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Nyílt ülés Holopné dr Sztrein Beáta osztályvezető
Pénzügyi Osztály

Tisztelt Képviselő-testület!

Balázs László a BKSZ Békési Kommunális és Szolgáltató Kit, valamint a BKSZ PLUSZ
Hulladékgyűjtési Nonprofit Kft. felügyelő bizottságban betöltött tagságáról lemondott.

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 (a továbbiakban: 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 Kü-ben lévő felügyelőbizottság tagjainak
megbízatása 2022. március 31. napjáig áll fenn, ezért javaslom, hogy az Új tagok esetében is a
megbízás időtartama ezen időpontig terjedjen.

Javaslom, hogy a BKSZ Békési Kommunális és Szolgáltató Kft. felügyelőbizottságába Új
tagként az alábbi személy kerüljön megválasztásra 2018. július I. napjától:

dr. Kiss Mihály (anyja neve: Hajdú Gabriella)
lakcím: 5530 Vésztő, Nyár u. 27.
tartózkodási hely: 5530 Vésztő, Wesselényi u. 5/4 szám alatti lakos

Javaslom, hogy a BKSZ P[JUSZ Hulladékgyűjtési Nonprofit Kft. felügyelőbizottságába Új
tagként az alábbi személy kerüljön megválasztásra 2018. július I. napjától:

Gál András (anyja neve: Pocsai Róza)
5630 Békés, Zsilip u. 6. szám alatti lakos

A Ptk. 3:121. (2) bekezdése értelmében a felügyelőbizottság tagjainak megbízatása legfeljebb
öt évre szól. Gál András és dr. Kiss Mihály nyilatkozata alapján a felügyelő bizottsági tagságot
elfogadja.
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A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testülettöl az alábbi határozati javaslatok
elfogadását.

Határozati javaslat:

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a BKSZ Békési Kommunális és
Szolgáltató Kft. döntéshozó szerve - a Polgári Törvénykönvvről szóló 2013. évi V. törvény
3:26. (4) bekezdése alapján - a BKSZ Békési Kommunális és Szolgáltató Kít.
felügyelöbizottsági tagjának választja dr. Kiss Mihályt (anyja neve: Hajdú Gabriella
lakcím: 5530 Vésztő, Nyár u. 27, tartózkodási hely: 55630 Vésztő, Wesselényi u. 5/4.
adóazonosító jel: 8346211147) 2018. július 1. napjától 2022. március 31. napjáig terjedő
időszakra.
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.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Izsó Gábor polgármester

Határozati javaslat:

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a BKSZ PLUSZ Hulladékgyüjtési
Nonprofit Kft. döntéshozó szerve - a Polgári Tön’énykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
3:26. (4) bekezdése alapján - a BKSZ PLUSZ Hulladékgyűjtési Nonprofit Kft.
felürelőbizottsági tagjának választja Gál Andrást (anyja neve: Pocsai Rózsa; lakcím: 5630
Békés, Zsilip u. 6. adóazonosító jel: 8357632009) 2018. július 1. napjától 2022. március 31.
napjáig terjedő időszakra.
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.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Izsó Gábor polgármester

Békés, 2018. június 18.

lzs’ d or
polgá ester
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Jogi ellenjegyzö

PénzügyÍ1’enj egyző



Balázs László
5630 Békés. Lánc u. 52.

Izsó Gábor polgármester részére
Békés Város Képviselő- testület részére
Váczi Julianna ügyvezető részére

Tisztelt Címzettek!

Ezúton benyújtom lemondásomat

a BKSZ Békési Kommunális ás Szolgáltató Kh.
a BKSZ PLUSZ Nonprofit Kft.

felügyelőbizottsági tagságról.

Lemondásomat nem kívánom indokolni.

Köszönöm eddigi megtisztelő bizalmukat.

Békés, 2018.05.31

Tisztelettel: ‚LTh
Balázs László

FEB elnök



NYILATKOZAT

Alulírott dr. Kiss Mihály (születési helye és Ideje: Gyula, 1961.
október 16.; anyja neve: Hajdú Gabriella) 5530 Vésztő, Nyár u. 27.
tartózkodási hely: 5530 Vésztő, Wesselényi u. 5,14 szám alatti lakos
kijelentem, hogy a BKSZ Békési Kommunális és Szolgáltató Korlátolt
Felelósségű Társaság (Cg. 04—09—011822, adószám: 23976807—2—04, székhely:
5630 Békés, Verseny u. 4. felügyelőbizottsági tagságát 2018. július 01.
napjától 2022. március 31. napjáig, határozott idóre 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 tevékenységtól
jogerősen nem tiltottak el, közügyektől eltiltás hatálya alatt nem
állok.

A társaság társasági szerződését és működését ismerem. Nyilatkozatomat
a Polgári Törvénykönyvről 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 tagságomnak nincs jogszabályba ütköző akadálya.

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

Békés, 2018. június

dr. Kis Mihály
felügyelőbizottsági tag

Szerkesztettem és ellenjegyzen Békésen, 2018. június napján
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Alulírott dr. Kiss Mihály (születési helye és Ideje: Gyula, 1961.
október 16.; anyja neve: Hajdú Gabriella) 5530 Vésztő, Nyár u. 27.
tartózkodási hely: 5530 Vésztő, Wesselényi u. 5/4 szám alatti lakos
kijelentem, hogy a BKSZ Békési Kommunális és Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság (Cg. 04—09—011822, adószám: 23976807—2—04, székhely:
5630 Békés, Verseny u. 4. felügyelőbizottsági tagságát 2018. július 01.
napjától 2022. március 31. napjáig, határozott időre elfogadom. A
tevékenységet ingyenesen látom el.

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

A társaság társasági szerződését és működését ismerem. Nyilatkozatomat
a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és a
Cégnyilvántartásról, a cégnyilvánosságról és a birósági cégeljárásról
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
3:26. 5—ában és a 3:115. 5—ában irt kizáró, valamint
összeférhetetlenségi okok.

Békés, 2018. június

dr. K1ss!)€1iá1y
felüayelőbizottsági tag

Szerkesztettem és ellenjegyzem Békésen, 2018. június napján



NYILATKOZAT

Alulirott Gál András (születési helye és ideje: Békés, 1954. december
01.; anyja neve: Pocsai Róza) 5630 Békés, Zsilip u. 5. szám alatti
lakos kijelentem, hogy a BKSZ PLUSZ Hulladékgyiijtési Nonprofit
Korlátolt Felelóssé Társaság (Cg. 04-09—001834, adószám: 10725443—2-
04, székhely: 5630 Békés, Verseny u.4.) felügyelőbizottsági tagságát
2018. július 01. napját6l 2022. március 31. napjáig, határozott időre
elfogadom. A tevékenységet ingyenesen látom cl.

Kijelentem, hogy cselekvőképes, nagykorú magyar állampolgár vagyok,
büncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztésre nem ítéltek
cl, 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 szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és a
Cégnyilvántartásról, a cégnyilvánosságról és a birósági cégeljárásról
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, nogy velem szemben nem allnak fenn a Ptk. 3:22. —aoan, S
3:26. —ában és a 3:115. —ában irt kizáró, valamint
összeférhetetlenségi okok.

Békés, 2018. június

1dw
felügyelőbizottsági tag

Szerkesztettem és ellenjegyzem Békésen, 2018. június napján



NYILATKOZAT

Alulírott Gál András (születési helye és ideje: Békés, 1964. december
01.; anyja neve: Pocsai Róza) 5630 Békés, Zsilip u. 6. szám alatti
lakos kijelentem, hogy a BKSZ PLUSZ Rulladékgyújtési Nonprofit
Korlátolt Felelősségú Társaság (Cg. 04-09-001834, adászám: 10725443-2—
04, székhely: 5630 Békés, Verseny u.4.) felügyelőbizottsági tagságát
2018. július 01. napjától 2022. március 31. napjáig, határozott időre
elfogadom. A tevékenységet ingyenesen látom el.

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

A tarsasag :arsasag_ szerzoceset es ndooeset _snerem Nyilatkozatomat
a Polgári Törvénykönyvröl szóló 2013. évi V. törvény (Ptkj és a
Cágnyilvánzartásról, a cégnyilvánosságról és a bírósági cégeljárásró
szóló 2006. évi V. törvény (Ctv.) vonatkozó rendelkezéseinek
ismeretében teszem.

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

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

Békés, 2018. június

felügyelőbizottsági tag

Szerkeszrettem és eflenjegyzem Békésen, 2018. június napján


