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Tisztelt Képviselő-testület!

Az előző évekhez hasonlóan ez évben is felkértük a Békési Kistérségi Társulást, hogy adjon
tájékoztatást a munkájáról. A Kistérségi Iroda megszűnt az elmúlt évben, a feladatokkal kapcsolatos
operatív teendőket társulási referens látja el.

Kiss Gábor társulási referens elkészítette a 2019. évi munkáról szóló tájékoztatót, amelyet a jelen
előterj esztés mellékleteként terjesztünk a tTsztelt Képviselő-testület elé.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől a tájékoztató tudomásul vételét és az alábbi határozati javaslat
elfogadását.

Határozati javaslat:

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Békési Kistérségi Társulás 2019. évi
munkájáról szóló tájékoztatót a határozat melléklete szerinti tartalommal tudomásul veszi.

Határidő: intézkedésre azonnal

Felelős: Kálmán Tibor polgármester

Békés, 2020. július 21.

Kálmán Tibor

polgármester
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BESZÁMOLÓ

a Békési Kistérségi Iroda 2019. évi tevékenységéről

A beszámoló az előző években megszokott szerkezetben készült el. A Társulás tevékenysége
az utóbbi években az informatikai hálózat működtetésére korlátozódott, így a be számoló is
elsősorban ezt a feladatot részletezi.

2019. évi feladatellátás:

A Békési Kistérségi Iroda a Társulási Tanács döntéseit hajtotta végre, illetve döntés-
előkészítési munkát végzett a beszámolási időszakban, így a feladatellátás isniertetésénél
megemlítésre kerülnek a Társulási Tanács által hozott döntések is.

1 . Együttműködés, kapcsolattartás értékelése:

A 2019-es évben is folyamatos volt a kapcsolattartás és a kapcsolatfelvétel a
feladatellátásban érintett hatóságokkal, szervekkel, vállalkozókkal, személyekkel, civil
szervezetekkel, érdekképviseleti szervezetekkel, illetve államigazgatási-közigazgatási
szervekkel.
Az államigazgatási, közigazgatási szervekkel való kapcsolatfelvételek j elentős hányadát a
Békési Kistérségi Társulás napi munkájával kapcsolatos feladatok átbeszélése,
koordinálása, és a kapcsolódó konzultációk alkották.
Az önkormányzatokkal, vállalkozókkal, személyekkel és civil szervezetekkel való
kapcsolatfelvétel elsősorban az informatikai hálózat működtetésével, a HURO projekt
fenntartási jelentésével, az MVMNET Zrt-vel kötött sötétszál bérlettel és egyéb
feladatellátással kapcsolatos intézkedések során valósult meg.
A fent felsorolt szervezetekkel kapcsolatfelvételekre személyesen, telefonon, e-mailben,
levélben került sor az alábbi számban:

— önkormányzatok: kb. 200 — 250 alkalom
— vállalkozók, gazdálkodó szervezetek, civil szervezetek: kb. 200-300 alkalom
— államigazgatási, közigazgatási szervek: kb. 50 — 1 00 alkalom

A szélessávú internethálózat működtetésével, üzemeltetésével kapcsolatos egyeztetések,
tárgyalások, megbeszélések voltak számottevően a beszámolási időszakban.
A különböző rendezvényeken, fórumokon, konferenciákon, megbeszéléseken való
részvétel a személyes kapcsolattartás fontos módjai közé tartoznak. Ezeken — a
kapcsolatok ápolásán túl — további információkat, ismereteket lehet szerezni, amelyeket a
napi munka során tudnak hasznosítani a Társulás ügyeivel foglalkozó szakemberek.
2019. évben összesen 18 ilyen jellegű fórumon, konferencián, megbeszélésen,
rendezvényen vettünk részt. Ennek megoszlása:

— tájékoztatók, konferenciák, fórumok: 2 db
— egyeztető megbeszélés, tárgyalás, rendezvény, ülés: 12 db
— egyéb események (p1. fesztivál, falunap, kiállítás, stb.) 4 db

2. Kistérségi informatikai hálózat üzemeltetése:

A Békési Kistérségi Iroda végezte a működtetéssel kapcsolatos feladatok ellátását a 20 19-
es évben szoros együttműködésben az operatív feladatokat és az üzemeltetést végző
PolarNet Kft-vel.

. A szerződött partnerekkel való folyamatos kapcsolattartás a napi feladatok közé
tartoznak, emellett a havi rendszerességgel érkező számlák kiegyenlítésének intézése,
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5. Fejlesztések:

A Társulási Tanács a 14/20 1 8. (XII. 1 1 .) sz. határozatával döntött a térfigyelő kamera
rendszer fejlesztéséről nettó 5,5 millió Ft értékben, azonban a végleges műszaki-
szakmai paraméterek az egyeztetések során felmerült kérések és követelmények miatt
a 2019-es évben még nem kerültek véglegesítésre. A fejlesztés várhatóan 2020-ban
kerül megvalósításra.

6. Egyéb —eddig fel nem sorolt — feladatok:

Az Irodavezető, a referens, és a Társulás munkaszervezetének (Békési Polgármesteri
Hivatal) munkatársai készítették elő a Társulási Tanács üléseit, az ülésekre
előkészítették a szükséges előterj esztéseket, gondoskodtak az ülések

j egyzőkönyveinek határidőben történő elkészítéséről, továbbításáról, a meghozott
határozatok érintettek felé történő kiküldéséről.
Társulási Tanács: 4 soros ülést, 1 soron kívüli ülést és 1 tisztújító ülést tartott, 26 db
határozatot hozott.
ebből:

— ügyrendi döntés: 6 db
— munkaterv jóváhagyása 1 db
— költségvetéssel kapcsolatos döntés 9 db
— beszámolók, szerződések, megállapodások jóváhagyása 2 db
— közbeszerzéssel kapcsolatos döntés 2 db
— Tisztújítással kapcsolatos döntés 3 db
— Társulási megállapodással kapcsolatos döntés 1 db
— hálózatfejlesztéssel kapcsolatos döntés 1 db
— A Békési Kistérségi Irodával kapcsolatos döntés 1 db

A Békési Kistérségi Társulás 2019. január 29-én soron kívüli ülést tartott, amelyen a
Társulási Tanács döntést hozott az MVM Net ZrL-vel megkötött keretszerződés
alapján, a 1 O éves sötétszál bérletből befolyó források felhasználásáról. A Békési
Kistérségi Társulás tag önkormányzatai a Társulás Tanács 2/2019 (I. 29.) számú
határozata alapján fejlesztési támogatásban részesültek. Az egyes önkormányzatokat
megillető fejlesztési támogatás mértéke az adott település lakosságszáma alapján
került meghatározásra.
A fejlesztési támogatások a tagönkormányzatok részére az alábbi összegekkel kerültek
meghatározásra:

Békés 38315907Ft
Bélmegyer 1 9 1 O 93 1 Ft
Csárdaszálás 892 122 Ft
Kamut 1 971 618 Ft
Köröstarcsa 1 222 309 Ft
Mezőberény 20 926 026 Ft
Murony 456 918 Ft
Tarhos 304 169 Ft

A 2019. október 13-án megtartott önkormányzati választásokra való tekintettel a
Békési Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 2019. november 4-én megtartotta a
választásokat követően esedékes tisztújító ülését. Az önkormányzati választásokat
követően a tagönkormányzatok képviselő-testületi határozatokban rendelkeztek a
Társulási Tanácsba delegált tanácstagok személyéről. A tisztújító ülésen döntés
született az elnök, illetve az alelnök személyéről. Az elnök a Társulási Tanács
19/2019. (XI. 4.) számú határozata értelmében Kálmán Tibor Békés polgármestere, az
alelnök a 20/2019. (XI. 4.) számú határozat értelmében Siklósi István Mezőberény
polgármestere. A tisztújító ülésen a Pénzügyi Bizottság tagjai szintén megválasztásra
kerültek. A 21/2019. (XI. 4.) számú határozat értelmében a pénzügyi bizottság elnöke
Köves Mihály Doboz polgármestere, a pénzügyi bizottság tagjai: Balog Imréné Kamut
polgármestere, valamint Lipcsei Zoltán Köröstarcsa polgármestere.
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Tisztelt Társulási Tanács!

A fentiekben számoltam be a Békési Kistérségi Iroda által 20 1 9. évben elvégzett feladatokról
és tevékenységekről. Kérem a tisztelt Társulási Tanácsot, hogy szíveskedjenek a Békési
Kistérségi Iroda 2019. évi tevékenységéről szóló beszámolómat elfogadni!

Békés, 2020. július 15.
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