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Nyílt ülés Kenyeres-Zsebics Emőke önkormányzati tanácsadó

L 2017.04.18-án a DAKK Zrt. képviselőivel egy megbeszélést tartott Békés Város
Önkormányzata az Autóbusz végállomásnál jelzett problémákkal kapcsolatban. Az
egyeztetésen Izsó Gábor polgármester, Ladányi Zoltán, a Békés Városi
Rendőrkapitányság rendőrkapitánya. Gyarmati Sándor, a Békési Polgárőrség Közhasznú
Szervezet elnöke. Váczi Julianna, a Békési Kommunális és Szolgáltató Kit ügyvezetője
és Gera István. a DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt. müszaki igazgató-
helyettese vettek részt. A felek megegyeztek, hogy a Polgárőrség és a Rendőrség
sűrűbben ellenőrzik a területet, a DAKK Zrt. visszaveszi a WIFI használatát 18 óra után
hétvégeken, a BKSZ Kfl. pedig átveszi a külső terület takaritását.

2. 2017.04.20-án tartotta meg a Békési Önkormányzati Tűzoltóság soron kővetkező
közgyűlését.

3. 2017.04.21-én került megrendezésre a Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde
szervezésében a Bölcsődék Napja, melyen a rendezvény védnöke. Izsó Gábor
polgármester mondott köszöntőt.

4. 2017.04.21-én került sor Görgényi Tamás festőmüvész Erdő című kiállításának
megnyitójára, melyen Izsó Gábor polgármester mondott köszöntőt.

5. 2017.04.22-én rendezte meg Békés Város Önkormányzata a „Zártkerti Revitalizáció
Békésen-II. ütem” program keretében létrejött bemutatókert kenátadó rendezvényét.
melyen Izsó Gábor polgármester mondott köszöntő beszédet.

6. 2017.04.23-án került megrendezésre a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság
szervezésében a Rendőrség Napja, melyen Izsó Gábor polgármester elismerő oklevelet
adott át Apáti Gyula Mátyás r. fötörzszászlós körzeti megbízottnak.

7. 2017.04.25-én került sor a TOP-5.].2-15-BSI-2016-00002 „Helyi foglalkoztatási
együttmüködések a Békési Járásban” elnevezésű projekt keretében a paktumszervezet
együttműködési szerződésének aláírására Békés Város Önkormányzatától Izsó Gábor
polgármester által.

8. 2017.04.26-án tartotta meg közgyűlését a Közép-Békési Tediletfejlesztési
Önkormányzati Társulás, amely Egyesületté fog átalakulni.
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9. 2017.04.26-án tartotta meg évi rendes közgyűlését a Hétkrajcár Egyesület.
10. 2017.04.27-én rendezte meg a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ a Dózsa utcai

Idősek Klubja 30 éves fennállásának ünnepi megemlékezését, melyen Izsó Gábor
polgármester is részt vett.

II. 2017.04.27-én nyitotta meg Izsó Gábor polgármester a Békés Városi Jantyik Mátyás
Múzeum által berendezett „Ha egy korong mesélni tudna” című kiállítást a Városháza
folyosóján

12. 2017.04.28-án tartotta meg közgyűlését a Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás.
13. 2017.04.28-án került megrendezésre a Köröstarcsa Község műfüves labdarúgó pálya

átadó ünnepsége, melyen Izsó Gábor polgármester vett részt.
14. 2017.04.28-án tartotta meg közgyűlését az Ausztráliai és Békési Polgárok Egyesülete,

melyen Izsó Gábor polgármester is jelen volt.
15. 2017.04.29-én került megrendezésre a Békési Horgász Egyesület III. Suli kupa

elődöntője, melyet Izsó Gábor polgármester nyitott meg.
16. 2017.04.29-én a Békés Város Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesületének ebédjén Békés

Város Önkormányzata képviseletében Deákné Domonkos Julianna az Oktatási, Kulturális
és Sport Bizottság elnöke vett részt.

17. 2017.05.01-én került megrendezésre a II. Békés Megyei „Ki Mit Tud” tehetségkutató
verseny döntője, melyet Izsó Gábor polgármester nyitott meg.

18. 2017.05.03-án került megrendezésre a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
szervezésében a Tűzoltók Napi ünnepsége, melyen Izsó Gábor polgármester elismerő
oklevelet adott át Araczki Zsolt tűzoltó parancsnok-helyettesnek.

19. 2017.05.04-én került ünnepélyes átadásra az Alföld Ambulance Kit részére az új
ügyeleti autó Békés Város Önkormányzata képviseletében Izsó Gábor polgármester által.

20. 2017.05.05-én sajtótájékoztatót tartott Izsó Gábor polgármester a Területi Operatív
Program első körében nyertes pályázatokkal kapcsolatban.

21. 2017.05.05-én a Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általásos Iskola, Óvoda és
Kollégium tartotta meg a végzős diákjainak a ballagási ünnepséget, melyen Izsó Gábor
polgármester mondott beszédet.

22. 2017.05.06-án a Gál Ferenc Főiskola Békési Szakképző Iskola, Gimnázium és
Kollégium tartotta meg a végzős diákjainak a ballagási ünnepséget, meLyen Izsó Gábor
polgármester vett részt.

23. 2017.05.09-én tartotta meg a Békési Kistérségi Társulás a soron következő ülését.
24. 2017.05.09-én tartotta meg az éves közgyűlését a Békés Megyei Katasztrófa- és Polgári

Védelmi Szövetség, melyen Békés Város Önkormányzatának képviseletében Csamai
Mihály közbiztonsági referens vett részt.

25. 2017.05.09-én sajtótájékoztatót tartott Izsó Gábor polgármester és Erdélyi Imola, a
Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfúrdö igazgatója az épület elektromos felújításával
kapcsolatosan.

26. 2017.05.11-én rendezte meg a Reményhír Intézmény Eötvös József Általános Iskolája a
Suli gálájukat, melyen Békés Város Önkormányzatának képviseletében Kálmán Tibor
alpolgármester és Mucsi András, az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális
Bizottság elnöke vettek részt.

27. 2017.05.11-én megrendezésre került a KTI Nonprofit Kü. Dél-alföldi
Közlekedésszervező Iroda szervezésében az önkormányzati menetrendi értekezlet,
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melyen Békés Város Önkormányzatának képviseletében Csamai Mihály közbiztonsági
referens vett részt.

28. 2017.05.12-én került megrendezésre a Közösség-Média-Művelődés Konferencia, melyet
Izsó Gábor polgármester nyitott meg a Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport
és Turisztikai Központbmt

29. 2017.05.12-én rendezte meg a Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum a .‚Körök,
Egyletek, a Civil társadalom története” című vándorkiállílást a Békési Galériában,
melyen Izsó Gábor polgármester mondott köszöntőt.

30. 2017.05.13-án került megrendezésre Békés Város Önkormányzatának családi napja a
„Családbarát munkahely kialakítása Békés Város Önkormányzatánál” cimü pályázat
keretein belül a hivatali dolgozók és családtagjaik részére Dánfokon.

31. 2017.05.13-án a Békési NyuEdíjasok Egyesületének ebédjén Dr. Pálmai Tamás mondott
köszöntő beszédet.

32. 2017.05.13-án került megrendezésre a Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola Tarhosi
Tagiskola szervezésében egy Jótékonysági Koncert a Tarhosi Iskolájáért Alapítvány
javára. A rendezvényen Békés Város Önkormányzata képviseletében Deákné Domonkos
Julianna, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke vett részt.

33. 2017.05.15-én tartották meg a Békési KommunáLis és Szolgáltató Kft Felügyelő
Bizottság ülését.

34. 2017.05.16-án a Békés Város Önkormányzata és a Városi Diáksport Bizottság rendezte
meg Kállai Jenő emlékére az idén 46. EMLÉKVERSENYT atlétika. kézilabda és
kispályás labdarúgás sportágakban. A rendezvényt Izsó Gábor polgármester nyitotta meg.

35. 2017.05.16-án tartott Gyula Város Polgármesteri Hivatalában Perényi Zsigmond
nemzetközi helyettes államtitkár egy tájékoztatót az INTERREG V-A Románia-
Magyarország Együttműködési Programról. A tájékoztatón Békés Város Önkormányzata
képviseletében Kálmán Tibor alpolgármester vett részt.

36. 2017.05.16-án került megrendezésre a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének Békési
Szervezete által a tizenkettedik „KÉSZ díj” átadási ünnepsége a Békési Galéria
dísztermében. Az ünnepségen Izsó Gábor polgármester, Kálmán Tibor alpolgármester,
Támok Lászlóné jegyző, Balázs László, a Pénzügyi Bizottság elnöke, Barkász Sándor
képviselő és Dr. Gosztolya Ferenc képviselő vettek részt.

37. 2017.05.16-án, Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő, egyetemi tanár Dankó Béla,
Békés országgyűlési képviselőjével együtt tartott lakossági fórumot a Kecskeméti Gábor
Kulturális Központban.

38. 2017.05.17-én helyszínbejárást tartott Izsó Gábor polgármester a mezőgazdasági
közmunka keretén belül használt kertekbe, melyen Kálmán Tibor alpolgármester, Dr.
Seres István és Pásztor János képviselők is részt vettek.
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A Békési Kommunális és Szolgáltató Kft. beszámolója a
Közmu nkaprogram keretében elvégzett munkákról

Szelektív, illetve zöldhulladékokat szedünk, illetve betonelemeket gyártunk a Szarvasi úti
telephelyünkön, melyet a helyi sajátosságokra épülő startmunkaprogram keretében végzünk. A
program feladata a zsákok legyártása is.
A Szarvasi úti, illetve a Csabai úti telephelyünkön végezzük el a TMK feladatokat. gépeink.
szerszámaink karbantartását, javítását.
Illegális startmunka programunkban vállaltuk, hogy 30 fö a városban, illetve a
peremkerűletekben szedi az illegális hulladékokat és az illegális szemét körül kaszálást végzünk.
Kerékpárral a műanyag zsákokba gyűjtenek mintegy 25-30 zsák szemetet naponta. Munkájuk
folyamatos gyűjtenek: kerékpárutak, Ady u., Táncsics Mihály u., Veres Péter tér, Nagyken,
Szécsény- kert. külterület, Hatház. Ibrány. Természetvédelmi terület. Oncsa. buszmegállók
körül, Malomasszonykert, József Attila sétány, Ujváros, Malomvég, Kisvasút sor. Bánhida,
Dánfok, körös part, temetők körül, Május 1 park, Párizs, Vásárszél u.
Illegális szemét körüli terület kaszálása: élővíz csatorna partjánál, főútvonalak mentén.
Szécsény- kert, Vásárszél u., Május I park. Mázsaház, Verseny u. vége, Bíróság mögött,
szivattyúházak körül. buszmegállók körül. Puskaporos záportározó, Veres Péter tér, Dánfok,
Természetvédelmi terület, Párizs, Sebők kert, Táncsics Mihály u., Raktár sor, Hajnal u., Dózsa
u., Tátra ii.

Közút programunk fő tevékenysége a város útjainak padkázása, kátyúzása, járda javítása. A
városban folyamatosan megtisztitjuk és helvreigazítjuk az útjelző táblákat.
Padkáztunk: Dánfok, Kőrösi Csoma Sándor u.. Fáy u., Petőfi u.. Kossuth u.. főtér? Karacs Teréz
u.. Fábián u., Szent Pál sor, Cseresznye u., Csabai u.
Kátyúzás: Baky u., Egyenes u., Lenkei u., Kerék u., Erkel Ferenc u., Veres Péter tér
Baky u. járdaátrakás, Damjanich u. járdázás, Szent Pál sor parkoló építés, Mikes u. járdarakás,
Nyíri u. járdajavítás
Belvíz programunk fő tevékenysége árkok tisztitása, burkolása, csatorna kiépítés, vízelvezető
árkok tisztítása, karbajitartása. A szivattyúk takarítása folyamatos voLt, mint esős napokon a
vízleengedés a városban, vápák kialakítása.
Árpád u. betonakna készítés, árokigazítás, Szent Pál sor csapadékcsatorna feletti útburkolatkő
felszedése, árokásás, rézsűzés, új árok kialakítása. Tárház u. támfalrakás. aknatakarítás. Csap u.
árok készítés. Dánfok csapadékelvezető csatornák tisztítása. Szarvasi u. ároktakarítás, Bánvég
aknatakarítás. Malomkert vízelvezető vápák kialakítása. csatornatakarítás, Móricz Zsigmond u.
árokásás, kétoldali rézsűleásás, aknatakarítás, Kőrösi Csoma Sándor u. szintezésre előkészítés,
Bocskai u. zártcsatorna készítés, bejáróbontás, árokásás, rézsűzés, 080/59 hrsz. bejáróbontás.
árokásás, csőfektetés, Galamb u. csőfektetés, Kossuth u. szintezésre előkészítés. belvizvédelmi
szivattyúk ellenörzése, takadtása, dánfoki szivornya takarítása. Váradi u. aknabetonozás

4



Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2017. május 25-i ülésére

Tájékoztató beadott pályázatok alakulásáról

1. A TOP-3.1.1-15 kódszámú felbívásra „Békés-Tarhos kerékpárút építése” címmel
pályázatunkat batáridőben benyújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP-3.1.1-15-BSI-2016-
00001. Pályázati összköltség 399.718.951- Ft, támogatási igény 399.718.953,-Ft, saját erő O Ft.
A pályázat elbírálása még nem történt meg.
2. A TOP-5.2.1-15 kódszámú felhívásra ..Együtt az integráeióért Békésen” címmel
pályázatunkat határidöben benyújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP-5.2. 1-1 5-BS I -2016-
00002. Pályázati összköltség 172.510.930,-Ft Ft, támogatási igény 172.510.930,-Ft, saját erő O
Ft. A pályázat 172.510,930,-Ft támogatást kapott. A támogatási szerződés megkötése vai
folyamatban.
3. A TOP 2.1.3-15 kódszámú felhivásra „Békés, csapadékvíz elvezetés kialakítása”
címmel pályázatunkat határidőben benyújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP-2. 1.3-1 5-BS 1-
2016-00002. Pályázati összköltség 154.305.000,-Ft Ft, támogatási igény 154.305.000,-Ft, saját
erő O Ft. A pályázat elbírálása még nem történt meg.
4. A TOP-1.1.3-15 kódszámú felhívásra „Helyi termelők és termékek piacra
juttatásának segítése” címmel pályázatunkat határidőben benvújtottuk. Támogatási kérelem
száma: TOP-l .1.3-l 5-BS]-2016-00012. Pályázati összköltség 249.999.500,-Ft, támogatási igény
249.999.500,-Ft, saját erő O Ft. A pályázat 249.999.500,-Ft támogatást kapott A támogatási
szerződés megkötése van folyamatban.
5. A TOP-2.1.2-15 kódszámú felhívásra „Az élhetőbb békési városközpontért” címmel
pályázatunkat határidőben benyújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP-2.1.2-15-BSI-2016-
00001. Pályázati összköltség 498.579.000,-Ft, támogatási igény 498.579.000 ‚-Ft, saját erő O Ft.
A pályázat elbírálása még nem történt meg.
6. A TOP-1.1.1-15 kódszámú felhívásra „Békés, ONCSA-i iparterület fejlesztése”
címmel pályázatunkat határidőben benyújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP-1.l.l-15-BSI-
2016-00004. Pályázati összköltség 101.723.190,-Ft, támogatási igény 101.723.190 .-Ft. saját erő
O Ft. A pályázat 101.723.190,-Ft támogatást kapott. A támogatási szerződés megkötése van
folyamatban.
7. A TOP-1.2.1-15 kódszámú felhívásra „Társadalmi és környezeti szempontból
fenntartható turizmusfejlesztés — Dánfok” címmel pályázatunkat határidőben benyújtottuk.
Támogatási kérelem száma: TOP-1.2.1-15-BS1-2016-00007. Pályázati összköltség
309.999.618,-Ft, támogatási igény 309.999.618,-Ft, saját erő O Ft. A pályázat 310.000.000,-Ft
támogatást kapott. A támogatási szerződés megkötése van folyamatban.
8. A TOP-4.1.1-15 kódszámú felhívásra „Békés, gyermekon’osi rendelők kialakitása”
címmel pályázatunkat határidőben benyújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP-4.1.115-BSI-
2016-00022. Pályázati összköltség 59.999.880,-Ft, támogatási igény 59.999.880,-Ft, saját erő O
Ft. A pályázat elbírálása még nem történt meg.
9. A TOP-4.2.1-15 kódszámú felhívásra „Békés, Polgármesteri Hivatal konyha
felújítása” címmel pályázatunkat határidöben benyújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP
4.2.1-15-BS 1-2016-00024. Pályázati összköltség 55.905.400,-Ft, támogatási igény 39.581.023,-
Ft, saját erő 16.324.377,- Ft. A pályázat elbírálása még nem történt meg.
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10. A TOP-3.2.1-15 kódszámú felhivásra „Békés, épületenergetikai beruházások” címmel
pálvázatunkat határidöben benyújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP-3.2.1-15-BSI-2016-
00021. Pályázati összköltség 395.295.145,-Ft, támogatási igény 395.295.145.-Ft, saját erő O Ft.
A pályázat 395.295.145,-Ft támogatást kapott. A támogatási szerződés megkötése van
folyamatban.
11. A TOP-3.2.2-15 kódszárnú felhívásra „Békés, napelem rendszer kialakítása” címmel
pályázatunkat határidőben benyújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP-3.2.2-15-BSI-2016-
00003. Pályázati összköltség 159.823.150,-Ft, támogatási igény 159.823.150,-Ft, saját erő O Ft.
A pályázat elbírálása még nem történt meg.
12. A TOP-4.3.1-15 kódszámú felhívásra „Leromlott Városi területek rehabilitációja
Békés városában” címmel pályázatunkat határidőben benyújtottuk. Támogatási kérelem száma:
T0P43.1-l5-BS1-2016-00010. Pályázati összköltség 519.1 12.500,-Ft, támogatási igény
519.112.500,-Ft, saját erő O Ft. A pályázat elbírálása még nem történt meg.
13. A Belügyminisztérium döntése alapján a Békési Gyógyászati Központ és Gyúgyfürdő
elektromos rendszerének felújítására 29.999.984,-Ft támogatási összeget nyertünk cl, a Saját
erő összege 1.578.947,-Ft. A támogatási összeg felhasználásának határideje 2017. december 31.
A közbeszerzési eljárás lezárult, a kivitelező a Békés — Viii Kü. 5630 Békés, Dózsa György u. 3.
14. Békés Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a
Család-. Ifjúság- és Népesedéspolitikai Intézettől „Családbarát Munkahely” címet nyert cl,
mellyel 700 ezer Forint vissza nem térítendő támogatást kapott. A támogatási szerződés aláírásra
került.
15. Pályázatot nvújtottunk be a 2015. évi tanyafejlesztési programból megvalósított zánkerti
rekultivációs program folytatására, bővítésére. A 4. célterület keretében egyedi támogatási
kérelem benyújtásával igényeltünk támogatást zártkerti fekvésű főldrészlet művelési célú
revitalizációját szolgáló program megvalósítására, amely során közösségi termelés keretében
igazoltan őshonos vagy tájfajta növény kerül ültetésre vagy telepítésre. A pályázat nyert, a
megítélt támogatási összeg 9.100.000,-Ft, saját erőt nem igényel. A programban a kertek
művelése, bekerítése. infrasztuktúra kialakítása van folyamatban.
16. A Nemzeti Szabadidős — Egészség Sportpark Programban való részvételre
határidöben benyújtottuk jelentkezésünket. A Képviselő-testület döntése értelmében S db ..D”
típusú sponpark építését igényeltünk. Saját forrást nem kellett megjelölni. A pályázat elbírálása
még nem történt meg.
I 7. Benyújtottuk pályázatunkat a Nemzetgazdasági Minisztérium, mint Támogató, az
elektromobilitási töltőinfrastruktúra kiépítésének támogatására vonatkozó pályázati
felhívására I db C típusú töltőpont kiépítésével a Békés, Széchenyi tér 21 szám előtti, 1 hrsz-ú
közterületen, Pályázati összköltség 3.200.000,-Ft, támogatási igény 3.200.000,-Ft, Saját erő O Ft.
A pályázat 3.200.000,-Ft támogatást kapott.
18. Határidőben benyújtottuk a VP 6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú Külterületi helyi közutak
fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavitásához, karbantartásához szükséges erő
és munkagépek beszerzése pályázati felhívásra. „Békés, külterületi helyi közutak fejlesztése”
címmel. Pályázati összköltség 93.133.291,-Ft, támogatási igény 79.163.297,-Ft, saját erő
13.969.994 Ft. A pályázat elbírálása még nem történt meg.
19. Békés Város Önkormányzata 135 ezer euró vissza nem térítendő támogatást nyert el egy
konferenciasorozat finanszírozására. Békés városa 2015-ben a testvértelepüléseivel és a
partnervárosaival összefogva nyújtott be támogatási kérelmet EDGE ALONG — Közösségek

6



Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2017. május 25-i ülésére

hálózata. az európai polgári kezdeményezés elemzése az európai demokrácia mentén címmel.
amelyet aztán támogatásra alkalmasnak ítéltek Brüsszelben. A projekt alapján a résztvevö
partnerek öt helyszínen, öt témában tartanak értekezleteket 2016. márciusától egy éven keresztül
egy konferencia sorozaton, amelyből két találkozó, a nyitó és záró rendezvények megrendezését
Békés vállalta magára.
Az Európai Unió Európa a polgárokért programjának célja, hogy segítse a polgárokat az Unió
történelmének. működésének alaposabb megismerésében. az uniós szakpolitikák és
döntéshozatali folyamatok megértésében, miközben aktív szerepvállalásra és demokratikus
részvételre ösztönzi őket. A program emellett kiemelt figyelmet szentel az európai identitás, a
tolerancia és egymás kölcsönös megértésének erősítésére is.
Öt konferencián bemutatásra kerül az európai polgári kezdeményezés beindításának sikeres
megszervezése.
A 2015 — 3436/ 001-001 sz. projekt 40%-os előleggel jelenleg a megvalósítás folyamatban van,
záró rendezvény március 24-25-én került megrendezésre.
20. A csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országoskiterjesztéséhez c.
felhivásra pályázatunkat határidőben benyújtottuk. A támogatási kérelem száma: KÖFOP-1.2.1-
VEKOP-16-2017-00818. Pályázati összköltség 8.956.424,-Ft. támogatási igény 8.956.424 ‚-Ft,
saját erő O Ft. A pályázat 8.956.424,-Ft támogatást kapott.
21. Pályázatot nyújtottunk be a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az
államháztartásért felelős miniszterrel közösen meghirdetett, a Magyarország 2017. évi központi
költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény) 3. melléklet
11. 2. pont a). b) és c) pontok szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
támogatására. A pályázat célja fogorvosi alapellátást szolgáló épület vagy helyiség
infrastrukturális fejlesztése, felújítása. Beruházás költsége bruttó 31.577.280,-Ft, támogatás
bruttó 29.998.416.-Ft, saját erö bruttó 1.578.864,-Ft.
22. Pályázatot nyújtottunk be a nemzetgazdasági miniszter — a belügyminiszterrel és az
emberi erőforrások miniszterével egyetértésben meghirdetett, a Magyarország 2017. évi központi
költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (a továbbiakban: Költségvetési törvény) 3.
melléklet II. 6. pont szerinti Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására. Beruházás
költsége bruttó 4.783.000,-Ft, támogatás bruttó 4.543.850,-Ft, saját erő bruttó 239.150,-Ft.
23. A TOP-l.1.2-16 kódszámú felhívásra „Békés, inkubátorház létrehozása” címmel
pályázatunkat határidőben benyújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP-l .1 .2-I 6-BS 1-2017-
00008. Pályázati összköltség 300.000.000,-Ft, támogatási igény 300.000.000 ‚-Ft, saját erő O Ft.
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Ügyintéző: Fodor Ildikó
Ik. sz.: CI- Ii C ‚2017
]gy: Helyi közszoloáltatási beszámoló

Békés Város Önkormányzata

Izsó Gábor
polgármester részére

Békés
Petöfi Sándor u. 2.
5630

Tisztelt Polgármester ÚrI

Békés Város Önkormányzata ás a DAKK Zrt. között hatályos közszolgáltatási szerződés IV. fejezet

7. pontjában rögzítetteknek megfelelően mellékelten megküldjük a Békés város közigazgatási

határán belül Végzett menetrend szerinti helyi személyszállitás 2016. évi teljesítésére vonatkotö

beszámolót.

Mefléklet: 1 pIci. helyi közszolgáltatási beszámoló

Kecskemét, 2017. április 29.

Tisztelettel:

Fekte Antal
vezérigazgató

DAKK
Dől-aIIdl KzIeP,Is ö’pcnt Zrt.

65Ő0 ttoiwtmtr, ruvur Q.!.
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BESZÁMOLÓ

Békés Város Önkormányzata és a DAKK Zrt. között hatályos menetrend szerinti
helyi személyszállítási tevékenység ellátására vonatkozó közszolgáltatási

szerződés 2016. évi teljesitéséről

Kecskemét, 2017. április 28,

Fékéte Antal
vezérigazgató
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DAKK Zrt. Békés helyi személyszállitas 201G. ávi beszámole

A SZERZÖDES TÁRGyA

A felek között létrejött közszolgáltatási szerződés szerint Békés Város Onkormányzata a
DAKK Zrt. jogelőd társaságát (továbbiakban: szolgáltató) bizta meg 2014. május 01. és
2023. december 31. kozön a szerződés szerinti helyi autóbusz közlekedési hál6zat
működtetésével.

II. A SZOLGÁLTATÁS SZERVEZÉSE

A szolgáltató rendelkezik a menetrend szerinti személyszállitási tevékenység
végzéséhez sziikséges 49/2001. (Yll.22,) KÖVIM rendelet által előírt feltételekkel (Jó
hirnév, szakmai alkalmasság, pénzügyi helyzet).

Az utasok által igénybe vett szolgáltatás állandó minőségének garanciájaként a
szolgáltató 150 9001/2000 Integrált Minőségirányitási Rendszert és 150 14001/2005
Integrált Kőrnyezetirányitási Rendszert müködtet. A szolgáltató a kózszolgáltatási
szerződés tárgyát képző feladatok teljesitéséből adódó kockázatok csokkentése
érdekében rendelkezik biztosításokkal.

A szolgáltató közforgalmú autóbusz-közlekedés igénybevételének feltételeit — a
hatályos rendelkezéseknek megfelelően — Uzletszabályzatban tette közzé.
A helyi közszolgáltatási szerződés tárgyát képző feladatok ellátásába alvállalkozó nem
lett bevonva.

A szolgáltató a beszámolási időszakban a személyszállítást a közszolgáltatási
szerződésben és annak mellékieteiben rögzített feltételeknek megfelelően
folyamatosan biztositotta. A helyi autóbusz közlekedés működtetését a közszolgáltatási
szerződésben meghatározott hálózat üzemeltetésével, járatok teljesitésével, illetve az
utasforgalom által igényelt férőhelyú autóbuszok közlekedtetésével biztosította.
A tárgy évi szolgáltatás teljesítését sztrájk vagy egyéb akadályoztatás nem korlátozta.

iii. IÁRATOK TEUESTÉSE, MENETREND MÓDOSITÁSA

A szolgáltató a helyi menetrendszerinti személyszállítási feladat ellátását a
kózszolgáltatási szerződés 1. sz. melléklete szerinti menetrendben meghatározott
hálózat üzemeltetésével, illetve járatok teljesitésével biztositotta.
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2016, cv zarásakor a helyi árati ulazasi igények kieletesét biztositö jaratok adata az
alábbiak:

mértckegység 2016. lány

Viszonylatok szama db 1.

Járatszam iskolai elózdasi napokon db/nap 22

Jaratszam tarszünetbon munkanapo’.on dblnap 18

Jaratszam szabadnapokon dbjnap O

Jiratszám vasarnapi napokon db/nap 2

2016. évben a helyi szemlyszalhtás teljesitmenye 32,1 ckm volt. melyből a hasznos
(menetrendi) teljesitmány 29.3 ekm, a rezsi km teljesítmény 2,8 ckm volt
A kibocsájtott feröhelykm toljesitmeny 2.537 elhkm Volt.

A helyi járatok a varosi uthilözatból 18,3 km szakaszon közlekedtek

20t6. évben kimaradt járat nem volt, illetve összesen 16 esetben törtent jaratkésés
szotgaltató hibiján kivüli okok miatt. A késett ás kimaradt járatok rargyévi adatait az
alabbi tablazat mutatja be.

mélékegysóg 2016. tény

Kimaradt járatok szima db Q

• ebből a szotiltatd nibijabol kimaradt db Q

Késett jaratok száma db 16

ebből a szolgáltató hibijaból késett db O

IV IARIFÁK, MENETJEGYIK ÉS IIÉRLÉTEK ÉRTÉKESÍTÉSE

Ockésen o helyi autóbuszok berlottel vagy az autóbuszokon megvaltható menetjeggyel
vohetok igenybe. A szolgáltató őssr.onalas es tanuic/nyugijas berleteket forgalmaz
Az utasak berloteikot az autóbusz allomázon ás postan vasirolhatjak meg.

A menotjegyek es bérletek ira 2016 Dan nem valtoztat
A hohri tartikat a hataws jogszabályoknak megtelo:oen a kozszolgatoras szeridde:
meireklete tartalmazza. A helyi tarikkat, bevételeket tanatmazo kimutatas
melloklotben talalható,

A szolgáltató a kormányrendeletben meghatározott utazási kedvezményeket, a helyi
utazási feltételek ás dljszabás megsértése eseten a regionális autóbusz közlekedésben
meghatározott pótdijakat alkalmazta. Az árakat és az árok alkalmazási felteteleit
szolgáltató Üzletszabályzztban tette közzé.
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V. MCGALLOK. UTHÁLOZAT

A zoláltatas igenybevétole a varosban 23 mogallohelyen bizlositott. A szolgaltatD
üzemelteti bökSi autóbusz állomást. Az épületen kit u ás belul folyamatosan elvégzi
a szükséges karbantartási. felújitísi munkákat.
A varos területen fenntartja a saját tulajdonát kópzö megallohelyi oszlúpokat ás
nienetrondi Információs táblákat

VI. SLLMELYI ALLOMANY

A helyi autobusz jaratok icijesitésöhez nincs elkülónitett autobuszvozoto, allomany
rendelve, A forgalmat Dekesi helyi ás regionális forgalomban egyaránt foglaikoztaiott
34 tó autábuszvezotó vezénylés alapján meghatározott létszáma látja cL
A Békés helyi autóbusz kozlekedás szervezési feladatainak ellátasihoz nincs
elkülonsteti szemelyi allomany fenntartva. A he1i tevekertyaég szervezesében 3 tó vesz
részt akik a varos kőrnyeki regionias ás országos személyszállita:i szolgaltatás
Szervezési feladatait is elütjak

A szolgáltató Vezetői es szakmnl irányitól feladatait a 49/2001. (Xll.22.) KÖVIM rendelet
szerinti képzettségű személy latja cL A további munkakörökben foglalkoztatott Összes
munkavállaló megfelel a tovekenységükre vonatkozó szakmai, kepesitési, alkalmassagi
ós eszságűgyi követelmenyeknek.

Vii. JARMŰÁLLOMANV

A Békés helyi autóbusz járatok teljesitesehez nincs elkülön,tett jármu állemany
rendelve. A szolgáltató a helyi járatokat regionális állományú szeló autobuszokkal látja
cl.

A jarmüvek meg1elelö es:tel kai i iapctu’ak, tc1esitik a jogszabalyekban elóinak.a: és az
utasek legfontosabb elvárasalnak megtele;o miászaki ás oztonsigi pramotereket A
járművek zó ntoen egységes megjelenésűek.

Az autobuszok napi karbantartasat. időszakos szemle műveleteit ős tutolavitisit.
fenyezésót, műszaki vizsgara történo lelkeszitesét ás műszaki vizsgiztatásit O
kiholyezelt vizsgaallomáson, a bekéscsabai műszaki telepen a DAKK Zrt. tulajdonaban
levő Auto Univerzal Xft. vogaL

A műszaki meghibasodasok gyors elharitisat műhelygepkocik ás autómentó is segiti. A
forgalom folyamatos fenntartása. illetve a rendkivü’,i esemenyek minél gyorsabb
kezelése érdekebon elegendő tanalek autobusz állomannyal rendelkezik.
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2016. évben személjisdrülessel járö közuti baleetés utas baleset nemtortent. halálos
rimenetelű közüli baleset tevdker.ység vegzese soran sznten nem fordult old. A
Dekes helyi autobusz kozlekedesben elolordulo b esetek alakulasat az labbl táblazat
szemlcaeti -

Ualeseiek
Baleset jeiicge saama (db)
Sajáthibás baleset 1
SajátNbás baleset személy’ serüléssel O
Sajáthibás baleset halálos k,menetellel O
Idegenhibás baleset 1
Idegenhibás baleset szemelyi séwlossel O
Idegenhibas baleset halaloa kimenoteilel O
Utasbaleset O

VIII. UTASIÁJÉKOZTATPS

A szolgaltate integrált utastijekoztatasi, lergalonsirányitasi komplex (fsardver, szoftver)
rendszert üzemeltet.. A szclgalatl helyeken a munkatarsak a kereskedelmi feladatok
ellatasa mellett szóbelI és telefonos Infermációzdast ás más szolgáltatás
igénybovetelével kapcsolatos ügyintózést Is végeznek.

A szolgáltatá internetos honlapja nvw dakk.hu címen érhető cl, ahol utazasi.
dijszabási információk ás menetrendet Is találhatók,

A szolgáltató üzemelteti a helyI utastájékoztatasi feladatokat is elIatö autobusz
állomast A szolgalati helyeken a munkatársak a kereskedelmi feladatok ellátása mellett
szobeli ás telefonos Informáciándást ás inas. a szelgáltatas igenybevélelével
kapcsolatos ügyintezest is végeznek.

A szolgaltató a Békést érintő helyi es regionalis járatokat az autóbusz állomáson,
nsegallóhelyeken. széróanyagokon ás az Interneten hirdette meg. A megállóhelyi
indulási jegyzékeket változás, illetve rongálodas eseten csoreli.

A szolgáltató a megyeszókhelyen Ügylefszotgalazi Irodat tan fenn.

A szolgáltató jogszabalyi kötele;cttsegene mcgfeleloen Uzletszabályzatban tetle
tánc a közforgalmú autobusz kózlekedes rgenyoevetelenek telteteleit, Az
Uzletszabalyzat M autóbuszállomason ás az interneten Is elorheto M utazóközónseg
szamara.

4 helyi kózlekedéssei kapcsolatosan 2D15. evben utaspanasz, közerdekú beieler.tes
nem ekezett.
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IX. TEVÉKENYSÉG És GAZDÁLKODAS ÉRTÉKELÉSE

A szolgáltató a beszámolási időszakban a helyi szoméiyszállitási szogáltatást
közszolgaltatási szerzödesben es annak mellekleteiben rögzitett mennyiségi ös
minőségi relteteleknek megfelelően folyamatosan biztostctta,

A szolgaltaic S kozszolnátatas targyat képzo teveker.ység bevételeiröl es ratoreitasairol
szemályszall,tasi szelgáitatasokrol szöle 1012. évi XLI. torényben rögzítetteknek

meIelelöen elkülonitett nyilantanist vezet. A bcvéw’,ek. illete azan kóltsegek
esetet-en, ahol cgyertelmden meghataro:l’atö. hogy a helyi tevekenységhez
kapcsolhaták. est azek teljes, Oda kapcselödo összege a helyI tevdkvn;egen kertI
elszámolasra Azok a költségek. melyek nem bonthatók egyertelmuen helyi, illetve
regionalís tevékenységre a szetbontasra leginkabb alkalmas paramoter szerint
lmunkaóra. km teljesltmöny jarati bevetel) kerülnek ráosztasra a tevékenységre. A
lentiek alapján összeálhtott Békés Város helyi személyszállitásának eredmenyét és
gazdaságI adatait a csatott melleklet tana Imazza.

2016, évben Bekés helyi közlekedesben nem változtak a tarifák az előző órhoz kepest.
A helyi tömegközlekedes Utas által Iuetett bevétele 42% kel csökkent a bazishoz
kepest, melyet a tanUó bör’etek e!adásának csokkenese ckoz, A menet5eqek
enekesltesebnl származó bevétel 1.8% kal nott a bazis évhez viszorvlr.a

A szocialpolitikai menetdij tamogatas özege 3.1% al csakent a bazlsboz keaest,
Ezen belül a tanule ter.esek utan jaró szocialpal.ttkai mereedil támegatas öss:ege
5,2% kel csökkent a kevesebb cladott bérlet darabszám matt Az Ingyenes utazasok
után kapott szociálpolitikai menetdlj támogatása lakossagszám valtozas mIatt 1,1% kal
csökkent a bazishoz képest,

A fentiek hatasara a Békés helyi szemelyszallltáshoz kapcsoláde 2016. Övi
menetdljbevétclból származó arbevélel (utas által fizetett És szocIálpolitikai menetdlj
támogatás egyúztl összességeben 6,4%-kalvolt alacaenyabb a bácisnil

A pcttI)bcvetclekbC És az egyéb közleredesi tevélcleböl szarmazo bevetol a baz’shcz
e:est2s% es csakkenest mutat

A szotgaltase a bevetelek reaszatcdasa erdekeben tételes És szuropröbaszerű oevetcl
ellenörzö3i vlzsgalz:ekas vegez Az utasok jegy es berietvattasanak elcnorzésére. az
ezzel kapcsolatos ellenőri feladatok etlatásával külső vállalkozót bizott meg.

A szolgáltató működése soron olyan gazdalkodást folytat, ami biztositja a helyi
közlekedés szerződés teljes tartama alatta folyamatos működés penzügyi feltételeit

A Békés helyi szcmélyszállltasi tevékenység finanszlrozasaltoz az enkarmanyzat
ellentötelezést, i,letve normat’v tarnogatást 2016 évben nem fizetett Osszességében
Bekó: helyI szemelyszállltasi tevckenvseg 2016. évi eredménye 2 190 ert veszteseget
mutat
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