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Tisztelt Képviselő-testület!

2017. Január 24. napján kelt Gál András levele, melyben a BÉKÉS-FERMENT Kit. a

BKSZ Békési Kommunális és Szolgáltató Kft., valamint a BKSZ PLUSZ Hulladékgyűjtési

Nonprofit Kit felügyelő bizottsági tagságáról lemond. Gál András a lemondását nem indokolta.

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évL

CXXII. törvény 4. @ (2) bekezdése értelmében a köztulajdonban álló gazdasági társaság

felügyelőbizottsága - Ha törvény eltérően nem rendelkezik - Három természetes személy tagból

áll.

A Polgári Tőrvénykönyvről 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 BEKÉS-FERMENT Kit, valamint a BKSZ Békési Kommunális és

Szolgáltató Kit taggyűlésének feladatait Békés Város Képviselő-testülete látja cl. és gyakorolja a

számára törvény által biztosított jogosítványokat.

A BKSZ PLUSZ Hulladékgv(tési Nonprofit Kit esetében Békés Város Képviselő-

testülete felhatalmazza a polgármesterét, hogy a taggyűlésen képviselje a település érdekeit, és a

Képviselő-testületi ülésen hozott döntés értelmében szavazzon.

A Ptk. 3:26. (4) bekezdése értelmében az első felügyelőbizottság tagjait a létesítő

okiratban kell kijelölni, ezt követően a BEKES-FERMENT Kft., valamint a BKSZ Békési

Kommunális és Szolgáltató Kh. esetében a döntéshozó szerv választja a felügyelőbizottsági

tagokat. A felügyelőbizottsági tagsági jogviszony az elfogadással jön létre.
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I. BKSZ Békési Kommunális és Szolgáltató Kft.

A gazdasági társaság szabályos működését szem elő/l tartva javaslom, hogy ci BKSZ

Békési Kommunális ás Szolgáltató Kft. felü’elóbizottság ik! tagját az alábbiak szerint

állapítsuk meg 2017. április 1. napfától:

I. Nánási Zsolt (anyja neve: Hegedűs Edit Julianna)

5630 Békés, Kubikos utca 9. szám alatti lakos

A Ptk. 3:12L (2) bekezdése értelmében a felügyelőbizottság tagjainak megbízatása öt

évre szól. Nánási Zsolt nyilatkozata alapján a felügyelő bizottsági tagságot öt évre vállaLja, ezért

javasoljuk a 2022. március 31. napot, minta megbízás megszűnésének napját.

II. BÉKÉS-FERMENT Kft.

A gazdasági társaság szabályos működését szem előtt tartva javaslom, hogy a BÉKÉS

FERMENT Kft. felügyelőbizottság Új tagját az alábbiak szerint állapítsuk meg 2017. április 1.

napjától:

1. Földesi Erzsébet Boglárka (anyja neve: Domokos Erzsébet)

5650 Mezőberény, Vörösmarty utca 33. szám alatti lakos

A Pik. 3:121. * (2) bekezdése értelmében a felügyelőbizottság tagjainak megbízatása öt

évre szól. Földesi Erzsébet Boglárka nyilatkozata alapján a felügyelő bizottsági tagságot öt évre

vállalja, ezértjavasoljuk a 2022. március 31. napot, minta megbízás megszűnésének napját.

III. BKSZ PLUSZ Hulladékgyűjtési Nonprofit Kit.

A gazdasági társaság szabályos működését szem előtt tartva indítván ozonz, hogy a BKSZ

PL USZ Hnfladékgvújíési Na,iprojit Kft. felü’előbizottság 4] tagjára az alábbiak szerint

/együnk javaslatot 2017. április 1. napjától:

1. Földesi Erzsébet Boglárka (anyja neve: Domokos Erzsébet)

5650 Mezőberény. Vörösmarty utca 33. szám alatti lakos

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

évre szól. Földesi Erzsébet Boglárka nyilatkozata alapján a felügyelő bizottsági tagságot öt évre

vállalja, ezért javasoljuk a 2022. március 31. napot, minta megbízás megszűnésének napját.

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

elfogadását.

Határozati javaslatok:

I. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a BKSZ Békési Kommunális

és Szolgáltató Kft. döntéshozó szerve - a Polgári Tön’énykönyvről szóló 2013. évi V.

törvény (továbbiakban: Ptk.) 3:26. * (3) bekezdése alapján - a BKSZ Békési

Kommunális és Szolgáltató Kft. felügyelőbizottsági tagjának választja Nánási Zsoltot

(anyja neve: Hegedűs Edit Sulianna; lakcím: 5630 Békés, Kubikos utca 9.) 2017.

április 1. napjától 2022. március 31. napjáig terjedő időszakra.
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Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét a
BKSZ Békési Kommunális és Szolgáltató Kft. létesítő okiratával kapcsolatos, és
szükséges jognyilatkozatok, intézkedések megtételére, valamint dokumentumok
aláírására.

II. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a BÉKÉS-FERMENT Kft.
döntéshozó szerve - a Polgári Tön’énykönywről szóló 2013. évi V. törvény
(továbbiakban: Ptk.) 3:26. * (4) bekezdése alapján - a BEKES-FERMENT Kft.
felügyelőbizottsági tagjának választja Földesi Erzsébet Boglárkát (anyja neve:
Domokos Erzsébet; lakcím: 5650 Mezőberény, Vörösmarty utca 33.) 2017. április 1.
napjától 2022. március 31. napjáig terjedő időszakra.

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét a
BEKES-FERMENT Kft. létesítő okiratával kapcsolatos, és szükséges
jognyilatkozatok, intézkedések megtételére, valamint dokumentumok aláírására.

HI.Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a BKSZ PLUSZ
Hulladékgyűjtési Nonprofit Kft. tagja - a Polgári Tönénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény (továbbiakban: Ptk.) 3:26. (4) bekezdése alapján - a BKSZ PLUSZ
Hulladékgvűjtési Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági tagjának javasolja Földesi
Erzsébet Boglárkát (anyja neve: Domokos Erzsébet; lakcim: 5650 Mezőberény,
Vörösmarty utca 33.) 2017. április 1. napjától 2022. március 31. napjáig terjedő
időszakra.

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét a
BKSZ PLUSZ Hulladékgyűjtési Nonprofit Kft. taggyűlésén a szükséges
jognyilatkozatok, intézkedések megtételére, valamint dokumentumok aláírására.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Izsó Gábor polgármester

Békés, 2017. március 22.

i% tábor
phlgármester

izkcLdk
Jogi ellenjegyző

enzugyi



Gál András

5630 Békés, Zsilip u. 6. sz.

Izsó Gábor polgármester részére

Békés Város Képviselő-testülete részére

Tisztelt Címzettek!

Ezúton benvújtom lemondásomat

a BKSZ Békési Kommunális és Szolgáltató Kft,

a BKSZ PLUSZ Hulladékgazdálkodősi Nonprofit Kft

és a Békés Ferment Kft

felügelőbizottságl tagságáról.

Lemondásomat a fenti gazdasági társaságok ügyvezetője munkaviszonyának megszűnéséve napjával

kérem tudomásul Venni, lemondásomat nem kívánom indokolni.

Eddigi munkámmal kapcsolatos megtisztelő bizalmukat ezúton is köszönöml

Békés, 2017. január 24.

Tisztelettel:

FEB tag
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Alulírott Nánási Zsolt (születési helye és ideje; Békéscsaba, 1989.

január 5.; anyja neve: Hegedűs Edit Julianna) 5630 Békés, Kubikos utca

9. szám alatti lakos kijelentem, hogy a BKSZ Sékési Kozrnnunális ás

Szolgáltató Korlátolt Felelősség,i Társaság (Cg. 04-09-011822,

statisztikai számjel: 23976807-3811-113-04, adószám: 23976807-2—04,

székhely: 5630 Békés, Verseny u. 4.) felügyelőbizottsági tagságát 2017.

április 01. napjától 2022. március 31. napjáig, határozott időre

elfogadom. A tevékenységet ingyenesen látom el.

Kijelentem, hogy cselekvőképes, nagykorú magyar állampolgár vagyok,

bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztésre nem itéltek

el, e foglalkozástól, illetőleg vezető tisztségviselői tevékenységtől

jogerősen nem tiltottak el, közügyektől eltiltás hatálya alatt nem

állok.

A társaság társasági szerződését és működését ismerem. Nyilatkozatomat

a Polgári Törvénykönyvről szőlő 2013. évi V. törvény (Ptk.) és a

Cégnyilváncartásrál, a cégnyilvánosságrál és a bírósági cégeljárásrál

szóló 2006. évi V. törvény (Ctv.) vonatkozó rendelkezéseinek

ismeretében teszem.

Kijelentem, hogy nem állok eltiltás hatálya alatt, a

felügyelőbizottsági tagságomnak nincs jogszabályba ütköző akadálya.

Kijelentem, hogy velem szemben nem állnak fenn a Ptk. 3:22. 5-ában, a

3:25. 5-ában és a 3:115. 5-ában írt kizáró, valamint

összeférhetetlenségi okok.

Békés, 2017

Nánási Zsolt

felügyelőbizottsági tag

Szerkesztettem és ellenjegyzem Békésen, 2017. napján
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Alulirott Földesi Erzsébet Boglárka (szűletési helye és ideje: Békés,
1981. június 22.; anyja neve: Domokos Erzsébet) 5650 Mezőberény,
Vörösmarty utca 33. szám alatti lakos kijelentem, hogy a BÉflS—WEPJISNT
Környezetvédelmi, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Fel elósségű
Társaság (Cg. 04-09-008046, statisztikai számjel: 14270299-3832-113-04,
adószám: 14270299-2-04, székhely: 5630 Békés, Petőfi S. u. 2.)
felügyelőbizottsági tagságát 2017. április 01. napjától 2022. március
31. napjáig, határozott időre elfogadom. A tevékenységet ingyenesen
látom el.

Kijelentem, hogy cselekvőképes, nagykorú magyar állampolgár vagyok,
bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztésre nem ítéltek
el, e foglalkozástól, illetőleg vezető tisztségviselői tevékenységtől
jogerősen nem tiltottak el, közügyektől eltiltás hatálya alatt nem
állok.

A társaság társasági szerződését és működését ismerem. Nyilatkozatomat
a Polgári Törvénykönyvröl szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és a
Cégnyilvántartásról, a cégnyilvánosságról és a bírósági cégeljárásról

szóló 2006. évi V. törvény (Ctv.) vonatkozó rendelkezéseinek
ismeretében teszem.

Kijelentem, hogy nem állok eltiltás hatálya alatt, a
felügyelőbizottsági :agságomnak nincs jogszabályba ütköző akadálya.

Kijelentem, hogy velem szemben nem állnak fenn a Ptk. 3:22. 5-ában, a
3:26. 5-ában és a 3:115. 5-ában irt kizáró, valamint
összeférhetetlenségi okok.

Békés, 2017

Földesi Erzsébet Boglárka
felügyelőbizottsági tag

Szerkesztettem és ellenjegyzem Békésen, 2017. napján
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Alulirott Földesi Erzsébet Boglárka (születési helye és ideje: Békés,

1981. június 22.; anyja neve: Domokos Erzsébet) 5650 Mezőberény,

Vörösmarty utca 33. szám alatti lakos kijelentem, hogy a BKSZ PLUSZ

Hulladékgyűjtési Nonprofit Korlátolt Felelősségú Társaság (Cg. 04-09-

001834, statisztikai számjel: 10725443-3821-572-04, adószám: 10725443-

2-04, székhely: 5630 Békés, Verseny ij• 4.) fehigyelőbizottsági tagságát

2017. április 01. napjától 2022. március 31. napjáig, határozott időre

elfogadom. A tevékenységet ingyenesen látom el.

Kijelentem, hogy cselekvőkápes, nagykorú magyar állampolgár vagyok,

bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztésre nem itáltek

el, e foglalkozástál, illetőleg vezető tisztségviselői tevékenységtől

jogerősen nem tiltottak el, közügyektől eltiltás hatálya alatt nem

állok.

A társaság társasági szerződését ás működését ismerem. Nyilatkozatomat

a Polgári Törvénykönyvről szőlő 2013. évi V. törvény (Ptk.) ás a

Cégnyilvántartásrál, a cégnyilvánosságrál és a bírósági cégeljárásrál

szóló 2006. évi V. törvény (Ctv.) vonatkozó rendelkezéseinek

ismeretében teszem.

Kijelentem, hogy nem állok eltiltás hatálya alatt,

felügyelőbizottsági tagságomnak nincs jogszabályba ütköző akadálya.

Kijelentem, hogy velem szemben nem állnak fenn a Ptk. 3:22. 5-ában, a

3:26. 5-ában és a 3:115. 5-ában írt kizáró, valamint

összeférhetetlenségi okok.

Békés, 2017

J ‘

Földesi Erzsébet Boglárka

felügyelőbizottsági tag

Szerkesztettem és ellenjegyzem Békésen, 2017. napján


