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Tisztelt Képviselő-testület! 

Békés Város Önkormányzata 184/2012. (V. 24.) sz. határozatával a LISZ Kft-vel közösen 

megalapította a Békési Kommunális és Hulladékgyűjtő Kft-t (B.K.SZ. Kft). A Kft a Gyulai 

Törvényszék Cégbírósága által bejegyzésre került. A telephely kialakítása, valamint az engedélyek 

megszerzése folyamatban van. Megvásárlásra került egy Mercedes gyártmányú hulladékszállító 

gépkocsi (5,2 millió forint), mely mellett még egyet be kell szerezni, illetve rendelkezésre állását 

igazolni kell. A Békési Hulladékgyűjtő Kft-vel előzetes egyeztetést folytattunk, melyen B.K.SZ. 

Kft. ügyvezetője és a Műszaki Osztály vezetője vett részt. Az egyeztetésen az alábbiakról esett szó: 

- Együttműködési szándékunkat fejeztük ki a Békési Hulladékgyűjtő Kft felé, a Kft-től az 

engedélyeztetéshez szükséges hulladékgyűjtő gépkocsi rendelkezésre állását kértük. 

- Tájékoztattuk a Békési Hulladékgyűjtő Kft ügyvezetőjét, hogy a jelenlegi törvényi 

szabályozás alapján nincs lehetőség nem önkormányzati tulajdonú társaság részére üzletrész 

átadására a közbeszerzés nélküli közszolgáltatási szerződés megkötése mellett. 

- A Békés városi lakossági hulladékgyűjtést a B.K.SZ. Kft végzi 2012. október 1-től, a 

vállalkozói hulladékgyűjtés a jelenlegi szabályozás alapján „szabadpiaci”. 

- Kifejeztük szándékunkat a hulladékgyűjtő szigetek átvételére, illetve a kapacitáscsökkenés 

miatt dolgozók átvételére. 

- Felajánlásra került, hogy amennyiben más településekkel való közszolgáltatási szerződés 

megkötését segíti elő a jelenlegi szolgáltató, akkor ott alvállalkozóként be kívánjuk vonni a 

közbeszerzési értékhatárig. 

- A hulladékról szóló törvény várhatóan a parlament őszi ülésszakán kerül elfogadásra, így az 

egyéb együttműködésről jelen pillanatban nem tudunk nyilatkozni. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. 
 

Határozati javaslat: 

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete kifejezi szándékát a Békési 

Hulladékgyűjtő Kft-vel való együttműködésre, és felhatalmazza polgármesterét a további 

tárgyalások lefolytatására. 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 

Békés, 2012. június 26. 
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