
1 

 

Tárgy: A Képviselő-testület 2015. április 29-i 

ülésén elhangzott kérdéseire adott 

válasz 

Sorszám: V/4. 

 

Előkészítette:  

Zámbó András Önkormányzati 

tanácsadó 

Döntéshozatal módja: 

Egyszerű szótöbbség 

Kérdést 

feltevő: 

Szalai László Képviselő Úr Tárgyalás módja: 

Nyilvános ülés 

 

 
Tisztelt Képviselő Úr! 

 

A Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésének a IV/3. sorszámú „Békés Város 

Önkormányzatának gazdasági programja 2015-2019.” tárgyú napirendi pontjánál 

elhangzott kérdések 

 

1. Milyen a főbb stratégia célok, irányok amiket a város vezetése kitűzött?  

2. Miben látják a közszolgáltatások hatékony működtetését?  

3. Milyen a hatékony városmarketing és image fejlesztése?  

4. Gazdasági szerkezet átalakításáról nem talált semmit sem az anyagban. Nincsen benne 

összefoglaló helyzetkép a város jelenlegi helyzetének, adottságainak adatokkal, 

elemzésekkel történő bemutatása sem szerepel az anyagban. Nem látni a város 

jövőképét, célrendszerét.  

5. Nem szerepel az anyagban az önkormányzati feladatok tényleges áttekintése, egyes 

területekhez kapcsolódó diagnózisok, célok, feladatok. Nincs utalás a vállalkozások 

szerepére.  

6. Milyen együttműködési lehetőségek vannak a vállalkozások és az önkormányzat 

között?  

7.  Mi a városnak a befektetési politikája?  

8.  Hogyan támogatja a befektetéseket? Hogyan akar befektetőket vonzani?  

9. Mit akar tenni az ingatlan és vagyongazdálkodás területén? 

 

A Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésének a IV/3. sorszámú „Békés Város 

Önkormányzatának gazdasági programja 2015-2019.” tárgyú napirendi pontjánál 

elhangzott kérdésekre adott válasz 1-9-ig 

 

A Gazdaságfejlesztési program elfogadását egyfajta társadalmi „konzultáció” előzte meg, 

ahol a város képviselői, intézményei, civil szervezetei mondhatták el véleményüket, 

tehettek javaslatokat a programmal kapcsolatban. A helyi Ipartestület mellett a Békés 

Megyei Kereskedelmi és Iparkamara is megküldte véleményét, kiegészítő javaslatait, a 

Nemzeti Agrár és Vidékfejlesztési Kamara egyetértő nyilatkozatot küldött a programmal 

kapcsolatban. Számtalan korábbi javaslat beépítésre került.  

A Gazdaságfejlesztési Program csak érintőlegesen szól az adózásról, hiszen a 

fejlesztéspolitikánk alapja az infrastruktúra-fejlesztés. Adópolitika szűk határok között 

mozog, jórészt törvényi előírások vonatkoznak rá, az önkormányzat mozgástere szűk. 

Gazdaságfejlesztési Program, mivel középtávra tervez, sosem lehet konkrét. Ma még nem 

ismeretesek a hazai és EU-s pályázati kiírások, konkrét terveket, hozzárendelt 

költségvetéssel nem várhatunk el a programtól. A programnak irányokat, prioritásokat kell 

megfogalmaznia. 
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Gazdaságpolitikát nem a városnak, hanem a központi kormányzatnak kell folytatnia. A 

város, mivel piacgazdaság van, a lehetőségeket és infrastrukturális feltételek javítását kell- 

sajátos eszközeivel- fejleszteni. 

A gazdasági kamarák és az Ipartestület egybehangzóan kérik, hogy azon tevékenységeket, 

melyet a vállalkozások hatékonyan el tudnak látni, ne az önkormányzat lássa el. Az 

önkormányzat hosszú távon közszolgáltatások nyújtását kell, hogy biztosítsa. A város 

helyzete és adottságai részletesen bemutatásra kerülnek a Programban. 

Mit ért a város befektetési politikáján, a kérdés értelmezhetetlen és megválaszolhatatlan. 

A város közvetett módon képes a vállalkozások befektetéseit ösztönözni, ez egyértelműen 

az infrastruktúra erőteljes fejlesztésével és szakképzett munkaerő aktivitásával érhető el. 

A városba érkező támogatások volumene a pályázati lehetőségek függvénye. Képviselő 

Úr is tudja, hogy az elmúlt két évben alig volt ilyen forrás, hiszen az EU fejlesztési ciklusa 

változás alatt áll. A Program biztosítja a lehetőségét a következő támogatási ciklus 

fejlesztéspolitikai céljainak minél hatékonyabb kiaknázására. 

 

 

Kérem válaszaim elfogadását. 

 

Békés, 2015. május 20. 

 

Izsó Gábor 

                                                                                             polgármester 


