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148/2021.(V1,14,) h a tá r o z a t a
a BaIassagyarmati Városüzemeltetési N kft. szétválásának elh atározásáról

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes tóruények módosításáról szóló 2011. évi CXXVlll.
törvény 46 § (4) bekezdése alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021 (1.29.) Kormányrendelet 1.

§-ában foglaltakra tekintettel az alábbi döntést hozom:

1,) Balassagyarmat Város Ónkormányzata, mint a Batassagyarmati Városuzemeltetési Nonprofit Kortátolt
Felelősségű Társaság (cg.: 12-09-002237, székhely: 2660 Balassagyarmat, Mikszáth utca 59,)

egyszemélyes tulajdonosa elhatározza a társaság 2020. december 31-i év végi leltár és mérleg
alapján a társaság szétválását, ennek során a hulladékgazdálkodási tevékenységhez közvetlenül
kapcsolódó eszkózökkel, vagyonielemekkel, továbbá jogokkal és kótelezettségekkel - kiválás útján -
új cég létrehozását, Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
elnevezéssel. Az alapító
- a fennmaradó cég nevét Balassagyarmati Városközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű

Társaságként fogadja el,
- mindkét cég jegyzett tőkéjét 3.000.000,- Ft-ban, azaz: Hárommillió forintban határozza meg,
- mindkét cég székhelyéűl a 2660 Balassagyarmat, Mikszáth utca 59. szám alatti ingatlant jelöli

meg,
- a Balassagyarmati Városüzemeltetési Nkft, ügyvezetőjévé a szétválás napjától számított egy

éves időtartamra Kovács Csaba (szül.: 1974.09.06.; a.n.: Hajdu Mária) 2694 Magyarnándor,
Radnóti út 3. szám alatti lakost jelöli ki. Az ügyvezető tisztségét munkaviszonyban látja el, bruttó
560. 500,- Ft alapbérrel.

- A Balassagyarmati Városűzemeltetési Nkft. felügyelő bizottságának tagjaivá
Vaskor Edit Erika (a.n.: Cseri Mária; lakcíme: 2660 Balassagyarmat, Kossuth u. 4-6, 2. em. 3.

szám alatti lakost,
Szikora Péter (a.n.: Majer Erzsébet; lakcíme: 2660 Balassagyarmat, Felsómalom u. 28/B. szám
alatti lakost és
Reznicsek Ferenc Pálné (a.n.: Barják llona, lakcíme: 2660 Balassagyarmat, Tihanyi u. 6, szám
alatti lakost jelöli ki, a szétválás napjától számított egy éves idótartamra.

- A Balassagyarmati Városkózpont Nkft, ügyvezetőjévé a szétválás napjától számított egy éves
időtartamra Kovács Csaba (szűl.: 1974,09,06.; a.n,: Hajdu Mária) 2694 Magyarnándor, Radnóti
út 3. szám alatti lakost jelöli ki. Az ügyvezető tisztségét megbízási jogviszony keretében látja el,
díjazás nélkül.

- A Balassagyarmati Városkózpont Nkft, felügyelő bizottságának tagjaivá
Vaskor Edit Erika (a.n,: Cseri Mária; lakcíme: 2660 Balassagyarmat, Kossuth u. 4-6, 2. em. 3.

szám alatti lakost,
Szikora Péter (a,n,: Majer Erzsébet; lakcíme: 2660 Balassagyarmat, Felsómalom u. 2B/B. szám
alatti lakost és
Reznicsek Ferenc Pálné (a.n.: Barják llona, lakcíme: 2660 Balassagyarmat, Tihanyi u. 6. szám
alatti lakost jelöli ki, a szétválás napjától számított egy éves idótartamra.

2.) Utasítom a Balassagyarmati Városüzemeltetési Nkft. űgyvezetőjét, hogy gondoskodjon a cégiratok
fenti taftalomnak megfelelő elkészíttetéséről és 2021, június 28. napjával töríénó aláírásáról, továbbá
a szétválással kapcsolatos egyéb intézkedések megtételéről,

Határidó: 2021. június 30.
Felelős: Kovács Csaba ügyvezető


