
Előterjesztés Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. június 28-i ülésére

Sorszám:
BKSZ Kft. és BÉKÉS
FERMENT Kft. alapítóN)/12. okiratainak módosítása

Döntéshozatal módja: í%Jlen,é,nező bizottság:

Minősített többség Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális

az Mötv. 50. -a alapján Bizottság

Pénzügyi Bizottság

Tárgyalás módja: Előkészítette:

Nyílt ülés dr. Kiss Mihály aljegyző,

Váczi Julianna ügyvezető, BKSZ Kft., BÉKÉS—
FERMENT Kft.

Tisztelt Képviselő-testület!

Békés Város Önkormányzatának Képviselő testülete a 2018. májusi ülésén a 214/2018. (V. 24)
határozatában a BKSZ Kfl., a 221/2018. (V.24.) számú határozatában a BEKES-FERMENT Kft. alapító
okiratának módosításához hozzájárult azzal, hogy a következő testületi ülésre elő kell készíteni
döntéshozatalra a két társaság módosító alapító okiratait és a módosítással egybeszerkesztett alapító
okiratait.

A KR-k jogi ügyeit vivő ifj. dr. Balázs István Ügyvéd az okiratokat elkészítette, melyeket az előterjesztés
mellékleteként csatoltunk. Az ügyvéd Úr felhívta figyelmet arra. hogy szükséges döntést hozni arról is. hogy
a polgármester kapjon felhatalmazást arra is. hogy a székhely használat engedélyt megadja és az ezzel
kapcsolatos nyilatkozatot aláírja.

A módosítások az alábbiakat érintették:

I. BKSZ k Fő tevékenységi köre az alábbira változott:

„3.1. Főtevékenység: 6832’OS Ingatlankezelés”

11. Békés —Ferment Kik székhely címe az alábbira változott:

„5630 Békés Verseny utca 4.”

Kérem a Tisztelt Képviselő-testüleuől az alábbi határozati javaslatok elfogadását.

I. Határozati lavaslat:

1. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a BKSZ Békési Kommunális és
Szolgáltató Kft. alapító okiratának módosítását és az egységes szerkezetű alapító
okiratot a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.

2. Felhatalmazza polgármesterét az alapító okiratot módosó okirat, valamint az egységes
szerkezetű alapító okirat aláírására, továbbá a szükséges jognilatkozatok megtételére.



Előterjesztés Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. június 28-i ülésére

Határidő: azonnal

Felelős: Izsó Gábor polgármester

11. Határozati javaslat:

1. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a BÉKÉS-FERNIENT tűt. alapító
okiratának módosítását és az egységes szerkezetü alapító okiratot a határozat melléklete
szerinti tartalommal jóváhagyja.

2. Felhatalmazza polgármesterét az alapító okiratot módosító okirat, valamint az egységes
szerkezetű alapító okirat aláírására, továbbá a szükséges jognyilatkozatok megtételére.

3. Felhatalmazza polgármesterét, hogy az előterjesztés meflékletet képező
székhelyhasználati engedélyt megadja és az ezzel kapcsolatos nyilatkozatot aláírja.

Határidő: azonnal

Felelős: (zsó Gábor polgármester

Békés, 2018. június 18.

lbor

polgármester

jogi ellenjegyző

::i•z



UGYSzk’i: 3620/2018.
ÜGYINTZÓ: - BALÁZS 197VJi UGWÉD

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

Alulirott IZSÓ Gábor polgármester, mint Békés Város Drúormány:acának, a BKSZ Békési
Konmzunális és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság alapitójának képviselője,
a Békés Város Önkormányzata Képviselő—testületének

________/2018.

(06..) számú
határozata alapján a társaság a Békésen, 2012. június hó 1. napján kelt és már
tőbbszőr módosított alapító okirat 3.1. pontját az alábbiak szerint módosítja:

3.1.! pont:

3.1. Főtevékenység: 6832’O8 Ingatlankezelés

Alulírott előadom, hogy a Társaság létesítő okiratát a továbbiakban nem minta
alapján kívánom megállapítani. Az alapító okiratból a mintára vonatkozó részeket el
kívánom hagyni.

Az alapitó okirat jelen módosítással nem érintett egyéb rendelkezései továbbra is
hatályban maradnak.

A jelen módositó okirat tartalma egységes szerkezetbe fogiaiásra került az alapító
okirat tartanáva.

Alulírott, mint az alapító képviselője, a jelen alapító okiratot módosító okiratot
elolvasás és jó megértés után, mint az alapító akaratával mindenben megegyezőt,
helybenhagyólag írtam alá.

Kelt Békésen, 2018. június - napján

Békés Város Ónkormányzata alapító —

képv.: Izsó Gábor polgármester

Készítettem és ellenjegyzem:
Békésen, 2018. június —. napján



AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELÖSSÉGÚ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA

Al:irot: alapító, a következők szerint áhapitja nec az alábbi orlá:olt felelásségü
társaság alapító okiratát:

1. A társaság cégneve, székhelye, telephelyeCi), fiáktelepe(i)

1.1. A társaság cégneve: BKSZ Békési Kommunális és Szolgáltató
Korlátolt Feieldsségű Társaság

1.2. A társaság szókheye: 5630 Békés, Verseny u. 4.

A társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye is.

1.3. A társaság telephelyei: 5630 Békés, Szarvas üt 64/I.
5630 Békés, 3777/l hrsz.
5630 Békés, külterület 0151/6 hrsz.
5630 Békés, zártkert 10606/5 hrsz.
5630 Békés, Petőfi u. 4.
5630 Békés, Kossuth u. 32.

2. A társaság alapitója

Cégr.év(név) : Békés Város Önkorványza za
Cégegyzákszáz (nyilvártartási szám) : 725064 (P15)
Székhely: 5630 Békés, Petőfi u. 2.
Képviseletre jogosult neve: Izsó Gábor polgármester
Lakoím: 5630 Békés, Babilon sor 21.

3. A társaság tevékenységi körei

3.1. Fötevékenyséc: 6832’OB Ingatlankezelés

3.2. Egyéb tevékenységi kör(ök)
01.61 ‘08 Növénytermesztési szolgálta tás
22.19’08 Egyéb gumítermék gyártása
23.61’OS Építési betontermék gyártása
37.00’08 Szennyvíz gyűjtése, kezelése
38.11’08 Nem veszélyes hulladék gyűjtése
38.12’OB Veszélyes hulladék gyűjtése
38.21’űB Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
38.22’OB Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
38.31’08 Használt eszköz bontása
38. 32’08 Hulladék újrahasznosítása
39.00’08 Szennvezódésmentesités, egyéb hulladékkezelés
43.11’OB Bontás
46. 77’űB Hulladék-nagykereskedelem
49.41’OB Közúti áruszállítás
49.42’OS Költöztetés
52.10’OB Raktározás, tárolás
68.20’OS Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bárbeadása, üzemeltetése
69.20’OS Számviteli, konyvvazsgálái adószakértői tevékenység
71. l2’08 :1érndkí tevékenység, műszaki tanácsadás
71.20’OS Műszaki vizsgálat, elemzés
77.39’OS Egyéb gép, tárgyi eszköz kol.zsdnzése
Si.21’0B Általános épülettakaritás
81.22’OB Egyéb épület-, ipari takaritás
81.29’08 Egyéb takarítás
81.3ű’08 Zöldterület kezelés
82.30’OS Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
82.99’ű8 N.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
85.90’OB Egyéb humán-egészségügyi ellátás
94. 99’CS V.m.s. egyéb közosségi, társadalmi tevékenység
96.09’08 N.n.s. egyéb személyi szolgáltatás

4. A társaság működésének idótartama

A társaság időtartama: határozatlan.



5. A társaság törzstókéje

5.1. A társaság törzstőkéje 30,000.000,- Ft, azaz Harmincmillió,— forint, amely
30.000.000, - Ft, azaz Harmincmillió,— forint készpénzből áll.

5.2. Ma a pénzbeli vagyoni hozzájárulás szolgáltatása körében a 6. pont lehetőséget ad
arra, hogy a cégbejegyzési kérelem benyújtásáic a tag a pénzbetétjének felénél kisebb
összeget fizessen meg, Vagy a oé•gbejegyzési kérelem benyúltásáig be nem fizetett pénzbeli
vagyoni betétjét a tag egy éven túli határidőig szclgálcassa, a társaság mindaddig nem
fizet osztalékot a tagnak, amig a <i nem fizetett és a tag törzsbetécére az
osztalékfizetés szabályai szerint elszámolt nyereség a tag által teljesített pénzbeli
vagyoni hozzájárulással együtt el nem éri a törzstöke mértékét. A tag a még nem
teljesített pénzbeli Vagyoni hozzájárulása összegének erejéig helytáll a társaság
tartozásaiért.

5.3. A törzstőke teljesitésének megtörténtét az ügyvezető köteles a cégbiróságnak
bejelenteni.

E. A tag törzsbetétje

Név: Békés Város Önkormányzata
A törzsbetét összege: 30.000.000,— Ft.
A törzsbetét összetétele: 30.000.000,— Ft készpénz.
Cégbejegyzésig szolgáltatandá összeg: 30.000.000,- Ft, mértéke a tag pénzbetétjének 100 *-
a, a szolgáltatás módja: beftzetés a társaság pénzforgalmi számlájára.

7. Üzletrész

A törzsbetéthez kapcsolódó tagsági jogok és kötelezettségek összessége az üzletrész, amely
a társaság bejegyzésével keletkezik.

8. Az egyszemélyes társaság működése

3.1. Az egyszanélyea társaság a saját üzletrészét nem szerezheti re;.

3.2. Ha sz egyszemélyes társaság az üzletrész felosztása Vagy a törzstőke felenelése
folytán tagokkal egészül ki és Igy többszemélyessé vá:k, a tagok kötelesek az alapító
okiratot társasági szerzódésre módosítani.

9. A nyereség felosztása

9.1. A társaság saját tökéjéböl a tag javára, annak tagsági jogviszonyára figyelemmel
cI_zetest a trsasac fen—allasa a_att <_zarolo a targye 1 adozott ereore bol, _letve a
szabad eredménytartalékkal kiegészitett tárgyévi adözott erednényból tejesithet. Nem
kerülhet sor kifizetésre, ha a társaság helyesbített saját tőkéje nem éri el vagy a
kifizetés következtében nem érné e a társaság törzstőkéjét, továbbá, ha a kifizetés
Veszélyeztetné a társaság fizetóképességét.

9.2. Az ügyvezető nem jogosult osztalékelöleg fizetéséről határozni.

10. Az alapitái határozat

10.1 .A taggyölés hatáskörébe tartozó kérdésekben a tag írásban határoz és a döntés az
ügyvezetéssel való közléssel válik natályossá.

10.2. A legfőbb szerv hatáskörét a tag gyakorolja.
-

11. Az ügyvezetés és képviselet

A társaság ügyvezetésére és képviseletére jogosult ügyvezetője:
Név: Vácri Julianna
Lakoiz: 5530 Békés, Ady Endre u. 10. Ill. ezz. 31.
Az Ügyvezetői megbízatás határozott időre szöl.
A megbizatás kezdő idócontja: 2017. január 27.
A megbízatás lejárta: 2022. január 26.
A vezető tisztségviselő a társaság Ügyvezetését megbízási jogviszonyban látja el.
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12. Cégvezető

A társasácr.á cógvezető kir.evezésére nem kerülhet sor.

13. Cégjegyzés

Az önálló cégjegyzésre jogosult: Váczi Julianna.

14. Felügyelőbizottság

14.:. A társaságná feflgvelőbizcttsáa választására sor ker1t.

14.2. A cársaságnál nem ügydöntö felügyelőbizottság möködik.

14.3. A felügyedbi:o:tsáv tagjai:

Név: Balázs László
Lakoirn: 5630 Békés, Lánc u. 52.
A megbízatás határozott időre szál.
A megbízatás kezdö időpontja: 2017. június 01.
A megbizatás lejárta: 2022. május 31.

Név: tele Árpád
Lakcim: 5630 Békés, ZöldEs u. 23.
A megbízatás határozott idöre szál.
A meobizatás kezdő időpontja: 2017. június 01.
A regbizatás lejárta: 2022 . május 31.

Név: Plánási Zsolt
Lakcím: 5630 Békés, Kubikos u. 9.
A megbizatás határozott időre szál.
A megbízatás kezdő időpontja: 2017. április 01.
A megbízatás lejárta: 2022. március 31.

15. Könyvvizsgáló

A társaság könyvvizsgáája:
Cégnév:KOVERO Könyvvizsgáló és Pénzügyi Szolgáltató KEt.
Cégjegyzékszám: 04—09-005376
Székhely: 5600 Békéscsaba, Hal u. 3.
A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve: Kovács Mihály
Kamarai nyilvántartási száma: 002818
Lakcim: 5600 Békéscsaba, Hal u. 3.
A megbízatás kezdö időpontja: 2017. június 01.
A megbízatás lejárta: 2022. május 31.

16. A társaság megszűnése

A társaság jogutód nélküli regszőnése esetében a hitelezők kielégitése után fenr.maradó
vagyon az alapitát ieti meg.

17. Egyéb rendelkezések

17.1. Azokban az esetekben, amikor a Polgári Törvénykönyvről szóló 2313. évi V. törvény
(Ptk.) a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e
kötelezettségének a Cégközlönyben tesz eleget.

17.2. A jelen alapitá okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezéseit kell
alkalnazni.

Kelt Békésen, 2C1S. jánius

______

. napján

Záradék: Alulirott Dr. Balázs :stván ügyvéd (KASZ:36C568C3) a Békésen, 236. június —.

r.apján kelt e enjegvzésenvrel igazolom, hogy a jelen egysées szerkezetbe foglalt
társasági szerződés szövege megfelel a társasági szerződés módosítások alapján hatályos
tartalmának. A jelen egységes szerkezetü társasági szerződés elkészítésére a 3.1. pont
változása adott okot, a változás félkövér, dőlt betüvel került szedésre.

3



ügyszám: 4122/2016.
úgyintézó: Dr. Balázs István úgyvéd

ALAPÍTÓ OKIRATOT HODOSÍT6 OKIRAT

Alulirott, mint Békés Város önkormányzatának, a BÉIS—FEfleNT Környezetvédelmi,
Kereskedelmi ás Szolgáltató Korlátolt FelelóSsé Társaság alapízójána: káoviselóje,
Békés Város Onkormányzata Képviseió—zestuie:ének /2013. dE ) s:ánl határozata
alapján a társaság a Békésen, 2008. február hó 2?. napján kelt és már többször
módosított alapító okiratának 1. pontját a következőképpen módosítja:

1. A társaság cégneve, székhelye, tolephelyeCi), fióktolepe(i)

A társaság cégneve: BÉKÉS-FEPJJENT Kőrnyezetvédeimi, Kereskedelmi Korlátolt Felelősságű
Társaság

A társaság röviditett cégneve: BÉKÉS-FEPflENT KEr.

A társaság székhelye: HU—5630 Békés, Verseny u. 4.

Egyebekben az alapító okirat jelen módosítással nem érintett egyéb rendelkezései
továbbra is hatályban maradnak.

A jelen módosító okirat tartalma egységes szerkezetbe foglalásra került az alapitó
okirat tartalmával.

Alulirott, mint az alapító képvíselöe, a jelen alapító okiratot tódositó okiratot
elolvasás és já megértés után, mint az alapitó akaratoral mindenben megegyezöt,
helybenhagválac írtam alá.

Kelt Békésen, 2018. június

______

. napján

Békés Város Önkormányzata alapító
kép’;. : Izsó Gábor polgármester

Készítettem és ellenjegyzem:
Békésen, 2018. június . napján
KASZ :36056809


