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Nyilvános ülés  

Egyéb előterjesztés 
Békés Város Képviselő-testülete 

2014. június 12-i rendkívüli ülésére 
 

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, a beolvadást elrendelő határozatot a Képviselő-testület 

188/2014. (V.29.) határozatával hatályon kívül helyezte. A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. 

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

kizárólag nonprofit gazdasági társaság végezhet.  

A BKSZ Kft. rendelkezik és rendelkezett a hulladékszállítás ellátásához szükséges 

engedélyekkel, így célszerű volt a BKSZ Kft. nonprofit gazdasági társasággá alakítását 

kezdeményezni, és profit orientált tevékenységeit a még meglévő LISZ Kft-be átruházni. A döntést 

indokolta, hogy a szükséges környezetvédelmi és hulladékgazdálkodási hatósági engedélyek 

beszerzésének költségei meghaladják az 500.000,- Ft-ot. 

A Katasztrófavédelmi Főfelügyelőséggel, valamint a Környezetvédelmi Hatósággal való 

egyeztetés alapján a jelenlegi jogszabályi környezet lehetővé teszi, hogy a LISZ Kft. a szükséges 

engedélyeket legfeljebb hat hónapon belül megszerezze. A BKSZ Kft-nek a hulladékgazdálkodáson 

kívül számos folyamatban lévő beruházásai és vállalkozási szerződései vannak, melynek befejezése 

éven túl varhatóak. A BKSZ Kft. átalakításához, valamint vállalkozási tevékenységeinek 

kiszervezéséhez képest a LISZ Kft. nonprofittá alakítása és az engedélyek megszerzése rövidebb 

időn belül megvalósulhat, kevesebb költségvetési forrást igényel, így egyszerűbb, hogy a 

profitorientált tevékenység marad a BKSZ Kft-nél és a LISZ Kft keretében kezdeményezzük a 

hulladékról szóló törvényben előírt hatósági engedélyek megszerzését, valamint a Kft. nonprofittá 

válást.  

A BKSZ Kft-ben történő átszervezés miatt továbbra is javasoljuk a törzstőke leszállítását. A 

Kft. ügyvezetőjének beszámolója alapján a folyamatos likviditás biztosítására, valamint a Kft. tőke-

erősségének megőrzése érdekében javasoljuk, hogy a törzstőke összegét 40.000.000,- Ft-tal szállít-

suk le. 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 intéz-

kedni a törzstőke leszállításáról hozott döntésnek két alkalommal történő hirdetményi közzétételé-

ről. 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, melynek visszafizetésére két részletben kerül sor.  

Javasoljuk a Képviselő-testület májusi ülésén meghozott 189/2014. (V. 29.), 190/2014. (V.29.), 

191/2014. (V.29.) határozatainak hatályon kívül helyezését. 

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

elfogadását. 

 

Határozati javaslatok: 

 

I. 

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete 189/2014. (V. 29.), 190/2014. (V.29.), 

191/2014. (V.29.) határozatait hatályon kívül helyezi.   

II. 

 

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

gáltató Kft. alapítója arról dönt, hogy a Kft. a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi 

V. törvény rendelkezései szerint működik tovább. 

2. 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:  

Cég neve:    BKSZ Békési Kommunális és Szolgáltató Kft. 

Cég rövidített neve:  BKSZ Kft. 

Székhely:    5630 Békés, Verseny utca 4. 

Központi ügyintézés helye:  5630 Békés, Verseny utca 4. 

Telephelyei:   5630 Békés, Szarvasi út 64/1. sz. 

Békés belterületi 3771 hrsz-ú ingatlan 

Békés külterületi 0151/6 hrsz-ú ingatlan  

Cég tevékenységi köre: 4120’ 08 lakó- és nem lakó épület építése   

(Főtevékenység) 

 

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, mint a Békési Kommunális és 

Szolgáltató 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 40.000.000,- Ft-tal (negyvenmillió forinttal) leszállítja. A 

tőkekivonással történő törzstőke leszállítást követően Békés Város Önkormányzata 

BKSZ Kft-ben meglévő törzsbetéte 30.000.000 Ft-(harmincmillió forint). A 

tőkeleszállítás indoka a BKSZ Kft. feladatátszervezése. A BKSZ Kft. a kivont tőkét két 

egyenlő részletben -2014. december 31., valamint 2015. december 31. napjáig - köteles 

az alapító részére visszafizetni. 

3. 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. 

4. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét a 

szükséges nyilatkozatok megtételére, az alapító okirat aláírására, valamint utasítja az 

ügyvezetőt, hogy jogi képviselő közreműködésével a cégbírósági eljárást indítsa el, 

valamint a törzstőke leszállítással kapcsolatos közzétételi kötelezettségnek tegyen 

eleget. 

5. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárulását adja ahhoz, hogy a 

Kft. Békés Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező, 5630 Békés, Verseny 

utca 4. sz. alatti, nem lakás céljára szolgáló ingatlant használat jogcímen székhelyként 

használja, és az ingatlan a Gyulai Törvényszék Cégbíróságán a társaság székhelyeként 

nyilván legyen tartva. 

 

6. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárulását adja ahhoz, hogy a 

Kft. Békés Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező, Békés, Szarvasi út 

64/1. szám alatti ingatlant, Békés belterületi 3771 hrsz-ú ingatlant, Békés külterületi 

0151/6 hrsz-ú ingatlant telephelyként használat jogcímén használja, és az ingatlanok a 

Gyulai Törvényszék Cégbíróságán a társaság telephelyeiként nyilván legyenek tartva. 

 

III. 

1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a LISZ Lakásgazdálkodási In-

gatlanközvetítési és Szolgáltató Kft. alapítója arról dönt, hogy a Kft. a Polgári Tör-

vénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései szerint működik tovább. 

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

szolgáltatási feladatok ellátása érdekében - a 100% önkormányzati tulajdonú LISZ 

Kft. (a továbbiakban: Kft.) alapítójaként kezdeményezi a Kft. Nonprofit Korlátolt Fe-

lelősségű Társasággá alakítását, egyúttal kezdeményezi a Kft. alapító okiratának mó-

dosítását az alábbiak szerint:  

Cég elnevezése:   BKSZ PLUSZ Hulladékgyűjtési Nonprofit Kft. 

Rövid név:   BKSZ PLUSZ Nonprofit Kft.   

Székhely:    5630 Békés, Verseny utca 4. 

Központi ügyintézés helye:  5630 Békés, Verseny utca 4. 

Telephelyei:   5630 Békés, Szarvasi út 64/1. sz. 

Békés belterületi 3771 hrsz-ú ingatlan 

Békés külterületi 0151/6 hrsz-ú ingatlan  

Cég tevékenységi köre:  3811’08 nem veszélyes hulladék gyűjtése  

(Főtevékenység) 

Cég pénzforgalmi jelzőszáma:  ……………………………………..  K&H Bank Zrt.  



 

3. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Kft. alapítója, tulajdonosi 

jogkörében eljárva Kecskeméti Sándorné ügyvezető megbízási jogviszonyának 

2014. június 30-ei hatályú, közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez hozzájá-

rul.  

 

4. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete - a Polgári Törvénykönyvről szóló 

2013. évi V. törvény 3:188. § (2) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva – 

Ilyés Pétert (szül. hely, idő: 1979. 02.08. anyja neve: Medve Mária lakcím: 5630 Békés, 

Epres köz utca 17., adóazonosító jel: 8409451573) választja a Kft. ügyvezetőjévé, 2014. 

július 1. napjától 2019. június 30. napjáig terjedő határozott időre megbízási jogvi-

szony keretében. Az ügyvezető megbízást ingyenesen látja el.   

 

5. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárulását adja ahhoz, hogy a 

Kft. Békés Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező, 5630 Békés, Verseny 

utca 4. sz. alatti, nem lakás céljára szolgáló ingatlant használat jogcímen székhelyként 

használja, és az ingatlan a Gyulai Törvényszék Cégbíróságán a társaság székhelyeként 

nyilván legyen tartva. 

 

6. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárulását adja ahhoz, hogy a 

Kft. Békés Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező, Békés, Szarvasi út 

64/1. szám alatti ingatlant, Békés belterületi 3771 hrsz-ú ingatlant, Békés külterületi 

0151/6 hrsz-ú ingatlant telephelyként használat jogcímén használja, és az ingatlanok a 

Gyulai Törvényszék Cégbíróságán a társaság telephelyeiként nyilván legyenek tartva. 

7. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét az 

Alapító Okirat aláírására, valamint minden szükséges jognyilatkozat megtételére.  

8. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kft. folyamatos működésének 

biztosítása érdekében 20.000.000,- Ft (azaz húszmillió forint) kamatmentes tagi 

kölcsönt biztosít 5 év futamidőre a Kft. részére az Önkormányzat kötvényforrásából 

származó projekt alszámlán meglévő fejlesztési céltartalék terhére. 

9. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét a tagi 

kölcsönnel kapcsolatos kölcsönszerződés aláírására, valamint a szerződéssel 

kapcsolatos valamennyi jognyilatkozat megtételére. 

10. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete utasítja a Kft. ügyintézőjét, hogy a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosításához szükséges valamennyi hatósági 

engedély, nyilatkozat beszerzéséről gondoskodjon.  

 

Határidő: Intézkedésre azonnal 

Felelős:     Izsó Gábor polgármester 

 

Békés, 2014. június 11. 

 

 

 

Izsó Gábor 

            polgármester 

Jogi ellenjegyző 

 

Pénzügyi ellenjegyző 


