
Előterjesztés Békés Város Onkormányzata Képviselő-testületének 2019. nuíjus 30-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

A Békési Férfi Kézilabda Kft. felügyelőhizottságának tagjai közül Pocsaji Ildikó és Kovács László
megbízatása 2019. augusztus hó 31. napjával lejár.

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII.
törvény 4. * (2) bekezdése akként rendelkezik, hogy a köztulajdonban álló gazdasági társaság
felügyelőbizottsága - ha törvény eltérően nem rendelkezik - három természetes személy tagból áll.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (ci továbbiakban: PtIc) 3:26. * (4) bekezdése
értelmében az első felügyelőbizottság tagjait a létesítő okiratban kell kijelölni. ezt követően a
döntéshozó szerv választja a Felügyelöbizottsági twzokat. A felügyelőbizottsági tagsági jogviszony
az elfogadással jön létre.

A Ptk. 3:121. * (2) bekezdése kimondja, hogy a felügyelőbizottság tagjainak megbízatása
legfeljebb öt évre szól.

Tekintettel arra. hogy a harmadik felügvelöbizottsági tag - Ilyés Tamás - megbízatása 2022. május
31. napjáig áll fenn, ezért javaslom, hogy az Új tagok esetében is ehhez az időponthoz igazodjon a
megbízás idötartama.

Javaslom, hogy a Képviselő-testület a Békési Férfi Kézilabda Kft. Felügyelőbizottsági tagjaként
2019. szeptember I. napjától ismételten Pocsaji Ildikót és Kovács Lászlót szíveskedjen
megválasztani.

Pocsaji Ildikó és Kovács László előzetes nyilatkozata alapján a felügyelő bizottsági tagságot
elfogadja.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot
szíveskecljen elfogadni.
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Határozati javaslat:

Békés Város Önkorniányzata Képviselö-testülete, mint a Békési Férfl Kézilabda
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (‘székheb’: 5630 Békés, Karaes T
IL 7. fz. 2.; cég/egvzékszám: 04-09-005619,) döntéshozó szerve, a Polgári Tönénykönyvről
szóló 2013. évi V. törvény 3:26. (4) bekezdése alapján a 2019. év szeptember hó 1. napjától
2022. május hó 31. napjáig terjedő időszakra társaság felügyelőbizottsági tagjának választja

a) Kovács László (‘aki született Békésen, 1949. év december hó 13. napján; amja neve: Téti,
Etelka;) 5622 Köröstarcsa, Puskin utca 40. szám alatti lakost és

b) Pocsaji Ildikó (‘aki szüle/eti Békésesabán, 1965. év október hó 09. izapján; amja izeve:
Míg-v iii//anna,) 5630 Békés, Kossuth utca 36/1. szám alatti lakost.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükségessé váló jognyilatkozatok,
intézkedések megtételére, valamint dokumentumok aláírására.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Izsó Gábor polgármester

Békés, 2019. május 23.

ciúD
Jogi ellenjegyző

Pénzügyi ellen jegyző

I
gánTwster

2


