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Tisztelt Képviselő-testület! 

Magyarország-Románia határon átnyúló program keretében megyei szintű élelmiszer feldolgozó, 

tároló és logisztikai rendszer tervezésére és megvalósítására nyílik lehetőség a közeljövőben. 

Békés megyében ezt a lehetőséget a Békés Megyei Önkormányzat által felvázolt Békés megyei 

élelmiszer feldolgozó, tároló és logisztikai rendszer létrehozására és a működéshez szükséges képzési és 

oktatási részek megvalósítására kívánjuk felhasználni. 

A projekt előreláthatóan több millió eurós pénzügyi kerettel gazdálkodhat. A projektből felépülne 

egy központi multifunkciós csarnok a megye közepén és terveink szerint településenként mintegy 40 

millió forint fog rendelkezésre állni a beruházási elemek megvalósítására, amelyből a településen termelt 

mezőgazdasági termékek feldolgozását és tárolását szolgáló létesítmények építését és gépek beszerzését 

lehet finanszírozni. A rendszer célja, hogy a startmunkaprogram fenntartható pályára állítását segítse elő. 

Egy egységes logisztikai rendszer létrehozása a cél, mely lehetővé teszi a teljes rendszer egyes elemeinek 

egymáshoz való szerves kapcsolódását, vagyis azok a mezőgazdasági termékek, amelyek a 

startmunkaprogram keretein belül kerülnek előállításra, megfelelő módon feldolgozásra kerüljenek és a 

tároló kapacitások is rendelkezésre álljanak annak érdekében, hogy a végfelhasználó oktatási, szociális, 

egészségügyi intézmények számára egész évben folyamatosan álljon rendelkezésre egészséges és jó 

minőségű konyhai alapanyag. Ezt a rendszert egy elméleti és gyakorlati képzéssel, oktatással egybekötött 

humánerőforrás felkészítés is kíséri, melynek hatására a helyi munkavállalók jobb eséllyel tudnak a 

munkaerőpiacon megjelenni a programot követően. A rendszer tervezésénél igen fontos szempont, hogy a 

program megvalósításával ne teremtsünk a helyi gazdasági szereplőknek versenytársat, hanem a meglévő 

piaci réseket kihasználva, a helyi gazdasági szereplőkkel együttműködve nonprofit alapú, de fenntartható 

rendszert kell kiépítenünk. 

A megyei szintű élelmiszer feldolgozó, tároló és logisztikai rendszer termelési oldalának 

meghatározása igen fontos feladat. Annak érdekében, hogy a rendszer megfelelően működjön, két 

szempontot kell figyelembe venni a tervezésnél: a felvásárló oldalán felmerülő igényeket és a területi, 

települési adottságokat. 

Békés város Önkormányzata 2014-ben a 470-es főközlekedési út mellett, a város mellett vásárolt 

egy 11.200 m
2
-es telephelyet új csarnokkal. 

A csarnoképület alkalmas arra, hogy előkészítő-feldolgozó-csomagoló helyiség legyen kialakítva 

benne, illetve a géptároló részében 7 db 190 m
3
-es hűtőkamra helyezhető el. 

Az előkészítő helyiségben sokkoló és gyorslehűtő berendezések is elhelyezésre kerülnek. A 

feldolgozó-csomagoló tér rendelkezésre áll, az ehhez csatlakozó szociális blokkot bővíteni szükséges. 

A hűtőház természetesen nem csak a mintagazdasági program/ mezőgazdasági szövetkezet 

keretein belül megtermelt termékek hűtésére, tartósítására lenne méretezve, hanem a kis és nagytermelők 

termékeinek igény szerinti tartósítására, csomagolására is. 



A rendelkezésre álló mintegy 40 millió forintból az előkészítő helyiség kerülne átalakításra, illetve 

szociális blokk épülne az irodaházban. A projekten belül 2 db 190 m
3
-es hűtőblokk valósulna meg, és az 

előkészítő-csomagoló helyiség felszerelése történne meg. 

 

Fontos, hogy a 2014-2020 Magyarország-Románia határon átnyúló program megindulását 

együttműködési szándékukat képviselő-testületi határozattal is erősítsék meg. 

 

Kérem a T. Képviselő- testülettől az alábbi határozati javaslat elfogadását. 

 

Határozati javaslat: 

Békés Város Önkormányzata a Békés Megyei Önkormányzat által a Magyarország-Románia 

Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 keretében benyújtásra kerülő 

„Foglalkoztatás növelése a mezőgazdasági termelés támogatásával” című projektben együttműködő 

partnerként részt kíván venni. 

 

Határidő: Értelem szerint 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 
 

Békés, 2014. szeptember 15. 

 

Izsó Gábor 

polgármester 

Jogi ellenjegyző 

 

Pénzügyi ellenjegyző 


