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Egyéb előterjesztés
Békés Város Képviselő-testülete
2016. szeptember 1-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
2016. augusztus 23. napján vettem kézhez Lele Árpád levelét, melyben a BÉKÉS-FERMENT
Kft. felügyelő bizottsági tagságáról 2016. augusztus 23-i hatállyal lemond.
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 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 Ptk. 3:109. § (1)
bekezdésére hivatkozással a Kft. taggyűlésének feladatait Békés Város Képviselő-testülete látja el,
és gyakorolja a számára törvény által biztosított jogosítványokat.
A Ptk. 3:26. § (4) bekezdése értelmében az első felügyelőbizottság tagjait a létesítő okiratban
kell kijelölni, ezt követően a döntéshozó szerv választja a felügyelőbizottsági tagokat. A
felügyelőbizottsági tagsági jogviszony az elfogadással jön létre.
A gazdasági társaság szabályos működését szem előtt tartva javaslom, hogy a
felügyelőbizottság új tagját az alábbiak szerint állapítsuk meg 2016. szeptember 1. napjától:
1. ………………………….. (an.: ………………..)
5630 Békés, ……………………...
A Ptk. 3:121. § (2) bekezdése értelmében a felügyelőbizottság tagjainak megbízatása öt évre
szól. …………………………….. nyilatkozata alapján a felügyelő bizottsági tagságot öt évre
vállalja. Indokolt valamennyi felügyelőbizottsági tag mandátumának lejártát azonos időpontra tenni,
ezért javasoljuk a 2021. június 14. napot, mint a megbízás megszűnésének napját.
A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől az alábbi határozati javaslatok
elfogadását.
Határozati javaslatok:
1) Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Kft. döntéshozó szerve - a
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 3:26. § (4)
bekezdése alapján - a BÉKÉS-FERMENT Kft. felügyelőbizottsági tagjának választja
(anyja neve: …………….., lakcím: …………………...,) 2016. szeptember 1. napjától 2021.
június 14. napjáig terjedő időszakra.
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2) Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét a
BÉKÉS-FERMENT Kft. létesítő okiratával kapcsolatos, és szükséges jognyilatkozatok,
intézkedések megtételére, valamint dokumentumok aláírására.
Határidő:
Felelős:

értelemszerűen
Izsó Gábor polgármester

Békés, 2016. augusztus 23.
Izsó Gábor
polgármester
Jogi ellenjegyző

Pénzügyi ellenjegyző
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