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Tisztelt Képviselő-testület!
A 2013. január 1-jén hatályát vesztett, települési önkormányzatok többcélú kistérségi
társulásairól szóló 2004. évi CVII. törvény 6. § (3) bekezdése előírta, hogy a társulási tanács tagjai
(azaz a helyi önkormányzat polgármesterei) kötelesek legalább évente kétszer beszámolni
képviselő-testületeiknek a Társulási Tanácsban végzett munkájukról. Az éves beszámolók helyett
Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „két ülés közötti tájékoztató” keretében
2012. évben is havonta kapott ismertetőt a Békési Kistérségi Társulás ülésein elhangzott
napirendekről, döntésekről. Ezeket a havi beszámolókat egészíti ki a Kistérségi Iroda – mint a
Társulás munkaszervezete – tevékenységéről szóló tájékoztató.
Balog István, a Békési Kistérségi Iroda vezetője elkészítette a 2012. évi tevékenységről
szóló beszámolóját, amelyet a Társulási Tanács a 2013. április 10-i ülésén a 10/2013. (IV. 10.) sz.
határozatával fogadott el. Tájékoztatóként ezt az elfogadott beszámolót terjesztjük a tisztelt
Képviselő-testület elé.
Bár az Iroda beszámolójában is van rá utalás, de külön ki szeretném emelni a 2013. évben, illetve a
beszámoló elfogadása óta történt változásokat:
A helyi önkormányzatok társulásainak működését is szabályozó Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény előírta a társulási megállapodások
felülvizsgálatát, amely határidőben megtörtént. A felülvizsgálat érintette a Kistérségi Iroda jövőbeni
működését is.
A Társulási Tanács a finanszírozási háttér hiánya miatt jelentősen csökkentette a társulásban
ellátandó feladatok számát (az eddigi 18 feladat helyet 6 feladatot vállalt fel: területfejlesztés, belső
ellenőrzés, orvosi ügyelet koordinálása, pályázatfigyelés, kistérségi informatikai hálózat
működtetése, az informatikai hálózat bővítése a HURO pályázat útján), ezzel egyidejűleg a
Kistérségi Iroda létszámát is 50 %-al csökkentette, 3 főre. A pályázati referens munkakörben év
elején személyi változás is történt, Szűcs Nóra helyett Czapp Zsuzsanna látja el a feladatot.
Ezen kívül az új önkormányzati törvény értelmében a Társulási Tanács munkaszervezeti
feladatait a Békési Polgármesteri Hivatal látja el, ezért a Tanács 2013. július 1-jével módosította az
Iroda alapító okiratát, így a jövőben a Kistérségi Iroda a Társulás feladatellátó intézményeként
működik tovább, ellátja a felvállalt feladatokkal kapcsolatos operatív teendőket.
A beszámolóban szereplő „Tanyafejlesztési Program” elkészült, amelyet a Társulási Tanács
a 8/2013. (IV. 10.) sz. határozatával fogadott el.
Kérem a tájékoztató tudomásul vételét és az alábbi határozati javaslat elfogadását!

Határozati javaslat:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Békési Kistérségi Iroda 2012. évi
tevékenységéről szóló tájékoztatóját tudomásul veszi.
Határidő:

azonnal

Felelős:

Izsó Gábor polgármester

Békés, 2013. szeptember 17.

Izsó Gábor
polgármester
.....................................
Jogi ellenjegyző
.....................................
Pénzügyi ellenjegyző
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BESZÁMOLÓ
a Békési Kistérségi Iroda 2012. évi tevékenységéről, a munkaszervezeti feladatok
ellátásáról
Az Iroda 2012. évi tevékenységéről szóló beszámolót az előző évi beszámolóhoz hasonló
szerkezetben készítettem el. Mivel a munkaszervezet a Társulási Tanács döntéseit hajtja végre és
döntés-előkészítési munkát végez, így a feladatellátás ismertetésénél megemlítésre kerülnek a
Társulás által hozott döntések is.
A munkaszervezet társulási megállapodásban és SZMSZ-ben meghatározott feladatai,
tevékenysége:
a)
b)
c)

d)
e)
f)
g)

h)
i)
j)
k)
l)

előkészíti a Tanács üléseit, döntéseit, elsősorban a területfejlesztési koncepciót, programot
és az ebben foglaltak megvalósítását szolgáló projekteket;
összegyűjti és további előkészítésre alkalmassá teszi a kistérség gazdasági és társadalmi
szervezeteinek fejlesztési programokkal, projektekkel kapcsolatos elképzeléseit;
folyamatos kapcsolatot tart a megyei területfejlesztési tanács munkaszervezetével, a
regionális fejlesztési ügynökséggel, a kistérségi megbízottal, a kistérségben működő
közigazgatási szervekkel, intézményekkel a fejlesztési szükségletek és a bevonható források
feltárása érdekében;
közreműködik a társadalmi szervezetek fórumának működtetésében;
közreműködik a Tanács által – a központi és regionális forrásokra – benyújtandó pályázatok
előkészítésében, az ezzel kapcsolatos feladatok ellátásában;
közreműködik a Tanács döntéseinek végrehajtásában, elvégzi a Tanács által meghatározott
feladatokat;
a kistérség szereplőitől (önkormányzatok, vállalkozások, civil szervezetek) pályázatainak
kidolgozásához, fejlesztéseik lebonyolításához megbízást vállalhat, de ez nem
veszélyeztetheti az a) – f) pontokban meghatározott feladatainak ellátását;
pályázatfigyelés, pályázati tanácsadás a kistérség szereplőinek (önkormányzatok,
vállalkozások, civil szervezetek, intézmények, lakosság);
információs adatbázisok létrehozása, működtetése, adatszolgáltatás;
a Társulás által létrehozott intézmények működtetése, felügyelete;
közös feladatellátással kapcsolatos szervezési, ügyviteli feladatok ellátása.
a tagönkormányzatok és a Társulás belső ellenőrzési feladatainak ellátása (Erről a
tevékenységről külön, a 2012. évi ellenőrzések végrehajtásáról készült jelentésben
számolunk be.)

Az előző évekhez hasonlóan összeállított beszámolási szempontrendszer:
1. együttműködés, kapcsolattartás értékelése
1/a. stratégiai programok kidolgozása, felülvizsgálata, fejlesztési elképzelések
összehangolása
1/b. a kistérség társadalmi, gazdasági és környezeti helyzete, adottságai vizsgálata
1/c. meghirdetett pályázatokra tett előzetes vélemények
1/d. koncepciókról, programokról, rendezési tervekről nyilvánított vélemények
1/e. benyújtott pályázatok
1/f. elnyert pályázatok
2. finanszírozási megállapodások
3. foglalkoztatási válsághelyzetek kezelése
4. hazai és nemzetközi együttműködés
5. egyéb feladatok
6. a munkaszervezet működési feltételeinek biztosítása
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1. Együttműködés, kapcsolattartás értékelése:
2012. évben is folyamatos volt a kapcsolattartás a különböző, területfejlesztésben érintett
szervekkel, személyekkel, vállalkozókkal, civil szervezetekkel, érdekképviseleti szervezetekkel,
államigazgatási-közigazgatási szervekkel. Ezek köre az elmúlt évekhez képest nem változott,
így a felsorolásuktól eltekintek.
A kapcsolatfelvételre elsősorban a projektekkel kapcsolatos feladatokkal, forrásfeltárás,
programkészítés, véleményeztetés és véleményezés, pályázatok készítése érdekében került sor.
Az államigazgatási, közigazgatási szervekkel elsősorban a napi munkával kapcsolatos feladatok
megbeszélése, konzultációk alkották a kapcsolatfelvétel döntő többségét.
A vállalkozókkal, civil szervezetekkel, lakossággal való kapcsolat elsősorban a pályázatok
előkészítése, a projektek végrehajtása során valósult meg.
A fent felsorolt szervezetekkel kapcsolatfelvételekre személyesen, telefonon, e-mailben,
levélben került sor az alábbi számban:
 önkormányzatok: kb 1500 alkalom
 vállalkozók, gazdálkodó szervezetek, civil szervezetek, lakosság: 300 alkalom
 államigazgatási, közigazgatási szervek: 150 alkalom
Igen jelentős volt a beszámolási időszakban a szélessávú internethálózat átvételével kapcsolatos,
valamint a HURO pályázattal kapcsolatos megbeszélések, egyeztetések, tárgyalások száma.
A személyes kapcsolattartás egyik módja a különböző rendezvényeken, fórumokon,
konferenciákon, megbeszéléseken való részvétel is. Ezeken – a kapcsolatok ápolásán túl –
további információkat, ismereteket lehet szerezni, amelyeket a napi munka során tudnak
hasznosítani a kistérség ügyeivel foglalkozó szakemberek.
2012. évben 63 ilyen jellegű fórumon, konferencián, megbeszélésen, rendezvényen vettünk
részt. Ennek megoszlása:
– tájékoztatók, konferenciák, fórumok:
12 db
– kulturális események (pl. kistérségi fesztivál, falunap, stb.)
12 db
– egyeztető megbeszélés, tárgyalás
24 db
o ebből: HURO-s 20 db, AH-s 4 db
– egyéb megbeszélés, rendezvény, ülés
15 db
1/a.) Stratégiai programok kidolgozása, felülvizsgálata, fejlesztési elképzelések összehangolása:
A beszámolási időszakban nem került sor stratégiai programok kidolgozására, felülvizsgálatára,
mivel ezt a feladatot 2011. évben végeztük el. Az augusztus 31-én beadott pályázat keretében
elindult az 5 településre vonatkozó tanyaprogram készítése (helyzetfeltárás, stratégia), de ez
csak 2013. március 30-ra készül el.
1/b.) A kistérség társadalmi, gazdasági és környezeti helyzete, adottságai vizsgálata:
Szintén a megelőző évben – a fejlesztési programok felülvizsgálatakor – lett vizsgálat tárgya a
kistérség társadalmi, gazdasági és szociális helyzete, a foglalkoztatottság alakulása, ezek
elemzése, valamint a fejlesztési elképzelések, projekttervek aktualizálása, így a beszámolási
időszakban ilyen feladat végrehajtására nem került sor. A tanyaprogram elkészítésével
kapcsolatos helyzetfeltárási munkák, felmérések pedig 2013. év elején jelentkeznek.
1/c.) Meghirdetett pályázatokra tett előzetes vélemények:
A központi és regionális pályázatok tervezeteire egyrészt az NFÜ honlapján keresztül adtunk
véleményt, másrészt részt vettünk azokon a fórumokon, amelyeket az Új Széchenyi Terv
pályázatainak ismertetése érdekében rendeztek kistérségünkben, illetve a megyeszékhelyen
(2012. május, október).
1/d.) Koncepciókról, programokról, rendezési tervekről nyilvánított vélemények:
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2012. évben nem érkezett megkeresés területfejlesztési programok véleményezésére. A Békés
Megyei Területrendezési Terv módosításához kért véleményezést a megelőző évben adta meg a
Tanács a Békés Megyei Önkormányzatnak
1/e.) Benyújtott pályázatok:
A Társulási Tanács 2012. évben 2 db pályázatot adott be. A 2011. december 13-i társulási
ülésen döntött a HURO/1101 jelű, határon átnyúló együttműködésen alapuló pályázaton való
részvételről, ennek beadása 2012. január 31-én megtörtént.
„Határtalan világ” (NGA típusú távközlési hálózat létrehozása), beadás: 2012. 01. 31.
(megvalósítás: 2013-2014-ben)
Igényelt összeg: 706 310 € (211,893 millió Ft) + 293 059 € (87,918 millió Ft) = 999 369 €
(299,818 millió Ft)
Önerő: 37 147 € (11,144 millió Ft) + 5 981 € (1,794 millió Ft) = 43 155 € (12,947millió Ft)
Megítélt támogatás: igény szerinti
Felhasznált támogatás: folyamatban
Tartalom: A pályázat célja egy új – határon átnyúló – szélessávú internethálózat kiépítése és ez
által a meglévő kistérségi hálózat lehetőségeinek minél jobb, gazdaságosabb kihasználása. A
projekt keretében 90 km hosszú, 11 települést ellátó, közjogi szervezeti tulajdonban lévő
infrastruktúra épül ki.
Eredmény: A kiépítendő gerincvonal létesítésével elsődleges cél, hogy az érintett települések
megismerjék egymást. A hálózat lehetőséget teremt arra, hogy a román és a magyar települések
közelebbről is felfedezzék egymás kulturális erőforrásait és feltárják azokat a közművelődés
eszközével. A fejlesztés lehetőséget ad az elszigeteltség csökkentésre, a határon átnyúló
információk áramlására, a kommunikáció megkönnyítésére.
A pályázat olyan megoldást kínálna, amely hosszú távon megoldaná a kommunikációs
problémákat az intézmények és a lakosság számára is. Segítségével a térségben lévő
vállalkozások és az ott élő lakosok jelen infrastruktúrán keresztül korszerű módon
kapcsolódhatnak a világhoz, vagyis egymáshoz.
A Társulási Tanács 2012. augusztus 22-i ülésén döntött a Vidékfejlesztési Minisztérium által
kiírt tanyafejlesztési pályázaton való részvételről:
Tanyafejlesztési program kidolgozása, beadás: 2012. 08. 31.
Igényelt összeg: 1 904 238 Ft
Önerő: 211 582 Ft
Megítélt támogatás: 1 904 238 Ft
Felhasznált támogatás: folyamatban
Tartalom: A Békési Kistérségi Társulás települései közül Békés, Mezőberény, Tarhos, Murony
és Kamut részére a tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében elkészül egy
helyzetfelmérést és stratégiát, jövőképet tartalmazó program.
Eredmény: A program valósághűen rögzíti a tanyás térségek jelenlegi helyzetét, ismérveit. Az
elvégzett felmérés eredményeit ismerve meg lehet határozni, hogy milyen rövid és hosszú távú
célokat tűznek ki a tanyavilág fejlesztésére. Melyek a fő rövid fejlesztési irányok, a leggyorsabb
megoldást megkövetelő problémák. A következő években milyen pályázati célokra lehet
pályázati támogatást igényelni, ezzel is segítve az ott lakók életkörülményeit, munkáját.
1/f.) Elnyert pályázatok:
Az előző pontban felsorolt pályázatok támogatásban részesültek. A HURO pályázat
támogatásáról szóló értesítést 2012. augusztus 21–én kaptuk meg. Az év hátralévő részében igen
aktív munka folyt a projekt előkészítése érdekében, amely hivatalosan 2013. január 1-vel indult
el.
A „Tanyaprogram” pályázat támogatásáról szóló értesítést 2012. december 5-én kaptuk kézhez,
az érdemi munka 2013. január elején indult el.
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2. Finanszírozási megállapodások:
A Társulás fejlesztési programok megvalósítására – a pályázati támogatáson kívül – nem kötött
külső szervezettel finanszírozási megállapodást. A HURO pályázat előfinanszírozását az érintett
önkormányzatok fogják megelőlegezni.
3. Foglalkoztatási válsághelyzetek kezelése:
A Társulás a korábbi években több, sikeres közmunkaprogramot bonyolított le. Sajnos sem
2011-ben, sem 2012-ben nem hirdettek meg többcélú kistérségi társulások számára
közmunkaprogramot, így a kistérség települései külön-külön vettek részt a közfoglalkoztatási
programokban. 2012. január 1-től egy évre – üres álláshely terhére – 1 fő adminisztrátornak
tudtunk munkát biztosítani az Irodánál.
4. Hazai és nemzetközi együttműködés:
A Társulásnak nincs nemzetközi kapcsolata. A tagönkormányzatok a testvér-települési
kapcsolatok ápolásával több országban lévő önkormányzatokkal is szoros együttműködést
ápolnak. A hazai kistérségi együttműködések elsősorban a szomszédos kistérségekkel alakultak
ki. A munkaszervezet tagjai folyamatos kapcsolatban állnak több kistérség munkaszervezetével
is. Különösen aktívvá vált a kapcsolattartás az év közepétől, amikor a többcélú társulások
jövőbeni működéséről, azzal kapcsolatos teendőkről cseréltük ki gondolatainkat, beszéltük meg
a felmerülő problémákat az ország kistérségi munkaszervezeteivel.
5. Egyéb –eddig fel nem sorolt – feladatok:
 Az Iroda alkalmazottai készítették elő a Társulási Tanács valamennyi ülését, azokra
előterjesztéseket készítettek, gondoskodtak az ülések jegyzőkönyveinek határidőben történő
elkészítéséről, továbbításáról, a meghozott határozatok érintettek felé történő kiküldéséről.
Társulási Tanács: 9 ülés (58 db határozat)
ebből:
– ügyrendi döntés:
15 db
– társulási megállapodás módosítás
1 db
– költségvetéssel kapcsolatos döntés
6 db
– beszámolók, megállapodások jóváhagyása 5 db
– informatikai hálózattal kapcsolatos döntés 17 db
– HURO pályázattal kapcsolatos döntés
5 db
– egyéb pályázattal kapcsolatos döntés
2 db
– társulás jövőjével kapcsolatos döntés
7 db
Az Iroda 2012. évi iktatott (papíralapú) ügyiratforgalma 211 db dokumentum volt.
bejövő levél:
64 db
kimenő levél: 153 db
összesen:
211 db
 Továbbra is koordináltuk a szélessávú informatikai hálózat átvételével kapcsolatos ügyeket.
A Társulási Tanács által létrehozott eseti bizottság munkáját az Iroda részéről Szűcs Nóra
referens koordinálta.
 2012. szeptember 1-től a Társulás működteti a szélessávú informatikai hálózatot, ennek
adminisztratív és szervezési feladatait az Iroda munkatársai végzik.
 Az NFM az általa biztosított működési támogatást éves beszámoló elkészítéséhez kötötte. A
2011. évi beszámolót 2012. február 27.-én küldtük meg számukra, amelyet elfogadtak.
 Előkészítettük a 2012. évi mozgókönyvtári szolgáltatás ellátásához szükséges szerződések
megkötését, ezzel kapcsolatban február 28.-án egyeztető megbeszélést tartottunk az érintett
önkormányzatokkal és a szolgáltatóval a Kistérségi Irodában.
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 Az Iroda vezetője elkészítette azokat a tájékoztatókat, amelyekből egyes tagönkormányzatok
képviselőtestületei ismereteket kaptak a Társulás elmúlt évi tevékenységéről.
 Március 14.-én és december 12-én Közkincs-kerekasztal megbeszélést, munkaértekezletet
tartottunk az érintett intézmények munkatársaival a Kistérségi Irodában.
 Május 8.-án – társulási ülés keretén belül – a Dél-alföldi Regionális Közlekedésszervezési
Iroda részvételével menetrend-egyeztetési megbeszélést szerveztünk az Iroda tárgyalójában.
 Több beszámolót, tájékoztatót, adatszolgáltatást (kb. 8-10 db) teljesítettünk az év során a
központi közigazgatási szervek, irányító hatóságok felé (Kormányhivatal, MÁK,
Minisztériumok, MAG Zrt, VÁTI, stb.)
 Részt vettünk a „Körös-körül” Kistérségi Fesztivál települési rendezvényein, szükség esetén
segítettünk a szervezésben.
 Adatszolgáltatással, szakmai tanácsadással segítséget nyújtottunk 3 fő egyetemi hallgató
szakdolgozatának elkészítéséhez.
 December 3-14-e között az Állami Számvevőszék ellenőrzést tartott, amely során a
Társulási Tanács (egyben mint Fejlesztési Tanács) területfejlesztésben végzett
tevékenységét, az ezzel kapcsolatos dokumentumok, szabályzások meglétét, a
döntéshozatali mechanizmus működését vizsgálták. Az ellenőrzés során adatokat
szolgáltattunk az ellenőr számára, a vizsgálat nem állapított meg szabálytalanságot. Mivel
országos átfogó vizsgálatról volt szó, így az ellenőrzés megállapításairól nem kaptunk külön
jelentést.
 Elvégeztük a kétévente esedékes selejtezési, leltározási feladatokat, amely valamennyi
önkormányzatnál használatban lévő eszközt érintett.
 Részt vettünk azokon az értekezleteken, konferenciákon, amelyeken a kistérségi feladatellátással, illetve pályázati lehetőségekkel kapcsolatos tudnivalók, hasznos információk
hangzottak el:
 február 29.: Munkáltatói fórum, Békés
 március 9.: Tudásház konferencia, Békéscsaba
 március 22.: TÖOSZ fórum, Csorvás
 május 18.: Területfejlesztési konferencia, Lajosmizse
 május 22.: SZPI-ÚSZT konferencia, Békéscsaba
 május 9.: Közlekedési (kerékpáros) szakmai nap, Békés
 október 11.: LEADER tájékoztató, Békéscsaba
 november 15.: „Kistérségi társulások jövője” konferencia, Budapest
 Igen jelentős arányt képviselt az Iroda munkájában a szélessávú internethálózat átvételével
és működtetésével kapcsolatos, valamint a HURO pályázat megírásával és a projekt
előkészítésével kapcsolatos feladatok ellátása. Ezek 1 fő teljes munkaidejét kitöltötték,
illetve a többi munkatárs közreműködésére is szükség volt, hogy e feladatok zökkenőmentes
végrehajtását biztosítsuk.
 Egész évben folyamatosan végeztük a kistérségi kiegészítő normatíva igényléssel,
lemondással, elszámolással kapcsolatos feladatokat. Ez a feladat igen jelentős részt képvisel
az Iroda munkájában. A normatív támogatással járó, felvállalt feladatok száma 2011. évhez
képest nem változott.
A Társulás a felvállalt és jogszabályi feltételeknek megfelelő közszolgálati feladatok
működésének biztosítására 2012. évben az alábbi összegű támogatásra volt jogosult:
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Eredeti igény
(e. Ft)

Normatív támogatás
1. Általános normatíva:
2. Belső ellenőrzés:
3. Közoktatási feladat:
ebből: - Intézményfenntartó társulások
működtetése:
- Pedagógiai szakszolgálat:
logopédia, gyógytestnevelés,
pályaválasztási tanácsadás,
nevelési tanácsadás:
4. Gyermekjóléti alapellátás:
5. Szociális feladatok:
ebből: - Családsegítés:
- Házi segítségnyújtás:
- Idősek nappali ellátása:
- Szociális étkeztetés:
6. Mozgókönyvtári feladatok:
Összesen:

16 000 000
2 591 200
51 428 106

Tényleges
támogatás (e.
Ft)
16 000 000
2 591 200
53 967 990

27 940 106

27 907 990

23 488 000

26 060 000

3 983 400
26 087 120
10 437 120
7 000 000
7 170 000
1 480 000
3 200 000
103 289 826

3 983 400
26 333 120
10 437 120
7 200 000
7 020 000
1 676 000
3 200 000
106 075 710

A munkaszervezet 2012. évi költségvetése (E. Ft):
Bevételi előirányzat:
Kiadási előirányzat:

Eredeti
24 766
24 766

Módosított
25 530
25 530

Teljesítés
25 828
25 828

%
100,38
92,30

6. A munkaszervezet működési feltételeinek biztosítása:
Az Iroda állandó foglalkoztatású közalkalmazotti létszáma 2012-ben 6 fő volt. Július 1-től 1 fő
belső ellenőr vállalkozói jogviszonyban látta el a feladatot. A feladatok csökkenése miatt a
Társulási Tanács 2013-tól felére csökkentette az Iroda létszámát.
Az Iroda technikai eszközökkel való ellátottsága megfelelő, minden dolgozó rendelkezik a
munkájához szükséges eszközökkel. Az informatikai eszközök többsége 6-7 éves, egyre több a
meghibásodás, egyes esetekben felújításuk, cseréjük szükséges.
Az Iroda által használt helyiségek 2013-tól a Békési Tankerületnek lettek használatra átadva,
így év végével felkészültünk és 2013. január 8-án kiköltöztünk az irodákból. Ez év elejétől a
Békési Polgármesteri Hivatal biztosít helyet az Iroda munkatársainak.
A Társulás, illetve a munkaszervezet működését az általános normatív támogatás, a társulás
tagönkormányzatai által befizetett tagdíjak, valamint saját működési bevételek biztosították (a
munkaszervezet működésére korábban adott NFM támogatást 2012-ben már nem folyósították).
Ezek a bevételek fedezték a 2012. évi működési kiadásokat, sőt tartalékképzésre is volt
lehetőség. Az elfogadott 2013. évi társulási költségvetést tekintve, forrásoldalról nincs akadálya
a további zavartalan működésnek.
A Társulás jövőjével kapcsolatban 2012. évben döntést hozott a Társulási Tanács. Csökkentett
feladatokkal (szélessávú internethálózat üzemeltetése, HURO pályázat lebonyolítása, belső
ellenőrzés ellátása), az önkormányzatokról szóló törvény ide vonatkozó szabályai szerint 2013.
július 1-től tovább fog működni a Társulás. A Tanács elfogadta azt a megállapodást, amely
szerint a munkaszervezeti feladatokat 2013. július 1-től a Békési Polgármesteri Hivatal veszi át,
a Békési Kistérségi Iroda munkatársai pedig a felvállalt feladatok lebonyolítását, szervezését,
koordinálását végzi a továbbiakban.
Az Iroda munkatársainak célja, hogy ezeket a feladatokat a tőlünk telhető legpontosabb,
legszakszerűbb, legmagasabb színvonalon lássuk el és ehhez kérjük a tisztelt Társulási Tanács
segítőkész együttműködését is!
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Tisztelt Társulási Tanács!
A teljesség igénye nélkül a fentiekben számoltam be a munkaszervezet által 2012. évben elvégzett
feladatokról. Kérem a tisztelt Tanácsot, hogy szíveskedjenek a Társulás munkaszervezete, a Békési
Kistérségi Iroda 2012. évi tevékenységéről szóló beszámolómat elfogadni!
Békés, 2013. március 21.

Balog István
irodavezető
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