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Tisztelt Képviselő-testület!

Békés város Képviselő-testülete korábbi ülésén úgy határozott, hogy a BKSZ Békési Kommunális
és Szolgáltató Kft. (a továbbiakban. Kft.) tevékenységéről a szokásos évi egy alkalom (éves
beszámoló) helyett év közben is tájékozódni kíván. A döntésnek megfelelően terjesztjük a Tisztelt
Képviselő-testület elé a Kft. 2020. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, a csatolt melléklet szerint fogadja el a beszámolót.

Határozati javaslat:

Békés Város Képviselő-testülete a BKSZ Kft. 2020. I. félévi gazdálkodásról és szakmai
tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.
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Tárgy: Beszámoló a BKSZ Kft. 2020. I.
félévi tevékenységéről, gazdasági és
gazdálkodási áttekintés a cég működéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

A BKSZ Békési Kommunális és Szolgáltató Kft ügyvezetői feladatait 2020. július 1 -től látom
cl, Így a 2020. év első félévi tevékenységéről a rendelkezésemre álló adatok alapján az
alábbiak szerint számolok be.

A működés általános feltételei:

Továbbra is elmondható, hogy a Kit jelentős számú, de nem korszerű járműparkkal
rendelkezik. Az eszközeink általános műszaki állapota nem teljesen kielégítő, többnyire
felújításra szorulók. A géppark állapotának felülvizsgálata folyamatos, a nem használt
járművek eladása napirendi pontként merül fel. Az eladott gépek, járművek egy részét, a
felmerült igényekhez igazodva mindenképp pótolni szükséges. A javítóműhely kapacitása
nem kielégítő, sem rendelkezésre álló tárgyi eszközökben, sem munkaerőben. Ez részben
magyarázatot jelent az egyes tevékenységekhez igénybe vett, magasabb költséget jelentő
bérgépek igénybe vételére. A saját járművek folyamatos használata szintén nehezíti a géppark
folyamatos műszaki karbantartását.

A saját tulajdonú gépek mellett a Kft. nagy számban veszi igénybe az Önkormányzat
tulajdonában lévő, a START programokon keresztül beszerzett járműveket, gépeket és
berendezéseket. A közúti forgalomban közlekedő járműveinket a hatékonyság biztosítása
érdekében nyomkövetővel láttuk el. A meglévő tárgyi eszközeink ellenére időnként a
feladatellátás miatt is és a külső javítások miatt is bérmunka igénybevételére kényszerülünk,
melyet próbálunk minimális szintre korlátozni.

A Kft. munkavállalói jelentős részének jövedelme a rá irányadó minimálbér. Ennél magasabb
összeg főként a hulladékgazdálkodás területén jellemző, mely mindenképp szükséges az
ágazat munkaerő megtartása érdekében. A kilépő munkavállalók pótlása szintén nehéz
feladat, ugyanis a magas létszám miatti magas bérköltség fenntartása nem lehetséges. A
csökkenő statisztikai létszám miatt azonban az esetlegesen állami támogatással foglalkoztatott
munkavállalók alkalmazása sem lehetséges. A közfoglalkoztatottak számának folyamatos
csökkenése veszélyezteti a városüzemeltetési feladatok ellátását. Sok feladat csak későn,



rangsorolva kerül elvégzésre a folyamatos humán erőforrás hiány következtében, mely
orvoslása hiányában komoly veszélybe kerülhet a szerződéses és a megrendelt feladatok
szakszerű elvégzése.

A Kft. folyamatos likviditási problémával küzd. A hulladékszállításból származó bevétel
késése miatt a Kit-nek már a likvid hitelkeret nyújtotta lehetőséghez is fordulni kellett. A
likviditási problémák orvoslása miatt szükséges a városüzemeltetés finanszírozásának
növelése, valamint a Kft. működésének felülvizsgálata, különösen a személyi állomány
optimalizálása, valamint a szervezett munkavégzés erősítése területén.

A 2020. I. félévi gazdasági tevékenység bemutatása:

A Kft 2020. I. félévi gazdálkodásról tevékenységenkénti bontásban a melléklet tábhzat adatai
alapján számolunk be. A Kft versenyorientált gazdálkodó szervezet, a bemutatott időszakban
elért teljesítményét üzemgazdasági (teljesítmény) szemléletben elkészített eredmény
kimutatása reprezentálja. A kimutatott eredmény a beszámolási időszakot érintő előírt
követelések és kötelezettségek egyenlege.

1. Városüzemeltetés:

Itt kerül végrehajtásra, minden olyan feladat, amelyet az Önkormányzat és a Kft
között érvényben lévő támogatási keretszerződés alapján kötelező ellátni
(városüzemeltetési feladatok). A kötelező feladatot szerződés szerint huzamosabb
idejű közfoglalkoztatottakkal kell ellátni, azonban ez egyre nagyobb nehézségek elé
állítja a Kft. -t: számtalanszor szükség van szerződéses alkalmazottak
városüzemeltetési feladatvégzésére. A csökkenő tendenciát mutató
közfoglalkoztatottsági arány komoly problémákat eredményez: a feladat ellátását saját
munkavállalóinkkal kell megoldanunk, amely többlet bérköltséget eredményez. Ennek
orvoslása mindenképp a keretszerződésben nyújtott támogatás összegének
felülvizsgálatával kell, hogy történjen. A tevékenység árbevétele (21 .21 5 EFt) az
Önkormányzattal kötött szerződésekből származik, egyéb bevétele (3.000 EFt) a
pályázat útján felvett munkavállalók bértámogatása. Anyagköltségként merül fel a
városüzemeltetési feladok ellátásához szükséges üzemanyag beszerzés, síkosság
mentesítő és egyéb alapanyagok beszerzése, a Kft és az Önkormányzat tulajdonában
lévő járművek eszközök javítási költsége, karbantartási anyagok beszerzése, a
Szarvasi u. 64/l telephely üzemeltetési költségei. A városüzemeltetési feladatok
ellátáshoz 1 3 fő munkavállaló bére és járuléka tartozik az elszámolás szerint 21.164
EFt összegben. Az ágazatra elszámolt értékcsökkenés 1 .41 3 EFt.

A tevékenység eredménye: 5.174 EFt veszteség.

2. Önkormányzati feladatok:

A városüzemeltetéstől elkülönülten kerül bemutatásra az Önkormányzati egyéb
feladatok. Itt találhatók azok a városüzemeltetésen (valamint a korábban említett
keretszerződésen) kívül végzett feladatok, mely a város zavartalan működését
hívatottak elősegíteni. Ide értendőnk a városi rendezvényeken felmerült bérköltségek,
esetleges közfoglalkoztatottak motivációs költségei. Bevételként az önkormányzat
által megrendelt, és elfogadott munkák jelennek meg (480 EFt). A személyi jellegű
ráfordításoknál 5 fő bérével és egyéb terheivel számoltunk (4.397 EFt).

A tevékenység eredménye: 4.301 EFt veszteség.

3. Hulladékgazdálkodás:



A Kit a TAPPE Kit alvállalkozójaként végzi a lakossági és nem lakossági hulladékok
gyűjtését és lerakó helyre szállítását. A hulladékgazdálkodás személyi és
eszközállományában is jól elkülöníthető tevékenység. A tevékenység nettó árbevétele
a lakossági hulladékgyűjtésből a TAPPE Kft-től származik, összege: 66.638 EFt. A
feladatait ellátó létszám (sofőrök, rakodók, 1 4 fő, az ehhez kapcsolódó személyi
jellegű ráfordítások összege 21 .771 EFt. Az anyagjellegű ráfordítások között
számoljuk cl a szemétszállító járművek üzemeltetési, javítási költségei, vizsgadíjait,
hatósági díjait, járművek bérleti díjait, útdíjait, a fiottakövető rendszer díjait. Az
anyagjellegű ráfordítások összege 1 3.973 EFt, a járművekre elszámolt értékcsökkenés
összege 447 EFt. Egyéb ráfordítások között (p1. gépjárműadó) 141 EFt mutatható ki.

A tevékenység eredménye: 30.308 EFt nyerség.

4. Általános (igazgatási) tevékenység

A korábbi évekhez hasonlóan a Kft. munkaszervezetet működtetésével, valamint a
Kft. munkavállalói munkaügyi feladataival összefüggésben keletkező feladatok
ellátása kerül kimutatásra az általános igazgatási tevékenység alatt. A Kft feladatai
széleskörűek, különállóak, így a velük kapcsolatos adminisztrációs feladatok is több
féle ismeretséget, szaktudást igényel. Az igazgatási feladatokat jelenleg 7 fő
munkavállaló látja cl. Igazgatási tevékenységként ezen ágazat bevételt nem generál.
Az igazgatási tevékenységre elszámolt anyagjellegű ráfordítások a Verseny u. 4. sz.
alatti székhely üzemeltetésével kapcsolatosak. Itt kerül elszámolásra a tevékenységre
alkalmazottak bére és járuléka, a könyvvizsgálat és könyvelés, munkavédelem díja,
ügyvédi költségek, kötelező továbbképzések díjai, a postaköltség. Az anyagjellegű
ráfordítások összege: 4.904 EFt, személyi jellegű ráfordítások összege 14. 852 EFt,
egyéb ráfordítások (HIPA) összege 126 EFt.

A tevékenység eredménye: 19.844 EFt veszteség

5. Lakásgazdálkodás:

A feladatot 201 7. 06.01 . napjától látja el a Kft. Az Önkormányzattal kötött
vagyonhasznosítási szerződés alapján, feladata az ingatlanok karbantartása, felújítása,
a Képviselő-testület határozatainak végrehajtása, adminisztrációs ügyek intézése,
szerződéskötések, közüzemi szolgáltatókkal kapcsolattartás, a bevételek beszedése,
peres ügyek vitele. A tevékenységből származó árbevétel 22.612 EFt. Az e
tevékenységben foglalkoztatott létszám 5 fő. A létszám miatt elszámolt személyi
jellegű ráfordítás összege 9.407 EFt. A lakások egy részének állaga megkövetelné a
felújítást, azonban a Kft. jelenlegi gazdasági helyzete ezt nem teszi lehetővé. Számos
épületgépészeti munkához a Kft. sem megfelelő eszközzel, sem állománnyal nem
rendelkezik, így ezeket a munkákat muszáj harmadik fél által bérmunkaként
elvégeztetni. A bérlők és a bérlemények ellenőrzése folyamatos, azonban számos
lakónál jellemző a bérleti díjak fizetésének elmaradása, mely esetleges bírói útra is
terelődhet. A bérlőkkel kapcsolatos jogi ügyek vitelére - ideértve a végrehajtást vagy
végső esetben a kilakoltatást is - ügyvédet bíztunk meg. A tevékenységgel
kapcsolatosan felmerült anyagjellegű ráfordítások összege 5.846 EFt.

A tevékenység eredménye: 7.085 EFt nyereség



6. Gépjavító műhely:

A Csabai u. 8 1 . sz. alatti önkormányzati tulajdonú ingatlant a Kft a tulajdonostól bérli.
Az ingatlan területén található a gépjavító műhely, melynek eszközei sokszor
felújításra, illetve cserére szorulnának a hatékonyabb munkavégzés érdekében. A
gépjavító műhelyben mind a városüzemeltetéssel, mind a vállalkozással és
hulladékgazdálkodással kapcsolatban fenntartott járművek és munkagépek javítását cl
tudják végezni a szakembereink. Azonban a hirtelen egy időben fellépő javítási
feladatok sokszor nagy kihívások elé állítják kollégáinkat. A feladatellátás során
felmerült anyagjellegű ráfordítások (bérleti. díj, rezsi költségek, műhelykészlet és
munkaeszközök beszerzése) összege 1 .63 1 EFt. A műhelyben gépek javítására,
karbantartására alkalmazott 4 fő személyi jellegű ráfordításai 5.376 EFt.

A tevékenység eredménye: 5.925 EFt veszteség

7. Inkubátorház működtetése:

A Kft székhelyéül szolgáló ingatlanban műhelyek, raktárak és irodák kerültek
kialakításra, melyeket vállalkozások bérelnek. Az ingatlant hasznosítása a Kft.
feladata, az Onkormányzattal megkötött vagyonhasznosítási szerződés alapján. Az
ezzel kapcsolatos feladatok: szerződéskötés, karbantartás, javítás, közüzemek és
szolgáltatások biztosítása, bérleti díjak beszedése, rezsi felosztás és számlázás. A
koronavírus járvány megjelenésének, és a gazdaságra gyakorolt hatásának
köszönhetően az idei évre betervezett bérleti díjak növelése elmaradt, a díjak
felülvizsgálata későbbi időpontra lett elhalasztva. A tevékenység nettó árbevétele
8.807 EFt, az anyagjellegű ráfordítások összege 3.516 EFt. Az Inkubátorház
menedzselését ellátó létszámszemélyi jellegű ráfordításai 2. 1 26 EFt volt.

A tevékenység eredménye: 2.746 EFt nyereség

8. Vállalkozási tevékenység:

A meglévő tárgyi eszközök és munkaerő kapacitásának terhére a Kft vállalkozási
tevékenységet végez. Területei: építőipari, lakatosipari kivitelezés, gépi bérmunkák
kezelővel, konténeres szemétszállítás (lomhulladék) lerakóhelyre. A tevékenység
ellátását munkaviszonyban jelenleg 6 fő végzi, de a munka jellegének megfelelően
alkalomszerűen egyszerűsített bejelentéssel is foglalkoztatunk munkavállalókat a
vállalkozási tevékenységünkhöz. A tevékenység nettó árbevétele 12.044 EFt. A
tevékenységhez tartozó anyagjellegű ráfordítások összege 1 0.822 EFt, a bérjellegű
költségek 10.211 EFt. A elszámolt értékcsökkenés 140 EFt.

A tevékenység eredménye: 10.773 EFt veszteség.

9. mert lerakó:

A volt téglagyár területén működteti a Kft az építési bontási hulladékok elhelyezésre
és előkezelésre alkalmas mert lerakóhelyet. A terület önkormányzati tulajdonban van,
használatáról és a lerakóhely működtetetéséről a Képviselő-testület a 254/2012
(VIII.30.) határozatában döntött. Ennek alapján rendelkezik a Kft hatósági engedéllyel
a gyűjtési és előkezelési tevékenység végzésére. Az engedélyt rendszeresen újítani
kell, az ellenőrzések gyakoriak, a működési engedély kiadásnak feltételei szigorodtak.
Az előkezelés után (törés) a hulladékstátuszból kikerült anyag építőanyagnak



minősülhet, így továbbhasznosítás előtt az előírt vizsgálatokat el kell végeztetnünk
rajta. A tevékenység nettó árbevétele az előkezelt építési anyagok értékesítéséből, a
lakosságtól és gazdálkodó szervezetektől beszállított építési és bontási hulladékok
lerakási díjaiból áll. A nettó árbevétel összege. 2.194 EFt. Az anyagjellegű
ráfordítások összege többek között a felmerült törési költségek miatt 2.032 EFt. A
telepen 1 fő telepőrt alkalmazunk, személyi jellegű ráfordítások összege 1 .720 EFt.

A tevékenység eredménye: 1.787 EFt veszteség

Osszegzés:

A fentiek alapján megállapítható, hogy a Kt. az alapító okiratának és a megkötött
szerződéseknek megfelelve - bár likviditási gondokkal küzdve — végezte a tevékenységét. A
városüzemeltetési feladatok eredménye rendszeresen negatív, az árbevétel a személyi jellegű
ráfordításokra nem elegendő, szükséges a fentebb leírt szerződés felülvizsgálata. Az ágazat
finanszírozásához a többi nyereséget termelő ágazatokra is szükség van. Bevételi forrásaink a
vártnál alacsonyabb mértékben teljesültek elsősorban a vállalkozási bevételek elmaradása
miatt, ahol sajnos a magas anyagi jellegű ráfordítások, és az ezzel szemben álló alacsony
értékesítés árbevétele nagyon veszteségessé teszi az ágazatot. Mindenképp szükséges a
vállalkozási szekció felülvizsgálata, és a második félévben az ágazat árbevételének nagyfokú
növekedése. A második félévben a bevételek szintjén javulás várható, főként a
lakásgazdálkodás területén, melyet a megnövelt bérleti díjak eredményeznek. Azonban ezt a
megnövekedett bevételt az ingatlanok állagának megóvására, illetve értékének növelésére
kellene fordítani. A tendenciákat látva vélelmezhető, hogy év végén a Kft. nehéz gazdasági
helyzetbe kerül, ezért mindenképpen meg kell vizsgálni az említett ágazatok működését.

Békés, 2020. szeptember 10.
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