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Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselö-testület 2017. január 27. napi ülésén a BKSZ Kit ügyvezetőjévé választotta
Váczi Juliannát a 24/20 17. (1.26.) Számú határozatával.

Ebben a döntésében a Testület 250.00 Ft megbízási díj díjazásért bízta a feladatot a Ptk.
szerinti megbízási jogviszony keretében az ügyvezetőre.

Váczi Julianna az elmúlt 2 hónapban felmén’e az önkormányzati Kit ügyvezetéséhez
kapcsolódó feladatok terjedelmét, úgy döntött. hogy főállásban kívánja ellátni a feladatot. Ezért
kéne a Békési Polgármesteri Hivataltól Gazdasági osztályvezetői közszolgálati jogviszonya
közös megegyezéssel történő megszüntetését. Ezzel egy időben kérte - a BKSZ K. tulajdonosát
képviselő személytől - munkaszerződés megkötését a BKSZ Kit ügywezetésére.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3112. (1) bekezdése alapján...A
társaság ügyvezetését a vezető tisztségviselő - a társasággal kötött megállapodása szerint -

megbízási jogviszonyban vagy munkaviszonyban láthatja e]”

Váczi Julianna jelenleg - a cég vezetését átvéve - a meglévő partneri és szerződéses
kapcsolatokat vizsgálja, a gazdasági társaság gazdálkodását. pénzügyi és likviditási helyzetét
méri Fel és tervezi a társaság jövőbeni működését. Legfontosabb feladatának azt tekinti, hogy a
cég feladatai és gazdálkodása valamint bevételei összhangban legyenek, rendelkezésre áIIjana a
cég működéséhez a pénzeszközök.

Az önkormányzatnak nagy szüksége van arra, hogy az önkormányzati vagyonból
létrehozott gazdasági társaság jogszerüen működjön egy hozzáénö ügyvezető vezetésével. a
városüzemeltetési feladatok magas színvonalon el legyenek látva és önfenntartásra képes legyen
acég.

Javaslom. hogy a Képviselő-testület döntsön úgy, hogy a BKSZ Kit a Munka
Tön’énykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény hatálya alá tartozó munkaszerzödést köt 2017.
április 1. napjától 2022. január 26. napig tartó határozott időre Váczi Juliannával a BKSZ Kü.
ügyvezetői feladatainak ellátására, bérét pedig bruttó 400.000 Ft összegben határozza meg.

Döntéshozatal módja:



Elöterjesztés Békés Vúros Képviselő-testülete 2017. mürcius 30-i ülésére

Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi
határozati javaslatok elfogadását.

Határozati javaslatok:

1) Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 24/2017 (1.26.) határozatát Úgy
módosítja, hogy:

Békés Város Képviselő-testülete — a Polgári Töiwénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény 3:109. (2) bekezdése alapján — a BKSZ Kft. ügyvezetőjének Váczi Juliannát
(anyja neve: Szatmári Julianna, lakcím: 5630 Békés. Ady Endre utca 10. 3. em. 31. a.)
választja 2017. január 27. napjától 2022. január 26. napjáig terjedő időszakra.

Az ügyvezetői feladatokat Váczi Julianna megbízási jogviszon keretében, bruttó
250.000,- Ft/hó díjazásért látja cl 2017. január 27. és 2017. március 31. közötti
időszakban.

A BKSZ Kit. (székhely: 5630 Békés, Verseny u. 4. adószám: 23976807-2-04)
munkaszenődést köt a cég ügyvezetésére Váczi Juliannával (anyja neve: Szatmári
Julianna, lakcim: 5630 Békés. Ady Endre utca 10. 3. em. 31. a.) 2017. április 1. napjától
2022. január 26. napjáig tartó határozott időre, bruttó 400.000,- Ft/hó bér díjazással.

2) Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét a
BKSZ Kft. tulajdonosának képviseletében a munkaszerződés aláírására és a
megbízási szerződés megszüntetésére, továbbá a BKSZ Kft. létesítő okiratával
kapcsolatos és szükséges jognyilatkozatok, intézkedések megtételére, valamint
dokumentumok aláírására.

Határidő: értelem szerint
Felelős: Izsó Gábor polgármester

Békés, 2017. március 20.
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