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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2018. május 23. napi ülésére 

 

Tárgy:  A Békés-Manifest Kft.-vel kapcsolatos döntések meghozatala 

            

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Békés-Manifest Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2018. május 18. napján a társaság 

tagjai részére megküldte a 2017. évről készült egyszerűsített éves beszámolóját, annak 

kiegészítő mellékletét, a társaság 2018. évi üzleti tervét, valamint az előterjesztés részét 

képező további anyagokat. A kft. taggyűlése 2018. május 22. napján nem volt 

határozatképes, a megismételt taggyűlésre 2018. május 25. napján 10.00 órától kerül 

sor. 

 

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a 

döntéshozatalra.   

 

I. Határozati javaslat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy 

határozott, hogy a Békés-Manifest Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2017. évi 

egyszerűsített beszámolóját 228.471 ezer Ft mérlegfőösszeggel, 3.078 ezer Ft mérleg 

szerinti eredménnyel és -136.431 ezer Ft saját tőkével elfogadja, egyben az ügyvezető 

részére a felmentvényt megadja.  

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy jelen határozatot a Békés-

Manifest Közszolgáltató Nonprofit Kft. taggyűlésén képviselje és a szükséges további 

intézkedéseket megtegye.  

  

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: értesítésre azonnal     

 

II/A. Határozati javaslat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy 

határozott, elfogadja a Békés-Manifest Közszolgáltató Nonprofit Kft. taggyűlésének 

azon felvetését, amely szerint a társaság tőkehelyzetének rendezése érdekében a 

tagönkormányzatok hozzák meg azt a döntést, hogy az eddigi tagi kölcsön 

befizetéseiket pótbefizetés jogcímre módosítsák. Ennek megtörténte esetén a taggyűlés 

rendelkezik a társasági szerződés módosításáról és a pótbefizetés intézményének 

megteremtéséről. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy jelen határozatot a Békés-

Manifest Közszolgáltató Nonprofit Kft. taggyűlésén képviselje és a szükséges további 

intézkedéseket megtegye.  

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: értesítésre azonnal 

 



II/B. határozati javaslat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy 

határozott, nem fogadja el a Békés-Manifest Közszolgáltató Nonprofit Kft. 

taggyűlésének azon felvetését, amely szerint a társaság tőkehelyzetének rendezése 

érdekében a tagönkormányzatok hozzák meg azt a döntést, hogy az eddigi tagi kölcsön 

befizetéseiket pótbefizetés jogcímre módosítsák.  

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy jelen határozatot a Békés-

Manifest Közszolgáltató Nonprofit Kft. taggyűlésén képviselje és a szükséges további 

intézkedéseket megtegye.  

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: értesítésre azonnal 

 

 

III. határozati javaslat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy 

határozott, elfogadja a Békés-Manifest Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2018. évre 

vonatkozó üzleti tervét. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy jelen határozatot a Békés-

Manifest Közszolgáltató Nonprofit Kft. taggyűlésén képviselje és a szükséges további 

intézkedéseket megtegye.  

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: értesítésre azonnal 

 

 

Medgyesegyháza, 2018. május 22. 

 

 

 

 

        dr. Nagy Béla György s.k. 

                 polgármester 
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dr. Kormányos László s.k. 

jegyző 

 


