviselő-testületi 

h a t á r o z a t : 

 

 

1./ Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy Várpalota Város 

Önkormányzata többségi (60 %-os, közvetetten kizárólagos) tulajdonában lévő Várpalotai 

Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság a Várpalota 

Város Önkormányzata egyszemélyes tulajdonában lévő Várpalotai Közszolgáltató Nonprofit 

Korlátolt Felelősségű Társaságba történő beolvadással, jogutódlással megszűnjön. 

 

2./ Az átalakulás (egyesülés) után az átvevő Várpalotai Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaság társasági formája változatlanul korlátolt felelősségű társaság marad, az 

egyesülés módja pedig beolvadás. 

 

3./ Várpalota Város Önkormányzata a Várpalotai Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató 

Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság tagjaként a beolvadó társaságban meglévő, az 

átalakulási vagyonmérleg-tervezetben kimutatásra kerülő vagyonrészével a jogutód Várpalotai 

Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság tagjává kíván válni, ezzel a 

vagyonrésszel növelve az egyszemélyes társaságban meglévő vagyonrészét. 

 

4./ A Képviselő-testület az átalakulási vagyonmérleg-tervezetek fordulónapjaként 2018. 

december 31. napját határozza meg, 

 

5./ A Képviselő-testület az átalakulás könyvvizsgálatára Kocsisné Pálffy Gabriella (tagszáma: 

000696, igazolvány száma: 000555) 8226 Alsóőrs, Sarló u. 8. szám alatti lakos, független 

könyvvizsgálót jelöli ki. 

 

6./ A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Várpalotai Hulladékgazdálkodási 

Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság taggyűlésén az átalakulással 

kapcsolatos döntések meghozatala során, valamint a Várpalota Város Önkormányzata 

egyszemélyes tulajdonában lévő Várpalotai Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű 

Társaság alapítójának képviseletében az egyesüléssel kapcsolatos alapítói határozatok 

meghozatala során a Képviselő-testület által meghozott határozat szerint járjon el. 

 

7./ A Képviselő-testület megbízza Horváth Tamás József és Lakatos Tamás ügyvezetőket az 

átalakulási terv, az egyesülési szerződés és a vagyonleltár- és vagyonmérleg-tervezetek, valamint 

a végleges átalakulási döntések meghozatalához szükséges egyéb, a jogszabályok által 

meghatározott okiratok elkészítésével.   
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Határidő:   

⎯ a döntés megküldésére: azonnal 

⎯ a végleges átalakulási döntés meghozatalára: 2019. május 2. 

⎯ a beolvadás végrehajtására: 2019. június 30. 

 

Felelős:     

⎯ Campanari-Talabér Márta polgármester 

⎯ Horváth Tamás József ügyvezető, Várpalotai Közszolgáltató Nonprofit Kft. 

⎯ Lakatos Tamás ügyvezető, Várpalotai Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató 

Nonprofit Kft.  

 

 

 

 

Várpalota, 2019. április 26. 

 

 

 

 

Campanari-Talabér Márta    dr. Ignácz Anita Éva 

                 polgármester                   jegyző 

 


