
Előterjesztés Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. május 24-i ülésére

Sorszám: Tárgy:

N
I1 Tájékoztató a Képviselő

j j testület két ülése között történt

‚7 I • eseményekről,
Döntéshozatal módja: Vélenzénvező bizottság:

Egyszerű többség --

Tárgyalás módja: Előkészíí ene:

Nyílt ülés Kenyeres-Zsebics Emőke önkormányzati
tanácsadó

1. 2018.04.19-én került megrendezésre a Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Teleky úti
Tagóvodája által a Közlekedési Nap, melyen Dr. Pálmai Tamás alpolgármester vett részt.

2. 2018.04.20-án tartotta meg a Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde a Tavaszi nevelési
értekezletet és Bölcsödék Napját. melyen Izsó Gábor polgármester vett részt.

3. 2018.04.20-án tartotta a Békési Városvédö és Szépítő Egyesület évi soros közgyűlését.
melyen Izsó Gábor polgármester is rész vett.

4. 2018.04.22-én kerük megrendezésre a Békési Horgász Egyesület által a IV. Suli kupa
elödöntője. melynek eredményhirdetésén Izsó Gábor polgármester is közreműködött.

5. 2018.04.23-án rendezte meg a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság a Rendőrség Napját,
melyen Izsó Gábor polgármester Nagy Imre Róbert c.r. zászlóst elismerésben részesítette.

6. 2018.04.23-án a Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás soros ülést tartott, melyen
Izsó Gábor polgármester vett részt.

7. 2018.04.25-én került megrendezésre a Digitális Jólét Program Hálózat Dél-alföldi
Regionális Találkozója, melyet Izsó Gábor polgármester nyitott meg.

8. 2018.04.25-én tartotta meg a Békési Önkormányzati Tűzoltóság az évi soros közgyűlését.
melyen Izsó Gábor polgármester vett részt.

9. 2018.04.26-án tartotta meg a Hétkrajcár Egyesület a soron következő közgyűlését, melyen
Izsó Gábor polgármester is részt vett.

10. 2018.04.26-án rendezte meg a Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum a Fába vésett
örökségünk című kiállítást, melyen Izsó Gábor polgármester köszöntötte a vendégeket.

11.2018.04.27-én érkeztek Békésre a Megyefütás résztvevői, akiket Békés Város
Önkormányzata képviseletében Deákné Domonkos Julianna, az Oktatási. Kulturális és
Sport Bizottság elnöke fogadott egy frissitő erejéig.

12. 2018.04.28-án került megrendezésre a Békés és Környéke Biokultúra Egyesület, Békés
Város Polgármesteri Hivatala, a Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és
Turisztikai Központ és a Tündérkert Baráti Kör csoportja szervezése által a Tündérkert
bemutató, melyen Békés Város Önkormányzata képviseletében Dr. Pálmai Tamás
alpolgármester vett részt.
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13. 2018.04.28-án rendezte meg a Nefelejcs Békési Kulturális és Hagyományőrző Közhasznú
Egyesület az I. Piroslábas Dínomdánom rendezvényt, melyen Izsó Gábor polgármester ás
több képviselő is részt vett.

14. 2018.04.28-án került megrendezésre a II. Tücsöktalálkozó záróhangversenye a Békés
Tarhosi Zenepavilonban. melyen Izsó Gábor polgármester és Deákné Domonkos Julianna,
az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke is részt vett.

15. 2018.04.29-én került megrendezésre a Libás-tanyán a Szent György napi rendezvény,
melyet Izsó Gábor polgármester nyitott meg.

16. 2018.05.01-én került megrendezésre a II. Békés Megyei „Ki Mit Tud” tehetségkutató
verseny döntője Dánfokon a Majális keretein belül, melyet Izsó Gábor polgánTiester nyitott
meg.

17. 2018.05.02-án rendezte meg a Magyar Pünkösdi Egyház Országos Cigánynisszió az
„Iránytű - a roma lányok továbbtanulási esélyeinek növelése érdekében” című projekt
nyitórendezvényét, melyen Izsó Gábor polgármester és Támok Lászlóné jegyző is részt
vett.

18. 2018.05.03-án tartotta meg a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a Tűzoltók
Napi ünnepségüket, melyen Izsó Gábor polgármester Zahorán Gyula parancsnoknak
elismerést nyújtott át a munkájának megbecsüléseként.

19. 2018.05.03-án került megrendezésre a Kosárlabda Országos Diákolimpia Régiós
elődöntöje a Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában, melyet
Kálmán Tibor alpolgármester nyitott meg.

20. 2018.05.03-án tartotta meg a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség évi rendes
közgyűlését, melyen a KETOSZ Szervezet képviseletében Kálmán Tibor alpolgármester
vett részt.

21. 2018.05.05-én a Gál Ferenc Főiskola Békési Szakképző ]skola, Gimnázium és Kollégium
tartotta meg a végzős diákjainak a ballagási ünnepséget, melyen Kálmán Tibor
alpolgármester vett részt.

22. 2018.05.05-én a Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és
Kollégium tartotta meg a végzős diákjainak a ballagási ünnepséget, melyen Izsó Gábor
polgármester mondott beszédet.

23. 2018.05.08-án köszöntötte Izsó Gábor polgármester Tud Lajosné szépkorút 90.
születésnapja alkalmából.

24. 2018.05.09-én tartotta meg értekezletét a Békés Megyei Önkormányzat a TOP-os
pályázatok ÁFA tárgykörben, melyen Békés Város Önkormányzata képviseletében
Holopné dr. Sztrein Beáta osztályvezető voltjelen.

25. 2018.05.10-én rendezte meg Mezőberény Város Önkormányzata a ..Településeinkéfl
című pályázat projektnyitó rendezvényét és sajtótájékoztatóját. melyen Békés Város
Önkormányzata képviseletében Sápi András osztályvezető-helyettes voltjelen.

26. 2018.05.10-én tartotta meg a Kerékpárosbarát Te’epülések Országos Szövetsége a
közgyűlését Szarvason. melyen Izsó Gábor polgármester vett részt.

27. 2018.05.10-én rendezte meg a Reményhír Intézmény Eötvös József Általános Iskolája a
Suli gálájukat, melyen Békés Város Önkormányzatának képviseletében Kálmán Tibor
alpolgármester, Támok Lászlóné jegyző és Mucsi András, az Ügyrendi, Lakásügyi,
Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke vettek részt.
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28. 2018.05.12-én az elmúlt évek sikeres nagytakadtási akcióinak mintájára tavaszi
nagylakadtási akciót szervezett Békés Város Önkormányzata valamint a Békési
Kommunális és Szolgáltató Kit a Dánfoki Cdülöközpontban. A rendezvényt megnyitotta
Békés Város Önkormányzata képviseletében Kálmán Tibor alpolgármester.

29. 2018.05.12-én rendezte meg a Nefelejcs Békési Kulturális és Hagyományőrző Közhasznú
Egyesület a XII. Nefelejcs Vigalmat a békési Tájbázban, melyen Izsó Gábor polgármester
is részt vett.

30. 2018.05.14-én tartotta meg a Belencéres Néptáncegyüttesért Egyesület évi rendes
közgyűlését. melyen új elnöknek, Deákné Domonkos Juliannát. az Oktatási, Kulturális és
Sport Bizottság elnökét választották meg.

31. 2018.05.15-én a Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület közgyűlést tartott,
melyen Békés Város Önkormányzata képviseletében Kálmán Tibor alpolgármester vett
részt.

32. 2018.05.15-én került megrendezésre a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének Békési
Szervezete által a tizenharmadik I,KÉSZ díj” átadási ünnepsége a Békési Galéria
dísztermében. Az ünnepségen Izsó Gábor polgármester, Támok Lászlóné jegyzö. Deákné
Domonkos Julianna. az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke, Mucsi András. az
UgyTendi, Lakásügyi. Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke és Dr. Gosztolya Ferenc
képviselő vettek részt.

Békés. 2018. május 15. I

Izsktor
polgármester

3



Előterjesztés Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. május 24-i ülésére

A Békési Kommunális és Szolgáltató Kft. beszámolója a
Közmunkaprogram keretében elvégzett munkákról

1, Helyi sajátosságokra épülő program:
A betonelem gyártás keretében folyamatosan gveprács téglát gyártottunk 20 fővel. A Szarvasi úti,
illetve a Csabai úti telephelvünkön végezzük el a TMK feladatokat, gépeink, szerszámaink
karbantartását, javítását.
2, Illegális hulladéklerakó-helyek felszámolása startmunka programunkban vállaltuk, hogy 27
fő a városban. illetve a peremkerületekben szedi, az illegális hulladékokat. 10 fővel szelektív
hulladékot gyüjtünk, és a gyűjtőszigeteket karbantartjuk. Kerékpárral a műanyag zsákokba
gyűjtenek mintegy 25-30 zsák szemetet naponta. Munkájuk folyamatos gyűjtenek: Hunyadi ti.

Veres Péter tér, Kőrösi Csoma Sándor u., Fábián u., Dánfok, Sportpálya, kikötő, körös part,
Természetvédelmi terület. Tátra u., Mátra u., Gagarin u., Oncsa, Sebők kert, Elővíz csatorna
mellett, Szécsény kert, Ibrány, Bánvég, Malomvég, Párizs, Hatház, Május I park,
Malomasszonykert. Borosgyán u., Szarvasi u., főútvonalak mellett, kerékpárutak mentén,
buszmegállók körül. Töröksziget,játszóterek. A lakossági jelzések esetén, a lehető leghamarabb a
kérdéses területre megyünk az illegális hulladékért.
Gépi kaszálás: Természetvédelmi terület, Tátra u., Mátra u., Hunyadi u., Gagadn u., Kisvasút sor,
József Attila u., Bíróság mögött. Veres Péter tér.
3, Belterületi közutak karbantartása programunk Fő tevékenysége a város útjainak padkázása,
kátyúzása, járda javítása. A városban folyamatosan megtisztítjuk és helyreigazítjuk az útjelző
táblákat. A feladatok elvégzése a Műszaki osztály kiírása alapján tőrténik.
Padkáztunk: Csabai u.. Cseresznye u.. Kossuth u., főtér. Kőrösi Csoma Sándor u.. Táncsics u..
Petöfi u.. Rákóczi u.. Ady u., Csíkos u.
Kézi nvakazás, gallyazás: Csabai kerékpárút mentén. Körösi Csoma Sándor u., Petöfi u.. Mátra u.,
Tátra u., Csap u.. Bánát u., Bólyai u.. Malomkenjárdás dülö elé védőkorlát kihelyezése, Tavasz u.
járdaátrakás. Lengyel Lajos u.járdázás. Petőfi u. 3 sorosjárdának tükörásás, lapok lerakása

Gépi kaszálás: Petőli u., Cseresznye u., Táncsics u., Csabai u., Ady u., Jantyik u., Kossuth ii.,

Rákóczi u., Legelő u., Gőzmalom sor, Veres Péter tér, Oncsa, Szan’asi u., Fáy u. mellett,
Fürdősétány

4, Belvízelvezetés programunk Fő tevékenysége árkok tisztítása, burkolása, csatorna kiépítés.
vízelvezető árkok tisztítása, karbantartása. A belvízvédelmi szivattyúk takadtása folyamatos volt,
mint esős napokon a vízleengedés a városban. vápák kialakítása. A feladatok elvégzése a Műszaki
osztály kiírása alapján történik.
Dánfok csatomatisztítás. Kemény u. viznyelőakna betonozása, útátvágás, árnktisztítás. Elővíz
csatorna, Dánfok csapadékárokból Fükaszálás. Kút u. árokásás. rézsüzés. Veres Endre u. árokásás.
Kisvasút sor árokfenekelés. Gagarin u.. Szanasi u. ároktakarítás. rézsüzés,
Mederburkolt árkok takadtása: Bartók Béla u.. Bocskai u.. Módcz Zsigmond u., Lengyel Lajos u.,
Gagadn u.
Fűkaszálás: Gőzmalom sor. Puskaporos záportározó. Csallóközi záportározó, Kisvasút sor. Karacs
Teréz élővíz csatorna partjánál, Fáv u.. Csabai u.. Szarvasi u., Táncsics u.
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Tájékoztató beadott pályázatok alakulásáról

1. A TOP-3.1.l-15 kódszámú felhívásra „Békés-Tarhos kerékpárút építése” címmel
pályázatunkat határidőben benyújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP-3.1.l-15-BS1-2016-
00001. Pályázati összköltség 399.718.953,- 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 integrációért Békésen” címmel
pályázatunkat határidöben benyújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP-5.2.l-15-BSI-2016-
00002. Pályázati összköltség 172.510.930,- Ft, támogatási igény 172.510.930,- Ft, saját erő O Ft.
A pályázat 172.510.930,- Ft támogatást kapott. A támogatási szerződés megkötésre került. A
program végrehajtása folyamatban van. az első mérföldköig vállalt feladatok teljesültek.
3. A TOP 2.1.3-15 kódszámú felhívásra „Békés. csapadékvíz elvezetés kialakítása” címmel
pályázatunkat határidöben benyújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP-2. 1.3-1 5-BSI-201 6-
00002. Pályázati összköltség 154.305.000,- Ft, támogatási igény 154.305.000,- Ft. saját erő O Ft.
A pályázat 154.305.000,- Ft támogatást kapott. A támogatási szerződés megkötésre került. Az 1.
és a 2. mérfNdkő teljesítéséhez szükséges dokumentumok benyújtásra kerültek. A kivitelezö
kiválasztásra került. a FIUNUT Epítőipari Szolgáltató Kft (5555 [lunya. Kodály utca 16.) a
költségkereten belüli ajánlatával nyer. A munkaterület átadása megtörtént.
4. A TOP-1.1.3-l5 kódszámú felhívásra „Helyi termelők és termékek piacra juttatásának
segítése” címmel pályázatunkat határidöben benyújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP-1.1.3-
15-BSI-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 megkötésre
került. Az engedélyeket megkaptuk. A kivitelezési közbeszerzési eljárás kiírásra került, a
beérkezett ajánlatokról a képviselő-testület dönt.
5. A TOP-IIi-IS kódszámú felhívásra „Békés. ONCSA-i iparterület fejlesztése” címmel
pálázatunkat határidőben benyújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP-1.l.l-lS-BSI-20l6-
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 megkötésre került. Az
engedélyek megérkeztek. Az 1. mér(ldkőig vállalt feladatok megvalósultak. A kivitelezési
közbeszerzési eljárásra az ajánlatok beérkeztek. nyertes ajánlattevö a Békés Drén Kft (5630
Békés, Petőfi u. 20. sz.). A nyertes ajánlat költségkereten belüli.
6. A TOP-1.2.1-15 kódszámú felhívásra „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható
tudzmusfejlesztés — Dánfok” címmel pályázatunkat határidőben benyújtottuk. Támogatási
kérelem száma: TOP-l .2.1-l 5-BS 1-2016-00007. Pályázati összköltség 309.999.61 8,- Ft,
támogatási igény 309.999.6 18,- Ft, saját erő O Ft. A pályázat 3 10.000.000,- Ft támogatást kapott.
A támogatási szerződés megkötésre került. A tervezési munkák elkészültek. a hullámszörf
medencére még nem kaptuk meg az építési engedélyt.
7. A TOP-3.2.l-l5 kódszámú felhivásra „Békés, épületenergetikai beruházások” címmel
pályázatunkat határidöben benvújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP-3.2. l-l 5-BS 1-2016-
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 megkötésre került. Az I.
mérföldkő teljesítéséhez szükséges dokumentumok benyújtásra kerültek. A közbeszerzési eljárást
elindítottuk.
8. A TOP-3.2.2-15 kódszámú felhívásra „Békés, napelem rendszer kialakítása” címmel
pályázatunkat batáridöben benyújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP-3.2.2-l5-BSI-2016-
00003. Pályázati összköltség 159.823.150,- Ft, támogatási igény 159.823.150,- Ft, saját erő O Ft.
A pályázat 159.823.150,- Ft támogatást kapott. A támogatási szerződést megkötöttük, a más
pályázatokkal való átfedések miatt annak módosítása folyamatban van.
9. A TOP-4.3.1-15 kódszámú felhívásra „Leromlott városi területek rehabilitációja Békés
városában” címmel pályázatunkat határidőben benyújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP
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4.3.l-15-BSI-2016-00010. Pályázati összköltség 519.112.500,- Ft, támogatási igény
519.112.500,- Ft. saját erő 0 Ft. A pályázat 519.112.500.- Ft támogatást kapott. A támogatási
szerződés aláírásra került. a tervezési munkák folyamatban vannak.
10. A Nemzeti Szabadidős — Egészség Sponpark Programban való részvételre hatáddöben
benyújtottukjelentkezésünket. A Képviselő-testület döntése érte’mében 5 db „D’ típusú sportpark
építését igényeltünk. Saját forrást nem kellett megjelölni. I db „D” típusú sportpark épitésre
kaptunk lehetőséget. A helyszín a Baky-Ady utca sarkán felmérésre került.
11. Határidőben benyújtottuk a VP 6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú Külterűleti helyi közutak
fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, 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 megtörtént az igényeltek szerinti támogatást kapott.
12. A csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer Országos kiterjesztéséhez c.
felhívásra pálvázatunkat határidöben benyújtottuk. A támogatási kérelem száma: KOFOP-l.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. A támogatási szerződés megkötésre
került, pályázat megvalósítása folyamatban van.
13. Pályázatot nvújtottunk be a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháziartásért
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 Ónkormányzati 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 erő bruttó
1.578.864,- Ft. A pályázat 29.998.416,- Ft támogatást kapott.
[4. A TOP-l.l.2-16 kódszámú felhívásra „Békés, inkubátorház létrehozása” címmel
pályázatlLnkat határidőben benyújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP-l.l.2-l6-BSI-20l7-
00008. Pályázati összköltség 300.000.000,- Ft, támogatási igény 300.000.000,- Ft. saját erő 0 Ft.
A pályázat elbírálása még nem történt meg.
15. Az INTERREG V-A ROMANIA-HUNGARY PROGRAMME “Partnerség egy jobb
jövőért’. Prioritási tengely: PÁl - Közös értékek és erőforrások közös védelme és hatékony
felhasználása. Beruházási priodtás: 6/c természeti és kulturális örökség megóvása, védelme.
elösegítése és fejlesztése (Együttműködés közös értékek és eröforrások terén) . Békésre eső összes
kőltség 844.613 €‚ igényelt támogatás 802.382 €‚ Saját erő 42.231 €. Nagyszalontával és a két civil
szervezettel együtt az összköltség 2.997.387,86 €. A pályázat támogatást kapott, a támogatási
szerződés megkötésre került.
t6, Az EFOP-l.2.1 1-16 Esély Otthon felhívásra „Esélyt a fiataloknak - Békés város
itj úságsegítő programja” címmel pályázatunkat határidőben benyújtottuk. Támogatási kérelem
száma: EFOP-l.2.l 1-16-2017-00046. Pályázati összköltség 200.000.000,- Ft, támogatási igény
200.000.000,- Ft, saját erő O Ft. A pályázat 200.000.000,- Ft támogatást kapott. A támogatási
szerződés megkőtésre került. a szükséges tervdokumentáció elkészült.
17. A TOP-2.l.2-l6 kódszámú felhívásra „Az élhetőbb békési városközpontért” címmel
pályázatunkat határidőben benyújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP-2.1.2-16-BSI-2017-
00007. Pályázati összkőltség 299.999.908,- Ft, támogatási igény 299.999.908.- Ft. saját erö O Ft.
A pályázat 299.999.908,- Ft támogatást kapott. A támogatási szerződés megkötése megtörtént. a
tervezési munkák folynak.
18. A TOP-2.l.3-l6 kódszámú felhívásra „Békés, csapadékvíz elvezetés kialakítása II. ütem”
címmel pályázatunkat határidőben benyújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP-2.1.3-16-BS1-
2017-00011. Pályázati összköltség 378.399.040,- Ft, támogatási igény 378.399.040,- Ft, saját erő
O Ft. A pályázat 378.399.040,- Ft támogatást kapott. A támogatási szerződés megkötésre került, a
tervezési munkák folynak.
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19. A TOP-3.2.1-16 kódszámú felhívásra „Békés, épületenergetikai beruházások 2. ütem”
címmel pályázatunkat határidőben benyújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP-3.2.I-16-BS1-
2017-000 19. Pályázati összköltség 219.068.334,- Ft, támogatási igény 2 19.068.334,- Ft, saját erő
o Ft. A pályázat 219.068.334,- Ft támogatást kapott. A támogatási szerződés megkötésre került, a
más pályázatokkal való átfedés miatt annak módosítása megtörtént.
20. A TOP-3.2.1-16 kódszámú felhívásra „Békés, épületenergetikai beruházások 3. ütem”
címmel pályázatunkat határidőben benyújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP-3.2.l-16-BSI-
2017-000 19. Pályázati összköltség 205.994.000,- Ft, támogatási igény 205.994.000,- Ft, saját erő
o Ft. A pályázat 205.994.000,- Ft támogatást kapott. A támogatási szerződés megkötésre került, a
tervezési munkák folynak.
21. A TOP-1.4.l-12 kódszámú felhívásra „Békés, Korona utcai óvoda tomaszoba kialakítása”
címmel pályázatunkat határidőben benyújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP-1.4.1-16-BSI-
2017-00012. Pályázati összköltség 49.999.900,- Ft, támogatási igény 49.999.900,- Ft, saját erő O
Ft. A pályázat 49.999.900,- Ft támogatást kapott. A támogatási szerződés megkötésre került, a
tervezés van folyamatban.
22. A Magyar Labdarúgó Szövetség által kiírt telephely korszerűsítési programra határidőben
benyújtottuk pályázatunkat. Pályázati összköltség 9.017.000,- Ft, támogatási igény 70%, saját erő
2.705.100,- Ft. Az elbírálás megtörtént, az igényelt támogatási összeggel azonos összegben nyert a
pályázat.
23. A Földművelődésügyi Minisztérium ZP-l-2017 kódszámú zártkerti besorolású
fNdrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések
támogatására kiírt pályázatára határidöben benyújtottuk pályázatunkat. Az összköltség 9.999.980,-
Ft, támogatási igény 100%, saját erő O Ft. A pályázat elbírálása megtörtént, 9.634.220,- Ft
támogatást kapott.
24. A népi építészeti emlékek és a műemléki értéket képviselő vidéki épített örökség
megóvása, megőrzése, fenntartása érdekében a Népi Építészeti Program létrehozásáról szóló
1601/2016. (XI. 8.) Korm. határozatban foglalt kormányzati szándékkal összhangban —

veszélyeztetett népi építészeti örökségünk, a népi műemlékek, a műemléki értéket képviselő
vidéki épített örökség megóvása, megőrzése, fenntartása érdekében — a Népi Építészeti Program (a

továbbiakban: Program) megvalósítása keretében a Miniszterelnökség megbízásából a Lechner

Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, mint
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 49. -a szerinti

lebonyolító szerv (a továbbiakban: Lebonyolító) támogatási felhívást tett közzé, melyre a Durkó u.

8. ingatlan felújításával pályáztunk. A pályázati összköltség bruttó 10.000.000,- Ft, az igényelt
támogatás mértéke 50%, azaz bruttó 5.000.000,- Ft, a saját erő mértéke 50%, azaz bruttó

5.000.000,- Ft. A pályázat elbírálása még nem történt meg.
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BESZÁMOLÓ

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

szerződés 2017. évi teljesítéséről

Kecskemét, 2018. április 27,

Fekete Antal
vezérigazgató
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DAKK Zrt. Békés helyi személyszállitás 2017. évi beszámoló

A SZERZŐDÉS TÁRGYA

A felek között létrejött közszolgáltatási szerződés szerint Békés Város Önkormányzata a
DAKK irt. jogelöd társaságát (továbbiakban: szolgáltató) bízta meg 2014. május 01. és
2023. december 31. között a szerződés szerinti helyi autóbusz közlekedési hálózat
működtetésével.

II. A SZOLGÁLTATÁS SZERVEZÉSE

A szolgáltató rendelkezik a menetrend szerinti személyszállítási tevékenység
végzéséhez szükséges 49/2001. (Xll.22.) KÖVIM rendelet által előírt feltételekkel Uó
hírnév, szakmai alkalmasság, pénzügyi helyzet).

Az utasok által igénybe vett szolgáltatás állandó minőségének garanciájaként a
szolgáltató EN 50 9001:2008 Integrált Minöségirányítási Rendszert és 150 14001:2004
Környezetközpontú Irányítási Rendszert működtet. A szolgáltató a közszolgáltatási
szerződés tárgyát képző feladatok teljesítéséből adódó kockázatok csökkentése
érdekében rendelkezik biztosításokkal.

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

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

Ill. JÁRATOK TELJESÍTÉSE, MENETREND MÓDOSÍTÁSA

A szolgáltató a helyi menetrendszerinti személyszállítási feladat ellátását a
közszolgáltatási szerződés 1. sz. melléklete szerinti menetrendben meghatározott
hálózat üzemeltetésével, illetve járatok teljesítésével biztosította.
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DAKK Zrt. Békés helyi személyszállitás 2017. évi beszámoló

2017. év zárásakor a helyi járati utazási igények kielégítését biztosító járatok adatai az
alábbiat

mértékegység 2017. tény

Viszonylatok száma db 1

Járatszám Iskolai előadási napokon db/nap 23

Járatszám tanszünetben munkanapokon db/nap 18

Járatszám szabadnapokon db/nap O

Járatszám Vasárnapi napDkon db/nap 2

2017. évben a helyi személyszállítás teljesítménye 31,8 ekm volt, melyből a hasznos
(menetrendi) teljesítmény 29,0 ekm, a rezsi km-teljesítmény 2,8 ekm volt.
A kibocsájtott férőhelykm teljesítmény 2512 efbkm volt.

A helyi járatok a városi úthálázatból 18,5 km szakaszon közlekedtek.

2017. évben 7 esetben történt járat kimaradás, ebből 4 esetben az autóbuszok műszaki
hibája miatt. 2017. évben járatkésés nem fordult elő. A késett és kimaradt járatok
2017. évi adatait az alábbi táblázat mutatja be.

mértékegység 2017. tény

Kimaradt járatok száma db 7

- ebből a szolgáltató hibájából kimaradt db 4

Késett járatok száma db O

- ebből a szolgáltató hibájából késett db O

IV. TARIFÁK, MENUJEGYEK ÉS BÉRLETEK ÉRTÉKESÍTÉSE

Békésen a helyi autóbuszok bérlettel vagy az autóbuszokon megváltható menetjeggyel
vehetők igénybe. A szolgáltató ősszvonalas és tanuló/nyugdíjas bérleteket forgalmaz.
Az utasok a bérleteiket az autóbusz-állomáson ás a postán vásárolhatják meg.

A menetjegyek ás bérletek árai 2017-ben nem változtak.

A helyi tarifákat a hatályos jogszabályoknak megfelelően a közszolgáltatási szerződés
melléklete tartalmazza. A helyi tarifákat, bevételeket tartalmazó kimutatás a
mellékletben található.

A szolgáltató a kormányrendeletben meghatározott utazási kedvezményeket, a helyi
utazási feltételek ás díjszabás megsértése esetén a regionális autóbusz-közlekedésben
meghatározott pótdijakat alkalmazta. Az árakat ás az árak alkalmazási feltételeit a
s2olgáltató Úzletszabályzatban tette közzé.

3
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DAKK Zrt, Békés helyi személyszállítás 2017. évi beszámoló

V. MEGÁLLÓK, ÚTHÁLÓZAT

A szolgáltatás igénybevétele a városban 24 megállóhelyen biztosított. A szolgáltató
üzemelteti a békési autóbusz-állomást. Az épületen kívül és belül folyamatosan elvégzi
a szükséges karbantartási, felújitási munkákat.

A város területén fenntartja a saját tulajdonát képző megállóhelyi oszlopokat ős
menetrendi Információs táblákat.

VI. SZEMÉLYI ÁLLOMÁNY

A helyi autóbusz járatok teljesitéséhez nincs elkülönített autóbuszvezetői állomány
rendelve. A forgalmat Békési helyi és regionális forgalomban egyaránt foglalkoztatott
42 fő autóbuszvezető vezénylés alapján meghatározott létszáma látja el.

A Békés helyi autóbusz-közlekedés szervezési feladatainak ellátásához nincs
elkülönített személyi állomány fenntartva, A helyi tevékenység szervezésében 6 fő vesz
részt, akik a város környéki regionális és országos személyszállítási szolgáltatás
szervezési feladatait Is ellátják.

A szolgáltató vezetői ős szakmai irányítói feladatait a 49/2001. (Xll.22.) KÓVIM rendelet
szerinti képzettségű személy látja el. A további munkakörőkben foglalkoztatott Összes
munkavállaló megfelel a tevékenységükre vonatkozó szakmai, képesítésí, alkalmassági
és egészségügyi követelményeknek.

VII. JÁRMŰÁLLOMÁNY

A Békés helyi autóbusz járatok teljesítéséhez nincs elkülönített jármű állomány
rendelve. A szolgáltató a helyi járatokat regionális állományú szóló autóbuszokkal látja
el

Ajárművek megfelelő esztétikai állapotúak, teljesítik a jogszabályokban elöírtakat és az
utasok legfontosabb elvárásainak megfelelő műszaki és biztonsági paramétereket. A
járművek döntően egységes megjelenésűek.

Az autóbuszok napi karbantartását, időszakos szemle műveleteit és futójavitását,
fényezését, műszaki vizsgára történő felkészitését és műszaki vizsgáztatását a
kihelyezett vizsgaállomáson, a békéscsabai műszaki telepen a DAKK 2rt. tulajdonában
lévő Autó Univerzál Kit. végzi.

A műszaki meghibásodások gyors elhárítását műhelygépkocsik és autómentő is segíti. A
forgalom folyamatos fenntartása, illetve a rendkívüli események minél gyorsabb
kezelése érdekében elegendő tartalék autóbusz állománnyal rendelkezik a társaság.
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2017. évben személyi sérüléssel járó közúti baleset és utasbaleset nem történt. Halálos
kimenetelű közúti baleset a tevékenység végzése során szintén nem fordult elő. A
Békés helyi autóbusz-közlekedésben előforduló balesetek alakulását az alábbi táblázat
szemlélteti:

. Balesetek
Baleset jellege

szama (db)
Sajáthibás baleset 2
Sajáthibás baleset személyi sérüléssel Q
Sajáthibás baleset halálos kimenetellel O
Idegenhibás baleset O
Idegenhibásbaleset személyi sérüléssel O
ldegenhibás baleset halálos kimenetellel O
Utasbaleset O

VIII. UTASTÁjÉKQIFATÁS

A szolgáltató integrált utastájékoztatási, forgalomirányitási komplex (hardver, szoftver)
rendszert üzemeltet. A szolgáltató üzemelteti a helyi utastájékoztatási feladatokat is
ellátó autóbusz-állomást. A szolgálati helyeken a munkatársak a kereskedelmi
feladatok ellátása mellett szóbeli és telefonos információadást és más, a szolgáltatás
igénybevételével kapcsolatos ügyintézést Is végeznek.

A szolgáltató internetes honlapja a www.dakk.hu címen érhető el, ahol utazási,
dijszabási információk és menetrendek is találhatók.

A szolgáltató a Békést érintő helyi és regionális járatokat az autóbusz-állomáson,
megállóhelyeken, szóróanyagokon és az interneten hirdette meg. A megállóhelyi
indulási jegyzékeket változás, illetve rongálódás esetén cseréli.

A szolgáltató a megyeszékhelyen ügyfélszolgálati Irodát tart fenn.

A szolgáltató jogszabályi kötelezettségének megfelelően Üzletszabályzatban tette
közzé a közforgalmú autóbusz-közlekedés igénybevételének feltételeit. Az
Üzletszabályzat az autóbusz-állomáson és az Interneten is elérhető az utazóközőnség
számára.

A helyi közlekedéssel kapcsolatosan 2017. évben 1 db jogtalan utaspanasz érkezett az
autóbuszvezető munkavégzésére vonatkozóan. A szolgáltatással kapcsolatosan
közérdekű bejelentés nem érkezett.

S
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IX. TEVÉKENYSÉG ÉS GAZDÁLKODÁS ÉRTÉKELÉSE

A szolgáltató a beszámolási időszakban a helyi személyszállítási szolgáltatást a
közszolgáltatási szerződésben és annak mellékleteiben rögzített mennyiségi és
minőségi feltételeknek megfelelően folyamatosan biztosította.

A szolgáltató a közszolgáltatás tárgyát képző tevékenység bevételeiről és ráforditásairól
a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvényben rögzítetteknek
megfelelően elkülönített nyilvántartást vezet.

A tulajdonosi elvárásoknak megfelelően 2017. január 1-töl a közlekedési központok
egységes elvek alapján határozzák meg a költségek és bevételek elszámolásának
módját, ami miatt egyes költségsorok tartalma eltérhet a bázis adatoktól.

A bevételek, illetve azon költségek esetében, ahol egyértelműen meghatározható, hogy
a helyi tevékenységhez kapcsolhatók, ott azok teljes, oda kapcsolódó összege a helyi
tevékenységen kerül elszámolásra. Azok a költségek, melyek nem bonthatók
egyértelműen helyi, illetve regionális tevékenységre, a szétbontásra leginkább alkalmas
paraméter szerint (munkaóra, km teljesítmény, járati bevétel) kerülnek ráosztásra a
tevékenységre. A fentiek alapján összeállított Békés város helyi személyszállitásának
eredményét és gazdasági adatait a csatolt melléklet tartalmazza.

2017. évben Békés helyi közlekedésben nem változtak a tarifák az előző évhez képest.
A helyi tömegközlekedés utas által fizetett bevétele 11,0%-kal csökkent a bázishoz
képest. Ajelentős bevétel csökkenést a tanuló bérletek eladásának csökkenése okozza,
mely 11,8%-kal csökkent. 2017. évben csökkente a menetjegyek értékesítéséből
származó bevétel is, a csökkenés mértéke 3,2%.

A szociálpolitikai menetdíj-támogatás összege 7,1%-kal csökkent a bázishoz képest.
Ezen belül a tanuló bérletek után járó szociálpolitikai menetdíj-támogatás összege
11,B%-kal csökkent a kevesebb eladott bérlet darabszám miatt, Az ingyenes utazások
után kapott szociálpolitikai menetdij-támogatás a lakosságszám változás miatt 1,2%-kal
csökkent a bázishoz képest.

A fentiek hatására a Békés helyi személyszállitáshoz kapcsolódó 2017. évi
menetdíjbevételböi származó árbevétel (utas által fizetett és szociálpolitikai menetdij
támogatás együtt) összességében 6,4%-kal volt alacsonyabb a bázisnál.

A pótdíjbevételekből származó bevétel a bázishoz képest jelentősen csökkent,

2017. évben a minimálbér-emelésnek és a garantált bérminimum-emelésnek a Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium közvetlen vagy közvetett tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó
egyes többségi állami tulajdonú gazdasági társaságokra gyakorolt hatásairól, valamint a
bérfejlesztéshez szükséges forrás biztosításáról szóló 1160/2017. (Ill. 22.) Korm.
határozatban foglaltak szerint a DAKK Zrt. <saját és leánytársaságai) bérfejlesztésének
elientételezésére 453 eFt-ot kapott a Békés helyi személyszállitás tekintetében a
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bérfejlesztés hatásának kompenzálására. A kapott támogatás 2017. évben az egyéb
bevételek között elszámolásra került, a bérfejlesztés többletkőltsége összesen

484 eFt volt.

A szolgáltató a bevételek realizálódása érdekében tételes és szúrópróbaszerű bevétel
ellenőrzési vizsgálatokat végez. Az utasok jegy és bérletváltásának ellenőrzésére, az
ezzel kapcsolatos ellenőri feladatok ellátásával külső vállalkozót bízott meg

A szolgáltató működése során olyan gazdálkodást folytat, ami biztosítja a helyi

közlekedés szerződés teljes tartama alatta folyamatos működés pénzügyi feltételeit.

A Békés helyi személyszállítási tevékenység finanszírozásához az önkormányzat

ellentételezést, illetve normatív támogatást 2017. évben nem fizetett. Összességében a
Békés helyi személyszállítási tevékenység 2017. évi eredménye 3.969 eFt veszteséget
mutat. A 2017. évi veszteség megtérítéséhez 3.969 eFt ellentételezés megfizetése
szükséges az Önkormányzat részéről, melynek megfizetését kéri a DAKK Zrt, 2017. évre
vonatkozóan.
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Melléklet/l. oldal

Adatszolgáltatás Békés Város Önkormányzata és a DAKKZrt. között hatályos, Békés helyi menetrend szerinti

személyszállításI tevékenység ellátásra vonatkozó kőzszolgáltatási szerződéshez

Üzemi, Utazási teljesítmények, bevételek részletezése

Üzemi teljesltményi jellemzők

ménéke s’nkg 2016 4” 2017,8v terv 2017.8v 2018.8v terv
1. A tevékenyt ézhez kapcsolódó kilométer relletitmény ezer km 32,1; 3Qj 315áL 31.8

29,3; 29,2 29,0 29.0
3..Rezsl kilométer tel)esltmény ezzrkm 238 5
4. Férőhelykilométer ezer fhikm 2587 2 5t7 2 312 2 512

II. Utazást teljesltményl jellemtők

ménékernég 2016.4v I 2017. Év terv 2017, I zota. Év terv
1. StatisztikaI utasszám ezer utas 1971 197 172j 172
2. Menetjegyek ezer utas 3 3 M 3
3. Össavonalas bérletek ezer has O O ..-..-.__........2
4. Tanuló/nyugdíjas bért etek ezer utas 194 194 169 169
5. StatIsztIkai utaskllométer teljesltmény ezer utaskm 747 147 — 655 653
6. Menetjegyek ezer utaskm 11 11 11 11
7. Összvonal as havi És féthavl bérletek ezer utaskm O O 0
S. ranuló/nyugdíjos bérletek ezer utaskm 736 736 644 644

CL Utazási Igazolvány adatok

méfltkerflée 2016. Év 2017. Év terv 2017.8v 2018. Év terv
Mnet.kgyek szdma db/év 2 703 2 703 — 2 613 2 513

2. Összvonalas bérletek db/év ol O 1
3. Tanutó/nyugdljas bérletek száma db/év 1 csal 3 060 2 699 2 698

. Tarllák (sz adott évben utoljára érvényes adatok, ÁFÁ’vsll
m4n4heség 2035. Év 2017. Év terv 2017, óv 2018. Év terv

1. Menetjegvek FI/db 130 130 130 130
2. Özazsoratas havi bérlet Ftldb 3 480 3 450 3 480 3 480

3. Tariuló/nyzdíjas bérlet Ft/db I 1501 1 150 1 150 1 150

4. A bevezetét napja 2013.01.011 2013.01.01 2013.01.01 2013.01.01

V. Bevételek (ÁFA néIklil)

ménékeg’ég 2016. Év 2017. Év terv 2017. Év 2018. Év terv

1. Utas áleal Szetett menetdO bevételek E Ft 3 048L 3 048 2 713 2 713
2. Menetjeevek E FI 277 277 268 268
3. Összvonalas havi bérlet E Ft “1! O 2 2
4. Tanuló/nyugdijas bérlet E Ft 2 771 2 771 2 443 2 443
5. Szodálpollttkai menetdlftámoptás E Ft 7 414 7 393 6 887 S 587
6Ta/flyuj!sbérletután EFt 4120

._.

7. Ingyenes utazások után E Ft 3 294 3 273 3 254 3 254
8. Pótdíj bevételek E Ft 27 27 17 12
9. Egyéb közlekedési bevételek E Ft 391 420 ‘4 O

10. Támogatások E Ft 0 453 453 1 144
11.Helsjzözlekedés állami normativ támogatása — I Ft O 0 O O
12. Önkormányzati támagatát E Ft 0 O O 0
13. Helyi közlekedés állami bértámagatása t Ft 0 453 453 I 144
14. Bevételek ötazesen, ellentételezés nélkül E Ft 10 8801 11 341 10 066 10 756
15. Önkormá nyzati el letstételezés E Ft

0

O 0 O
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Eredmény elszámolása

L Bevételek adatok eFt za

2016.év 2C17.évtw. I 2017.év 20 18. óv ev.

1. Utas által fizetett menetdij bevételek 3 042 3 068 2 713 2 713
2. Fogyasztói árkiegjSzociálpolitika, monetdi)-jmogatás 7 414 7393 887 6 887

3. Pótdij bevézeec 27 27 27 12
4. Egyéb kozlekedési beéteIek 391 873 -4

S Támogatás — -— —— O O 453 1 144
5.1. Helyi kózlekedés állam normatv támogatása O O O O

5.2. Önkormányzat: támogatás O O O
5.3. Hely kozekedés állami oértámogatása • O O 453 1 144

6. Bevételek összesen elsentételezés nélkül (1S. 6gw) J 10 880 11 341 10 066 10 756

IL Költségek ráfcrdltások

2016.4v 2017.évW 2017.óv 2028.évw.

I. Kőrvetlen költségek. ráfordítások —______________ 12 881 13764 14 516
1.1. Üzemeltetés közvetlen személyi jellegd költsége 4 245 4 658 S 202 S 724

— 2 939 2. ..222
1.2.1. üzemanyag költség 2 683 2 965 2 748 2 780

1.2.2. Moja1kenöanyag 74 74

1.2.3. Gumiköltség 176 176 169 173

1.2.4. Egyéb üzemeltetési anyagkóltsé 6 6 6 7

2.3. Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége 340 495 399 407

2.4,Karbantartásközvetlenkőhsége
‚..‘.. 217........ .2JZL....

1.4,1. Karbant. közvetlen anyag ás egyéb költsége 44 44 41 35
1.4.2. Karbantartás személyi alI. költsége 59 58 50 53
1.4.3. Harmadik tél által végzett karb. költsége 3 007 3 215 2 781 2 988

.. 5° -______
- 2

3.6. Eszközpótlásfllnansz(rozás 2 198 2 022 2 263 2 337

2.61 Gördülő_3llománvértékeseszvk 2 007 1 831 2 201

1.6.2. Gördülő áll. egy. un. költséggjszvk 9 — 9 7 7

1.63. Egyéb eszköz értékesökkenése szvk 182 182 55 60

1.7. Alvállalkozásba kIadott szemsrev.költségg_, O O O O
2. Közvetett költségek 789 955 463 476

2.1. Forgalmi általános költségek 443 442 __Jy 270

2.2. Műszaki általános költségek 55 55 25 24
2.3. Társasági általános költségek 292 458 179 182

3 Költségek rálordltások Összesen 13 670 14 721 14 035 14 992

Ill. Elszámolás

2016.év 2017.évw. 2017.év 2028.üvw,

1. Fedezeti összeg (i$.-ll.1.) -2 031 -2 325 -3 506 •3 750

2. 8.wétkkkeI rm fedeznI Indokolt költségek (1.6.83,) .2 790 •3 380 -3 969

3. Szánvtottnyereségtartalom 0 Ül O O
4. Ellentételezési szúkséglet (.1Ml. + 83) 2 790 3 380J 3 969 4 236

5. Elszámolásnál már figyelettbe vett ellentétéezés 0 O O O

6. Még elszámolandó eBentételezks (18.4.. 185.) O O

7. A tevékenység adózás előtti eredménye •2 790) -3 380 .3 969 4 2361
ol

• A Kormánya mini má beremtién nek ás a ga rszntá it bérmi ni mum-emelésnek a Nerszet. Fej esnás Mtn sztériun

közvetlen vagy krázvetelt tulajdonosi oggyakorlása alá tartozó egyes többségi állami tulajdonű gazadsági társasagra

gyakorOlt hatásaitól. valamint bér’ejdosztéshez szükséges forrás sialositásárá szóló 1160/2017.1111.22.) Korm,

határozatban jovahagyott mértékű támogatás usszege.
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4 EMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM
RFP JOGI ÉS FELÜLVIZSGÁLATI
ŐOSZTÁLY

T.RGY; Értesítés szabálytalansági eljárás
elendeléséröl

IKTATÓSZÁM: NGM/14192/L/2018

Petöfi u. 2.

TISZTELT POLGÁRMESTER ÚRI

Ezúton tájékoztatom, hogy Békés Város Önkormányzata Kedvezményezett TOP-1.1.1-15-BSI-2016-
00004 azonosító számú, „Békés, Oncsa-i iparterület fejlesztése” c[mü projektje kapcsán a 2014-2020
programozási időszakban sz egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának
rendjéről Szóló 272/2014. (Xl. 5.) Korm. rendelet(a továbbiakban: Rendelet) 159.5(3) bek. alapján

szabálytalansági eljárás meginditásáról

döntöttem sz alábbiakban részletezett szabálytalansági gyanúra tekintettel. A Rendelet 160. (2) bek.
alapján a szabálytalansági eljárás meginditásáról, illetve a projekttel szemben felmerült gyanúbejelentés
tartalmáról jelen levelem útján tájékoztatom.

A Kedvezményezett 2018. 03. 19. napján idöközi elszámolást nyújtott be, mely a projekt-előkészítési
költségek elszámolására irányul. A Kedvezményezett a projekt-elökészltési feladat ellátására a KBC
Békés Megyei Települések Fejlesztéséért Nonprofit Kft.-vel kötött szerződést.
A beszerzési eljárásban 5 árajánlat érkezett be, amelyek közül a legalacsonyabb ellenszolgáltatásért a
Pályázati Klinika Kft. vállalta a feladat ellátását, ajánlatuk 3 500 000 Ft÷0 Ft áfa értékű, mivel az
ajánlattevö alanyi áfa mentes. A KBC Nonprofit Kft. ajánlata 5 700 000 Ft + 1 539 000 Ft áfa összegben
érkezett be, a másik 3 ajánlat értéke ezeket meghaladta. A Kedvezményezett a jelentős árkülönbség
ellenére a KBC Nonprofit Kft.-vel kötött szerzödést,
A Közreműködő Szervezet 2018. 03. 27-én hiánypótlási felhívásban kérte a Kedvezményezettet, hogy
sziveskedjen benyújtani a beszerzési eljárás teljes dokumentációját, amelyböl megállapítható, hogy
milyen szempontok alapján hirdetett nyertest. A Kedvezményezett a hiánypótlást 2018. 03. 30-án nyújtotta
be, amely tartalmazza a döntést, miszerint a legkedvezöbb ajánlatot a KBC Nonprofit Kh. tette, de nem
indkolja, hogy milyen szempontok szerint ítélte meg a KBC Nonprofit Kft. ajánlatát legkedvezőbbnek
annak ellenére, hogy a Pályázati Klinika Kft. ajánlata kedvezőbb.

A KBC Nonprofit Kft. -vel megkötött szerződés ellenértéke 5 700 000 Ft + 1 539 000 Ft áfa. A szerződés,
2017. 05. 25-én módosításra került, amelyben a szolgáltatás ellenértéke 2600000 Ft + 702 000 Ft áfa
értékben kerOlt meghatározásra.

A Kedvezményezett a bekért 5 árajánlat közül a legalacsonyabb összegühöz képest kétszeres értékű
árajánlatot hirdette ki nyertesnek. A benyújtott dokumentációból nem állapítható meg, hogy milyen
szempontok alapján hirdetett nyertest a Kedvezményezett a beszerzési eljárásban.

Európai unió Nemzetgazdasági Minisztérium

F Euów StrJJ, dis 1051 Budapest, József nádor tér 2--l
tt s, uhz Aapai

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
5630 Békés

‚M \tj AIiikS/A(,
Ki BEFEKTETÉS A JóVŐBE



SZÉCHENYI

A szabálytalansági gyanúbejelentésben foglaltak alapján felmerül az alábbi rendelkezés(ek) sérelme:
— TSZ 2.2 pontja
— Pénzügyi Elszámolási Útmutató 5.2 Piaci ár igazolása
— ÁÚF 9. pontja
— 272/2014. (Xl5,) Korm. rendelet 5. mellékletét képező Nemzeti szabályozás az elszámolható

költségekről - 2014-2020 programozási időszak c. útmutató 2.3.2. Az elszámolhatóság általános
feltételei

A fent részletezett jogsértés(ek) következtében fennáll a pénzügyi érdeksérelem veszélye.

A szabálytalansági eljárás a Rendelet XXI .0Szabálytalanságkezelés’ fejezetében foglaltak alapján kerül
lefolytatásra. Az eljárás lezárásáról és annak eredményéről a Nemzetgazdasági Minisztérium RFP Jogi és
FelüMzsgálati Föosztálya hivatalos tájékoztatást küld.

Amennyiben a bejelentett gyanúra észrevételt kíván tenni, úgy kérem, hogy érdemi álláspontját a levelem
kézhezvételét követő 7 napon belül sziveskedjék kifejteni és az esetleges alátámasztó dokumentumokat
megküldeni szíveskedjen.

Budapest, 2018 április
Tisztelettel:

k

Európai Unió
Et röpal SirLkLo S

és Ajpui

BEFEKTETÉS A JÖVÓBE

Nernzetgazdasáq Minisztérium
1051 Budapest, József nádor tár 2-4.
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(Békés Város Önonzzányzatátó(
5630 Békjs, ‘Petőf u. 2.

7HcJhu: 66/311-011, • 66/411-230
E-ma jEva roshaza @ beIjsva ros. hu

Tárgy; TOP-].). l-I 5-BS 1-201 6-00004
szabálytalansági eljárás

ÉSZREVÉTEL
az NGM/14192/2/2018 ikt. sz. szabálytalansági eljáráshoz

Alulírott Izsó Gábor polgármester, mint Békés Város Önkormányzata Képviselő
Testületének felelős képviselője (5630 Békés. Petőfi u. 2.) és Támok Lászlóné jegyző Békés
Város Önkormányzata Képviselő Testülete Hivatalának vezetője, a „Békés, ONCSA-i
iparterület fejlesztése” megnevezésű TOP- 1.1.1 - I 5-BS 1-2016-00004 kódszámú pályázat
előkészítési munkáinak versenyeztetése kapcsán megindított szabálytalansági eljárásra az
alábbi észrevételeket tesszük:

I. A Pályázati Klinika ajánlata a többi ajánlathoz képest aránytalanul alacsony
volt, így azt döntésemkor nem vettem figyelembe. Az előkészítési költségek egyik eleme a
műszaki tervek, kiviteli és tenderteiwek elkészítése, melynek költsége a Magyar Mérnök
Kamara általa mérnöki szolgáltatásokra meghatározott. az 1996. évi LVIII. törvény 11.

.
(2)

bekezdés g) pontjában elrende]t ajánlott dijszabás. Kirívóan alacsony a ajánlott díj 67 %-áxiál
alacsonyabb és kirívóan magas az ajánlott díj 150 %-nál magasabb díj.

Mellékeljük a Magyar Mérnök Kamara on-line díjszámítási felületén
(info.rnmk.hu!dijszabas!) kalkulált ajánlott tervezési díjakat, mely alapján a versenyeztetési
eljárásban szereplő

ivóvízvezeték ajánlott tervezési díja nettó 548 eFt,
szeanyvízvezeték ajánlott tervezési díja nettó 5.519 eFt

A Pályázati Klinika ajánlata az összes előkészítési feladat ellátására nettó 3.500 eFt
volt, mely csak a tervezésre vonatkoztatva is a ajánlott díj 57,7 %-a, tehát a Magyar Mérnöki
Kamara szerint ís kirívóan alacsony az ajánlat. Es a tervezés mellett még el kell végezni az
egyéb projektelökészítéshez kapcsolódó feladatokat is.

Döntésemet Békés Város Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala Közbeszerzési
Szabályzatának X. fejezete alapján hoztam meg és az összességében legkedvezőbb ajánlatot
választottam ki. a Szabályzat 15. (6) bekezdése alapján a nyertes kiválasztásának indoka
döntésemben szerepelt.

II. A KBC Békés Megyei Települések Fejlesztéséért Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társasággal megkötött vállalkozási szerződés módosítására azért került sor, mert
a pályázat véglegesítésénél az ivóvízvezeték hossza csökkent (nettó 8.300 eFt), a
szennyvízhálózat tervezésére nem került sor (felülvizsgálat nettó 6.500 eFt), valamint útépítés
Új elem került a pályázatba (nettó 45.000 eFt). Igy az ajánlott tervezési díj

ivóvízvezeték tervezési ajánlott díja nettó 326 eFt
szennyvíz felülvizsgálat tervezési ajánlott díja -

útépítés tervezési ajánlott díja nettó 1.909 eFt.

HIK!5242-l/2018. ikt. szám



Tehát az előkészitésve vonatkozó szerződésmódosítás
eFt korrektnek mondható. mely a tervezés és az egyéb
fedezetet nyújt, valamint az összköltséghez képest 3,3
gazdaságos és ésszerű felhasználását, pénzügyi érdeksérelem nem áll fenn. Igy ebben az
esetben is helyesen jártunk cl, hogy a tervezési feladatok csökkenésével a vállalkozási dijat is
csökkentettük.

Tisztelt Nemzetgazdasági Minisztérium!

szerinti vállalkozói díj. a nettó 2.600
előkészítési feladat ellátására is kellő

%-os arányával biztosítja a közpénzek

Kérjük, hogy Fenti indokaink alapján a szabálytalansági eljárást azzal a megállapítással zárni,
hogy szabálytalanság nem történt.

Üdvözlettel:

Békés, 2018. május 2

\? ‘y7’ Támok Lászlóné
Jegyző‘olgármester



VÍZI ÉPÍTMÉNYEKKEL KAPCSOLATOS
TERVEZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK AJÁNLOTT DIJSZABÁSA

A projekt megnevezése:

1470es út mellett ivóvízvezeték tervezése

A projekt díjalapja, becsült költsége millió forintban kifejezve (D):

j15 millió FtI

Díjosztályi szorzó végértéke (B);
7. Vízvezeték azonos kereszimetszettel, csatlakozások és elágazások nélkül (ágvezeték)

Tervezési díj az ajánlott díjszabás szerint (áfa nélkül):
Előkészítő szakasz1 elöterv

5% 27eFt(nettó)

Elvi engedélyezési terv (nettó) 10% 55 eFt

Engedélyezési terv (nettó) 20 % 1 10 eFt

Ajánlati terv (nettó) 40% 219 eFt

Kiviteli terv ajánlattétel után 25% 137 eFt(nettó)

100 548Összesen (nettó):
eFt

A Magyar Mérnöki Kamara általa mérnöki szolgáltatásokra meghatározott, az 1996. évi LVIII. törvény
11. . (2) bekezdés g) pontjában elrendelt ajánlott dijszabás. Kirívóan alacsony az ajánlott díj 67%-ánál
alacsonyabb és kirívóan magas az ajánlott dlj 150%-ánál magasabb dij.



VÍZI ÉPÍTMÉNYEKKEL KAPCSOLATOS
TERVEZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK AJÁNLOTT DÍJSZABÁSA

A projekt megnevezése:

1470es Út mellett szennyvízvezeték tervezése

A projekt díjalapja, becsült költsége millió forintban kifejezve (D):

1117.3 millió Ft

Díjosztályi szorzó végértéke (8):
23. Elválasztott- és egyesített rendszerű egyes csatornák sok csatlakozással, elágazással

0
Tervezési díj az ajánlott díjszabás szerint (áfa nélkül):
Előkészltö szakasz, elöterv

5% 2T6eFt(nettó)

Elvi engedélyezési terv (nettó) 10% 552 eFt

Engedélyezési terv (nettó) 20% 1104 eFt

AjánlaU terv (nettó) 40 % 2208 eFt

Kiviteli terv ajánlattétel után 25 % 1380 eFt(nettó)

100 5519Összesen (nettó):
eFt

A Magyar Mérnöki Kamara által a mérnöki szolgáltatásokra meghatározott, az 1996. évi LVIII. törvény
11. 5. (2) bekezdés g) pontjában elrendelt ajánlott dijszabás. Kirívóan alacsony az ajánlott díj 67%-ánál
alacsonyabb és kirívóan magas az ajánlott díj 150%-ánál magasabb dij.



vízi ÉPÍTMÉNYEKKEL KAPCSOLATOS
TERVEZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK AJÁNLOTT DIJSZABÁSA

A projekt megnevezése:

Vágóhíd utcai ivóvizvezeték tervezése

A projekt díjalapja, becsült költsége millió forintban kifejezve (D):

8.3 millió Ft

Díjosztályi szorzó végértéke (B):
7. Vízvezeték azonos keresztmetszettel, csatlakozások és elágazások nélkül (ágvezeték)

10.61

Tervezési díj az ajánlott díjszabás szerint (áfa nélkül):
Előkészítő szakasz, elöterv

5% l6eFt(nettó)

Elvi engedélyezési terv (nettó) 10 % 33 eFt

Engedélyezési terv (nettó) 20 % 65 eFt

Ajánlati terv (nettó) 40% 130 eFt

Kiviteli terv ajánlattétel után
25 7. 82 eFt(nettó)

100 326Összesen (nettó):
eFt

A Magyar Mérnöki Kamara általa mérnöki szolgáltatásokra meghatározott, az 1996. évi LVIII. törvény
11. 5. (2) bekezdés g) pontjában elrendelt ajánlott dszabás. Kirívóan alacsony az ajánlott díj 67%-ánál
alacsonyabb és kirívóan magas az ajánlott díj 150%-ánál magasabb díj.



KÖZLEKEDÉSI ÉPÍTMÉNYEKKEL KAPCSOLATOS
TERVEZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK AJÁNLOTT DiJSZABÁSA

A projekt megnevezése:

Vágóhíd utcai útépités tervezése

A projekt díjalapja, becsült költsége

45 millió Ft

Dijosztályi szorzó végértéke (B):
14. Mellékutak/Beiterületi / laza beépítés

10.81

millió forintban kifejezve (D):

Tervezési díj az ajánlott díjszabás szerint (áfa nélkül):
Előkészítő szakasz, előterv

5% 95eFt(nettó)

Engedélyezési terv (nettó) 40 % 764 eFt

Kiviteli terv (nettó) 55% 1050 eFt

100 1909Összesen (nettó):
eFt

A Magyar Mérnöki Kamara általa mérnöki szolgáltatásokra meghatározott, az 1996. évi LVIII. törvény
11. 5. (2) bekezdés g) pontjában elrendelt ajánlott dijszabás. Kirívóan alacsony az ajánlott dlj 67%-ánál
alacsonyabb és kirívóan magas sz ajánlott díj 150%-ánál magasabb díj.


