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Tisztelt Képviselő-testület!

Váczi Julianna a BKSZ Plusz Nonprofit Kfl. (a továbbiakban: Kü) ügyvezetője a
mellékletben csatolt levélben beszámolt a Kit likviditási helyzetéről, amelyet a jelenleg nem
kellően optimálisan működő hulladékszállítási közszolgáltatást ellátó állami szervezet lassú
finanszrozási folyamata okoz.

Békés Város Képviselő-testületének a 269/20 16. (VII. 14.) számú határozata alapján
2016. július 15. napján megkötésre került egy tagi kölcsönszerződés. amelynek 2.1. b) pontja
alapján a BKSZ PLUSZ Nonprofit Kit-nek a tagi kölcsönt 2016. december 31. napjáig vissza
kellett volna fizetnie. Az ügyvezető mellékelt tájékoztatásában, és a fentiekben is jelzett
kedvezőtlen finanszírozási gyakorlat állt, és áll jelenleg is a kölcsön visszafizetésének útjában.
Mivel az állami szervezettől várt finanszírozás kifeszítve, időn túl érkezik, ezért a BKSZ PLUSZ
Nonprofit Kft. a havi működéséből nem képes még a Kit saját működését sem finanszírozni
maradéktalanul. a kölcsön visszafizetése pedig így nehézségekbe ütközik.

Az állami finanszírozás határidőben történő megérkezésig a feladat ellátását biZtosítani
kelt, ezért javasoljuk. hogy a helyzet azonnali rendezése érdekében a 2016. évben nyújtott
20 MFt tagi kölcsön biztosítására új szerződés kerüljön aláírásra azzal, hogy annak visszafizetési
határideje 2017. december 31. napja legyen. A kölcsönszerződés ügyvezető által történő
aláírásához szükség lesz a BKSZ PLUSZ Nonprofit Kit taggyűlésénekjóváhagyására is.

Kérem a Tisztelt Képviselö-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 2017. december 31. napjáig köteles a BKSZ Plusz Nonprofit Kft. az
alapító részére visszafizetni.
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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, 2017. február 13.

ábor
olgát-mester

Jogi ellenjegyző

Pénzügyi ellenjegyző



BKSZ Plusz Nonprofit Kft

Békés

Verseny utca 4.

Tárgy: Lejárt határidejű tagi kölcsön
felülvizsgálata, Új tagi kölcsön jóváhagyása

Tisztelt Képviselő —testület!

Békés Város Képviselő-testülete a 269/2016. (VII. 14.) határozatában arról döntött, hagy BKSZ
Plusz Nonprofit Kit számára 20 MFt összegű tagi kölcsönt biztosít működésnek folyamatossága
érdekében. A tagi kölcsön visszafizetésnek határideje 2016. 12.31. napja volt.

A BKSZ Plusz Nonprofit Kit által végzett közfeladat finanszírozása 2016-ban az NHKV
részéről a II. negyedév vonatkozásában augusztus hónap végén indult cl, ezért a Kit-nek
folyamatos likviditási gondjai voltak. Ez a tény indokolta a tagi kölcsön igénylését, melynek
visszafizetését a hatdre nem tudta teljesíteni.

Békés Város Önkoiinányzata 2017. január 23-án benyújtott azonnali beszedési megbizása
alapján több részletben összesen 10.308.545 Ft összeget inkasszált le a Kit számlájáról, igya
20.000.000 Ft tagi kölcsönből 9.691.455 Ft összeget követelése maradt fenn az
Onkonnányzatnak.

A Kit működésének folyamatossága érdekében, valamint pénzügyi és szerzödéses
viszonyainak áttekintésig az alábbi kérelemmel fordulok a Tisztelt Képviselő-testülethez.

1. A lejárt hatáddejű tagi kölcsön összegéböl még fennálló követelés visszafizetési
határidejét 2017. december 31. napjára módositsa.

2. Addig, amíg a közfeladat finanszírozásában a pénzügyi egyensúly beáll, biztosítson a
Kit számára újabb 20 MFt összegü tagi kölcsön. A Kit részéröl a tagi kölcsön lehívása
kizárólag a szükséges mértékben történik, mert elsődleges cél az, hogy mozgósítsunk és
beszedjünk minden más Jogos bevételt/követelést, ami Kit-t megilleti és csak a
szükséges mértékig vegye igénybe az Onkormányzattól származó tagi kölcsönt.

3. A 2. pontban kért, illetve a felhasznált rész visszafizetési határidejét kérem 2017.
december 31. napjában megállapítani.

Békés, 2017. február 12.

Tisztelettel:
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ügyvezető


