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Tárgy: Javaslat a BKSZ Békési Kommunális 

és Szolgáltató Kft. felügyelőbizottsági 

tagjának visszahívására és új 

felügyelőbizottsági tag 

megválasztására. 

Sorszám: IV/6 

Előkészítette: dr. Uhrin Anna  aljegyző Döntéshozatal módja: 

Minősített többség az Mötv 50. §-a 

alapján 

Véleményező 

bizottság: 

Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi 

és Szociális Bizottság 
Tárgyalás módja: 

Nyilvános ülés  

Egyéb előterjesztés 
Békés Város Képviselő-testülete 

2014. november 24-i ülésére 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete 184/2014. (V. 24.) határozata alapján a 

BKSZ Békési Kommunális és Szolgáltató Kft felügyelőbizottsági tagjának választotta Mészáros 

Sándort 2012. június 1-től 2017. május 31-ig terjedő időtartamra. 

 Békés Város Önkormányzata tulajdonában lévő gazdasági társaság vonatkozásában a 

tulajdonosi pozícióból eredő jogok gyakorlásáról és kötelezettségek teljesítéséről a Képviselő-

testület közvetlenül dönt. A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a 

felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívása.  

A felügyelő bizottság ügyrendje alapján a felügyelő bizottság 3 tagból álló testületként jár el. A 

tagokat a Társaság tagja jelöli ki az Alapító Okiratban, illetve választja határozott időre. A 

felügyelő bizottság megválasztott tagjai a tisztséget írásban tett nyilatkozatukkal fogadják el, 

mely nyilatkozatuknak arra is ki kell terjednie, hogy velük szemben a jogszabályokban 

meghatározott kizáró, illetve összeférhetetlenségi okok nem állnak fenn.  

A Felügyelő Bizottság tagjai újraválaszthatók, és e tisztségükből őket a Társaság tagjai bármikor 

indokolás nélkül visszahívhatják.  

A Felügyelő bizottsági tagság megszűnik: 

 a megbízatás időtartamának lejártával (amennyiben a Felügyelő bizottsági tag nem 

kerül újraválasztásra); 

 visszahívással; 

 lemondással; 

 elhalálozással; 

 külön törvényben meghatározott esetekben. 

Javaslom Mészáros Sándor felügyelőbizottsági tag visszahívását, valamint ezzel egyidejűleg a 

megüresedő bizottsági helyre új tagnak Lele Árpádot megválasztani, aki előzetes tájékoztatás 

alapján a jelölést elfogadja.  

 

A fentiek alapján javasoljuk az alábbi határozati javaslatok elfogadását. 



 

Határozati javaslatok: 

1. Békés Város Önkormányzata képviselő-testülete – a 100 %-ban önkormányzati 

tulajdonú BKSZ Békési Kommunális és Szolgáltató Kft tulajdonosaként - alapítói 

jogkörében eljárva visszahívja Mészáros Sándor Jánost 2014. november 30-ai 

hatállyal a felügyelő bizottsági tagságából. 

2. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a BKSZ Békési Kommunális és 

Szolgáltató Kft. megüresedő felügyelőbizottsági helyre megválasztja Lele Árpádot 

(5630 Békés Zöldfa utca 23. szám alatti lakost anyja neve: Szokolai Mária Julianna) 

2014. december 1. napjától - a többi felügyelőbizottsági tag megbízatási idejével 

megegyezően - 2017. május 31-ig napjáig terjedő időtartamra. A felügyelő bizottság 

tagja megbízatását ingyenesen látja el. 

3. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét az 

Alapító Okirat aláírására, valamint minden szükséges jognyilatkozat megtételére. 

 

Határidő: intézkedésre azonnal 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 

Békés, 2014. november 19. 

 

 

         Izsó Gábor 

        polgármester 

Jogi ellenjegyző 

 

 

 

Pénzügyi ellenjegyző 


