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Tisztelt Képviselő-testület!
Békés Város Önkormányzata pályázatot nyert hulladékszállító jármű vásárlására,
bruttó 35.496.500,-Ft értékben, 100 %-os támogatás mellett. A gépjármű leszállításra került, a
közszolgáltatás ellátására az engedélyesnek (BKSZ PLUSZ Kft.) javasoljuk ingyenesen
használatába adni a szelektív hulladékgyűjtés ellátása érdekében.
A támogatási szerződés szerint amennyiben az önkormányzat a támogatást
közszolgáltatásért nyújtott kompenzáció formájában ingyenesen, vagy kedvezményes bérleti
díj mellett továbbadja a szolgáltatójának, a kompenzáció az Európai Unió működéséről szóló
szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások
nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában
nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-i 2012/21/EU
bizottsági határozat szerinti kompenzációnak minősül.
A közszolgáltatónak nyújtott kompenzáció mértéke nem haladhatja meg a
közszolgálati kötelezettségek teljesítéséhez szükséges nettó költséget, azaz a közszolgáltatás
ellátásával kapcsolatban felmerült költségek és az ezzel összefüggésben keletkezett összes
bevétel –többek között a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj és a közszolgáltató
kiválasztásáról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésről szóló 317/2013.(VIII.
28.) Korm. rendelet 5. szakasza alapján nyújtott önkormányzati finanszírozás- különbségét.
A kompenzáció mértékét a 2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikke szerint kell
megállapítani. Ha a közszolgáltató a kompenzációval együtt a 2012/21/EU bizottsági
határozat 5. cikkének megfelelően meghatározott összeget meghaladó finanszírozásban
részesül, a túlkompenzációt, a Kedvezményezett önkormányzattal kötött közszolgáltatási
szerződésben meghatározott határidőn belül visszafizeti. Ha a túlkompenzáció összege nem
haladja meg az átlagos éves ellentételezés 10%-át, a túlkompenzáció átvihető a következő
időszakra és levonható az arra az időszakra fizetendő támogatás összegéből.
Kérem a T. Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi
határozati javaslatok elfogadását.
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Határozati javaslatok:
1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10 éves határozott időtartamra
ingyenes használatba adja a BKSZ PLUSZ Kft-nek az NBK-501 frsz-ú IVECO
gyártmányú, IG140E2CA-SERES típusú hulladékszállító járművet szelektív
hulladékgyűjtés ellátása céljából.
2. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét
az – előterjesztés mellékleteként csatolt használati szerződés aláírására, a
szükséges jognyilatkozatok megtételére.
Határidő: értelem szerint
Felelős:
Izsó Gábor polgármester

Békés, 2015. március 20.
Izsó Gábor
polgármester

Jogi ellenjegyző
Pénzügyi ellenjegyző
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HASZNÁLATI SZERZŐDÉS
(tervezet)
Mely létrejött
egyrészről:

másrészről:

BKSZ PLUSZ Hulladékgyűjtési Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság
5630 Békés, Verseny u. 4. sz.
KÜJ szám: 100 174 702
KTJ szám: 100 989 244
KSH azonosító: 10725443-6820-572-04
Adószám: 10725443-2-04
Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedély
száma: OKTF-KP/841-1-2015

Békés Város Önkormányzata
5630 Békés, Petőfi u. 2. sz.
Adószám:15725060-20-04
Bankszámlaszám: 11998707-0460681100000000
Törzskönyvi azonosító szám: 725064
képviseletében: Izsó Gábor polgármester,
Tárnok Lászlóné jegyző
- továbbiakban: Használatba adó -

- továbbiakban: Használatba vevő együttesen, és továbbiakban, mint Felek között, alulírott napon és helyen az alább meghatározott
feltételekkel:
I.

Előzmények

1.

Felek rögzítik, hogy az NBK-501 frsz-ú IVECO gyártmányú, IG140E2CA-SERES típusú,
ZCFA61JF702635984 alvázszámú, F4AF411C1318127 motorszámú hulladékszállító jármű
Használatba adó tulajdonában áll.

2.

Használatba adó Képviselő-testülete 2015. március 30-i ülésén …../2015. (III.30.) határozati
szám alatt hozzájárulását adta a gépjármű Használatba vevő általi, ingyenes használatba vételéhez
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok közül a szelektív hulladékgyűjtés ellátására.

3.

Felek a gépjármű használatba adásáról az alábbiak szerint állapodnak meg:

II. A Szerződés tárgya, időtartama
1. Használatba adó az I.1. pontban megjelölt gépjárművet közfeladat ellátása céljából, a közfeladat
ellátásához szükséges mértékben, versenyeztetés mellőzésével Használatba vevő ingyenes
használatába adja, a Használatba vevő pedig használatba veszi.
2. Felek a használati szerződést 10 évig tartó határozott időtartamra kötik, azzal, hogy a Felek
annak lejártát megelőző legalább 6 hónappal korábban a gépjármű további hasznosításának
lehetőségéről és feltételeiről egyeztetést folytatnak le, és ennek megfelelően a további
hasznosításban megállapodhatnak.
III. A Szerződés tartalma, a Használatba vevő kötelezettségei
1. A Használatba vevő a használatba adott gépjárművet kizárólag az V. pontban meghatározott
tevékenységek folytatására közfeladat ellátása céljából rendeltetésszerűen jelen Szerződésben
meghatározottak szerint jogosult használni, hasznosítani, és köteles gondoskodni a gépjárművel
kapcsolatban a jogszabályi és hatósági előírások betartásáról, illetve betartatásáról. A
Használatba vevő köteles haladéktalanul írásban bejelenteni a Használatba adó részére, ha a
közfeladat, amelynek ellátására az érintett gépjárművet ingyenes használatra megkapta,
megszűnik. Ebben az esetben a szerződés megszűnik, és a felek elszámolnak egymással, vagy a
további együttműködésre új szerződést kötnek.
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2. Használatba vevő a gépjármű használata során viseli a gépjármű fenntartásával járó terheket és
terhelik azok a kötelezettségek, melyek a gépjármű használatával kapcsolatosak, különösen:
szervizelési, vizsgáztatási költségei. Használatba vevő köteles teljes körű CASCO biztosítást
kötni a gépjárműre.
3. Használatba vevő kijelenti, hogy a gépjármű használatban - a használóval közvetlen vagy
közvetett módon jogviszonyban álló harmadik félként - kizárólag természetes személyek vagy
átlátható szervezetek vesznek részt.
4. Használatba vevő tudomásul veszi Használatba adó alábbi kötelezettségeit:
A támogatási szerződés szerint amennyiben az önkormányzat a támogatást közszolgáltatásért
nyújtott kompenzáció formájában ingyenesen, vagy kedvezményes bérleti díj mellett továbbadja a
szolgáltatójának, a kompenzáció az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2)
bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások
javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról
szóló, 2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozat szerinti kompenzációnak minősül.
A közszolgáltatónak nyújtott kompenzáció mértéke nem haladhatja meg a közszolgálati
kötelezettségek teljesítéséhez szükséges nettó költséget, azaz a közszolgáltatás ellátásával
kapcsolatban felmerült költségek és az ezzel összefüggésben keletkezett összes bevétel –többek között
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj és a közszolgáltató kiválasztásáról és a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésről szóló 317/2013.(VIII. 28.) Korm. rendelet 5.
szakasza alapján nyújtott önkormányzati finanszírozás- különbségét.
A kompenzáció mértékét a 2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikke szerint kell megállapítani.
Ha a közszolgáltató a kompenzációval együtt a 2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikkének
megfelelően meghatározott összeget meghaladó finanszírozásban részesül, a túlkompenzációt. a
Kedvezményezett önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződésben meghatározott határidőn belül
visszafizeti. Ha a túlkompenzáció összege nem haladja meg az átlagos éves ellentételezés 10%-át, a
túlkompenzáció átvihető a következő időszakra és levonható az arra az időszakra fizetendő támogatás
összegéből.
IV. Használatba adó jogai és kötelezettségei
1. Használatba adó vállalja, hogy Használatba vevő részére ingyenesen használatba adja a
gépjárművet 10 évig terjedő határozott időtartamra.
2. Használatba adó feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja, hogy a gépjármű forgalmi
engedélyében, üzemeltetőként bejegyzésre kerüljön a Használatba vevő.
3. Használatba adó jogosult annak folyamatos ellenőrzésére, hogy a gépjármű használata jelen
Szerződésben foglaltaknak megfelelően történik, így különösen
 a gépjármű karbantartása megfelelő;
 a használat során valamennyi jogszabály rendelkezése betartásra kerül.
V. Az ellátandó feladat
1.

Felek rögzítik, hogy a Használatba vevő a gépjárművet a hulladékgazdálkodási közfeladatok
közül a szelektív hulladékgyűjtés ellátására használja.

VI. A Szerződés megszűnése, megszüntetése
1. Felek jelen Szerződést a határozott időtartam alatt rendes felmondással nem szüntethetik meg.
2. Felek jogosultak a másik fél súlyos szerződésszegése esetén, a szerződésszerű magatartásra
történő írásbeli felszólítást és az annak teljesítésére írásban meghatározott ésszerű határidő
eredménytelen elteltét követően a Szerződést azonnali hatállyal, indokolt írásbeli felmondással
felmondani.
4

3. A Szerződés megszűnésekor Használatba vevő köteles a gépjárművet a Használatba adó részére
érvényes forgalmi engedély birtokában és a használatba adás időpontjától eltelt idő szerinti
természetes elhasználódás mértékének megfelelő, kitakarított, rendeltetésszerű használatra
alkalmas állapotban visszaadni, továbbá a Felek kötelesek a Szerződés megszűnésekor elszámolni
egymással.
VII. Egyéb rendelkezések
1. Felek megállapodnak abban, hogy jelen Szerződés körébe eső minden jognyilatkozatot /levél, fax,
e-mail/ kötelesek írásba foglalni és megküldeni egymásnak oly módon, hogy az értesítés címzett
általi átvétele egyértelműen bizonyítható legyen.
2. Kapcsolattartó Használatba vevő részéről:
Név: Ilyés Péter
Email: bksz@bekesvaros.hu
Beosztás: ügyvezető
Tel: 66-411-174
Kapcsolattartó Önkormányzat részéről:
Név: Izsó Gábor
Beosztás: polgármester
Email: polgarmester@bekesvaros.hu
Tel: 66-411-011
3. Jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos Polgári Törvénykönyv
rendelkezései az irányadók. Az esetlegesen felmerülő problémák megoldását a felek közvetlen
tárgyalások útján kísérlik meg rendezni. Ennek sikertelensége esetén Felek a Használatba adó
székhelye szerinti bíróság illetékességét kötik ki.
Felek jelen Szerződést, mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag és saját kezűleg írták alá.
Jelen Szerződés egymással mindenben megegyező 5 eredeti példányból áll, melyből 3 példány a
Használatba adót, 2 példány a Használatba vevőt illeti meg.
Békés, 2015. március 30.

…………………………………………
BKSZ PLUSZ Nonprofit Kft.
Ilyés Péter
ügyvezető
Használatba vevő

……………………………………….
Békés Város Önkormányzata
Izsó Gábor
Tárnok Lászlóné
polgármester
jegyző
Használatba adó
Ellenjegyzem:
………………………………
Váczi Julianna
pénzügyi ellenjegyző
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