
Előterjesztés Békés Vúros Képviselő-testülete 2017. február 23-i ülésére

Tárgy.

Városüzemeltetési feladatok
ellátására kötött vállalkozási
szerződés 2017. évi felülvizsgálata

Békés Város Önkormányzata 2015. április 1. napján
vállalkozási szerződést kötött a BKSZ Klt-vel. A Vállalkozási
a szerződő felek minden évben felűlvizsgálják a vállalkozási díjat.

A BKSZ Kft. jelen előterjesztéshez mellékelt kérelme alapján a 2017. évi vállalkozási díjfelülvizsgálan került. és megállapítottuk, hogy a vállalkozási szerződés 5. részének a) pontjábanmegállapított 2.100.000,- Ft + AFA/hó összeg értékállandósága megfelelő.
Fentiekre tekintettel javaslom, hogy a város leherviselő képességére is tekintettel a Vállalkozásiszerződés 5. részének a) pontjában a vállalkozói díj 2017. évre változatlanul 2.100.000,- Ft + AFA/hóösszegben kerüljön meghatározásra.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását, és az alábbi határozatijavaslatok elfogadását.

Határozati javaslatok:

1. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a BKSZ KfL-vel 2015. április 1-én a
városüzemeltetési feladatok ellátására kötött vállalkozási szerződés 5. részének a) pontjában
foglalt vállalkozói díjat 2017. évre 2.100.000,- Ft + ÁFA/hó összegben állapítja meg.

2. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét a
városijzemeltetési feladatok ellátására kötött vállalkozási szerződés módosításának
aláírására, valamint a szerződéssel kapcsolatos valamennyi jognyilatkozat megtételére.
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Tisztelt Képviselő-testület!
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Tárgy: Város üzemeltetéséi szerzödés 2017. évi
felülvizsgálata

Tisztelt Képviselő —testület!

Békés város Önkormányzata és a BKSZ Kfl 2015. április l-én vállalkozási szerződést kötött a
városüzemeltetési feladatok ellátására. A vállalkozási szerződés 5. rész e) pontja alapján a
szeaödő felek minden évben felülvizsgálják a vállalkozási díjat, hogy annak mértéke elegendő
lesz-e a feladatellátásra. A vállalkozási szerződés dijainak vizsgálatára legutóbb a Képviselő
testület 2016. szeptemberi ülésen a 298/2016. (IX.01.) határozatban került sor, a díjemelés
mértéke 26 %-os volt.

Figyelemmel a város teherviseló képességére ér a 2016. évi díjemelés mértékére a
városüzemehetési szerződés vállalkozási díjának emelése 2017. január 1-től nem szükséges.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, amennyiben az év során a BKSZ Kű gazdálkodásának
áttekintése ás pénzügyi folyamatainak rendezése után a rentábilis müködésében akadályok
kerülnek inegállapításra - ás ezt a tényt jelezzük a Testület felé - a városüzemeltetési szerződés
dijainak kérdését ismét tűzze napirendre ás tárgyalja meg.

Békés, 2017. Február 13.
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