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I. Bevezető 

 
A most záruló képviselői ciklusban több mint 900 törvény született, ezek közül számos 

közvetlenül érintette az önkormányzatok működésének jogi kereteit. Hogy csak a 

legfontosabbat nevesítsük, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény, de az egyes témaköröknél még említésre kerülnek az ágazati jogszabályok 

is.  

Ezek a törvényi változások, illetve a velük változó gazdasági környezet az önkormányzatot is 

többszöri átszervezésre késztette a kötelező és az önként vállalt feladatok ellátása terén.  A 

feladatok egy részét az önkormányzat közvetlenül, többségét pedig intézményei útján látja el. 

 

Mint az valamennyiünk előtt ismert, Békés nem tartozik a leggazdagabb települések közé. 

Éppen ezért is a városvezetésnek olyan szemléletet kellett képviselni és képviseltetni az általa 

irányított intézményekkel, hogy az adott helyzetből lehetőleg a legtöbbet hozza ki úgy, hogy a 

város lakói is meg legyenek elégedve. Mindezeket: tehát a törvényi változásokat, a gazdasági 

élet (válság) hullámzó teljesítményét, a társadalmi gazdasági földrajzi környezet hatásait, a 

város lakóiban rejlő teremtő erőt, a különböző pályázati lehetőségeket és még számtalan 

egyéb tényezőt próbáltuk összegyúrni. Az alábbiakban főbb területenként kerül összegzésre 

az elmúlt négy esztendő munkája. 

 

II. Önkormányzat  által fenntartott intézmények, szervezetek 
 

Az intézményi körben bekövetkezett változásokat részben az új önkormányzati törvény, az új 

köznevelési törvény és a változó egészségügyi törvény új követelményeinek való megfelelés 

mozgatta; részben pedig a helyi igények alakulása ösztönözte.  Az államháztartásról szóló 

2011. évi CXCV. törvény és a végrehajtásával összefüggő kormány- és miniszteri rendeletek 

a költségvetési szervek jogállását, a költségvetési szakfeladatok rendjének módosítását majd 

kormányzati funkciókká alakítását követelték meg az elmúlt 2 évben. Emiatt az alapító 

okiratokat 2012-14-ben minden évben módosítani kellett, a gazdálkodási szabályzatokat pedig 

teljes egészében újra kellett alkotni. 

 

II.1. Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde 
 

A Békés Városi Óvoda a ciklus elején már Békési Kistérségi Óvoda, melyet a (még jogi 

személyiség nélküli) Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás tart fent, melynek 

Békésen kívül Kamut, Murony és Tarhos is tagja volt.  Az intézmény együttes 

gyermeklétszáma ekkor 748 fő, az óvodapedagógusok 72-en vannak, a teljes dolgozói létszám 

126 fő. 

2011-ben a társulásból Kamut és Murony kivált, illetve a Jantyik utcai tagóvoda a Békési 

Református Egyházközség működtetésébe került. A gyermeklétszám 579 fő, a pedagógusok 

száma 58 fő, a teljes dolgozói létszám 101 főre csökkent. 

2012-ben a Reményhír Intézményfenntartó Központ működtetésre átvette az Epreskerti 

Tagóvodát, a megmaradó 7 békési és tarhosi óvodai tagintézmény gyermeklétszáma 449 főre, 

az óvodapedagógusoké 48 főre, az összes dolgozó létszáma ezzel 85 főre csökken. Ezzel egy 

időben a szakrendelések jogi helyzetének bizonytalansága miatt a rendelőintézethez kapcsolt 

bölcsőde szakmailag önálló intézményegységként az óvodákhoz csatlakozott, az intézmény új 

neve: Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde. A bölcsődei férőhelyek száma 192, az itt 

dolgozók létszáma 40 fő. 
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Az egy éves működés tapasztalatai és a demográfiai adatok alapján a bölcsődei férőhelyek 

számát célszerű volt csökkenteni. Ennek megfelelően 2013 júliusától a Bajza utcai bölcsőde 

bezárása mellett döntött a képviselő-testület. Ezzel a férőhelyek száma 144-re csökkent. 

Fontos kiemelni, hogy a dolgozókat intézményen belül sikerült elhelyezni, senki nem vált 

munkanélkülivé.  

2014-ben az Ótemető utcai Bóbita Tagóvoda férőhelybővítése a 40 %-os kihasználtságú 

Végvári tagóvoda bezárásával és átköltöztetésével jár.  A változás mindössze 7 óvodás 

gyermeket érintett, a dolgozók teljes létszámban átkerültek az új tagintézménybe. 

Óvodák számára kevés pályázati lehetőség volt, ezeket az intézmény és a város is jól 

kihasználta. Az Új Széchenyi Terv Óvodafejlesztési pályázaton az önkormányzat nyert közel 

46 millió forintot, az idén befejeződő Bóbita Tagóvoda férőhelybővítése 210 millió forintból 

valósult meg. 

Az új, korszerű bölcsőde, az óvodák energiatakarékos felújítása, az új Bóbita tagóvoda 

megépítése jelentős minőségi változást eredményezett a kisgyermekek ellátásában és a város 

életében. 

A tagóvodákban folyó egységesen színvonalas munkát az egyéni arculat kialakításával 

próbálják az óvodák a maguk sajátosságai szerint alakítani.  

A bölcsődei ellátás szakmai elismerését jelenti, hogy a békéscsabai ILS szakközépiskola 

gyakorlóhelynek kérte fel 2012-ben az intézményt. 

 

II.2. Békési Kistérségi Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola, Sportiskola, 

Alapfokú Művészeti Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 
 

A hosszú név az általános iskolai oktatás folyamatos átszerveződésének utolsó önkormányzati 

formációját takarja. 

Az intézményt 2010-ben a Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás 4 tagtelepülése 

(Békés, Kamut, Murony, Tarhos) tartotta fent. A tanulói létszám 1457 fő, a pedagógusok 

száma 172 fő. Ebben az évben indult el a sportiskolai oktatás az intézményben. 

2011-ben az óvodával együtt az általános iskolai oktatási társulásból is kivált Kamut és 

Murony, illetve a Karacs Teréz Tagiskola a Békési Református Egyházközség fenntartásába 

került. Az iskola tanulói létszáma ekkor 927 fő, a pedagógusok száma 120 fő. A Szegedi Kis 

István Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium 36 fő pedagógust és 14 fő egyéb 

beosztású dolgozót vett át. 

A Reményhír Intézményfenntartó Központ 2012-ben működtetésre átvette az Eötvös József 

Általános Iskolát, így az általános iskola tanulólétszáma 642-re csökkent, a pedagógusok 

száma 52 fő volt. 

Az alapfokú művészeti iskola tagintézmény változatlan formában működött végig a ciklus 

folyamán, tanulólétszáma 400 - 450 fő között mozgott, a főállású pedagógusok száma 12-14 

fő volt, az ő munkájukat 4-8 óraadó segítette. 

A pedagógiai szakszolgálat a nevelési tanácsadás, a logopédiai ellátás és a gyógytestnevelés 

feladatait látta el 14 fővel, az igénybevevők száma rendszeresen meghaladta az 500 főt. 

 

A köznevelési törvény értelmében az általános- és középiskolák, pedagógiai szakszolgálatok 

és alapfokú művészeti iskolák és kollégiumok fenntartója az állam. A fenntartói jogok 

gyakorlására jött létre a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK). 2013. január 1-

jétől a Békési Kistérségi Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola, Sportiskola, Alapfokú 

Művészeti Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat irányítását a KLIK Békési 

Tankerülete látja el, működtetői feladatait továbbra is Békés Város Önkormányzata 

látja el. Az intézmény 110 szakalkalmazottját átvette az állam, a működtetői feladatokat 
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ellátó 24 fő az önkormányzat személyi állományába került. Az iskola mai neve: Dr. Hepp 

Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola.  

 

2013. július 1-jével létrejött a Békési Városgondnokság, ahova az iskolai működtetői 

feladatokat telepítettük, így az önkormányzati létszám 13 főre csökkent, a Reményhír 

Intézményfenntartó Központ azonban 2013 szeptemberében visszaadta az Eötvös József 

Általános Iskola konyháját, amivel az önkormányzati létszám az év végére 30 főre nőtt.  

2014-től a pedagógiai szakszolgálat intézményegység kivált az iskolából és a Békés Megyei 

Pedagógiai Szakszolgálat tagintézményeként működik a KLIK Békéscsabai Tankerülete 

irányítása alatt. 

A működtetői és fenntartói feladatok tekintetében jelentős változás történt, ami elég nagy 

kihívást jelentett és összehangolt munkát igényelt a vezetőktől, hogy a változásokat az 

intézményi ellátottak ne érezzék meg. Az önkormányzat részéről ezt sikerült 

zökkenőmentesen végrehajtani. 

A fenntartó személyétől függetlenül magunkénak érezzük az iskolát és büszkék vagyunk 

eredményeire, a megyei és országos versenyeken elért jó helyezésekre. 

 

 

 

II.3. Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai 

Központ 
 

Az intézmény a ciklus első évében, 2010-ben látott el utoljára tisztán közművelődési 

feladatokat még Békés Városi Kulturális Központ néven. 

2011-ben az intézmény Dánfok üzemeltetésével bővült. A kulturális központ 2012. január 1-

jével vette fel Kecskeméti Gábor nevét, ebben az évben a turisztikai feladatok mellett már a 

sportlétesítmények üzemeltetése is feladatai között volt, ekkor került hozzá a Sportcsarnok, a 

Sportpálya és az Uszoda. 

2013-ban a sport és a turisztikai vonal együttes erősítéseként kapta meg az intézmény a 

kishajó kikötő üzemeltetési jogát. 2013 szeptemberében az uszoda tevékenysége a gőzkabin 

és a beltéri termálvizes medence délutáni üzemeltetésével gyarapodott. 

Az intézmény dolgozói létszáma az átvett feladatokkal folyamatosan gyarapodott, a 2010. évi 

13 fő záró létszámról 2014. évi 34 fő nyitó létszámra változott, amit az optimális 

üzemeltetéséhez jelentős számú közhasznú foglalkoztatott egészít ki. 

A kulturális élet élénkségét jelzi a 14 alkotóközösség kb. 200 taggal, a 15 klub évi 500 

foglalkozása, az ismeretterjesztő előadások, a tematikus konferenciák, a havi rendszerességgel 

nyíló kiállítások, a színházi előadások és egyéb események. 

 

A dánfoki üdülőközpont üzemeltetése egyre jobb eredményeket mutat a bevételek és a 

vendégéjszakák terén.  

2011. 2012. 2013. 2014. 07.31-ig 

4876 5083 5831 5789 

Az árbevétel átlagosan évi 20 %-kal nőtt. 

 

vendégforgalma folyamatosan emelkedést mutat, amit részben az intézmény ismertsége 

révén ért el, részben bővülő szolgáltatásaival vonzotta a látogatókat (szauna, gőzkabin, és az 

igen népszerű baba-úszás): 

2010. 2011. 2012. 2013. 

Látogató Bevétel Látogató Bevétel Látogató Bevétel Látogató Bevétel 

42357 14323150 53043 15906350 57418 19339370 66448 22946305 
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A kikötő üzemeltetése 2013-ra gazdaságossá vált, s a most folyó fejlesztések (műanyag 

pontonok beszerzése, beüzemelése) tovább csökkentik a jelentős szállítási kiadásokat. A 

kikötőben tárolt hajók száma minden évben átlagosan 60-65 között volt, a bevételek 2012-

2013-ban  850.000 Ft körül mozogtak, 2014-ben ez az összeg már most meghaladja az 

egymillió forintot. 

A sportcsarnok és a sportpálya elsősorban a sportegyesületek és a szabadidősport igényeit 

szolgálja ki. Ezen a területen elsősorban a kiadáscsökkentés volt a fő cél, és ezzel 

párhuzamosan a lehetőségekhez képest a bevételek növelése. A meghozott intézkedések és a 

TAO támogatás együttes eredménye, hogy az önkormányzati támogatás 2013-ban jelentősen 

csökkent a korábbi időszakhoz képest. 

 

A város a nehezedő gazdasági körülmények ellenére megtartotta nagyrendezvényeit, 

folytatódtak a zenei és a madzagfalvi napok.  

Az önkormányzat infrastruktúrát biztosított a civil szervezeteknek, tevékenységüket anyagilag 

is támogatta, biztosította részvételüket a helyi közügyek gyakorlásában. Közéleti 

közreműködésükre a jövőben is számít. 

 

Az intézményi saját pályázatok nagy része civil összefogással valósult meg. Az elmúlt 

időszakban összesen száznegyvanhat pályázaton 192.879.002 Ft-ot igényelt a kulturális 

központ, melyből megnyert 125.471.393 Ft-ot. 

 

II.4. Békés Városi Püski Sándor Könyvtár 
 

A Békés Városi Könyvtár 2010. január 1-jével vette fel Püski Sándor nevét. 2011 

februárjában ünnepeltük a névadó Dr. Püski Sándor 100. születésnapját. 

Az intézmény jelenleg 11 fő alkalmazottal működik. A könyvtári állomány száma a 80.000 

egységet mára meghaladja, ebben a digitális világban már az is nagy eredmény, hogy a 

beiratkozottak száma a ciklus folyamán 3.500 körül stagnál. Az író-olvasó találkozók, az 

utazási élménybeszámolók, könyvbemutatók, könyvtárhasználati foglalkozások (a nyári 

szünidőt leszámítva) kétheti rendszerességgel gazdagítják a város kulturális életét. 

Az intézmény az elmúlt 4 évben elsősorban a korszerű informatikai szolgáltatások terén 

fejlődött jelentősen, a helyi internethasználat mellett bevezetésre került az online katalógus 

használata, a kölcsönzés egyes fázisainak interneten való intézése stb. Ugyancsak új a vakok 

és gyengén látók számára akadálymentesített szolgáltatások bevezetése. 

2012-ben került bevezetésre a „Könyvet házhoz” elnevezésű szolgáltatás, amit az időskorú és 

a mozgásukban korlátozott emberek térítésmentesen igényelhetnek, és igen nagy számban 

élnek is a lehetőséggel. Az intézmény e-Magyarország Pontként is működik. Folyamatosan 

gyarapodik a digitalizált helytörténeti anyag. 

A megyei könyvtárral konzorciumban és önállóan is pályázott az intézmény: a ciklusban 

megvalósult szakmai programjaira mintegy 35 millió forint állami támogatást nyert, amihez a 

szükséges saját erőt a képviselő-testület minden esetben biztosította. 

 

II.5. Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum 
 

Az intézmény 2001. óta helyi fenntartású. Tevékenysége fokozatosan épült be a városi 

kulturális életbe. Működési engedélyét 2012 decemberében határozatlan időre hosszabbította 

meg az Emberi Erőforrások Minisztériuma.  A három kiállítóhelyen működő múzeum 3 

főállású és 6 részfoglalkozású dolgozóval igyekszik ellátni feladatait. 



8 

 

A képviselő-testület fontosnak tartotta megőrizni a regionális múzeum státuszt, aminek 

köszönhetően az elmúlt 2 évben jelentős többletforráshoz jutott az intézmény. 

A múzeum 2 szakalkalmazottja elsősorban a kiállítások megrendezéséhez és a Békési Téka 

kiadásához nyújtott be pályázatokat, közülük összesen 9 nyert.   A kapott támogatás 200-900 

eFt között mozgott. Emellett helytörténeti programok megvalósításában való részvétellel is 

segítette a társintézmények pályázati munkáját. 2013-ban minisztériumi működési 

támogatásból valósult meg a Bérház galambmentesítése. 

Az évi 20-25 kiállítás a múzeum saját gyűjteményének bemutatását szolgálta, de voltak 

évfordulókhoz kötött rendezvények (Kecskeméti Gábor, Hepp Ferenc, Jantyik Mátyás), 

illetve más gyűjteményekből kölcsönzött anyagok is bemutatásra kerültek. A képzőművészeti 

eseményeket a helyi művészek és alkotótáborok kiállításai uralták.  

A múzeum kihelyezett kiállításokkal növelte kiállítóterei számát, illetve rendhagyó 

történelemórákkal, helytörténeti kiadványokkal szolgálta a lokálpatriotizmus erősödését.  

 

II.6. Békés Városi Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet 
 

A rendelőintézet 1971 óta végez járóbeteg szakellátást nagyjából a jelenlegi formában, 

jelenleg 20 szakrendelés és 4 gondozóintézet (addiktológia, psychiatria, bőrgyógyászat, 

tüdőgondozó) működik összesen 651 szakorvosi órában. A betegforgalmi adatok lényegében 

változatlanok a 4 éves ciklusban: 

 

Szakrendelések 2010. 2011. 2012. 2013. 

ellátott beteg 52.422 55.025 56.721 58.315 

ellátott eset 127.330 128.202 135.531 134.702 

beavatkozások száma 528.065 533.884 563.064 544.880 

 

A fürdő esetében a gyógyászati építkezés ideje alatti átmeneti visszaesés után jelentősen 

nőtt a betegforgalom. 

 

Fürdő 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 

ellátott eset 18.250 15.962 10.768 29.357 25.939 

 

Az intézmény pályázati forrásokból jelentős fejlődésen ment keresztül, de saját forrásaiból is 

számos karbantartási, felújítási munkát elvégzett és kb. 17 millió forint értékben 

eszközfejlesztést is végrehajtott. 

A termálfürdő és a balneológia fejlesztésével megteremtődött a feltétel a gyógyturizmus 

további bővítéséhez. 

Az egészségügyi ellátások és az azokat kiszolgáló ingatlanok állami kézbe vételéről szóló 

hírek alapján a rendelőintézet profilját célszerű volt az egészségügyi szakellátások irányába 

szűkíteni, hogy felkészüljünk a változásokra. Ez többlépcsős átszervezéssel valósult meg.  

Első lépésként 2012 szeptemberében az uszoda üzemeltetése átkerült a kulturális központhoz. 

A képviselő-testület döntése értelmében a város a járóbeteg szakrendelés működtetését 

továbbra is vállalta, ami igen fontos és felelősség teljes vállalás volt az önkormányzat 

részéről.  Félévkor a bölcsődei ellátást kapcsoltuk a rendelőintézettől az óvoda intézményhez, 

ezzel egy időben a szociális központ gazdálkodási feladataival is az óvodai gazdasági 

csoportot bíztuk meg.  
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A város eltökélt szándéka, hogy a járóbeteg szakellátást mindaggig megőrzi Békésen, amíg 

anyagi lehetőségei és a jogi keretek ezt megengedik. A ciklus folyamán végrehajtott 

profiltisztítással azonban felkészültünk az egyéb verziókra is. 

 

II.7. Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ 
 

Az intézmény a képviselő ciklus folyamán egy nagyobb változást ért meg, 2013. július 1-től 

fenntartója a Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás, gazdálkodási feladatait pedig az 

óvoda gazdasági csoportja látja el.   

Az intézmény az alap- és szakosított szociális ellátásokat végzi Békés és Tarhos területén. Az 

elmúlt 4 évben elsősorban mennyiségi bővülés következett be, ami 3 új munkahely teremtését 

tette lehetővé, jelenlegi dolgozói létszáma 63 fő. 

Az intézmény legnagyobb, most is zajló pályázata a hajléktalan személyek re-integrációját 

segítő program, aminek keretében az intézmény 5 telephelyének felújítására kerül sor több 

mint 150 millió forint értékben.  Hasonló célú pályázat valósult meg 2010/11-ben 25 millió 

forint összegben. A kisebb pályázatok elsősorban az eszközfejlesztést szolgálták, de ezek 

együttes összege is a 8 millió forinthoz közelít. A pályázatokkal elért fejlesztések ebben az 

esetben is az ellátottak életében hoztak minőségi változást. 

 

II.8. Békési Városgondnokság 
 

A LISZ Kft. megmaradt feladatainak, a lakás- és ingatlangazdálkodási feladatok, továbbá az 

önkormányzattól átvett (állami fenntartású nevelési-oktatási intézmények) működtetői 

feladatok ellátására 2013. július 1-jével a képviselő-testület megalapította a Békési 

Városgondnokság intézményt. Feladatai 2014. július 1-től a gyermekétkeztetési és egyéb 

közétkeztetési feladatok ellátásával bővültek. Dolgozói létszáma a LISZ Kft-től átvett 6 fő, 

illetve a 2013 júliusában és 2014 júliusában az önkormányzattól átvett 56 fő. 

 

II.9. Békési Polgármesteri Hivatal 
 

Az Mötv. 41. § (2) bekezdése a polgármesteri hivatalt – a polgármester, a bizottságok, 

részönkormányzat testülete, a jegyző és a társulás mellett - a képviselő-testület szervei között 

nevesíti. Az Mötv. 84. § (1) bekezdése kimondja, hogy a helyi önkormányzat képviselő-

testülete az önkormányzat működésével, valamint a polgármester, illetőleg a jegyző feladat – 

és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos 

feladatok ellátásra polgármesteri hivatalt hoz létre, a polgármesteri hivatal közreműködik az 

önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő együttműködésének 

összehangolásában. Az Mötv. 81. §-a értelmében a – szintén a képviselő-testület szerveként 

nevesített – jegyző vezeti a polgármesteri hivatalt és ellátja a törvényben felsorolt feladatokat. 

 

A járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 

2012. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Járási törvény), a fővárosi és megyei 

kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és a megyei kormányhivatalok kialakításával és a 

területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény és 

az e törvény felhatalmazása alapján kiadott, a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 

218/2012. (VIII.13.) Korm. rendelet értelmében a helyi önkormányzatok rendszerének 1990-

ben történt kialakítása óta nem tapasztalt mélységű változások léptek hatályba 2013. január 1-

jén. A központi jogalkotó a 2012-ben hatályba lépett Alaptörvény célkitűzéseit figyelembe 

véve alakította át a közigazgatás rendszerét, amely jelentős hatással volt a jegyző által ellátott 

feladat- és hatáskörökre is. 
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Elsősorban a járási hivatalok kialakítása miatt 2013. január 1-jén jelentősen csökkent a 

Hivatal köztisztviselői állománya.  

Az átszervezés eredményeképpen a Békési Polgármesteri Hivataltól 2013. január 1. napjával 

13 fő köztisztviselő és 1 fő munkavállaló került át a Békési Járási Hivatalhoz. Átadásra került 

továbbá az átadás időpontjában 6 betöltetlen álláshely is. 

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. évre a hivatal engedélyezett 

álláshelyeinek számát 64 főben határozta meg. 

 

A fent nevesített változásokon túl a Hivatal egészét befolyásolta az a tény, hogy a központi 

jogalkotó a polgármesteri hivatalokra irányadó jogszabályok jelentős részét módosította. 

Szakaszosan lép hatályba a 2014. évi általános önkormányzati választások napjáig az Mötv.,  

felváltva a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényt és az ahhoz kapcsolódó 

egyéb törvényi rendelkezéseket. Jelentősen módosultak az államháztartás működésére 

vonatkozó törvényi és rendeleti szabályok. A jogalkotó folyamatosan finomítja a 

közigazgatási eljárás szabályait. Már 2013-ban megkezdődött a felkészülés a 2014. évi 

általános választásokra, amely során új anyagi és eljárási jogszabályokat kell(ett) alkalmazni. 

Szintén felkészülést igényelt a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

bevezetése, amely a teljes magyar polgári jogot, családi jogot és cégjogot kodifikálta. 

 

II.10. LISZT KFT. 
 

A LISZ Kft. által ellátott feladatok egy része másik szervezet hatáskörébe került, más 

feladatok viszont újdonságuk kapcsán ellátó szervezet nélkül kerültek az önkormányzathoz. 

Az új feladatok inkább az intézményi (költségvetési szerv) formát igényelték, ezért célszerűvé 

vált a gazdasági társaság megszüntetése és megmaradt feladatainak (lakás- és 

ingatlangazdálkodás) a jogutód Békési Városgondnoksághoz telepítése az új feladatokkal 

együtt (iskolaműködtetés, gyermekétkeztetés). A gazdasági társaság megszüntetése, illetve 

átalakítása még tart, korábbi feladatait azonban 2013. július 1-től az új intézmény látja el. A 

Képviselő-testület döntése értelmében az átalakítás után új profillal, új névvel kezdi meg a 

működését a KFT. 

 

II.11. Békési Kommunális és Szolgáltató Kft. 
 

Az önkormányzati tulajdonú Békési Kommunális és Szolgáltató Kft. 2012. június 1-én 

alakult, azzal a céllal, hogy Békés és más települések hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 

feladatait ellássa. A Kft. 2012. október 1.-én kezdte meg hulladékgazdálkodási tevékenységét 

Békés városában a szükséges engedélyek birtokában. A 2014-es évtől kezdődően a Békési 

Kommunális és Szolgáltató Kft. Murony község területén összesen 420 ingatlantól valamint 

Újkígyós város területén több mint 2200 ingatlantól szállítja el a települési hulladékot, 

emellett alvállalkozóként Bélmegyer, Köröstarcsa, Geszt és Okány településeken is végzi a 

települési hulladék begyűjtését és szállítását. 

A cég a 2014-es évben kialakította építési-bontási hulladékkezelő telepét, Békés Város 

Hulladékudvarát, ahová Békés város lakossága ingyenesen szállíthatja be veszélyes és nem 

veszélyes hulladékát, valamint a már korábban megvalósított házhoz menő szelektív 

gyűjtéshez kapcsolódóan egy szelektív válogató csarnokot is a Szarvasi u. 64/1. szám alatt. 

A Kft legfrissebb beruházása a volt téglagyár területén kialakított komposztáló telep, 

melynek próbaüzeme a napokban kezdődik meg. Az új hulladékkezelő telepre a Békés Város 

lakossága által zsákos rendszerben gyűjtött zöld hulladék kerül be, mely a komposztálási 
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technológia végén tápanyagként kerül vissza Békés város közterületeire. A fent említett 

beruházásokat a Kft. önerőből valósította meg. 

2013-ban a vállalkozás elkezdte építőipari tevékenységét, amely során több kisebb munka 

mellett egy közel 200 millió forint értékű óvoda kivitelezését végezte el. Az alkalmazottak 

létszáma 22 fő. A vállalkozás harmadik profilja a városüzemeltetés, ezen belül a 

közfoglalkoztatás irányítása. Átlagos közfoglalkoztatotti létszám 320 fő. A cég negyedik 

profilja a békési Inkubátorház üzemeltetése, amely terén egy év alatt elértük a 100%-os 

kihasználtságot, ezzel megfordítottuk a negatív tendenciát és az Inkubátorház 2013-tól 

kezdődően nyereséges.  

A Kft. megalapítása és folyamatos bővülése jelentős munkahelyteremtést eredményezett. 

 

II.12. Békési férfi Kézilabda Kft. 
 

A Békési Férfi Kézilabda Club működtetője az önkormányzati tulajdonú kft. Működését az 

elmúlt évtizedekben főleg önkormányzati támogatás biztosította, 2013-tól a TAO jelentősen 

javította bevételi lehetőségeit. Az elmúlt 4 évben beérni látszik az a munka, melyet 7 éve 

kezdtünk el. A folyamatos fejlődés eredményeként elmondhatjuk, hogy az egyesület 

Magyarország egyik legjobb utánpótlás nevelő bázisává nőtte ki magát. A Nemzeti Kézilabda 

Akadémia regionális központja. 

 

II.13. Békési Kistérségi Társulás 
 

A társulást 2008-tól 9 település alkotja, együttes lakosságszámuk 43.000 fő körül van. 2013-ig 

az ún. kistérségi normatívák többletforrásokhoz juttatták a társult önkormányzatokat, ez éves 

átlagban 100 millió forintot jelentett a 9 településnek. 2012-ig a közmunka-programban való 

részvétellel hasznosan segítette a tagtelepüléseket. 

Az új önkormányzati törvény 2012 végével hatályon kívül helyezte a kistérségi társulásokra 

vonatkozó 2004. évi CVII. törvényt, a társulás 2013. június 30-ig a törvényi 

kötelezettségeknek megfelelően átalakult. Az új helyzetben a társulás áttekintette működését 

és a korábbi 18 feladatból azt a négyet vállalta fel, melyek önállóan nem vagy kevésbé 

hatékonyan láthatók el: 

1. Térség- és területfejlesztéssel kapcsolatos feladatok (terv és programkészítés, 

véleményezés, pályázatkészítés, projektmenedzselés, koordináció, stb.) 

2. Hasznosítja, működteti, fejleszti a kistérségi informatikai hálózatot, általa alapított 

költségvetési intézményén keresztül ellátja ennek ügyviteli feladatait (jelenleg 

működő hálózat + HURO projekt) 

3. Intézményén keresztül ellátja a társult önkormányzatok belső ellenőrzési feladatait 

(2014. 01. 01-től szünetel) 

4. Orvosi sürgősségi központi ügyeletet biztosítása külső szolgáltató igénybevételével 

(2014. 08. 31-vel megszűnt) 

A feladatcsökkenésnek megfelelően a Kistérségi Iroda is kisebb létszámmal működik. 

A legsikeresebb pályázat és a legnagyobb feladat is a szélessávú internethálózat működtetése, 

amit hosszas tárgyalások után 2012-ben vett vissza a társulás az Antenna Hungária Zrt.-től. 

Az átvételt követően a kistérségi iroda marketingtevékenysége eredményeként új 

megrendelőkkel bővült a felhasználói kör, ami évi közel 500 eFt többletbevételt eredményez.  
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II.14. Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás 
 

Az általános iskolai feladatok közös ellátására alakult meg 2006-ban a Békési Kistérségi 

Intézményfenntartó Társulás. A társulás jogi személyiség nélkül jött létre, gesztora Békés 

Város Önkormányzata volt. A feladatok 2008-ban bővültek az óvodai nevelés mikrotérségi 

szintű ellátásával, 2013 júliusától pedig a szociális feladatokat is a társulás látja el. A 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően a társulás 

2013. július 1-jével jogi személyiségű társulássá alakult, döntéshozó szerve a Társulási 

Tanács. A társulás látja el a Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde, valamint a Békés Városi 

Szociális Szolgáltató Központ fenntartói feladatait. 

 

 

Az intézményi változások során láthattuk, hogy a város által fenntartott intézmények száma 

folyamatosan csökkent. Komoly eredménynek tartjuk, hogy a más fenntartó számára úgy 

tudtuk átadni az intézményeket, hogy az nem járt létszámleépítéssel, illetve az önkormányzati 

fenntartású intézményeket érintő átszervezések sem jártak elbocsátásokkal.  A pályázati 

források helyenként hosszú távú, máshol időleges többletfoglalkoztatást tettek lehetővé, a 

gazdálkodó szervezetek számának növekedése pedig egyértelmű foglalkoztatást növelő 

döntésnek minősíthető. 

 

III. Nem önkormányzati köznevelési intézmények 
 

III.1 Tisza Kálmán Szakképző Iskola 
 

A város 1995-ben adta a megyei önkormányzat fenntartásába az akkori mezőgazdasági 

szakközépiskolát, az ipari szakközépiskolát, a középiskolai kollégiumot és a 4. sz. általános 

iskolát. A 4 intézményből alakult ki a Farkas Gyula Közoktatási Intézmény. Fenntartója 

sokáig a megyei önkormányzat, majd a megyei intézményfenntartó központ. Az intézményt 

összevonták az orosházi középiskolával és a dévaványai szakképző iskolával, így alakult ki 

mai szerkezete. Az alcímben jelzett név a KLIK által jóváhagyott utolsó változat. A békési 

tagintézményben mintegy 1.000 főt oktató intézmény sorsa a szakképzés törvényi új 

szabályaival megkérdőjeleződött, a több mint 100 évre visszatekintő mezőgazdasági oktatás 

került veszélybe. Megtartása érdekében számos kezdeményezést tettünk, melyek jelenleg is 

folyamatban vannak. 

2013. január 1-jétől ezen intézmény tanulóinak közétkeztetési feladatait is az 

önkormányzat látja el. 

 

III.2. Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda 

és Kollégium 
 

Az egyházi kárpótlás keretében 1992-ben kapta vissza a református egyházközség egykori 

gimnáziumát, 1994-ben az általános iskolát, 1996-ban pedig az akkor átadott középiskolai 

kollégiumból kapott tulajdonrészt. Az egyházközség 2011-ben a Karacs Teréz Általános 

Iskola fenntartásba vételével a város legnagyobb általános iskolája lett. Az évente végző 4 

nyolcadik osztály kellő mennyiségi és minőségi színvonalú saját bázist jelent a minőségi 

gimnáziumi oktatáshoz. A város által 2010-ben ötödik osztályban elindított sportiskolai 

oktatás továbbvitelével a város általános iskoláiból és vidékről is jelentős számban tud 

beiskolázni a gimnázium.  
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Békés Város Önkormányzata a Szilágyi László Alapítványon keresztül évi egymillió forinttal 

támogatja az intézménybe járó rászoruló és tehetséges tanulókat. 

 

III.3. Reményhír Középiskola, Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda 

és Kollégium 
 

A Magyar Pünkösdi Egyház Országos Cigánymisszió által 2012-ben alapított intézmény a 

korábban városi fenntartású epreskerti Tagóvoda, Eötvös József Általános Iskola és egy 

alapítványi fenntartású gyulai középiskola átvételével jött létre.  

Az önkormányzat a működéshez szükséges ingatlanokat és eszközöket ingyenesen a fenntartó 

használatába adta. 

 

 

A város szerepe a köznevelés területén jelentősen megváltozott 2013. január 1-jével, már csak 

az óvodának fenntartója. A város lakossága nevelésének-oktatásának ügye azonban a 

megváltozott körülmények között is helyi közügy, amiben a városnak kezdeményező, 

koordináló szerepet kell vállalnia. Ezt a feladatot az elmúlt 4 évben az Oktatási és Kulturális 

Bizottság jól látta el: a nem önkormányzati fenntartású ágazati intézményekkel folyamatosan 

tartotta a kapcsolatot, ahol lehetősége nyílt, segítette az együttes gondolkodást és cselekvést, 

a közös munkát.  

A város az iskolába járást továbbra is tanévenként 400-450 tanulónak könnyíti meg a 

diákbérletek ingyenességének biztosításával. 

A felsőoktatásban tanuló békési fiatalok tanulásának támogatására a város évente kb. 5 millió 

forintot fordít, amivel átlag 120 hallgató tanulmányait könnyíti meg, remélve, hogy közülük 

minél többen a város szellemi kapacitását növelik a jövőben. 

 

 

IV. Partnerkapcsolatok 
 

Békés Város Önkormányzata számos partneri kapcsolatot alakított ki a különböző 

szervezetekkel. Tagja több szakmai szövetségnek, a térség fejlődését szolgáló egyesületnek, a 

helyi kulturális életet élénkítő vagy a szociális feszültségeket enyhítő egyesületnek, 

alapítványnak. Itt csak felsorolásszerűen teszünk említést, az adott ágazat kapcsán szerepükről 

több szó is esik: 

 

 Közép-Békési Területfejlesztési Önkormányzati Társulás 

 Közép-Békési Települések Vízvédelmi Egyesület 

 Körösök Völgye Natúrpark Egyesület 

 Dél-Kelet Alföldi Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer (DAREH) 

 „Közép-Békési Térség” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 

 BÉKÉS AIRPORT Repülőtér Működtető Fejlesztő Kft 

 DARFÜ Nonprofit Kft 

 Alföldvíz Zrt. 

 Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit Kft 

 Kerékpárosbarát Települések Országos Szövetsége (KETOSZ) 

 Helyi Védelmi Bizottság 

 Békési Önkormányzati Tűzoltóság  

 Belencéres Néptáncegyüttesért Közhasznú Egyesület 

 „Békési Fürdőért” Közalapítvány 
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 Hétkrajcár Egyesület 

 Békési Gazdasági és Szolgáltató Szociális Szövetkezet 

 

A helyi – nem önkormányzati fenntartású intézményekkel - kiegyensúlyozott jó 

partnerkapcsolatot ápolunk. Kérésünkre rendszeresen beszámolnak a városban folytatott 

tevékenységükről. A közös feladatok megoldásában rendszeresen konzultálunk illetve 

folyamatosan egyeztetünk. A városi lakosság életminőségének javítása, jogos igényeinek 

kiszolgálása közös célunk és feladatunk. 

 

Külön ki kell emelni: Békés városban négy nemzetiségi önkormányzat működik: a német, a roma, 

a román és a szlovák. A települési önkormányzat mindegyikkel jó kapcsolatot tart fent, az 

együttműködést szerződésekben is lefektette. A város kulturális sokszínűségét, egyéni arculatát 

nekik is köszönheti. 

 

 

IV.1. Testvérvárosi kapcsolatok 
 

Békés húsz éve testvérvárosa Gyergyószentmiklósnak, a Békésről betelepített 

Magyarittebével néhány éve vettük fel a kapcsolatot, 2014-ben pedig a lengyelországi 

Myszków lett testvérvárosunk. Az önkormányzat szerepe, hogy mintegy”kitárva a kaput” 

egymás felé lehetőséget biztosítson a települések közösségeinek és a magánszemélyeknek is 

arra, hogy kapcsolatba lépjenek egymással.  A kapcsolatok jól szolgálják a kárpát-medencei 

magyarság hagyományainak megismerését és más népekkel való megismertetését, valamint a 

kölcsönösen feltárt vállalkozási lehetőségek, kereskedelem együttműködését. A köznevelési 

intézmények és a sportszervezetek valamint más civil szervezetek közvetlenül is tartanak 

kapcsolatot határon túli társintézményekkel, szervezetekkel, melyek az ifjúság világlátását, 

kulturális befogadói attitűdjét szélesítik. 

 

 

 

V. Gazdálkodás 
 

A város gazdálkodása az elmúlt 4 évben feszített, de kiegyensúlyozott volt.  

 

V.1. Költségvetés 
 

A 2010-2013. évi gazdálkodásról a zárszámadások adatai alapján adhatunk számot, a 2014. 

évről még csak a költségvetési terv és az első félévi tapasztalatok állnak rendelkezésre: 

 

Adattípus Teljesített adatok  Tervadatok 

Év 2010 2011 2012 2013 2014 

Bevétel 

(EFt-ban) 

6 250 523 5 380 263 4 731 199 6 417 020 4 692 594 

Kiadás 

(EFt-ban) 

5 925 417 5 061 042 4 198 476 5 867 060 4 692 594 

 

A költségvetés fő számait erősen befolyásolta, hogy az adott évben milyen beruházás valósult 

meg, hogy az intézményi struktúra és ennek megfelelően a létszám hogyan változott, az 

adósságállomány hogyan alakult. Annyi azonban a befejezett költségvetési évek fő számaiból 

kiolvasható, hogy a város és az intézmények is felelősségteljesen gazdálkodtak. 
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Jelentős változást hozott a gazdálkodásban az állami adósságkonszolidáció. Az állam által 

meghirdetett adósságkonszolidáció I. üteme Önkormányzatunk esetében a meglévő adósság 

70 %-ára vonatkozott.  

Az I. ütemű adósság konszolidációval állam által átvállalt adósság 2013. 06.28-ig összesen 

2.464.956 EFt volt. A maradó kötelezettség összege 1.056 470 EFt. 

Az óvadéki betétben lévő kötvény forrás 70 %-át, azaz 1.525 107 EFt-ot átutaltuk  a MÁK-

nak. 

Az adósságkonszolidáció II. ütemére 2014. február 28-ig került sor. 

 

A kötvénykibocsátás pénzügyi eredményessége a kibocsátástól a konszolidációig: a kötvény 

tiszta hozama 2007 és 2014. között, amely a futamidő alatt és a lezáráskor költségvetési 

számlákra átvezetésre került: 665.263 EFt. 

 

Az önkormányzati gazdálkodás mozgásterét nagymértékben leszűkítette a megváltozott 

finanszírozási rendszer. A korábbi normatív alapú finanszírozás átcsoportosításokat tett 

lehetővé az egyes ágazatok között, a 2013. január 1-jétől helyébe lépő feladatalapú 

finanszírozás viszont szigorúan célhoz kötött felhasználást kíván meg, így a fejlesztésekre, 

önként vállalt feladatokra fordítható keret a saját bevételekre korlátozódik, ami Békés 

gazdasági erejét tekintve nem mindig van összhangban a lakosság elvárásaival. 

 

V.2. Vagyongazdálkodás 
 

Az önkormányzat alapelve a vagyongazdálkodás terén mindvégig az volt, hogy az ingatlanok 

és egyéb vagyontárgyak eladásából származó bevételeket fejlesztésre fordítsa. A képviselői 

ciklus időszakára vonatkozóan vagyongyarapodásról számolhatunk be. Az elmúlt 4 év 

vagyongyarapodása közel 9 milliárd forint.  Az értékcsökkenésben a gépek, különösen az 

informatikai eszközök amortizációja jelenti a nagy tételt, a gyarapodásban a pályázati 

erőforrásokból megvalósult fejlesztések aktiválása játszott kiemelkedő szerepet. 

Az ingatlanvagyon változásában a Tarhosi ingatlanok eladása és a Wiener-Center Csabai u. 

64/1. sz. alatti telephelyének megvásárlása volt a két legjelentősebb pénzügyi tétel. A 

telephely megvásárlásával az önkormányzatnak hosszú távú céljai vannak, jelentős 

munkahelyteremtéssel összefüggésben. 

 

 

VI. Fejlesztések 
 

A városi fejlesztések előkészítését számos stratégiai dokumentum megalkotása készítette elő, 

és a gazdasági programban megfogalmazott célok végrehajtása vezérelte a képviselő-

testületet. 

 

A város fejlesztési célkitűzései megvalósítása érdekében számos pályázatot nyújtott be és az 

elmúlt 4 évben igen sikeres volt a pályázatok elnyerése terén. Egy részüket az intézményeknél 

is említettük, de pontosabban látszik a változások nagyságrendje, ha együtt kezeljük 

valamennyi fejlesztést. 
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Önkormányzati nyertes pályázatok 2011. október - 2014. augusztus 

pénzügyi tábla 

Megnevezés Kódszám Összes költség Támogatás Saját erő 

Komposztálást népszerűsítő 

projekt Békés Város 

Önkormányzata 

szervezésében 

KEOP-

6.2.0/A/09-

2010-0158 

10 177 000     9 668 150     508 850     

Békés, Bóbita óvoda 

fejlesztése 

DAOP-4.2.1-

11 
210 480 000     199 956 000     10 524 000     

Békés Város szennyvíztisztító 

telepének korszerűsítése 

KEOP-

1.2.0/B/10-

2010-0040  

498 749 000     431 808 798     66 940 202     

Óvodafejlesztés 
TÁMOP-

3.1.11-12/2 
45 979 162     45 979 162     

                          

-       

Komplex telep-program 

(komplex humán szolgáltatás 

hozzáférés biztosítása 

TÁMOP-5.3.6-

11/1 
150 000 000     150 000 000     

                          

-       

Belvízrendezés az élhetőbb 

településekért komplex 

belvízrendezési program 

megvalósítása belterületen és 

a csatlakozó társulati 

csatornán I. ütem 

DAOP-

5.2.1/D-2008-

0002 

157 454 470     129 668 388     27 786 082     

Energiatakarékos átalakítás 

Békés város intézményeiben 

KEOP-

5.5.0/A/12-

2013-0024 

290 516 967     246 939 422     43 577 545     

Békés város közvilágítási 

hálózatának korszerűsítése 

KEOP-

5.5.0/A/12-

2013-0005 

149 877 551     127 395 918     22 481 633     

BékésBringa – Békés Város 

kerékpáros turisztikai 

fejlesztése 

DAOP-2.1.1/J-

12-2012-0117 
288 912 300     288 912 300     

                          

-       

Városháza homlokzat-

felújítása II. ütem 

Nemzeti 

Kulturális Alap 
3 387 350     1 400 000     1 987 350     

Városháza homlokzat-

felújítása III. ütem 

Nemzeti 

Kulturális Alap 
6 003 374     3 000 000     3 003 374     

Békés, Baky utca 4. sz. 

épületenergetika   
27 861 250     22 289 000     5 572 250     

A hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatás fejlesztéséhez 

szükséges eszközvásárlás 

Vidékfejlesztés

i Minisztérium  
35 496 500     35 496 500     

                          

-       

Jantyik Mátyás 

mellszobrának elkészítése 

Vizuális 

Művészetek 

Kollégiumához  

2 000 000     2 000 000     
                          

-       

Csabai úti és Táncsics utcai 

gyalogátkelőhelyek létesítése 

Közlekedésfejl

esztési 

Koordinációs 

Központ 

10 971 200     9 872 142     1 099 058     
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Békés Város 

Önkormányzatának 

szervezetfejlesztés 

ÁROP-1.A.5-

2013-2013-000 
39 999 996     39 999 996     

                          

-       

Ivóvízminőség-javító 

program 

KEOP-

1.3.0/09-11  
2 538 625 006     2 538 625 006     

                          

-       

Hulladéklerakó 

rekultivációja 

KEOP-

1.1.1/2F/09-11 
30 000 000     30 000 000     

                          

-       

Összesen:   4 496 491 126     4 313 010 782     183 480 344     

   95,92% 4,08% 

 

Összesített pénzügyi táblázatunk jól mutatja a pályázati tematika változatosságát. 

 

Összegben a legnagyobb tételek az ingatlanfejlesztéssel kapcsolatos pályázatok, mint a 

szennyvíz tisztító telep korszerűsítése, a Bóbita óvoda bővítése, a kerékpárutak hosszának 

növelése vagy az energetikai beruházások.  A másik fontos terület az eszközfejlesztés, amikor 

az igénybevevők ellátásában igyekszünk haladni a korral, a 21. század iskoláját valósítjuk 

meg informatikai fejlesztéssel, a járóbeteg szakellátás színvonalát biztosítjuk 

eszközbeszerzéssel. Ugyanennyire fontos az önállóan vagy eszközbeszerzési pályázatokhoz 

kapcsolódó szakmai képzések sora, amikor egy-egy szakterület képviselői sajátítják el a 

korszerű ismereteket, vagy egy-egy (főleg hátrányos helyzetű) társadalmi csoport tagjai 

kapnak segítséget életkörülményeik javításához. 

A pályázatok egy része adott közösség, intézmény életminőségének javítását segíti, adott 

társadalmi problémák megoldásához kapcsolódik (utóbbi időben főleg a környezetvédelem 

kap kiemelt figyelmet), valójában mindegyik a város lakosságának érdekét szolgálja, Békés 

jövőjét alapozza meg a jelenben. 

 

Folyamatban lévő pályázataink közül három a napelemes technológiák bevezetésére irányul, 

egy az első világháborús emlékmű rendbetételét, renoválását célozza meg, illetve a 

legnagyobb a Jantyik Mátyás Művészeti Központ kialakítását kívánja megvalósítani.  

 

 

Létesített parkolóhelyek elmúlt 8 évben 

  Önkormányzati ciklus   

Inkubátorház 2006 - 2010 13 

Uszoda 2006 - 2010 20 

Rendelőintézet 2006 - 2010 20 

Piac 2006 - 2010 70 

Rákóczi 8. iskola 2010 - 2014 2 

Rendőrség 2010 - 2014 7 

Bóbita óvoda 2010 - 2014  14 

Földvár bölcsőde 2010 - 2014 14 

Dr. Hepp iskola 2010 - 2014 30 

Járóbetegellátó 2010 - 2014 49 

Összesen 239 
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VII. Egyéb tevékenységek 
 

VII.1. Katasztrófavédelem, közbiztonság 
 

Az utóbbi 4 évben gyökeresen átrendeződött a katasztrófavédelem szervezeti rendszere. 

Sokkal pontosabb, szakszerűbb és hatékonyabb is lett. A kistérségi irányító munka átkerült a 

járáshoz. Megalakításra került a TITÁN Önkéntes Mentőcsoport. A Helyi Védelmi Bizottság 

a katasztrófák megelőzésének, az elhárítás szakszerűségének érdekében naprakész tervekkel 

rendelkezik. Az elmúlt időszakban a belvíz okozta a legtöbb gondot, ezért a 

közmunkaprogram a csatornarendszer karbantartására koncentrált. Javítja a település 

biztonságát a 12 egységből álló térfigyelő kamerarendszer, melyből eddig 6 db kamerát 

adtunk át. A kamerák kezelését - együttműködési megállapodás alapján - a Békési 

Rendőrkapitányság látja el. 

A helyi tűzoltóság 2012 áprilisában nyerte el végső szervezeti formáját, azóta Békés Város 

Önkormányzati Tűzoltóságként folytatja munkáját. Tevékenységük Bélmegyer és Tarhos 

községre is kiterjed. A munka folytatásához szükséges személy és tárgyi feltételekkel 

rendelkeznek. Az esetszámok 2010-12 között 120-150 között mozogtak, 2013-ban 100 alá 

csökkent, de ez a kedvező időjárásnak köszönhető és nem jelent tartós csökkenő tendenciát. 

 

VII.2. Önként vállalt szociális feladatok 
 

2011-ben és 2013-ban is készült városi esélyegyenlőségi terv, mely a beavatkozási területeket 

azonosította és kijelölte az aktuális feladatokat. 

2014. január hó 1. napjától az átmeneti segély, a temetési segély és a rendkívüli 

gyermekvédelmi támogatás összevonásával került kialakításra az önkormányzati segély. A 

képviselő-testület részéről a szociálisan rászorulók megsegítése a leggyakrabban ezen 

jogintézmény keretein belül történik. 

Békés Város Önkormányzatának az elmúlt négy év során összesen nyolc alkalommal 

élelmiszersegély osztására nyílt lehetősége az EU Élelmiszersegély Program keretében, a 

Magyar Élelmiszerbank Egyesület és a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 

támogatásával. Kezdetben pályázati úton történt a kiválasztás, majd Békést azon települések 

közé sorolták, akik folyamatos szerződés útján, pályázás nélkül jutottak az élelmiszerosztás 

lehetőségéhez. 

Békés városban 2011. január hó 8. napján kezdetét vette a „Hét krajcár” gyermekétkeztetési 

program, amely során - a nyári szünet kivételével - természetbeni ellátásként minden 

szombaton 150 gyermek jut meleg ételhez.  2011. január hó 8-tól 2014. június 14-ig 123 

hétvégén 18.783 adag étel került kiosztásra 

 

VII.3. Civil szervezetek 
 

Városunkban több mint 60 civil szervezet működik az élet számtalan területén. Közülük is 

kiemelkednek azok az, egyesületek melyek városi lefedettséggel jelentős önkormányzati 

feladatokat oldanak meg és tevékenységükkel nagyban hozzájárulnak Békés mindennapi 

életéhez. A különböző érdekvédelmi csoportosulások egy- egy közös cél mentén fogják össze 

a lakosságot.(Nyugdíjas egyesületek, mozgáskorlátozott egyesületek, egy – egy 

betegcsoportot összefogó egyesület, stb.) Karitatív, illetve jó szolgálati küldetéssel bíró 

egyesületek (KÉSZ, Hét Krajcár, Békési Fürdőért Alapítvány, stb.) Oktatási intézmények 

tevékenységét segítő egyesületek, alapítványok. Szabadidős tevékenységeket összefogó 
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egyesületek (motorosok, horgászok, stb.). Egészséges életmódot népszerűsítő egyesületek 

(ultrahang, biokultúra, mentálhigiénés egyesület). 

Az önkormányzat ebben a ciklusban is igyekezett anyagiakkal támogatni e szervezeteket. Az 

elosztásban - melyet a civil fórum koordinált - fontos szempont volt, hogy az adott szervezet 

milyen szerepet tölt be a város közéletében. 

Az önkormányzat a Civil Szervezetek Háza fenntartásával ingyenes irodahasználathoz és 

infrastruktúrához juttatja a civil és nyugdíjas  szervezeteket több mint 20 éve 

 

A képviselő-testület tagjainak nagy része erkölcsi kötelességének érezte a civil szféra 

támogatását, ezért képviselői tiszteletdíjáról rendszeresen lemondott egy-egy általa 

érdemesnek ítélt szervezet vagy adott tevékenység javára. A példa értékű hozzáállás 

eredményeként 18.594.000 Ft,- többlettámogatás jutott Békés civil életére. 
 

 

VII.4. Békés Város sportéletének alakulása a 2010 – 2014-es időszakban 
 

Az elmúlt négy éves ciklusban a békési sportélet megőrizte sokszínűségét, a városi életben 

betöltött meghatározó szerepét. 

A választható sportágak száma nőtt (úszás, biliárd), a leadott létszámadatok alapján az 

egyesületek összesített taglétszáma kis mértékben, de emelkedett (2013. év végén 987 fő). 

Több helyen is sikerült új, helyi, fiatal edzők bevonása a napi munkába (asztalitenisz, 

ökölvívás, kézilabda, kosárlabda, labdarúgás, kajak - kenu). Az elért eredmények önmagukért 

beszélnek, a sportágak döntő többsége megtartotta, vagy tovább növelte eredményességét, 

több sportágban országos, illetve régiós korosztályos válogatottakat tud felmutatni Békés.  

 

Kiemelkedő sportdiplomáciai eredmények is születtek: a Békési Férfi Kézilabda Kft. a 

Nemzeti Kézilabda Akadémia Régiós Központjaként működhet, a Magyar Kajak – Kenu 

Szövetség elnökségében helyi vezető is dolgozik. A Megyei Kézilabda és Asztalitenisz 

Szövetségben is jelen vannak helyi szakemberek. 

 

2010-ben elindult a sportiskolai képzés. Sajnos a törvényi változások, intézményfenntartói 

szerepek átalakulása miatt az Önkormányzat már csak támogathatja az ilyen irányú 

képzéseket, azok irányításába nem szólhat bele. A jelenleg a Dr. Hepp Ferenc Általános 

Iskola és a Szegedi Kis István Református Gimnázium keretei között működő képzésben 

legintenzívebben a férfi kézilabda vesz részt, a többi sportág esetében még nem sikerült 

elérni, hogy igazán komolyan vegyék ezt a lehetőséget. 

 

Több nagy városi sporthoz köthető rendezvény (Sportbál, Sportágbörze, Sportnyár) 

segítségével próbálta az Önkormányzat az elmúlt ciklusban a lakosság figyelmét felhívni a 

sportolási lehetőségekre, a sport fontosságára, annak összetartó erejére.  

A diák-, tömeg- és szabadidősport rendezvények esetében az Önkormányzat továbbra is 

megrendezte, támogatta a nagy hagyományokkal rendelkező eseményeket, illetve lehetősége 

szerint segítette az új kezdeményezéseket. (pl: Kállai Jenő Emlékverseny, Molnár Sándor 

Emlékverseny, Madzagfalvi sportprogramok, Vektor Kupa Kispályás Labdarúgó Torna, 

óvodai sportnapok ősszel - tavasszal, Indián kenu túlélő verseny, Egy hajóban evezünk 

vízitúra, Békésen békésen kerékpártúra, Határtalan Vándortúra, stb.). Két - három sportág 

esetében elindult a felnőtt szabadidős sportolók „foglalkoztatása”, számukra edzéslehetőség 

biztosítása. 

 



20 

 

A Megyei Diáksport Tanács lehetőségeinek szűkülése miatta az Önkormányzatra az előző két 

tanévben már egyre nagyobb szerep hárult a városi, területi diákolimpiai versenyek 

lebonyolításában. 

 

 

VII.5. Szociális Szövetkezet megalakulása 
 

 

Békés Város Önkormányzata folyamatosan sikeresen pályázott a Startmunka programra, mely 

programban a térségre jellemző mezőgazdasági termelést kívánta és kívánja ma is 

megvalósítani. A mezőgazdasági termelés keretében végzik a kertészeti termesztést is, ahol 

többek között burgonya, sárgarépa, petrezselyem stb. növények termesztése folyik. 

Tekintettel arra, hogy a jövőben a szociális szövetkezetek működésének elősegítése a cél, így 

az önkormányzat szociális szövetkezet létrehozását kezdeményezte. Ennek eredményeként az 

önkormányzat és további 7 tag – köztük 6 magánszemély és egy egyesület – 2014. március 

13. napján megalakította a Békési Gazdasági és Szociális Szolgáltató Szövetkezetet. Az 

alapításkor a Szociális Szövetkezet részjegy tőkéjének összege 110.000,- Ft volt, melyből az 

önkormányzat 103.000,- Ft, a többi tag 1.000,- Ft értékben jegyzett részjegyet. 

A Szociális Szövetkezet működtetésével is célja az önkormányzatnak a munkahelyteremtés, 

és a helyi termékek előállítása és helyben történő felhasználása (pl. étkeztetés). 

 

VII.6. Munkahelyteremtés 
 

A városban a foglalkoztatási adatok javultak az elmúlt 4 évben, amihez közvetlenül és 

közvetve az önkormányzat is jelentősen hozzájárult. 

 

Az önkormányzat által közvetlen teremtett munkahelyek száma az elmúlt 4 évben: 67 fő 

 

Az önkormányzat közvetett hozzájárulása kapcsán civil szervezetek munkahelyteremtésénél 

223 fő foglalkoztatása valósult meg. 

 

Nagyobb vállalkozások munkahelybővítése összesen az elmúlt 4 évben Békés városban: 151 

új munkahely létesítését eredményezte. 

 

 

VII.7. Közfoglalkoztatás 
 

A közfoglalkoztatási formái a következők:  

 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás (munkaidő 4 óra, időtartam 2-4 hónap lehet)  

 Huzamosabb idejű közfoglalkoztatás (munkaidő 6-8 óra, időtartama 2-12 hónap lehet)  

 Országos Közfoglalkoztatás (állami feladat ellátásának elősegítése céljából)  

 Kistérségi Start mintaprogramok.  
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Teljesített adatok Tervadat 

Év 2010 2011 2012 2013 2014 

Közfoglalkoztatottak 

átlagos száma 

333 299 316 654 278 

 

A város értékteremtő tevékenységként tekinti a közfoglalkoztatást, illetve a munka világába 

való visszatalálás lehetőségét látja benne. Ennek megfelelően hasznos, a köz céljait szolgáló 

feladatokat valósított meg a különböző foglalkoztatási formákban. 

A ciklus során folyamatosan futott a belvízelvezetési program, ennek keretében kül- és 

belterületen a 4 év alatt több mint 250 km csatorna megtisztítására került sor, kisebb 

mértékben került sor mederburkolásra, csatornák lefedésére, záportározók karbantartására. 

Ugyancsak folyamatosan folyt a belterületi közutak karbantartása, ehhez kapcsolódóan 

térburkolat cseréje pl. a Múzeum közben, járdaépítés, aszfaltjavítás stb. 

Állandó gondot jelentett az illegális hulladéklerakók felszámolása.  

A mezőgazdasági program 6 hektáron növénytermesztéssel indult, mára ez több mint 14 

hektár, illetve 2013-ban állattartási tevékenységgel is bővült a program. Folyamatosan 40 fő 

foglalkoztatására adott lehetőséget. Számításaink szerint a program a közétkeztetés 

nyersanyagellátásában közel 10 millió forint megtakarítást eredményezhet. A tapasztalatokat 

igyekszünk átmenteni a szociális szövetkezet működésébe. 

2013-ban a nagy létszámú téli közfoglalkoztatás keretében végzett kompetenciafejlesztés 200 

fővel növelte meg a foglalkoztatottak létszámát. 

 

VII.8. Békési Értéktár  
 

2013. évben Békés városban is megalakításra került az Értéktár Bizottság. 

A Települési Értéktár Bizottság szervezi a településen fellelhető nemzeti értékek azonosítását, 

létrehozza a településen fellelhető nemzeti értékek adatait tartalmazó gyűjteményt és 

megküldi azt a megyei értéktárba. A megyei értéktárban nyilvántartott értékek 

megvizsgálásukat követően bekerülhetnek a Nemzeti Értéktárba, amelynek nyilvántartásából 

választja ki a Hungarikum Bizottság a hungarikumokat.  

A Békési Értéktár Bizottság részt vett több különböző szakmai konferencián ahol nem csak 

mint látogató, de meghívott előadóként is jelen volt.  

 

VII.9. Egyéb rendezvények 
 

Az évente ismétlődő rendezvények mellet említsük meg a kétévente Békésen megrendezésre 

kerülő Népi Építészeti Tanácskozást, a város újjáülésének 300. évfordulóján, 2011-ben lezajló 

eseménysorozatot, a Kecskeméti Gábor emlékév rendezvényeit, kiadványait. Ebben a 

ciklusban teljesedett ki a Virágos Magyarországért Mozgalom Békésen, a legjelentősebb 

Aranyrózsa díjat 2011-ben kaptuk. 

A kerékpárutak fejlesztésével  és a kerékpáros közlekedés népszerűsítésével érdemeltük ki 

hétszeresen Kerékpárosbarát település kitüntető címet. 

Az idei év egyik legnagyobb rendezvénye volt a dánfoki Országos Polgárőr Találkozó, 

melyen több mint 5.000 ember vett részt. 
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VIII. Összefoglaló 
 

Az előző négy év munkáját összefoglalva elmondhatjuk, hogy a rendszerváltás óta eltelt 

időszak legtöbb változását ebben a ciklusban éltük meg önkormányzati szinten. A változás 

önmagában mindig bizonytalanságot szül az emberekben, többnyire nem szeretjük még akkor 

sem, ha az átmeneti időszak után annak hatása pozitív lesz. Ezt kezelni kellett. Ugyanakkor 

elmondhatjuk, hogy Békésnek úgy sikerült ezt a nem könnyű időszakot megélni, hogy 

települési szinten gazdagodtunk. Erősödött a civil társadalom, mely megmaradásunk egyik fő 

záloga. Szépült és sokat fejlődött a város, melyben döntő szerepe van a több mint 4 milliárd 

értékű megnyert pályázatoknak, fejlesztéseknek. A közfoglalkoztatásnak is köszönhetően 

rendezett, tiszta a település. Békés országos szinten és a megyén belül is a legbiztonságosabb 

települések között szerepel. Megvalósítottuk a szelektív hulladékgyűjtés fizikai feltételeit és 

folyamatosan javulnak az arányszámok. A tisztított szennyvíz nem rombolja tovább a Kettős 

– Körös élővilágát. Lassan eltűnik a szeméttelep a város nyugati széléről. Sokat fejlődött 

Dánfok, a Fürdő, a kikötő és a kerékpár úthálózat. A Békésen töltött vendégéjszakák száma 

évről évre növekedést mutat. Sportolóink létszámban és eredményességben is talán az egyik 

legsikeresebb időszakot zárják. Kulturális életünk színvonala és az események száma 

folyamatosan emelkedik. Öröm, hogy több mint 400 új munkahely teremtéséhez járultunk 

hozzá ezzel 20%-al kevesebb a munkanélküli Békésen. Természetesen ezzel nem lehetünk 

elégedettek, hiszen sok a munkanélküli, reményt vesztett ember még napjainkban is. 

Összességében elmondható, hogy a város sokat fejlődött az elmúlt 4 esztendőben is. 

 

A választási ciklus végezetével köszönetet mondok képviselőtársaimnak, a Polgármesteri 

Hivatal dolgozóinak és valamennyi intézményvezetőnek, az intézmények munkatársainak az 

áldozatkész, a közös cél érdekében végzett munkájukért. 

 

 

 

Békés, 2014. augusztus 21. 

 

 

 

 

       Izsó Gábor 

      Békés Város Polgármestere 


