
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Békésiek ! 

Amint láthatták, idei ünnepi testületi ülésünket némileg rendhagyóan 

indítottuk. Engedjék meg, hogy az imént látott kisfilmet mottóként, vagy ha úgy 

tetszik hangulatcsinálóként ajánljam valamennyiük figyelmébe. Üzenete 

világos: egy város életereje, megújulási képessége tevékeny közösségeiben 

rejlik. Segíts magadon, az Isten is megsegít!- int bennünket a régi közmondás, 

mely nem csak a tétlenségtől, de a csodavárástól is óvva int minket. Csak az 

remélhet segítséget, csak az számíthat felemelkedésre, ki maga is kész tenni, 

csak az a közösség léphet előre, melynek tagjai egy emberként képesek 

mozdulni, alkotni. Békés város egy ilyen közösség. Egy olyan közösség, mely 

az elmúlt években bebizonyította, hogy az összefogás ereje, a feladatokkal való 

szembenézés sok, nagyon sok nehézségen képes átsegíteni. 

Az elmúlt esztendő pedig – ezt bátran kijelenthetjük – a legsikeresebbek 

közé tartozik a rendszerváltás óta, annak ellenére, hogy számtalan kihívásnak 

változásnak kellett megfelelnünk. 

A polgári kormány által megfogalmazott törvényi változások az 

önkormányzatok számára is a végrehajtás fázisához érkeztek. Magyarul  az Új 

Önkormányzati törvény szerint megváltozott az önkormányzatok finanszírozási 

rendszere, és hatásköre egyaránt. Több intézmény állami irányításba került, az 

önkormányzati feladatok is változtak.  2013 január 1-től megkezdték 

működésüket a járások. A költségvetésünk folyamatos módosításával illetve az 

év közbeni többszöri állami kiegészítéssel sikerült megőrizni a város 

működőképességét. Az adósságkonszolidációval, mely ebben az évben 

fejeződött be Békés megszabadult egy hosszú távú kötelezettségétől, úgy hogy 

még fejlesztési tartalékunk is maradt a 2014-es esztendőre. Az is világossá vált, 

hogy az új finanszírozási rendszer összességében kevesebb működésre 

fordítható forrást hagy az önkormányzatnál, min ezt korábban tette.  

Ahhoz, hogy a települést a jelenlegi szinten tudjuk működtetni tehát 

csökkenteni kell a kiadásokat és növelni a bevételeket. Ez a feladat nem új 
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számunkra, szinte folyamatos kihívásként kísér majd minden magyar települést, 

de most nagyságrendje miatt határozottabb intézkedéseket követel. 

Fejlesztéseinket tehát kifejezetten abba az irányba kell megvalósítanunk 

amelyek a jövőben a működési költségek csökkentését irányozzák meg. 

Elkezdtük és a jövőben is folytatjuk a középületek felújítását és 

fűtéskorszerűsítését. A legtöbbet az energián lehet spórolni. Ennek jegyében  

tavaly egy, az idén újabb 9 önkormányzati épület kerül átépítésre. A sokat 

vitatott bölcsőde szüneteltetése 15 millió forint megtakarítást jelent.(Reméljük a 

gyermeklétszám a jövőben indokolttá teszi, hogy újra meg tudjuk nyitni, addig 

is más fontos közösségi célokat szolgál a felújított épület..)Az újonnan alakult  

Békési Kommunális Szolgáltató, mint a város üzemeltetője szintén hozott újabb 

bevételeket, illetve csökkent a kiadás néhány területen itt is. A szennyvíztelep 

korszerűsítésével meg fog szűnni a szennyvízterhelési bírság. A komplex 

belvízrendezés sok száz milliós kártól szabadíthatja meg a várost és lakóit.  

A kiadások csökkentése mellett a bevételek növelése is csökkentheti a 

működési hiányt. A turizmus fejlesztését szolgálta a „Békés Bringa” program, 

melynek fejlesztései egyre inkább vonzó kerékpáros túra célponttá teszik a 

várost. A Fürdőért alapítvány a várossal karöltve évek óta fáradozik 

gyógyvizünk közkinccsé tételén. Az elmúlt évben átadott gőzfürdő 30 %-kal 

emelte a fürdőkomlexum forgalmát. A Dánfoki Ifjúsági Tábor kihasználtsága is 

évről évre nő. Lassan beérni látszik az a munka, melyet néhány éve kezdtünk 

meg a turizmus (elsősorban a kerékpáros és vízturizmus) kiszélesítése 

érdekében. Az elmúlt évben a bevételeket növelte az iparűzési adó vártnál 

nagyobb bevétele, ami azonban így is nagyságrendekkel alatta marad az 

országos átlagnak. 

A város fejlesztéséhez és fenntartásához jelentős mértékben hozzájárult a 

korábbi időszaknál több embert foglalkoztató közmunkaprogram, amely ezúttal 

eszközökre és anyagra is kapott támogatást. Az értékteremtő munka révén 2013-

ban 925 fővel létesítettünk jogviszonyt. 
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Intézményeink és azok vezetése, megértve az aktuális feladatokat a kötelező 

magas szintű munkavégzés mellett pályázatokkal is gyarapították lehetőségeiket. 

A könyvtár, a múzeum, a kulturális központ, az óvodák és bölcsődék, a 

sportlétesítmények, a szociális szolgáltató központ a költségvetésen kívül közel 

100 millió forintot nyertek működésre. Jó döntésnek bizonyult, hogy a 

rendelőintézetet saját kezében tartotta a város. Sokan nem is tudják, hogy az 

állami kézbe történő átadással együtt néhány szakrendelés is meg szűnt volna 

Békésen. Ez így nem következett be. A rendelő fejlődni is tudott, saját erőből új 

ultrahang készüléket vásároltak.  

Mint az önök előtt is ismeretes az iskolák nem önkormányzati irányítás 

alatt dolgoznak a városban, ám az állami fenntartásúaknál a  működési 

feltételeik és az étkeztetés biztosítása a mi feladatunk. Ez a nagy arányú változás 

azonban kapcsolatunkban nem okozott semmilyen fennakadást. A pedagógusok 

békési polgárok a gyerekek a mi gyermekeink. Felelősek vagyunk értük, mint 

ahogyan ők is felelősek ezért a közösségért. Az intézményfenntartó Klebelsberg 

központtal és az egyházakkal zavartalan az együttműködésünk, így sikerült 

megtartani azokat az értékeinket, melyek ezen intézményeket korábban is 

fémjelezték. Fontos, hogy a továbbiakban is együtt gondolkodjunk, például a 

beiskolázás, a különböző tagozatok indítása terén is. Külön öröm számomra, 

hogy széles társadalmi összefogással sikerült azt elérnünk, hogy ne szűnjön meg 

a mezőgazdasági oktatás a Tisza Kálmán iskolában.  

Ebben az évben megkezdődött a 2014-20-as uniós támogatási ciklus. 

Lassan körvonalazódik, hogy anyagiakban ez milyen lehetőséget jelent a 

településnek. Pályázati összegek több csatornán is érkeznek attól függően, hogy 

mit szeretnénk megvalósítani. Jelenleg a legkonkrétabb ismereteink a járási 

szintű klasszikus önkormányzati feladatokra vonatkozóan vannak. Ezen a 

csatornán a következő ciklusban 1.2 milliárd forint jut a városnak. Konkrétan ezt 

a forrást az alábbiakra szeretnénk elkölteni. A rendelőintézet teljes felújítása, a 

fürdő teljes kiépítése, egy 2500 adagos konyha kialakítása felújítással, 
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kerékpárút Tarhos és Murony irányába, több önkormányzati épület 

korszerűsítése, felújítási munkálatok. A fő cél ként kitűzött munkahelyteremtés 

és az utak felújítása más pályázati pénzből lesz lehetséges. 

Szeretnénk a következő években megerősíteni a szociális szövetkezet 

működését. Az itt folytatott mezőgazdaság és állattenyésztés fogja az alapot 

szolgáltatni a részleges önellátáshoz illetve egy hűtőház és vágópont 

kialakításához.  

Ezzel a rövid kitekintéssel a jövőbe azt szerettem volna érzékeltetni, hogy 

a város vezetésének már megvannak az elképzelései a további működtetésre és a  

pályázati lehetőségek felhasználására is. Több befektetővel, terveink 

megvalósításában partnerként számba vehető szervezettel vettük, vettem fel a 

kapcsolatot. Hiszek abban, hogy eddig elvégzett munkánk erős alapokra 

helyezte városunk jövőjét, fejlesztési lehetőségeit. Hiszek tehát az 

eredményeinkben de még inkább hiszek a jövőben, s azokban a közösségekben, 

akikkel tovább tudunk lépni e feladatokkal teli új korszak felé. 

 

 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim ! 

Évfordulót ünnepelni, vagy ahogy sokan mondják: jubilálni 

sokféleképpen lehet, de – úgy gondolom – igazán csak egyféleképp érdemes: 

büszkén.  

Mi ezt, ahogy az előzőekből is kiderült, Békésen ma  nyugodtan tehetjük. 

Az efféle ünnepek valódi fénye, erőt adó izgalma azonban a pillanat, az ünnepi 

pillanat sokat emlegetett varázsában rejlik. 

S ez a varázs, nem más, mint a múlt a jelen és a jövő találkozása. Ma, amikor 

Békés várossá nyilvánításának 41.évfordulójára emlékezünk, egy ilyen pillanat 

részesei lehetünk.  
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Ám az évek múlása önmagában nem érdem, a gyertyák számlálása még 

senkit nem vitt előbbre. Békésnek is a jövőbe tekintve, fejlesztéseiben már az 

újabb lépésekre készülve kell tovább működnie.  

Nagy előnye városunknak, hogy ebben a munkában sem a képviselő 

testület, sem a köztisztviselői kar nincs magára utalva, hiszen civil szervezetek 

sora, a lelkes lokálpatrióták és elszármazottak egyaránt szívügyüknek érzik 

előbbre jutásunkat. Az idő hiányában nincs módom most valamennyiüket 

felsorolni, ezért engedjék meg, hogy így summásan egyben mondjak köszönetet 

mindazoknak a szervezeteknek, intézményeknek, vállalkozásoknak és 

magánszemélyeknek akikkel együtt dolgoztunk a sikerek érdekében, teszem ezt 

annak a reményében, hogy még sokáig, töretlen lendülettel és településünk igaz 

szeretetével tehetjük ezt a jövőben is ugyanígy! 

  

 


