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Kecskemét Megyei Jogú Város 
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ELŐTERJESZTÉS  
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2017. október 24-éntartandó ülésére 

 

 

Tárgy: Hulladékgazdálkodást érintő döntések meghozatala 

 

 

 

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. 

(II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete 5.4.1. pontjában foglaltakra tekintettel az 

előterjesztést véleményezni szíveskedjen.  

 

Kecskemét, 2017. október 2. 

 

    

    

 Dr. Szeberényi Gyula Tamás 

 alpolgármester 

 

 

 

 

 

 

 

HATÁROZAT-TERVEZET 

 

 

…/2017. (X.24.)  VPB. számú határozat 

Hulladékgazdálkodást érintő döntések meghozatala 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság 

megtárgyalta Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 1020-26/2017. számú 

előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 

 

A bizottság az előterjesztést a közgyűlésnek elfogadásra javasolja. 
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Tárgy:Hulladékgazdálkodást érintő döntések meghozatala 

 

Az előterjesztést készítette:    Dr.Patay Balázs osztályvezető 

     Jogi Osztály  

 

Kezelési megjegyzés: HATÁROZAT-TERVEZET 

     

  

Döntési változatok száma:      1 

 

Mellékletek: 
 

1.) átalakulási terv 

2.) egyesülési szerződés 

3.) vagyonmérleg és vagyonleltár tervezetek 

4.) Kecskeméti Városgazdasági Nonprofit Kft.alapító okiratának módosítása 

5.) felügyelőbizottság határozata 

6.) független könyvvizsgáló véleménye 

 

Véleményezésre megkapta:  

 

Egyéb szervezet, külső szakértő: 
 

Megtárgyalta: 
 

Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság   …../2017. (X.24.) VPB. számú határozat 

Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság  …../2017. (X.24.) VVB. számú határozat 

 

Törvényességi észrevételem nincs: 

 

Dr. Határ Mária 

jegyző 

 

  



 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város 

Alpolgármestere 

1020-26/2017.          

E L Ő T E R J E S Z T É S 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

2017. október 26-án tartandó ülésére 

 

Tárgy:Hulladékgazdálkodást érintő döntések meghozatala 

 

Tisztelt Közgyűlés! 

 

A hulladékgazdálkodási rendszer országos szintű átalakításába illeszkedően a helyi 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatás strukturális kereteinek átalakítása mind azt a célt 

szolgálja, hogy a közszolgáltatás ellátásáért felelős önkormányzat irányítói jogköre 

érvényesülhessen, és befektetői magánérdekektől mentesen, nonprofit módon valósulhasson 

meg a hulladékkal való gazdálkodás.  

 

E cél elérése érdekében több döntést is hozott a közgyűlés, melyek közül legutóbb a 

Kecskeméti Regionális Hulladéklerakó Közszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a 

továbbiakban: KRHK) Kecskeméti Városgazdasági Nonprofit Kft.-be (a továbbiakban: VG 

Kft.) történő beolvadási szándékával értettegyet 76/2017. (IV.27.) határozatával (a 

továbbiakban: határozat)és meghozta az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, 

szétválásáról szóló 2013. évi CLXXVI. törvény (a továbbiakban: Átalakulási tv.) szerinti első 

körös döntéseket, akként, hogy az átalakulás fordulónapját 2017. május 1. napjában határozta 

meg. 

 

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. 

törvény (továbbiakban: Cégtörvény) 57/A. § -a szerint nonprofit gazdasági társaság más 

társasági formába csak nonprofit jellegének megtartásával alakulhat át, 

csak nonprofit gazdasági társasággal egyesülhet, illetve csak nonprofit gazdasági társaságokká 

válhat szét. Erre tekintettel a határozat a KRHK nonprofit formába történő 

továbbműködéséről is döntött, mely változás átvezetésre is került a cégnyilvántartásban. Így a 

továbbiakban nonprofit gazdasági társaságként működik, a beolvadásnak akadálya nincs. 

 

Tekintettel arra, hogy az érintett társaságok ügyvezetői szeptemberben nyújtották be 

önkormányzatunkhoz az egyesülés lefolytatásához szükséges dokumentumokat, az átalakulási 

tervet, az egyesülési szerződést, a kapcsolódó,2017. június 30-i fordulónappal készített 

vagyonmérleg és vagyonleltár tervezeteketés vonatkozó könyvvizsgálói véleményt, valamint 

a beolvadás után változatlan társasági formában továbbműködő VG Kft. alapító okiratának 

módosítását, így jogtechnikailag a határozat 4-6. pontjainak hatályon kívül helyezése és e 

tárgyban új döntés meghozatala vált szükségessé. 

 

Az Átalakulási tv.3. § (1) bekezdése alapján az átalakulási terv magában foglalja az átalakuló 

jogi személy vagyonmérleg-tervezetét és az azt alátámasztó vagyonleltár-tervezetét, a jogutód 

jogi személy vagyonmérleg-tervezetét és vagyonleltár-tervezetét, a jogutód jogi személy 

létesítő okiratának tervezetét. Az Átalakulási tv. 4. § (5) bekezdése szerint a vagyonmérleg-

tervezeteket és a vagyonleltár-tervezeteket könyvvizsgálóval és a társaságoknál működő 

felügyelőbizottsággal is ellenőriztetni kell. 

 

Az Átalakulási törvény 8. § (1) bekezdése alapján önkormányzatunknak lehetősége van arra, 

hogy ha a vezető tisztségviselők az átalakuláshoz szükséges okiratokat előkészítik, az 

átalakulási javaslat érdemi elbírálásáról a döntéshozó szerv egy ülésen határoz. Ez esetben 

https://uj.jogtar.hu/#lbj92id149086090826818ec


 

 

erre az ülésre el kell készíteni az átalakulási tervet, amelyben az ülés napját legfeljebb hat 

hónappal megelőző, a vezető tisztségviselők által meghatározott időpontra - mint 

mérlegfordulónapra - vonatkozó, könyvvizsgáló által ellenőrzött vagyonmérleg-tervezet és 

vagyonleltár-tervezet szerepelhet, a 13. § (2) bekezdése szerint az egyesülni kívánó jogi 

személyek és az egyesüléssel létrejövő jogi személy vonatkozásában is készíteni kell 

vagyonleltár-tervezetekkel alátámasztott vagyonmérleg-tervezeteket. Az egyesüléssel érintett 

jogi személyek döntése alapján a vagyonmérleg-tervezetek ellenőrzése során valamennyi jogi 

személy esetében eljárhat ugyanaz a könyvvizsgáló.E dokumentumok jelen előterjesztés 

mellékletét képezik, a vagyonmérleg és vagyonleltár-tervezeteket a független könyvvizsgáló, 

valamint mindkét társaság felügyelőbizottságai is véleményezték. A vagyonleltár-tervezet 

nagy terjedelmére tekintettel Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala félemelet 

8. sz. hivatalos helyiségében tekinthető meg. 

 

Az Átalakulási törvény 14. § (1) bekezdése alapján az egyesülés során készített egyesülési 

terv része az egyesülési szerződés is. Az egyesülő jogi személyek vezető tisztségviselői 

elkészítették az egyesülési szerződés tervezetét, amelyben az átalakulásnál előírt elemeken túl 

meg kell határozni  

- az egyesülő gazdasági társaságokformáját, nevét, székhelyét, a létrejövő (jogutód) 

gazdasági társaság formáját, nevét és székhelyét, 

- az egyesülés módját (beolvadás), 

- átvevő jogi személy létesítő okiratában szükséges módosítások tervezetét. 

 

Az Átalakulási törvény 14. §(3)-(4) bekezdései értelmében beolvadás esetében az átvevő 

gazdasági társaság formája változatlan marad – jelen esetben nonprofit korlátolt felelősségű 

társaság –, az egyesülési terv elfogadásáról vagy módosításáról a közgyűlésnek külön-külön 

szükséges határoznia. Ha az egyesülési tervelfogadásra kerül, az egyesülési szerződést a 

közgyűlés felhatalmazása alapján az egyesülésben részt vevő jogi személyek vezető 

tisztségviselői írják alá. 

 

A dokumentumok elfogadásáról szóló alapítói határozatok meghozatalát követően a 

Cégtörvény 14. § (5) bekezdése alapjánnyolc napon belül a megbízott jogi képviselő a 

Cégközlönynél két egymást követő lapszámában közlemény közzétételét kezdeményezi, majd 

kezdeményezi az egyesülés cégjegyzékbe történő bejegyzését, valamint a KRHK Kft. 

cégnyilvántartásból való törlését. 

 

Az előterjesztést előzetesen a Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság, továbbá a 

Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság megtárgyalta. 

 

Kérjük a Tisztelt Közgyűlést, hogy a fenti előterjesztést megtárgyalni és határozatát meghozni 

szíveskedjen. 

 

Kecskemét, 2017. október 2. 

 

 

Dr. Szeberényi Gyula Tamás 

        alpolgármester 



 

 

HATÁROZAT-TERVEZET 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

……../2017. (X.26.) határozata 

Hulladékgazdálkodást érintő döntések meghozatala 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Dr. Szeberényi Gyula Tamás 

alpolgármester 1020-26/2017. számú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 

 

 

1. A közgyűlés úgy dönt, hogy hatályon kívül helyezi a hulladékgazdálkodási 

tevékenységet folytató kizárólagos önkormányzati tulajdonú cégekkel kapcsolatos 

döntések meghozataláról szóló 76/2017. (IV.27.) határozatának 4.)-6.) pontjait. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

2. A közgyűlésúgy dönt, hogy  

 

a) a Kecskeméti Városgazdasági Nonprofit Kft. (a továbbiakban: VG Kft.) 

egyesül a Kecskeméti Regionális Hulladéklerakó Közszolgáltató Kft.-vel (a 

továbbiakban: KRHK), ezáltal a KRHK általános jogutódjává válika beolvadás 

cégnyilvántartásba való bejegyzésének napjával, 

 

b) a VG Kft. vonatkozásában az elkészített átalakulási tervet a határozat 

mellékletét képező tartalommal jóváhagyja, melynek részét képezi:  

 

- az egyesülési szerződés és 

- a VG Kft. 2017. június 30-i fordulónappal készített beolvadás előtti és 

az azt követő vagyonmérleg és vagyonleltár-tervezete. 

 

c) a beolvadás után változatlan társasági formában továbbműködő VG Kft. 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a határozat 

mellékletét képező tartalommal jóváhagyja. 

 

3. A közgyűlés felhatalmazza a VG Kft. ügyvezetőjét, hogy az egyesülési szerződést 

aláírja. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

4. A közgyűlés úgy dönt, hogy  

 

a) a KRHK beolvad a VG Kft.-bea beolvadás cégnyilvántartásba való 

bejegyzésének napjával, általános jogutódjává a VG Kft. válik, ezáltal aKRHK 

vagyona, mint egész száll át a VG Kft.-re, mint általános jogutódra, 

 

b) a KRHK vonatkozásában az elkészített átalakulási tervet a határozat 

mellékletét képező tartalommal jóváhagyja, melynek részét képezi: 

 



 

 

- az egyesülési szerződés és  

- a KRHK 2017. június 30-i fordulónappal készített vagyonmérleg és 

vagyonleltár-tervezete. 

 

5. A közgyűlés felhatalmazza a KRHK ügyvezetőjét, hogy az egyesülési szerződést 

aláírja. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

 

6. A közgyűlés felkéri Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert a VG Kft. alapító 

okiratának, illetve annak mellékleteit képező, a cégbejegyzéshez szükséges 

valamennyi okiratnak az aláírására, beleértve a cégbejegyzési eljárás során 

szükségessé váló esetleges hiánypótlásokat is. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


