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Tisztelt Képviselő-testület!
ást, hogy adjon
Az előző évekhez hasonlóan ez évben is felkértük a Békési Kistérségi Társul

ellátó
tájékoztatást 2020. évi munkájáról. A Kistérségi Társulás nem rendelkezik külön feladat
intézménnyel.
kkor
Kiss Gábor társulási referens elkészítette a 2020. évi munkáról szóló beszámolót, ugyana
vette
r
szerződése időközben közös megegyezéssel megszüntetésre került, és feladatait Molná Dávid
olót
a
át a Pénzügyi Osztályról. A Társulás 2020. évi munkájáról szóló tájékoztatóként ezt beszám
terjesztjük a Tisztelt Képviselő-testület elé.
Kérem a tájékoztató tudomásul vételét és az alábbi határozati javaslat elfogadását!

Határozati javaslat:
Társulás 2020. évi
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Békési Kistérségi

ásul veszi.
munkájáról szóló tájékoztatót a határozat melléklete szerinti tartalommal tudom
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A beszámoló a korábbi éveknek megfelelően egységes szerkezetben készült el. A Békési
Kistérségi Társulás tevékenysége az informatikai hálózat működtetésére és a kapcsolódó
adminisztratív és pénzügyi feladatok ellátására korlátozódik. A beszámolóban ezek a
feladatok és tevékenységek kerülnek részletesen bemutatásra.
2020. évi feladatellátás:

A társulási referens és a Társulás munkaszervezetének (Békési Polgármesteri Hivatal)
munkatársai a Társulási Tanács döntéseit hajtották végre, illetve döntés-előkészítési munkát
végeztek a beszámolási időszakban, így a feladatellátás ismertetésénél megemlítésre kerülnek
a Társulási Tanács által hozott döntések is.
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Együttműködés, kapcsolattartás értékelése:
A 2020-as évben rendszeres volt a kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás a feladatellátásban
érintett szervezetekkel, hatóságokkal, államigazgatási-közigazgatási szervezetekkel,
vállalkozókkal, személyekkel, illetve érdekképviseleti szervezetekkel.
Az önkormányzatokkal, vállalkozókkal, magánszemélyekkel 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. I 50 200 alkalom
vállalkozók, gazdálkodó szer\Tezetk, civil szervezetek: kb. 100-l 50 alkalom
államigazgatási, közigazgatási szervek: kb. 50 1 00 alkalom
A beszámoló időszakában a szélessávú internethálózat működtetésével, üzemeltetésével
kapcsolatos egyeztetésekre, tárgyalásokra, megbeszélésekre került sor legnagyobb
mértékben.
A különböző konferenciákon, rendezvényeken, fórumokon való részvétel a személyes
kapcsolattartás fontos módjai közé tartoznak. Ezeken további információkat, ismereteket
lehet szerezni, amelyeket a napi munka során tudnak hasznosítani a Társulás ügyeivel
foglalkozó szakemberek.
2020. évben a globális járványhelyzt miatt bevezetett rendkívüli intézkedések
következtében a korábbiaknál sokkal kevesebb rendezvényen volt alkalmunk részt venni.
Ennek megoszlása:
I db
tájékoztatók, konferenciák, fórumok:
8 db
egyeztető megbeszélés, tárgyalás, rendezvény, ülés:
—

-

—

—

—

—

—

2. Kistérségi informatikai hálózat üzemeJtese:
A 2020-es évben a feladatok ellátásával megbízott társulási referens, illetve a Társulás
munkaszervezetének (Békét Plgármesteri Hivata1)—munluttársai végezték q
működtetéssel kapcsolatos feladatok ellátását szorosan együttműködve az operatív
feladatokat és az üzemeltetést végző PolarNet Kft-vel.
.

A napi feladatok közé tartoznak többek között a szerződött partnerekkel való
folyamatos kapcsolattartás, emellett a havi rendszerességgel érkező számlák
kiegyenlítésének intézése, a kimenő számlák kiállítása, postázása, árajánlatok adása a
leendő partnerek felé, létrejött üzletek szerződéseinek, a meglévő szerződések
módosításainak előkészítése.

I

________

.
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A kistérségi informatikai hálózat színvonalas ás stabil működtetése érdekében a
társulási referens és a napi rendszerességgel egyeztetett a hálózat üzemeltetését és
műszaki karbantartását végző PolarNet Kft.-vel. Az informatikai szolgálatatásokat
felügyelő hatósággal (NMHH) szintén rendszeres kapcsolatot kellet tartani, eniellett a
szervezettel
való
gazdasági
ellátó
feladatokat
könyvelési
számviteli,
zetének
(Békési
kapcsolattartásban aktívan részt vettek Társulás munkaszerve
Polgármesteri Hivatal) munkatársai.

Pályázatok, benyújtott árajánlatok:
2020-ban nem volt beadott pályázat a Békési Kistérségi Társulás részéről.
Az MVM NET Zrt. által kiírt árajánlat kérésekre több alkalommal nyújtottunk be
ajánlatokat.
informatív
A legjelentősebb a Békési Kistérségi Társulás által az „MVM NET Zrt.
Békéscsaba Artánd DE IRU1O IRU15 10006550” azonosító
Űzleti
ajánlatkérés
számú ajánlattételi eljárásra a Békési Kistérségi Társulás által benyújtott árajánlat 10,
illetve 1 5 éves IRU bérletre vonatkozóan. Sajnálatos módon a benyújtott árajánlatra
vonatkozóan érdemi döntés, vagy válasz nem érkezett.
—

—

-

—

4. Eejlesztések:
.

A Társulási Tanács a 12/2020. (IX. 8.) sz. határozatával a térfigyelő kamerarendszer
bővítését rendelte el és ennek költségeire 5.500.000 Et + AEA-t biztosított a Társulás
2020. évi költségvetésében. A kamerarendszer bővítésére vonatkozó fejlesztés
eredményesen megvalósításra került.

5. Egyéb —eddig fel nem sorolt
.

—

feladatok:

A társulási referens, és a Társulás munkaszervezetének (Békési Polgármesteri Hivatal)
munkatársai készítették elő a Társulási Tanács üléseire a szükséges előterjesztéseket,
gondoskodtak az ülések jegyzőkönyveinek határidőben történő elkészítéséről,
továbbításáról, a meghozott határozatok érintettek felé történő kiküldéséről, valamint
az ülések megfelelő színvonalú lebonyolításáról.
Társulási Tanács: 3 soros ülést tartott és a járványhelyzetre való tekintettel 2 elnöki
határozatot hozott.
A Békési Kistérségi Társulás Elnöke a katasztrófavédelemről szóló 201 1 évi
CXXVIII. törvény 46. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, amely szerint
a Társulási Tanácsi jogköröket a veszélyhelyzet ideje alatt a Társulási Tanács Elnöke
gyakorolja, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói
hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjáhan meghatározott
feladatkörében járt el.
ebből:
3 db
ügyrendi dÉintés—1 db
rnunkaterv ióváhavása
5 db
költségvetéssel kapcsolatos döiés
beszámolók, szerződések. megállapodásokjóváhagyása 2 db
I db
hálózatfejlesztéssel kapcsolatos döntés
1 db
kamerarendszer fejlesztéséhez kapcsolódó döntés
.

—

-

--____

-

—

—

—

—

.

A Békési Kistérségi Társulás 2020. évi iktatott (papíralapú) ügyiratforgalma 77 db
dokumentum volt.
45 db
bejövő levél:
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kimenő levél:
32 db
összesen:
77 db
A papíralapú levelezés a korábbi tendenciának megfelelően tovább csökkent a 2020-as
évben (2017-ben 149 db, 2018-ban 102 db, 2019-ben 124 db). A papír alapú levelezés
helyett az elektronikus levelezés került előtérbe.
A beszámoló időszakában több tájékoztató, beszámoló, adatszolgáltatás került
teljesítésre az irányító hatóságok. illetve a központi közigazgatási szervek felé
(Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, Békés Megyeri Kormányhivatal, Magyar
Allamkinestár Békés Megyei Igazgatóság, Minisztériumok, Széchenyi Programiroda,
stb.)
-

6. A munkaszervezet működési feltételeinek biztosítása:
S

A Békési Kistérségi Iroda 20 1 9. december 3 1 -ei hatállyal megszüntetésre került. A
korábbiakban Balog István Irodavezető a Békési Kistérségi Iroda munkavállalójaként
látta cl a mindennapi feladatokat és teendőket. A korábbi irodavezetőtől Kiss Gábor
referens 20 1 9. július 1 -től kezdődően vette át a feladatok ellátását és teljesítését
megbízási jogviszonyban. Kiss Gábor referens 2020. évben továbbra is megbízási
jogviszonyban látta el a vonatkozó feladatokat.
2013-tól
megállapodás alapján a Békési
így a beszámolási időszakban is
Polgármesteri Hivatal biztosított helyet a Békési Kistérségi Társulás napi feladatainak
és tevékenységeinek ellátásához a főépület 46 sz. irodájában. A beszámoló
időszakában az irodahelyiség megfelelő számítástechnikai-, és irodai berendezéssel
rendelkezett. A rendelkezésre álló Számítógépek, nyomtatók legutóbb 201 7-ben
kerültek felújításra, az eszközök és felszerelések egy része már több mint 14 éve
használatban áll.
—

—

A Békési Kistérségi Társulás működését a társult önkormányzatok által befizetett
tagdíjak, illetve a hálózatüzemeltetésből származó, saját működési bevételek
biztosították.
A Békési Kistérségi Társulás 2020. évi költségvetése (Ft):
Eredeti
Bevételielőirányzat: 89.237.600
Kiadási előirányzat: 89.237.600

Módosított
101.926.528
101.926.528

Teljesítés
95.509.290
72.668.683

%
94
71

A fent leírt adatok és információk alátámasztják azt, hogy a bevételek fedezték a 2020.
évi működési kiadásokat. Balog István korábbi irodavezető 2019. szeptember 1 5-ei
nyugdíjba vonulását követően a Békési Kistérségi Társulás napi ügyinek intézését,
feladatait Kiss Gábor referens megbízási jogviszonyban látta el 2020-ban. A Békési
Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a 26/2019. (XII. 1 1 .) számú határozata alarián a
Békési Kistérségi Irodát 20 1 9. december 3 1 .-ei hatállyal megszűntette.
Békés, 2021. június 15.

Kiss Gábor s.k.
társulási referens
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