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Tárgy:  Kistérségi informatikai hálózat 
üzemeltetési kérdései 

Sorszám: 1. 

Előkészítette: Gál András osztályvezető 
Műszaki Osztály 

Döntéshozatal módja: 
Minősített többség az SZMSZ. 18. § (3) 
bekezdés c) pontja alapján 

Véleményező 
bizottság: 

Pénzügyi Bizottság Tárgyalás módja: 
Nyilvános ülés  

Egyéb előterjesztés 
Békés Város Képviselő-testülete 

2011. december 23-i rendkívüli ülésére 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A 2008-ban átadott kistérségi informatikai hálózat üzemeltetője haszonbérleti 
szerződés keretében az Antenna Hungária Zrt. (AH) Ez a haszonbérleti szerződés a kistérség 
számára, így városunk számára sem jelentett olyan előnyt, amit a hálózat megépítésekor, a 
nyertes GVOP-s pályázat keretében reméltünk. 2010 novembere óta dolgozunk azon, hogy a 
szerződés számunkra is előnyöket – konkrétan anyagi előnyöket – biztosító módosítását, vagy 
egy teljesen új szerződés megkötését elérjük. 

Az egyeztetések odáig jutottak, hogy az AH kompromisszumra kész, és olyan 
megoldást találtunk, ami számunkra is belátható időn belüli megtérülést, azt követően pedig 
nyereséget eredményezhet. Ennek lényege, hogy az AH nem mint haszonbérlő, hanem csak 
bérlőként szerepelne a hálózatban, az üzemeltetést a kistérség, illetve tagtelepülései végeznék. 

A jelenleg prognosztizálható bevételek alapján a befektetett pénzeszközök 3,5 év alatt 
térülnének meg. A határozati javaslatban szereplő összeget azért nem lehet pontosan 
meghatározni, mert a kistérség érintett kisebb települései még nem döntöttek arról, hogy élni 
kívánnak-e a „kivásárlás” lehetőségével. 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a napirendet a rendelkezésre álló 
információk alapján vitassa meg, illetve a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek. 

 

Határozati javaslat: 

 
1. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a 

Békési Kistérségi Társulás az általa pályázati úton létrehozott szélessávú informatikai 
hálózat üzemeltetésével kapcsolatosan az Antenna Hungária Zrt-vel bérleti szerződést 
kössön. A Képviselő-testület az Antenna Hungária Zrt-vel korábban megkötött 
haszonbérleti szerződéstől való elállásának feltételeként szükséges összeg lakosságszám 
alapján Békés településre eső arányos részét a 2012 évi költségvetésében – mint a Békési 
Kistérségi Társulás költségvetésébe történő többlet tagdíj befizetést, maximum bruttó 25 
millió Ft összegig – biztosítja. 
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2. Felhatalmazza Izsó Gábor polgármestert, hogy a szerződés megkötéséhez 
szükséges intézkedéseket – benne anyagi kötelezettségvállalásra vonatkozó 
nyilatkozatok megtétele –, figyelemmel az 1. pontban foglalt összeghatárra, megtegye. 

Határid ő: Intézkedésre azonnal 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester 

 

 

Békés, 2011. december 22. 
         Izsó Gábor 
        polgármester 

Jogi ellenjegyző 

 
Pénzügyi ellenjegyző 


