
 

H I R D E T M É N Y 
 

 
 
 
 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. §-a alapján az alábbi 
tájékoztatást adom: 
 
 
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 
2021. július 12-i rendkívüli ülésén az alábbi határozatot hozta: 
 
 
Tárgy: Rendeletalkotás – önkormányzati tulajdonú üzletrész törzsvagyonból történő 

kivonása 
 

 

39/2021. (VII. 12.) sz. Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság határozata 
 
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 
javasolja a Képviselő-testületnek a Váci Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság önkormányzati tulajdonú üzletrészének a törzsvagyonból történő kivonását, a 
korlátozottan forgalomképesség átsorolását forgalomképes megnevezésre. 

 
Határidő: 2021. júl. KT ülés                                Felelős: Váci Városfejlesztő Kft. 

           
       

 
 

 

 

Tárgy: Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft. alapító okirat felülvizsgálata 
 

 

40/2021. (VII. 12.) sz. Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság határozata 
 
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága úgy 
dönt, hogy a Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft. mellékelt alapító okirat tervezetét elfogadja, 
támogatja annak Képviselő-testület általi elfogadását és aláírására a polgármester felhatalmazását. 

 
Határidő: 2021. júl. KT ülés                                Felelős: Polgármester 
                 TDM ügyv. ig. 
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Tárgy: A Váci Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. tőkerendezése és tőkeemelése 
 

41/2021. (VII. 12.) sz. Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság határozata 
 

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 
megtárgyalta és a Képviselő-testület számára elfogadásra javasolja az alábbi határozatot: 
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete arra való tekintettel, hogy a Váci 
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Társaság) vonatkozásában, a Ptk. 3:189. § 
(1) bekezdés b.) pontjában rögzített körülmény (a társaság saját tőkéje a törzstőke törvényben 
meghatározott minimális összege alá csökkent) bekövetkezett a Ptk. 3:189 § (2) bekezdése alapján 
akként dönt, hogy elrendel a Társaság veszteségeinek fedezésére mindösszesen 19.925.000,- Ft 
összegű pótbefizetést, amelyet az Alapító, beszámítással (lekötött tartalékba történő átvezetéssel) 
teljesít az Alapító (mint kölcsönadó) és a Társaság (mint kölcsönvevő) között, 2020.XII.23. napján 
létrejött tagi kölcsönszerződés alapján fennálló követelése terhére (a beszámítás miatt a pótbefizetés 
összegével a tagi kölcsön összege lecsökken). 

 
Határidő: 2021. júl. KT ülés                           Felelős: Vác Város Önkormányzata 
                  

          
 

42/2021. (VII. 12.) sz. Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság határozata 
 

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 
megtárgyalta és a Képviselő-testület számára elfogadásra javasolja az alábbi határozatot: 
 
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Váci Hulladékgazdálkodási 
Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Társaság) saját tőkéjének rendezése érdekében a Társaság jegyzett 
tőkéjét 500.000,- Ft összeggel növeli, 15.575.000,- Ft összeget pedig tőketartalékba helyez a 
Társaság 2021. május 31. napjáig fennálló, 20.418.000,- Ft veszteségeinek fedezésére, amelyet az 
Alapító beszámítással, nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként teljesít (tőke tartalékba történő 
átvezetéssel) az Alapító (mint kölcsönadó) és a Társaság (mint kölcsönvevő) között, 2020. XII.23. 
napján létrejött tagi kölcsönszerződés alapján fennálló követelése terhére. A tagi kölcsönből 
származó követelés megfelel a Ptk. 3:99 §-ában foglalt feltételeknek. 
Felhatalmazza továbbá a Polgármestert a döntést követően elkészítendő módosító okirat, az 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat, valamint a bírósági változásbejelentési eljárás során 
felmerülő, technikai módosítást érintő okiratok aláírására. 

Fentiek alapján Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, hogy a törzstőkét a Ptk. 
3:198 § (2) c. bekezdése alapján nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás szolgáltatásával felemeli. 
A törzstőke mértéke tőkeemelés előtt: 4.000.000,- Ft 
A törzstőke emelés mértéke: 500.000,- Ft 
A törzstőke mértéke a felemelést követően: 4.500.000,- Ft 
A tőkeemelést 100 %-ban nem pénzbeli vagyoni hozzájárulással kell teljesíteni a társasággal 
szemben fennálló tagi kölcsönből eredő követelés terhére. 
A nem pénzbeli hozzájárulás teljesítését a társaság egyedüli tagja Vác Város Önkormányzata vállalja. 
A vagyoni hozzájárulás teljesítésének ideje: 2021. július hó 14. napja. 

 
Határidő: 2021. júl. KT ülés                           Felelős: Vác Város Önkormányzata 
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A határozatok Vác város honlapján, a Váci Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, valamint 
Jegyzői Kabinetének 105. sz. irodájában is megtekinthetők. 
 
 
 
 
Vác, 2021. július 12. 
 

 
      Dr. Zsidel Szilvia s.k. 

        jegyző 

 
Kifüggesztve: 2021. július 12. 
Levéve: 2021. augusztus 12. 
 

 


