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HA TÁROZA T

Békés Város Polgármesterének 2020. november 19. napján hozott határozata

Táry: a KBC Békés Megyei Települések Fejlesztéséért Nonprofit Kft.-t érintő döntések

Békés Város Poljármesterének
210/2020. (XL 19.) határozata

1. Békés Város Önkormányzatának Po!gármestere a katasztrófavéde!emrő! és a hozzá
kapcso!ódó egyes törvények módosításáró! szó!ó 201 1. évi CXXVIII. törvény 46. (4)
bekezdésében kapott fe!hata!mazás a!apj án, Békés Város Onkormányzata Képvise!ő
testü!etének feladat- és hatáskörében eljárva, mint a KBC Békés Megyei Települések
Fejlesztéséért Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 5630 Békés, Petőfi
Sándor utca 2., cégjegyzékszáma: 04-09-013590) társtulajdonosa javasolja a társaság
taggyűlésének, hogy a társaság felügyelőbizottsága

elnökének Dr. Görgényi Ernő István
(születési helye és ideje: Gyula, 1975. december 3., an. : Szabó Erzsébet)

5700 Gyula, Szent István utca 50. 1. ajtó alatti lakost,

tagjainak Dr. Mokán István
(születési helye és ideje: Gyula, 1975. augusztus 8., an.: Kölüs Mária)

5720 Sarkad, Veress Sándor utca 46. szám alatti lakost és

Kálmán Tibor
(születési helye és ideje: Békéscsaba, 1979. július 29., an. : Szekeres Eszter Anna)

5630 Békés, Kölcsey utca 45. szám alatti lakost

válassza meg 2020. december 9. napjától 2025. december 8. napjáig tartó határozott
időtartamra, díjazás nélkül.

2. A képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljáró polgármester javasolja a társaság
taggyűlésének, hogy a társasági szerződést az alábbiak szerint módosítsa:

2.1 A társasági szerződés 2.! pontja helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

„2.! A Társaság székhelye, telephelye, ésJióktelepei:

A Társaság székhelye: 5630 Békés, Petófl Sándor utca 2.

A Társaság telephelye: 5630 Békés, Kossuth utca 3.



A Társaság Békés, Kossuth utca 3. szám alatti telephelye egyben a központi ügyintézés
helye.

A Társaságjióktelepei: 5 700 Gyula, Petóji tér 3.
5540 Szarvas, Szabadság Út 36.
5553 Kondoros, Hóök tere 4-5.
551 O Dévaványa, Hóök tere 1.
5 720 Sarkad, Kossuth utca 27.
551 6 Körösladány, Dózsa utca 2.
5530 Vésztó Kossuth Lajos utca 62.”

2.2 A társasági szerződés 14.! pontja helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

„ 14.! A Társaság vezető tisztségviselóje:

A Társaság ügyvezetését egy ügyvezető láija el.

A Társaság ügyvezetóje:

Beleznai Róbert (an. : Baj Róza)
5700 Gyula, Klapka György utca 23.szám alatti lakos.

Az ügyvezető megbízatásának időtartama 2019. július hó 15. napjától 2024. május 31.
napjáig szól. Az ügyvezetó’ tevékenységét munkaviszonyban láUa el, a céget önállóan
jegyzi.

Az ügyvezetó’ külön okiratban kijelenti, hogy e megbízást eifogadja, továbbá, hogy vele
szemben nem állnak fenn a hatályos jogszabályi rendelkezésekben meghatározott
összeférhetetlenségre vonatkozó kizáró okok, valamint nem áll eltiltás hatálya alatt.

Az ügyvezetó’ a Társaság ügyeit intézi és képviseli a Társaságot harmadik személyek
bíróságok és más hatóságok előtt.

A Társaság ügyvezetójét a tevékenység ellátásáért a taggyűlés által meghatározott
mértékű dijazás illeti meg.

Az ügyvezető önállóanjogosult az ügyvezetésre és a Társaság képviseletére. A Társaság
képviseletében az ügyvezető önállóan jegyzi a céget, amely akként történik, hogy az
előreírt, előrenyomott vagy előrenyomtatott cégnév alá az ügyvezető önállóan írja alá
a te(jes nevét a hitelesített cégaláírási nyilatkozatnak megfelelően. A Társaság
ügyvezetójejogosult a Társaság meghatározott munkavállalóit az ügyek meghatározott
csoporijaira nézve együttes cégjegyzésijoggalfelhatalmazni, ebben az esetben az erre
felhatalmazott munkavállalók cégjegyzésük során nevüket együttesen írják alá a hiteles
aláírási mintájuknak, illetve aláírási címpéldányuknak megfelelően.

Az ügyvezető és hozzátartozója — a mindennapi élet szokásos ügyletei kivételével — nem
köthet saját nevében vagy javára a Társaság főtevékenysége körébe tartozó
szerződéseket, illetve nem szerezhet társasági részesedést és nem lehet vezető
tisztségviselő a társaságéhoz hasonló tevékenységet végző más gazdasági társaságban.



Az ügyvezető:
— köteles évente két alkalommal, az elsőfélévi gazdálkodásról minden évjúlius hó

31.napjáig, a tárgyév másodikfélévéről a tárgyévet követő év Január 31-ig a
tagok részére jelentést tenni az ügyvezetésről, az ügyvezető által niegkötött
szerződésekről, a
Társaság vagyoni helyzetéről és az üzletpolitikájáról,

- köteles minden év március 31. napjáig a számviteli törvény szerinti beszámolót,
illetve a következő gazdasági évre szóló üzleti tervet elkészíteni

Az ügyvezető az ügyvezetési tevékenysége során a Társaságnak okozott károkért a
szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerintfelel a Társasággal
szemben.

Az ügyvezetőt a Társaság tag/a nem utasíthatja.

Ha az ügyvezető új vezető tisztségviselői megbízást fogad el a tisztség efogadásától
számított 15 napon belül köteles e tényről értesíteni azokat a Társaságokat, ahol már
vezető tisztségviselő vagyfelügyelőbizottsági tag.

A Társaság alkalmazottai felett a munkáltatói jogokat az ügyvezető gyakoroa azzal,
hogy a taggyűlés jogosult a Társaság alkalmazottjára a munkáltatói jogokat
átruházni.”

2.3 A társasági szerződés 15.! pontja helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

„15.! A felügyelőbizottság:

A Társaságnál 3 tagú felügyelőbizottság működik. A Társaságnál ügydöntő
felügyelőbizottság működik.

A felügyelőbizottság elnöke:

Dr. Görgényi Ernő István (születési helye és ideje: Gyula, 1975. december 3., an..
Szabó Erzsébet) 5700 Gyula, Szent István utca 50. 1. ajtó alatti lakos.

A felügyelőbizottság tagjai.

Dr. Mokán István (születési helye és ideje: Gyula, 1975. augusztus 8., an. : Kölüs
Mária) 5 720 Sarkad, Veress Sándor utca 46. szám alatti lakos és

Kálmán Tibor (születési helye és ideje: Békéscsaba, 1979. július 29., an. . Szekeres
Eszter Anna) 5630 Békés, Kölcsey utca 45.szám alatti lakos.

Afelügyelőbizottsági tagok megbízatása 2020. december 9. napjától 2025. december 8.
napjáig szól.

A felügyelőbizottság elnökét a taggyűlés jelöli ki, ügyrendjét maga állapítja meg, és azt
a taggyűlés hagyja jóvá.



A felügyeló’bizottság a vezető tisztségviseló’tó’lfelvilágosítást kérhet amelyet a 8 napon
belül kell teUesíteni. Áfelügyeló’bizottság a Társaság könyveit és iratait — ha szükséges,
szakértó’k bevonásával — megvizsgálhaija.

Az alapítók a Ptk. 3: 123. (1) bekezdése alapján afelügyeló’bizottságra átruházzák az
ügyvezető megválasztásának, visszahívásának, dijazása megállapításánakjogát, e körben a
felügyeló’bizottság önállóanjogosult dönteni. Amennyiben az ügyvezetó’vel munkaszerződést

kötnek, ágy afelügyelőbizottságjogosult a munkáltatóijogkör gyakorlására is az ügy’’ezető

felé.”

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Kálmán Tibor polgármester
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polgármester


