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Egyéb előterjesztés
Békés Város Képviselő-testülete
2016. július 14-i soron kívüli ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
Ilyés Péter a BKSZ Plusz Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Kft) ügyvezetője a mellékletben csatolt
levélben beszámolt a Kft. likviditási helyzetéről, amelyet a jelenleg nem kellően szabályozott jogi háttér
okoz. A hulladékszállítási közszolgáltatást ellátó állami szervezet még nem áll készen sem szervezetileg,
sem pénzügyileg a feladat ellátására, így a Kft. számára a feladatellátáshoz egyenlőre forrást sem tud
biztosítani.
A 2016. évi önkormányzati költségvetésben arra számítottunk, hogy a közszolgáltatási feladatokat
az állami szervezet veszi át 2016. 04. 01-től, ezért a Kft. működésének biztosítására 48 MFt-ot terveztünk.
A Kft. ezt a forrást már felhasználta, az államtól előleget vár, amely reálisan augusztus hónapban érkezik
meg a számlájára. Az előleg megérkezésig a közfeladat ellátását biztosítani kell, ezért javasoljuk, hogy a
helyzet azonnali rendezése érdekében 20 MFt tagi kölcsönt biztosítsunk azzal, hogy annak visszafizetési
határideje 2016. december 31. napja legyen. Javasoljuk továbbá, hogy a tagi kölcsönt a Képviselő-testület
a kötvényforrás terhére, visszapótlási kötelezettség mellett biztosítsa a Kft.-nek.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi határozati
javaslatok elfogadását.
Határozati javaslatok:
1. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a BKSZ Plusz Nonprofit Kft.
folyamatos működésének biztosítása érdekében 20.000.000,- Ft (azaz Húszmillió forint)
kamatmentes tagi kölcsönt biztosít a Kft. részére a kötvényforrást tartalmazó célszámla
terhére visszapótlási kötelezettség mellett. A tagi kölcsönt 2016. december 31. napjáig
köteles a BKSZ Plusz Nonprofit Kft. az alapító részére visszafizetni.
2. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét a
tagi kölcsönnel kapcsolatos kölcsönszerződés aláírására, valamint a szerződéssel
kapcsolatos valamennyi jognyilatkozat megtételére.
Határidő:

értelem szerint

Felelős:

Izsó Gábor polgármester

Békés, 2016. július 11.
Izsó Gábor
polgármester
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Jogi ellenjegyző
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Pénzügyi ellenjegyző

