Szándéknyilatkozat a BKSZ PLUSZ Kft
üzletrész értékesítése tárgyában
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Egyéb előterjesztés
Békés Város Képviselő-testülete
2015. március 23-i soron kívüli ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
Békés Város Önkormányzatát Újkígyós város, Csabaszabadi község és Murony község kereste meg azzal a
szándékkal, hogy a 100 %-os önkormányzati tulajdonú BKSZ PLUSZ Hulladékgyűjtési Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaságban üzletrészt kívánnak vásárolni abból a célból, hogy a Kft. -vel hulladékgazdálkodási közszolgáltatási
szerződést kötnek. Tekintettel arra, hogy Újkígyós Város Önkormányzatának 2015. április 30. napjáig a Kormányhivatal
döntése alapján közszolgáltatási szerződést kell kötnie a hulladékszállítás biztosítására, ezért indokolt a kérelem soron
kívüli ülésen való megtárgyalása.
A minimális törzsbetét 100 eFt. Amennyiben az önkormányzat elfogadja a települések tulajdonvásárlási
szándékát, akkor javasoljuk a tulajdonrész eladást tőkeemelés helyett.
A tulajdonrész vásárlásnak feltételeket kell szabni, amelyek az alábbiak:
- A településeken a szolgáltatást igénybe vevők nem fizetése miatt a kinnlevőségeket az érintett település
megtéríti a szolgáltatónak,
- A közszolgáltatási szerződés megszűnése esetén a tulajdonrészt önkormányzatunk névértéken visszavásárolja,
- A tulajdonrész szerzés nem jogosítja fel a településeket a szolgáltató esetleges nyereségéből való
részesedésre.
Kérem a T. Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi határozati javaslatok elfogadását.
Határozati javaslatok:
1. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szándéknyilatkozatát adja, hogy Újkígyós város,
Csabaszabadi község és Murony község önkormányzatai részére a BKSZ PLUSZ Hulladékgyűjtési
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság törzstőkéjéből 100-100 eFt üzletrészt vásároljanak névértéken az
alábbiak szerint:




A településeken a szolgáltatást igénybe vevők nem fizetése miatt a kinnlevőségeket az érintett
település megtéríti a szolgáltatónak.
A közszolgáltatási szerződés megszűnése esetén a tulajdonrészt önkormányzatunk névértéken
visszavásárolja.
A tulajdonrész szerzés nem jogosítja fel a településeket a szolgáltató esetleges nyereségéből való
részesedésre.

2. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri polgármesterét, hogy az üzletrész átruházási
szerződéseket, valamit az önkormányzatokkal kötendő szindikátusi szerződést az áprilisi Képviselőtestületi ülésre terjessze elő, az ahhoz szükséges tárgyalásokat folytassa le.
Határidő: értelem szerint
Felelős:
Izsó Gábor polgármester
Békés, 2015. március 20.
Izsó Gábor
polgármester
Jogi ellenjegyző
Pénzügyi ellenjegyző
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