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Tárgy: A LISZ Kft. BKSZ Kft-be történő 

beolvadása miatti döntések meghozatala 

Sorszám: IV/2 

Döntéshozatal módja: 

Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző 

Váczi Julianna osztályvezető 

Gazdasági Osztály 

Minősített többség az SZMSZ 18. 

§ (3) bekezdés c) pontja alapján 

Véleményező 

bizottság: 

Pénzügyi Bizottság A tárgyalás módja: 

Nyilvános ülés 

Egyéb előterjesztés 
Békés Város Képviselő-testülete 

2014. március 13-i rendkívüli ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Lakásgazdálkodási 

Ingatlanközvetítési és Szolgáltató Kft. (a továbbiakban: LISZ Kft.) taggyűlése a 256/2013. (VI. 

27.) határozatával a LISZ Kft. Békési Kommunális és Szolgáltató Kft-be (a továbbiakban: BKSZ 

Kft.) való beolvadásnak időpontját 2013. december 31. napjában állapította meg. A döntésről 

mind a két Kft. ügyvezetője értesült. A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 71. 

§- a alapján a döntéssel érintett gazdaságok ügyvezetői a  felügyelő bizottságok véleményét is 

tartalmazó előterjesztést készítettek a Képviselő-testület, mint az önkormányzati tulajdonú  LISZ 

Kft. és BKSZ Kft. taggyűlése  számára. Az előterjesztések javaslatot tesznek az egyesülés 

típusára (beolvadás), a beolvadó vagyonmérleg tervezet és leltárak fordulónapjára, a hitelesítő 

könyvvizsgáló szervezetre, a jogi ellenjegyzéssel bíró egyesülési szerződéstervezet elkészítésre.  

A jóváhagyásra javasolt határozatokban a Képviselő-testület az ügyvezetőket felkéri, hogy 

a következő döntésre készítsék el a 2013. december 31. fordulónappal a vagyonmérleg és az azt 

alátámasztó vagyonleltár tervezeteket, valamint az egyesülési szerződéstervezetet. A beolvadás 

után a jogutód BKSZ Kft. adataiban változás nem következik be.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslatok elfogadására. 

 

Határozati javaslatok: 

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy: 

 

1. a LISZ Kft. beolvadással egyesüljön a Békési Kommunális és Szolgáltató Korlátolt 

Felelősségű Társasággal, és az egyesüléssel létrejövő társaság formája korlátolt 

felelősségű társaság legyen.  

. 

2. a beolvadás után a beolvadó LISZ Kft. szűnjön meg, míg a befogadó BKSZ Kft. 

legyen a jogutód gazdasági társaság. 

 

3. a vagyonmérleg és vagyonleltár tervezet fordulónapja 2013. december hó 31. napja. 

 

4. a hitelesítő könyvvizsgálói feladatokra megbízást ad a TAK-AUDIT Könyvvizsgáló 

és Tanácsadó Kft-nek (6723 Szeged, Tabán u. 27/B. fsz. 4.) Born Valéria (5600 

Békéscsaba, Dózsa György u. 18. II. 20. szám) független könyvvizsgáló személyében. 

 

5. megbízza a LISZ Kft., valamint a BKSZ Kft. ügyvezetőjét az átalakulási terv, 

valamint az átalakulási döntés meghozatalához szükséges vagyonmérleg tervezet, a 
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vagyonleltár tervezet, az egyesülési szerződés és a jogutód jogi személy társasági 

szerződés módosítása elkészítésével. 

 

 

Határidő: 2014. május 31. 

   

Felelős: Izsó Gábor polgármester 

 

 

Békés, 2014. március 11. 
 

 

 

 

                                                                                                           Izsó Gábor  

                              polgármester 

 

  

Jogi ellenjegyző: 

 

Pénzügyi ellenjegyző: 


