
Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2017. június 29-i ülésére

Sorszám: Tárgy.

A BKSZ Plusz Nonprofit Kft.

4 v üzletrész átruházása és
‘1 egyszemélyes Kft.-vé alakítása

Döntéshozatal módja: Véleményező bizottság:
Minősített többség
az Mötv. 50. g-a, és Pénzügyi Bizottság
az SZMSZ 18. c)

pontja alapján

Tárgyalás módja: Előkészítette:

nyílt ülés Dr. Tari Béla aljegyző
Váczi Julianna ügyvezető

Tisztelt Képviselő-testület!

ABKSZ Plusz Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Kit) tulajdonosai 94,44 % - ban Békés
Város Onkormányzata, 2,78 % - 2,78 %-ban Ujkígyós Város és Csabaszabadi Község
Onkormányzata. A Kft jegyzett törzstőkéje 3.600.000 Ft, melyből a tulajdoni arányuknak
megfelelően 100.000-100.000 Ft névértékű üzletrész tulajdonosai Ujkígyós Város és
Csabaszabadi Község Önkormányzatai.

A Kit 2017. május 29-i Taggyűlésen Újkígyós és Csabaszabadi települések
polgármesterei - Képviselő-testületük felhatalmazásával bírva - bejelentették szándékukat,
mely szerint a Kft.-ben lévő 100.000 . 100.000 Ft üzletrészüket felajánlják névértéken
megvételre Békés Város Onkormányzatának. A Taggyűlés a bejelentést a 17/2017. (V. 29.)
határozatával egyhangúan tudomásul vette és megállapította, hogy az üzletrész átruházásáról
szóló döntést Békés Város Képviselő-testületének kell véglegessé tennie. Az üzletrészek
megvásárlásával a Kit Békés Város Önkormányzata 100 %-os tulajdonában lévő
egyszemélyes Kit-ként működik tovább.

Javasoljuk a Képviselő-testületnek a tagönkormányzatok által felajánlott üzletrészek
megvásárlását. Az előterjesztéshez mellékeljük:

• Újkígyós és Csabaszabadi Képviselő-testületeinek határozatát az üzletrészek
átruházásának felajánlásáról

• A BKSZ Plusz Nonprofit Kit Taggyűlésének 17/2017. (V.29.) határozatát a
felajánlás tudomásulvételéről.

• Az üzletrészek átruházásáról szóló megállapodás-tervezeteket
• Az egyszemélyes Kft. alapító okiratának tervezetét

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, és az alábbi határozati
javaslatokat fogadja el.
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Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2017. iúnius 29-i ülésére

Határozati javaslatok:

I.

1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 100.000 Ft
névértéken megvásárolja Ujkígyós Város Önkormányzatának a BKSZ Plusz
Nonprofit Kft.-ben lévő 2, 78 %-os üzletrészét.

2. Felhatalmazza polgármesterét a tulajdonrész megvásárlásával kapcsolatos
intézkedéseket megtételére, a szükséges dokumentumok aláírására.

3. Az üzletrész megvásárláshoz szükséges forrást a város 2017. évi költségvetése
működési céltartalék terhére kell biztosítani.

II.

1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 100.000 Ft
névértéken megvásárolja Csabaszabadi Község Onkormányzatának a BKSZ
Plusz Nonprofit Kft.-ben lévő 2, 78 %-os üzletrészét.

2. Felhatalmazza polgármesterét a tulajdonrész megvásárlásával kapcsolatos
intézkedéseket megtételére, a szükséges dokumentumok aláírására.

3. Az üzletrész megvásárláshoz szükséges forrást a város 2017. évi költségvetése
működési eéltartalék terhére kell biztosítani.

III.

1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületet megállapítja, hogy a BKSZ
Plusz Nonprofit Kft. az üzletrészek átruházási megállapodásainak aláírását és
pénzügyi teljesítését követően Békés Város Onkormányzata 100 %-os
tulajdonában lévő egyszemélyes Kft.-ként működik tovább.

2. A Képviselő-testület jóváhagyja a BKSZ Plusz Nonprofit Kft. alapító okirat
tervezetét és felhatalmazza polgármesterét a szükséges jognyilatkozatok és
intézkedések megtételére, és aláírására.

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Izsó Gábor polgármester

Békés, 2017. június. 19. I
Izé a ar
polgármester

Jogi ellenjegyző

%teiie9ő
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1kw/ősi szám: 16 7-4 .12017

KIVONAT
Csabaszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének

2017.május 23 -án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

55/2017 (V.23) Ki Számú határozat
1.Csabaszabadi Község Önkormányzatának képviselő- testülete a BKSZ Plusz Nonproűt Kft
ben fennálló tulajdonrészét névértéken értékesíteni kívánja Békés Város Onkormányzat
részére.

2. Megállapítja, hogy a társaságban a fentiekben meghatározott üzletrésze per-, teher — és
igénymentes tulajdonát képezi. és garantálja, hogy senkinek semmilyen joga arra
vonatkozólag nincs, hogy az üzletrészt megszerezze. illetve büntetőjogi felelőssége teljes
tudatában kijelenti, hogy valamennyi, a Társaságot és az átruházott üzletrészt érintő esetleges
jogviszonyróh jogügyletről írásban tájékoztatja a Vevőt. A Társasággal szembeni igényről,
követelésről és tartozásról nincs tudomása.

3. Megbízza és meghatalrnazz a polgármestert, hogy a tulajdonrész értékesítésével
kapcsolatos intézkedéseket tegye meg, a szükséges dokumentumokat írja alá.

Felelős: Szeverényi Attiláné polgármester
Határidő: a határozat megküldésére 2017. május M.

(‘sabaszabadi Ktség Önkormányzwának Képviselő-i estükte, 4 igen szavanuial,
elk’nszavazcg és tartózkodás nélkül ci határozatot eI/bgadia.

Szeverényi Attiláné sk. Dr. Csatlós László sk
polgármester jegyző

Csabaszabadi. 2017. 05. 29.
j_’_ -L
i: -

Kiadmány hiteléül: . I

Varga E7ü?
jegyzőkönyvvezető

r
Csabaszabadi Község Önkormányzata

Képviselő-testülete

5609 Csabaszabadi, Apácai u. 6.

Tel./fax: 66/248-049

__________

e-mail: csabaszabadionkglobonet.hu



ÜZLETRÉSZ ÁTRUHÁZÁSI €cÁxrpoDÁs

ALIELY LÉTREJÖTT EOYRÉSZRÓL Csabaszabadi Község Onkonnányzata (székhelye: 5609
Csabaszabadi, Apácai utca 6.; törzs:Könyvi azonositá száma: 342702;
000szata 5327CE—1—33 ‘S-’ statisztl<a_ szan:e_ 5:12c6—sq±—321—c’
képviseli: Szeverényi Attiláné colgármester) mint eladó (a továbbiakban:
„Eladó”),

MÁSRÉ5zROL Békés Város Önkormányzata (szé:Khe:ye: 5633 Békés, Petőfi Sándor
utca 2.; törzskönyvi azonositő szána: 725364; adós:ána: 15725360—2—cl.; xs:
statisztikai számjel: 15725060—8411—321—04; képviseli: Izsó Gábor
polgármester) mint vevő (a továbbiakban:,, Vevő”)

között az alábbi feltételekkel és tartaloncal:

I.

MEGÁLLAPÍTÁSOK, AZ ÜGYLET TÁRGYA

1. Eladó per, teher— és igényrnentes tulajdonát képezi a BKSZ PLUSZ
Hulladékgyújtési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságban (székhely:
5630 Békés, Verseny utca 4. ; cégjegyzékszáma: 04—09—001831; a
továbbiakban: a „Társaság”) meglévő — a törzstőke 2,78 (kettő egész
hetvennyolc század) %—át megtestesítő — mindösszesen 100.000.—
(százezer) forint törzsbetétet képviselö üzletrésze.

2. Felek rögzitik, hogy Vevő a Társaság 94,44t—os üzletrésszel rendelkező
tagja, Így a Társaságot ismeri. A Társaság könyvelése, vagyona,
szerződéses jogosítványai és kötelezettségei értékelésre kerültek a Vevő
által megbízott könyvelő által, így a Vevő kifejezetten tisztában Van a
Társaság értékével, piacon betöltött szerepével. Vevő ennek ismeretében
köti meg a jelen megállapodást.

II.

ADÁSVÉTEL

I. Az üzletrész adásvétele.

Az Eladó elad4a, a Vevő a Megállapodásban neghatárczott feltételeknek
megfelelően megveszi az Eladó kizárólagos, per—, iaény— és teherrentes
tulajdonát képező, 100.030.— (százezer) forint értékű Üzletrészt
névértéken, azaz 100.CCO.— (százezer) forint vételárért (,‚Vételár”).
Vevö köteles a Vételárat — jelen szerződés aláirásától szárított 5 (öt)
napon belül — az Eladó OTP Banknál vezetett 11733003—15342706—00000000
szárá pénzforgalmi szánlájára egy összegben átutalni azzal, hogy a
teljesités napa az Eladó pénzforgalmi szánláján történő jóváirás naoja.

:i:

NYILATKOZATOK ÉS SZAVATOSSÁGOK

1. Az Eladó nyilatkozatai és szavatosságai a Társaság tekintetében.

a./ Mérlegvalódiság. Eladó kijelenti, hogy a Társaság mérlege a
valós gazdasági helyzetet tükrözi és sem neki, sem a Társaságnak
nincs olyan rejtett kötelezettségvállalása, amely Vevő
tulajdonszerzését akadályozza, vagy megnehezíti.
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b.! Uzleti érték. Eladó nem felel azért, hogy a Társaság jövőbeni
tevekeysege soran nUye’ uz_et_ ereorenvt er e_, a Tarsasag igo
és ingatlan vagyonának értéke miként alakul.

c./ Per—, teher— ős igénymentesség. Eladó szavatol azért, hogy az
3zletrész per—, teher— és iaénvmentes tulajdonát képezi. Eladó
garantálja, hogy senkinek semmilyen joga arra vonatkozólag nincs,
hogy az Üzletrészt megszerezze.

d./ Jogosultság a Megállapodás megkötésére. Az Eladó képviselője a
Szerződés aláírására, az Eladó Képviselő—testületének 55/2017.
(V.23.) Kt. számú határozata alapján külön felhatalmazással
rendelkezik, továbbá jogosult a Megállapodást megkötni és
teljesíteni mindazokat a kötelezettségeket, amelyek e
Megállapodás, illetve e Megállapodás következtében a jogszabály
alapján terhelik, A Megállapodás Eladó általi megkötése nem
ütközik az Eladónak jogszabályban Vagy harmadik személyekkel
létrejött szerződésben negállacitott kötelezettségébe, a
Megállapodás Eladó általi megkötéséhez ás teljesitéséhez egyéb
hatóságo:Knak vagy harmadik személyeknek a hozzájárulására nincs
szükség.

2. A Vevő nyilatkozatai ős szavatosságai.

a./ Jogosultság a Megállapodás megkötésére. A Vevő képviselője a
szerződés aláírására, a Vevő Képviselő—testületének 55/2017.
(V.23.) Kt. számú határozata alapján külön felhatalmazással
rendelkezik, továbbá jogosult a Megállapodást megkötni és
teljesíteni mindazokat a kötelezettségeket, amelyek e
Megállapodás, illetve e Megállapodás következtében a jogszabály
alapján terhelik. A Megállapodás Vevő általi megkötése nem ütközik
a Vevőnek jogszabályban vagy harmadik személyekkel létrejött
szerződésben megállapltott kötelezettségábe, a Megállatodás V evő
általi megkötéséhez és teljesltéséhez egyéb hatóságoknak vagy
harmadik személyeknek a hozzájárulására nincs szükség.

b./ Kötelező erő .A Megállapodás az Eladó és a Vevő között érvényes
és a feltételeinek megfelelően a Felekkel szemben végrehatható
kötelme: hoz létre.

c./ Megtekintett állapot. Vevő kijelenti, hogy a Társaság
vagyonának állapotát, értékét ismeri és a Vételár erre figyelemmel
lett meghatározva.

IV.

VEGYES RENDELKEZÉSEK

1. Titoktartás. Felek a Megállapodást, valamint a későbbiekben ehhez
csatlakozó Vagy a Megállapodásbál következően kiállitott okiratot,
nyilatkozatot, valamint az e Megállapodás Következtében egymásnak
tudomására hozott adatot, tényt, értesülést, vazv bemutatott iratot
bizalmasan kezelnek ás tanácsadöikkal, alkalmazottaikkal vagy más
egyéb közremüködökkel is bizalmasan kezeltetnek, kivéve, ha az
okirat vagy adat felhasználása, nyilvánosságra vagy mások tudomására
hozatala jelen Megállapodás teljességéhez szükséqes.

2. Módosítás. E Megállapodás kizárólag írásban módosítható, minden
szóbeli megállapodás érvénytelen.

3. Jogi státusz. Felek kijelentik, hogy mindketten törzskönyvi
azonosító számmal rendelkező magyar települési önkormányzatok.
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4. Értesitések. Xinden értesítést, kérést, igényt, vagy más közlést,
amely e 1egáUapodás alapján szükséges, vagy történik, írásbeli
alakban, személyes kézbesitéssel, ajánlott postai küldeményben, e—
mailen kell elküldeni

a./ az Eladónak: Szeverényi Attiláné polgármester (cim: lásd.
fentiekben)

a Vevónek: Izsó Gábor polgármester (cim: lásd. fentiekben)

vagy bármilyen másik címre, amit a Fele:< a fentiekne:< megfelelően
egymással korábban közöltek.

4. Jog-viták rendezése .A jelen :e•gállacodásból eredi jogvitáka: a fe:.ek
elsődlegesen egyeztetés útján kísérlik meg. Ha az egyeztetés
sikertelen, úgy a Felek a polgári perrendtartásrál szóló 1952. évi
III. törvény 41. (1) bekezdés a) pontja alapján a jogvita
eldöntésére kikőtik a Békési Járásbíróságot, valamint a Gyulai
Törvényszéket.

5. Díjak ás Költségek. A jelen Megállapodás előkészítésével,
Teg-(otese el, vegreratasa a_ aoosc_atos o_:ak, _flete<ek es
költségek a Vevőt terhelik.

6. Példányok. E Megáflaodás 5 (öt) eredeti aláírásckkal eUátott
oéldányban kész-llt.

7. Jogi környezet változása. Jogszabályok, az állami irányítás egyéb
eszközei, hatósági határozatok vagy azok változása következtében
előálló új helyzet a szerződés megtámadhatóságát nem alapozza meg és
az ilyen eseményekkel összefüggésben felmerülő károk megtérítésére
egyik fél sem köteles.

A felek a jelen Megáflapodást, mint akaratukkal mindenben negegvezót ás
mint teljes körú megállapodást aláírásaikkal látták el.

Kelt Békésen, 20:7. június hó. . napján

Csabaszabadi Község Önkormányzata Békés Város Önkormányzata
kév. Szeverényi Attiláné polgármester képv. Izsó Gábor oolgármester

Eladó Vevő

Szerkesztettem és ellenjegyzem Békésen, 2017. június hó . napján:
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2017 MÁJ. 26

KIVONAT

Újlúgyós Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2017. május 22-én metartott ülésén

felvett jegyzőkönyvéből

81/2017. (V. 22.) számú képviselő-testületi határozat:

1. Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete a BKSZ Plusz Nonprofit Kft-ben
fennálló tulajdonrészét tulajdon átruházás formájában névértéken értékesíteni kívánja
Békés Város Onkormányzat részére.

2. Megállapítja, hogy a táraságban a fentiekben meghatározott üzletrésze per-, teher- és
igénymentes tulajdonát képezi, és garantálja, hogy senkinek semmilyen joga arra
vonatkozólag nincs, hogy az üzletrészt megszerezze, ill. büntetőjogi felelőssége teljes
tudatában kijelenti, hogy valameimyi, a Társaságot és az átruházott üzletrészt érintő
esetleges jogviszonyról, jogügyletről írásban tájékoztatja a Vevőt. A Társasággal
szembeni igényről, követelésről és tartozásról nincs tudomása.

3. Megbízza és meghatalmazza a polgármestert, hogy a tulajdonrész értékesítésével
kapcsolatos intézkedéseket tegye meg, a szükséges dokumentumokat írja alá.

Felelős: Szebellédi Zoltán polgármester
Határidő: a határozat megküldésére 2017. május 31.

Szavazás eredménye igen: 9

Szebellédi Zoltán sk.
polgármester

tartózkodott: -nem: -

1Cm!.
dr. Csatlós László sk.

jegyző

Kivonat biteléül:



ÜZLETRÉSZ ÁTRUHÁZÁSI MEGÁLLAPODÁS

AMELY LÉTREJÖTT EGYRÉSZRŐL Újkígyós Város Önkormányzata (székhelye: 5661
Újkigyós, Kossuth u. 41.; törzskönyvi azonosító száma: 725174; adószáma:
15343831—2—04.; KSH statisztikai számjel: 15725170—8411—321—34; képviseli:
Szebellédi Zoltán polgármester) mint eladó (a továbbiakban: „Eladó”),

MÁSRÉSZRŐL Békés Város Önkormányzata (székhelye: 5630 Békés, Petőfi Sándor
utca 2.; törzskönyvi azonosít6 száma: 725064; adőszáma: 15725360—2—34.; KSH
statisztikai számjel: 15725060—8411—321—04; képviseli: Izsó Gábor
polgármester) mint vevő (a továbbiakban:,, Vevő”)

között az alábbi feltételekkel és tartalommal:

I.

MEGÁLLAPÍTÁSOK, AZ ÜGYLET TÁRGYA

1. Eladó per, teher— és igénymentes tulajdonát Képezi a BKSZ PLUSZ
Uulladékgyújtési Nonprofit Korlátolt Felelósségú Társaságban (szé:Khely:
5630 Békés, Verseny utca 1. ; cégjegyzékszáma: 04—09—001334; a
to aob_akoan a Tarsasac 7egleo — a torzstő<e 2,78 (kettő egesz
hetvennyolc száza.d: —át megtestesítő — rtindösszesen 100.000.—
(százezer) forint törzsbetétet Képviselő üzletrésze.

2. Felek rögzítik, hogy Vevő a Társaság 94,44%—os üzletrésszel rendelkező
tagja, íy a Társaságot ismeri. A Társaság könyvelése, vagyona,
szerződéses logosítványai és kötelezettségei értékelésre kerültek a Vevő
által megbízott könyvelő által, így a Vevő kifejezetten tisztában van a
Társaság értékével, piacon betöltött szerepével. Vevő ennek ismeretében
köti meg a jelen megállapodást.

II.

ADÁSVÉTEL

1. Az üzletrész adásvétele.

Az Eladó elada, a Vevő a Megállapodásban meghatározott feltételeknek
megfelelően megveszi az Eladó kizárólagos, per—, igény- és tehernentes
tulajdonát képező, 130.000.— (százezer) forint értékó Ozlezrészt
névértéken, azaz 100.000.— (százezer) forint vézelárért (,‚Vételár”)
Vevő köteles a .ét

— jelen szerzödés aláirásátói számított 5 (öt)
napon belül — az Eladó GTE Banknfl vezetett 11733199—15343831—00000000
számú pénzforgalmi számlájára egy összegben átutalni azzal, hogy a
teljesítés napja az Eladó pénzforgalmi számláján történő jáváirás napja.

III.

NYILATKOZATOK ÉS SZAVATOSSÁGOK

1. Az Eladó nyilatkozatai és szavatosságai a Társaság tekintetében.

a./ Mérlegvalódiság. Eladó kijelenti, hogy a Társaság mérlege a
valós gazdasági helyzetet tükrözi és sem neki, sem a Társaságnak
nincs olyan rejtett kötelezettségvállalása, amely Vevő
tulajdonszerzését akadályozza, vagy megnehezíti.

b./ Üzleti érték. Eladó nem felel azért, hogy a Társaság jövőbeni
tevékenysége során milyen üzleti eredményt ér el, a Társaság ingó
és ingatlan vagyonának értéke miként alakul.
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c./ Per—, teher— ás igénymentesség. Eladó szavatol azért, hogy az
Ozletrész per—, teher— és igénymentes tulajdonát képezi. Eladó
garantálja, hogy senkinek semmilyen joga arra vonatkozólag nincs,
hogy az Üzletrészt megszerezze.

d./ Jogosultság a Megállapodás megkötésére. Az Eladó képviselője a
szerződés aláírására, az Eladó Képviseló—testületének
81/2017. (V.22.) számú határozata alapján külön felhatalmazással
rendelkezik, továbbá jogosult a Megállapodást megkötni és
teljesíteni mindazokat a kötelezettségeket, amelyek e
Megállapodás, illetve e Megállapodás következtében a jogszabály
alapján terhelik. A Megállapodás Eladó általi megkötése nem
ütközik az Eladónak jogszabályban vagy harmadik személyekkel
létrejött szerződésben megállapított kötelezettségébe, a
Megállapodás Eladó általi megkötéséhez és teljesítéséhez egyéb
hatosa3ok—aK ag arrao...K szetel,ekne’ a ozzajartwasara r..nos
szükséci.

2. A Vevő nyilatkozatai és szavatosságai.

a.! Jogosultság a Megállapodás megkötésére. A Vevó képviselője a
szerződés aláírására, a Vevő Képviselő—testületének
81/2017. (V.22.) számú határozata alapján külön felhatalmazással
rendelkezik, továbbá jogosult a Negállaodást megkötni és
teljesíteni nindazokat a kötelezettséaeket, amelyek e
Megállacodás, Illetve e Megállacodás következtében a ogszabály
alapján terhelik. A Megállacodás Vevő általi megkötése nem ütközik
a Vevőnek jogszabályban vagy harmadik személyekkel létrejött
szerződésben megállapított kötelezettségébe, a Megállapodás Vevő
általi megkötéséhez és teljesítéséhez egyéb hatóságoknak vagy
harmadik személyeknek a hozzá2árulására nincs szükség.

b./ Kötelező erő.?. Megállapodás az Eladó és a Vevő között érvényes
és a feltételeinek megfelelően a elekkel szemben végrehajtható
kötelret hoz létre.

c./ Megtekintett állapot. Vevő kijeler.ti, hogy a Társaság
vagyonának állapotát, értékét ismeri és a Vételár erre figyelemmel
lett meghatározva.

VEGYES RNDELZÉSEK

1. Titoktartás. Felek a Megállapodást, valamint a későbbiekben ehhez
csatlakozó vagy a Megállapodásból következően kiállitott okiratot,
nyilatkozatot, valamint az e Megállapodás következtében egymásnak
tudomására hozott adatot, tényt, értesülést, vagy bemutatott iratot
bizalmasan kezelnek és tanácsadóikkal, alkalmazottaikkal vagy más
egyéb közremüködőkkel is bizalmasan kezeltetnek, kivéve, ha az
okirat vagy adat felhasználása, nyilvánosságra vagy mások tudomására
hozatala jelen Megállapodás teljességéhez szükséges.

2. Módosítás. E Megállapodás kizárólag írásban módosítható, minden
szóbeli megállapodás érvénytelen.

3. Jogi státusz. Felek kijelentik, hogy mindketten törzskönyvi
azonosító számmal rendelkező magyar települési önkormányzatok.

4. Értesítések. Minden értesítést, kérést, igényt, vagy más közlést,
amely e Megállapodás alapján szükséges, vagy történik, írásbeli
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alakban, személyes kézbesítéssel, ajánlott postai küldeményben, e—
mailen kell elküldeni

a./ az Eladának: Szebellédi Zoltán polgármester (cim: lásd.
fentiekben)

a Vevőnek: Izsó Gábor polgármester (cm: lásd. fentiekben)

Vagy bármilyen másik címre, amit a Felek a fenciekr.e: megfelelően
egymással korábban közöltek.

4. Jog-viták rendezése. A jelen Megáflapodásbál eredő jogvitákat a felek
elsődlegesen egyeztetés útján kisérlik meg. Ha az egyeztetés
sikertelen, ügy a Felek a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi
III. törvény 41. (1) bekezdés a) pontja alapján a jogvita
eldöntésére kikötik a Békési Járásbiróságot, valamint a Gyulai
Törvénys zéket.

5. Dijak és Költségek. A jelen Megállapodás előkészítésével,
megkötésével, végrehajtásával kapcsolatos díjak, illetékek és
költségek a Vevőt terhelik.

6. Példányok. E Megállapodás 5 (öt) eredeti aláirásokkal ellátott
példányban készült.

7. Jogi környezet változása. Jogszabályok, az állami irányítás egyéb
eszközei, hatósági határozatok vagy azok változása következtében
előálló Új helyzet a szerződés megzánadhatóságát nem alapozza meg és
az ilyen eseményekkel összefüggésben felmerülő károk megtérítésére
egyik fél sem köteles.

A felek a jelen Megállapodást, mint akaratukkal mindenben negeoyezőt és
mint teljes körü megállapodást aláírásaikkal látták cl.

Kel: Békésen, 2317. únius hó

____

. najár.

Újkigyós Város Onkormányzata Békés Város Onkormányzata
képv.: Szebellédi Zoltán polgármester képv. Izsó Gábor polgármester

Eladó Vevő

Szerkesztettem és ellenjegyzem Békésen, 2017. június hó

______

. napján:
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A BKSZ PL USZ HulladékgyűQtési Nonprojit KJt.
taggyíí[ésé;,ek

17/2017. (V5.29. ) határozata:

A Taggyűlés tudomásul vette Újkigyós Város Képviselő-testületének
81/2017. (V.22.) számú képviselő-testületi határozatát, melyben
felajánlotta névértéken történő megvételre Békés Város
Onkormáriyzata számára a BKSZ PLUSZ Nonprofit Kit-ben lévő
100.000 Ft összegű üzletrészét.

2. A Taggyűlés tudomásul vette Csabaszabadi Község Képviselő-
testületének 55/2017. (V.23.) számú képviselő-testületi határozatát,
melyben felajánlotta névértéken történő megvételre Békés Város
Onkontányzata számára a BKSZ PLUSZ Nonprofit Kfl-ben lévő
100.000 Ft összegű üzletrészét.

3. A Taggyűlés megállapítja, hogy Békés Város Képviselő-testületének
az üzletrész átruházást jóváhagyó határozatát követően kellő
felhatalmazással bírnak a tagok az ügyleteket lezáró dokumentumok
aláírásra.

4. A BKSZ PLUSZ Nonprofit Kit az üzletrész átrubázási megállapodás
aláírását és a pénzügyi teljesítést követően, mint Békés Város
Onkormányzata 100 %-os tulajdonában lévő egyszemélyes gazdasági
társaság müködik.

Határidő; értelem szerint

Felelős: taggyűlés

Békés Város Önkonnányzata Újkígyós Város C’sabczszabadi Község
tag Onkonnányzata tag Onkonnányzata tag

Izsó Gábor SzebeUédi ZQ/IÓn Szeverényi Attiláné
polgármester sk. polgármester sk polgármester sk

Kivonat hiteléül: ‚.pjj (CLJ. O


