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Tisztelt Képviselő-testület! 

A Békési Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 42/2011. (IX.13.) számú határozatával 
egyetértését fejezte ki a kistérségi informatikai hálózati vagyon lakosságarányos felosztásáról. 
Balog István, a Békési Kistérségi Iroda vezetője megküldte az Önkormányzat számára az ezen 
üggyel kapcsolatos tájékoztató anyagot, melyet jelen előterjesztéshez mellékelünk. 

A Társulás – elképzelései szerint – az Antenna Hungária Zrt. tulajdonát képező 
hálózati vagyont vásárolná meg. Az A. H. Zrt. a továbbiakban a szolgáltató szerepét töltené 
be, és a hálózatot az önkormányzatok által létrehozott gazdasági társaság működtetné. A 
megtermelt hasznot hálózat fejlesztésre, szolgáltatás bővítésére, valamint a szolgáltatási 
költségek csökkentésére használhatnák fel az önkormányzatok. Amennyiben az 
önkormányzatok a jövőben saját gazdasági társaságuk útján kívánják működtetni a hálózatot, 
abban az esetben a hálózati vagyon az önkormányzatok között létszámarányosan kerülne 
felosztásra. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztéshez mellékelt tájékoztatót 
szíveskedjen megvitatni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni. 

Határozati javaslat: 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Békési Kistérségi Iroda kistérségi 
informatikai hálózat működtetésével kapcsolatos ügyekről szóló tájékoztatóját 
tudomásul veszi. 

Határid ő:  intézkedésre azonnal 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester 
 
Békés, 2011. szeptember 21.  
         Izsó Gábor 
                  polgármester 

Jogi ellenjegyző 
 

Pénzügyi ellenjegyző 



Tájékoztató a kistérségi informatikai hálózat működtetésével kapcsolatos 
ügyekről 

 
A Békési Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 2011. szeptember 13-i ülésén tárgyalt a 
kistérségi informatikai hálózattal kapcsolatos ügyekről. Izsó Gábor társulási elnök tájékoztatta 
a Tanácsot a megválasztott tárgyalóbizottság eddigi munkájáról. Tájékoztatta a Tanács tagjait, 
hogy 2011. július 19-én levelet küldtek az Antenna Hungária Zrt. részére, amelyben arra 
kértek választ, hogyan viszonyul az üzemeltető egy esetleges kivásárláshoz. Az A. H. Zrt. 
válaszlevelében nem zárkózik el tulajdonának átruházásától, eladásától, de konkrét javaslatot 
várnak.  
Elképzelés szerint az A. H. Zrt. a továbbiakban, mint szolgáltató szerepelne a partnerek 
között, egy önkormányzatok által létrehozott gazdasági társaság működtetné a hálózatot, így a 
megtermelt hasznot a hálózat fejlesztésére, a szolgáltatások bővítésére, a szolgáltatási 
költségek csökkentésére használhatnák fel az önkormányzatok. A Tanács tagjai megegyeztek 
abban, hogy ha az A. H. Zrt. hajlandó lesz eladni tulajdonrészét és azt még a hálózati vagyon 
felosztása előtt a Társulás venné meg, akkor a vételárat is lakosságarányosan kell összeadni. 
A Társulási Tanács tagjai egyetértettek az A. H. Zrt. tulajdonának megvásárlásával, az ezzel 
kapcsolatos ajánlattétel kidolgozásával megbízták a tárgyalóbizottságot, akik szakértő 
bevonásával két héten belül elkészítik ezt az anyagot.  
 
Mivel már lejárt a támogatási szerződésben előírt fenntartási idő, így – az erről szóló 
támogatói levél megérkezése után – szabadon rendelkezhet a Társulás a pályázat útján 
létrejött vagyonnal, azt eladhatja, önkormányzatok tulajdonába adhatja. Ha az 
önkormányzatok a jövőben saját gazdasági társasággal kívánják működtetni a hálózatot, akkor 
a cég létrehozása előtt fel kell osztani az önkormányzatok között a hálózati vagyont, mert 
ezzel a vagyonnal hozhatják létre a működtető céget, ezért a Társulási Tanács a 
vagyonfelosztás elveiről is megállapodott. A Társulási Tanács tagjai egyetértettek abban, 
hogy a hálózat létrehozásában résztvevő önkormányzatok között a hálózati vagyont 
létszámarányosan kell felosztani és egyhangúlag a következő határozatot hozták: 
 

Békési Kistérségi Társulás 
42/2011. (IX. 13.) sz. határozata 

 
A Társulási Tanács – összhangban a „Társulási Megállapodás”-ban 
foglalt szabályozással – egyetért a kistérségi informatikai hálózati 
vagyon lakosságarányos felosztásának elvével. Felkéri a társulási 
elnököt, hogy ennek az elvnek alapján készítesse el a vagyonfelosztást 
és azt, tájékoztatásul, terjessze a következő társulási ülésen a Tanács 
elé. 
 
Határid ő: értelem szerint 
Felelős:     Izsó Gábor társulási elnök 

 
 
Végül a Tanács megbízta a társulási elnököt, hogy vegyen fel kapcsolatot olyan ügyvéddel, 
aki megfelelő jogi segítséget tud nyújtani a tulajdon átvételi és a cégalapítási ügyekben. 
 
 
Békés, 2011. szeptember 21. 


