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Tárgy: BKSZ PLUSZ  Kft. felügyelőbizottsági 

tagjainak megválasztása 

Sorszám: IV/8. 

 

Döntéshozatal módja: 

Előkészítette: 
dr. Tari Béla aljegyző 

Minősített többség az Mötv. 50. §-a, és 

az SZMSZ 18. § c) pontja alapján 

Véleményező 

bizottság: 

Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi 

és Szociális Bizottság, 

Pénzügyi Bizottság 

Tárgyalás módja: 

Nyilvános ülés 

Egyéb előterjesztés 
Békés Város Képviselő-testülete 

2016. március 31-i ülésére 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A BKSZ PLUSZ Nonprofit Kft. felügyelő bizottságába a Képviselő-testület által 

megválasztott Balázs László, Lele Árpád, valamint Gál András felügyelő bizottsági tagok 

mandátuma 2016. január 25. napjával lejárt. Békés Város Képviselő-testülete a 2016. február 29. 

napján tartott ülésén a 45/2016. (II. 29.) – 50/2016. (II. 29.) határozatában döntött egy 5 tagú 

felügyelőbizottság létrehozásáról. Az 50/2016. (II. 29.) határozat értelmében Békés Város 

Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazott, hogy a BKSZ PLUSZ Nonprofit Kft. létesítő 

okiratának módosításáról tájékoztassam a Kft. taggyűlését, és a tagokat, valamint kérjem fel 

Csabaszabadi Község és Újkígyós Város tagokat a felügyelőbizottságba tag delegálására. 

Mielőtt a taggyűlés összehívásra, és a tagok tájékoztatásra kerültek, előzetes jogi kontrollt 

kértem a Cégbíróságtól a felügyelőbizottság megválasztásával kapcsolatban. A Cégbíróság 

tájékoztatott, hogy a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 

2009. évi CXXII. törvény 4. § (2) bekezdése értelmében a köztulajdonban álló gazdasági társaság 

felügyelőbizottsága - ha törvény eltérően nem rendelkezik - három természetes személy tagból áll. 

A Cégbíróság álláspontja szerint ezt a rendelkezést akkor is alkalmazni kell, ha a 

felügyelőbizottság tagjai nem kapnak díjazást a munkájukért. Véleményünk szerint az ingyenes 

feladatellátás esetén nem kellene a törvényt alkalmazni, azonban a Cégbíróság álláspontját 

elfogadjuk, hogy a BKSZ PLUSZ Nonprofit Kft. törvényes működéséhez szükséges 

felügyelőbizottságot létre tudjuk hozni. Elsőként a képviselő-testületnek döntenie kell a 45/2016. 

(II. 29.) – 50/2016. (II. 29.) határozatok visszavonásáról. 

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 3:109. § (2) 

bekezdése értelmében a gazdasági társaság legfőbb szervének feladata a társaság alapvető üzleti és 

személyi kérdéseiben való döntéshozatal. Az előírás alapján a korlátolt felelősségű társaság 

esetében a felügyelőbizottság tagjainak választására a taggyűlés jogosult. A szavazati jog mértéke 

alapján Békés Város Önkormányzatának a BKSZ PLUSZ Nonprofit Kft.-ben minősített többségű 

befolyása van, így a T. Képviselő-testület dönthet a felügyelőbizottsági tagok megválasztásáról, 

azonban a demokratikus cégvezetés követelményeinek eleget téve taggyűlés összehívását 

kezdeményezem tárgyi ügyben. 

A taggyűlés összehívására tekintettel, a Képviselő-testület felhatalmazást ad a határozati 

javaslatokban foglaltak képviseletére, az azok szerinti szavazásra, és a szükséges jognyilatkozatok 

megtételére. 

Ismételten áttekintve a gazdasági társaság működésének hatékonyságát, javaslom, hogy a 

felügyelőbizottság tagjait az alábbiak szerint állapítsuk meg 2016. április 1. napjától: 

1. Balázs László (an.: Nagy Julianna Ilona) 

5630 Békés, Lánc utca 52.              
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2. Gál András (an.: Pocsai Róza) 

5630 Békés, Zsilip utca 6.       

3. Lele Árpád (an.: Szokolai Mária Julianna) 

5630 Békés, Zöldfa utca 23. 
 

A Ptk. 3:121. § (2) bekezdése értelmében a felügyelőbizottság tagjainak megbízatása öt évre 

szól. Balázs László, Lele Árpád, Gál András nyilatkozata alapján a felügyelő bizottsági tagságot öt 

évre vállalják. 

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől az alábbi határozati javaslatok 

elfogadását. 

 

Határozati javaslatok: 

1) Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a köztulajdonban álló gazdasági 

társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 4. § (2) 

bekezdésére tekintettel a 2016. február 29. napján hozott 45/2016. (II. 29.) – 50/2016. (II. 

29.) határozatokat visszavonja.      

2) Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete - a Polgári Törvénykönyvről szóló 

2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 3:109. § (2) bekezdése alapján -  a BKSZ 

PLUSZ Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági tagjának választja Balázs Lászlót (anyja neve: 

Nagy Julianna, lakcím: 5630 Békés, Lánc utca 52.,) 2016. április 1. napjától 2021. március 

31. napjáig terjedő időszakra.  

3) Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete - a Polgári Törvénykönyvről szóló 

2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 3:109. § (2) bekezdése alapján -  a BKSZ 

PLUSZ Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági tagjának választja Lele Árpádot (anyja neve: 

Szokolai Mária Julianna, lakcím: 5630 Békés, Zöldfa u. 23.,) 2016. április 1. napjától 2021. 

március 31. napjáig terjedő időszakra.   

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

2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 3:109. § (2) bekezdése alapján -  a BKSZ 

PLUSZ Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági tagjának választja Gál Andrást (anyja neve: 

Pocsai Róza, lakcím: 5630 Békés, Zsilip utca 6.,) 2016. április 1. napjától 2021. március 31. 

napjáig terjedő időszakra.  

5) Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét a BKSZ 

PLUSZ Nonprofit Kft. létesítő okiratával kapcsolatos, és szükséges jognyilatkozatok, 

intézkedések megtételére, valamint dokumentumok aláírására. 
 

6) Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét, hogy a 

BKSZ PLUSZ Nonprofit Kft. felügyelőbizottságának létrehozásáról szóló döntésekről 

tájékoztassa a Kft. taggyűlését, és Csabaszabadi Község és Újkígyós Város tagokat. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 
 

Békés, 2016. március 22. 

Izsó Gábor 

polgármester 
 

Jogi ellenjegyző 

 

Pénzügyi ellenjegyző 


