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116/2021.(V.31,) h a t á r o z a t a
a BalassagyarmatiVárosüzemeltetési Nm. üzletrészének értékesítésére vonatkozó

előszenődés kötésére

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011 . évi
CXXVlll. töruény 46.§ (4) bekezdése alapján, a veszélyhelyzet kihirdetésérőt szóló 27/2021 (t.29)
kormányrendelet 1, §-ában foglaltakra tekintettel az alábbi döntést hozom:

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzata a határozat melléktetét képezó szerződéstervezetnek
megfelelő tartalommal előszerződést kíván kötni a DTKH Duna-Tisza közi
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségü Társasággal (cg,: 03-09-13134lszékhely
6000 Kecskemét, Kisfái 248 0737/12 hrsz;) a Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaságból (cg.: 12-09-002237, székhely: 2660 Balassagyarmat,
Mikszáth utca 59. adószám: 11206248-2-12) - a hulladékgazdálkodási tevékeiységhez
közvetlenül kapcsolódó eszközökkel, vagyoni etemekkel, továbbá jogokkal és
kötelezettségekkel - kiválás útján létrehozandó új cég, illetőleg a jetenleg önkormányzati
tulajdont képező, 2015. gyártási évű, MAN gyártmányú, L 2007.46.01}-MUT típusú, NCF 113
forgalmi rendszámú, a 2015. gyártási évű, MAN gyártmányú, L 2007.46.01}-MIJT típusú, NCF
1 12 forgalmi rendszámú, valamint a 2005. gyártási évű |VECO gyártmányú, T 130 E 18 lJniprom
F 13 típusú, KJZ 693 forgalmi rendszámú hulladék begyűjtó és szállító gépjárművek
értékesítésére.

2.) Utasítom a Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Korlátolt Fetelősségű Társaság
Ugyvezetőjét az elöszerződéssel kapcsolatban szükségessé váló intézkedések megtétetére.

Határidő: az elószerződés megkötésére 2021 . június 15.
Felelős: Csach Gábor polgármester
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E l ő s z e r z ő d é s  

vállalkozás átruházására 
 

mely létrejött egyrészről  

Balassagyarmat Város Önkormányzata  

Székhely: 2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem útja 12. 

KSH azonosító: 15735272-8411-321-12 

Adószám: 15735272-2-12 

Bankszámla száma: 10402771-00029189-00000007  

Képviselő: Csach Gábor polgármester 

mint eladó (a továbbiakban: Eladó),  

 

másrészről a DTKH Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű 

Társaság 

Székhely: 6000 Kecskemét, Kisfái 248. 0737/12 hrsz. 

Levelezési cím: 2700 Cegléd, Pesti út 65. 

KÜJ szám: 100279742 

KTJ szám: 100389570 

Számlavezető bank: Raiffeisen Bank Zrt. 

Bankszámlaszám: 12001008-00383030-00100004 

Adószám: 12564392-2-03 

Cégjegyzékszám: 03-09-131340 

képviselő: Agatics Roland ügyvezető 

mint vevő (a továbbiakban: Vevő) között, az alábbi feltételekkel: 

 

1. Felek rögzítik, hogy Eladó kizárólagos tulajdonát képezi a Balassagyarmati Városüzemeltetési 

Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.: 12-09-002237, székhely: 2660 Balassagyarmat, 

Mikszáth utca 59. adószám: 11206248-2-12), /a továbbiakban: Kft./. A Vevő kijelenti, hogy a Kft-ből 

kiválás útján létrejövő céget a jelen szerződés 1. sz. mellékletét képező eszközökkel, vagyoni 

elemekkel, a hulladék szállításhoz kapcsolódó jogokkal és kötelezettségekkel, szerződés állománnyal 

meg kívánja vásárolni. Ezen túlmenően a Vevő meg kívánja vásárolni az Eladótól a 2015. gyártási 

évű, MAN gyártmányú, L 2007.46.010-MUT típusú, NCF 113 forgalmi rendszámú, a 2015. gyártási 

évű, MAN gyártmányú, L 2007.46.010-MUT típusú, NCF 112 forgalmi rendszámú, valamint a 2005. 

gyártási évű IVECO gyártmányú, T 130 E 18 Uniprom F 13 típusú, KJZ 693 forgalmi rendszámú 

hulladék begyűjtő és szállító gépjárművet. 

 

2. A Felek megállapodnak abban, hogy az 1. pontban meghatározott ügylet végrehajtása érdekében a 

2020. december 31-i év végi leltárt és mérleget felhasználva az Eladó szétválást hajt végre, mely során 

kiválás útján létrehoz egy új korlátolt felelősségű társaságot (a továbbiakban:  Kiváló Kft.), melynek 

vagyonába átkerülnek mindazon vagyoni eszközök, jogviszonyok, amelyeket  az 1.sz. melléklet 

tartalmaz, valamint a Kft. hulladékgazdálkodási tevékenységéhez kötődő jogai és kötelezettségei, 

melyekért az Eladó jelen megállapodás aláírásával feltétlen szavatosságot vállal.  

A Fennmaradó Kft. vagyonában marad minden más vagyontárgy és jogviszony. A Kiváló Kft. viszi 

tovább a Kft. nevét.  

 

3. A jelen előszerződés aláírását és a 6. pontban megjelölt foglaló összegének átutalását követően az 

Eladó apport jogcímén a Kft. tulajdonába adja az 1. pontban megjelölt járműveket azzal, hogy ezek a 

járművek is a Kiváló Kft. vagyonába fognak bekerülni a végleges átalakulási vagyonmérlegben, annak 

törzstőkén felüli vagyonát növelve. 

 

4. A szétválás cégbejegyzését követő 15 napon belül az Eladó nyilvános értékesítésre meghirdeti a 

Kiváló Kft. 100 %-os üzletrészét 129.000.000.- Ft minimumáron. A Vevő kötelezettséget vállal arra, 

hogy a minimumáron vételi ajánlatot tesz a Kiváló Kft. 100 %-os üzletrészére, amennyiben a 

nyilvános értékesítés során a vásárlás jogát megszerzi, úgy 15 napon belül megköti az adásvételi 

szerződést és további 15 napon belül kiegyenlíti a vételár foglaló összegét meghaladó részét. 
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5. Felek rögzítik, hogy az Eladó és a Kiváló Kft. között a tranzakciót követően is hosszú távú 

gazdasági kapcsolat fog fennállni, többek között a balassagyarmati 3148/5. hrsz. alatt felvett, 

telephely, raktár megnevezésű, 1 ha 9324 m2 területű ingatlan egy részének bérlete tárgyában is.  

 

6. A Vevő kötelezettséget vállal arra, hogy a 4. pontban megjelölt értékesítési eljárásban részt vesz, 

legalább a minimumárat elérő szabályszerű vételi ajánlatot fog tenni, az adásvételi szerződéseket meg 

fogja kötni és a vételárat 15 napos fizetési határidővel meg fogja fizetni. A végleges adásvételi 

szerződésekben Eladó jogosult kikötni az elállás jogát arra az esetre, ha a Vevő a vételárat határidőre 

nem fizeti meg. Ezen – üzletrészre vonatkozó - szerződéses kötelezettségvállalás biztosítékaként a 

jelen előszerződés aláírását követő 2 banki napon belül foglaló jogcímén átutalás útján köteles 

megfizetni a Vevő az Eladónak 10.000.000.- Ft-ot, azaz tízmillió forintot, mely összeg az üzletrész 

vételárába beszámít. 

 

7. Abban az esetben, ha a Vevő nem tesz a jelen előszerződésben foglaltak szerinti vételi ajánlatot a 

Kiváló Kft. 100 %-os üzletrészének megvásárlására vagy a megtett vételi ajánlatot követően az 

adásvételi szerződést nem köti meg, vagy a megkötött adásvételi szerződés alapján a vételárat 

határidőben nem fizeti meg, úgy az Eladó jogosult az ügylettől elállni és a foglaló összegét megtartani.  

Ha az adásvétel az Eladó hibájából meghiúsul, úgy az Eladó a foglaló kétszeres összegét tartozik 

Vevőnek visszafizetni. Amennyiben a végleges üzletrész adásvétel azon okból hiúsul meg a Felek 

között, mert a pályázati eljárás során nem Vevő teszi a legmagasabb árajánlatot, de az ajánlati ára 

egyebekben megfelel a jelen megállapodás 4. pontjában foglalt feltételeknek, úgy azt a Felek saját 

magukon kívül eső körülménynek tekintik, mely következtében a foglaló összegét az Eladó köteles az 

adásvételi szerződés végleges meghiúsulásáról szóló értesítés Vevő általi kézhezvételétől számított 5 

munkanapon belül ügyleti kamatmentesen a Vevő részére visszautalni. 

 

8. Eladó feltétlen szavatosságot vállal azért, hogy a végleges adásvételi szerződések megkötésének 

időpontjában az átruházni kívánt üzletrész, illetve gépjárművek per-, teher- és igénymentesek, továbbá 

azért, hogy a gépjárművek a rendeltetésszerű használatra alkalmasak. Az Eladó vállalja, hogy a 

gépjárműveket rendeltetésszerűen, szakszerűen, a használati és kezelési utasításokban foglaltaknak 

megfelelően használja, és megtesz minden szükséges intézkedést azért, hogy a gépjárművek 

rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotát megőrizze. Amennyiben a jelen szerződés 

hatálybalépését követően a gépjárművek, vagy azok valamelyike megsemmisül, vagy azokban 

károsodás, lényeges meghibásodás következik be, arról az Eladó köteles haladéktalanul tájékoztatni a 

Vevőt. Ebben az esetben a Felek közösen felülvizsgálják a jelen előszerződésben foglaltakat és 

szükség szerint azt megfelelően módosítják. Amennyiben a Felek nem jutnak egyezségre, úgy 

vállalják, hogy a közösen kiválasztott szakértővel megvizsgálják a gépjárművek állapotát és értékét, 

melyet kötelezőnek fogadnak el a szerződés módosítása vonatkozásában. A jelen pontban foglaltak 

megsértése súlyos szerződésszegésnek minősül, mely alapján a Felek a Ptk. szerinti 

jogkövetkezmények alkalmazására jogosultak. 

 

9. Az Eladó és a Vevő képviselői a jelen előszerződésben körülírt ügylet megvalósulásában bízva 

megállapodtak abban, hogy a Vevő és a Kft. között érvényben lévő, települési szilárd hulladék 

begyűjtésére és szállítására vonatkozó alvállalkozói szerződésben kikötött ellenérték ÁFA nélküli 

összege 2021. február 1. napjától 2,84 Ft-ról 2,30 Ft-ra csökken, melyet a Vevő és a Kft.  külön 

okiratban rögzítenek. Eladó, mint a Kft. kizárólagos tulajdonosa vállalja, hogy gondoskodik ezen 

okiratnak a Kft. részéről történő aláírásáról.  

 

Abban az esetben, ha a Vevő a saját érdekkörében fennálló okból nem vásárolja meg a Kiváló Kft-t, 

úgy arra vállal kötelezettséget, hogy az adásvétel meghiúsulásától számított 30 napon belül 

szerződésmódosítást ír alá a Kiváló Kft-vel, mely szerint a díjazás mértéke 2021. február 1. napjától 

ismét 2,84 Ft lesz, ezen túlmenően pedig a két vállalkozói díj különbözetét 2021. február 1. napjára 

visszamenőlegesen elszámolja és 30 napon belül megfizeti a Fennmaradó Kft. részére.  A jelen 

pontban foglaltakat a Felek a Ptk. 6:136. §-a szerinti harmadik személy javára szóló szerződésnek 

tekintik, mely alapján a Kiváló Kft. és a Fennmaradó Kft. a jelen pontban meghatározott igényeit 
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abban az esetben is jogosult érvényesíteni az Eladóval – vagy annak esetleges szerződésbe belépő 

jogutódával – szemben, ha az előszerződéstől a Felek bármelyike elállna. 

 

10. Abban az esetben, ha a végleges adásvételi szerződés mindkét szerződő fél érdekkörén kívül eső 

körülmény következtében nem lép hatályba, akkor a Vevő vállalja, hogy a 9. pont szerint jár el, azzal 

az eltéréssel, hogy az alvállalkozói díj nettó 2,70 Ft-ra módosul visszamenőlegesen, és a Vevő ezen 

mértékhez viszonyított különbözetet köteles a 9. pont szerint elszámolni. 

 

11. Felek rögzítik, hogy az Eladó a Kiváló Kft. átalakulási vagyonleltár és vagyonmérleg tervezeteit 

átadta Vevőnek. Vevő a tervezeteket áttanulmányozta és kijelenti, hogy azokat a jelen előszerződéssel 

szabályozott ügylet tekintetében megfelelőnek tartja. A Vevő – az 1. pontban megjelölt három 

gépkocsin kívül - nem igényelheti azt, hogy az 1. sz. mellékletben felsorolt vagyoni elemeken, 

jogviszonyokon kívül mást is megszerezzen az adásvétel tárgyát képező Kiváló Kft. Ha az átalakulásra 

vonatkozó számviteli vagy más szabályokra tekintettel az 1. sz. mellékletben foglaltakon felül 

pénzeszköz, vagy egyéb vagyonelem is átkerül a Kiváló Kft. vagyonába, úgy annak mértékével az 

üzletrész vételára megnövekszik.  

 

12. A Felek megállapodnak, hogy amennyiben a 4. pont szerinti üzletrész adásvételére vonatkozó 

pályázati eljárásról szóló hirdetmény bármely okból 2021. szeptember 30. napjáig nem kerül 

közzétételre, úgy a Vevő jogosult a végleges adásvételi szerződések megkötésétől elállni, és a Felek 

kötelesek az eredeti állapotot helyreállítani, Eladó pedig a rendelkezésre bocsátott foglalót, ügyleti 

kamatmentesen visszautalni a Vevő részére az elállásról szóló vevői nyilatkozat kézhezvételétől 

számított 5 munkanapon belül. 

 

13.  A jelen előszerződés hatályba lépéséhez az Eladó részéről képviselő-testületi határozat szükséges. 

Ha a jelen előszerződés bármelyik pontja végrehajthatatlannak bizonyul, helyette a Felek olyan eltérő 

szabályozásban állapodnak meg, amely a legközelebb áll szerződéses akaratuk teljesüléséhez. A jelen 

előszerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadók. 

 

Balassagyarmat, 2021. május  

 

 

 

Eladó nevében:      Vevő nevében: 

 

 

 

Csach Gábor      Agatics Roland 

polgármester          ügyvezető 

 

 

Ellenjegyzem: 

 

 

 

         Dr. Varga Andrea           Szikora Péter 

               Közös Önkormányzati Hivatal                 Közös Önkormányzati Hivatal 

                     jegyző              pénzügyi osztályvezető 

 
 


