Előterjesztés Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. augusztus 12-i ülésére
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Véleményező bizottság.

Döntéshozatal módja:

Minősített többség az MÖtV.
50. -a, és az SZMSZ 23. c)
pontja alapján

Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

Előkészítette:

Tárgyalás módja.

Nyílt ülés

dr. Tanai Judit jogász

Tisztelt Képviselő-testület!
A Békés Turisztikai Kft. két felügyelőbizottsági tagjának, Ilyés Tamásnak és 1-lolopné dr. Sztrein

Beátának mandátuma 2021 júniusában lej árt.
.

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXX1I.
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 (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 elfogadássaljön létre.
-

-

(2) bekezdése kimondj a, hogy a felügyelőbizottság tagjainak megbízatása
A Ptk. 3 : 121
legfeljebb Öt évre szól.
.

Tekintettel arra, hogy a felügyelő bizottság tagjainak száma egy főre csökkent, szükséges két Új
tag megválasztása amelyre Vámos Zoltán alpolgármester (5630 Békés, Tavasz u. 23. szám alatti
lakos) illetve Tarkovács István külsős bizottsági tag (5630 Békés, Déli ipari Út 92. szám alatti lakos)
személyében teszek javaslatot.
A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot
szíveskedjen elfogadni:

Előterjesztés Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. augusztus 12-i ülésére

Határozati javaslat:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Békés Turisztikai és Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 5630 Békés, hrsz 6929/50; cégjegyzékszárn. 04-09008046) döntéshozó szerve, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:26. (4)
bekezdése alapján a 2021. év augusztus hó 15. napjától 2026. augusztus hó 14. napjáig terjedő
időszakra a társaság felügyelőbizottsági tagjának választja Vámos Zoltán 5630 Békés, Tavasz
u. 23. szám alatti lakost, illetve Tarkovács István 5630 Békés, Déli ipari út 92. szám alatti
lakost.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükségessé váló jognyilatkozatok,
intézkedések megtételére, valamint dokumentumok aláírására, különös tekintettel a társaság
létesítő okiratának módosítására.

Határidő:
Felelős:

intézkedésre azonnal
Kálmán Tibor polgármester

Békés, 2021. augusztus 6.
Kálmán Tibor
polgármester
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