
6.a melléklet a ………../2017. számú előterjesztéshez 

 

NYILATKOZAT 

 

Alulírottak  

Horváth Richárd (született: …………., …, … napján; anyja neve: …; személyi azonosító jele: …; 

személyi igazolványa száma: …; lakcímkártyája száma: …; adóazonosító jele: …; magyar állampolgár) 

… szám alatti lakos mint Hatvan Város (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2., törzskönyvi 

azonosító: 729392, államháztartási egyedi azonosító: 738981, adószám: 15729394-2-10, statisztikai 

számjel: 15729394-8411-321-10) vagyonkezelésbe adó (a továbbiakban: Vagyonkezelésbe adó) 

polgármestere a Vagyonkezelésbe adó képviseletében, 

Soós Péter János  (született: ………………. napján; anyja neve: ……….; személyi azonosító jele: …; 

személyi igazolványa száma: …; lakcímkártyája száma: …; adóazonosító jele: ……..; magyar 

állampolgár) 3000 Hatvan, ……………. szám alatti lakos mint a Hatvan és Térsége 

Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű 

Társaság (székhely: 3000 Hatvan, 054/14. hrsz., cégjegyzékszám: 10-09-033600, adószám: 

24183219-2-10, statisztikai számjel: 24183219-3811-572-10) korábbi vagyonkezelő (a 

továbbiakban: Korábbi vagyonkezelő) önálló cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselője a Korábbi 

vagyonkezelő képviseletében, valamint 

Benke Sándor (született: …………….., …, … napján; anyja neve: …; személyi azonosító jele: …; személyi 

igazolványa száma: …; lakcímkártyája száma: …; adóazonosító jele: …; magyar állampolgár) … szám 

alatti lakos mint a Szelektív Hulladékhasznosító és Környezetvédelmi Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaság (székhely: 2194 Tura, 0272/7 hrsz., cégjegyzékszám: 13-09-082834, 

adószám: 11884226-2-13, statisztikai számjel: 11884226-3811-572-13.) új vagyonkezelő (a 

továbbiakban: Új vagyonkezelő) önálló cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselője az Új 

vagyonkezelő képviseletében 

i g a z o l j u k ,  h o g y  

1. a Vagyonkezelésbe adó, a Korábbi vagyonkezelő, valamint a Hatvan és Környéke Települési 

Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás között létrejött vagyonkezelési szerződés alapján 

létrejött, és az ingatlan-nyilvántartásba a 35313/4/2016.06.29. számú határozattal a Hatvan 

külterület 054/14. helyrajzi számú ingatlanra 10 ha 9583 m2 nagyságú üzemi területre (3 üzemi 

épület, 2 gazdasági épület) (a továbbiakban: Ingatlan) 2025. november 13. napjáig a Korábbi 

vagyonkezelő javára bejegyzett vagyonkezelői jog a szerződés VI. Fejezet 1. pont első bekezdése 

alapján, a Korábbi vagyonkezelő közszolgáltatói minőségének megszűnésével 2017. … napján 

megszűnt, 

2. a Vagyonkezelésbe adó az Új vagyonkezelő javára 2017. … napján kelt vagyonkezelési szerződéssel 

határozatlan időre vagyonkezelői jogot alapított az Ingatlanon. 

Mindezek alapján kérjük azt, valamint visszavonhatatlan és feltétlen hozzájárulásunkat adjuk 

ahhoz, hogy a Hatvan külterület 054/14. helyrajzi számú ingatlanról, a Korábbi 

vagyonkezelőnek a tulajdoni lap II. rész 2. pontjában nyilvántartott vagyonkezelési joga 

törlésre, valamint az ingatlan 1/1 tulajdoni hányadára az Új vagyonkezelő vagyonkezelési 

joga bejegyzésre kerüljön. 

……………..,,2017………………………. 

……………………….. 

Hatvan Város 

Önkormányzata 

képv.: Horváth Richárd 

polgármester 

Vagyonkezelésbe adó 

……………………….. 

Hatvan és Térsége Nonprofit 

Kft. 

képv.: Soós Péter János 

ügyvezető 

Korábbi vagyonkezelő 

……………………….. 

Szelektív Nonprofit Kft. 

képv.: Benke Sándor 

ügyvezető 

Új vagyonkezelő 

 

Az okiratot készítettem és ellenjegyzem … ügyvéd … napján: 



6.b. melléklet a ………../2017. számú előterjesztéshez 
 

NYILATKOZAT 
 

Alulírottak  

Győriné Dr. Czeglédi Mária Márta (született: …………………….,, …, … napján; anyja neve: …; személyi 

azonosító jele: …; személyi igazolványa száma: …; lakcímkártyája száma: …; adóazonosító jele: …; 

magyar állampolgár) … szám alatti lakos mint Jászfényszaru Város Önkormányzata (székhely: 

5126 Jászfényszaru, Szabadság tér 1., törzskönyvi azonosító: 732879, államháztartási egyedi 

azonosító: 742454, adószám: 15732877-2-16, statisztikai számjel: 15732877-8411-321-16) 

vagyonkezelésbe adó (a továbbiakban: Vagyonkezelésbe adó) polgármestere a Vagyonkezelésbe 

adó képviseletében, 

Soós Péter János  (született: ……………. napján; anyja neve: ……………; személyi azonosító jele: …; 

személyi igazolványa száma: …; lakcímkártyája száma: …; adóazonosító jele: …………………; magyar 

állampolgár) 3000 Hatvan, …………………………….. szám alatti lakos mint a Hatvan és Térsége 

Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű 

Társaság (székhely: 3000 Hatvan, 054/14. hrsz., cégjegyzékszám: 10-09-033600, adószám: 

24183219-2-10, statisztikai számjel: 24183219-3811-572-10) korábbi vagyonkezelő (a 

továbbiakban: Korábbi vagyonkezelő) önálló cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselője a Korábbi 

vagyonkezelő képviseletében, valamint 

Benke Sándor(született: …………………, …, … napján; anyja neve: …; személyi azonosító jele: …; 

személyi igazolványa száma: …; lakcímkártyája száma: …; adóazonosító jele: …; magyar állampolgár) 

… szám alatti lakos mint a Szelektív Hulladékhasznosító és Környezetvédelmi Nonprofit 

Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2194 Tura, 0272/7 hrsz., cégjegyzékszám: 13-09-

082834, adószám: 11884226-2-13, statisztikai számjel: 11884226-3811-572-13.) új vagyonkezelő (a 

továbbiakban: Új vagyonkezelő) önálló cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselője az Új 

vagyonkezelő képviseletében 

i g a z o l j u k ,  h o g y  

1. a Vagyonkezelésbe adó, a Korábbi vagyonkezelő, valamint a Hatvan és Környéke Települési 

Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás között létrejött vagyonkezelési szerződés alapján 

létrejött, és az ingatlan-nyilvántartásba a 31408/2/2017/2016.12.02. számú határozattal a 

Jászfényszaru külterület 05/147. helyrajzi számú ingatlanra, 2838 m2 nagyságú kivett hulladékudvar 

és üzemi területre (a továbbiakban: Ingatlan) 2025. november 13. napjáig a Korábbi vagyonkezelő 

javára bejegyzett vagyonkezelői jog a szerződés VI. Fejezet 1. pont első bekezdése alapján, a Korábbi 

vagyonkezelő közszolgáltatói minőségének megszűnésével 2017. … napján megszűnt, 

2. a Vagyonkezelésbe adó az Új vagyonkezelő javára 2017. … napján kelt vagyonkezelési szerződéssel 

határozatlan időre vagyonkezelői jogot alapított az Ingatlanon. 

Mindezek alapján kérjük azt, valamint visszavonhatatlan és feltétlen hozzájárulásunkat adjuk 

ahhoz, hogy a Jászfényszaru külterület 05/147. helyrajzi számú ingatlanról, a Korábbi 

vagyonkezelőnek a tulajdoni lap II. rész 6. pontjában nyilvántartott vagyonkezelési joga 

törlésre, valamint az ingatlan 1/1 tulajdoni hányadára az Új vagyonkezelő vagyonkezelési 

joga bejegyzésre kerüljön. 

Budapest, 2017. október 31. 

 

……………………….. 

Kál Nagyközségi 

Önkormányzat 

képv.: Morvai János 

polgármester 

Vagyonkezelésbe adó 

……………………….. 

Hatvan és Térsége Nonprofit 

Kft. 

képv.: Soós Péter János 

ügyvezető 

Korábbi vagyonkezelő 

……………………….. 

Szelektív Nonprofit Kft. 

képv.: Benke Sándor 

ügyvezető 

Új vagyonkezelő 

 

Az okiratot készítettem és ellenjegyzem … ügyvéd … napján: 



6.c. melléklet a ………../2017. számú előterjesztéshez 

 

NYILATKOZAT 
 

Alulírottak  

Morvai János (született: ……………., …, … napján; anyja neve: …; személyi azonosító jele: …; személyi 

igazolványa száma: …; lakcímkártyája száma: …; adóazonosító jele: …; magyar állampolgár) … szám 

alatti lakos mint Kál Nagyközségi Önkormányzat (székhely: 3350 Kál, Szent István tér 2., 
törzskönyvi azonosító: 729413, államháztartási egyedi azonosító: 739009, adószám: 15729411-2-10, 

statisztikai számjel: 15729411-8411-321-10) vagyonkezelésbe adó (a továbbiakban: 

Vagyonkezelésbe adó) polgármestere a Vagyonkezelésbe adó képviseletében, 

Soós Péter János  (született: ………………., …, ……………………….. napján; anyja neve: …………………….na; 

személyi azonosító jele: …; személyi igazolványa száma: …; lakcímkártyája száma: …; adóazonosító 

jele……………….; magyar állampolgár) ………………………... szám alatti lakos mint a Hatvan és Térsége 

Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű 

Társaság (székhely: 3000 Hatvan, 054/14. hrsz., cégjegyzékszám: 10-09-033600, adószám: 

24183219-2-10, statisztikai számjel: 24183219-3811-572-10) korábbi vagyonkezelő (a 

továbbiakban: Korábbi vagyonkezelő) önálló cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselője a Korábbi 

vagyonkezelő képviseletében, valamint 

Benke Sándor (született:  , …, … napján; anyja neve: …; személyi azonosító jele: …; személyi 

igazolványa száma: …; lakcímkártyája száma: …; adóazonosító jele: …; magyar állampolgár) … szám 

alatti lakos mint a Szelektív Hulladékhasznosító és Környezetvédelmi Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaság (székhely: 2194 Tura, 0272/7 hrsz., cégjegyzékszám: 13-09-082834, 

adószám: 11884226-2-13, statisztikai számjel: 11884226-3811-572-13.) új vagyonkezelő                             

(a továbbiakban: Új vagyonkezelő) önálló cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselője az Új 

vagyonkezelő képviseletében 

i g a z o l j u k ,  h o g y  

1. a Vagyonkezelésbe adó, a Korábbi vagyonkezelő, valamint a Hatvan és Környéke Települési 

Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás között létrejött vagyonkezelési szerződés alapján 

létrejött, és az ingatlan-nyilvántartásba a 30497/2/2017/2016.12.02. számú határozattal a Kál 

külterület 029/26. helyrajzi számú ingatlanra 1.0386 m2 nagyságú kivett hulladékudvar és üzemi 

területre (a továbbiakban: Ingatlan) 2025. november 13. napjáig a Korábbi vagyonkezelő javára 

bejegyzett vagyonkezelői jog a szerződés VI. Fejezet 1. pont első bekezdése alapján, a Korábbi 

vagyonkezelő közszolgáltatói minőségének megszűnésével 2017. … napján megszűnt, 

2. a Vagyonkezelésbe adó az Új vagyonkezelő javára 2017. … napján kelt vagyonkezelési szerződéssel 

határozatlan időre vagyonkezelői jogot alapított az Ingatlanon. 

Mindezek alapján kérjük azt, valamint visszavonhatatlan és feltétlen hozzájárulásunkat adjuk 

ahhoz, hogy a Kál külterület 029/26. helyrajzi számú ingatlanról, a Korábbi vagyonkezelőnek 

a tulajdoni lap II. rész 2. pontjában nyilvántartott vagyonkezelési joga törlésre, valamint az 

ingatlan 1/1 tulajdoni hányadára az Új vagyonkezelő vagyonkezelési joga bejegyzésre 

kerüljön. 

…………………………………………, 2017……………………………. 

 

……………………….. 

Kál Nagyközségi 

Önkormányzat 

képv.: Morvai János 

polgármester 

Vagyonkezelésbe adó 

……………………….. 

Hatvan és Térsége Nonprofit 

Kft. 

képv.: Soós Péter János 

ügyvezető 

Korábbi vagyonkezelő 

……………………….. 

Szelektív Nonprofit Kft. 

képv.: Benke Sándor 

ügyvezető 

Új vagyonkezelő 

 

Az okiratot készítettem és ellenjegyzem … ügyvéd … napján: 


