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Döntéshozatal módja: Véleményezó’ bizottság.

Minősített többség az Mötv. Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
50. -a, és az SZMSZ 23. c)

pontja alapján

Tárgyalás módja. Előkészítette.

Nyílt ülés dr. Bocskay Árpád aljegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Békés Város Polgármestere a katasztrófavédelemről szóló 20 1 1 . évi CXXVIII. törvény 46. (4)
bekezdésében kapott felhatalmazása alapján a BKSZ Kft., valamint a BKSZ PLUSZ Nonprofit Kft.
és a BEKES-FERMENT Kft. élére — Váczi Julianria ügyvezető jogviszonyának közös
megegyezéssel történő megszüntetését követően — 2 hónapos határozott időtartamra, megbízási
szerződés keretében megbízta Szabóné Szabó Erzsébet Anikót (Születési hely, idő: Békés, 1978.
május 25., lakcím: 5630 Békés, Bethien Gábor u. 1.) az ügyvezetői feladatok ellátásával. A
Megbízások 2020. június 30. napján megszűnnek.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:112. (1) bekezdése szerint „a
társaság ügyvezetését a vezető tisztségviselő - a társasággal kötött megállapodása szerint -

megbízási jogviszonyban vagy munkaviszonyban láthatj a el.”

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) 45. (5) bekezdése alapján „a felek a
munkaszerződésben a munkaviszony kezdetétől számított legfeljebb három hónapig terjedő
próbaidőt köthetnek ki. Ennél rövidebb próbaidő kikötése esetén a felek a próbaidőt - legfeljebb
egy alkalommal - meghosszabbíthatják. A próbaidő tartama a meghosszabbítása esetén sem
haladhatja meg a három hónapot.”

A Ptk. 6:272. -a valamint a 6:280. -a alapján a megbízási szerződés alapján a megbízott köteles
a megbízó által rábízott feladat ellátására. A megbízás lehet ingyenes, ekkor a megbízott a feladat
ellátását ingyenesen vállalja, de a megbízó köteles a megbízott költségeit megtéríteni, vagy —

amennyiben a szerződésben úgy rendelkeznek — a megbízó megbízási díj megfizetésére lehet
köteles.”



Előterjesztés Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. június 25-i ülésére

Tekintettel arra, hogy Szabóné Szabó Erzsébet megbízása a fent jelzett időpontban megszűnik,
javaslom, hogy a BKSZ Kft. ügyvezetőjévé Nánási László urat (Születési hely, idő: Békéscsaba,
1991. október 3., anyja neve. Hegedűs Edit Julianna, lakcím. 5630 Békés, Kubkos utca 9.)
szíveskedjenek megválasztani, határozott 3 éves időtartamra, 3 hónap próbaidő kiktésével, havi
bruttó 500.000, -Ft. díjazással, úgy hogy feladatait az Mt. alapján kötött munkaszerz3dés keretein
belül lássa el.

Továbbiakban javaslom, hogy a BKSZ PLUSZ Nonprofit Kft., valamint a BÉKÉS-FERMENT
Kft. ügyvezetői feladatainak ellátására Nánási László urat (Születési hely’, idő. Békés csaba, 1991.
október 3., anyja neve. Hegedűs Edit Julianna, lakcím: 5630 Békés, Kubikvs utca 9.)
szíveskedjenek megválasztani 3 éves határozott időtartamra úgy, hogy a feladatait ingyenes
megbízási szerződés keretein belül lássa el.

Nánási László előzetes nyilatkozata alapján az ügyvezetői megbízásokat elfogadja.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatokat
szíveskedj en elfogadni:

Határozati javaslatok:

I. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a BKSZ Békési
Kommunális és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 5630 Békés,
Verseny utca 4.; cégjegyékszáni: 04-09-011822) döntéshozó szerve, a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:112. (1) bekezdése alapján, 2020.
év július hó 1. napjától 2023. június hó 30. napjáig terjedő időszakra a társaság
ügyvezetőjévé választja Nánási Lászlót (aki született. Békéscsaba, 1991. október 3.)
5630 Békés, Kubikos utca 9. szám alatti lakost, aki a feladatait a munka
törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény vonatkozó rendelkezései szerint, 3
hónapos próbaidő kikötése mellett, 3 éves határozott időtartamú
munkaviszonyban látja el. Az ügyvezető havi munkabérét bruttó 500.000, -Ft-ban
állapítja meg a Képviselő-testület.

II. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a BÉKÉS-FERMENT

Környezetvédelmi, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
(Székhely: 5630 Békés, Versenyu. 4., Cg.04-09-008046) döntéshozó szerve, a Polgári

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:112. -a alapján, 2020. év július hó
1. napjától 2023. június hó 30. napjáig terjedő, 3 éves határozott időtartamra a
társaság ügyvezetőjévé választja Nánási Lászlót (aki született: Békéscsaba, 1991.
október 3.) 5630 Békés, Kubikos utca 9. szám alatti lakost. Az ügyvezető a Polgári

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:280. -a alapján a feladatait
megbízási szerződés keretein belül, ingyenesen látja el.
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III. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a BKSZ PLUSZ
Hulladékgyűjtési Nonprofit Korlátolt Felelősséguí Társaság (székhely. 5630 Békés,
Verseny u. 4., Cg.04-09-001834,) döntéshozó szerve, a Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. törvény 3:112. -a alapján, 2020. év július hó 1. napjától 2023.
június hó 30. napjáig terjedő, 3 éves határozott időtartamra a társaság
ügyvezetőjévé választja Nánási Lászlót (aki született. Békéscsaba, 1991. október 3.)
5630 Békés, Kubikos utca 9. szám alatti lakost. Az ügyvezeti a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:280. -a alapján a feladatait
megbízási szerződés keretein belül, ingyenesen látja el.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükségessé váló jognyilatkozatok,
intézkedések megtételére, valamint dokumentumok aláírására, különös tekintettel a társaság
létesítő okiratának módosítása kapcsán.

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Kálmán Tibor polgármester

Békés, 2020. június 19.

Kálmán Tibor
polgármester

Jogi ellenjegyző

Pénzügyi ellenjegyző
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