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Békés Város Képviselő-testülete 

2012. május 24-i ülésére 
Tisztelt Képviselő-testület! 

A városi hulladékszállítási közszolgáltatás ellátására a Békési Hulladékgyűjtő Kft-vel 
kötött közbeszerzési szerződés 2012. szeptember 30-án lejár. A közbeszerzésekről szóló 2011. 
évi CVIII. törvény (Kbt.) 9. § (1) k) pontja alapján az önkormányzat és a LISZ Kft közös 
alapítású gazdasági társaságára nem kell a törvényt alkalmazni, vagyis közvetlenül lehet vele 
szerződést kötni feltéve, hogy a szerződéskötést követően a gazdálkodó szervezet adott üzleti 
évben elért nettó árbevételének legalább 80%-a a tag ajánlatkérőkkel kötendő szerződések 
teljesítéséből származik. A LISZ Kft bevonására az új Kft pénzügyi likviditása miatt van 
szükség (tagi kölcsön). A hulladékszállítást más településen csak akkor tud a Kbt. hatályán 
kívül végezni, amennyiben az érintett önkormányzat tulajdont szerez a társaságban. Ezért is és 
a szükséges gépek, eszközök biztosítása miatt a törzstőkét 20,0 millió forintban kérem 
meghatározni. 

A társaság alapítói:   Békés Város Önkormányzata (5630 Békés, Petőfi u. 2. sz.) 

    LISZ Kft (5630 Békés, Petőfi u. 21. sz. Cgjsz:409001834) 

Cégnév:  

1. Békési Kommunális és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 
Társaság 

2. Békési Városüzemeltetési Korlátolt Felelősségű Társaság 

3. Békési Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 

 

Rövidített cégnév:  B.K.SZ. Kft 

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

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

    Békés belterületi 3771 hrsz-ú ingatlan 

    Békés külterületi 0151/6 hrsz-ú ingatlan 

A társaság főtevékenysége: Nem veszélyes hulladék gyűjtése (TEÁOR 3811) 
A társaság határozatlan időre jön létre. 

A társaság törzstőkéje 20,0 millió forint készpénzből áll, amelyből az alapításkor befizetett 
összeg 20,0 millió forint, a törzstőke 100 %-a. 
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Békés Város Önkormányzatára eső törzsbetét 18,0 millió forint, a LISZ Kft-re eső törzsbetét 
2,0 millió forint, szavazati jog a törzsbetétek arányában. 

A taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben az alapítók határozattal döntenek, és erről a 
vezető tisztségviselőt írásban értesítik. Az alapító kizárólagos hatáskörébe tartoznak 
mindazok a kérdések, amelyeket a törvény a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal. 

Ahhoz, hogy a hulladékszállítási közszolgáltatáshoz megfelelő engedélyeket a 
vállalkozás be tudja szerezni az érvényben lévő szerződés megszűnéséig, célszerű már 2012. 
június 1. napjával megalakítani a Békési Kommunális és Szolgáltató Kft-t. 

Javasolt tevékenységi körök: 

1 Nem veszélyes hulladék gy űjtése
Főtevékenység  
 

2 Szennyvíz gyűjtése, kezelése 
3 Hulladék újrahasznosítása 

 

4 Növénytermesztési szolgáltatás 
 

5 Veszélyes hulladék gyűjtése 
 

6 Használt eszköz bontása 
 

7 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 
 

8 Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 
 

9 Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés
 

10 Költöztetés 
11 Közúti áruszállítás 

 

12 Általános épülettakarítás 
 

13 Egyéb épület-, ipari takarítás 
 

14 Egyéb takarítás 
 

15 M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás 
 

16 Egyéb takarítás  
 

17 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás 
 

18 Egyéb humán-egészségügyi ellátás 
 

19 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
 

20 Számviteli, könyvvizsgálói adószakértői tevékenység 
 

21 Zöldterület kezelés 
 

22 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése 
 

23 Hulladék-nagykereskedelem 
 

24 Műszaki vizsgálat, elemzés 
 

25 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység 
 

26 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése 
 

27 Raktározás, tárolás 
 

28 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás 
 

29 Hulladék-nagykereskedelem 
 

30 Építési betontermék gyártása
 

31 Egyéb gumitermék gyártása 
 

32 Hulladék újrahasznosítása
 

33 Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés 
 

34 Bontás 
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 A társasági szerződés az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális bizottság 
ülésén helyben kerül kiosztásra. 

 

Kérem a határozati javaslatok elfogadását. 

Határozati javaslatok: 

1. 

Békés Város Önkormányzata a városi hulladékgazdálkodási feladatok ellátására 90 %-
os önkormányzati és 10% LISZ Kft tulajdonú Békési Kommunális és Szolgáltató Kft-t 
alapít 2012. június 1. napjával. Felhatalmazza polgármesterét a kft alapító okiratának 
elkészítésére, az alábbiak szerint: 

A társaság alapítói:   Békés Város Önkormányzata (5630 Békés, Petőfi u. 2. sz.) 

    LISZ Kft (5630 Békés, Petőfi u. 21. sz. Cgjsz:409001834) 

Cégnév:   

1. Békési Kommunális és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 
Társaság 

2. Békési Városüzemeltetési Korlátolt felelősségű Társaság 

3. Békési Hulladékgazdálkodási Korlátolt felelősségű 
Társaság 

Rövidített cégnév: B.K.SZ. Kft 

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

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

    Békés belterületi 3771 hrsz-ú ingatlan 

    Békés külterületi 0151/6 hrsz-ú ingatlan 

A társaság főtevékenysége: Nem veszélyes hulladék gyűjtése (TEÁOR 3811) 
A társaság határozatlan időre jön létre. 

A társaság törzstőkéje 20,0 millió forint készpénzből áll, amelyből az alapításkor 
befizetett összeg 20,0 millió forint, a törzstőke 100 %-a. 

Békés Város Önkormányzatára eső törzsbetét 18,0 millió forint, a LISZ Kft-re eső 
törzsbetét 2,0 millió forint, szavazati jog a törzsbetétek arányában. 

A taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben az alapítók határozattal döntenek, és erről 
a vezető tisztségviselőt írásban értesítik. Az alapító kizárólagos hatáskörébe tartoznak 
mindazok a kérdések, amelyeket a törvény a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal. 

A társaság ügyvezetője: ……………….. (szül. idő: ………….., anyja neve: 
………………., lakcím: ……………………………...) 

Az ügyvezetői megbízás megbízási díja havi ………………. Ft. A megbízás 2012. június 
1. napjától 2017. május 31. napjáig tart. 

A társaság felügyelő-bizottsága tagjainak ……………., ………………. és ……………….. 
nevezi ki 5 éves határozott időtartamra. A megbízás kezdő időpontja 2012. június 1., 
lejárta 2017. május 31. napja. A felügyelő-bizottság tagjai tevékenységüket megbízási díj 
nélkül végzik. 
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2.  

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Békési Kommunális és 
Szolgáltató Kft társasági szerződését. 

3. 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét, mint az 
alapító nevében eljáró személyt, hogy a Békési Kommunális és Szolgáltató Kft. 
ügyvezetője részére a Kft. közfeladat vagy közszolgáltatás ellátásával összefüggő 
tevékenysége során a szakmai szempontok érvényesítése érdekében utasítást adjon. 

4. 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Polgármesterét a Kft-
vel hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megkötésére a városi 
költségvetésben tervezett költségkeret erejéig 2012. október 1. napjától. 

5. 

Békés Város Önkormányzata a 18,0 millió forint törzsbetétet az Önkormányzat 
jóváhagyott szabad felhasználású pénzmaradványából biztosítja. 

 

Határid ő: értelemszerűen 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 

 

Békés, 2012. május 17. 
Izsó Gábor 

polgármester 

 .....................................  
Jogi ellenjegyző 

 .....................................  
Pénzügyi ellenjegyző 


