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Tisztelt Képviselő-testület!

A BKSZ Békési Kommunálisés Szolgáltató Mi 2018.1V. negyedévétől ahulladékgazdálkodásban
a TAPPE kft alvállalkozója. A rendszer finanszírozásában 2019-re ismét komoly nehézségek
alakultak ki. A 2018. évi eredményekből is látszik. hogy a hulladékgazdálkodás eredményes
üzletág, és ha e területen finanszírozási problémák vannak1 az súlyosan érinti a Kft egész
gazdálkodását, ugyanis a negyedévenként számlúzható szolgáltatási díj bruttó 42 MFt körül alakul,
ami fizetési határidőtöl Függetlenül a teljesítést követő 120-180 nap után kerül kiegyenlítésre.

A Mi. folyamatos likviditása védelmében ..védőhálóra” van szüksége. amit folyószámla hitelkeret
tudna biztosítani. Ez azért indokolt, mert a gyakorlat azt mutatja. hogy a bevételeik egyenlőtlenül
érkeznek meg a költségek pedig folyamatosan termelődnek. A legfontosabb érv a folyószámlahitel
mellett. hogy a hulladékgazdálkodás központi szerve az NHKV Zn. nem tudja tartani a 60 napos
fizetési határidőt. Így az közszolgáltató és annak alvátlalkozói sem tudnak forráshoz jutni.
A Kít. megkereste a számlavezető bankját lölyószámlahitel felvételi szándékkal. A Bank részletes
adatbekérés után 3 változatra adott indikativ ajánlatot amelyet a Kfl Felügvelöbizottsága
megtárgyalt a 2019. 05.1 5-i ülésén.

A Felügyelőbizottság egyetértett az ügyvezetés előterjesztésével. amely szerint a KEt. számára
legkedvezőbb 3. sz. változatot célszerű válaszlani.

A Felügyelőbizottság az alábbi 3. sz. banki kondíciókkat rendelkező változatot javasolja.
elfogadásra a Tisztel Képviselő- testületnek:



Előterjesztés Békés Város Onkormányzata Képviselő-testületének 2019. május 30-i ülésére

Hitelkeret összege:1 16.000.000 HUF
Futamidő: I év
Kamat: O/N BUBOR +2,5 % (O/N BUBBORjelenleg 0,06%)
Kamattizetés gyakorisága: havonta
Rendelkezésre tartási díj: 0,5 %/ev
Bírálati díj: egyszeri 0,5 %
Biztosíték Békés város Onkormányzatának készlizető kezessége.

A követelést terhelő zálogjog alapítása: a TAPPE Kft vállalkozói
szerződésre vonatkozóan a HBNY bejegyzés.

A: c/ő/ui jc.clcs nw/kklctc: Indikatív ajánlatok.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselö-testületet. hogy uz alábbi határozati javaslatot
szíveskedjen elfogadni.

Határozati javaslat:

1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja a BKSZ Békési
Kommunális és Szolgáltató Kft-nek a Kereskedelmi és Hitelbankkal történő
folyószámlahiteHel kapcsolatos szerződéskötését az alábbi banki kondíciók szerint:
Hitelösszeg:16.000.000 HUF
Futamidő: I év
Kamat: O/N BUBOR +2,5 % (O/N BUBBOR jelenleg 0,06%)
Kamatfizetés gyakorisága: havonta
Rendelkezésre tartási díj: 0,5 %/év
Bírálati díj: egyszeri 0,5 %
Biztosíték: - Békés város Onkormányzatának készfizető kezessége,

- A követelést terhelő zálogjog: a TAPPE Kft vállalkozói szenődésre
vonatkozóan a HBNY bejegyzés.

2. Békés Város Onkormányzata Képviselő-testülete készfizető kezességet vállal a BKSZ
Békési Kommunális és Szolgáltató tűt. 1. pont szerinti folyószámlahitellel
felvételéhez.

3. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Izsó Gábor
polgármestert a készfizető kezességgel kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére a
szükséges dokumentumok aláírására.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Izsó Gábor polgármester

Békés, 2019. május 23.
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BKSZ Békési Kommunális és Szolgáltató Kh
5630 Békés Verseny u. 4.
Váczi Julianna részére

Tisztelt Váczi Juliannal

Tájékoztatom, hogy a BKSZ Kft által benyújtott pénzügyi adatok
vonatkozóan az alábbi finanszírozási ajánlatot tesszük:
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alapján az igényelt folyószámla hitelkeretre

1. alternatíva
Hitel Folyószámla-hitelkeret

Hitelösszeg: 16.000.000 HUF

Futamidő: 1 óv

Kamat: O/N Bubor + 4,9%/év (OIN bubor Jelenleg 0,06%)

Kamat fizetés gyakorisága: havonta

Rendelkezésre tartási 0,5%Iév
jutalék:
Bírálati díj: egyszeri 0,5%

Biztosíték: Ingó jelzálog:1-es számlaosztályban lévő tárgyi eszközök könyv szerinti
értéken kivéve a 1242 számlaosztályban szereplő betonplacc (HBNY
bejegyzés)
követelést terhelő zálogjog; Tappe Kft vállalkozói szerződésre
vonatkozóan HBNY bejegyzés

2. alternatíva
Hitel Folyószámla-hitelkeret

Hitelösszeg: 12.000.000 HUF

Futamidö: 1 év

Kamat: O/N Bubor + 3,4%/év (O/N bubor Jelenleg 0,06%)

Kamat fizetés gyakorisága: havonta

Rendelkezésre tartási 0,5%/év
jutalék;
Birálati di): egyszeri 0,5%

Biztosíték: Ingó jelzálog:1-es számlaosztályban lévő tárgyi eszközök könyv szerinti
értéken kivéve a 1242 számlaosztályban szereplő betonplacc (HBNY
bejegyzés)
követelést terhelő zálogjog: Tappe Kft vállalkozói szerződésre
vonatkozóan HBNY bejegyzés

szerződéskötési feltétel: 1-es 2-es alternatíva esetén
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- Békés Város Önkormányzat írásbeli hozzájárulása a biztosítékok zálogjoggal való terheléséhez és a

hitelfelvételhez
folyósitási feltételek:

- köztadozás mentesség igazolása (köztartozásmentes adózói adatbázisban szerepel a Kft)
- HBNY bejegyzés

3. alternatíva
Hitel Folyószámla-hitelkeret

Hitelösszeg: 16.000.000 HUF

Futamidő: 1 év

Kamat: QIN Bubor + 2,5%Iév (O/N bubor jelenleg 0,06%)
Kamat fizetés gyakorisága: havonta

Rendelkezésre tartási O,5%Iév
jutalék:
Bírálati díj: egyszeri 0,5%

Biztosíték: Békés Város Önkormányzat készfizető kezessége
kővetelést terhelő zálogjog: Tappe Kft vállalkozói szerzödésre
vonatkozóan HBNY bejegyzés

szerződéskötési feltétel: 3. alternatíva esetén
• Békés Város Önkormányzat írásbeli hozzájárulása a készfizetö kezességvállaláshoz

folyósitási feltételek:
- köztartozás mentesség igazolása (köztartozásmentes adózói adatbázisban szerepel a Kft)
- HBNY bejegyzés

Bízunk benne, hogy egy közösen kidolgozott stratégiával megalapozhatjuk hosszú távú együttműködésünket,
hozzájárulhatunk a Kft elképzeléseinek, terveinek legoptimálisabb megvalósításához.

Várjuk visszajelzésüket a kölcsönösen előnyös üzleti kapcsolatok bövítésének reményében,

Békéscsaba, 2019. május 10.

Tisztelettel:
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