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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Képviselő-testület a 68/2014. (III. 13.) számú határozatában döntött a LISZ Kft BKSZ 

Kft-be történő beolvadásáról. A hulladékról szóló törvény értelmében közszolgáltatási feladatokat a 

jövőben csak nonprofit Kft. láthat el, érdemes a beolvadást elrendelő határozatot hatályon kívül 

helyezni, és a BKSZ Kft. profit orientált tevékenységét a még meglévő LISZ Kft-re ruházni. 

A Békési Kommunális és Szolgáltató Kft. ügyvezetője kezdeményezte a Kft. nonprofittá vá-

lását, tekintettel arra, hogy a nemrégiben módosított hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 

90. § (8) bekezdése előírja, hogy 2014. július 1-jétől a hulladékgazdálkodási tevékenységet kizáró-

lag nonprofit gazdasági társaság végezhet. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést a 

települési önkormányzat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel és az Országos Hulla-

dékgazdálkodási Ügynökség (a továbbiakban: OHÜ) által kiállított minősítő okirattal rendelkező 

gazdálkodó szervezettel legkésőbb 2014. július 1-ig megköti. Hulladékgazdálkodási közszolgálta-

tást 2014. július 1-jétől  

1. csak az a nonprofit gazdasági társaság végezhet,  

2. amely hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel és  

3. az OHÜ által kiállított minősítő okirattal rendelkezik, valamint a települési önkormányzattal 

– az e törvény hatálybalépését követően és az OHÜ által kiállított minősítő okirat birtokában  

– hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést kötött. Javasoljuk a Tisztelt Képviselő-

testületnek, hogy a Kft. nonprofittá válásáról azt követően döntsön, hogy a Kft. a döntéshez szüksé-

ges tervezeteket előkészítette és azt a Képviselő-testület elé terjesztette.  

A hulladékról szóló törvény 37. § (1a) bekezdése alapján, amennyiben a közszolgáltató 

(BKSZ Kft) nem rendelkezik OHÜ nyilatkozattal, abban az esetben az Önkormányzat jogosult a 

közszolgáltatási szerződést felmondani. A felmondási idő maximum 6 hónap lehet, ez idő alatt a 

közszolgáltató köteles a feladatát továbbra is ellátni. Mivel a BKSZ Kft nem rendelkezik OHÜ 

nyilatkozattal ezért kezdeményezzük a közszolgáltatási szerződés felmondását. A felmondási idő 

alatt a Kft. megszerzi a szükséges engedélyeket és ellátja a közszolgáltatást is. 

A BKSZ Kft. könyvvizsgálatát ellátó KOVERO Kft. jogviszonya 2014. május 31. napján le-

jár. Előzetes egyeztetés alapján a könyvvizsgáló a könyvvizsgálati feladatok ellátását továbbra is 

vállalja, ezért javasoljuk a jogviszony – változatlan feltételek melletti - további 3 évvel történő 

meghosszabbítását 2017. május 31. napjáig. 



A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk) 3:202. §- a  

alapján a társaság tőkekivonás céljából elhatározhatja a törzstőke leszállítását.  A határozatban meg 

kell határozni a leszállított törzstőke nagyságát; a tagok törzsbetéteinek a törzstőke-leszállítás utáni 

mértékét; és a törzstőke-leszállítás indokát. 

Az ügyvezető a törzstőke leszállításáról szóló határozat meghozatalát követő harminc napon 

belül köteles azt a nyilvántartó bíróságnak bejelenteni és intézkedni a törzstőke leszállításáról hozott 

döntésnek két alkalommal történő hirdetményi közzétételéről. A két közzététel között legalább 

harminc napnak kell eltelnie. 

Az önkormányzat akkor dönthet az alapító okiratnak a leszállított törzstőkének megfelelő 

módosításáról, ha a hitelezői igények bejelentésére szabott határidő alatt nem jelentettek be hitele-

zői igényt, vagy a társaság a hitelezők megfelelő biztosíték nyújtása iránti igényének eleget tett.  A 

törzstőke leszállításának a bejegyzésére akkor kerülhet sor, ha a társaság igazolja, hogy a hitelezők 

felhívása megtörtént, és az erre jogosult hitelezők megfelelő biztosítékot kaptak. A törzstőke leszál-

lításának eredményeként az önkormányzat részére kifizetést teljesíteni a törzstőke leszállításának 

bejegyzését követően lehet. 

 

Fentiek alapján javasoljuk a Tisztelt Képviselő-testületnek az alábbi határozati javaslatok 

elfogadását. 

 

 

 

Határozati javaslatok: 

 

I. 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete 68/2014. (III. 13.) határozatát 

hatályon kívül helyezi. 

 

II. 

1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete - a városi hulladékgazdálkodási köz-

szolgáltatási feladatok ellátása érdekében - a 100% önkormányzati tulajdonú Békési 

Kommunális és Szolgáltató Kft alapítójaként kezdeményezi a Békési Kommunális és 

Szolgáltató Kft alapító okiratának módosítását az alábbiak szerint:  

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Békési Kommunális és Szolgáltató 

Kft. könyvvizsgálójának 2014. június 1. napjától 2017. május 31. napjáig 3 év 

határozott időtartamra a KOVERO Könyvvizsgáló és Pénzügyi Szolgáltató Korlátolt 

Felelősségű Társaság (5600 Békéscsaba, Hal utca 3., képviseli: Kovácsné Oláh 

Veronika és Kovács Mihály ügyvezető) képviseletében Kovács Mihályt (születési idő: 

1949.10.02., adóazonosító jel: 8302243469, kamarai tagsági szám: 002818) választja 

meg, a feladat ellátásáért 45.000,- + Áfa /hó (negyvenötezer Forint + ÁFA/hó) 

megbízási díj illeti meg.  

2. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét az 

Alapító Okirat aláírására, valamint minden szükséges jognyilatkozat megtételére.  

III. 

1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Békési Kommunális és Szol-

gáltató Kft (a továbbiakban: BKSZ Kft.) egyszemélyes gazdasági társaság egyedüli 

tagja, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:202. § (1) bekezdésében 

meghatározott jogkörében eljárva – tőkekivonás céljából - a BKSZ Kft. 70.000.000,- 

Ft-os törzstőkéjét 67.000.000,- Ft-tal (hatvanhétmillió forinttal) leszállítja. A tőkekivo-

nással történő törzstőke leszállítást követően Békés Város Önkormányzata BKSZ Kft-

ben meglévő törzsbetéte 3.000.000 Ft-(hárommillió forint). A tőkeleszállítás indoka a 

BKSZ Kft nonprofit korlátolt felelősségű társasággá való átalakítása.  



2. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a Békési Kommunális 

és Szolgáltató Kft. ügyvezetőjét, hogy a cégközlönyben való kétszeri megjelentetését 

rendelje meg, továbbá a társaság a szabályszerűen lefolytatott hitelezővédelmi eljárást 

követően nyújtsa be a cégbíróságnak a tőkekivonással kapcsolatos változásbejegyzési 

kérelmet, a szükséges mellékletekkel együtt. 

3. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét a szük-

séges nyilatkozatok megtételére, az alapító okirat aláírására, valamint utasítja az ügy-

vezetőt, hogy jogi képviselő közreműködésével a cégbírósági eljárást indítsa el, vala-

mint a törzstőke leszállítással kapcsolatos közzétételi kötelezettségnek tegyen eleget. 

IV.  

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete - a városi hulladékgazdálkodási köz-

szolgáltatási feladatok ellátása érdekében - a 100% önkormányzati tulajdonú Békési 

Kommunális és Szolgáltató Kft alapítójaként kezdeményezi a Békési Kommunális és 

Szolgáltató Kft Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággá alakítását, utasítja az ügy-

vezetőt, hogy készítse elő az ehhez szükséges tervezetet, és azt a végleges döntés megho-

zatala céljából terjessze a Képviselő-testület elé.  

V.  

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a hulladékról szóló 2012. évi 

CLXXXV. törvény 37. § (1a) bekezdése alapján – a Békési kommunális és Szolgáltató 

Kft-vel megkötött közszolgáltatási szerződést 2014. június 1. napjával, 6 hónapos fel-

mondási idővel felmondja- tekintettel arra, hogy a BKSZ Kft. az Országos Hulladék-

gazdálkodási Ügynökség által kiállított minősítő okirattal nem rendelkezik. A BKSZ 

Kft. a felmondási idő alatt a közszolgáltatási feladatokat köteles ellátni.  

 

 

Határidő: Intézkedésre azonnal 

Felelős:     Izsó Gábor polgármester 

 

 

 

 

Izsó Gábor 

            polgármester 

Jogi ellenjegyző 

 

Pénzügyi ellenjegyző 


