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Tisztelt Képviselő-testület!

Békés Város Önkoiniányzata 2015. április L napján a városüzerneltetési feladatok ellátására
vállalkozási szerződést kötött a BKSZ Kíl-vel. A Vállalkozási szerződés 5. részének e) pontja
értelmében a szerzödő felek minden évben felülvizsgálják a vállalkozási díj összegét.

Váczi Julianna. a BKSZ Kit (továbbiakban: Kit) ügyvezetője kérelmében leírja. hogy a
vállalkozási szerződés 1.6 pontja szerint a szerződésben rögzített feladatokat lehetőség szerint
közfoglalkoztatási munkaviszonyban álló rnunkavállalókkal látja el a Kft., azonban a 2018. évi
kormányzati intézkedések következtében a korábban közfoglalkoztatotti munkaviszonyban lévők
jelentős számban helyezkedtek cl a versenyszférában. Annak érdekében, hogy a Kft. képes
legyen megtartani kulespozícióban lévő munkavállalóit. 6 Fő közmunkást 2018. június 1-jétől
munkaviszonyban alkalmaz a városüzemeltetési feladatok ellátására, amely tétel megnöveli a Kfl.
költségeit. A fent, illetve a Kft. kérelmében leírtakra tekintettel a Kit ügyvezetője kéri a Tisztelt
Képviselő-testületet. hogy a városüzemeltetési feladatok ellátására kötött szerződésben rögzített
vállalkozói díj 3.000.000,- Ft + Afa/hó összegre kerüljön módosításra 2019. február I. napjától.

A BKSZ Kit jelen elöteijesztéshez mellékelt kérelme alapján a 2019. évi vállalkozási díj
felülvizsgálatra került. A város teherviselő képességére is tekintettel javasoljuk, hogy a
Vállalkozási szerződés 5. részének a) pontjában a vállalkozói díj 2019. évre 2.550.000 Ft ±
AFA/hó összegben kerüljön meghatározásra. Az ügyvezetövel az előzetes egyeztetés megtörtént.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettöl az előterjesztés megtárgyalását. és az alábbi határozati
javaslat elfogadását.

Határozati javaslat:

1. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a BKSZ Kft-vel 2015. április 1-
én a városüzemeltetési feladatok ellátására kötött vállalkozási szerződés 5. részének
a) pontjában foglalt vállalkozói díjat a 2019. évre 2.550.000,- Ft + ÁFA/hó összegben
állapítja meg.
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2. Békés Város Önkormányzatának képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét a
városüzemeltetési feladatok ellátására kötött vállalkozási szerződés módosításának
aláírására, valamint a szerződéssel kapcsolatos valamennyi jognyilatkozat
megtételére.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Izsó Gábor polgármester

Békés, 2019. január 24.

lúbor
p Igármester

Jogi ellenjegyző

Pénzügyi ellenjegyző
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Tárgy: Városüzernehetési szerződés Felülvizsgálata és módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Polgármester Úr!

Az Önkormányzat és a BKSZ Békési Kommunális és Szolgáltató Kit között 2015. árpilis 1-én

megkötött városüzemehetési szerződés módosításra - rendkívüli esetben - a szerződés 11.

pontja lehetőséget biztosít.
Jelen levelemmel kezdernényezem a vállalkozási szerződés 5.a) pontjában rögzített 2.100.000

Ft/hó+ÁFA vállalkozói díj módosítását 3.000.000 Ftlhó + ÁFA ősszegre az alábbi indokok

alapján:

Indoklás:
1. A vállalkozói szerződés 1.6. pontja szerint a szerződésben rögzített feladatokat

lehetőség szerint közfoglalkoztatási jogviszonyban álló munkavállalókkal kell ellátni.

A munkaszervezés a feladatellátás során Úgy került összeállításra. hogy a

rendelkezésünkre álló jánnűvekre és munkagépekre, valamint szakképzettséget

igénylő feladatokra is közmunkásokat alkalmazunk. A 2018. évben kormányzati

intézkedések következtében a közmi.mkások sorozatban helyezkedtek el a

versenyszférában és azért, hogy a kulcspozíeióban lévő munkavállalókat ne veszítsük

cl, a BKSZ Kit 6 Fó közmunkást 2018.06.Ol-től munkaviszonyhan alkalmazott.

Alkalmazásuk TOP-os pályázat keretében történt, azonban a S hónap támogatott

időszak 2019. 01.31-én lejár, ezt követően 4 hónap kötelező Foglalkoztatási vállahunk.

A 6 f6 alkalmazására hosszótávon szükség lesz a városüzemeltetési feladatok

folyamatos ellátására, de alkalmazásuk miatti felmerülő többlet költségeket a Kit nem

tudja vállalni.
2.A Városüzemeltetési feladatokat jelenleg 13 tő látja el munkaviszonyban (gépkezelök,

járművezetők, kaszások. szakmunkások), havi bruttó alapbérük együttesen 2.535.500

Ft, a 6 b alkalmazása ezen belül havonta 1.083.000 Ft többlet kiadást jelent.

3. A vállalkozói szerződés nettó 2.100.000 Ft havi díjazása nem elég a feladatot ellátók

munkabérére sem, és akkor még nem vettük számításba a járulékot és a feladatellátás

során felmerült túlórát, anyag jellegű költségeket (javítás, karbantartás, üzemanyag

beszerzés. síkosság mentesítő anyagok beszerzése, közüzemi díjak a telephelyen),

4. Á tulajdonos kérésére több olyan városi szintű rendezvények lebonyolításban

(szállítás, helyszinek berendezése, rendezvények utáni takarítás), veszünk részt.

melyeket a vállalkozói szerződés nem tartalmaz, de költségek (üzemanyag, túlóra)

merülnek fel velük kapcsolatban. Ezek a költségek a városüzerneltetési feladat

ellátásának veszteségét tovább növelik a Kit gazdálkodásban.



A számszerű adatokat az alábbi táblázatban mutatjuk be:

Jelenlegi állapot Vállalkozói díj

Megnevezés szerint mó dosítása titán

Bevételek (Ft) - Bevételek (Ft)

Városüzernelte;ési szerződés alapján nettó árbevétel 12 hóra 25 200 000 36 000 000

Kőzlbglalkoztatás koordinációjára kapott netló árbevétel (500 000
Ft/hó) 12 hám 6 000 000 6 000 000

Önkormányzattól a fehidatellálásra érkező nettó árbevétel 31 200 000 42 000 000

Megnevezés

7 fő eredeti létszám havi bruttó bére túlóra nélkül

6 fő létszám bruttó bére túlóra nélkül

Havi bruttó bérek túlóra nélkül

Munkabérek utáni Járulék 21 %

Osszesen I hóra

Bérjellegü költségek összesen 12 hóra

Anvajelleű költségek és ráfordítások (2018. évi becsült)
Város üzemeltetési tevékenység költségei és ráfordításai
Összesen

A táblázat nem tartalmazza a 2019-re elfotadásra kerülő

városüzemeltetési feladatok ellátása szerződésmódosítással
részéről Így már vállalható lesz, a hiányzó bevételt más

biztosítani keresztfinanszírozással.

Költségek és
ráfordítások (Ft)

452 500

083 000
2 535 500

532 455

3 067 955

36 815 460

12 000 000

48 815 460

minimálbér emelés összegét. A

sem lesz nyereséges, de a Kfl

tevékenységéből próbálja majd

A közfoglalkoztatásban kialakult helyzet a városüzemeltetési feladatok ellátása tekinttében

rendkívülinek ítéljük meg, a feladatot váhozatlan feltételekkel nem tudjuk a szerződésnek

megfelelően ellátni,

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a BKSZ K módosítási kérelmének támogatásra és a

vállalkozói díj havi 3.000.000 Ft+ÁFA összegre módosítására 2018. február 1 -napjától.
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Költségek és
ráfordítások (Ft)

I 452 500

I 083 000

Városüzerneltetési tevékenység vesztesége - 17 615 460 - 6 815 460

2 535 500

532 455

3 067 955

36 815 460

12 000 000

48 815 460


