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Tisztelt Képviselő-testület!

Békés város Önkormányzata Képviselő-testülete a 128/2015 (111. 30.) határozatában a BKSZ
PILISZ Nonprofit Kit használatába adta 2020. március 31. napjáig az NBK-501 forgalmi
rendszámú, IVECO gyártmányú IGI4OE2CA —SERES típusú, ZCFA61JF702635984 alvázszámú
és F4AF4 1Cl3l8127 motorszámú hulladékszállító járművet, amely az Onkormányzat
tulajdonában áll. A használatba adás módja térítésmentes. tekintettel arra. hogy a
hulladékgazdálkodási Feladatok közül ajármű a szelektív hulladékok gyüjtésére szolgál.

A hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásában szerepet vállaló BKSZ Plusz Nonprofit Kit
szerződése 2018. szeptember 30. napjával megszünt. igy szükséges a használati megállapodás
közös megegvezéssel történő megszüntetése.

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 37/B -a alapján a hulladékgazdálkodási
feladat ellátásához szükséges vagyonelemeket, eszközöket az önkormányzatok, illetve azok
társulásai kötelesek a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásához biztosítani, e körben az
adott önkormányzattal, önkormányzati társulással közszolgáltatási szerződéssel rendelkező
közszolgáltatónak üzemeltetésre átadni. A Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (ci
továbbiakban: Nin.) 10. * (13) bekezdése alapján nemzeti vagyon ingyenesen kizárólag
közfeladat ellátása. a lakosság közszolgáltatásokkal való eLlátása, valamint e feladatok
ellátásához szükséges infrastruktúra biztosítása céljából az ahhoz szükséges mértékben
hasznosítható, valamint adható vagyonkezelésbe.

2017. január I. napjától Békés város területén a hulladékgazdálkodási közfeladatot ellátó
közszolgáltató a DAREH Bázis Nzrt. lett, Így szükséges a vagyonelem használatba adása 2018.
október I. napjától.

Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek BKSZ Plusz Nonprofit Kft-vel kötött és 2020. március
31-ig hatályos ..Ilasználati szerzödés’ közös megegyezéssel történő megszüntetését és változatlan
Feltételekkel Új szerződés kötését a DAREN Bázis Nzrt-vel.
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Békés Város Önkormányzata az IVECO gyártmányú hulladékszállitó jármüvet pályázati
forrásból vásárolta. ezért a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a továbbiakban is
előírjuk a használatba vevő részére. melyek a használati szerződésben rögzítésre kerülnek:

A támogatási szerződés szerint amemn’ihen az Önkormányzat ci támogatást
közszolgáltatásért nyújwu kompenzáció fbrnzájába;z ingyenesen, vagy kedvezniénves
bér/eti díj inc//eti továbbadja a szo/gálratójának, a kompenzáció ci: Európai Unió
n,űküclésérái szóló szerződés 106. cikke (2) hekezdésének tíz általános gazdasági érdekű
szolgáltatások nvzjtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás
ellentételezésefbnnájában nvijtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011.
december 20—i 2012/21/EU bizottsági határozat szerinti kompenzációnak minősül.

A közszolgáltatónak nyzjtott kompenzáció mértéke nem haladhatja meg a közszolgálati
kötelezettségek teljesítéséhez szükséges nettó költséget, azaz a közszolgáltatás ellátásával
kapcsolatban felmerült költségek és az ezzel összefüggésben keletkezett összes bevétel —

többek között a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási dŰ és a közszolgáltató
kiválasztásáról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésről szóló
3l7”2013.U ÜL 28.) Kor;;i. rendelet 5. szakasza a/apján nyújtott önkormányzati
finanszírozás- különbségét. A kompenzáció mértékét a 2012i217EU bizottsági határozat 5.
cikke szerint kell megállapítani. Ha a közszolgáltató a kompe;zzáeióial együtt a
2OJ2,’2I’EU bizottsági határozat 5. cikkének megfelelően meghatározott ö.vszegeí
meghaladó finanszírozásban részesül, a túlkompenzációt. a Kedvezmén vezeti
önkormán_zattal kötött közszolgáltatási szerződésben meghatározott határidőn belül
visszafizeti. Ha a túlkonipenzáció összege nem haladja meg a: átlagos éves ellen tételezés
10%—át, a tólkompenzáeió c’,tvihetö ci következő idoszakra és levonhcuó tíz arra űz
idö’zakrafizetenc/ő támogatás összegé hőt

Kérem a Tisztelt Képvisető-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi határozati
javaslat elfogadását.

Határozati javaslat

1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete közös megegyezéssel megszünteti a
BKSZ Plusz Nonprofit Kft-vel kötött, IVECO gyártmányú gépjármőre vonatkozó
szerződést 2018. szeptember 30. napjával.

2. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV.
törvény 371B. -a alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13.

.
19. pontjában meghatározott közfeladat ellátása céljából 2018.

október 1. napjától határozatlan időtartamra, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI.
törvény 10. * (10) és (13) bekezdése szerint ingyenes használatba adja a DAREH Bázis Nzrt
nek (5600 Békéscsaba, külterület 0763/192 hrsz., adószám: 254437 7-2-04 képviseli: Siket Tibor
igazgatóság elnöke) az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező NBK-501 frsz-ú IVECO
gyártmányú, IGI4OE2CA-SERES típusú hulladékszállító járművet szelektív
hulladékgyűjtés ellátása céljából.

3. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét a
szerződések, és egyéb jognyilatkozatokkal kapcsolatos feladatokra.
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Határidő: értelem szerint

Felelős: Izsó Gábor polgármester

Békés, 2018. október 19.

p gármester

cekct
Jogi ellenjegyző

Pénzügyi ellenjeyő
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