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2012. április 26-i ülésére 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Békés Város Önkormányzata sikeresen pályázott a Startmunka-programra, ennek 
következtében 2012-ben öt kategóriában valósíthatjuk meg elképzeléseinket. Ezen kategóriák 
a következők:  
 

1. Illegális hulladéklerakók megszüntetése 

2. Mezőgazdasági termelés 

3. Belterületi úthálózat karbantartása, javítása 

4. Belvízelvezető csatornák karbantartása 

5. Téli értékteremtő munkák elvégzése 

 
1. Illegális hulladéklerakók megszüntetése 

A program időtartama 2012. február 1-től 2012. december 31-ig terjedő időszak. A program 
összköltsége 10.559.259,- Ft, amely 8 fő közfoglaltatott munkabéréből (összesen: 7.171.384,- 
Ft), és 3.387.875,- Ft beruházási és dologi költségből tevődik össze. 2012-ben az előző évben 
megkezdett munkákat folytatjuk a Cigányvízládánál, innen mintegy 55 tonna hulladékot 
szállítunk el, majd nekikezdünk a másik nagy kiterjedésű területnek az Élővíz-csatorna 
partjának. Itt a gát és vízfelület közötti szakaszt kívánjuk megtisztítani, ahol a hulladék 
becsült tömege 40 tonna. Amennyiben végzünk a fenti területekkel, a Békésről Gerlára tartó, 
a Békésről Muronyba, a Békésről Mezőberénybe, és a Békésről Tarhosra tartó utak melletti 
területek megtisztítására kerül sor, itt közel 25 tonna hulladék eltávolítását tervezzük. A 
hulladék eltávolítása mellett a területek ellenőrzését két fővel kívánjuk megoldani, ezzel 
hozzájárulva ahhoz, hogy a hulladék ne termelődjön újra.  
 
2. Mezőgazdasági termelés 
 
A program időtartama 2012. március 1-től 2012. december 31-ig terjedő időszak. A program 
összköltsége 47.996.278 Ft, amely 40 fő közfoglaltatott munkabéréből (összesen: 33.972.820 
Ft), és 14.023.458 Ft beruházási és dologi költségből áll. Ezen programelem keretében 
kertészet, facsemete kert és energia ültetvény telepítése valósul meg.  
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Kertészet: a növénytermesztési részen belül a kertészeti termesztést két területen végezzük, 
egyik a 2011-ben körbekerített önkormányzati tulajdonú Csallóközi utca végén található 1 
hektáros terület, a másik a Dánfokon lévő szintén önkormányzati tulajdonú 5,2 hektár területű 
föld. A két területen burgonyát, kelkáposztát, sárgarépát, vöröshagymát, fokhagymát, uborkát, 
fűszerpaprikát, zöldpaprikát, petrezselymet termesztünk, amelyeket intézményeinkben 
használunk fel illetve a fennmaradó mennyiséget értékesítjük.  
Facsemete kert: az Önkormányzatra jelentős anyagi terhet ró a városi út- és utcafásítások 
növényanyagának pótlása, új fásítások telepítése, amelyhez a díszfa-csemetéket eddig 
kereskedésekből szereztük be. Ezért az elmúlt időszakban kísérletet tettünk saját dísznövény 
csemetekert létrehozására, amely a munkaerőhiány miatt csak elenyésző mennyiségű díszfát 
és díszcserjét lenne képes biztosítani. 2011-es év az előkészítés fázisa volt (amely 2011. 
november 14-én indult). A program segítségével a már megkezdett munkát folytatjuk, és a 
már meglévő területet kibővítjük újabb 1 hektáros terület bevonásával. A facsemete kert 
program részen belül 2011-ben elvégeztük a terület körbekerítését és a terület rendezését, 
amelyet talaj előkészítés követ. 2012-ben a facsemete kertben elvégezzük a facsemeték és 
más dísznövények ültetését és ápolását.  
Energia ültetvény telepítése: az önkormányzati tulajdonú 0329/6 hrsz-ú terület közel 2 
hektáros részén energia fűz ültetését végezzük. A területen jelenleg elszórtan fás szárú 
növények találhatóak, amelyeket ki kellett vágni és gyökerüket el kellett távolítani, amelyre 
bérmunkát veszünk igénybe. A tereprendezést követően történhet meg az ültetés, amelyhez 
hektáronként 28.000 darab energiafűz dugványt kívánunk felhasználni. A program során egy 
4 millió forint értékű használt mezőgazdasági vontató beszerzése valósul meg.  
 
3.  Belterületi úthálózat karbantartása, javítása 
 
A program időtartama 2012. március 1-től 2012. szeptember 31-ig napjáig terjedő időszak. A 
program összköltsége 75.591.105 Ft, amely 90 fő közfoglaltatott munkabéréből, (összesen: 
52.945.480 Ft) és 22.645.625 ,- Ft beruházási és dologi költségekből tevődik össze. 
 
Az önkormányzat kezelésében lévő szilárd burkolatú úthálózat nagy része elöregedett. Az 
anyagi lehetőségek hiányában a karbantartási munkák a minimálisra korlátozódtak. A 
felhízott útpadka a csapadékvíz visszatartásával nagymértékben emelte a téli útkárok 
kialakulásának esélyét a burkolat felfagyása miatt. A lakosság az önerős útalap-építés során 
több utcában járható, de nem pormentes út kialakításával járult hozzá az életkörülményeik 
javításához. Ez a fajta”burkolat” nagy karbantartási igényű, hiszen a kohósalak vagy zúzalék 
kipergése, „kirúgatása” a kátyúk kialakuláshoz vezet, ami balesetveszélyt eredményez. A 
kátyú a téli felfagyás miatt tovább rontja az útalap állagát. Az alábbi munkák elvégzésével a 
meglévő úthálózat balesetveszélyessége megszüntethető, további romlása megakadályozható. 
A karbantartott utak mentén szükséges a felhízott padka leszedése úttest és a csapadékárok 
között (gréderrel) illetve a járda és a csapadékárok között kézi erővel. Ezzel a munkával 
szabad folyást biztosítunk az esővíznek, hólének. Szintén kézi erővel szükséges padkázni az 
úttest melletti fák, oszlopok, egyéb akadályok miatt. Nagyobb felület esetén meglévő 
vibrohengerrel szükséges tömöríteni a kátyúzott területet.  
Munkafolyamat hideg- és meleg aszfaltozásnál: élvágóval a kátyús terület körbevágása, 
lyukak kitakarítása, kellősítő anyaggal kikenése, betöltés, és rétegenként az aszfalt 
lapvibrátorral tömörítve történik. Törmelékek elszállításra kerülnek.  
Munkafolyamat kohósalakozásnál: gépjárműről az úttesten haladva lapáttal a szükséges anyag 
folyamatos szórása a kátyúkba, elegyengetés, ráhomokozás, tömörítés (meglévő vibrohenger 
használatával). 
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A felújítással érintett teljes úthossz: 84 km. 
A fenti munkák mellett Békés Város központjában a kerékpáros és gyalogos szempontból 
legforgalmasabb útszakasz felújítását tervezzük elvégezni, itt 760 m2 térburkoló követ 
helyezünk le. A munkák teljes egészét közfoglalkoztatott személyek fogják végezni. 
A programban többek közt 90 tonna hidegaszfaltot, 80 m3 meleg aszfaltot, 100 tonna 
kohósalakot, 50 3 homokot szerzünk be.  
 
4. Belvízelvezető csatornák karbantartása 
 
A program időtartama 2012. február 1-től 2012. december 31-ig terjedő időszak. A program 
összköltsége 230.945.450,-Ft, amely 175 fő közfoglaltatott munkabéréből (összesen: 
163.1789.50,- Ft), és 67.766.50,- Ft beruházási és dologi költségekből tevődik össze. 

A település domborzatára jellemző, hogy a vidék teljes egészében alföldi jellegű, az 
ország legmélyebben fekvő, legegyenletesebb domborzatú területe. A város területe a 
Körösök szabályozása előtt erdős, mocsaras, vadvízjárta terület volt. A folyószabályozások 
ellenére a belvízzel veszélyeztetett területek közé sorolható. A belterületen a vályog és 
vertfalú épületek felnedvesedése, az udvarok mélyebb részén lévő gazdasági épületek víz alá 
kerülése okoz gondot. 

A külterületen a magángazdák sok helyen a csatornák betemetésével alakítottak ki 
bejárót a földekre, ezzel a víz lefolyását meggátolták a még használható csatornákban is. A 
szárazabb években az elszántás a földterület növelésének „bevett” módja. Ez viszont szintén a 
vízelvezetés rovására történik. Sok esetben a tulajdonjog is tisztázatlan, vitákra ad 
lehetőséget. Az önkormányzat tulajdonába adott csatornák karbantartásához nem rendeltek 
anyagi forrást, így a munkák pénz hiányában csak „tűzoltómunkára” szorítkoztak. 
A vízgazdálkodási társulatok kezelésében lévő csatornák állapota sem kifogástalan. A 
feliszapolódás mellett a növényzet erőteljes növekedése is gátolja a víz lefolyását. A 
rendkívül agresszíven terjedő gyalogakác már nemcsak a folyók árterületein, hanem a 
belvízelvezető csatornákban is nagy területeket hódított meg. 

A fentiekben vázolt problémák megoldása érdekében folytatjuk a 2011-ben 
megkezdett munkákat és a 2011-es évhez képest további 65 fő foglalkoztatását vállaljuk.  

 
Munkafolyamatok a következőek: 

Árkokból fák, bokrok, susnyó, cserjék, vadhajtások kiirtása motoros fűkaszákkal, 
láncfűrészekkel, felgyülemlett, vagy odahordott illegális szemét kiszedése. Csatorna 
hosszelvének felvétele geodéta által. A fenékszintek kijelölése után az árkok szintre hozása 
fenékásással, kétoldali rézsű kialakításával. Nem megfelelő átmérőjű, vagy rossz szinten lévő 
átereszek, illetve törött csövek cseréje. Támfalak kialakítása betonozással. Balesetveszélyes, 
keskeny út- és járdapadkákkal rendelkező utcákban zárt csatornák kiépítése megfelelő méretű 
betoncsövekkel a szükség szerinti helyeken víznyelők kialakításával. Kitermelt szemét, föld, 
nád, fa, gally, stb. elszállítása. A föld a zártcsatornák feltöltésére kerül felhasználásra. Az 
árkok karbantartása során a kotrási munkákat kézi és gépi munkával terveztük elvégezni.  
Az árkok rendbetétele után szükségszerű a folyamatos árokkarbantartás, áteresz takarítása, 
visszanövő susnyók irtása.  
A program során a következő munkákat tervezzük elvégezni: 

- új nyílt csapadékcsatorna építése (kézimunkavégzés): 1.660 fm, 
- 30 Ø zárt csapadékcsatorna építése tisztító aknákkal 1.000fm (ebből 100 db 

kapubejáró), 
- 40 Ø zárt csapadékcsatorna építése tisztító aknákkal 330 fm, 
- ároktakarítás belterületen 45.000 fm, 
- ároktakarítás, susnyózás külterületen 135.000 fm, 
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- zárt csapadékcsatorna mosatással történő tisztítása 5.000 fm, 
- járdalapok gyártása (a mederburkoláshoz) 60.000 darab 

A belvíz program keretében három nagy értékű gépet vásároltunk. Egy platós Fiat Ducato-t 
bruttó 7.500.000,-Ft értékben, egy Bobcat-at bruttó 7.187.500,-Ft (beszerzése megtörtént) és 
egy kéttengelyes pótkocsit bruttó 2.750.000,-Ft értékben.  
 
5. Téli és egyéb értékteremtő munkák elvégzése 
 
A program időtartama: 

I. ütem 2012. február 1-től 2012. február 29. 90 fő, 
II. ütem 2012. október 1-től 2012. december 31. 90 fő. 
 

A program összköltsége 43.195.810 Ft, amely 90 fő közfoglaltatott munkabéréből (összesen: 
30.254.560 Ft), és 12.941.250 Ft beruházási és dologi költségekből áll. 
 
A 2012. évi téli közfoglalkoztatásunk során két feladat elvégzését tervezzük egyik a 
nádvágás, susnyózás, területrendezés, a másik a betonelem gyártás, mindkettő 
programelemben 2011-ben megkezdett munkákat folytatjuk. Nádvágás, susnyózás, fűkaszálás 
munkaerő hiányában az Önkormányzatnak jelentős problémát jelent a nagy kiterjedésű 
záportározók és a város védelmét szolgáló körtöltés folyamatos karbantartása. Ezen program 
keretében összesen 252.800 m2 területet kívánunk megtisztítani 75 fő bevonásával.  
 
Betonelemgyártás: ezen program keretében 15 főt foglalkoztatnánk a telephelyünkön 
betonelemek gyártására, amelyeket a közterületek karbantartása során használnánk fel. A 
program során közel 4.000 darab járdalap gyártását terveztük. 
A téli program keretében kettő nagy értékű gépet vásárolunk illetve vásároltunk, egyik egy 
mezőgazdasági vontató bruttó 7.775.000,-Ft értékben, valamint egy használt Multicar bruttó 
900.000,- Ft értékben. 
 

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

Határozati javaslat: 
 
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Startmunka-programmal 
kapcsolatos tájékoztatót tudomásul veszi. 
 

Határid ő:       értelem szerint 

Felelős:          Izsó Gábor polgármester  
  

Békés, 2012. április 17. 
Izsó Gábor 

polgármester 
……………………………….. 
          Jogi ellenjegyző 
 
…………………………………. 
        Pénzügyi ellenjegyző 


