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Gazdálkodási Osztály 
 

Minısített többség 

Véleményezı 
bizottság: 

Pénzügyi Bizottság 
Ügyrendi, Lakásügyi és Közrendvédelmi 
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az SZMSZ 12. § (4) bekezdés 
m) pontja alapján  
Tárgyalás módja:  
Nyilvános ülés 

Egyéb elıterjesztés 
Békés Város Képviselı-testülete 

2008. január 24-i ülésére 

Tisztelt Képviselı-testület! 

A Városüzemeltetési Kft. LISZ Kft.-be történı beolvadásáról, valamint a jogutódlás 
kérdésérıl szóló döntést a Békés Város képviselı-testülete a novemberi ülésén a 379/2007. 
(XI.29.) számú határozatával már meghozta, a decemberi testületi ülésen pedig a 
vagyonmérleg- és a vagyonleltár–tervezetek fordulónapját határozta meg 2007. december 31. 
nappal. 

 A vagyonmérleg és a vagyonleltár –tervezetek könyvvizsgálatát - a testület döntésének 
megfelelıen - Krizsán Miklós könyvvizsgáló (5600 Békéscsaba, Bogárházi sétány 13.) 
elvégezte, és az általa hitelesítetett tervezeteket az elıterjesztés mellékleteként elfogadásra 
javasoljuk a képviselı-testületnek. A tevékenységi kör és jegyzett tıke változása miatt 
módosítani szükséges a jogutódlással létrejött Kft alapító okiratát, mely a pénzügyi bizottság 
ülésén, illetve a Képviselıtestület ülésén kerül kiosztásra. 

A LISZ Kft. jogutódlással átvette a Városüzemeltetési Kft. tevékenységi körét és 
feladatait, a jogutód Kft. ügyvezetıje a 379/2007. (XI. 29.) határozatban foglaltak szerint 
Méri Zoltán maradt. A képviselı-testület, mint a Kft legfıbb szerve dönt az ügyvezetı 
díjazásáról is. A jogutódlással létrejött Kft. feladatai megváltoztak, így az ügyvezetı 
megbízási díjáról is célszerő dönteni a testületnek. 

Kérem a határozati javaslat elfogadását. 

Határozati javaslat:. 

1. Békés Város Képviselı-testülete a beolvadó (Városüzemeltetési Kft.) és a 
befogadó (LISZ Kft.) gazdasági társaságok adatait tartalmazó, Krizsán Miklós 
könyvvizsgáló által hitelesített vagyonmérleg-tervezeteit a melléklet szerint 
elfogadja. 

2. Békés Város Képviselı-testülete az elıterjesztés szerint jóváhagyja a jogutód Kft 
Alapító Okiratát. 

3. Békés Város Képviselı-testülete Méri Zoltánnak a jogutód Kft ügyvezetıjének 
megbízási díját 2008. január 1-tıl bruttó 262.500 Ft-ban állapítja meg. 
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4. Az önkormányzat azt a  tulajdonosi érdeket közvetíti a LISZ KFT. 
menedzsmentje felé, hogy a KFT-ben meglévı tárgyi kapacitást hatékonyabban 
hasznosítsa, továbbá a szervezési teendık ellátására bıvítse az alkalmazotti 
létszámot. 

 

 

Határid ı: értelemszerően 

Felelıs: Izsó Gábor polgármester 

 

Békés, 2008. január 14. 
Izsó Gábor 

polgármester 

.....................................  
Jogi ellenjegyzı 

.....................................  
Pénzügyi ellenjegyzı 


