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1. 2019. 03. 21-én a Dr Illyés Sándor EGYMI végzős tanulói tartották szalagavató
ünnepségüket, melynek helyszíne a Kecskeméti Gábor Kulturális Központ volt. A
rendezvényt Izsó Gábor polgármester nyitotta meg.

2. 2019. 03. 22-én a Gát Ferenc Főiskola tanulói és dolgozói nagy létszámmal megkezdték
a tavaszi szemétszedést városunkban. A nagyszabású akció része volt a meghirdetett Te
Szedd! környezetvédelmi programnak, melyen Izsó Gábor polgármester is részt vett.

3. 2019. 03. 23-án békési intézmények, civilszen’ezetekképviselői és önkéntesek vettek
részt a Te Szedd! környezetvédelmi akció második napján, Dánfokon. A két napon át
tartó programban közel 310 fő takarított közösen.

4. 2019. 03. 26-án a Magyar Pünkösdi Egyház Országos Cigánymisszió az EFOP -1.4.4-
17-2017-00001 számú európai uniós projekt keretében szervezett találkozót, melynek
célja a roma lányok továbbtanulási esélyeinek növelése. A rendezvényen Izsó Gábor
polgármester úr is részt vett.

5. 2019. 03.30-án a Békés város Nyugdíjasaiért Egyesület tartotta soron következő ülését,
melynek megnyitóján Izsó Gábor polgármester köszöntötte a megjelenteket.

6. 2019. 03. 30-án adták át a Nefelejcs Egyesület által alapított díjakat, melyet a
művelődés és nevelésügy területén kiemelkedő munkát végző helyi személyiségek
kapnak. A Békési Kulturális és Hagyománvőrző Közhasznú Egyesület tízedik
alkalommal díjazta a kiválóságokat. A rendezvényen Izsó Gábor polgármester is részt
vett.

7. 2019. 04. 03-án a békési Polgármesteri Hivatal Nagytermében honosítási ceremónia
keretében 4 Fő tette le az állampolgársági eskűt ünnepélyes keretek közt.
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8. 2019. 04. 03-án sajtó és média nyilvánossággal került sor a szabadtéri kondi park
ünnepélyes átadására. A rendezvényen jelen voltak kivitelezők. müszaki szakemberek,
sportolók. Unnepi köszöntöt mondott Izsó Gábor polgármester. az átadáson jelen volt
Kálmán Tibor alpolgármester is.

9. 2019. 04. 03-án a Békési Muzsikáló Gyermekekért Alapítvány a Művészeti Iskola
dísztermében tartotta tehetségnapi Ünnepi hangversenyét. A koncerten Izsó Gábor
polgármester Úr is részt vett.

10. 2019. 04. 04-én sajtó és média megbízottak jelenlétében adta át Izsó Gábor
polgármester Nagy Sándor vállalkozó sóshalmi otthonában a Békés Város Díszpolgára
emlékplakettet. megköszönve a több évtizeden át tartó Békés városért tett önzetlen
adományozó munkát.

11. 2019. 04. 05-én Katona Gyula református esperes és Izsó Gábor polgármester
Budapesten aláírta az óvoda projektet érintö szerződést az építkezési terület átadásáról.

12. 2019. 04. 05-én az Aranykosár a Gyermekekért Alapítvány tartotta ló. jótékonysági
bálját, melyen városunk Onkontányzatát Izsó Gábor polgármester képviselte.

13. 2019. 04. 08-án, Szegeden köszöntötte fel Izsó Gábor polgármester ár Kiss-Rigó
Lászlót, a Szeged-Csanádi egyházmegye püspökét születésnapja alkalmából.

14. 2019. 04. 09-én tartotta az AlídIdvíz Zrt. igazgatósága részvényeseinek rendkívüli
közgyűlését. Békés Város Önkormányzatának képviseletében Izsó Gábor polgármester
vett részt az ülésen.

15. 2019. 04. 09-én a KBC Békés Megyei Települések Fejlesztéséért Nonprofit Kft.
kibövitett felügyelőbizottsági ülést hívott össze. Városunkat Izsó Gábor polgármester
képviselte.

16. 2019. 04. 10-én „Együtt az lntegráeióért” TOP-5.2.l-l5-BSI-20I6-00002. számú
pályázat keretében Békés Város Onkormányzata anti-diszkriminációs programot
szervezett együttműködésben n konzorciumi partnerekkel. A programot Izsó Gábor
polgármester nyitotta meg köszöntőjével.

17. 2019. 04. 10-én Kabai Istvánné 95 éves szép korút köszöntötte Izsó Gábor polgármester.

18. 2019. 04. 10 —én a békési Önkormányzat „Külterületi helyi közutak fejlesztése,
önkormányzati utak kezelésébez szükséges munkagépek beszerzése” című pályázat
keretében sajtónvilvános műszaki bejárást szervezett. A programon részt vett Dankó
Béla országgyűlési képviselő, Izsó Gábor polgármester és Kálmán Tibor
alpolgármester.

19. 2019. 04. 12-én a Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum Dr. Grmn Igor fotográs
munkájából rendezett kiállítást n békési Galériában. Az ünnepélyes megnyitón Izsó
Gábor polgármester köszöntötte a megjelenteket.
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20. 2019. 04. 12-én a Farkas Gyula Oktatási Alapítvány a békési ‘agyház Pince Borozóban
rendezte meg Jótékonysági estjét, amely az alapUványi intézmény diákjainak szakmai
fejlődését segíti. A rendezvényen részt vett izsó Gábor polgármester.

21. 2019. 04. 14-én Virágvasániapi vásárt rendeztek a békési piacon. A jeles tavaszi
rendezvényt Izsó Gábor polgármester Úr nyitotta meg.

22. 2019. 04. 15-én Békés várossá nyilvánításának 46. évfordulójának alkalmából került
sor városunk kiválósúgainak elismerésére. A kulturális központ szinháztermében került
megtartásra az Ünnepi képviselő-testületi ülés, amelyen a „Civilek a Városért”. a
„Békés Városért” kitüntetések valamint a „Békés Város Díszpolgára” és „Az Ev
Békési Sportolója” elismerö címek kerültek átadásra.

23. 2019. 04. 16-án a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében tartotta a Békési
Kistérségi Társulás soron következő Ülését. A megbeszélésen részt vett Izsó Gábor
polgármester és Tárnok Lászlóné Jegyző asszony.

24. 2019. 04. 16-án tartották az EFOP -1.2.11-16-2017-00046 azonosítószámú—,,Esélyt a
flataloknak — Békés város iljúságsegítő programja” pályázat „Nemzetközi, hazai és
helyi jó gyakorlatok fehárása, összegzése” tanulmány szakmai megbeszélését, melyen
részt vett Izsó Gábor polgármester. Kálmán Tibor alpolgármester, és Támok Lászlóné
jegyző asszony.
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Beszámoló a Békési Kommunális és Szol%áltató Kft.

Közmunkapro%ram keretében elvé%zett munkáiról

Elvégzett munkák - március

1. Helyi sajátosságokra épülő program:
A betonelernek raktározása. fűrácsok sorjázása. osztályozása. A Szarvasi úti. illetve a Csabai
úti telephelyünkön végezzük cl a TMK feladatokat, gépeink, szerszámaink karbantartásút,
javítását.

2. Szociális jellegű programunkon belül Illegális hulladéklerakó-helyek felszámolása,
közúthálózat karbantartása. belvízelvezetés programelemek kerültek betervezésre.
Illegális hulladéklerakó-helyek felszámolása prograrnelemünkben váflaltuk, hogy a városban
illetve a perernkerü]etekben szedjük az illegális hulladékokat. Kerékpárral a műanyag zsákokba
gyűjtenek mintegy 25-30 zsák szemetet naponta.
Munkájuk során folyamatos gyűjtenek illegális hulladékot Dánfok, Gyulai Természetvédelmi
terület, Karaes Teréz u., Szántó Albert u., buszmegállók, Kossuth u., Táncsics u., Veres Péter
tér, Csabai u.. Május park, Szarvasi u.. Cseresznye iw. Fáy u.. Petőfi u.. Rákóezi u., Csíkos u.,
Kecskeméti u., Mézüzemi körgát melletti terület, temetők kőrül, József’ Attila sétány,
Gőzmalom sor, Fábián u.
Gépi kaszálás illegális lerakóhelyek körül: Kecskeméti u., Mézüzemi kőrgát melletti terület,
Gőzmalom sor
A lakossági jelzések esetén. a lehető leghamarabb a kérdéses területre megyünk az illegális
hulladékért!

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 és saját észleléseink alapján történik.

Padkáztunk: Ady u.. Csíkos u., Fábián u.. Petőfi u.. Csabai u.. Kossuth u., Cseresznye u.

Kátyúzás hidegaszfalttal: Bocskai u.. Bartók Béla u., Szigetvári i.i.. Fáy u., Ótemető u..
Keserűsor u., Bánát u.. Bólyai u.. Szabó Dezső u.. Teleky u.. Vashalom u.. Szent Pál sor. Zöldfa
u., Raktár sor, Szélső u.. Kossuth u.. Vörösmarty u., Báthory u., Nyíri u.. Farkas Gyula u.,
Karaes Teréz u., Jantyik u., Irányi u.. Kodály u.. Epres köz u.. Kert u., Szikszai u.. Munkácsy
u.. Maróthy u.. Bérene u.. Szélső u.. Asztalos u., Szegedi u.. Maróköz u.. Vári u.. Fúró u., Málna
u., Tölgyfa u., Szilva u.. Hársfa u., Darab u.. Malomkert. Róna u., Mátyás Király u., Posta u..
Damjanich u., Bethlen u., Hidvégi u., Mezei u., Pesti u., London i.i., Kereszt u., Szélmalom u..
Babilon sor, Dani u., Oláh Mihály u., Arany János u., Ek u.
József Attila sétány..Kispince u., Hőzső u.. Uj u., Kasza u.. Ag u., Fábián u.. Dózsa u.. Malom
u., Zsinór u., Fecske u., Toldi u., Gyűrű ii., Kisvasút sor, Deák Ferenc u., liunyadi u., Köksey
u., Tompa u,, Bercsényi u., Kinizsi u., Váradi u., Arok u., Tátra u., Mátra u., Hargita u., Szamos
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u., Körös ii.. Csap u., Zsilip ii., iskola ti., Lorántffy u., Tündér u., Fáy u., Kastély u., Híd u.,
Tárház u., Fülöp u., Tél u.. Katona u., Kikötő LL, Bartók Béla u.. Révész u.

Kátyúzás kohósalakkal: Szabadkai u., Attila u., Jókai u., Csendes u.

Nyakazás: Ady u; Vásárszél u; Fáy András u.

4. Belvízelvezetés: programelernünk fö tevékenysége árkok tisztítása. burkolása. csatorna
kiépités. vízelvezetö árkok tisutitása, karbantartása. A belvizvédelmi szivattyúk takarítása
folyamatos volt, mint esős napokon a vízleengedés a városban, vápák kialakítása. A feladatok
elvégzése a Műszaki osztály kiírása alapján történik.

Niederburkolt árkok takarítása: Móriez Zsigmond u., Bartók Béla u., Gagarin u.

Dánfokon csatomatisztítás. Csabai u. fedett csatorna készítése. Kölcsey u. bejárókészítés,
Szabó Dezsö támt’aljavítás. Fáy u. fedett csatornakészítés. Maróthy u. bejáró bővítése. Bocskai
u. bejáró felbontása. Jégvermi kert csapadékelvezetés megoldása, Szabadkai u.
csapadékelvezető árkok takarítása. rézsűzése. Rákóczi ii. bejáró szélesítése. Ady u.
csapadékelvezető csövek feltárása
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Tájékoztató a beadott pályázatok alakulásáról

2019. március

1.
A TOP-5.2.1-15 kódszámú felhívásra „Együtt az integrációért Békésen” címmel
pályázatunkat határidőben benyújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP-5.2.1-15-
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, a
negyedik mért1dkőig vállalt feladatok teljesüttek.

2.
A TOP 2.1.3-15 kódszámú felhívásra „Békés, csapadékvíz elvezetés kialakítása”
címmel pálvázatunkat határidőben benvújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP-
2.1.3-1 5-BS 1-2016-00002. 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. mérR5ldkő teljesítéséhez
szükséges dokumentumok benyújtásra kerültek. A kivitelező kivátasztásra került, a
IIUNUT Epítőipari Szolgáltató Kik (5555 ilunya, Kodály utca 16.) a költségkereten
belüli ajánlatával nyert. A kivitelezés befejeződött, a műszaki átadási eljárás megtörtént.
A vízjogi üzemeltetési engedélyt megkaptuk.

3.
A TOP-1.1.3-15 kódszámú felbívúsra „Helyi termelők és termékek piacra
juttatásának segítése címmel pálázatunkat határidőben benújtottuk. 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 második körös közbeszerzési eljárás eredményes lett, a kivitelező a
PROSZERV Mérnöki és Szolgáltató Korlátolt felelősségű Társaság (5600 Békéscsaba.
Luther utca 12. 2. cm. 220.) A Képviselő-testület a többletforást biztosította, a
többlettámogatási igényt benyújtottuk. A kiviteli munkák folynak a piacnál 75%-os, a
hűtőháznál 100%-os a teljesítés.

4.
A TOP-1.1.1-15 kódszárnú fethívásra „Békés, Oncsa-i iparterület fejlesztése” címmel
pályázatunkat határidöben henyújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP-l.1.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 megkötésre került. Az engedélyek megérkeztek. Az 2.
mérRildkőig vállalt feladatok megvalósuhak. A kivitelezési közbeszerzési eljárásra az
ajánlatok beérkeztek. nyertes ajánlattevő a Békés Drén Kft (5630 Békés. Petöfi u. 20.
sz.) a nyertes ajánlat költségkercten belüli. A kivitelezés befejeződött.

A TOP-1.2.1-15 kódszámú felhívásra „Társadalmi és környezeti szempontból
fenntartható turizmusfejlesztés — Dánfok’ címmel pályázatunkat határidőben
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benyújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP-l .2.1-1 5-BS 1-2016-00007. Pályázati
összköltség 309.999.618,- Ft, támogatási igény 309.999.618,- PL sát erő O Ft. A
pályázat 3 10.000.000,- Ft támogatást kapott. A támogatási szerződés megkötésre
került. A közbeszerzési eljárás lezárult. a nyertes kivitelező a Békés Drén KFt (5630
Békés. Petőfi u. 20.) .A nyertes ajánlat költségkereten belüli. A hullámszörf medence
megvalósítását az Irányitó Hatóság nem támogathatónak minősítette, így a kivitelezési
szerződéseket felbontottuk közös megegyezéssel. A megváltozott műszaki tartalmat a
Közremüködö Szervezet még nem hagyta jóvá.

6.
A TOP-3.2.1-15 kódszámú felhívásra „Békés, épületenergetikai beruházások”
címmel pályázatunkat határidöben benyújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP-
3.2.1-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 1. mérföldkő teljesítéséhez szükséges
dokumentumok benyújtásra kerültek, a közbeszerzési eljárást elindítottuk. Az ajánlatok
beadása 2018. szeptember 7-én megtörtént, a hiánypótlás megtörtént, bírálat van
folyamatban. A kivitelezési szerződés megkötésre került. Mindkét helyszínen 75%
feletti a teljesítés.

7.
A TOP-3.2.2-l5 kódszámú felhívásra „Békés, napelem rendszer kialakítása” címmel
pályázatunkat határidőben benyújtottak. Támogatási kérelem száma: TOP-3.2.2-15-
BSI-20t6-00003. Pályázati összköltség 175.646.931,- Ft. támogatási igény
159.823.150,- Ft. saját erő 15.823781.- FtA pályázat 159.823.150,- Ft támogatást
Kapott. A támogatási szerződést megkötöttük. annak módosítása megtörtént. A
közbeszerzési eljárás lezajlott, a nyertes ajánlattevő a Békés-ViII Kft (5630 Békés,
Dózsa Gy. u 3. sz.) a szükséges pénzügyi fedezetet a Képviselő-testület biztosította. A
kivitelezési munkák befejeződtek.

8.
A TOP-4.3.1-15 kódszámú felhívásra „Leromlott városi területek rehabilitációja
Békés városában” címmel pályázatunkat határidőben benyújtottuk. Támogatási
kérelem száma: TOP-4.3. l-l 5-BS 1-2016-00010. Pályázati összkőltség 519.112.500,-
Ft, támogatási igény 519.112.500,- Ft. saját erő O Ft. A pályázat 519.112.500,- Ft
támogatást kapott. A támogatási szerződés aláírásra került, a tervezési munkák
befejeződtek. A közbeszerzési eljárás folyamatban van.

9.
A Nemzeti Szabadidős — Egészség Sportpark Programban való részvételre
határidőben benyújtottuk jelentkezésünket. A Képviselő-testület döntése értelmében 5
db ‚.D’ típusú sportpark építését igényeltűnk. Saját forrást nem kellett megjelölni. 1 db
„D” típusú sportpark épitésre kaptunk lehetőséget. A helyszín a Baki-Ady utca
sarkán felmérésre került. Az együttműködési megállapodás megkötésre került. A
kivitelezési munkák befejeződtek.

10.
Határidőben benyújtottak a VP 6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú Külterületi helyi közutak
fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához
szükséges erő- és munkagépek beszerzése pályázati felhívásra, „Békés, külterületi
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helyi közutak fejlesztése” címmel. Pályázati összköltség 93.133.291,- Ft, támogatási
igény 83.819.415,- Ft, saját erő 9.313.676,- Ft. A pályázat elbírálása megtörtént az
igényeltek szerinti támogatást kapott. A közbeszerzési eljárást a Kondor-Szolg Kíl
nyerte meg költségkereten belül. A kiviteli munkák meghaladták az 50%-os teljesítést.

11.
A csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer Országos kiterjesztéséhez
c. Felhívásra pályázatunkat határidöben benyújtottuk. A támogatási kérelem száma:
KOFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00818. Pályázati összköltség 8.956.424.- Ft,
támogatási igény 8.956.424,- Ft. saát erő O Ft. A pályázat 8.956.424,- Ft támogatást
kapott. A támogatási szerződés megkötésre került, pályázat megvalósítása Folyamatban
van.

12.
Pályázatot nyújtottunk be a helyi önkormányzatokéil Felelős miniszter az
államháztartásért felelős miniszterrel közösen meghirdetett, Magyarország 2017. évi
központi költségvetéséröl szóló 2016. évi XC. törvény (továbbiakban: költségvetési
törvény) 3. melléklet 11. 2. pont a), b) és c) pontok szerinti Onkormányzati feladatellátást
szolgáló Fejlesztések támogatására. A pályázat célja fogorvosi alapellátást szolgáló
épület vagy helyiség inhastrukturális 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. A kivitelezési munkák befejezödtek, az
eszközbeszerzés megtörtént.

13.
A TOP-1.1.2-I6 kódszámú felhivásra „Békés, inkubátorház létrehozása” címmel
pályázatunkat határidőben benyújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP-l.1.2-16-
BSI-2017-00008. Pályázati összköltség 300.000.000,- Ft, támogatási igény
300.000.000,- Ft, saját erő O Ft. A pályázat elbírálása még nem történt meg.

14.
Az INTERREG V-A RONIANIA-HUNGARY PROGR4MME “Partnerség egy
jobbjövőérC, Priorilási tengely: PAI - Közös értékek és erőforrások közös védelme és
hatékony felhasználása. Beruházási prioritás: 6/c természeti és kulturális örökség
megóvása, védelme, elősegítése és fejlesztése (Együttmüködés közös értékek és
erőforrások terén nyert támogatást konzorciumi tagként). Békésre eső összes költség
844.613 €‚ igényelt támogatás 802.382 €‚ saját erő 42.231 E. Nagyszalontával és a két
civil szervezettel együtt az összköltség 2.997.387,86 € a pályázat támogatást kapott,
a támogatási szerződés megkötésre került a tervezési munkák elkészültek, az
eszközök egy része beszerzésre került. A kivitelezést a Mediműszer Kft (5600
Békéscsaba Lázár u. 5.) nyerte költségkereten belül. A kivitelezési munkák
meghaladták a 25%-ot.

15.
Az EFOP-1.2.11-16 Esély Otthon felhívúsra „Esélyt a fiataloknak - Békés város
ifjúságsegítő programja” címmel pályázatunkat határidöben benyújtottuk. Támogatási
kérelem száma: EFOP-1.2.11-16-20l7-00046. 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 megkötésre került. a szükséges
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tervdokumentáeió elkészült. A közbeszerzési eljárást a Békés-ViII Kit. (5630 Békés,
Dózsa u 3. sz.) költségkereten belüli ajánlattal nyerte. Az ingatlanok 80%-ának
Felújítása befejeződött.

16.
A TOP-2.1.2-16 kódszámú felhívásra ‚1Az élhetőbb békési városközpontért” címmel
púlvázawnkat határidöben henv(tjtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP-2.l .2-16-
BSI-20l7-00007. Pályázati ősszköltség 299.999.903,- Ft, támogatási igény
299.999.908,- Ft. saját erő O Ft. A pályázat 299.999.91)8,- Ft támogatást kapott. A
támogatási szerződés megkötése megtörtént, a tervezési munkák elkészültek. A piaci
parkoló engedélyeztetése megtörtént, a közbeszerzési eljárás előkészítése van
folyamatban.

17.
A TOP-2.1.3-16 kódszámú felhívásra „Békés, csapadékvíz elvezetés kialakítása II.
ütem” címmel pályázatunkat határidőben benyújtottuk. Támogatási kérelem száma:
TOP-2. 1.3- 16-BS 1-2017-00011. Pályázati összköltség 378.399.040,- Ft, támogatási
igény 378.399.040,- Ft, saját erő O Fi. A pályázat 378.399.040,- Ft támogatást kapott.
A támogatási szerződés megköésre került. a tervezési munkák elkészültek. A
közbeszerzési eljárás előkészítése van Folyamatban.

18.
A TOP-3.2.1-16 kódszámú felhívásra „Békés. épületenergetikai beruházások 2.
ütem” címmel pályázatunkat határidőben benyújtottuk. Támogatási kérelem száma:
TOP-3.2. l-l 6-BS 1-2017-00019. Pályázati összköltség 213.455.448,- Ft, támogatási
igény 213.455.448,- Ft, saját erő O Ft. A pályázat 213.455.448,- Ft módosított
támogatást kapott. A támogatási szerződés módosítása megtörtént. A szükséges tervek
elkészültek. A közbeszerzési eljárás folyamatban van.

19.
A TOP-3.2.1-16 kódszámú felhívásra „Békés, épületenergetikai beruházások 3.
ütem” címmel pályázatunkat határidőben benyújtottuk. Támogatási kérelem száma:
TOP-3.2. 1-I 6-BSI -2017-00019. 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 elkészültek. A
közbeszerzési eljárást a Békés-Viii Kit. (5630 Békés Dózsa Gy. u 3. sz.) a
költségkereten belül nyerte meg. A kivitelezési munkálatok elkészültek.

20.
A TOP-l.4.l-l2 kódszámú felhivásra „Békés. Korona utcai óvoda tornaszoba
kialakítása” címmel pályázatunkat határidőben benújtottuk. Támogatási kérelem
száma: TOP-l.4.1-16-BSI-2017-000I2. Pályázati összköltség 49.999.900,- Ft,
támogatási igény 49.999.900.- Ft. saját erő O Ft.4 pályázat 49.999.900,- Ft támogatást
kapott. A támogatási szerződés megkötésre került, a tervezési munkák elkészültek, az
építési engedélyt megkaptuk. Az első közbeszerzési eljárás eredménytelen lett, a
második folyamatban van.
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21.
A Földművelésügyi Minisztérium ZP-1-2017 kódszámú zúnkerti besorolású
földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő. infrastrukturális hátterét biztosító
fejlesztések támogatására kiírt pályúzatára határidöben benvújtottuk pálvázatunkat. Az
összköltség 9.999.980,- Ft. támogatási igény 100%. saját erő O Ft.A pályázat
elbírálása megtörtént. 9.634.220,- Ft támogatást kapott. A támogatási szerződés
megkötésre került. A közbeszerzési eljárást a Swietelsky Epítő Kfi költségkereten belüli
ajánlattal nyerte meg. Az eszközheszerzés folyamatban van, a kútyúzás elkészült.

22.
A népi építészeti emlékek és a műemléki értéket képviselő vidéki épített örökség
megóvása, megőrzése, fenntartása érdekében a Népi Építészeti Program létrehozásáról
szóló 1601/2016. (Xl. 8.) Komt 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 Felelösségű Társaság támogatási
felhívást tett közzé, melyre a Durkó u. 8. szám alatti 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 megtörtént, az igényelt összegnek megfelelő támogatással. A
támogatást szerződést megkötöttük.

23.
Pályázatot nyújtottunk be a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az
államháztartásért felelős miniszterrel közösen meghirdetett, a Magyarország 2018. évi
központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet 11. 2. pont e) pont
szerinti önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztés támogatására. A pályázat célja
a Verseny utcai útburkolat felújítása. A pályázati összköltség bruttó 34.363.660,- Ft, az
igényelt támogatás mértéke 85 %‚ bruttó 29.209.111,- Ft. a saját erő mértéke 15 %.
bruttó 5.154.549,- Ft. A pályázat elbírálása megtörtént, 29.209.111,- Ft támogatást
kapott. A közbeszerzési eljárás lefolytatásra került. a nyertes ajánlattevö a Swietelskv
Építö Kft költségkereten belüli ajánlattal.

24.
A TOP-1.4.1-16 kódszámú felhivásra „Békés. Reményhir Intézmény Epreskerti
Óvodájának udvar felújítása, kerítés építése, udvari játékok beszerzése és
melegítőkonyha fejIesztése címmel pályázatunkat határidőben benyújtottuk.
Támogatási kérelem száma: TOP-l .4.1 - I 6-BS 1-201 8-00035. Pályázati összköltség
54.991.000,- Ft, támogatási igény 54.991.000,- Ft, saját erő O Ft. A pályázat elbírálása
még nem történt meg.
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25.
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium által a Vízközművek Állami
Rekonstrukciós Alapjára kiírt pályázatra benyújtottuk igényünket. A pályázatban az
intiitráció csökkenését szeretnénk elérni. az összköltség nettó 32.302.000,-Ft. az
igényelt támogatás nettó 22.611 .400,-FL a Saját erő mértéke nettó 9.690.600,-Ft. A saját
erö forrása a vízi közmü bérleti díj bevétel. A pályázat hefogadásra került, elbírálása
még nem történt meg.

Békés, 2019. ápdlis.18. r7 (
z 0 Gá,H’or

p0 lgárÁwster
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SZÉCHENYI

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
RFP JOGI ÉS FELüLVIZSGÁLATI FŐOSZTÁLY

TÁRGY: Értesités szabálytalanság! eljárás
elrendeléséről

IKTATÓSZÁM: FM/34B1/.d2019

5630 Békés,
Petőfi Sándor utca 2.

TISZTELT POLGÁRMESTER ÚRI

Ezúton tájékoztatom, hogy a Békés Város Önkormányzata kedvezményezett TOP-1.i.3-15-BSI-
2016-00012 azonosító számú ‚Helyi termelők és termékek piacra jutásának segítése” című
projektje vonatkozásában a 2014—2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból
származó támogatások felhasználásának rendjéröl szóló 272/2014. (Xl.5.) Korm. rendelet 159. 5 (3)
bekezdése alapján

szabálytalansági eljárás meglnditásárál

döntöttem az alábbiakban részletezett szabálytalanság! gyanúra tekintettel.

A fent hivatkozott Korm. rendelet 160. (2) bekezdése értelmében a szabálytalansági eljárás
meginditásáról és a hivatkozott projekt vonatkozásában felmerült szabálytalansági gyanú bejelentés
tartalmáról jelen levelem útján tájékoztatom.

A szabáiytalansági gyanú bejelentést a Magyar Államkincstár Békés Megyei Igazgatósága tette, az
alábbi tartalommal:

A ‘Helyi termelők és termékek piacra jutásának segítése’ című projekt célja a helyi és környező
településeken élő lakosokkal megismertetni a helyi termékeket, ezek erősségeit, és fejleszteni a
termelő-fogyasztó találkozási pontot biztosító piaci infrastruktúrát. A beruházással a meglévő
piac területe kényelmesebbé, komfortosabbá válik, valamint egy Új hűtőház kerül kialakításra a
város szélén található önkormányzati tulajdonú területen. A hűtőház kialakításával a termelők
olyan hűtőkapacitáshoz jutnak hozzá, amelyek révén a szezonon túl is meg tudják őrizni a
termékeik kiváló minőségét.
A Támogatási Szerződés 2017.
kőzbeszerzést 2018. augusztus
tárgyban, két részben, a Kbt. 115.
nyílt eljárás szabályai szerint.
Az ellenőrzésre becsatolt dokumentumokból a KSz arra a megállapításra jutott, hogy a
PROSZERV Mérnöki és Szolgáltató KN. nyertes ajánlattevő a 2. közbeszerzési rész
tekintetében nem teljeskörűen igazolta az eljárás során előírt kizáró okok fenn nem állását,
illetve a szükséges mértékű felelősségbiztosítással való rendelkezésről szóló nyilatkozatát.

flN7IlGYMl?.J%TRUM

IZSÓ GÁBOR
polgármester

május 24-én került aláírásra, a fenti beruházásra irányuló
12-én indították, „Piaci Infrastruktúra és hűtőház létesítése”
5 (1) bekezdése szerinti, hirdetmény nélküli, tárgyalás nélküli,

Európai Unió
Euáoa Struktu’á:is
és Benk4ti Alapok

PénzCgyrnirUsztérurn
1051 Budapest, Józse! nádor tér 2-1.

M AG YA II DR SZ ÁG
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A fentiek alapján fennáll, hogy Kedvezményezett, mint ajánlatkérő a beérkezett ajánlatok
bfréiata során nem keltő gondossággal járt el, tekintettel arra, hogy a PROSZERV Mérnöki ás
Szolgáltató KfL nyertes ajánlattevö által benyújtott dokumentáció nem tartalmazza a KbL 62. 5
(1) bekezdés 1), » pontok, a Kbt. 67. 5 (1) bekezdése alapján a Kbt. 114. 5 (2) bekezdése
szerint4 valamint a szükséges mértékű felelősségbiztosítással való rendelkezésröl szóló
nyilatkozatát, melyre tekintettel felmerül a Kbt. 69. 5 (fl-(2) ás (5) bekezdéseinek sérelme,
mellyel összefüggésben felmreül a Kbt. 2. 5 (1) ás (2) bekezdéseienk sérelme.

A 272/2014. (Xl. 5.) Korm. rendelet 3. (1) bekezdés 47. pontja szerint szabálytalanság: az
1303/201 3/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk 36. pontjában foglaltak, az EMVA forrás
esetén a KAP rendelet 2. cikk (1) bekezdés g) pontjában foglaltak, továbbá nemzeti jogszabály, a
támogatási szerződés, az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 38. cikk (7)
bekezdésében meghatározott finanszírozási megállapodás vagy a végsö kedvezményezett ás a
pénzügyi közvetítő között kötött szerződés, illetve a végső kedvezményezett javára kiadott
kezességváflalási nyilatkozat alapján a végső kedvezményezehet terhelő kötelezettségek
megsértése, amelyek eredményeképpen Magyarország pénzügyi érdekei sérülnek, illetve
sérűlhetnek.

A szabálytalansági gyanú bejelentésben foglalt információk alapján felmerül az alábbi
rendelkezés(ek) Jogszabályi vagy eljárásrendi rendelke2ések, amelyeknek a kedvezményezetti
magatartás és/vagy mulasztás nem felel meg:

• Kbt. 2. (1) és (2) bekezdések;
• Kbt. 69. (1)-(2) és (5) bekezdések.

A fentiekben részletezett jogsértés következtében fennáll a pénzügyi érdeksérelem veszélye.

A 272J2014. (Xl.5.) Korm. rendelet 156. (8) Az irányító hatóság a szabálytalanságot a
kedvezményezettre vonatkozóan állapítja meg akkor is, ha annak alapjául más személy vagy
szervezet tevékenysége vagy mulasztása szolgált. A szabá’ytalanság megállapitásával
összefüggésben megállapított intézkedések a kedvezményezettet terhelik.

Az eljárás a 272/2014. (Xl. 5.) Korm. rendeletben foglaltak alapján kerül lebonyolításra, amelynek
lezárásáról, illetve annak eredményéről a Pénzügyminisztérium RFP Jogi ás Felülvizsgálati
Föosztálya hivatalosan tájékoztatja Önt.

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

Budapest, 2019. február .E...

Tiszt7t q mi.,

I Eur6pI Unlé
Pér /L]vrninsztérJri2 2t. .“
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SZÉCHENYI

IZSÓ GÁBOR
polgármester

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
RFP JOGI ÉS FELÜLVIZSGÁLATI
FŐOSZTÁLY
dr. Kosztik János
főosztályvezető

TÁRGY: Értesítés szabálytalansági eljárás
lezárásáról

IKTATÓSZÁM: PM/3481/1./2ű1 9

5630 Békés,
Petöfi Sándor utca 2.

TISZTELT POLGÁRMESTER ÚR!

Ezúton tájékoztatom, hogy a Békés Város Önkormányzata kedvezményezett TOP-1.1.3-15-BS1-
2016-00012 azonosító számú „Helyi termelők és termékek piacra jutásának segítése” című
projektje vonatkozásában Indult szabálytalansági eljárást a 2014-2020 programozási időszakban az
egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014.
(Xl.5.) Korm. rendelet 164. (2) bekezdésének b) pontja alapján

megállapítással lezárom.

szabálytalanság nem történt

Indokolás

I. A bejelentett szabálytalansági gyanú

A szabálytalansági gyanú bejelentést a Magyar Államkincstár Békés Megyei Igazgatósága tette, sz
alábbi tartalommal:

A ‘Helyi termelők és termékek piacra jutásának segítése’ cimÜ projekt célja a helyi és környező
településeken élő lakosokkal megismertetni a helyi termékeket, ezek erösségeit, ás fejleszteni a
termelő-fogyasztó találkozási pontot biztosító piaci infrastruktúrát. A beruházással a meglévő piac
területe kényelmesebbé, komfortosabbá válik, valamint egy új hűtőház kerül kialakitásra a város
szélén található önkormányzati tulajdonú területen. A hűtőház kialakításával a termelők olyan
hütőkapacitáshoz jutnak hozzá, amelyek révén a szezonon túl is meg tudják őrizni a termékeik kiváló
minőségét.
A Támogatási Szerződés 2017. május 24-én került aláírásra, a fenti beruházásra irányuló
közbeszerzést 2018. augusztus 12-én indították, „Piaci infrastruktúra ás hűtőház létesítése”
tárgyban, két részben, a Kbt. 115.5(1) bekezdése szerinti, hirdetmény nélküli, tárgyalás nélküli, nyílt
eljárás szabályai szerint.
Az ellenőrzésre becsatolt dokumentumokból a KSz arra a megállapításra jutott, hogy a PROSZERV
Mérnöki és Szolgáltató Kh. nyertes ajánlattevő a 2. közbeszerzési rész tekintetében nem
teljeskörűen igazolta sz eljárás során előirt kizáró okok fenn nem állását, illetve a szükséges mértékű
felelősségbiztositással való rendelkezésről szóló nyilatkozatát.
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A fentiek alapján fennáll, hogy Kedvezményezett, mint ajánlatkérő a beérkezett ajánlatok bírálata
során nem kellő gondossággal járt el, tekintettel arra, hogy a PROSZERV Mérnöki és Szolgáltató Kft.
nyertes ajánlattevő által benyújtott dokumentáció nem tartalmazza a Kbt. 62. 5(1) bekezdés i), D
pontok, a Kbt. 67, 5 (1) bekezdése alapján a KiM. 114. 5 (2) bekezdése szerinti, valamint a
szükséges mértékű felelösságbiztosítással való rendelkezésröl szóló nyilatkozatát, melyre tekintettel
felmerül a Kbt. 69. 5 (i)-(2) ás (5) bekezdéseinek sérelme, mellyel összefüggésben felmreül a Kbt. 2.
5(1) és (2) bekezdéseienk sérelme.

II. A Kedvezményezett áttal tett észrevételek

Kedvezményezett C szabálytalansági eljárás meginditásáról, annak tárgyáról szóló a
PM/3481/2/2018 számú ügyirat útján kapott tájékoztatást, az értesítést a tértivevény tanúsága szerint
2019. február ii-én vette át, arra határidőben, 2019. február 15-én tett észrevételt.
Kedvezményezett előadja, hogy a közbeszerzési eljárás előkészitése során a közbeszerezési
dokumentáció EKR-ben történö rögzítés véglegesítése során a nyilatkozat összeállító funkcióban
EKR űrlapként rögzítésre került, hogy nem áll fenn a Kbt. 62. 5 (1) bekezdés g)-k), m) és q)
pontjában rögzített kizáró okok, valamint, hogy a szűkséges szakmai felelősségbiztositás
megkötésre, vagy a meglévő felelösségbiztositás kiterjesztésre kerül. Ajánlatkérő a vonatkozó
ürlapok tekintetében a nyilatkozat összeállítóban megjelölte a kötelező mezőt, amely aztjelenti, hogy
amennyiben bejelőlésre kerül a mező, az adott adat megadása az ajánlattevö számára kötelező
jellegű lesz, azaz nem tudja addig befejezni az ajánlat összeállítását, amíg nem tölti ki a mezőt.
A fentiek alapján Kedvezményezett álláspontja, annak alapján, hogy a Proszerv Kft. ajánlata mindkét
rész tekintetben határidöben benyújtásra került, Így az ajánlatban szereplő űrlapok az előírt
feltételeknek megfelelően kitöltésre kerültek, mert az EKR szerint be tudta fejezni az ajánlat
összeállítását.
A közbeszerzési dokumentumok előkészítésekor Kedvezményezett alappal feltételezhette, hogy az
EKR megfelelően működik, ennek alapján az ajánlattevök megfelelö ajánlatot tudnak tenni és az
ajánlat értékesekor a Froszerv Kft. ajánlatát megvizsgálva Kedvezményezett szintén alappal
értékelhette úgy a szövegszerűen és fizikailag látható módon megjelent ajánlatban, hogy az az
előírtaknak megfelelően kitöltésre ás benyújtásra került. Kedvezményezett álláspontja szerint, a
fentiek alapján nem álhatott fenn olyan helyzet, hogy a kizáró okok és a felelösségbiztositás
tekintetében ne tette volna meg ajánlattevő a nyilatkozatát.
Kedvezményezett előadja továbbá, hogy nem word formátumban adta meg a kizáró okok ás a
felelősségbiztositás tekintetben a javasolt nyilatkozatmintákat, igy nem is kitöltve, kinyomtawa és
beszkennelve kellett azokat benyújtani, mert ebben az esetben, ha valamely nyilatkozat fizikailag
nem került volna csatolásra, akkor annak hiánya egyértelműen megállapítható, tárgyi esetben
azonban az EKR-ből letöltött ajánlatban szövegszerűen teljesen azonosan szerepelnek azok a
nyilatkozatok, amelyek a kizáró okok és a felelősségbiztosltás tekintetében a nyilatkozatmintákban
szerepelnek, mindaz 1. részre, mind 82. részre tett ajánlatban.
Kedvezményezett álláspontja, hogy amennyiben úgy ítélhetö meg, hogy a nyilatkozatok nem
szerepelnek az ajánlatban, úgy az kizárólag az EKR hibás működéséből adódhatott.
Kedvezményezett előadja, az EKR akként értékelte az ajánlattételt, hogy az a kötelezően megjelölt
kizáró okokra és a felelősségbiztositásra vonatkozó nyilatkozatot tartalmazza, amely szerint
ajánlattevö megfelelően, hiánytalanul megtette az ajánlatát, a kizáró okokra ás a
felelösségbiztositásra vonatkozóan is. Azon tény, hogy az EKR-ben ajánlatkérői oldalon teljes
egészében benyújtott módon beérkezett az ajánlat igazolja, hogy az EKR szerint minden, ajánlatkérö
által kötelezően jelölt nyilatkozat megtételre került, mert ha nem így lett volna, akkor az ajánlatot nem
lehetett volna benyújtani, az ajánlat nem lett volna elérhető az ajánlatkérő részéről. Az eljárás
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értékelésének időpontjában Kedvezményezeunek nem volt oka, nem volt alapja kétséget támasztani
a fentiek tekintetében.
Kedvezményezett álláspontja, hogy a kizáró okok fenn nem állása tekintetében ajánlattevő
fogalmilag nem az adott közbeszerzési rész tekintetében nyilatkozik, hanem a közbeszerzési eljárás
tekintetében. Annak ellenére, hogy két részajánlati kör volt biztosított, de egységes közbeszerzési
eljárásról van szó és arra egységesen nyilatkozik, arra egységesen kell nyilatkoznia az
ajánlattevőnek. Az, hogy az eljárás előkészítésekor az EKR nem tette lehetővé az egységes, eljárási
részektől független nyilatkozattételt csak az EKR hibája, ez a funkció nincs összhangban jogszabályi
előírásokkal.
Kedvezményezett kifejti, álláspontja szerint a kizáró okok fennállása a közbeszerzési részek felett éli,
egyetemes és egységes nyilatkozatnak kell lennie. Fogalmilag kizárt az a helyzet, hagy egyik rész
esetében a kizáró ok fennáll, másik rész esetében nem. Ha adott eljárásban akként nyilatkozik az
ajánlattevő, hogy nem áll fenn vele szemben az előírt kizáró ok, akkor a nyilatkozat megadottnak
tekintendő, ez valamennyi részre a teljes eljárásra kiterjesztően értelmezendő
A KSz a közbeszerzés 1. része tekintetében nem tett olyan megállapitást, hogy a kizáró okokra
vonatkozóan hiányzott volna ajánlattevő nyilatkozata. Arra tekintettel, hogy a kizáró okokra
vonatkozó nyilatkozat megtétele itt elfogadása került, igy Kedvezményezett álláspontja szerint a
kizáró okok fenn nem állására vonatkozó nyilatkozat a közbeszerzési eljárás vonatkozásában
megadottnak tekinthető1 ez a nyilatkozat kiterjesztöen értelmezhető.
Kedvezményezett előadja, hogy sz építési beruházások, valamint az épitési bewházásokhoz
kapcsolódó tervezői és mémöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015.
(X. 30.) Korm. rendelet (Épköz.) 26. -a értelmében, sz építési bemházás esetén az ajánlattevó köteles
— legkésőbb a szerződéskötés időpontjára — felelősségbiztositási szerződést kötni vagy meglévő
felelősségbiztosítását kiterjeszteni az ajánlatkéró által sz eljárást megindító feíhívásban vagy a
közbeszerzési dokumentumokban előírt mértékű ás terjedelmű felelősségbiztosításra. Arra
vonatkozóan, hogy a felelösségbiztositásról előzetesen kötelező lenne nyilatkozni, illetve, hogy ezt
milyen módon lehet megtenni, nem tartalmaz jogszabály előírást. Az előzetes vállalásra vonatkozóan
kizárólag Kedvezményezett ajánlatkérö tett előírást, Igy az ő kompetenciájába tartozik, hogy az előre
nem szabályozott kérdésekben milyen módon történö előzetes nyilatkozatot fogad el.
Kedvezményezeu álláspontja szerint a szerződéses feltételek között szereplő felelösségbiztosítással
történő rendelkezés megfelelő, fenntartások és korlátozások nélküli teljesitésre ajánlattevő
vonatkozó nyilatkozat megtételével Is vállalást tett, amelynek alapján a szükséges mértékű
felelősségbiztosítással való rendelkezésröl szóló nyilatkozattétel igazolhatóan megtörtént, ennek
alapján ezen nyilatkozat egyenértékű módon tartalmazza és bizonyítja, hogy ajánlattételkor
ajánlattevő a vállalását megtette. Mindezek mellett ajánlattevö a szerződéshez benyújtotta a
felelősségbiztosítás fennállásának igazolására vonatkozó kötvényt és fedezetigazolását, amely
igazoa, hogy már az ajánlattételkor rendelkezett felelősségbiztositással, illetve a szerződés 201B.
szeptember 25-i alálrásakor már Kedvezményezett ajánlatkérő rendelkezésére állt a közbeszerzés
tárgyára kiterjesztetten előírt kártérítési limitnek megfelelő fedezetet nyújtó felelösségbiztosítás,
amely azt igazolja, hogy ajánlattevő az ajánlattételkori vállalásának, illetve az Épköz.
rendelkezéseinek eleget tett.
Kedvezményezett megítélése, hogy a fentiek alapján a Proszerv Mérnöki ás Szolgáltató Kft. nyertes
ajánlattevő a 2. közbeszerzési rész tekintetében teljes körűen igazolta sz eljárás során előírt kizáró
okok fenn nem állását, illetve szükséges mértékű felelősségbiztositással Való rendelkezésről szóló
nyilatkozatát.
Kedvezményezett ajánlatkérő álláspontja, hogy a beérkezett ajánlatok bírálata során kellő
gondossággal járt el, tekintettel arra, hogy meg tudta állapitani és meg Is állapította, hogy a Proszerv
Kft. nyertes ajánlattevő által benyújtott dokumentáció tartalmazza a Kbt. 62. (1) bekezdés i), j)
pontok, a Kbt. 67. (1) bekezdés alapján a Kbt. 114. (2) bekezdés szerinti, valaminta szükséges
mértékű felelősségbiztosítással való rendelkezésröl szóló nyilatkozatát, amelyek alapján hiánypótlás
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szükségessége nem merült fel, melyekre tekintettel Kedvezményezett álláspontja szerint nem merül
fel a Kbt. 69. (1)-(2) ás (5) bekezdéseinek, továbbá a 2. (1) és (2) bekezdéseinek sérelme.

Ill. Megállapitások ás jogkövetkezmények

A 27212014. (Xl. 5.) Korm. rendelet 3. (1) bekezdés 47. pontja szerint szabálytalanság: sz
1303/2013/EU európai parlamenti ás tanácsi rendelet 2. Cikk 36. pontjában foglaltak, az EMVA forrás
esetén a KAP rendelet 2. cikk (1) bekezdés g) pontjában foglaltak, továbbá nemzeti jogszabály, a
támogatási szerződés, sz 130312013/EU európai parlamenti ás tanácsi rendelet 38. cikk (7)
bekezdésében meghatározott flnanszirozási megállapodás vagy a végsö kedvezményezett ás a
pénzügyi közvetitő között kötött szerződés, Illetve a végső kedvezményezett javára kiadott
kezességvállalási nyilatkozat alapján a végső kedvezményezettet terhelő kötelezettségek
megsértése, amelyek eredményeképpen Magyarország pénzügyi érdekei sérülnek, Illetve
sérülhetnek.

Jogsértés vonatkozásában meuállapitható következtetések:

Támogató a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: TOP) keretén belül
Helyi gazdaságfejlesztés tárgyú felhívás tett közzé, melyre Kedvezményezett TOP-1.1.3-15-BS1-
2016-00012 azonosító Számon regisztrált támogatási kérelmet nyújtott be, és amelyet a Támogató
támogatásban részesített.

A Felhívás 1.1 pontjában (A Felhivás indokoltsága és célja) foglaltak szerint, a támogatási
konstrukció keretén belül lehetőség nyílik a helyi gazdaság üzleti infrastrukturális hátterének
támogatására a Vidékfejlesztési Program (VP) prioritásaival komplementer módon. Az erre irányuló
fejlesztéseken keresztül a települési önkormányzatok saját közétkeztetési feladatai ellátásának helyi
alapanyagokra alapozott továbbfejlesztéséhez szükséges infrastruktúra ás eszköz fejlesztése
valósulhat meg a nem vidéki térségekben. Mindemellett a felh[vás kiemelt célja az önkormányzatok
és sz önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások kisléptékű termék-előállltáshoz, rövid ellátási
láncokhoz kötődő logisztikai fejlesztései, melyek eredményeként a helyi mezőgazdasági termékek
helyi piacokra való hatékony eljuttatását, a helyi termékek értékesítési csatornáinak infrastrukturális
támogatását szolgáló agrárlogisztikai beruházások valósulhatnak meg. A fejlesztések a termelést
követő műveletekhez, kezeléshez kapcsolódnak (ún. ‚post harvest manipuláció’ jellegű
tevékenységek, p1. tárolás, hűtés, válogatás, osztályozás, mosás, csomagolás, mérés). A
fejlesztések által javul a helyi vállalkozások müködési környezete, amely középtávon
munkahelymegör2ést, illetve -teremtést eredményezhet és hozzájárul a város-vidék együttműködés
erösítéséhez.

Támogató ás Kedvezményezett 2017. május 24-én Támogatási Szerződést (Tsz) kötött A TSz 2.1.
pontja szerint a szerződés tárgya a He!yi termelők ás termékek piacra jutásának segítése című ás
TOP-1.1.3-15-BS1-2016-00012 azonositó számú, a támogatási kérelemben ás annak mellékleteiben
rögzített projekt (a továbbiakban: Projekt) elszámolható költségeinek ERFA Alapból és hazai
központi költségvetési előirányzatból vissza nem téritendő támogatás formájában történő
finanszírozása.

A Tsz 2.2. pontja értelmében Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet 5630 Békés, Piac tér
2288/38. hrsz. alatt (Projekt fő helyszlne) megvalósítja, és azt — ha a Projekt esetében releváns - a
fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti. A Kedvezményezett a Szerződés
aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelöen, kellő
alapossággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 2014—2020 programozási
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időszakban az egyes európai uniós alapokbál származó támogatások felhasználásának rendjéről
szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 27212014. (Xl.5.) Korm. rendelet]
rögzitett feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eárások lebonyolitásába a
Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

Kedvezményezett a projekthez kapcsolódóan 2018. augusztus 12-én a Kbt. 115. (1) bekezdés
szerinti nemzeti, nyílt eljárást indított két részben. Az ebárás két része: 1. Piaci infrastruktúra
kialakítása, 2. Hűtőház építése. Mindkét rész tekintetében a PROSZERV Kfl. került nyertesként
kihirdetésre.

A szabálytalansági gyanú bejelentésére arra tekintettel került sor, mert a KSz arra a megállapításra
jutott, hogy a PROSZERV Mérnöki és Szolgáltató Kft. nyertes ajánlattevő a 2. közbeszerzési rész
tekintetében nem teljeskörűen igazolta sz eljárás során előírt kizáró okok fenn nem állását, illeNe a
szükséges mértékű felelősségbiztosítással való rendelkezésről szóló nyilatkozatát.

A Kbt. 71. 5 (1) bekezdésében foglaltak szerint:
Az ajánlatkérő köteles az összes ajánlattevő és részvételre jelentkező számára azonos feltételekkel
biztosítani a hiánypótlás lehetőségét, valamint sz ajánlatban vagy részvételi jelentkezésben található,
nem egyértelmű kijelentés, nyilatkozat, igazolás tartalmának tisztázása érdekében az ajánlattevőtöl
vagy részvételre jelentkezőtől felvilágositást kérnL

A rendelkezésre álló dokumentumok alapján megállapítható, hogy Kedvezményezett egységesen
határozta meg az ajánlattételi felhívásban a kizáró okokat az alábbiak szerint:

A kizáró okok felsorolása:
111.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság
111.1) Részvételi feltételek
Az eljárásban nem lehet ajánlattevö, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában
olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. 5 (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjában
rögzített kizáró okok fennállnak. Az eljárásból kizárásra kerül, akivel szemben a hivatkozott kizáró
okok valamelyike a közbeszerzési eljárás alatt merül fel. Ajánlatkérö a Kbt. 135. 5 (7) ás (8)
bekezdésében foglaltaknak megfelelöen a szerződés nettó ellenértékének 10 %- ának megfelelő
összegű elöleget biztosít.

(.. .)

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
A kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevönek a Kbt. 114. 5(2) bekezdés szerinti egyszerű
nyilatkozatot kell benyújtania arról,hogy nem tartozik a felhívásban előlrt kizáró okok hatálya alá,
valamint a KbL 62. 5(1) beke2désének k) pont kb) alpontjára vonatkozóan A nyilatkozat az EKR
ben, űrlapon teljesítendő. Ajánlattevönek nyilatkoznia kell továbbá a Kbt. 67. 5 (4) bekezdése
alapján, az Alkr. 17. 5(2) bekezdése szerint, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a
fenti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint sz általa alkalmasságának igazolására
igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 52. 5(1) bekezdés g)-k),m) és q) pontja szerinti
kizáró okok hatálya alá. A nyilatkozat megtételéhez sz EKR rendszerben található űrlap kitöltése
szükséges. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban
Ajánlatkérő köteles elfogadni, ha ajánlattevö az Alkr. 7. 5 szerinti — korábbi közbeszerzési eljárásban
felhasznált — egységes európai közbeszerzési dolwmentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt
információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az Ajánlatkérő által a kizáró okok
tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt
információk valóságtadalmáért az ajánlattevő felel. A kizáró okok fenn nem állása igazolásának
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körében a gazdasági szereplönek nem kell olyan igazolást benyújtani, amelyet ajánlatkérö részére
korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben sz esetben a
gazdasági szereplőnek nyilatkoznia kell arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kád
figyelembe Venni a birálat során. A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan
a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak)
mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő —

ellenkező bizonyításig — az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata
nélkül vélelmezi.

A kizáró okok köre és azok igazolási módja tehát egyértelműen meghatározásra került sz eljárásban.

A nyertes ajánlattevó egyes részekre vonatkozó nyilatkozatai nem egyezőek, a 2. rész tekintetében
az ún. Egyéb nyilatkozatok rész nem került kitőltésre, ezen nyilatkozatminta tartalmazza a kizáró
okok fenn nem állásáról Szóló nyilatkozatot továbbá azon kötelezettségvállalásról szóló nyilatkozatit,
amely a felelösségbiztositási szerződés megkötésére vagy kiterjesztésére vonatkozik.

A gyanúbejelentésre reagálva Kedvezményezett előadta, hogy a KSz a közbeszerzés 1. része
tekintetében nem tett olyan megállapitást, hogy a kizáró okokra vonatkozóan hiányzott volna
ajánlattevő nyilatkozata. Kifejtette továbbá, hogy az EKR-böl letöltött ajánlatban szövegszerűen
teljesen azonosan szerepelnek azok a nyilatkozatok, amelyek a kizáró okok ás a felelősségbiztosítás
tekintetében a nyilatkozatmintákban szerepelnek, minő sz 1. részre, mind a 2. részre tett ajánlatban.
Arra tekintettel, hogy a kizáró okokra vonatkozó nyilatkozat megtétele az 1. rész tekintetben
elfogadása került, igy Kedvezményezett álláspontja szerint a kizáró okok fenn nem állására
vonatkozó nyilatkozat a közbeszerzési eljárás vonatkozásában megadottnak tekinthető, ez a
nyilatkozat kiterjesztöen értelmezhetö, vagyis az mind sz 1. rész, mind a 2. rész vonatkozásában
megadottnak tekintendő.

Lényeges kiemelni, hogy jelen esetben EKR-nyilatkozatról van Szó. Az elektronikus közbeszerzés
részletes szabályairól szóló 424/2017. (Xll.19.) Korm. rendelet 12. (2) bekezdésében foglaltak
szerint az alkalmassági követelményeknek megfelelés ás a kizáró okok fenn nem állása
igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtöl olyan igazolás benyújtása, amelyet
ugyanazon ajánlatkérö részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben
elektronikus úton már benyújtott. Ebben sz esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely
korábbi eljárásban benyújtott igazolást kád figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól
függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési
eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás
adott esetben megjelöli, hagy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították
ki.

Ezen rendelkezés alapján tehát Kedvezményezett nem vehette figyelembe az 1. rész tekintetében
benyújtott nyilatkozatokat.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 18. (1) bekezdése szerint, a Hatóság útmutatót ad ki a 8-11, -
ban hivatkozott, a Magyarországon, valamint az Európai Unióban ás az Európai Gazdasági
Térségben letelepedett gazdasági szereplők által benyújtandó igazolásokról, nyilatkozatokról,
nyilvántartásokról és adatokról.

A kizáró okok tekintetében benyújtandó igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és
adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában cimű, KÉ 2017. évi
81. számú, 2017. május 19-i Közbeszerzések Tanácsának útmutatója Kizáró okok hiányának
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igazorása ajánIattevő/részvételre jelentkezö tekintetében cím alatt az útmutató rögzíti, hogy az
ajánlatkérönek a nyilatkozat mellett ellenőriznie kelt a kizáró ok hiányát a rendelkezésére álló
elektronikus nyilvántartásokból is.

Az útmutató fenti rendelkezése alapján ajánlatkérő kedvezményezettnek — ahogyan arra jelen
eljárásban tett észrevételében maga is hivatkozott — kötelessége volt az elérhető nyilvántartások
segitségével a kizáró okokat érintő ellenőrzés elvégzése. Mint ahogy azt Kedvezményezett
észrevételében elő Is adta, ezen kötelezettségnek eleget tett.

Kedvezményezett a Kbt. 62. 5(1) bek. g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okokat Írta elő, melyek
igazolásáról a Közbeszerzések Tanácsának útmutatója Ill. pontja alatt az alábbiak szerint
rendelkezik.

Kizáró ok Igazolás módja
Kbt. 62. 5 (1)g) igazolás: ajánlatkérő ellenőrzi a Közbeszerzési Hatóság honlapján elérhetö

nyilvántartásból, valamint a céginformációs szolgálattól ingyenesen,
elektronikusan kérhető cégjegyzék-adatok alapján [Korm. rendelet 8. 5 e)
pont]

Kbt. 62. 5(1) h) igazolás: egységes európai közbeszerzési dokumentum szerinti nyilatkozat, a
Közbeszerzési Döntöbizottság vagy a biróság döntésére vonatkozóan a
kizáró ok hiányát a Közbeszerzési Hatóság honlapján közzétett adatokból sz
ajánlatkérö ellenőrzi [Korm. rend. 8. 5 f) pont]. A Közbeszerzési Hatóság
naprakészen vezeti, és honlapján közzéteszi a 62. 5 (1) bekezdés h) pontja
szerinti ki-zárást megalapozó dőntöbizottsági és bÍrósági határozatok számát
és a határozathozatal napját [Kbt. 187. 5 (2) be-kezdés ac) pont].

Kbt. 62. 5(1) i) igazolás: nem szükséges igazolás benyújtása, a kizáró ok megvalósulásátaz
ajánlatkérő ellenőrzi az eljárás során [Korm. rendelet 8. 5 g) pont]

Kbt. 62. 5(1)j) igazolás: ajánlatkérő ellenőrzi az eljárás során; korábbi közbeszerzési
eljárásra vonatkozóan pedig az ajánlatkérő kötetes elfogadni sz eljárásban
benyújtott egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt
nyilatkozatot [Korm. rendelet 8. 5 h) pont]

Kbt, 62. 5(1)k) igazolásKorm. rendelet 8.5 »pont]:
ka) alpontja tekintetében nem szükséges igazolás vagy nyilatkozat
benyújtása, a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető
cégjegyzék-adatok alapján sz ajánlatkérő azt ellenörzi, hogy valóban
Magyarországon bejegyzett gazdasági szereplőröl van szó;
(kb) kc) alpontok igazolásra kerültek)

Kbt. 62. 5 (1) igazolás; nem szükséges igazolás benyújtása, a kizáró ok megvatósulásátaz
m) ajánlatkérő ellenőrzi az eljárás során [Korm. rendeletE. 5 k) pont]
Kbt. 62. 5(1)q) igazolás: az ajánlatkérö nem kérhet külön igazolást, ajogsértés megtörtén-tét

vagy annak hiányát a Hatóság hon-lapján közzétett adatokból az ajánlat-kérő
ellenőrzi.16 [Korm. rendelet 8. 5 o) pont] A Közbeszerzési Hatóság napra-
készen vezeti és honlapján közzéteszi — a jogsértés súlyosságának
mérlegelése nélkül — minden olyan döntöbizottsági vagy annak felülvizsgálata
esetén jog-erős bírósági határozat számát ás a határozathozatal napját,
amely megalapozhatja a 62. * (1) bekezdés q) pontja szerinti kizárást Kbt.
1 87. 5 (2) bekezdés ac) pont].

A fentiek alapján tehát a jelen eljárással érintett közbeszerzési eljárásban kizárólag a Kbt. 62. 5(1)
bekezdés kb) ás kc) pontjai tekintetében volt szükséges külön nyilatkozat benyújtása, emellett a
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gyanúbejelentésben kifogásait Kbt. 62. (1) i), illetve j) pontjai pedig olyan kizáró okokat
fogalmaznak meg, amelyek kifejezetten ajánlatkérői eljárási cselekményhez kötődnek, Igy a
gyanúbejelentésben foglaltakkal összefüggésben a kizáró okokkal kapcsolatos nyilatkozatrész
tekintetében nem állapítható meg jogsértés.

A felelősségbiztosításra vonatkozó nyilatkozat körében Kedvezményezett jelen eljárásban tett
észrevételében elsődlegesen arra hivatkozott, hogy a 322/2015. (X.30.) Kom. rendelet nem
rendelkezik arról, hogy a felelösségbiztositásról előzetesen kötelező lenne nyilatkozni,
másodlagosan hangsúlyozta, hogy az ajánlattevö Kbt. 66. (2) bekezdése alapján tett
nyilatkozatával a felelősségbiztosltásra vonatkozóan is vállalást tett.

A rendelkezésre álló dokumentumok alapján megállapítható, hagy a PROSZERV Mérnöki ás
Szolgáltató Kft. a Kbt, 66. (2) bekezdést érintően mind a két rész tekintetben Úgy nyilatkozott, hogy
- az ebárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglalt valamennyi formai
és tartalmi követelmény, utasitás, kikötés és műszaki leirás gondos áttanulmányozását követően — a
Kbt. 66. (2) bekezdése alapján — az eljárást megindító felhívásban ás a közbeszerzési
dokumentumokban foglalt valamennyi feltételt megismerte, megértette ás azokat a
szerződéstervezehel együtt elfogadja;
- amennyiben nyertes ajánlattevőként kiválasztásra kerül a tárgyi közbeszerzési eljárás szerinti
munkára vonatkozó szerződést megköti ás a szerződést az eljárást megindító felhivásban ás a
közbeszerzési dokumentumokban foglaltaknak megfelelően, fenntartások és korlátozások nélkül a
felolvasólapon megjelölt ajánlati árért teljesíti.
- az eljárás közbeszerzési dokumentumait az ajánlattételi határidő lejártáig teljeskörűen megismerte.

A fentiek alapján megállapítható, hogy a gyanúbejelentöben foglaltak tekintetében - miszerint a
PROSZERV Mérnöki és Szolgáltató Kft. nyertes ajánlattevő által benyújtott dokumentáció nem
tartalmazza a szükséges mértékű felelősségbiztositással való rendelkezésröl szóló nyilatkozatot -

nem történt jogsértés. Egyrészt Ugyanis a nyertes ajánlattevő az ajánlattétel során megtette a
felelősségbiztositást érintő szükséges nyilatkozatot, másrészt ehhez kapcsolódóan a kivitelezési
szerződések aláirásával erről szintén nyilatkozott (9.1. pont).

Összegezve a fentieket a gyanúbejelentésben foglaltak vonatkozásában nem állapítható meg
jogsértés.

Pénzűevi érdeksérelem vonatkozásában levont következtetés:

Jogsértés hiányában az azzal ok-okozati összefüggésben álló pénzügyi érdeksérelem fennállásának
vizsgálata nem releváns.

A fenti tények alapján rögzíthető, hogy a szabálytalanság fogalmi elem közül mind a jogsérelem,
mind az azzal ok-okozati összefüggésben álló pénzügyi érdeksérelem hiányzik, melyre tekintettel — a
272/2014. (Xl. 5.) Korm. rendelet 164. (2) bekezedés b) pontjában foglaltakra figyelemmel — az
eljárást „nem történt szabálytalanság’ megállapítással lezárom.

Budapest, 2019. március ‚.“

Tisztelettel:
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Békés Város Önkormányzata

Békés

PetőFÍ Sándor u. 2,

5630

Tisztelt Önkormányzati

Békés Város Önkormányzata és a DAKK Zrt. között hatályos közszoigáltatási szerződés IV. fejezet

7. pontjában rögzítetteknek megfelelően mellékeiten megküldjük a Békés város közigazgatási

határán belül végzett menetrend szerinti helyi szeméiyszáiiltás 2018. évi teljesítésére vonatkozó

beszámolót.

Melléklet: 1 pid. helyi közszoigáltatási beszámoló

Kecskemét, 2019, március 27.
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BESZÁMOLÓ

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

szerződés 2018. évi teljesítéséről

Kecskemét, 2019. március 27.

Q’ Lu
Sánt oltán Rókusné Kovács Veronika

veze azgató-helyettes gazdasági igazgató
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DAKK Zrt. Békés helyi személyszállitás 2012. évi beszámoló

A SZERZŐDÉS TÁRGYA

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

A Közszolgáltatási Szerződés IV. fejezet 7. pontjának, illetve a 4. számú mellékletnek
megfelelően a szolgáltató az alábbiakban számol be a 2018. évi gazdálkodásáról.

II. A SZOLGÁLTATÁS SZERVEZÉSE

A szolgáltató rendelkezik a menetrend szerinti személyszállítási tevékenység
végzéséhez szükséges feltételekkel (Jó hírnév, szakmai alkalmasság, pénzügyi helyzet).

Az utasok által igénybe vett szolgáltatás állandó minőségének garanciájaként a
szolgáltató EN 150 9001:2015 Minőségirányítási Rendszert, ISQ 14001:2015
Környezetközpontú Irányítási Rendszert és 150 50001:2011 Energiairányitási Rendszert
működtet. A szolgáltató a közszolgáltatási szerződés tárgyát képző feladatok
teljesítéséből adódó kockázatok csökkentése érdekében rendelkezik biztositásokkal.

A szolgáltató közforgalmú autóbusz-közlekedés igénybevételének feltételeit — a
hatályos rendelkezéseknek megfelelően — Üzletszabályzatban tette közzé.

A helyi közszolgáltatási szerződés tárgyát képző feladatok ellátásába alvállalkozó nem
került bevonásra.

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

Ill. JÁRATOK TWESÍTÉSE, 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.

Békés Város helyi autóbusz-közlekedésében 2018. évben menetrend módosítás nem
történt.

2



DAKK Zrt. Békés helyi személyszállitás 2018. évi beszámoló

A 2018. év zárásakor a helyi járat) utazási igények kielégítését biztosító járatok adatai
az alábbiak:

mértékegység 2018. tény

Viszonylatok száma db 1

iáratszám iskolai előadás) napokon dbjnap 23

Járatszám tanszünetben munkanapokon db/nap 18

Járatszám szabadnapokon db/nap O

Járatszám Vasárnapi napokon db/nap 2

2018. évben a helyi személyszállítás teljesítménye 31,8 ekm volt, melyből a hasznos
(menetrendi) teljesítmény 28,9 ekm, a rezsi km-teljesítmény 2,9 ekm volt.
A kibocsájtott féröhelykm teljesítmény 2.511 efhkm volt.

A helyi járatok a Városi úthálózatbál 18,5 km szakaszon közlekedtek.

2018. évben 6 esetben történt járat kimaradás, ebből 4 esetben az autóbuszok műszaki
hibája miatt. 2018. évben járatkésés 6 alkalommal fordult elő. A késett és kimaradt
járatok 2018. évi adatait az alábbi táblázat mutatja be.

mértékegység 2018. tény

Kimaradt járatok száma db 6

- ebből a szolgáltató hibájából kimaradt db 4

Késett járatok száma db 6

L ebből a szolgáltató hibájából késett db 6

IV. TARIFÁK, MENETJEGVEK ÉS BÉRLETEK ÉRTÉKESÍTÉSE

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

A menetjegyek és bérletek árai 2018-ban 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 dijszabás megsértése esetén a regionális autóbusz-közlekedésben
meghatározott pótdíjakat alkalmazta. Az árakat és az árak alkalmazási feltételeit a
szolgáltató Üzletszabályzatban tette közzé.
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V. MEGÁLLÖK, 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, felújítási munkákat.

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

VI. SZEMÉLYI ÁLLOMÁNY

A helyi autóbusz járatok teljesítéséhez nincs elkülönített autóbuszvezetői állomány
rendelve. A forgalmat Békési helyi és regionális forgalomban egyaránt foglalkoztatott
45 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 és szakmai irányítói feladatait a jogszabályban meghatározott
feltételeknek megfelelő képzettségű személy látja el. A további munkakörökben
foglalkoztatott összes munkavállaló megfelel a tevékenységükre vonatkozó szakmai,
képesítési, alkalmassági és egészségügyi követelményeknek.

VII. JÁRMŰÁLLOMÁNY

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

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

Az autóbuszok napi karbantartását, Időszakos szemle műveleteit és futójavítását,
fényezését, műszaki vizsgára történő felkészítését és műszaki vizsgáztatását a
kihelyezett vizsgaállomáson, a békéscsabai műszaki telepen a DAKK Zrt. tulajdonában
lévő Autó Univerzál Kft. 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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2018. évben személyi sérüléssel járó közúti baleset ás utasbaleset nem történt. Halálos
kimenetelú közúti baleset a tevékenység végzése során Szintén nem fordult elő. A
Békés helyi autóbusz-közlekedésben előforduló balesetek alakulását az alábbi táblázat
szemlélteti:

VIII. UTASTÁJÉKOZTATÁS

A szolgáltató integrált utastájékoztatási, forgalomirúnyítási 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,
díjszabási Információk ás 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 utazóközönség
Számára.

A helyi közlekedéssel kapcsolatosan 2018. évben társaságunkhoz utas panasz,
közérdekű bejelentés nem érkezett.

IX. TEVÉKENYSÉG És GAZDÁLKODÁS ÉRTÉKELÉSE

A szolgáltató a beszámolási Időszakban a helyi személyszállítási szolgáltatást a
közszolgáltatásl szerződésben ás annak mellékleteiben rögzített mennyiségi ás
minőségi feltételeknek megfelelően folyamatosan biztosította.

Baleset jellege

Sajáthibás baleset — -

Sajáthibás baleset személyi sérüléssel
Sajáthibás baleset halálos kimenetellel

Baek

1
száma (db)

o
O
O

Idegenhibás baleset O
Idegenhibás baleset személyi sérüléssel O
Idegenhibás baleset halálos kimenetellel O
Utasbaleset O
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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-től a közlekedési központok
egységes elvek alapján határozzák meg a költségek és bevételek elszámolásának
módját.

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 személyszállításának
eredményét és gazdasági adatait a csatolt melléklet tartalmazza.

2018. évben Békés helyi közlekedésben nem változtak a tarifák az előző évhez képest.
A helyi tömegközlekedés utas által fizetett bevétele 3,6%-kal (97 eFt-tal) csökkent a
bázishoz képest. A bevétel csökkenést a tanuló bérletek eladásának 5,1%-kal történő
csökkenése okozza, melyet részben ellensúlyoz a menetjegyek értékesítéséből
származó bevétel 10,8%-os növekedése.

A szociálpolitikai menetdíj-támogatás összege 3,6°kkal csökkent a bázíshoz képest.
Ezen belül a tanuló bérletek után járó szociálpolitikai menetdij-támogatás összege
5,1%-kal csökkent a kevesebb eladott bérlet darabszám miatt. Az ingyenes utazások
után kapott szociálpolitikai menetdíj-támogatás a lakosságszám változás miatt 1,8%-kal
csökkent a bázishoz képest.

A fentiek hatására a Békés helyi személyszállításhoz kapcsolódó 2018. évi
menetdíjbevételből származó árbevétel (utas által fizetett és szociálpolitikai menetdíj
támogatás együtt) összességében 3,6%-kal volt alacsonyabb a bázisnál.

A pótdijbevételekből származó bevétel a bázishoz képest jelentősen csökkent. A
szolgáltató a bevételek realizálódása érdekében tételes és szúrópróbaszerű bevétel
ellenőrzési vizsgálatokat végez. Az utasok jegy és bérlewáltásának ellenőrzésére, az
ezzel kapcsolatos ellenőri feladatok ellátásával külső vállalkozót bízott meg.

2018. 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 QAKK Zrt. (saját ás leánytársaságai) bérfejlesztésének
ellentételezésére 1.138 ePt-ot kapott a Békés helyi személyszállítás tekintetében a
bérfejlesztés hatásának kompenzálására. A kapott támogatás 2018. évben az egyéb
bevételek között elszámolásra került, a bérfejlesztés többletköltsége összesen
1.202 eFt volt.
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Az üzemeltetési költségen belül kimutatott üzemanyag kőltséget jelentősen
befolyásolja a gázolaj árának alakulása. 2012. évben összesen 44 alkalommal volt
árváltozás. A MOL kútár 2018. január 1-én 359,5 Ft/l1 december 31-én 376,5 Ft/i volt
Az Üzemanyag ár alakulása kedvezőtlenül hatott a tevékenység Üzemanyag költségeire,
mivel a 2018. évi (napok számával súlyozott) átlagos MOL kútár 10,8%-kal magasabb az
előző év átlagárához képest. Az üzemanyag árának emelkedése 2012. évben jelentősen
meghaladja a KSH által közzétett inflációs rátát, melynek mértéke 2017. évben 2,4%,
2018. évben 2,8% volt.

Az üzemanyag árváltozás hatására az üzemanyagköltség 2018. évben 12,4%-kal nőtt a
bázishoz képest.

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 központi (normatív) támogatást 2018. évben nem fketett.
Összességében a Békés helyi személyszállítási tevékenység 2018. évi eredménye
5.186 eFt veszteséget mutat.

A 2018. évi veszteség és a méltányos nyereség (összes költség 1%-a) megtéritéséhez
5.342 eFt ellentételezés megfizetése szükséges az Önkormányzat részéről, melynek
megfizetését kéri a DAXK Zrt. 2018. évre vonatkozóan.
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Melléklet/l. oldal

Adatszolgáltatás Békés Város Önkonnányzata és a DAIOC M. között hatályos, Békés helyi menetrend szerinti

személyszállítási tevékenység ellátásnvonatkozó könzolgáltatási szenŐdéshez

Üzemi, utazási teljesítmények, bevételek részletezése

I. Üzemi teljesitményl Jellemzők

I mértékeg’sé 2017. óv 2018. óv terv 2018. óv 2019. óv terv
1. A tevékenységhez kapcsolódó kilométer teljesítmény ezer km 31,8 31,8 31$ 31.8
2. Hasznos kilométer tellesltinény ezer km 29,0 29,0 28,9 28,9
3. Rezsl kilométer teliesitmény ezer km 2,8 2,8 2,9 2,9
4. Férőhelykilométer ezerfbkm 2 512 2 512 2 511 2 511

IL UtazásI telJesitményi Jellemzők

mértékegység 2017. óv 2018. óv terv 2018. óv 2019. óv terv
1. Statisztikai utasszám ezer utas 172 172 166 164
2. MenetieRyek ezer utas 3 3 3 3
3. Összvonalas bérletek ezer utas O O O 0
4. Tanuló/nyugdijas bérletek ezer utas 169 169 161 161
5. StatIsztIkaI utaskilomóter telleshmény ezer utaskm 655 655 523 623
6. Menetjegyek ezer uoskm 11 11 12 12
7. Ősszvonalas havi ás félhavl bérletek ezer utaskm O O O O
8. Tanuló/nyugdljas bérletek ezer utaskm 644 644 611 611

III. Utazási Igazolvány adatok

mértékegység 2017. óv 2018. óv terv 2018. óv 2019. óv terv
1. Menetleevek száma db/S 2 613 2 613 2 904 2 904
2. Összvonalas bérletek db/óv 1 1 O O
3. Tanulá/nyugdljas bérletek száma db/’óv 2 698 2 698 2 561 2 561

IV. Tarlfk (az adott évben utolJára érvényes adatok, ÁFA-vaj)

mértékegység 2017. óv 2018. óv terv 2018. óv 2019. óv terv
1. Menetjegyek Ftjdb 130 130 130 130
2. Qsszvonalas havi bérlet FUdb 3 000 3 000 3 000 3 000
3. Tanuló/nyugdílas bérlet Ftjdb 1 150 I 150 1 150 1 150
4. Abevezetés napja 2013,01.01 2013.01.01 2013.01.01 2013.01.01

V. Bevételek (ÁFA nélkül)

mértékegység 2017.óv 2018.óvterv 2018.óv 2019.óvterv
1. Utas által fizetett menetdg bevételek EFt 2616 2 616
2. Menetlegvek . EFt - 268 268 297 297
3. összvonalas havi bérlet E Ft 2 2 O O
4. Tanuló/nyugdllas bérlet - — EFt

— 144 2 443 .2212
5. Szodálpautflcai menetdfl-támogatás . ._______ — EFt 6 887 6 887 6642 — 6596
6. Tanuló/nyuadlias bérletután EFt 3 633 3633 — 3448 3448
7. ingyenes utazások után E Ft 3 254 3 254 3 194 3 148
8.Pówllbevétdek

. .
. 17 12_, 10

9. Egyéb közlekedési bevételek E Ft -4 O 17 17
10. Támogatások E Ft 453 1 144 1 138 1 494
11. Helyi közlekedés állami normativtámotása .flt .

O O - O O
12. ÖnkormánynUtámogatás

. Iii .
O O O O

13. Helyi közlekedés állami bértámogatása E Ft 453 I 144 1 138 1 494
14. Sevételekősnesen,ellantátelezésnélkol EFt 10066 10756 10423 10733
15. ÖnkormányzatI dientételezés EFI O O 5 342 S 385

8



DAXK Zrt Békés helyi személyszáHitás 2018. évi beszámoló

MeIIéIdetIl oldal

AdatzolgMbtás Békés Város Önkormányzata és a DAXX Zit között hatályos, Békés heM menetrend szerinti
személyszállítási tevékenység ellátásra vonatkozó köznolgákatési nenödéshez

Eredmény elszámolás

L Bevételek

2017. S 2013. Sav 2018. S 2019. S tav
1. Utas által fize Umietdr bevételek 2713 2713 2616 2616
2. Fogyasztói árkieg./Szociálpolitlkai menetdíj-támogatás E 887 6 887 E 642 6 596
3. Pótdfj bevételek 17 12 10 10
4. Egyéb közIekedi bevételek 4 O 17 17
5. Támogatás 453 1144 1138 1494

5.1.Hsyiköziekedésállangnormatlvtámogatása O O O O
52. Önkormányzati támogatás O O O O
53. Helyi közlekedés állami bértárnogatása • 453 1144 1138 1494

6. Bevételek összesen, eflentételezés nélkiil (1.-S. ösa) 10 066 10756 10423 10733
II. Költségek, ráfordítások

2017.5 2018.Sm 2018.5 2019.évav
1. Közvetlen költségek, ráfordítások 13 572 14 516 15 182 15 520

1.1. üzemeltetés közvetlen személyi JdlegO költsége 5 102 5 724 5 458 5 731
12. Oz8TtetS közvetis, anyagköltsége 2 936 2 973 3 275 3 340

1.2.1. üzemanyag költség 2 748 2 780 3 090 3 155
122. Motorolai, kenőanyag 13 13 13 13
12.3.Gumlköltség 169 173 168 168
1.2.4. Egyéb üzemeltetési anyagköltség 6 7 4 4

1.3. Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége 399 407 443 443
1.4. Karbantartás közvetlen költsége 2 872 3 075 3 919 3 919

1.4.1. Karbant közvetlen anyag és egyéb költsége 41 35 39 39
1.4.2. Karbantartás személyi lelI, költsége 50 52 31 31
1.43. HarmadIkf által végzet karb. költsége 2 781 2 988 3 849 3849

1.5. lnfrastruktra használat költsége O O O O
1.6. Eszköwádás/flnansdrozás 2 263 2 337 2 087 2 087

1.6.1.GórdOlő állományértékcsökkenéseszvk 2 201 2 270 2 057 2 057
1.6.2.Gördülő áll.y.fln. költségei swk 7 7 7
1.6.3. Egyéb eszköz értékcsőkkenéseszvk 55 60 23 23

1.7. PJvállalkozásba kiadcttszemszáll.tev. költsége O O O O
2. Közvetett költségek 463 476 427 438

2.1. Forgalmi általános költségek 259 270 246 252
2.2. Műszaki általános költségek 25 24 20 21
2.3. Társasági általános költségek 179 182 161 165

3. Költségek, ráfordítások Összesen 14 03$ 14 992 15 609 15 958

Ill. Elszámolás

2017.év 2018.évterv 2018.5 2019.évterv
1. Fedezeti összeg (1.6.-Ill.) -3 506 -3 760 .4 759 4 787
2. Bevételekkel nem fedezett Indokolt költségek (L6..lIS.) 3 969 -4 236 .5 186 -5 225
3. Számított nyereségtartalom O O 156 160
4. Ellentételezésl szükséglet (.1112. + 1113) 3 969 4 236 S 342 S 385
5. Elszámolásnál márfigyelembevettellentételezés O O O O
6. Még elszámolandó elientételezés (111.4.. 1113.) O O 5 342 S 385
7. A tevékenység adózás előtti eredménye -3 969 -4 236 156 160

• A Kormány a minimálbér-emelésnek ás a garantált bérminimum-emelésnek a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
közvetlen vagy közvetett tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó egyes többségi állami tulajdonú gazadsági társaságra
gyakorolt hatásairól, valamint bédojdesztéshez szükséges forrás biztosításáról szóló 1160/2017. (111.22.) Korm.
határozatbanjóváhagyott mértékü támogatás összege.
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