
 1 

Tárgy: A BKSZ Kft. egyszemélyes kft-vé 

alakítása 

Sorszám: IV/5 

Előkészítette: dr. Uhrin Anna aljegyző 

 
Döntéshozatal módja: 

Minősített többség az SZMSZ 18. § 

(3) bekezdés d) pontja alapján 

Véleményező 

bizottság: 

Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és 

Szociális Bizottság 

Pénzügyi Bizottság 

Tárgyalás módja: 

Nyilvános ülés  

 

Egyéb előterjesztés 
Békés Város Képviselő-testülete 

2013. október 30-i ülésére 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Békés Város Önkormányzata és a LISZ Kft. tagjai a Békési Kommunális és Szolgáltató Kft-nek. A LISZ 

Kft a társaság törzstőkéjében 2,857 %-ot kitevő üzletrész tulajdonosa, mely üzletrészét az Önkormányzat 

számára értékesíteni kívánja. A társaság törzstőkéje 70 MFt, melyből 2 MFt a LISZ Kft. törzsbetéte. 

Üzletrész a társaság tagjaira főszabály szerint szabadon átruházható. Üzletrész átruházása esetén az 

átruházónak a tagsági jogviszonyból eredő jogai és kötelezettségei az üzletrész megszerzőjére szállnak át. 

Az üzletrész átruházásához írásbeli szerződést kell kötni.  

Azzal, hogy az Önkormányzat a LISZ Kft. üzletrészét megvásárolja, a BKSZ Kft. egyszemélyes, 100 %-

ban önkormányzati tulajdonú gazdasági társasággá alakul át, így a társaság alapító okiratát ennek 

megfelelően szükséges módosítani.  

 

Kérem a T. Képviselő-testülettől az alábbi határozati javaslatok elfogadását.  

 

Határozati javaslatok: 

 

1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a LISZ Kft. egyedüli tulajdonosa 

elhatározza, hogy a LISZ Kft-nek a Békési Kommunális és Szolgáltató Kft-ben meglévő 

2.000.000,- Ft névértékű üzletrészének tulajdonjogát névértéken, 2.000.000 Ft, azaz 

kettőmillió Forint vételárért értékesíti. 

2. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Békési Kommunális és Szolgáltató 

Kft. tagja elhatározza, hogy az üzletrész értékesítése kapcsán él az elővételi jogával, és azt 

névértéken megvásárolja. 

3. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét az üzletrész 

átruházására irányuló szerződés megkötésére és a szükséges jognyilatkozatok megtételére.  

4. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a kivásárlásra kerülő Békési Kommunális 

és Szolgáltató Kft-t egyszemélyes, 100 % önkormányzati tulajdonú Kft-vé alakítja, azzal, 

hogy teljes jogkörrel felhatalmazza polgármesterét valamennyi alapítói döntés 

meghozatalára, a társasági szerződés módosítására és valamennyi szükséges jognyilatkozat 

megtételre.  

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 

Békés, 2013. október 25. 

Izsó Gábor 

polgármester 

Jogi ellenjegyző 

Pénzügyi ellenjegyző 


