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Tisztelt Képviselő-testület!

Az előző évekhez hasonlóan ez évben is felkértük a Békési Kistérségi Irodát. hogy adjon tájékoztatást
a Békési Kistérségi Társulás 2018. évi munkájáról. A Kistérségi Iroda a Társulás feladatellátó
intézményeként müködik, ellátja a feladatokkal kapcsolatos operatív teendőket. Mivel az intézmény
a Társulás döntéseit hajtja végre, ezért az Iroda tevékenysége híven tükrözi a Társulás 2018. évi
tevékenységét.
Balog István. a Békési Kistérségi Iroda vezetője elkészítette a 2018. évi munkáról szóló beszámolót,
amelyet a Társulási Tanács 2019. április 16-i ülésén, a 7/2019. (IV. 16.) sz. határozatával egyhangúlag
fogadott el. A Társulás 2018. évi munkájáról szóló tájékoztatóként ezt az elfogadott beszámolót
terjesztjük a tisztelt Képviselő-testület elé.

Kérem a tájékoztató tudomásul vételét és az alábbi határozati javaslat elfogadását!

Határozati javaslat:

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Békési Kistérségi Társulás 2018. évi
munkájáról szóló tájékoztatót a határozat melléklete szerinti tartalommal tudomásul veszi.

Határidő: azonnal

Felelős: Izsó Gábor polgármester

Békés, 2019. augusztus 22.
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BESZÁMOLÓ

a Békési Kistérségi Iroda 2018. évi tevékenységéről

A beszámoló az elöző években megszokott szerkezetben készült cl. Mivel a Társulás
tevékenysége az informatikai hálózat működtetésére korlátozódott, igy a beszámoló is
elsősorban ezt a feladatot részletezi.

201%. évi fcl2dateIIátás:

Mivel az Iroda a Társulási Tanács döntéseit hajtja végre és döntés-előkészítési munkát végez,
Igy a feladatellátás ismertetésénél megemlítésre kerülnek a Társulási Tanács által hozott
döntések is.

L Evüttműködés. kapcsolattartás értékelése:
Az elmúlt évekhez hasonlóan 2018. évben is folyamatos volt a kapcsolattartás a
különböző, feladatellátásban érintett szervekkel. személyekkel, vállalkozókkal, civil
szervezetekkel, érdekképviseleti szervezetekkel. államigazgatási-közigazgatási
szervekkel. A beszámolási időszakban a feladatcsökkenéssel egyenes arányban csökkent a
kapcsolatfelvételek száma is.
Az államigazgatási. közigazgatási szervekkel elsősorban a napi társulási munkával
kapcsolatos feladatok megbeszélése, konzultációk alkották a kapcsolatfelvétel döntö
többségét.
Az önkormányzatokkal, vállalkozókkal, civil szervezetekkel való kapcsolat elsősorban az
informatikai hálózat működtetésével, a HURO projekt fenntartási jelentésével, az
MVN’[NET Zrt-vel kötött sötétszál bérlettel és egyéb feladatellátással kapcsolatos
intézkedés során valósult meg.
A fent felsorolt szervezetekkel kapcsolatfelvételekre személyesen, telefonon, e-mailhen,
levélben került sor az alábbi számban:

— önkormányzatok: kb. 200—300 alkalom
— vállalkozók, gazdálkodó szervezetek, civil szervezetek: kb. 300 —400 alkalom
— államigazgatási, közigazgatási szervek: kb. 50— 100 alkalom

A beszámolási időszakban elsősorban a szélessávú internethálózat működtetésével
kapcsolatos megbeszélések, egyeztetések, tárgyalások volrak számottevőek.
A személyes kapcsolattartás egyik módja a különböző rendezvényeken, fórumokon.
konferenciákon, megbeszéléseken való részvétel is. Ezeken — a kapcsolatok ápolásán túl —

további információkat, ismereteket lehel szerezni, amelyeket a napi munka során tudnak
hasznosítani a Társulás ügyeivel foglalkozó szakemberek.
2018. évben 48 ilyen jellegű fórumon, konferencián. megbeszélésen, rendezvényen
vettünk részt. Ennek megoszlása:

— tájékoztatók, konferenciák, fórumok: 3 db
— egyeztető megbeszélés, tárgyalás, rendezvény, ülés: 12db
— egyéb események (pI. fesztivál, falunap, kiállítás, stb.) 5 db

2. Kistérsé2i informatikai hálózat üzemeltetése:
A működtetéssel kapcsolatos feladatokat 201 8-ban is az Iroda végezte szoros
együttműködésben az operatív feladatokat, üzemeltetést vég/ő PolarNet Kft-vel.



• Rendszeres napi feladatok közé tartozik a szerződött partnerekkel való folyamatos
kapcsolattartás, a havi rendszerességgel érkező számlák kiegyenlítésének intézáse. a
kirnenő számlák kiállítása, postázása, árajánlawk adása a leendü partnerek felé.
létrejött üzletek szerződéseinek, a meglévő szerződések módosításainak előkészítése.

® A beszámolási időszakban az Iroda 6+1 db árajánlatot készitett, adott ki a partnerek
részére összesen 52 db vógpontra, amelyek 3 partnernél megrendelést eredményeztek
31 végpontra vonatkozóan. Á megrendelések új végpontok bekötésére, illetve
sávszélesség emelésre irányultak. A megkötött szerződések, szerződés módosítások
eredményeként (különböző kezdési időpontokban) összesen havi nettó 466 600 Ft
többletbevétel képződött a hálózat működtetésében. Ez éves szintre vetítve nettó 5.599
ezer Ft + ÁFA tőbbletbevétel. aminek nagyobb hányada 2019-es évben fog
jeentkezni, mivel a megrendelések zöme december hónapban történt.

• A +1 db árajánlat az MVM NET Zrt részére adott db sötétszál bérleti ajánlat volt.
erre még nem érkezett megrendelés.

• Sajnos történt 2 db végpont lemondás is, amely havi nettó 49 500 Ft-al (éves szintre
vetítve 594 000 Ft-al) csökkentette a bevételt.

• A Társulástól rendelték meg a 2018. évi országgyűlési választások lebonyolításához
szükséges un. „rendelkezésre állást”, azaz az inrormatikai készenlétet a Békési
Járásban. Ez nem okozott plusz bevételt, mert az ezért kapott összeget tovább utaltuk a
készenlétet ellátó PolarNet Ka-nek.

• A beszámolási időszakban három rendkívüli esemény történt. Két esetben gépkocsik
okoztak vezetékszakadást, egy esetben pedig egy udvarról, viharban kidőlő La
szakította cl a vezetékünket. Mindhárom esetben beadtuk kárigényünket a
felelősségbiztosítások alapján az illetékes biztosító társasághoz. Á gépjárművek által
okozott kárt megtéritették, a viharkárt vis maiorra való hivatkozással elutasította a
biztosító. E kárérték nettó 488 420 Ft volt.

• Az informatikai hálózat biztonságos müködtetése érdekében az Iroda munkatársai
folyamatos. napi kapcsolatban állnak a hálózat üzemeltetőjével. Szintén kapcsolatot
kell tartani az informatikai szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságokkal. Folyamatos
kapcsolattartás szükséges a feladat számviteli, könyvelési feladatait ellátó gazdasági
szervezettel, a Békési Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályával.

3. Informatikai hálózat további hasznosításával kancsolatos tevékenysé:

• Á Társulási Tanácsa 30/20 17. (Xi9.) sz. határozatával döntött sötétszál bérbeadásáról
az MVM NET Zrt. részére, 10 éves időtartamra. A keretszerzödés aláírása 2017.
december 27-én megtörtént. A hálózatüzemeltető időközben elkezdte a szerződés
teljesítéséhez szükséges átalakításokat a hálózaton.

• Az első ütem megrendelése március 13-án érkezet meg, a 2. és 3. ütem megrendelése
pedig április 18-án.

• Az üzemeltető folyamatosan, ütemterv szerint adta át az elkészített szakaszokat a
megrendelőnek. A beszámolási időszakban húsz szakasz átadása történt meg, négy
Hajdú-Bihar megyei szakasz átadása átesúszik 2019-es évre. Ezt szakhatósági,
tulajdonosi hozzájárulások késedelmes kiadása okozta, várhatóan 2019 második
negyedév elején ezek is átadásra kerültek.

• Az átadott szakaszok 10 éve bérleti díjaként nettó 126 650 ezer Ft folyt be a
Társuláshoz, amelyhez párosult nettó 24 525 ezer Ft kiadás is, a hálózat átalakítás
költségeként. Á négy, ezután átadandó szakasz várható bevétele kb. nettó 22 320 ezer
Ft lesz, amihez még nettó 10 579 ezer Ft kiadás fog párosulni.

4. Pályázatok:
201 -ban nem volt beadott pályázat.
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5. Fejlesztések:
• A hálózaton az előző pontban említett átalakítás, fejlesztés történt, történik összesen

nettó 35104ezer Ft értékben. Even kívül a Társulási Tanács a 14/2018. (XII. II.) sz.
határozatával döntött a térflgyelö kamera rendszer szerverének fejlesztéséről is. nettó
5,5 millió Ft értékben, ami majd a 201 9—es évben fog megvalósulni.

6. Eyéh —eddi Fel nem sorolt — feladatok:

• Az Iroda vezetője és a Társulás munkaszervezetének (Békési Polgármesteri Hivatal)
munkatársai készítették elő a Társulási Tanács üléseit. azokra előterjesztéseket
készítettek, gondoskodtak az ülések jegyzőkönyveinek hutáridöben történő
elkészítéséről, továbbításáról. a meghozott határozatok érintettek felé történő
kiküldéséről.
Társulási Tanács: 4 soros ülést tartott, 14 db határozatot hozott.
ebből:

— Ügyrendi döntés: 4 db
— munkaterv jóváhagyása I dh
— költségvetéssel kapcsolatos döntés S db
— beszámolók, szerződések, megállapodások jóváhagyása I db
— közbeszerzéssel kapcsolatos döntés 2 db
— hálózatfejlesztéssel kapcsolatos döntése I dh

• Az Iroda 2018. évi iktatott (papiralapú) űgyiratSorgalma 102db dokumentum volt.
bejövő levél: 55 db
kimenő levél: 47 dl
összesen: 102 db
(A papiralapú levelezés csökkenése tovább folytatódott (2017-ben 149 db, 10 évvel
ezelőtt. 2008-ban 319 dh). helyette az elektronikus levelezés kerül előtérbe, a
kapcsolatok zöme már e-mail-en bonyolódik.)

• Több beszámolót, tájékoztatót, adatszotgáltatást teljesítettünk az év során a központi
közigazgatási szervek, irányító hatóságok felé (Kormányhivatal, MAK,
Minisztériumok, Széchenyi Programiroda, MNI lii, stb.)

7. A munkaszervezet működési feltételeinek biztosítása:

• Az Iroda 2018. évi induló létszáma I fő volt. (1 Fő -korábbi pályázati referens, Kiss
Gábor) meghízási jogviszony alapján, eseti jelleggel segít a számlázási munkákban,
valamint elkészíti a HURO projekt éves fenntartási jelentését angol nyelven.

• 2013-tól — így a beszámolási időszakban is — megállapodás alapján a Békési
Polgármesteri Hivatal biztosít helyet az Iroda munkatársainak a főépület 46-47 sz.
irodáiban. Megfelelő számú irodai, számítástechnikai berendezésekkel rendelkezünk.
Számítógépeink, nyoLntatóink több mint 12 évesek, 2017-ben lettek felújítva.

• A Társulás. illetve az iroda működését a nirsult önkomlány7ntok által befizetett
tagdíjak. valamint a saját működési bevételek biztosították,

A KistérséRi Iroda 2018. évi költsézvctésc (E. Ft):

Eredeti Módosított Teljesítés
Bevételi előirányzat: 6.947 6.617.5 6,296,8 95,15
Kiadási elöirányzat: 6.947 6.617,5 6.005,6 90.75

A fenti adatok bizonyítják, hogy a bevételek fedezték a 2018. évi működési
kiadásokat. Az elfogadott 2019. évi társulási költségvetést tekintve, forrásoldalról
nincs akadálya a további zavartalan működésnek,
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Az Iroda vezetőjének célja, hagy a Társulás által felvúllalt Feladatokat a tőlem tclheő
legpontasabb, legszakszerübb, legmagasabb színvonalon lássam cl és ehhez kérem a
tisztelt Társulási Tanács segikkész együttműködését isi

Tisztelt Társulási Tanács!

A teljesség igénye nélkül a fentiekben számoltam be az Iroda által 2018. évben elvégzett
feladatokról. Kérem a tisztelt Tanácsot, hogy szíveskedjenek a Társulás feladat-ellátási
intézménye. a Békési Kistérségi Iroda 2018. évi tevékenységéről szóló bcs7árnolómat
cl fogadni

Búkés, 2019. március 28.
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