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Tárgy:  Békési Kommunális és Szolgáltató Kft. 
2012. évi üzleti tervének jóváhagyása 

Sorszám: IV/12 

Előkészítette: Ilyés Péter ügyvezető 
Békési Kommunális és Szolgáltató 
Kft. 

Döntéshozatal módja: 

Egyszerű szótöbbség 

Véleményező 
bizottság: 

Pénzügyi Bizottság Tárgyalás módja: 

Nyilvános ülés  

Egyéb előterjesztés 
Békés Város Képviselő-testülete 

2012. augusztus 30-i ülésére 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. május 24-én megtartott 
testületi ülésén úgy döntött, hogy a városi hulladékgazdálkodási feladatok ellátására 90 %-os 
önkormányzati és 10% LISZ Kft tulajdonú Békési Kommunális és Szolgáltató Kft-t alapít 
2012. június 1. napjával. A vállalkozás cégbírósági bejegyzése 2012. június 6-án megtörtént. 

A Békési Kommunális és Szolgáltató Kft. elkészítette a 2012. évi üzleti tervét, melyet 
az előterjesztés mellékleteként csatoltunk. Az üzleti tervet, a Felügyelő Bizottság 
megtárgyalta és egyhangúan jóváhagyta.   

Az üzleti terv tartalmazza a vállalkozás bemutatását (vállalkozás mérete, iroda és 
személyzet, gépek, berendezések és eszközök), a létszámtervet, marketing tervet (eladás 
ösztönzés), eredmény kimutatást és a pénzügyi tervet. 

A gyűjtéshez szükséges kettő darab hulladékgyűjtő jármű Németországban került 
megvásárlásra. Az egyik jármű 2002. évjáratú MAN tehergépjármű 20 m3-es HALLER 
tömörítő lapos felépítménnyel, a másik jármű egy 2001. évjáratú MERCEDES tehergépjármű 
20 m3-es Sörling tömörítő felépítménnyel. A behozott járműveken elvégeztettük a 
munkavédelmi és műszaki vizsgálatokat, amelyet követően megszereztük a műszaki vizsgát 
és a forgalomba helyezéshez szükséges rendszámot.  

A hulladék gyűjtéséhez és szállításához szükséges környezetvédelmi engedélyezési 
eljárást a Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi felügyelőség Gyulai 
Kirendeltségén megkezdtük. 

Békés Város közigazgatási területén érvényes engedéllyel rendelkező építési törmelék 
lerakó hely nincs, ezért célszerű azt kialakítani. A tervezet hulladékgazdálkodási törvény 
alapján minden nem kezelt hulladék lerakása után járulékot kell fizetni és ez vonatkozik az 
építési törmelékre is. A környezetvédelemért felelős Államtitkár álláspontja szerint a járulék 
mértéke 2015-ig el fogja érni a 12000,- Ft/tonnát. Nem kell lerakási járulékot fizetni, 
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amennyiben a hulladék kezelésen megy keresztül. Ezért előkezelni kell az építési törmeléket, 
amely törésből és osztályozásból áll. Erre az előkezelésre alkalmas terület a volt téglagyár 
területe, mely szomszédos a Kft. jelenlegi telephelyével. Az osztályozott anyag útépítéshez és 
egyéb építésekhez használható fel a maradék anyag pedig területek feltöltésére alkalmas. 
Ilyen terület lehet a 0151/6 hrsz-ú terület h) részletén található volt agyag gödör, amelyről 
helyszínrajzot mellékeltünk. A feltöltés két ütemben történhet. A másik terület a 3777/1 hrsz-
ú területen található hulladéklerakó telep. Itt a keletkező takaróanyag rekultivációhoz 
használható fel. Mindkettő terület a Békési Kommunális és Szolgáltató Kft. telephelye, 
azonban a környezetvédelmi és építési engedélyek megszerzéséhez szükséges a tulajdonos 
hozzájárulása, ezért kérem a Képviselő-testületet a határozati javaslatok elfogadására. 

Határozati javaslatok: 

1.) Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja az előterjesztés 
mellékletét képező Békési Kommunális és Szolgáltató Kft. 2012. évre vonatkozó 
üzleti tervét. 

2.) A Képviselő-testület javasolja a Taggyűlés részére a Békési Kommunális és 
Szolgáltató Kft. 2012. évi üzleti tervének elfogadását, továbbá felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a Taggyűlésen e döntés szerint szavazzon. 

3.) Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a 
Békési Kommunális és Szolgáltató Kft. az Önkormányzat tulajdonát képező 0151/6 
hrsz-ú ingatlan f) földrészletén inert hulladékkezelő telepet létesítsen és 
üzemeltessen. Továbbá hozzájárul ahhoz, hogy a Kft. az inert hulladékkezelést 
követően maradékanyagként keletkező anyagot a tulajdonát képező 0151/6 hrsz-ú 
ingatlan h) földrészletén véglegesen elhelyezze.  

Határid ő: értelem szerint 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 

Békés, 2012. augusztus 22. 
Izsó Gábor 

polgármester 
Jogi ellenjegyző 

Pénzügyi ellenjegyző 
































