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 Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
 A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdése és 91. § 
(6)-(7) bekezdései értelmében a képviselő-testületnek meg kell határoznia gazdasági 
programját. A program a helyi önkormányzati működés egyik meghatározó dokumentuma, 
mely több évre, de legalább egy választási ciklusra nézve tartalmazza az önkormányzat 
gazdálkodását érintő főbb fejlesztési elképzeléseit, célkitűzéseit. 
 Fontos, hogy a helyi önkormányzatnak a megalakulásától számított fél éven belül kell 
megalkotnia gazdasági programját. 
 Békés város önkormányzatának gazdasági programja olyan stratégiai jellegű célokat tűz 
ki, melyek megszabják az önkormányzati döntések irányát, megfogalmazzák azokat az 
elképzeléseket, amelyek szervesen illeszkednek céljaihoz, és amely célok eléréséhez, 
megvalósításához a képviselő-testület meg kívánja teremteni a szükséges anyagi forrásokat. 
 
Kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a gazdasági program 
elfogadására. 
 
Határozati javaslat: 
 
Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2011-2014. évre 
szóló gazdasági programját az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint elfogadja. 
 
Felelős:      Izsó Gábor polgármester 

Határid ő:  értelem szerint 
 
Békés, 2011. március 21. 
 
 
……………………………….                                                               Izsó Gábor 
Jogi ellenjegyző                                                                                     polgármester 
 
……………………………… 
Pénzügyi ellenjegyző 
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I. A GAZDASÁGI PROGRAMMAL SZEMBENI ELVÁRÁSOK 
 
1. A gazdasági program a következő választási ciklusig öleli fel a fontosabb 

tennivalókat. Az önkormányzati választás óta eltelt időszak elegendő volt ahhoz, hogy 
a reális lehetőségek függvényében fogalmazzuk meg alapelveinknek megfelelő 
törekvéseinket. A gazdasági programnak elsősorban szemléletet kell tükröznie arra 
vonatkozóan, hogy a jelenlegi társadalmi-, gazdasági helyzetben milyen lehetőséget lát 
a város vezetése a további fejlődésre. Melyek azok az irányok, amelyeken tovább lehet 
járni, és melyek azok, amelyeken mindenképpen változtatni szükséges. 

 
2. Konkrét cselekvési terveket csak érintőlegesen tartalmaz a program, hiszen 

lehetőségeink a minden évben aktuálisan változó országos költségvetéstől függenek. 
Ismeretek nélkül csupán a kormányzat önkormányzatokkal szembeni politikáját 
tanulmányozva lehet bizonyos hosszabb távú következtetéseket levonni. 

 
3. A város vezetése olyan középtávú programot készít, amely folyamatosan 

meghatározza a település jövőjét, további fejlődésének reális lehetőségeit.  
 

4. A program kialakításánál legfontosabb szempont a város biztonságos működtetése, 
nagy hangsúlyt fektetve a fejlesztésekre, a költségcsökkentő megoldásokra. Minden 
területen szükséges erősíteni a város térségi szerepkörét. 

 
5. Folyamatosan átrendeződnek az intézmények. Az állam igyekszik összevonni – vagy 

összevonásra ösztönözni – a legtöbb intézményét. A közigazgatás átalakításával 
várható újabb közigazgatási egység (járás) több az önkormányzatot is érintő feladatot 
készül átvenni. 

 
6. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete- átérezve a városért és a város 

lakosságának helyzetéért, jövőjéért érzett felelősségét – tudatosan és célirányosan 
határozza meg azokat a főbb feladatokat, amelyek megoldására az elkövetkezendő 
négy évben törekedni fog. 

 
 
II. ALAPELVEK 
 
 II.1. Gazdálkodás 
 
Gazdálkodásunkat a továbbiakban is a demokratikus döntéshozatal és a széleskörű 
nyilvánosság jellemzi. Alapvető célunk már nemcsak a pénzügyi egyensúly biztosítása, az 
önkormányzat és az általa fenntartott intézmények működőképességének minőségromlás 
nélküli fenntartása, hanem az előzőeken túlmutatva még jobb minőségű és magasabb 
színvonalú feladatellátás és szolgáltatásbiztosítás kell, hogy legyen. A költségvetések 
tervezésekor a jövőben váltani kell és nem bázisalapon, hanem feladat ellátási alapon kell 
meghatározni a forrásokat és célokat. Minden esetben a kötelező feladatellátás forrásainak 
biztosítását kell, hogy kövessék az önként vállalt kötelezettségek. Át kell tekinteni az 
intézményrendszer feladatellátásának szerkezetét és továbbra is keresni kell a 
költségtakarékos és racionális megoldásokat. Ezeket a döntéseket nagyban befolyásolják a 
jelenleg megalkotás alatt álló törvények úgy az oktatásra, mint a közigazgatásra és a szociális 
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ellátásokra vonatkozóan. Működési hitel felvételét nem szabad tervezni. Az esetleges 
likviditási nehézségeket a folyószámlahitel terhére kell megoldani. 
Optimalizálni kell a bankköltségeket. Figyelembe véve a jelenlegi kondíciókat (bankköltség 
és egyéb támogatás) akár többszöri bankváltásra is szükség lehet. 
Az önkormányzat bevételeinek növelésére kell törekedni, ugyanakkor maximálisan 
figyelembe kell venni a helyi vállalkozások és a lakosság terhelhetőségét. A jó adófizetési 
morált meg kell őrizni. 
Előrelátható, hogy a ciklus alatt jelentősebb beruházások csak pályázati úton valósulhatnak 
meg. Törekedni kell az önkormányzati vagyon további növelésére. A vagyonértékesítések 
csak vagyongyarapodást szolgálva, elsősorban pályázati önerő biztosításához lehetségesek. 
Indokolt a megyei összefogással megvalósuló közös gázbeszerzés folytatása, lehetőség szerint 
kiterjesztve a villamos áramra is. 
 
El kell készíteni a város ingatlanhasznosítási koncepcióját, amely arra hivatott, hogy 
középtávon meghatározza azt, hogy az üresen álló ingatlanokkal a tulajdonosnak milyen 
stratégiai elképzelései vannak. Az ingatlan vagyonnal való gazdálkodás sarkalatos pontja az, 
hogy e vagyon a hasznosítás miatt jelentsen kitörési pontot a város gazdaságának 
élénkítésében. 
 
El kell készíteni a város felújítási tervét, mely célul tűzi ki, hogy a meglévő és feladatot ellátó 
önkormányzati tulajdonú ingatlanok állapotát feltérképezzük, felújításuk sorrendjét 
megállapítsuk. A terv alapja lesz annak, hogy pénzügyi források felkutatásával, vagy 
költségvetési eszközökkel az ingatlanok milyen sorrendben kerüljenek felújításra. 
 
Az önkormányzati tulajdonú LISZ Kft. értéknövelő termelési tevékenységét tovább kell 
fejleszteni, a közszolgáltatási feladatok magas színvonalú ellátása szükséges 
(hulladékgazdálkodási és szemétszállítási feladatok újraszervezése). A Kft-nek is feladata a 
költségtakarékos megoldások alkalmazása. Pályázati lehetőségek feltárása és a pályázati 
önerők biztosítása. A Kft. és az önkormányzat között lévő szerződések felülvizsgálata, teljes 
körű átvilágítása szükséges. Ki kell használni a Kft-nél is a közmunkaprogramban rejlő 
valamennyi lehetőséget, a vállalkozások számára kiírt támogatások maximális igénybevételét. 
 
 II. 2. Település-koncepció 
 
„Városunk településfejlesztési koncepciójának feladata meghatározni Békés jövőképét, hogy 
a helyi közösség érdekeinek legjobban megfelelő megoldást találjunk a legfontosabb 
társadalmi, gazdasági, műszaki, intézményi és környezeti problémák megoldására.” 
Természetesen a koncepciónak összhangban kell lennie a város társadalmi rétegződésével, a 
gazdaságával és gazdálkodásával, azzal a helyi természeti környezettel, mely Békés sajátja és 
végül a jövő fejlesztését befolyásoló szakmai trendekkel. Mindezek függvényében és az 
önkormányzat anyagi lehetőségeinek mértékéhez igazodva az alábbi célok kerültek 
megfogalmazásra: 
 

1. A város zöld területeinek felújításáról, karbantartásáról elkészült terveknek 
megfelelően gondoskodni kell. A jövőben is törekedni kell a facsemeték saját 
vállalkozásban történő előállítására új csemetekert beállításával. Különösképpen 
figyelembe kell venni a parkokat, illetve a jelenleg is komoly problémát jelentő 
elöregedett faállomány kivágását és tervszerű pótlását. 

2. A lehetőségek függvényében törekedni kell, mind a településen belül, mind azon kívül 
a kerékpárút hálózat karbantartására és pályázati úton történő további fejlesztésére. 
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3. Az útaszfaltozás további folytatása szükséges, kihasználva a pályázati lehetőségeket. 
Az útalappal még nem rendelkező utcákban törekedni kell az útalapok elkészítésére 
(lakossági hozzájárulással). Az utak, járdák folyamatos karbantartása szintén prioritást 
élvez. 

4. Az elmúlt ciklusban a peremkerületi program keretében megtörtént több mint 40 000 
db járdalap elhelyezése. A programot szükséges folytatni elsősorban a közmunka 
lehetőségeinek kihasználásával, (járdák pótlása, zárt és nyitott vízelvezető csatornák 
javítása, helyreállítása) ütemezett, tervszerű végrehajtása szükséges, mely reményeink 
szerint segíti a külső kerületek felzárkózását és egységesebb városképet eredményez. 

5. Szükséges megtervezni a belvízhálózat egész városra történő kialakítását és 
megkezdeni a kivitelezés ütemezett végrehajtását. Pályázati forrásból meg kell 
valósítani 3-4 db nagyobb kapacitással rendelkező belvízátemelő megépítését. 
(Belvízrendezés az élhetőbb településekért program.) 

6. Eu-s játszóterek számának további növelése. 
7.  Középületeink, ingatlanaink állagmegóvásáról, felújításáról továbbra is gondoskodni 

kell, ehhez minden – számunkra elérhető – pályázati forrást fel kell kutatni. Az 
ütemezésről a források megjelölésével tervet kell készíteni. 

8. Az utóbbi néhány évben rendkívüli módon elszaporodott a gépkocsiforgalom a 
zártkertekben illetve a külterületi utakon (sokan kiköltöztek a zártkertekbe) ezért több 
gondot kell fordítani ezek karbantartására. 

9. A temetők ugyan egyházi tulajdonban vannak, de ezek kezelése meghaladja erejüket. 
A városnak segítséget kell nyújtani a rendezett temetői körülmények kialakításában. 

10. A civil szervezetek szerepe és jelentősége évek óta nő. A velük való együttműködés a 
továbbiakban is záloga Békés dinamikus fejlődésének és a szerethető, „élhető” 
városkép alakításának. 

11. Fontos feladatunk kell, hogy legyen a város vagyonának – jó gazda módjára történő – 
megőrzése, gyarapítása. A vagyontárgyak értékesítéséből származó bevételt 
fejlesztésre vagy pályázati önerő biztosítására szabad felhasználni. 

12. El kell készíteni a város hosszútávra vonatkozó városképi, arculati tervét. 
 
 

II. 3.  Közigazgatás, önkormányzati igazgatás 
 
A Polgármesteri Hivatal átszervezése szakmailag jelenleg nem indokolt. A közigazgatás ez 
évben indult újabb átszervezése érintheti a békési hivatalt is, a gyámhivatal, az okmányiroda 
és a kiemelt építéshatósági feladatok tekintetében. Várhatóan ugyanis 2013-tól kerülnek 
felállításra a járási szintű kormányhivatalok, így most még nem tudni, hogy ezen hivatalok 
által a későbbiekben ellátott feladatok milyen mértékben lesznek kihatással az általunk ellátott 
körzetközponti feladatokra. Jelentősebb hatáskörelvonás esetén természetesen felül kell majd 
vizsgálni a hivatal szervezeti struktúráját. 
Az önkormányzati feladatok ellátásánál nagy figyelmet kell fordítani a lakosság 
szükségleteinek lehető legcélszerűbb és legmagasabb színvonalon történő kielégítésére. A 
szolgáltatások színvonalát a lehetőségekhez mérten, folyamatosan javítani kell. 
A Polgármesteri Hivatal működésében erősíteni kívánjuk a szervezet szolgáltató jellegét. A 
hivatali informatikában az elektronikus ügyintézés egyre szélesebb körben történő 
bevezetésére törekszünk, ehhez igyekszünk megteremteni a lakossági hozzáférés lehetőségét 
is. A Polgármesteri Hivatal informatikai fejlesztésének (hardver és szoftver) lehetőségét át 
kell gondolni, valamint fel kell mérni a lehetőségét egy önkormányzati szinten is 
működtetethető integrált könyvviteli szoftvert beszerzésének. 
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II. 4. Kiemelt fejlesztések kezelése, turisztika 
 

 Állandó aktív jelenlét szükséges a különböző szintű előkészítő bizottságokban, tanácsokban, 
így a Békési Kistérségi Társulásban, a Közép-Békési Centrumban, a megyei turisztikai 
klaszternél, vagy éppen a DARFT-nál. Jelentős mértékű fejlesztés ugyanis csupán pályázati 
segítséggel valósítható meg. Az önerő biztosítása alapvető feltétele a sikeres pályázatnak. 
A Dánfoki Ifjúsági Tábor Önkormányzati működtetésével párhuzamosan el kell érni, hogy a 
ciklus végére a tábor részleges felújítása megtörténjen. 
 
A gazdasági programban megfogalmazott céljaink szorosan kapcsolódnak a Dél-alföldi 
Regionális Operatív Program, az Új Magyarország Fejlesztési Terv és az Új Széchenyi Terv 
programjaihoz és koncepciójához. 
 

1. Az előző ciklusban megvalósított nagy beruházásaink beüzemelése részben 
megtörtént. A folyamatos működés biztosítása és a költségek csökkentése érdekében 
le kell vonni a tapasztalatokat a Dr Hepp Ferenc tagiskola illetve az Uszoda és 
Inkubátorház kezdeti időszakáról és megtenni a szükséges módosításokat. 

2. Az áthúzódó nagyobb fejlesztések befejezése és beüzemelése valamint gazdaságos 
működtetése a következő ciklus feladata. 

3. Ki kell dolgozni az Uszoda, és az átadásra kerülő reumatológiai szakrendelő 
összehangolt működését, hogy a lehető legtöbb bevételt tudják realizálni. Tovább kell 
folytatni a volt Fürdő területének rendezését, esetlegesen új medencék és 
szálláslehetőségek építésével megteremtve a békési gyógy turizmus egyik bázisát. A 
Dánfoki Ifjúsági Tábor üzemeltetését az önkormányzat vette át. A fejlesztésre 
elsősorban saját erőből illetve vállalkozásokkal kötött hosszú távú együttműködések 
alapján pályázati pénzekből kerülhet sor. 

4. Az előttünk álló ciklusban meg kell valósítani a gazdaságosabb energiafelhasználás 
lehetőségét, ezért pályázni kell a geotermikus energia hasznosítására illetve a 
középületek szigetelésére egyaránt. 

5. Folytatnunk és ösztönöznünk kell a gépkocsi parkolók építését helyi önkormányzati 
rendeletünk figyelembevételével. 

6. A kishajókikötő és hajóátemelő továbbfejlesztése és az erre, valamint a Dánfoki 
Ifjúsági Táborra épülő vizi,-kerékpáros,-gyalogos és lovastúrázás folyamatos 
fejlesztése a cél. Dánfokot a következő ciklusban a békési turizmus központi bázisává 
kívánjuk tenni a tárgyi és személyi feltételek biztosításával, az Élővíz- csatornán 
megvalósuló beruházások befejezésével az öko-tanösvény kialakításával, csónakázás 
beindításával, és ezzel egybekötve a személyi és tárgyi feltételek kialakítását. 

7. A békési hungarikumok, és helyi jellegzetességek értékesítési és bemutatási 
lehetőségének segítése. 

8. A Dél-alföldi Regionális Ivóvízminőség Javító Program keretében továbbra is aktívan 
részt kell venni az arzénmentesítési projektben, az aradi vízbázishoz történő 
csatlakozás szorgalmazásával. A gerinchálózat korszerűsítését és az elavult 
vezetékrendszer cseréjét tervszerűen folytatni kell. A szennyvízkezelés hatékonyabbá 
tétele érdekében korszerűsíteni kell a szennyvíztelepet és folyamatosan felújítani a 
vezetékrendszert. 

9. Tárgyalásokat kell folytatni a vasúti közlekedés visszaállításával, az M46-os út 
megépítésével, az infrastruktúra fejlesztésével kapcsolatban. 

10. Továbbra is támogatni kell a meglévő és nagy tradíciókkal rendelkező rendezvényeink 
megrendezését (Madzagfalvi Napok, BÉTAZEN, Népi Művészeti Fesztivál, Az én 
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hangom fesztivál stb.) és segíteni kell a hasonló jellegű kezdeményezéseket. Hosszú 
távú marketing koncepciónkat át kell gondolni, a kiemelt fejlesztésekhez igazítani, 
hiszen a város egyik fő kitörési pontja a turizmus fellendítése lehet.   
II. 5. Ifjúsági és sportfeladatok 

 
Az ifjúság helyzete, mozgása, élettere folyamatosan változik. Intézményeinkben már jelenleg 
is sok szabadidős, többnyire fiatalokat foglalkoztató program folyik, de ezek számát és a 
választékot tovább kívánjuk bővíteni, az aktuális igényekhez alakítani. 
Továbbra is szeretnénk a partnereinkkel együttműködve működtetni azokat a programokat, 
melyek a gyermek és ifjúságvédelemmel foglakoznak: 

• gyermekvédelmi jelzőrendszer működtetése 
• iskolalátogatások figyelemmel kísérése 
• „Drogmentes hely” akció 
• DADA oktatás 
• Nyári napközis tábor 
• Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (KEF) 
• Sportnyár program 
• Internetkuckó 

Továbbra is számítunk az egyházi és civil szervezetek együttműködésére, amennyire csak 
lehetséges, kiemelten támogatjuk az ifjúsággal foglalkozó civil szervezetek általunk is 
elfogadott programjait. Az iskolákat is segítjük a szabadidős programok szervezésében, az 
egészséges életmódra nevelésben, a szabadidő hasznos eltöltésében. 
 
A sport területén az önkormányzati feladatokat a Sporttörvény határozza meg. Nagy gondot 
fordítunk az iskolai és a diáksport feladatainak ellátására, illetve bővítésére. Mivel a központi 
támogatás egyre csökken, ezért a helyi erőket fokozottabban mozgósítjuk. A diáksport az 
egyik alapja a sportszervezetek szakmai munkájának. Ezek együttműködését, egymásra 
épülését tovább építjük. Ennek egyik eszköze a Békési Kistérségi Iskolában elindított 
sportiskolai képzés, melyet tovább folytatunk. 
 
Kiemelten kívánja kezelni és támogatni az önkormányzat a városban nagy múlttal és 
hagyománnyal rendelkező sportágakat, amelyeknek a szervezett utánpótlás nevelésben nagy 
szerepe van. 
 
Az ifjúsági és sportfeladatok ellátása során fontos feladat lesz az aktuális igények, elvárások 
figyelemmel kísérése, a változatos programok, lehetőségek széles tárházának nyújtása. 
Emellett cél még a gyógytestnevelésre szoruló gyermekek lehetőségeinek javítása. 

 
II. 6. Gazdaságélénkítés, munkahelyteremtés 
 

A kormány régiósítási koncepciója (mely intézmények megszűnésével jár) a helyi üzemek 
megszűnése következtében a városba be és elköltözők különbsége évek óta negatív, azaz 
nagyobb az elköltözés, mint a beköltözés aránya. Bár a mezőgazdaságból élők még mindig 
tekintélyes számban jelen vannak, az iparon belül teljesen hiányzik a mezőgazdasági 
feldolgozóipar. A kedvezőtlen folyamatok visszafordítása éveket vehet igénybe, ám a kitörési 
pontok megtalálása és ennek mentén a feladatok meghatározása és végrehajtása elsőbbséget 
kell, hogy élvezzen: 
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1. A mezőgazdasági és ipari termelés feltételeinek javításával termelő, szolgáltató 
üzemek letelepedésének segítése.  

2. A megújuló energiák hasznosításának bővítése (energiafű termesztés, bioerőmű 
létesítés, szélerőművek létesítése, napenergia, geotermikus energia hasznosítása, stb.) 

3. A vállalkozók számára nyújtandó munkahelyteremtő illetve megtartó alap segítségével 
új munkahelyek létesítésének ösztönzése. 

4. Az inkubátorház kihasználtságának növelése 100%-ra. 
5. Helyi vállalkozások bevonása a beruházásokba, felújításokba. 
6. A közfoglalkoztatás feltételeinek és hatékonyságának javítása. 
 

II. 7. Környezetvédelem 
 
A város kedvező természeti adottságai az átlagosnál nagyobb felelősséget rónak az 
önkormányzatra az épített és természeti környezetünk védelmében. Környezetvédelmi 
feladatainkat a város környezetvédelmi programja, környezeti fenntarthatósági terve és 
hulladékgazdálkodási terve részletesen tartalmazza. 
Továbbra is fontos feladat kell, hogy legyen a szennyvíztisztító telep korszerűsítése pályázati 
pénzeszközből. 
További fontos feladataink: 

- szelektív hulladékgyűjtés fejlesztése, 
- komposztládák kihelyezésével a zöldhulladék mennyiségének csökkentése, 
- szelektív hulladékválogató és komposztáló telep kialakítása, 
- zöldfelületek fenntartása legalább a jelenlegi szinten, lehetőség szerint a terület 

bővítése, 
- a megújuló energia szélesebb körű felhasználása. 

 
A Környezet és Energia Operatív Program keretében pályázni kell környezetvédelmi célokra 
a káros környezeti hatások csökkentése érdekében. Törekedni kell az egészséges, jó minőségű 
ivóvíz biztosítására a Dél-Alföldi Ivóvízminőség-javító Program keretében. Járványügyi 
szempontból is fontos feladat a belterületi szúnyoggyérítés folytatása, a közterületi 
rágcsálóirtás. 
 
  II. 8. Egészségügy, oktatás és szociális ellátás 
 
A helyi igényeknek megfelelő ellátás összhangjának megteremtése az ellátórendszerrel való 
szoros együttműködéssel valósítható meg. A meghirdetett „Semmelweis terv” célkitűzése a 
város egészségpolitikájának is célkitűzése kell, hogy legyen. Prevenciót, megelőzést szolgáló 
programokat az önkormányzat pénzügyi lehetőségeihez mérten biztosítani szükséges. 
Nevelési-oktatási intézmények munkájába az egészségnevelés szakembereinek bevonása 
szükséges.  
A Járóbeteg szakellátásban 2011. évben befejeződő felújítás minőségi változást jelent. 
Az egészségügyi ellátórendszer sajátosságaiból következően a város egészségpolitikája 
megvalósításában a helyi orvostársadalom, az egészségügy szakmai felügyelete, az 
intézményrendszer és az önkormányzat összefogása szükséges. 
 
Az elmúlt években megfogalmazott oktatáspolitikai elvárások: integrált nevelés, 
esélyegyenlőség, racionális gazdálkodás fontos törekvései a városnak, mely az oktatás 
területén a jövőben további feladatokat ró az önkormányzatra és az intézményekre egyaránt.  
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Az intézményeinkkel szemben továbbra is követelmény, hogy a pedagógiai programban 
megfogalmazott célok mentén neveljék a város gyermekeit, tanulóit. 
A nem önkormányzati fenntartású intézményekkel és fenntartóikkal továbbra is korrekt és 
kölcsönös együttműködésre törekszünk.  
Az új közoktatási törvény elfogadása és az oktatás jövőbeni finanszírozása további 
megoldandó feladatok elé állíthatja az önkormányzatot. 
 
A szociális szolgáltatások folyamatos felülvizsgálata, lehetséges bővítése a hatékony és 
gazdaságos feladatellátás biztosítása. 
Fontosabb fejlesztési elképzelések lehetnek: 

- az átmeneti ellátást nyújtó intézmény bővítése, a meglévő épületrész korszerűsítése, 
- hátrányos helyzetűek további foglalkoztatásának megszervezése akár kistérségi 

szinten is, 
- a támogató szolgáltatáshoz kapcsolódó gépjárművek korszerűsítése, 
- életminőség javítása a külterületeken élők számára, 
- szociális bérlakások építése természetesen pályázati forrás igénybevételével, 
- civil szervezetek elhelyezésének további segítése, támogatása, bevonása a város 

életébe. 
Célunk továbbra is a családok, gyermekek, az önhibájukon kívül nehéz helyzetbe kerültek 
támogatása a rászorultság elvét következetesen alkalmazva. A jelenlegi támogatási rendszert 
mindenképpen fenn kell tartani. 
 
A városban és a kistérségben jelentős a számuk a megváltozott munkaképességűeknek, 
ezeknek az embereknek a foglalkoztatása (részmunkaidős, rehabilitációs) prioritást kell, hogy 
élvezzen. Lehetséges megoldás erre vonatkozóan a LISZ Kft. feladatának bővítése. 
 
Lehetőség szerint saját termelő beruházás megvalósításával kell hozzájárulni a 
munkanélküliség csökkentéséhez, ill. a csökkent munkaképességűek foglalkoztatásához. 
Az egykeresős családok és a munkanélküliek a gazdasági válság előtt is nehéz anyagi 
körülmények között éltek. A válság ezt még elviselhetetlenebbé tette. Ezeket a családokat 
szükséges olyan programokkal segíteni, mely az öngondoskodásra való nevelést célozza meg 
(szántóterületek vásárlása, kertek megművelése). 
 
 

III. Egyéb önkormányzati feladatok 
 

Az önkormányzat maradéktalanul gondoskodik kötelező feladatainak ellátásáról. A 
Képviselő-testület a döntéshozatalainál mindig figyelembe veszi, hogy annak következményei 
nem veszélyeztethetik a kötelező feladatok ellátásának biztonságát. 
 
Az önkormányzatnak erősíteni kell a kistérségben betöltött integráló szerepét. 
 
Az eddigieknél nagyobb figyelmet kell fordítani a térségi kapcsolatainkra, erősíteni kell mind 
a Dél-alföldi régió keretein belüli együttműködést. 
A döntéshozataloknál kiemelt szempontként kezelendő, hogy a döntés szolgálja a település 
helyi gazdasági élénkítését. Minden lehetséges eszközzel segíteni kell a gazdaság élénkítését 
célzó beruházásokat, munkahelyek létesítését, megtartását. 
  
Fontos a Nemzeti Közfoglalkoztatási Programba való minél intenzívebb bekapcsolódás 
nemcsak az önkormányzat, hanem annak intézményei részéről is.  
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A városban működő egyházakkal korrekt kapcsolatot alakítottunk ki az elmúlt években, amit 
folytatunk és erősítünk a jövőben is. Fontosnak tartjuk az együttműködést a temetők 
kulturáltabbá és szebbé tételében is. 
 
Az eddigiekhez hasonlóan konstruktív együttműködésre törekszünk a kisebbségi 
önkormányzatokkal, támogatjuk működésük technikai feltételeit, adminisztratív munkájukat. 
 
Meglévő kapcsolatos ápolás, újabb kapcsolatok kialakítása. A hivatalos testvérvárosi 
kapcsolatok megőrzése és tovább fejlesztése. 
 
A közbiztonsági feladatok ellátása alapvetően állami feladat, de önkormányzatunk továbbra is 
igyekszik tenni annak érdekében, hogy a polgárok biztonságérzete fokozódjon (településőrök, 
mezőőrök foglalkoztatása). 
 
Összefoglalva a fenti feladatokat, nyilvánvaló, hogy a valamennyi megvalósítása ez előttünk 
álló egy ciklus alatt nem lehetséges. Az elkövetkezendő ciklusban az éves költségvetések 
keretein belül, az aktuális pályázati lehetőségek figyelembevételével kell felállítani a 
prioritásokat és dönteni az egyes konkrét fejlesztésekről. 
 
 
 
 
Békés, 2011. március 20. 
 
 
                                                                                            Izsó Gábor 
                                                                                            polgármester 
 

 
 


