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HELYZETÉRTÉKELÉS 

Békés a hazai városhálózatban 

Városszerkezet 

Békés városa egyike az Alföld nagyhatárú mezıvárosainak, melyek a 17. század végén 
lezárult 150 éves török kor után indultak látványos fejlıdésnek. A belterületen megmaradt 
elnevezésekbıl, s a helyben lakók önképébıl is követhetı a hajdani (a 19. század folyamán 
egybeépült) településmagok (Bánhida, Ibrány, Hatház, Újváros, Malomvég) megléte. A 
folyószabályozás után kialakult várostestet ún. „kertségek” (Szécsénykert, Jégvermi-kert, 
Nagykert, Sebık-kert, Malomasszony-kert, Csatárkert) övezték, melyek egészen a 20. 
század hetvenes-nyolcvanas éveiig elsısorban agrár hasznosítású területek maradtak. A 
belterület közelében elterülı kertségek egy részében intenzív családiházas építkezési hullám 
indult meg az utóbbi 30 év folyamán. A várostesthez csatlakozó, speciális szerepkörő 
településrész Dánfok, ahol a folyóvízi turizmusra épülı szabadidıs üdülıközpont került 
kialakításra. A város iparterületei a belterület peremén részben a Kettıs-Körös mellett (a 
tarhosi úttól északra), részben nyugaton (a vasúti pálya és a Szarvasi út mentén) részben 
déli irányban (Csabai út két oldalán) alakultak ki. Utóbbi – elsısorban a megyeszékhely és 
rajta keresztül az ország nagyobb piacainak jó elérhetısége miatt messze a 
legdinamikusabb, bár funkcióját tekitntve a legkevésbé homogén is egyben (nagyterülető 
raktár, kereskedelmi, szálláshely egységek keverednek a megmaradt tanyákkal). A 
külterületek korábban jelentıs tanyavilága nagyrészt felszámolódott, öt nagyobb külterületi 
lakott helyen összesen 653-an éltek 2001-ben (X. kerület 312 fı, IX. kerület 161 fı, VI. 
kerület 86 fı, VII. kerület 69 fı, illetve VIII. kerület 35fı). A külterületi lakott helyek 4-7,5 km 
távolságra fekszenek a Békés centrumától, ami megnehezíti a városi szolgáltatások, 
valamint a munkahelyek elérését. 

Adminisztratív státusz, vonzáskörzet 

A közel 21 ezer lakosú kisváros 127,23 km2-es területén az országos átlagot 50%-kal 
meghaladó a népsőrőség. Népessége alapján Békés az Alföld és ezen belül a Dél-Alföld 
régió városhálózatában fontos helyet foglal el, a megyeszékhelyek és másodlagos 
centrumok (Hódmezıvásárhely, Baja, Gyula) utáni hierarchiaszintbe tartozik. Szerepkörét 
tekintve kistérségi centrum, melyet a statisztikai-fejlesztési térségek magyarországi 
létrehozása (1994) óta csupán 2004 év eleje óta tölt be. Az addig eltelt évtized során Békés 
városa a változó területet és települési kört lefedı Békéscsabai, majd Közép-Békési térség 
alcentrumaként létezett, így térségi ellátó és központi funkciói kifejlesztésében a hasonló 
mérető városokkal összevetve késésben van. 

A város vonzáskörzete méretéhez képest mérsékelt, Bélmegyer és Tarhos irányában 
domináns, Doboz vonatkozásában átmeneti a hatása (utóbbinál a megyeszékhely 
Békéscsabával és Gyulával osztozik a centrumfunkciókon). Doboz irányába a város 
hatásának erısödését gátolja a nagyközség adminisztratív helyzete – a Békéscsabai 
kistérség tagja. Városunk a kistérségébe tartozó többi település zömével (Gyomaendrıdöt 
kivéve) folyamatosan egy térségbe tartozott, (1. ábra) ám azok kapcsolatai elsısorban 
Békéscsabával és nem Békéssel főzıdtek szorosabbra. 2004 óta (2. ábra) a kistérségi 
közigazgatási funkciók kiépülése révén a város centrumfunkciói gyarapodtak, amit azonban 
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nem követett a gazdasági súly számottevı erısödése. A térségi szerepkörök kiépülése 
révén Békés egyértelmően elıbbre lépett a városhierarchiában. 

Tágabb térségi kapcsolatrendszerek 

Békés integráns része (társközpontja) a megye egyértelmő súlypontjának, a Közép-Békési 
Település-együttesnek (Közép-Békéksi-Centrumok [KBC] agglomerálódó térség), melynek 
motorját a három város – Békéscsaba, Gyula, Békés – együttmőködése jelenti. A KBC-
térség a Dél-Alföld régió harmadik legjelentısebb népesség és gazdasági tömörülése, mely 
nemcsak magyarországi, de tágabb viszonylatban is számottevı fejlıdési potenciállal 
rendelkezik. 

A KBC-térségen és a megyén keresztül Békés bekapcsolódik a Duna-Körös-Maros-Tisza 
Eurorégió szintő nemzetközi együttmőködésbe, ahol elsırendően az Arad megyei 
együttmőködési lehetıségek kihasználására törekedik. A KBC-térség és Arad között 
szorosabbá váló együttmőködés új fejlıdési lehetıségeket jelent a helyi vállalkozások 
számára is. A hazai fejlesztési pólusprogramban egyedülálló módon Szeged mellett, mint 
régiós alközpont nem a megyeszékhely, Békéscsaba, hanem a KBC-térség, mint városrégió 
jelenik meg lehetséges partnerként, ami az Uniós fejlesztési források bevonása 
szempontjából fontos eleme a város fejlesztési lehetıségeinek. 

Elérhet ıség 

Békés város településszerkezetét erısen tagolják a nagyobb forgalmú átvezetı utak, illetve 
a várost kettéosztó Élıvíz-csatorna. Elıbbiek közül a 470-es fıút (Békéscsaba-Mezıberény) 
a legforgalmasabb, s teljes egészében átvezeti a forgalmat a városon, s az amúgy is erıs 
forgalmi terheléső Belvároson. A fıút Békéscsaba felé a 44-es (Kecskemét-Gyula oh.), 
Mezıberény felé a 47-es (Szeged-Debrecen) és 46-os (Mezıberény-Törökszentmiklós) fıút 
elérését biztosítja, utóbbi egyben a kistérség nagyobb településeit felfőzı áramlási tengely is 
egyben, s elérést jelent a 4. számú fıútvonal felé. Elıbbi tengely a Dél-Alföld régió egyik 
meghatározó fıközlekedési tengelye, egyben ráhordó út az M5 autópályára. Az Élıvíz-
csatornán két híd biztosítja a forgalom zavartalan áteresztését. A régi, nevében még hajdani 
szerepét ırzı Csabai út elvben lehetıséget nyújtana a szőkebb Belvárost kikerülı 
tehermentesítı szakasz kialakítására, a gyakorlatban azonban sem nyomvonal vezetése, 
sem szélessége, sem a környezı városrészek funkciója nem támogatja a fejlesztést. Tarhos, 
illetve a külterületi Rosszerdı felé a 4238-as számú negyedrendő út vezet, a Kettıs-Körös 
feletti hídon keresztül, mely rákötést biztosít Vésztın és Szeghalmon keresztül a Szegedet 
Debrecennel összekötı 47-es fıútvonalra, Doboz-Sarkadon keresztül a méhkeréki, Doboz-
Gyula érintésével a gyulai határátkelık irányába. A 4644-es számú negyedrendő úton 
Murony érintésével Kondoros elıtt érhetı el a 44-es számú fıút, s azon keresztül Szarvas, 
valamint Kecskemét. A Murony-Békés vasúti szárnyvonal személyközlekedésének 
szüneteltetése óta ez egyben ráhordó út a 120-as vasúti törzsvonalra (Budapest-Szolnok-
Békéscsaba-Lökösháza oh.) is. A fontosabb tengelyek közül említést érdemel a 4238. számú 
negyedrendő út, amely a külterület feltárásán túl Gerla-Békéscsaba, Doboz, illetve Gyula 
irányába jelent gyorsabb, kisebb forgalmú átkötési lehetıséget.  

A város közlekedési terhelését javította a 47-es fıút új nyomvonalra terelése, de a Belváros 
forgalmi helyzetén egy elkerülı út üzembe helyezése tudna érdemben módosítani, mely 
legalább a 470-es út tranzit forgalmát elterelné a város belsı területeirıl. 
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1.ábra:  Kistérségi beosztás rendszere Békés megyében1994-1997; 1997-2003 

Forrás: KSH, 1994; 1997 
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2 ábra: Kistérségi beosztás rendszere Békés megyében 2004-tıl 

 

 

 

 

 

 

Forrás: KSH, 2003. 
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A város tömegközlekedési elérhetısége jó, különösen a térben közeli nagyobb (Békéscsaba, 
Gyula) centrumok, illetve a kisvárosok (Mezıberény, Vésztı, Szeghalom) irányába/irányából. 
Hétköznap Békéscsaba felé és vissza a járatsőrőség megfelel a Békéscsabán belüli 
helyijáratok maximális sőrőségének, miközben Gyula felé az átszállási kényszer miatt az 
utazási idı kifejezetten hosszú. Ez azért okoz problémát, mert a megyei szintő intézmények 
egy csoportja nem Békéscsabán, hanem Gyulán érhetı el (pl. Bíróság, Ügyészség, 
Cégbíróság, Munkaügyi Bíróság). A térben közeli, de a megyén belül periférikus helyzető 
Sarkad közvetlen elérésére nincs mód. A Békési térségbe tartozó Gyomaendrıd 
megközelítése nagyon nehézkes, a Dobozzal meglévı kapcsolatok erısödését a helyközi 
járatok útvonala kevéssé segíti. A szomszédos megyeszékhely (Szolnok), valamint a 
Budapest felé vezetı legrövidebb utat biztosító Szarvas csak átszállással, a régióközpontok 
(Szeged, Debrecen) viszont zömmel közvetlen járatokkal is elérhetık (1. táblázat). A GKM 
által 2006 során hozott döntés a vasúti szárnyvonalak egy részén a személyközlekedés 
felfüggesztésérıl – többek mellett – a Békés-Murony vonalat is érintette, melyen keresztül 
volt elérhetı a Budapest-Szolnok-Békéscsaba-Lıkösháza vasúti törzsvonal, mely egyben a 
TEN IV-es korridor hazai szakasza is. A kapcsolat megszőnése – a vonal kihasználtságától 
függetlenül – egyértelmően negatívan érintette a várost. 

 
1. táblázat. Helyközi autóbusz kapcsolatok sőrősége naponta 

Település hétfı-péntek szombat vasárnap 
Békéscsaba 58 33 34 
Gyula 34 (32) 17 (16) 19 (18) 
Mezıberény 31 19 20 
Vésztı 12 (1) 5 6 (1) 
Sarkad 28 (28) 12 (12) 10 (10) 
Szeghalom 21 (6) 14 (2) 14 (1) 
Gyomaendrıd 8 (8) 6 (6) 6 (6) 
Doboz 25 (25) 18 (18) 16 (16) 
Kondoros/Szarvas 19 (19) 13 (13) 14 (14) 
Szeged 11 (7) 11 (7) 15 (7) 
Debrecen 11 (3) 11 (3) 13 (4) 
Szolnok 12 (12) 10 (10) 12 (12) 
Forrás: www.volan.hu   
(ebbıl átszállással)   

Társadalomi jellemz ık, ingavándor forgalom 

A város gazdasági-foglalkoztatási téren nem tudja betölteni a mérete alapján 
valószínősíthetı szerepet, melynek oka a megyeszékhely térbeli közelsége (a 470-es úton 
alig 13 km). A napi ingázók száma (2001-ben 2182 fı) több mint fele a helyben dolgozó és 
közel fele a helyben foglalkoztatott népességnek. E vonatkozásban Békés fejlıdésében az 
alvótelepülés jelleg is megjelenik. Az ingázás elsırendő célpontja Békéscsaba, 2001-ben 
1450 fı ingázott be a megyeszékhelyre, ez az összes ingázó kétharmadát teszi ki. 

A város népességszáma csökken (2001 óta közel 4%-os a népességvesztés), mely 
alapvetıen a természetes fogyás következménye, melyet a csekély belföldi vándorlási 
többlet csak mérsékelni képes. A munkahelyek száma az ezredforduló óta stagnál (4500-
4800), ami nagyjából 500-600 napi beingázó számára teremt munkalehetıséget. A 
munkanélküliségi ráta magas (11-12%), ennek több mint fele tartós munkanélküli. Minden 
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kilencedik munkát keresı pályakezdı, számuk 50 körül ingadozik. A munkanélküliség belsı 
struktúráját jelzi, hogy egy szellemi foglalkozású munkakeresıre 6 fizikai esik. 

Vállalkozói aktivitás 

A gazdasági szervezetek száma meghaladja az 1700-at, ami 1000 lakosra 81 vállalkozást 
jelent. Ez a szint elmarad az országos, a vidéki, valamint a megyei és a megye városainak 
átlagától is. Bár a regisztrált és mőködı cégek száma folyamatosan gyarapodik, az 
elmaradás mértéke alig csökkent az utolsó 6 év során. A társas vállalkozások aránya nem 
éri el a 25%-ot, ami nagyjából megfelel a megyei átlagnak, de elmarad az országos, vidéki 
és a Békés megyei városi index mögött. Átlagot meghaladó aktivitás csupán az ipari és 
építıipari kisszervezetek esetében tapasztalható, ugyanakkor a szolgáltatások területén a 
közeli megyeszékhely nagyszámú vállalkozásának versenye miatt mérsékeltebb a dinamika. 

A város általános min ısítése 

Békés város funkcionális értelemben kistérségi szerepkörökkel rendelkezı, mérete alapján 
kis-középváros, kifejezetten kis kiterjedéső vonzáskörzettel. Térségi funkcióinak 
kiterjesztését a megyeszékhely Békéscsaba, valamint a másodlagos centrum Gyula 
vonzástere erıteljesen leárnyékolja. A dinamikai mutatók nem kedvezıek, sem a 
népességszám, sem a munkahelyek számának alakulása, sem a munkanélküliségi ráta, 
vagy a vállalkozási aktivitás indikátorai nem mutatják a gyorsan gyarapodó város jellemzıit. 
Az országos városhierarchiában a kisvárosi szinthez sorolható, a regionális 
városhierarchiában a negyedik (régióközpont, megyei jogú városok, másodlagos centrumok, 
teljesértékő városok, funkcióhiányos városok, kismezıvárosok-óriásfalvak) szintbe sorolható, 
a megyén belül a harmadik szinthez tartozik. Kedvezı ugyanakkor, hogy Békés tagja a 
Közép-Békési-Centrumok városrégiónak, mely a megye egyértelmő centruma, a régió 
harmadik legerısebb várostömörülése (Szeged és Kecskemét mögött), s országos szinten is 
a harmadik hierarchiaszintbe (fıváros, regionális centrumok, megyeszékhelyek-megyei 
városok, középvárosok, kisvárosok) tartozik. Békés esetében a gazdasági szerepkörök 
gyengeségére vezethetı vissza a dinamika hiánya, nincsenek helyi nagyfoglalkoztatók, 
hiányoznak a húzóágazatok a lokális gazdasági szerkezetbıl, alig van külföldi tıkebefektetés 
(kiv.: Saubermacher). Ennek megfelelıen a város térségi szerepkörei inkább a szolgáltatási 
szerepkörökre (oktatás-képzés, egészségügy-szociális szféra, piaci szolgáltatások) 
koncentrálódnak, mint a termeléssel összefüggı tevékenységekre. 

Gazdaság 

Aktív keres ık 

Az aktív keresık száma 1980-hoz képest 3150 fıvel, 1990-nel összevetve 2736 fıvel 
csökkent, miközben a munkanélkülieké 0-ról elıbb 352. majd 1279 fıre emelkedett. Így 1000 
fıre vetítve az 1980-as és 1990-es 425 fıs aktivitási arány (foglalkoztatottak és 
munkanélküliek lakossághoz viszonyított aránya) 350-re csökkent. Az idıszak során az 
eltartottak száma 7700-ról elıbb 6900 fıre, majd 6168 fıre mérséklıdött, ám ezzel 
párhuzamosan az inaktív népesség 4800 fırıl elıbb 5800-ra, majd 7900 fölé emelkedett, 
ezzel a helyi társadalom legnagyobb csoportját alkotja. A foglalkoztatottak számának 
csökkenésében (1990-hez képest) a nagyobb visszaesést a férfiaknál lehet megfigyelni (-
1600 fı, 68%), a nık körében mért 1140 fıs csökkenés még arányában (71%) is kissé 
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mérsékeltebb maradt. A munkanélküliek számában 1990-ben még közel 2,5-szeres volt a 
férfitöbblet, ez 2001-re 1,5-szeres szint alá csökkent. Az azóta eltelt idıben az álláskeresık 
száma tovább növekedett (1600 fı közelébe), s a nemek közötti különbségek lényegében 
eltőntek. Az eltartottak száma elsısorban a nık körében csökkent, s 2001-re a két nem 
lényegében egyensúlyba került. Az inaktívak körében meglévı nıfölény azonban tartósan 
megmaradt, 2001-ben 3050 inaktív férfira közel 4800 nı jutott. Az inaktivitás egyik forrása a 
munkaképes korú keresık eltávozása a munkaerıpiacról. Már az 50-59 éves korosztályban 
nagyjából 5-600 fıvel dolgoznak kevesebben, mint a többi kohorszban, 60 év felett szinte 
csak elvétve találunk aktív keresıt (2001-ben 68 fı).  

A keresık iskolázottsági szintje folyamatosan javul, arányaiban sokan rendelkeznek 
szakképzettséggel, érettségivel, s közel 900-an valamilyen szintő felsıfokú végzettséggel. A 
helyi foglalkoztatási szerkezetben a szolgáltató tevékenységek kerültek túlsúlyba (57%), a 
hagyományosan domináns mezıgazdaság súlya nem éri el a 8%-ot. A foglalkozási 
fıcsoportok közül a vezetı, értelmiségi réteg súlya 17, az egyéb szellemi munkát végzıké 
közel 18%. Viszonylag nagy súlyt képviselnek az iparban építıiparban dolgozók (36%), a 
szolgáltatásokban dolgozó fizikai munkások (16%), ugyanakkor a ténylegesen 
mezıgazdaságban dolgozó fizikaiak aránya nem éri el a 4%-ot (250 fı). Kedvezı tendencia, 
hogy 10% alatt marad a szakképzelten fizikai dolgozók részesedése a helyi 
munkaerıpiacon, illetve a trend, hogy ez az arány folyamatosan csökken. 

A 6300 Békés városi aktív keresıbıl csak nagyjából kétharmaduk számára adott a helyi 
munkahely lehetısége, s közel 2200 fı kénytelen külsı településre ingázni. Az ingázással 
legerısebben a fiatal (15-29 év) és közép (30-49 év) korosztályok érintettek. Ágazati 
szempontból a legnagyobb ingázó csoportot a szolgáltatások, s alig kisebbet az ipari-
építıipari tevékenységek alkotják, míg a mezıgazdaságban közel 400 helyben 
foglalkoztatottra 100-nál kevesebb eljáró jutott. A helyben dolgozók körében a férfi-nı arány 
kiegyenlített, ám az ingázók esetében erıs a férfitöbblet (közel kétszeres). A 
megyeszékhelyre ingázó 1450 fı körében (is) erıs a férfitöbblet (az ingázók 60%-a), s itt is 
nagyjából az 50 éves kor jelent vízválasztót, alatta magas, felette alacsony az ingázási 
hajlandóság. Az ide ingázók zömét a középiskolát végzettek, részben a szakmai 
végzettséggel (472 fı) részben az érettségivel (545 fı) rendelkezık adják. Békéscsaba 
szolgáltatási szférában elérhetı munkahelyei nagyobb lehetıséget (852 fı) biztosítanak a 
Békésrıl beingázók elhelyezkedésre, mint az ipar és építıipar (596 fı), ez a város 
foglalkozási karakterébıl is következik. Szellemi munkát ötbıl két beingázó végezhet a 
megyeszékhelyen, s nagyjából ugyanennyien végeznek fizikai munkát a békéscsabai ipari és 
építıipari vállalkozásokban. 

A tömeges kiingázás mellett Békés város bı 500 fı beingázó számára nyújt munkahelyet is, 
akik elsısorban a környezı településekrıl érkeznek a városba dolgozni. A beingázók zöme 
fiatal, vagy középkorú, döntı többségük a helyi iparba, építıiparba, vagy a szolgáltató 
egységekbe érkezik, s a kibocsátott népességhez viszonyítva átlagosan valamivel 
alacsonyabban kvalifikált.  

Vállalkozások 

A regisztrált társas vállalkozások szerkezete jelzi a helyi gazdaságban a meghatározó 
nagyvállalat hiányát. Az árbevétel kategóriákat tekintve évi 1 Mrd Ft feletti szintet összesen 
egy cég teljesít, 300 mó Ft és 1 Mrd Ft között másfél tucat cég található, ezek együttesen a 
hazai kategóriahatárok szerinti középvállalati körbe tartoznak. A fejlıdıképes kisvállalati kört 
nagyjából félszáz 50-300 mó Ft közötti árbevételő társaság alkotja. Létszám tekintetében 
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3. ábra: Társas vállalkozások cégközpontjai Békésen 

 

 

Megjegyzés: További 11 cégközpont a város külterületén van bejelentve 
Forrás: Cég-Kód-Tár adatbázis, KSH, 2007. 
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kedvezıtlenebb a helyzet, hiszen a középvállalati körbe (50-99 fı) mindössze hat, a 
kisvállalatok közé 43 cég sorolható, ezek jó fele az alacsonyabb 10-19 fıs kategóriába esik. 
Ágazati szempontból a 397 mőködı társaság (3. ábra) (a regisztrált 427-bıl) mintegy 7%-a 
sorolható a mezıgazdasággal kapcsolatos tevékenységet végzık közé, ennek kétszeresére 
tehetı az ipari, másfélszeresére az építıipari cégek súlya. Az iparon belül kedvezı jel a 
fémfeldolgozás, a gépgyártás, az elektronikai iparok és a jármőgyártás viszonylag magasabb 
súlya (a vállalkozások számát tekintve egyharmados arány), melyek távlatos fejlesztési és 
pályázati tevékenység mellett rákapcsolódási lehetıségeket jelentenek a világgazdaság 
húzóágazataihoz. Magas arányt képviselnek a kereskedelemhez köthetı társaságok, illetve 
az üzleti szolgáltató tevékenységek (94, ill. 61 társaság). A K+F aktivitás marginális, ám ez 
nem csupán Békés városára, de az egész megyére is jellemzı. A társas vállalkozások 
számában jelennek meg a társasházak (36 db) fı tevékenységük szerint zömmel az 
ingatlan, kisebb részben a közösségi szolgáltatások ágazatokba besorolva. A társas 
vállalkozásokon belül a Kft-k és Bt-k szerepe döntı (182, ill. 193 db), ám szinte hiányoznak a 
nagyobb tıkeerıt képviselı részvénytársaságok (két ZRt. a kisvállalati kategóriában). Az 
egyéni vállalkozások (1317 db) súlya többszörösen meghaladja a társas cégekét, ami 
országos és megyei összevetésben is kedvezıtlen.  

Külön kell említeni a városban ıstermelıi igazolvánnyal rendelkezı ıstermelıi kört (2006-
ban 2.010 fı), akik a helyi agrártermelésbıl lényeges részt adnak. A 2008-as jogszabályi 
változások e kört érzékenyen érintik, ma még nem lehet pontosan látni, mekkora hányaduk 
hagy fel a piaci árusítással, s mekkora kör lesz képes vállalkozás-szerően mőködni tovább. 

Kereskedelmi hálózat, vendéglátás, turizmus 

A város kiskereskedelemi hálózata fejlett, tagolt, igaz a 10000 lakosra jutó üzletek száma 
(116) elmarad a megyei városi átlagtól (174), ám a kedvezı megközelíthetıség miatt a 
békésiek számára a megyeszékhelyen mőködı nagyobb, valamint specializált egységek 
zöme is jól elérhetı. A 240-et meghaladó egységek között nagyszámú a ruházati (28), a 
mőszaki (17), valamint a jármő-üzemanyag (26) specializációjú. A vendéglátóhelyek száma 
közelíti a százat, ennek közel fele étterem, vagy cukrászda, azaz magasabb ellátási 
színvonalat is képes nyújtani a helyi és kívülrıl Békésre látogató vendégeknek. A 
vendéglátóhelyek 10000 lakosra jutó száma (46) jóval elmarad a megyei városi átlagtól (66), 
ami jelzi Békés turisztikai vonzerıi kihasználtságában rejlı tartalékokat. A kereskedelmi 
szálláshelyek férıhelyeinek száma (220) nem csupán a megye nagyobb centrumai 
(Békéscsaba, Gyula, Orosháza, Szarvas) mögött marad el, de a kisebb fürdıfejlesztéseket 
sikeresen befejezett Gyomaendrıd és Füzesgyarmat mögött is. Kifejezetten alacsony (1500-
at sem éri el) a vendégéjszakák száma, az egy férıhelyre jutó vendégéjszakák száma 
kiugróan alacsony még a megyén belül is (6,6 éj). Ezt a kedvezıtlen folyamatot csak árnyalni 
képes az átlagos tartózkodási idı átlagot meghaladó (közel 4 éj) hossza (ez 371 vendéget 
jelentett 2006 folyamán). A városmarketing korlátozott sikerére utal a 2006-os évben a 
külföldi vendégek teljes hiánya. A 18 fınyi magánszálláshely 202 vendégéjszakája szintén 
csak töredéke a megyei adatoknak. A képet kissé javítja, hogy a vendégéjszakákat csak 
külföldiek töltötték a városban (75 fı), igaz az átlagos tartózkodási idı nem érte el a 3 napot.  

A turisztikai attrakciók közül a Békés-Tarhosi Zenei Fesztivál, valamint a Madzagfalvi Napok 
emelkednek ki, elıbbi a speciális résztvevı és látogatókörrel, utóbbi a méreteit tekintve. A 
Településfejlesztési Koncepció nevesíti a Népi Építészeti Tanácskozást, a Csuta 
Alkotótábort, az Ifjúsági Napokat, mint imázsépítésre alkalmas rendezvényeket. A 
potenciálok között említhetı a városi fürdı, a Dánfoki üdülıterület, a csónak és hajókikötı a 
Kettıs-Körösön, valamint az Élıvíz-csatorna, mint a Körösök-völgye Natúrpark Békés 
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megyei szakaszának fı tengelye. Békéscsaba és Gyula közelsége lehetıséget ad az ottani 
nagy rendezvényekhez való kapcsolódásra (Csaba Expo, Kolbászfesztivál, Reneszánsz 
Karnevál, nyári színházi rendezvények, Gyulai Vár, Várfürdı), valamint a rendezvények 
szervezésében való részvételre (Pálinka-fesztivál) és a megjelenésre. 

Jövedelmek, mobilitás, kommunikáció 

A városban az adózók száma 1000 lakosra 402 fı volt 2006-ban, jóval magasabb, mint az az 
aktivitási adatokból következne. Ezzel együtt az adózók aránya mintegy 7%-kal elmarad a 
megyei városi átlagtól. Az SZJA alapot képezı jövedelem átlagosan 1170 ezer Ft volt, ez 
mintegy 120 ezer Ft-tal alacsonyabb a megyei városi átlagnál (91%), míg a fizetett SZJA 
(185 ezer Ft) estében az elmaradás 45 ezer Ft (80%), ami az adókedvezmények magasabb 
igénybevételére utal.  

A mobilitás alapvetı eszköze a személygépkocsi ellátottság a megyei városi átlag körül 
alakul (259 db 1000 lakosra), azaz a háztartások kétharmada rendelkezik autóval. A helyi 
autóbusz közlekedés 3 viszonylaton bonyolódik, összesen 13 km-es vonalhálózattal. Éves 
szinten 45-50 ezer fıs utaslétszámot szállítanak a járatokon, az utasok száma lassan 
csökkenı.  

A kommunikáció hagyományos csatornáját, a vezetékes távközlést (1000 lakosra 197 vonal) 
folyamatosan váltja fel a mobilkommunikáció. Utóbbi esetében a felnıtt lakosság zöme, de 
egyre inkább az iskoláskorúak is használják a készülékeket. Az internet csatlakozást segítı 
technológiák közül korábban az ISDN-csatornák száma volt fontos (2006-ban 128), mára az 
xDSL, a kábel-TV, illetve a mobilinternet vált meghatározóvá. 2007 év közepén Békésen a 
szélessávú elıfizetések aránya 1000 lakosra 81 volt (országos átlag 113,4), ami az egy 
évvel korábbi szinthez képest ugrásszerő fejlıdést jelez. Kedvezı jel, hogy az intézményi, 
illetve lakossági elıfizetések mellett 106 helyi vállalkozás is csatlakozott a szélessávú 
kapcsolaton keresztül a világhálóra. A kábel-TV lefedettség (a lakások 43,5%-a, közel 3600 
lakás) ugyan elmarad az országos szinttıl (52%), de meghaladja a megyei átlagot, s 
csaknem eléri a megyei városi átlagot. Ez nemcsak az információszerzés kereteit tágítja, a 
technológia lehetıséget ad a telefon és internet szolgáltatások kombinált igénybevételére is 
a hálózat technológiai fejlesztése révén. 

A helyi gazdaságfejlesztés eszközei 

Békés Város Önkormányzata az önkormányzati vagyon szabályozásáról szóló 46/2006 
(XII.15.) számú rendeletében határozott arról, hogy a békési vállalkozók munkahelyteremtı 
beruházásainak támogatására Vállalkozói Alapot hoz létre. Ezt az alapot kamatmentes 
kölcsön formájában nyújtják a vállalkozónak, a 2007-es költségvetésben 10 millió Ft 
keretösszeg erejéig (lásd. Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 166/2007. 
[V.24.] számú határozatát) a 2007-es évre. Az adható kölcsön maximuma álláshelyenként 
500 ezer Ft, melynek ellenében a Támogatott vállalja a megpályázott munkaerı legalább 12 
hónapra történı alkalmazását. A támogatás mértéke az adott évben a minimálbér és 
járulékai felét tette ki, a fennmaradó bérköltséget a pályázónak saját erıként kellett 
biztosítania. Az adott évben legfeljebb 20 fı munkába állását segítı támogatás törlesztését a 
foglalkoztatási kötelezettség lejártát követı hónaptól kezdıdıen 12 hónap alatt egyenlı 
részletekben kell törlesztenie a Támogatottnak. A Képviselı-testület a pályázat feltételéül 
szabta, hogy a támogatási idıszakban a munkavállalók statisztikai átlaglétszámának a 
támogatott álláshelyek számával többnek kell lennie, mint az elızı naptári évben. Ezzel a 



Helyzetértékelés 

© MTA RKK Alföldi Tudományos Intézet 17 

Testület a tényleges új állások létesítése mellett voksolt, kizárva támogatotti körbıl a 
továbbfoglalkoztatási célú érdeklıdıket. 

Békés város folyamatosan törekszik a szociális segélyezettek körében a közmunkák 
szervezésére, ezek a programok a roma népesség munkaerıpiaci re-integrációját is 
szolgálják. 

Társadalom 

Demográfia 

Békés város népessége 2007 év elején 20.846 fı volt, 3,7%-kal kevesebb, mint a 2001-es 
népszámlálás idıpontjában. A csökkenés mértéke megegyezik a megyei városi átlaggal, 
forrása egyértelmően a természetes fogyás, hiszen a belföldi vándorlási egyenlege a 
városnak az utóbbi években kismértékő pozitív szaldót mutat. Az élveszületések (9,4‰) és a 
halálozások (13,9‰) szintje megegyezik az országos átlaggal, s valamelyest kedvezıbb a 
megyei és megyei városi átlag adatoknál. A születések száma 2006-ban nem érte el a 200-
at, miközben a halálozásoké közelítette a 300-at, melyet csak enyhített a 20 fıs vándorlási 
nyereség. A házasságkötések száma (1000 lakosra 4,5) alacsony, a házasságok közel 
kétharmada válással végzıdik, ez árnyalatnyival kedvezıbb az országos és a megyei városi 
átlagnál. 

A 2001-es Népszámlálás adatai szerint Békés korfája hasonló az országoshoz, enyhe 
férfitöbbletet mutat a 30 év alatti korcsoportban, s egyre erısödı nıtöbbletet az 55 évnél 
idısebbek körében. 100 felnıttre 30 gyermek, illetve 34 idıskorú jut, az öregedési index 114, 
gyorsan romló. A 60 évesnél idısebbek száma meghaladta a 4500 fıt (közel 21%), az 
aggkorúak (85 év feletti népesség) súlya mérsékelt (1,7%), ami az életkilátások kedvezıtlen 
voltát jelzi. A gyermekkorúak (0-17 évesek) évenkénti létszáma a születési ráta látványos 
csökkenését jelzi, míg a 15-17 éves korosztályban rendre 320-330 fı évfolyamokat látunk, 
addig a 0-2 évesek száma 220 fı körül ingadozik évente (2006-ban 196 fı született!). 

Háztartások, családok 

A társadalmi értékrend fokozatos változása ellenére 2001-ben a 15 évnél idısebb férfiak és 
nık többsége házasságban élt (55,6, ill. 50,4%), de az élettársi kapcsolat is bevett formává  
vált (7, ill. 6,3%). A válások magas aránya tükrözıdik a Népszámlálási adatokban is, 700 férfi 
és 1000 nı van Békés városában ebben az állapotban. Az özvegyek (zömében az idısebb 
korosztályokhoz tartozók soroltatnak e kategóriába) körében közel ötszörös a nıfölény (1300 
fı), ugyanakkor a nıtlen/hajadon csoportban erıs férfitöbblet jelentkezik (700 fı). Ennek 
csupán kisebb része származik a fiatalabb korosztályokban folyamatos nıhiányból, jóval 
nagyobb a magyarázó ereje a házasodási idıpont kitolódásának, a kései családalapításnak, 
ami a férfiak körében erısebben jelenik meg. 

A 15 évesnél idısebb nık átlagosan 2,01 gyermeket szülnek, ebbıl a szülıképes korúak 
körében, valamint a párkapcsolatban élık körében minimálisan alacsonyabb az aktivitási 
ráta (1,99; ill. 1,96). Ez az alacsony gyermekszám nem elégséges a meglévı lakosság 
egyszerő újratermeléséhez, ami a lakosság további csökkenését, s az elöregedés 
folytatódását jelzi elıre. 
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A 2001-ben felmért 7800 háztartás átlagában megjelenı 268 személy 1970 óta folyamatos 
csökkenést jelez, igaz, 1990-hez viszonyítva a visszaesés mértéke szerény. Sokkal 
látványosabban fogyott az egy háztartásra jutó foglalkoztatottak száma 1970-hez (137), de 
még 1990-hez (115) képest is, 2001-ben mindössze 81 aktív keresı jutott 100 háztartásra. A 
háztartásokon belül 6058 családot mutattak ki, ezek átlagos nagysága valamivel 3 fı alatt 
maradt, s bár a gyermekszám alig változott 1970 óta (2001-ben 113 100 családra), a 15 év 
alattiak száma 1990 után látványosan csökkent (76-ról 63-ra). A családokban magasabb a 
foglalkoztatottak száma (100 családra átlagosan 95), melyet több mint kétszeresen halad 
meg az inaktívak és eltartottak száma (194). Ez jelzi, hogy még a viszonylag kedvezıbb 
helyzető családokban is egy aktív keresınek további két fıt kell eltartania.  

A korábbi idıszakra (elsısorban 1945 elıttre) jellemzı többgenerációs háztartások száma 
marginálisra csökkent, ezen belül is döntı többségben (239 db) vannak a kétgenerációs, a 
fiatalok elköltözése elıtt álló, vagy az önálló lakás/ház vásárlására/építésére képtelen, 
döntıen szegényebb sorsú társadalmi csoportok. Kifejezetten magas a nem család típusú 
háztartások száma (2000 felett) és aránya (26%).  

Az egyszemélyes háztartások magas száma (1818 fı) mellett meglehetısen alacsony a 
nagycsaládok (5 fı és a felett) száma: 5 fıvel 510, 6 fıvel már csupán 164, 7 fıvel 59, 8 
vagy annál több fıvel 56 család rendelkezik, s ezek egy részében a háztartásban élık 
számát nem csupán a magas gyermeklétszám, hanem az idıs szülık, rokonok száma is 
emeli. A háztartások közel felében egyetlen foglalkoztatott sincs, ezek között legnagyobb 
számban természetesen magas az idıskorú háztartások aránya, de legalább az aktív korú 
háztartások egytizedében biztosan nincs egyetlen olyan családtag sem, akinek rendszeres 
munkajövedelme volna. A skála másik végén azok a családok helyezkednek el (zömében 
kétgenerációsok), ahol három (254 család), vagy 4 és több (49 család) keresı található. A 
háztartások többségében a szocialista idıszakra jellemzı kétkeresıs modell megszőnt, 
sokkal általánosabb az egykeresıs modell.  

A családok körében is egyre gyakoribb a gyerek nélküli párok száma (33%), aminek csak 
részben magyarázata a párok egy részének fiatal kora, illetve a családalapítás felméréshez 
közeli dátuma. Háromnál több gyerek a családok 9%-ában, négynél több már alig 2,5%-ban 
fordul elı. A 15 évesnél fiatalabb gyerekek (az összes gyermek státuszú lakos 55,7%-a) 
száma 243 családban (4%) három, s csupán 74 családban (1,2%) négy, vagy annál több, 
ezzel szemben közel kétharmadukban egyetlen ilyen korú gyermek sem él.  

Vallási és nemzetiségi hovatartozás 

A város vallási megoszlás szempontjából legnagyobb közösségét a reformátusok (41,7%), 
valamint a felekezeten kívüliek/nem válaszoltak (38,8%) jelentik. Viszonylag nagyobb 
közösséget alkotnak a római katolikusok (12,7%), míg a Békés megye török kor utáni 
újratelepülésében nagy szerepet játszó evangélikus vallású „tótok” (1,6%) csoportjánál 2001-
ben a baptisták és a más protestáns egyházhoz tartozók is népesebb közösségeket alkottak. 

Nemzetiségi hovatartozás szempontjából Békés homogén városnak tekinthetı. A magukat 
magyarnak vallók aránya 95,8%, a hazai kisebbségekhez tartozó közel 750 fıs csoporton 
belül a cigány, romani, beás közösség a meghatározó (2,9%), mellettük 0,1-0,2%-os 
aránnyal a németek, szlovákok, románok jelentenek még néhány tucat fıre tehetı 
nemzetiségi közösséget. 
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Kiemelt társadalmi csoportok 

Bár a városban a 60 évesnél idısebbek száma alig 4500-4600 fı, a nyugdíjban és 
nyugdíjszerő ellátásban részesülık száma 7421 fı volt, ebbıl saját jogon 5704-en kapnak 
ellátást. Tudjuk, hogy a korai nyugdíjazásban számos egyedi és szakmaspecifikus tényezı is 
belejátszik, ezzel együtt a saját jogon ellátást kapók száma lényegében megegyezik az 55 
évnél idısebb lakosság számával, míg a teljes ellátott létszám az 50 év felettiek teljes 
létszámával. (A korai nyugdíjba vonulást másik oldalról alátámasztó adatokat a Gazdaság 
fejezetben mutattuk be!) Ezzel együtt, legalább 1000-1100 olyan munkaképes korú élhet a 
városban, aki nyugdíjban, vagy nyugdíjszerő ellátásban részesül valamilyen okból. Az 
átlagos nyugdíj (63,4 ezer Ft 2006-ban) jócskán elmarad a megye városainak átlagától 
(6,6%-kal), s még inkább az országos átlagtól, köszönhetıen a korábbi gazdasági struktúra 
alacsony átlagos bérszínvonalának (élelmiszeripar, textilipar, mezıgazdaság stb.). 

A társadalmi problémák nagyságrendjére utal a rendszeres szociális segélyben részesültek 
száma (2006-ban 702 fı, 3,4%), s szintén a havi rendszeres jövedelmek elégtelenségét jelzi 
a közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezık (nagyobbrészt kisnyugdíjasok) magas szintje 
is (1428 fı, 6,9%). 

 

A nyilvántartott álláskeresık száma 2006 év végén közel 1600 fı volt, ezek aránya a 
munkavállalási korú népességbıl 11,5%, s ennek 55,5%-a fél évnél hosszabb idıtartam alatt 
sem tudott újra elhelyezkedni. Ez részben a város munkaerıpiacának korlátos 
felszívóképességét, s ezen keresztül a helyi gazdaság mérsékelt dinamikáját jelzi. Másik 
oldalról utal a közeli megyeszékhely (Békéscsaba) fejlıdési potenciáljának korlátaira is, 
hiszen a beingázás révén egy gyorsan növekvı foglalkoztatási igényő, versenyképes 
gazdaságú nagyváros képes lehetne ekkora munkanélküli tömeg bevonására a 
munkaerıpiacra. A szellemi foglalkozásúak 14%-os aránya a munkanélküliekbıl nem tőnik 
magasnak, de abszolút számban ez 230 magasan kvalifikált, nem foglalkoztatottat jelent, 
ami a humán erıforrások nem hatékony hasznosítását jelzi. Nagyjából 175 pályakezdı 
munkanélküli volt 2006 végén a rendszerben, ami szintén magas szám (minden kilencedik 
munkanélküli volt pályakezdı), s arra indíthat közülük többeket, hogy a városból 
elvándorolva keressék a boldogulásukat. 

Iskolázottság 

A 7 éves és idısebb népesség (2001-ben közel 20 ezer lakos) körében az iskolázatlanok 
aránya 1,7%, nagyjából azonos számban férfiak és nık körében. Ez a csoport sokáig 
kizárólag az idıskorú népességet jelentette, de 1990 után növekvı számmal jelennek meg a 
6 évesen még nem iskolaérettnek tekinthetı gyermekek is. Az 1-7 osztályt végzettek szintén 
elsısorban a 7-15 éves, valamint a 60 év feletti népességbıl rekrutálódnak, együttes 
arányuk (22,8%) viszonylag magas. A csak általános iskolát végzettek aránya (27%) szintén 
magas, a város megfelelı korú népességének több mint fele maximum 8 osztályt fejezett be, 
s semmiféle szakmai képesítéssel nem rendelkezik. Szakképzettnek tekinthetı az adott 
népesség 24,5%-a, ez a közel 4900 fıs csoport már kedvezıbb munkaerıpiaci 
lehetıségekkel rendelkezik, különösen, ha vállalja a napi, vagy heti ingázást a potenciális 
munkahelyekre. Nagyjából minden hatodik 7 évnél idısebb Békés városi lakos jutott el az 
érettségiig, ám nem lépett ennél tovább. A közel 3400 fıs réteg elsısorban alacsonyabb 
szintő szellemi foglalkozási tevékenységekben nyer alkalmazást. Felsıfokú oklevéllel 6,2%, 
oklevél nélküli felsıfokú képzettséggel 0,9% rendelkezik, összesen több mint 1400 fı. Míg 
férfitöbblet csak a szakképzettségi iskolázottsági szinten mutatható ki, erıs nıtöbblet van 
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mind az iskolázottság alacsony (1-7 osztály, 8 osztály), mind a magasabb (érettségi, 
felsıfok, felsıfok oklevéllel) szintjein. Elıbbi jelenség magyarázatául az idısebb 
korosztályokban megjelenı markáns nıtöbblet, valamint az 1960-as évek elıtti paraszti 
gondolkodásmód (a lánygyermekek iskoláztatásának minimálisra szorítása) következménye 
szolgálhat. Utóbbi esetében az elmúlt 20-25 év országosan megfigyelt iskoláztatási trendjei 
jelennek meg helyi szinten. 

A 10 évesnél idısebb korosztályban az iskolázatlanok aránya 0,5%, enyhén kedvezıbb mint 
az országos átlag (0,6%), ezen belül a fiúk körében valamivel kedvezıbb a helyzet. A 15 
évesnél idısebb korosztályból legalább 8 osztályt a teljes népcsoport 84,7%-a végezte el (15 
ezer fı), itt a férfiak javára bı 8%-os eltérés mutatkozik (89, ill. 80,7%). A 18 évesnél 
idısebbek körében a legalább érettségizettek száma meghaladta a 4800 fıt (28,7%), ezen 
belül a nık száma (2720) és aránya (30,7%) lényegesen felülmúlja a szakképzést inkább 
preferáló férfiakét. A 25 éves és idısebb népességbıl 1157 fı szerzett diplomát (8%), s bár 
a nık száma nyolcvannal meghaladja a férfiakét, az adott népességen belüli arányszám 
lényegében megegyezik. 

Az aktív keresık körében megfigyelt iskolázottsági adatok arra utalnak, hogy általános 
iskolai végzettség nélkül ma már a munkaerıpiacon tartósan megmaradni alig lehet. 
Békésen 2001-ben a 6303 aktív keresıbıl 34-nek nem volt meg a befejezett általános 
iskolája. A segéd- és betanított munka jelentıségére utal a 8 osztállyal rendelkezık relatíve 
magas aránya (17,6%). Ennek részben oka lehet, hogy a kárpótlás után újra indult 
kisparaszti termelıknél a szakmai tudás bázisát nem az iskolai tanulmányok, hanem a 
sokéves, évtizedes tapasztalat adta. Míg a 8 osztályt éppen befejezık esetében a teljes 
réteg alig ötöde jelenik meg a munkaerıpiacon (ebbe a nem munkaképes korúakat is 
beleszámítva!), addig a szakképzettséggel bíróknál ez az arány közel 50%. A szakképzı és 
szakiskolai végzettség tehát viszonylag jobban hasznosítható tudást adott a megfelelı 
népesség kezébe, melyet nem csak a helyi munkaerıpiacon, de akár a megyeszékhelyen is 
jól lehetett hasznosítani. E körben már jellemzı a vállalkozások alapítása is, különösen az 
ipari, építıipari, kereskedelmi, szállítási, személyi szolgáltatási tevékenységekben. Az 
érettségizettek esetében a munkaerıpiaci lehetıségek még kedvezıbbek, esetükben 57%-
ra tehetı a ténylegesen dolgozók aránya, míg a felsıfokú végzettségő rétegben 63% ez az 
arány.  

2006 végén a nem foglalkoztatott munkaképes korú népességen (15-64 éves korosztályok) a 
0-7 osztályt végzettek aránya elég magas (12%), minden harmadik csak 8 osztályt végzett, 
közel 40% rendelkezett szakmunkás, vagy szakiskolai végzettséggel, érettségit adó 
középiskolával csak minden nyolcadik bírt, míg felsıfokú végzettséggel csupán 3%. Ezek az 
adatok egyrészt megerısítik a fenti következtetéseket, másrészt mutatják az aktív keresıi 
körbe még bevonható munkaerı strukturális sajátosságait, azaz, elsırendően a 
szakmunkás, szakközépiskolát és technikumot végzett, valamint a betanított munkára 
ráképezhetı szabad munkaerı áll(hat) egy potenciális befektetı rendelkezésére. 

A népesség egészségi állapota 

Békés megyében a születéskor várható átlagos élettartam 1990-2006 között nagyjából 
párhuzamosan növekedett az országos átlaggal, de a rendszerváltáskor tapasztalt 
különbség érdemben nem szőkült. Különösen a 40, valamint a 60 évesnél idısebb férfiak 
életkilátásai kedvezıtlenek országos és nemzetközi összevetésben. A 2000 utáni évek 
halálozási rátái már mutatják az elöregedés hatását, a korábbi évtizedek rendre országos 
átlag alatti rátái 2000 után megfordultak, jelenleg a város mortalitása rosszabb az országos 
átlagnál. 
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A kórházi ápolási esetek száma mérsékelt növekedést mutat 1996-2006 között, ezen belül 
18% körül stabilizálódott az ezredforduló után a szív- és érrendszeri, s 2001-hez képest is 
emelkedett a daganatos, valamint a váz- és izomrendszeri megbetegedések aránya. A 
népesség elöregedésével párhuzamosan különösen az elsı és harmadik tünetcsoport 
esetében tartósan magas ápolási arányok kialakulásával lehet számolni.  

Ezt jelzi, hogy míg a 14 évnél fiatalabbak csak a betegek hetedét adták, addig a 60 év 
felettiek közel negyedét, s további 30%-ot tett ki az idısebb középkorúak (40-59 év) 
részesedése a teljes járóbeteg forgalomból. 

A légszennyezés mérsékelt szintje tükrözıdik vissza az országos átlagtól jócskán elmaradó 
légzıszervi kórházi ápolási esetek számában. Ez a kedvezı helyzet az emésztıszervi, a 
váz- és izomrendszeri, a kiválasztó szervi, s kisebb mértékben a daganatos és a központi 
idegrendszeri betegségek 10.000 lakosra jutó ápolási eseteinek számában is 
megmutatkozik. A központi idegrendszeri betegségek esetében az esetszám növekedése 
várható a népesség öregedésével párhuzamosan, ám a város helyzete továbbra is 
kedvezıbb maradhat, mint az országos átlag (szintén erısen öregedı népesség). A 
daganatos betegségek esetszáma 1996-2001 között 13%-kal növekedett, ez messze 
magasabb volt, mint az országos és megyei átlagos növekedés ugyanebben az idıszakban. 
Az ápolási esetek száma ilyen romló statisztika mellett hamarosan elérheti az országos 
átlagot is, miközben már jó ideje magasabb a megyei arányoknál.  

Környezet 

Békés város természeti és környezeti adottságai 

A város földrajzi fekvésébıl adódó környezeti-természeti adottságai, az Országos 
Területrendezési Terv övezeti besorolása alapján jól szintetizálhatók. E szerint Békés város 
területén háromféle ökológiai szempontból értékes övezet is megtalálható: a Kettıs-Körös, 
mint ökológiai folyosó, az Élıvíz-csatorna településtıl délre esı szakasza, mint védett 
természeti terület övezete, illetve a Békéstıl nyugatra fekvı természeti területek övezete (2. 
táblázat). Békés közigazgatási területének délnyugati része a fontos természeti területek 
kategóriába tartozik, a Körösök mentén kijelölt ökológiai tájrehabilitációs övezet a város 
szinte teljes belterületére kiterjed. Kulturális örökség szempontjából a település egész 
területével a megyei jelentıségő területek övezetébe tartozik. Tájképvédelmi területek 
övezetébe a Kettıs-Köröst végigkísérı, part menti ártéri erdık és a város északi, illetve déli 
határaiban megtalálható vegyes mővelési szerkezető területek tartoznak. 

 
2. táblázat. Ökológia folyosók 

Folytonos folyosók neve Terület (ha) 
Doboz-Gerlai határcsatorna 8,73 
Kettıs-Körös-ártér 559,54 
Varga hosszai-fıcsatorna 41,42 

 
Megszakított folyosó neve Terület (ha) 
Fehér-hát 0,01 
Ludad-puszta 141,05 

Forrás: OTRT 
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Természeti környezet 

Békés település az Alföld nagytáj, Körös-Maros köze északkeleti részén, az ország egyik 
legmélyebb, ma is süllyedı területén fekszik. Ebbıl kifolyólag a relief viszonyok is 
kiegyenlítettek, a terület a Maros-hordalékkúphoz kapcsolódó tökéletes síkság, a tengerszint 
feletti magasság sehol sem éri el a 90 métert (84-87 m). A város, a táj többi településéhez 
hasonlóan, az egykori árvízmentes térszínre települt.  

A település klímáját az óceáni és a mediterráni hatásokat is hordozó, szélsıséges 
kontinentális típus jellemzi. A tenyészidı hı ısszege az országban itt a legnagyobb (3300 
C°). Évente 197 nap körüli fagymentes id ıszak várható. 

A városkörnyéki tájat a Körösök formálták. A Kettıs-Körös mesterséges mederben folyik át a 
városon, vízjárása ingadozó. A szabályozások után megmaradt csatorna- és holtágrendszer 
(Bodzás-zugi holtág, Krisztina-zugi holtág) kiemelkedı fontosságú az élıvilág, elsısorban az 
apróvad megtartása szempontjából.  A csatornák vízminısége átlagosan III. osztályú. A 
Kettıs-Körös holtága a Holt Fekete-Körös (Vargahossza-fıcsatorna), amely még ma is 
természeteshez közeli állapotú. A Közép-Békési-Centrum (Gyula, Békéscsaba és Békés) 
településeit összekapcsoló, térformáló és fontos ökológiai folyosóként is funkcionáló Élıvíz-
csatorna, a Fehér-Körös egykori medrében folyik, elsısorban a békéscsabai eredető 
szennyezések miatt, igen rossz vízminıségő (IV.-V. osztály). 

Értékes természeti kincs a Körös menti-sík gazdag rétegvíz-készlete, amelynek kinyerése a 
vízadó rétegvíz-kutak nagy számának köszönhetıen jól megoldott. A rétegvizek minıségét 
magas metán, mangán, vagy arzéntartalom jellemzi. Az ártézi vizek létrejöttében jelentıs 
szerepet játszik a terület nagy geotermikus gradiense. A talajvíz átlagosnál magasabb 
szintje, párosulva az esıs idıszakban gyakori belvízzel, jelentıs vízgazdálkodási és 
kármentesítési problémákat okoz.  

A Körösmenti síkon elterülı Békés-környéki lösziszappal magasított folyóhátakkal tarkított 
alacsony ártéri síkság réti talajainak fizikai tulajdonsága fıként agyagos vályog, kedvezıtlen 
vízgazdálkodásúak és szikesedésre hajlamosak. Meghatározó még a réti és a mélyben 
szolonyeces réti csernozjom, amelyek a mezıgazdaság számára rendkívül jól hasznosítható 
tulajdonságokkal rendelkeznek. Jellemzı a defláció és erózió veszélynek kitett területek 
nagy aránya, ami a hiányzó mezıvédı erdısávok miatt fokozott szállópor szennyezést 
okoznak.  

A természetes növény és állatvilág az északi mérsékelt övi flóra és faunabirodalomhoz, a 
növényzet a Holarktikus flórabirodalom, Közép-európai flóraterület, Pannóniai 
flóratartomány, Alföldi flóravidék, Körös völgyi flórajáráshoz tartozik. Az emberi tevékenység 
által formált szikes pusztáknak és a szabályozott folyók hullámtereinek, másodlagos tájainak 
tipikus vegetációtársulásai alakultak ki, mint például a szántók, a szikes legelık és az ártéri 
erdık (puha- és keményfás ártéri és ligeterdık, valamint pusztákra jellemzı növényzet) 
jellemzı társulásai. A megyei trendet követı alacsony erdısültséget (3,1%) valamelyest 
kompenzálják a belterület határán lévı zártkertek (Szécsény-kert, Jégvermi kert, Nagykert, 
Sebık-kert, Malomasszonykert, kis-Borosgyán). Békésen, a közeljövıben módosításra 
kerülı, helyi rendelet szabályozza a helyi jelentıségő természeti értékek kezelését és 
fenntartását1. Ez alapján, a belterületen, mintegy 14 darab egyedi védettségő természeti 
érték található, ezek fıként (helyrajzi számmal is nyilvántartott) páfrányfenyık, japánakác, 
kocsányos tölgyek és eperfák. További négy helyi védettségő természetvédelmi terület 
található a város belterületén: a Csatárkert élıhelyei, a Békés-Duzzasztómő természetközeli 

                                                
1 Békés Város Önkormányzata Képviselı-Testületének  4/1998. (III. 27.) számú rendelete. 



Helyzetértékelés 

© MTA RKK Alföldi Tudományos Intézet 23 

növényzete, az Élıvíz-csatorna belterületi szakasza és a Vargahossza csatorna Rosszerdei 
szakasza. A város területén található 18, törvénnyel védett kunhalom is. 

Az állatvilág fennmaradása és megırzése, valamint különbözı védett fajok (pl: réti csík, 
borz, vidra, vadmacska) megjelenése szempontjából kedvezı folyamatot jelentett a 
nagyüzemi gazdaságok felparcellázása és az intenzív agrártermelés hanyatlása. A térség 
apróvad-állománya igen értékes (mezei nyúl, fácán), továbbá a róka és az ız található meg 
nagyobb számban a területen. 

A város levegıje megfelelı tisztaságú, az átlagos imissziós állapot jó. A légszennyezés 
bejelentésére kötelezett tevékenységet folytatók által kibocsátott szennyezı anyagok 
mértéke általában nem éri el a határértéket. Jelentısebb problémát a téli főtési idénykor a 
vegyes tüzeléső kazánokban elégetett rongy, mőanyag palack és más anyagok káros 
kibocsátása okoz. Néhány esettıl eltekintve a közlekedésbıl származó nitrogén-oxidok és a 
szálló por koncentrációja határérték alatti, ez utóbbi mennyiségét azonban, tovább növelheti 
az útalap nélküli földút, illetve burkolatlan utak léte (25,2 %), illetve a mezıvédı erdısávok 
és zöldterületek hiánya. Jelentısnek mondható a bel- és külterületi állattartásból (fıként 
sertés és baromfi) származó bőzszennyezés, illetve az utóbbi idıben egyre inkább 
elszaporodó allergiás panaszokat elıidézı gyomok (parlagfő, üröm, lórum stb.) megjelenése. 

A zaj- és rezgésterhelés tekintetében, elkerülı út hiányában, a 470-es számú fıút a 
legjelentısebb zajforrás.  

Épített környezet 

Mőemlékek, helyi értékek 

Békésen önkormányzati rendelet határozza meg a helyi értékek, területek, épített környezeti 
területek védelmét2. A helyi egyedi védelmen belül meghatározásra kerültek mőemlék jellegő 
épületek, táj és településtörténeti egyedi tájértékek, népi építészeti értékek. Helyi 
területvédelem alatt állnak a településszerkezeti, településképi és település karakter 
szempontokból meghatározott kertek, közterületek, utcahálózat és telekrészek. Helyi egyedi 
védelem alatt mintegy 53 különbözı épület építmény, építmény rész, további kilenc szobor, 
valamint képzımővészeti alkotás és tizennyolc egyedi tájérték áll. Mőemléki védelem alatt 24 
épület van. 

Jelentısebb mőemlékek, épített környezeti értékek 

• Mőemléki környezettel együtt védett mőemlékek 
a. Református templom 

• Mőemlék épületek 
b. Jantyik u. 5 sz. alatti lakóház 

c. Nyíri u. 16 sz. alatti lakóház 

d. Iskolamúzeum, Petıfi u. 41. 

• Mőemlék templomok 
e. Görögkeleti templom 

f. Református templom 

g. Római katolikus templom 

h. Római katolikus temetıkápolna 

                                                
2 Békés Város Önkormányzata Képviselı-Testületének  3/2000. (II.18.) számú rendelete. 
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i. Kastélyok, kúriák 

j. Wenckheim-kúria 

• Kiemelt tájképi, kultúrtörténeti értékő kunhalmok 
k. Bódisné-halom 

Lakásállomány 

A 2001-es népesség számlálási adatok tükrében (8331 lakóegység) meleg folyóvízzel a 
lakások 88%-ka, vízöblítéses WC-vel 79,2%-ka rendelkezett. Közcsatorna hálózatba a 
lakások alig egyharmada csatlakozott (2007 végén már 90%-os a rákötési arány). A 
lakásállománynak majdnem fele (46,2%) 2 szobás, egyharmada 3 szobás, 10-10%-ka 1, 
illetve 4 vagy több szobás ingatlan.  

Önkormányzati tulajdonban a lakások 2,3%-ka, bérleti jogviszonyban 4,5% volt. 2005 végére 
a helyzet annyiban változott, hogy az önkormányzat által fenntartott teljes lakásállomány 
tovább csökkent az állomány (8253 lakás) 2,5%-ára (210 lakás3). Fıbb jellemzıiket lásd a 3. 
táblázatban. A lakások zöme a Belvárosban, Szécsénykertben, Hatházon és Újvárosban 
összpontosul. Utcák szerint: az Ady Endre, a Fáy András, a Karacs Teréz, a Kossuth Lajos, 
a Petıfi Sándor, a Szarvasi, a Vásárszél utcák, valamint a Veres Péter tér zömmel 
tömblakásos épületeiben vannak nagyobb számban önkormányzati tulajdonú lakások. A 
2007 végi helyzet szerint az önkormányzati tulajdonú lakások állománya 187-re csökkent, 
ezen belül az alacsony komfortfokozatúak száma mindössze 7 db, ez jóval kedvezıbb a 
városi átlagnál. Ezzel együtt a lakások zöme szociális bérlakásként funkcionál, a bérlık 
között viszont összesen két roma családot találtunk, ezek egyike egy Táncsics utcai komfort 
nélküli lakásban, a másik egy Szabadkai utcai összkomfortos lakásban él. A szociális 
bérlakások folyamatosan teljes feltöltéssel üzemelnek, ha egy lakó felmondja a bérletet, az 
önkormányzati tulajdonú LISZ Kft. teszi alkalmassá a lakást a következı bérlı fogadására. A 
város jelenlegi politikája szerint Békés nem vesz szociális bérlakás céljára ingatlanokat, 
inkább eladásra kínál fel lakásokat, elsısorban a vegyes tulajdonú épületekben. 

3. táblázat. Önkormányzati lakásállomány, 2005, 2007 

Fenntartott lakóépület (db) 48  
Fenntartott lakás és bérlemény (db) 210 + 3* 187 

Tömbházakban  141 
Szórvány lakások  46 
Önkormányzati tulajdonú tömbben  71 
Vegyes tulajdonú tömbben  70 
Szociális bérlakás  173 
Piaci bérő lakás  9 
Összkomfortos  16 
Komfortos  164 
Félkomfortos  2 
Komfort nélküli  5 

Javításra fordított összeg (mó Ft) 16,495  
ebbıl: felújítás 6,667  
ebbıl: karbantartás 9,828  

Felújított épületek száma (db) 0  
Eladott lakásbérlemények száma (db) 1  
Forrás: Önkormányzati adatközlés 

                                                
3 További három önkormányzati tulajdonú lakás Tarhoson a Petıfi utcában található! 
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Az önkormányzat lakáspolitikáját a bérleményekbıl befolyó bevétel határozza meg. Az éves 
szinten befolyó 20-22 millió Ft-os bérleti díjakból a lakáshoz jutás támogatását támogatják 
(önerı helyi támogatása), melybıl egy fı 5-600 ezer Ft-os nagyságrendben igényelhet 
támogatást. 

A lakások túlnyomó részben (33,1%) az 1970 és 1979, valamint az 1980 és 1989 közötti 
idıszakban épült, ennél korábbi épületek a jelenlegi állomány 39,2%-a. (4. ábra) Míg a 
hetvenes években viszonylag sok házgyári technológiával felhúzott lakás készült, addig 1980 
után a családi, sorházi és társasházi építkezések voltak a meghatározók. A rendszerváltás 
utáni évtized anyagi bizonytalanságai, a helyi gazdaság válsága világosan lemérhetı a 
lakásépítések számának visszaesésében. A legnagyobb gondot a II., de különösen az I. 
világháború elıtt épült, részben erısen elavult, gyenge mőszaki állapotú, közel 1800 lakás 
jelenti, melynek felújítása, illetve cseréje óriási anyagi terhet jelent a benne lakóknak. 2000 
és 2006 vége között összesen 157 lakás épült a településen (1,9%), a hosszú távon 
kívánatos (40 év alatt az állomány megújulását garantáló) évi 2,5%-os szint helyett (1200-
1250 lakást jelentett volna az adott idıszakban!). 

 

4. ábra. A lakásállomány építési idıszakok közötti megoszlása 

 
Forrás: Népszámlálás 2001 

Komfortfokozat szerint többségében összkomfortos (40,9%) és komfortos (33,6%) 
fokozatúak a lakások, de az állomány bı negyede ennél alacsonyabb komfortfokozattal 
rendelkezik: félkomfortos lakás: 9,6%; komfort nélküli: 11,5%; szükség és egyéb lakás: 3%. 
Különösen a komfort nélküli, valamint a szükséglakások magas együttes aránya (minden 
hetedik lakás) problémás, ez összesen nagyjából 1200 lakást érint a városban. Ezek jelentıs 
része legalább 60 éve épült, számottevı részük a külterületen található, ahol a város 
belterületét érintı fejlesztési lépések hatása alig érzékelhetı. A város hatályos peremterületi 
fejlesztési tervében az esıvíz elvezetés, a járdák kialakítása, a csatornázás kiterjesztése, 
valamint a játszótér és köztér fejlesztési lépések ösztönözhetik a lakosságot a saját 
ingatlanjaikat érintı fejlesztési lépések felgyorsítására, a lakások komfortfokozatának 
emelésére.  
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Települési infrastruktúra, közm ővek 

Vezetékes ivóvíz 

Az ivóvíz minıségi mutatók alapján Békés a kevésbé érzékeny kategóriába tartozik. A 
település szinte összes lakása (98,1%) el van látva vezetékes ivóvízzel. A szolgáltatott ivóvíz 
806 ezer m3 (második évtizede csökkenı), ebbıl 695 ezer m3 a lakossági felhasználású, így 
az egy lakosra jutó évi vízfogyasztás 33,3 m3, ami a megyei átlagnak megfelelı. A vízhálózat 
hossza 117 km. 

A csapadékvíz elvezetése kisebb fejlesztési szükségletek megléte mellett megoldottnak 
tekinthetı. 

Szennyvízkezelés 

Békés a 15.000 lakos egyenérték feletti terheléső agglomerációs osztályba tartozó település 
(LE=22.483)4. A településen megfelelı technológiával történik a kommunális szennyvíz 
győjtése, tisztítása és elhelyezése. A 2006-ban keletkezett szennyvíz mennyiség, több mint 
egy millió köbméter (1035 ezer m3) volt, ennek a fele a lakosságtól származott (609 ezer m3). 
A háztartások döntı többsége rácsatlakozott a szennyvíz-rendszerre (90,2%), ami a megyei 
átlag kétszerese, de a megye városai átlagának is a másfélszerese. Hasonlóan jó 
mutatókkal rendelkezik a város a közmőolló vonatkozásában (megyei átlag kétszerese, 
városi másfélszerese), egy kilométer közüzemi vízhálózatra jutó közüzemi 
szennyvízcsatorna-hálózat hossza 813 méter. A III. fokozatú részbiológiai tisztítómőbıl 
származó tisztított víz befogadója a Kettıs-Körös. 

Hulladékgazdálkodás 

Mára a háztartások szinte mindegyike bekapcsolódott az 1990 elıtt elkezdett szervezett 
hulladékgyőjtésbe (94,5%). Az elszállított hulladék mennyisége 6008 tonna volt, ennek 
88,8%-ka származott a lakosságtól. Az összegyőjtött hulladék 1974 óta 100%-ban a 
település engedély nélküli hulladéklerakójába került, amit hiányos erdısáv és töltés övez, 
mőszaki védelem nélküli, összességében a jelenlegi állapotában nem felel meg a 
környezetvédelmi elıírásoknak. Jelenleg használaton kívül van és a környezeti állapotok 
visszaállításának céljából rekultivációs tervek készülnek. A tervek szerint a hulladék 
elszállítása a közeljövıben valamelyik regionális hulladékkezelı mőbe fog történni. A 
keletkezı veszélyes hulladékok közül az egészségügyi és állati, valamint a csomagolási 
eredetőek, elszállításra kerülnek a településrıl. A csomagolási hulladék szelektív győjtése 
2005-ben kezdıdött meg. Békés Város Önkormányzata Képviselı- Testületének 9/2002. (II. 
29.) KT. számú rendelete a Köztisztaság fenntartásáról alapján. A rendelet végrehajtása 
gondoskodik arról is, hogy a közszolgáltatás keretén belül a nagyobb mérető háztartási 
felszerelések, lomok összegyőjtése évente minimálisan egy alakommal, csakúgy, mint a 
fenyıfák idényszerő elszállítása megtörténjen. A hulladékszállítási közszolgáltatás a város 
belterületi szakaszán biztosított és a magánszemélyek számára ingyenes. 

Zöldfelületek 

Békés város viszonylag alacsony zöldfelületi mutatóval rendelkezik: az egy lakosra jutó 
összes zöldterület 25,1%, amely egyébként a hasonlóan rossz megyei átlagnak felel meg 
(25,4%). Az összes zöldterület nagysága 524 ezer négyzetméterre tehetı. A város kül- és 

                                                
4 a 25/2002. /II. 27./ Korm. rendelet 2. és 3. sz. melléklete alapján 
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belterületi zöldfelületi rendszerre tagolható. Külterületi zöldfelületek a különbözı rendeltetéső 
erdık, gyepek, galériaerdık, mezıvédı erdık, fasorok. Belterületi zöldfelületi rendszert 
képeznek a közparkok, kertek, temetık, sportpályák, utcai fasorok és a vízfolyásokat kísérı 
fasorok. A várost észak-déli irányban keresztülszelı Élıvíz-csatornára felfőzve találhatók 
meg a legfontosabb zöldterületek és parkok. A városban a kiépített játszóterek, tornapályák 
és pihenıterületek száma mindössze 3, ezen a peremterületi fejlesztési terv végrehajtásával 
kívánnak változtatni. 

Energiaellátás, főtés 

A villamosenergia-fogyasztókat (nagyjából 10.600 egység), összesen 176 km hosszú 
kisfeszültségő hálózattal látják el. Az összes szolgáltatott villamos energia (32 ezer MWh), 
melynek 60-70 %-át értékesítik a háztartási fogyasztók felé. A város helyi gazdaságának 
állapotára, különösen a nagyvállalatok hiányára utal a fenti arány, mely a dunántúli, a külföldi 
nagyléptékő tıkebefektetések által preferált kis- és középvárosokban 15-20% között mozog. 
Ez utóbbira utal az egy fogyasztóra jutó átlagos energia-fogyasztás is, mely Békés városban 
3MWh körül mozog, míg a megye városainak átlaga 5,5 MWh. A vezetékes gázfogyasztók 
száma meghaladja a nyolcezret, a lakásállomány zöme (90% feletti része) már 
rákapcsolódott a rendszerre, igaz, sok esetben a környezetkímélıbb, de drágább gázfőtés 
mellett a hagyományos vegyes-tüzeléső kazánok üzemeltetésére is sor kerül. A 
nagyfogyasztók hiánya mutatkozik meg az átlagos gázfogyasztás szintjében is, mely Békés 
városában 1800 m3 körül alakul, a megye városai átlagában viszont 50%-kal magasabban 
(2700 m3 körül). 

Úthálózat, járdák 

A belterületi utak jelentıs hányada (22%) nem pormentesített, egy kisebb hányaduk 
pormentesített, azaz, az útalap elkészült, de az aszfalt koptatóréteg elterítésére még nem 
került sor. (5. és 6. ábrák) A járdák kialakítása a belterületen jóval elırébb tart, itt az utcák 
alig 8%-ában hiányzik teljesen, vagy egy szakaszon járda. (7. ábra) A kerékpáros 
közlekedés „alföldi” hagyománya erıs a városban, ennek ellenére a kiépített kerékpárút-
hálózat messze nem fedi le a város belterületének legfontosabb tengelyeit, s nem köti össze 
a külterületi fı tengelyeket a város központjával. 

A város területén 8,8 km kiépített kerékpárút található, további 9,6 km kiépítésének 
elıkészületei kezdıdtek meg Békés-Mezıberény és Békés-Murony irányban. A leghosszabb 
szakaszok a városból kivezetı utak mentén; a Csabai út mellett a Szabadkai utcától a 
közigazgatási határig húzódik (4735 fm), a Rákóczi út mellett a centrumtól a Katona utcáig 
(1530 fm), a Kossuth Lajos utca elejétıl a Táncsics utca elejéig (633 fm) és tovább a 
Táncsics utca mentén a Vízmővek Rt. telephelyéig (1233 fm), illetve a Petıfi utca mellett a 
centrumtól a Cseresznye utcáig (672 fm). A Széchenyi téri átkötı szakasz segítségével az 
egyes kiépített szakaszok gyakorlatilag összefüggı hálózattá állnak össze. 

Ezek szerepe nem csupán a szomszédos települések jobb elérhetıségében van/lesz, 
hanem a külterületi lakosság számára is biztonságos megközelítési tengelyeket jelentenek. 
Békés város a közigazgatási határig elkészítette a Békést Békéscsabával összekötı 
kerékpárutat, ennek folytatását a békéscsabai városvezetés 2008 folyamán fogja 
elkészíttetni. Ez a beruházás a megyeszékhelyre történı tömeges beingázás 
megkönnyítését és a közlekedésbiztonság fokozását is nagymértékben fogja javítani.  
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5. ábra: Pormentesítésre váró szakaszokkal rendelkezı utak Békésen 

 

 

 

 

Forrás: Polgármesteri Hivatal adatközlése, 2008. 
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6. ábra: Aszfaltozásra váró szakaszokkal érintett utak Békésen 

 

 

 

 

Forrás: Polgármesteri Hivatal adatközlése, 2008. 
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7. ábra: Hiányzó járdaszakaszok és csatorna-gerinchálózat a városban 

 

 

 

 

Forrás: Polgármesteri Hivatal adatközlése, 2008. 
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Közszolgáltatások 

Bölcs ıdék, óvodák, iskolák 

A városban mőködı 3 bölcsıde 112%-os kapacitáskihasználtsággal mőködött 2006-ban 
(140 helyre 157 gyermek járt), ez egyértelmően jelzi a szolgáltatás iránti folyamatos, magas 
igényt. A kicsikkel 28 gondozónı foglalkozott. 

A Békés Városi Óvoda kilenc tagintézményében összesen 661 férıhelyen 2006-ban 31 
gyerekcsoportban összesen 684 kisgyermekkel foglalkoztak a szakképzett óvónık (64 óvó-
pedagógus). Az egy óvodai csoportra jutó gyermeklétszám (22 fı) valamivel kedvezıbb a 
megye városai átlagánál (23 fı). A 3-6 éves korosztályokba tartozó 1020 gyermek 68%-a 
kerül óvodai ellátásba (a 6 évesek egy része már az általános iskolák létszámát gyarapítja!), 
az arányt elsısorban a kisebb testvért/testvéreket is otthon nevelı szülık (zömmel 
édesanyák) csökkentik. 

A Békési Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Mővészeti Iskola és Egységes Pedagógiai 
Szakszolgálat három tagiskolája (ebbıl a Karacs Teréz tagiskolában csak alsó tagozatos 
oktatás folyik) összesen hét telephelyen folytat oktatási tevékenységet. A Békés Városi 
Alapfokú Mővészeti Iskola a városi Általános Mővelıdési Központ keretei között dolgozik. 

A városban 90 osztályteremre 91 osztály jut (a szám csökkenı), a 2006-ban 1883 fıs 
gyermeklétszámmal 198 pedagógus foglalkozott. Az egy pedagógusra jutó gyermeklétszám 
9,5 fı, kedvezı aránynak tekinthetı, ebben az intézmény speciális programjainak 
(szakszolgálat, mővészeti képzés) is szerepe van. Az általános iskolai tanulók aránya 1000 
lakosra magas (90 diák), jóval meghaladja a megye városainak átlagát.  

A megyei kezelésben mőködı Farkas Gyula Közoktatási Intézmény a városban folyó 
középfokú képzés bázisa. Az itt tanuló mintegy ezer diák elsısorban a szakmai képzés 
területén kap kompetenciákat. Az intézmény pályázati tevékenysége kiemelkedı, szerepet 
vállal egy TISZK kialakításában (IKT infrastruktúra kialakítása), forrásért pályázik 
inkubátorház alapítására, az elhagyott kollégiumépület komplex felújítására, az Egységes 
Gyógypedagógiai és Módszertani Intézetben tanuló 239 sajátos nevelési igényő gyermek 
diákotthonná fejlesztése céljából. A fiatalok mellett a fogyatékkal élı felnıttek képzését is 
feladatuknak tekintik, ennek fejlesztésére szintén pályázaton igyekeznek forrást biztosítani. A 
Zenei Középiskola, valamint a városban mőködı Szegedi Kis István Református Gimnázium 
speciális kínálatával színesíti a középfokú oktatás palettáját. Az intézményekben összesen 
39 teremben átlagosan 25 fıs osztályokkal foglalkozik az ott tanító 65 pedagógus. A város 
középiskoláiba évente nagyságrendileg 260 diák jár be más településrıl nappali tagozaton. 

A helyben lakó tanulók számára reális lehetıség a napi ingázással elérhetı békéscsabai 
általános, s még inkább a középiskolák kínálatának igénybevétele. A megyeszékhely 
oktatási kínálatában a szakmai képzések széles skálája mellett az érettségit adó 
középiskolák, valamint a Tessedik Sámuel Fıiskola Gazdasági Fıiskolai Kara is esélyt ad a 
továbbtanulásra a tehetséges helyi diákok számára. 

 

A 2001-es Népszámlálás adatai szerint Békés városban 3871 helyben lakó tanuló közül 727-
en nem a helyi intézményekben tanultak, ám a város oktatási vonzását jelzi, hogy más 
településekrıl 542 diák ingázott be napi, vagy heti rendszerességgel (kollégiumok 
igénybevételével) Békés iskoláiba. 
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Egészségügy, szociális szféra 

Békés városban 8 háziorvos és 4 házi gyermekorvos mőködik, az egy orvosra jutó 
lakosságszám 1737 fı, bı 10%-kal több, mint a megye városainak átlagában. A város 
lakosságát 5 fogorvos szolgálja ki, közülük 4 vegyes és 1 ifjúsági és gyermek-fogászati 
ellátást nyújt. A háziorvosoknál 2006-ban közel 14 ezer beteg összesen 125 ezret 
meghaladó vizsgálaton vett részt (egy beteg évente átlagosan 9 alkalommal), míg a 
gyermekorvosokat 8 ezer kiskorú összesen 33 ezer alkalommal kereste fel panaszaival 
(átlagosan évente 4-szer). A városban mőködı Békés Városi Egyesített Egészségügyi 
Intézmény és Rendelıintézet – mely a megyében a második legnagyobb ilyen profilú 
intézmény – szakrendelései mellett bırgyógyászati és nemibeteg gondozói, fogorvosi 
(vállalkozásban), pszichiátriai és addiktológiai, tüdıgondozói és gyógyfürdı, fizioterápiás és 
reumatológiai ellátás igénybevételére is van lehetıség. A szakrendelési gyógykezelési 
esetek száma (2004-es adat) 643,8 ezer eset volt, s az év során az orvosok 32.500 orvosi 
munkaórát telejsítettek a szakrendeléseken. A Rendelıintézet ellátási körzetébe 46 ezer 
ember tartozik, Békés mellett Bélmegyer, Csárdaszállás, Kamut, Köröstarcsa, Mezıberény, 
Murony és Tarhos lakossága számára, ezen felül Mezıberényben fiziko- és mozgásterápiás 
szakellátást is nyújt. A Rendelıintézet központi épületében mőködik a neurológiai, a 
nıgyógyászati, a belgyógyászati, az urológiai, a fül-orr-gégészeti, a sebészeti, az ortopédiai, 
a szemészeti, a foglalkozás-egészségügyi szakrendelés, az ifjúság-egészségügyi ellátás és 
a védınıi szolgálat. A háziorvosok és a gyermekorvosok szintén ebben az épületben 
praktizálnak, így az alapellátás és a szakrendelés térbeli közelsége révén biztosított a 
folyamatos konzultációs lehetıség. Az Intézmény fenntartásában mőködik 10 védınıi 
körzet, melyek heti 40 órában állnak a terhes anyák, a kisgyermekesek, valamint az 
iskoláskorúak rendelkezésére. Az Intézmény fenntartója és felügyeleti szerve Békés Város 
Önkormányzata. A DAOP-2007-4.1.1. pályázat keretében, az „Egészségügyi szolgáltatások 
fejlesztése/Kistérségi járóbeteg szakellátó központok fejlesztése, alap-, járóbeteg szakellátás 
korszerősítése” témában benyújtott pályázaton a „Békési kistérségi komplex mozgásszervi 
járóbeteg ellátó központ rekonstrukciós terve” nyert támogatást. 

A betegek kiszolgálását három gyógyszertár végzi, a sürgıs esetek kórházba juttatását és a 
betegszállítást helyi bázissal rendelkezı mentı egységek oldják meg. Bár helyben kórházi 
ellátásra nincs mód, a Gyulán található Pándy Kálmán Megyei Kórház, illetve a békéscsabai 
Réthy Pál Városi Kórház közelsége biztosítja a megfelelı színvonalat és elérhetıséget. Az 
orvosi ügyeleti ellátás a városban megoldott, a 2001-ben privatizált ellátást egy betéti 
társaság mőködteti. Hétköznap 15:00-tól 7:00-ig, hétvégén 24 órás rendelkezésre állás 
mellett fogadják a betegeket. 

 

A Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ Területi Gondozási Szolgálata elsısorban az 
idısebb korosztály speciális problémáit igyekszik orvosolni. Az idısek nappali 
intézményeiben a 140 férıhelyen 2006-ban 142 fı ellátását oldották meg. A tartós 
bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó önkormányzati fenntartású szociális 
intézményben a 355 férıhelyen 353 fı elhelyezése történt meg 2006 során. Az 
intézményben 168 fıt foglalkoztattak. 

Békésen 2001-ben alakították ki a Hajléktalanok Átmeneti Szállóját és Nappali Melegedıjét 
(átadás 2005 év végén), akkor 41 szálló és 20 melegedı férıhellyel. A bıvítések révén a 
szálló férıhelyeinek száma 50-re emelkedett. A csomagmegırzés és alapvetı ellátás mellett 
különbözı foglalkozásokat is nyújtanak a gondozottaknak (kéziszövés, mezıgazdaság, más 
kézmőves tevékenységek). Pályázataik a szállások építési típusú fejlesztése mellett a 
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humán erıforrás képzését és továbbképzését célozták meg. Kezdeményezésükre indult el a 
„Szociális kerekasztal” munkája az önkormányzat, civil szervezetek, partner intézmények 
részvételével. 

A halmozottan hátrányos helyzető gyermekek (1-17 éves korig) között három esetben 
jelölték azonosítható lakcím hiányát a szakemberek. 

A Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat 
munkatársai a fiatalkorúak esélyteremtésében, a családban jelentkezı problémák 
feloldásában játszanak kulcsszerepet. 

Közmővelıdés, kultúra 

A Városi Általános Mővelıdési Központ mellett a közmővelıdés bázisainak számítanak: a 
Békés Városi Kulturális Központ, a Békés Városi Könyvtár és a Békés Városi Jantyik Mátyás 
Múzeum. A városban, 2006-ban már nem mőködött mozi. A könyvtárba beiratkozott olvasók 
száma meghaladta a négyezret, akik átlagosan évente 10 könyvet kölcsönöztek ki. A 
könyvtári egységek száma közel 78 ezer (1000 lakosra közel négyezer db). A Múzeum 
látogatóinak száma egy év alatt meghaladta a 13500 fıt.  

Civil társadalom, non-profit szervezetek 

2008 elején a városban 136 civil szervezet mőködött. Az óvodák és iskolák fejlesztésére 
létrehozott alapítványok mellett további két, kifejezetten ifjúsági karakterő szervezetet is 
találtunk. A mővészeti és kulturális területen 15, a leginkább kiterjedtnek tekinthetı sport- és 
szabadidıs területen 30, az ún. egyéb kategóriában (ezek jó része közösség-építı, 
kulturális, hobbi és szabadidıs tevékenységgel is foglalkozik) további 25 egyesület és 
alapítvány tevékenykedik. A szabadidıs tevékenységek sajátos formáját jelentik a horgász 
egyesületek és vadásztársaságok is. A nyugdíjasok érdekeit nyolc szervezet igyekszik 
képviselni, az egészségügy és szociális terület fontosságát az itt mőködı 23 szervezet is 
aláhúzza. Utóbbiak között számos, az esélyegyenlıség javításán kifejezetten aktív 
szervezetet találunk. A város kötıdését a mezıgazdasághoz a civil szervezetek között 
megjelenı agrár egyesületek (7 db) is jelzik. 

A városban mőködı Civil Ház (nyitva hétköznap 8-19 óráig, szükség esetén hétvégén is) ad 
otthont az aktív civil szervezetek egy részének, emellett számos szolgáltatást is végeznek a 
számukra: 

• Pályázatfigyelés, pályázatírás és összeállítás; 

• Számítógépes ügyintézés; 

• Események, rendezvények lebonyolításához szaktanácsadás, szervezési ötletek, 
technikai segítség; 

• Helység biztosítása a rendezvényekhez; 

• Díjmentes személyre szabott tanácsadás civil szervezetek számára; 

• Szakkönyvtár és szakmai győjtemények ingyenes használata; 

• Találkozási fórum a lakosság és a civil szervezetek között.  

Közbiztonság 

Békés a megyén belül a biztonságos városok közé sorolható, 1000 lakosra 2006-ban 18 
bőncselekmény vált ismertté (nagyjából 380 bőneset), ez kevesebb, mint fele a megye 
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városai átlagának (42). Ezek a bőnesetek 164 ismertté vált bőnelkövetıt jelentettek (1000 
lakosra kevesebb, mint 8 fı, miközben a megye városainak átlaga 10).  

Összesen 31 (százezer lakosra 149) személysérüléssel járó közlekedési baleset történt a 
városban, melyben összesen 41 (százezer lakosra197) személy szenvedett sérülést. 
Mindkét mutató kedvezı, jóval a megye városainak átlaga alatt van, annak ellenére, hogy a 
várost forgalmas utak szelik át.  

Intézmények 

A város intézményi ellátottsága magas színvonalú, a legfontosabb egységek listája a 
következı: 

• Piacfelügyelet 

• Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Polgári Védelmi Irodája 

• Rendırkapitányság 

• Városi Bíróság 

• Városi Ügyészség 

• ÁNTSZ Városi Irodája 

• Földhivatal (kistérségi) 

• Mentıszolgálat 

• Tőzoltóság 

• Okmányiroda 

• Térségfejlesztési Iroda 

• Gyámhivatal 

• Építési Hatóság 

Összefoglalóan azt mondhatjuk, hogy Békés város teljes értékő középfokú 
intézményrendszert tart fenn, ugyanakkor a magas szintő (a városi szintet meghaladó) 
intézményrendszer nem épült ki a városban, elsısorban a megyeszékhely közelsége, 
valamint a Békéscsaba és Gyula között hagyományosan meglévı ilyen téren megnyilvánuló 
funkciómegosztás következtében. 

Békés város pályázati aktivitása 
Az önkormányzat az elmúlt évek során igen aktív pályázati tevékenységet folytat. A projektek 
megvalósításához szükséges külsı erıforrás igény kielégítésnek forrásaivá – a hazai 
gyakorlatnak megfelelıen – Békés Város Önkormányzata számára is a pályázati összegek 
váltak. Képzett pályázatírói csapatának köszönhetıen az elmúlt 10 évben száznál is több 
pályázati program keretében nyújtott be dokumentációt a város. 1998-tól a beadott 225 db 
pályázat keretében 5,34 milliárd forint támogatási összeget igényeltek. A projektek 
összköltségéhez viszonyítva ez megközelítıleg 70-75%-os támogatási intenzitást jelent, de 
ez az érték természetesen a pályázati konstrukciók és az évek között igen nagyon szórást 
mutat. A pályázatok fajtája is rendkívül heterogén, az önkormányzat mőködési területét 
illetıen szinte mindegyik fontosabb területet érinti a közmunkaprogramtól kezdve, az 
infrastrukturális beruházásokon keresztül, az eszközbeszerzéseken át a képzésekkel 
bezárólag.  
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Az önkormányzat 1998-tól egyre növekvı mértékben nyert el támogatási összegeket. 1998-
ban összesen 207.140 ezer forint támogatási összeget igényelt és nyert el az önkormányzat. 
A három sikeres pályázatból értékében és jelentıségében is kiemelkedik a 
szennyvízberuházáshoz kapott állami támogatás. 1999-ben a sikeres pályázatok száma 
növekedett az elızı évhez képest, azonban a támogatási összegek összértéke 40%-t 
visszaesett. Ebben az évben (is) a legnagyobb támogatás a szennyvízberuházáshoz 
kapcsolódott. 2000-ben a támogatások összege a többszörösére emelkedett köszönhetıen a 
több éve tartó szennyvízberuházáshoz kapcsolódó céltámogatásnak, amelynek keretében 
ebben az évben 590 millió forint támogatásban részesült az önkormányzat. 2001-ben több 
kisebb értékő pályázat mellett továbbra is a szennyvízberuházás központi és megyei 
támogatása jelentette a legfontosabb forrást a város számára. E beruházáson kívül a 
szociális bérlakás építésére, kerékpárút építésére, illetve kisebb-nagyobb beszerzésekre és 
rendezvények lebonyolításra nyert el támogatásokat az önkormányzat. 2002-ben tovább 
növekedett a külsı forrásból finanszírozott területek száma: többek között megjelentek a 
központi forrásból finanszírozott közmunka programok, informatikai fejlesztések és a 
kiadvány támogatások. A 2002-es év kiemelkedıen alacsony pályázati forrást jelentett a 
város számára. Az elızı évekhez képest jelentıs visszaesést jelentett a 65 millió forint 
ténylegesen elnyert forrás.  

Az önkormányzat 2003-ban 976.385.036 forint összköltségő projektekre adott be támogatási 
igényt 627 millió forint összegben. Ebbıl 315 millió forint értékben részesült támogatásban, 
amely azt jelentette, hogy átlagosan 50%-os sikerrel nyerte el a megpályázatott támogatási 
összegeket. Ebben az évben a legfontosabb projektek, amelyek támogatásban részesültek a 
közmunkaprogram, az útfelújítás, és az informatikai fejlesztés volt. Ez évben jelentek meg az 
uniós pályázati programok az önkormányzati tevékenységek megvalósítására számára. 
2004-ben az elızı évhez hasonló aktív pályázati tevékenységet folytatott az önkormányzat, 
bár az összegek némi visszaesést mutatnak. A pályázás ez évben sikeresebb volt, mivel az 
igényelt pénzek majdnem 70%-t el is nyerte az önkormányzat. Ez évben is voltak olyan 
kiemelkedı, támogatott projektek, mint például a Békéscsaba-Békés kerékpárút megépítése, 
városi utak felújítása, hajléktalanok és fogyatékosok elhelyezését támogató intézmények 
kapacitásfejlesztése. 2005-ben uniós és központi forrásból nagy volumenő beruházások 
megvalósítása indult meg, így például a Dánfoki Sportkomplexum, a „Körösök lágy ölén” 
projektek kivitelezése. Fıleg e két projektnek köszönhetıen ez az év mind a projektek 
összköltsége, mind a saját hozzájárulás, mind az igényelt, mind az elnyert támogatási 
összegek tekintetében ez idáig a legjelentısebb volt az önkormányzat pályázati 
tevékenységében. A 2006-ban beadott projektek közül kiemelkedik a Gyógycentrum 
kivitelezésére irányuló, amelynek az elbírálása mostanáig nem történt meg, így az igényelt 
és elnyert támogatási összegek aránya nem értékelhetı. A fentieken kívül támogatott 
projektek közül meghatározó volt a Városi Galéria épületének a felújítása és számos városi 
út, útszakasz aszfaltozása. A 2007-2008-as évben több, nagy költségvetéső projekt 
beadására került sor a nevelés-oktatás és a gazdaságfejlesztés területén. Mivel ezek fıleg 
uniós finanszírozású projektek, így elbírálásuk ez idáig nem történt meg. A speciális nevelési 
igényő (SNI) tanulók felzárkóztatásával kapcsolatos HEFOP projekt, illetve szintén az SNI 
tanulók oktatásához szükséges eszközbeszerzések kiemelkedıen fontosak voltak a város 
nevelési-oktatási rendszerének fejlesztése szempontjából.  
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SWOT analízis – Békés Város 
Erısségek Gyengeségek 

• Teljes értékő kistérségi székhely 
• A dél-alföldi policentrikus városhálózat 

fontos eleme 
• A megyeszékhely jó elérhetısége 

tömegközlekedéssel, különösen a 
képzettebb nıi, illetve az ipari-építıipari 
férfi munkaerı számára 

• A város a belföldi migráció egyik 
céltelepülése 

• Térségi munkaerıvonzó és oktatási 
centrum hatás megléte 

• A népesség és az aktív keresık 
iskolázottsági szintje gyorsan javul 

• Fejlett kereskedelmi és szolgáltató hálózat 
• Erıteljes aktivitás a fejlett kommunikációs 

eszközök alkalmazása terén (mobil, ADSL, 
Kábel-TV) 

• Világos vagyongazdálkodási irányok, elvek 
• Relatíve kedvezı egészségi állapotú 

lakosság (bár ez az elöregedés 
következtében változhat) 

• Értékes ökológiai és védett természeti 
területek megléte, ökológiai 
tájrehabilitációs területbe tartozás 

• A települési vonalas infrastruktúrák jól 
kiépítettek, kiugróan magas a csatornára 
rákötött lakások aránya 

• A hulladékok (részben szelektív) győjtése, 
kezelése megoldott 

• A bölcsıdei, óvodai és iskolai ellátás 
megoldott, általános és középiskoláiba 
erıs a beingázás 

• Számos speciális oktatási/képzési forma, 
esélyegyenlıséget javító program elérhetı 

• Meglévı erıs mezıgazdasági 
szakképzésre épülı felsıfokú szakképzés 
indítása 

• Az egészségügyi ellátórendszer jól kiépült, 
térségi feladatok ellátására is képes 

• Az idıskorúak és a hajléktalanok ellátását 
és gondozását végzı intézményrendszer 
teljes, jó színvonalú ellátást nyújt 

• A város közbiztonsági helyzete jó 
• Az intézményi ellátottság teljes, a korábbi 

években hiányzó térségi szintő 
intézmények kialakítása befejezıdött, 
mőködésük zökkenımentes 

• Mérsékelt kiterjedéső önálló vonzáskörzet 
• Erısebb városi versenytársak közelsége 
• Hiányzó elkerülı út 
• Vasúti szárnyvonalon a személyszállítás 

felfüggesztése 
• Egyes – Gyulán települt – megyei 

intézmények nehézkes elérhetısége 
• A kistérség egyes településeinek nehézkes 

elérhetısége tömegközlekedéssel 
• Kevés a helyben elérhetı munkahely 
• Magas a munkanélküliségi ráta, a 

strukturális jellemzık kedvezıtlenek 
• A vállalkozói aktivitás szintje nem magas, 

különösen mérsékelt a társas 
vállalkozások aránya 

• Hiányzik a helyi gazdaságból néhány 
meghatározó termelı-szolgáltató 
nagyvállalkozás 

• Szerény eszközrendszer a helyi gazdaság 
fejlesztésére 

• Közepes, vagy rossz a felszíni vizek 
vízminısége, a rétegvizek mangán, metán 
és arzéntartalma magas 

• Defláció és erózióveszély jelentıs, fokozott 
a szállópor szennyezés 

• A zöldfelületek aránya alacsony, ezen a 
várost övezı kertségek zöldfelülete 
valamelyest javít 

• A pormentesített és aszfaltozott belterületi 
utak aránya alacsony, kiépítésük lassan 
követi a vonalas infrastruktúra létesítését 

• A tehetséges gyermekek egy része 
Békéscsabán jár általános, de különösen 
középiskolába 

• A közterek, különösen a sportpályák, 
játszóterek állapota vegyes, elsısorban a 
peremkerületekben további fejlesztések 
szükségesek 

• A kerékpárok kiterjedt használata ellenére 
a bel- és külterületi kerékpárút hálózat 
kiépítettsége részleges 

• Felszámolt szeméttelep rekultivációja még 
nem fejezıdött be 
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Lehetıségek Veszélyek 

• Közép-Békési-Centrumok szorosabb 
integrációja révén a Dél-Alföld és a DKMT 
Eurorégió alközpontjává válni 

• Kiépített kereskedelmi szálláshelyek a 
jelenlegi vendégforgalom többszörösét is 
el tudnák helyezni 

• Komoly hagyományokkal és vendégkörrel 
rendelkezı húzó rendezvények megléte, 
lehetıség a környezı városokkal 
összehangolt turisztikai fejlesztésekre 

• A magas tenyészidıszaki hıösszeg és a jó 
minıségő talajok kedveznek a 
mezıgazdasági kultúrák termesztésének 

• Lehetıség van új ipari területek 
kijelölésére a város külterületén 

• Az új termálkút bázisán térségi 
Gyógycentrum kialakítása 

• Értékes apróvad-állomány bázisa a 
vadász-turizmusnak 

• A lovasturizmus helyi bázisa kialakult, 
további fejlesztése kívánatos volna 

• A civil szféra képes aktívan bekapcsolódni 
a város szociális és esélyegyenlıségi 
gondjainak megoldásába, közvetíteni a 
város és az érdekcsoportok között 

• Megújuló energiaforrások magasabb szintő 
hasznosítása (szél, geotermia, szalma, 
mezıgazdasági hulladék stb.) 

• Tervszerő erdısítési program indítása 
mind a bel-, mind a külterületen 

• Új közterek, parkok kialakítása, a 
meglévık rehabilitációja 

• Hosszú távon is erıs tranzitforgalom 
• A megyeszékhely erısödı versenye az 

üzleti szolgáltatások, valamint a 
kiskereskedelem területén 

• Fokozódó elöregedés, folyamatosan 
csökkenı születésszám 

• Magas a hátrányos helyzető, a 
halmozottan hátrányos helyzető, valamint 
a speciális nevelési igényő gyermekek 
száma 

• Magas az egyszemélyes háztartások 
száma, különösen sok az egyedül élı idıs 
asszony 

• Viszonylag kiterjedt szegény réteg él a 
városban (szociális segélyezés, lakhatási 
támogatás, közgyógy-ellátás stb.) 

• Belvízveszély, árvízveszély gyakori 
• Magas a legalább 60 éves, elmaradott 

technológiával épített lakások aránya, 
ehhez viszonyítva a rendszerváltás óta 
épült lakások száma alacsony 

• Minden hetedik lakás komfort nélküli, vagy 
szükséglakás 

• A fejlesztési lépések nem kellı 
összehangoltsága a kistérségben és a 
KBC-térségben 

• A munkahelyteremtı beruházások 
késlekedése, vagy elmaradása 
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Városrészek helyzete 
A városrészek lehatárolása az Integrált Városfejlesztési Stratégia készítıje, valamint a városi 
Fıépítész, a Mőszaki Osztály vezetıje és a pályázati referensek által tartott megbeszélés 
alapján történt, részben igazodva a város „hagyományos” belsı szerkezetéhez, részben attól 
eltérve, különösen a városperemi területek esetében, ahol az utolsó 20-30 év telekosztásai 
és beépítési hullámai révén új lakó, gazdasági és kisebbrészt intézményi súlypontok jöttek 
létre. (8. ábra) A városrészek helyzetelemzéséhez a Központi Statisztikai Hivatal biztosította 
az adatok hátterét, a 2001-es Népszámlálás számlálókörzetes adataiból felépített bázisra 
támaszkodva. E megkötés (miszerint a KSH a tömbök megbontását már nem tudta 
elvégezni) némi utólagos korrekciót kívánt meg a városrészi határok végleges 
meghúzásakor is. A lakások komfortfokozatát jelzı mutatószámok esetében a gázhálózat és 
a csatornázás ugrásszerő fejlıdése 2000 óta itt még nem jelentkezik! 

Belváros 

Békés város belvárosában a nagyvárosoknál megfigyelhetı CBD (központi üzleti negyed) 
kialakulása a város méreteinél fogva sem figyelhetı meg. A város népességének bı 16%-a 
tömörül a lehatárolt városrészen, a korszerkezetben dominálnak az aktív korosztályok, 
átlagosnak mondható a fiatalok részesedése, s alulreprezentáltak (a városi átlagnál 6,1%-kal 
kisebb) az idıskorú népesség aránya. A képzettségi szerkezet a városi átlagnál kedvezıbb, 
a legfeljebb 8 osztályt végzettek aránya a 15-59 éveseken belül 21,8% (a városi átlag 
31,1%), ám minden hatodik felnıtt (25 éves és idısebb) felsıfokú végzettségő. A 
lakásállományon belül az alacsony komfortfokozatú (félkomfortos, komfort nélküli, 
szükséglakás) aránya alacsony (4,4%). A kedvezı indikátorok mellett gondot jelent a 
rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezı aktív korúak magas aránya (46,8%), még 
akkor is, ha ez elmarad a városi átlag (52,7%) mögött. Az alacsony iskolázottságú és 
rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezık csaknem elérik az aktív korúak 
egyhatodát, ez a városi átlag kéthatmada (23,4%). A foglalkoztatottak aránya a gazdaságilag 
aktív korú népességbıl alig haladja meg az 50%-ot (a városi átlag 44%), miközben a 
keresık nélküli háztartások aránya valamivel meghaladja a 37%-ot, 10%-kal elmaradva a 
városi átlagtól. A 3 évesnél fiatalabb gépjármővek aránya kissé elmarad a városi átlagtól, 
ami a kedvezı társadalmi mutatók mellett az itt élı népesség átlagos anyagi lehetıségeire 
utal. A Belváros területén tömörülnek a város legfontosabb intézményei az oktatási (óvodák, 
iskolák, egyéb oktatási intézmények), az egészségügyi-szociális (bölcsıdék, rendelık, 
nyugdíjas házak, napközi otthonok stb.), a városi szintő központi intézmények, a mővelıdés, 
és egyéb intézmények (posta, bankok stb.). Összességében a városban azonosított 83 
intézménybıl 46 helyezkedik el a Belváros területén, komoly hivatásforgalmat generálva. 

Újváros 

Az Újvárosban a népesség 8,5%-a él. Népességének szerkezete elöregedı, hiszen, míg az 
aktív korosztályok részesedése a városi átlag körül mozog, addig alacsonyabb a fiatalkorúak 
és magasabb az idıs népesség részesedése. Utóbbi a helyben lakók negyedét fedi le, az 
öregedési index 164, kifejezetten magas. A lakosság képzettségi szintje kedvezıbb a városi 
átlagnál, 6%-kal kisebb a csak általános iskolát végzettek aránya, 1% magasabb a 
felsıoktatást befejezett népességé. Problémás a lakásállomány minısége, csaknem minden 
harmadik lakás alacsony komfortfokozatúnak tekinthetı, ez 7%-kal haladja meg a városi 
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8. ábra: Az elemzés részére azonosított városrészek Békésen 
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átlagot. A rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezık aránya 50% felett van, igaz 2%-
kal így is alacsonyabb a városi átlagnál, míg az alacsony végzettségő munkajövedelem 
nélküli réteg 18% feletti arányban van jelen a városrész népességében. Utóbbi arány 
mintegy 5%-kal kedvezıbb a városi átlagnál. A foglalkoztatottak aránya alig (1,6%-kal) 
haladja meg Békés város – amúgy is alacsony – átlagát, ezek azonban jobban 
koncentrálódnak a családokon belül, hiszen a keresı nélküli háztartások aránya (51,5%) már 
a városi átlag felett van. A 3 évesnél fiatalabb gépjármővek aránya magas, a városi átlag 
(9,78 db 100 lakásra) közel másfélszerese. Ez a mutató a nem kiugró társadalmi 
indikátorokkal szemben azt jelzi, hogy a városrész népessége az átlagosnál tehetısebb. Az 
Újváros intézményi ellátottsága (bölcsıde, óvoda, iskola, mővelıdési egység, szociális 
intézmény, gyógyszertár) szerény (7 db), ám a Belváros közelsége és jó elérhetısége ezt 
kompenzálja. 

Borosgyán-Malomasszonykert 

Ez a városrész Békésnek a megyeszékhely felé esı déli peremét foglalja magába, beleértve 
a folyamatosan benépesülı kertségeket is. Leválasztását az Újvárosról elsısorban a 
Belvárostól való nagyobb távolság, valamint a társadalmi szerkezetben megjelenı 
különbségek indokolták. E területen a város népességének nagyjából 10%-a él, fiatalos a 
korszerkezet, 20%-ot meghaladó a fiatalkorúak és 19% alatt maradó az idıskorúak aránya. 
A csak 8 osztály végzettséggel rendelkezık részesedése a városi átlagnak megfelelı, 
ugyanakkor kissé alulreprezentált a felsıfokú végzettségő népesség (7% alatt). Az alacsony 
komfortfokozatú lakások aránya alacsonyabb a városi átlagnál (22,2%). A rendszeres 
munkajövedelemmel nem rendelkezı aktív korúak aránya bı másfél százalékkal magasabb 
a városi átlagnál, s e népesség negyede sorolható be az alacsonyan kvalifikált, segélybıl 
élık közé. A foglalkoztatottság rátája elmarad a városi átlag mögött (42,1%), de a 
háztartások kevesebb mint 47%-a esetében hiányzik a foglalkoztatott. Intézményi 
ellátottsága gyenge (2 db) ezek is az oktatási szférához kapcsolódnak. A városrészbıl a 
Belváros elérhetısége nehézkesebb, mint az Újváros esetében, ez különösen a gépjármővel 
nem rendelkezı családok számára jelent problémát. A 3 évesnél fiatalabb gépjármővek 
aránya is elmarad a városi átlag mögött, jelezve egy markáns, Békés város átlagához képest 
szegény réteg meglétét. 

A városrész területén a KSH a tömbszintő adatok alapján lehatárolt egy, az antiszegregációs 
pályázatok szempontjából kiemelt területet, ahol a kiugróan fiatalos korszerkezet párosul az 
alacsony kvalifikációval, a rendszeres munkajövedelem hiányával, az alacsony 
foglalkoztatottsági rátával. 

Malomvég 

A városrészben a népesség egynyolcada lakik, még erısebb elöregedési jegyeket mutatva, 
mint Újváros. Az öregedési index 200, azaz egy fiatalkorúra két idıskorú jut Malomvégen. A 
képzettségi szerkezet a városi átlagnál kedvezıbb, mind a legfeljebb 8 általánost, mind a 
felsıfokú tanulmányokat sikeresen befejezık esetében. Alacsony komfortfokozatúnak a 
lakások több mint ötöde számít, 3,5%-kal kevesebb mint a városi átlag. A helyben lakó aktív 
korúak 48%-a nem rendelkezik rendszeres munkajövedelemmel, ez a nagyobb lélekszámú 
városrészek között a Belváros után a legkedvezıbb arány. Hasonlóan kedvezınek 
mondható, hogy az alacsony iskolázottságú, segélybıl élı aktív korúak részesedése nem éri 
el a 18%-ot, jóval alatta maradva a városi átlagnak. A foglalkoztatási ráta (47,6%), városi 
összehasonlításban magas, a keresı nélküli háztartások aránya azonban így is közelíti az 
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50%-ot. A 3 évnél fiatalabb gépjármővek aránya valamelyest elmarad a városi átagtól, ez az 
általánosságban átlagos, vagy kedvezı társadalmi indikátorok mellett a szerényebb 
jövedelmi helyzetre utal. A városrész intézményeinek száma (7 db) mérsékelt, az oktatás 
mellett a mővelıdés, valamint az egészségügyi és szociális terület alapegységei is helyben 
elérhetık. A városrész térben közel fekszik a Belvároshoz, így a helyi intézmények hiánya 
nem okoz gondot a lakosság számára. 

Dánfok 

Az alapvetıen üdülıközponti szerepkört betöltı városrészen mindösszesen 31 lakót jelzett a 
KSH összeírása 2001-ben. Az erre vonatkoztatott arányok ilyen kis elemszám mellett aligha 
adnának releváns képet, ezért a pontos arányok helyett inkább irányokat vázolunk fel. A 
korszerkezet megfelel a városi átlagnak, az iskolázottság szintje azonban jóval magasabb 
annál. Az aktív keresık aránya magasabb, a segélybıl élı személyek és családok rátája 
alacsonyabb a városi átlagnál. Kedvezıbb az alacsony komfortfokozatú lakások aránya is. A 
3 évnél fiatalabb gépjármővek aránya (a kis minta ellenére) viszonylag jól közelíti a városi 
átlagot, a városrészben élık anyagi lehetıségei vélhetıen nem térnek el markánsan Békés 
városétól. Intézménye összesen egy akad (üdülıközpont), minden mást a városrész határain 
kívül kell elérni. Ez a Belváros és a szomszédos Malomvég szőkös megközelíthetısége 
miatt problémát jelent a helyben élık számára. 

Bánhida 

A város népességének mintegy 15%-a él ebben a városrészben. Az elöregedés szintje 
Újvároséhoz hasonló, 100 fiatalkorúra 161 idıskorú jut, de közben a 15-59 éves korosztály 
aránya bı 5%-kal marad el a városi átlagtól. A népesség iskolázottsága a legfeljebb 8 
osztályt végzettek esetében kedvezıbb a városi átlagnál (26,5%), de árnyalatnyival rosszabb 
(7,7%) a felsıfokú végzettségőek esetében. Az alacsony komfortfokozatú lakások aránya a 
Belváros után itt a legkedvezıbb (15,8%), alig kétharmada a városi átlagnak. Malomvéghez 
hasonlóan az aktív korú népesség nagyjából 48%-a nem rendelkezik rendszeres 
munkajövedelemmel, ezek között az alacsony iskolázottságú réteg a városrész 
népességének közel 19%-át teszi ki. Ez utóbbi arány is Újvárossal és Malomvéggel rokonítja 
Bánhida helyi társadalmát. Az aktív keresık aránya meghaladja a 48%-ot (4%-kal a városi 
átlag felett), a foglalkoztatott nélküli háztartások aránya 44,4%, a városi átlagnál közel 3%-
kal alacsonyabb. A városrészben a 3 évesnél fiatalabb gépjármővek aránya meghaladja a 
városi átlagot, a nagyobb lélekszámú városrészek között a második legmagasabb értéket éri 
el itt a mutató, ez a társadalmat jellemzı egyéb indikátorokkal együtt az átlagosnál 
valamelyest kedvezıbb jövedelmi pozíciójú népességre enged következtetni. Bánhida 
intézményei (5 db) elsısorban az oktatás és a szociális szféra területén mőködnek, 
leszámítva a rendırséget. A helyben el nem érhetı intézmények hiányát a térben közeli 
Belváros ellensúlyozza.  

Szécsénykert 

A Bánhida-i városrésztıl északra a belterület határáig húzódó városrész leválasztását 
elsısorban a Belvárostól való nagyobb távolság, illetve a helyi társadalom szerkezetében 
meglévı, sajátos vonások indokolták. A városrész – itt él a város lakosságának 4%-a – 
korszerkezete hasonlít a városi átlaghoz, elöregedése nem elırehaladott, bár a fiatalkorúak 
mérsékeltebb, illetve az aktív korúak átlagot meghaladó aránya hosszabb távon a folyamat 
gyorsulását jelzi elıre. Szécsénykert népességének iskolázottsága alacsony: a csak 
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befejezett általános iskolával rendelkezık aránya (38,3%) jóval magasabb a városi átlagnál, 
a 25 év felettiek körében elenyészı a befejezett felsıfokú tanulmány (2,1%). Alacsony 
komfortfokozatúnak a lakásállomány harmada tekinthetı, a 15-59 éves népesség több mint 
fele (52,1%) nem rendelkezik rendszeres munkajövedelemmel, a lakosság bı negyede 
(26,7%) alacsony iskolázottságú és segélybıl él. Míg az elıbbi ráta lényegében megfelel a 
városi átlagnak, utóbbi jelentısen meghaladja azt. Az aktivitási ráta a városi átlag szintjén 
mozog, hasonlóan a foglalkoztatott nélküli háztartások részesedéséhez. A városrészben – 
többségében kertvárosi jellege ellenére – a 3 évesnél fiatalabb gépjármővek aránya elmarad 
a városi átlagtól, ami a helyi népesség átlagtól elmaradó anyagi lehetıségeire utalhat, vagy a 
városrész társadalmi megosztottságára, melyben térben egymáshoz közel jobbmódú és 
szegényebb csoportok laknak. Szécsénykerten – periférikus fekvésének ellentmondóan – az 
intézmények száma mérsékelt (5 db), az óvoda és a középiskola mellett az egészségügyi és 
szociális szféra jelenik itt meg (pl. Hajléktalanszálló). A városrészbıl a periférikus fekvés 
ellenére a Belváros viszonylag könnyen elérhetı, így az ott koncentrálódó intézmények is a 
Szécsénykertben élı lakosság rendelkezésére állnak. 

Ibrány 

A városrészben Békés népességének 14,5%-a lakik, korszerkezetében pontosan 
visszatükrözve a városi átlagot. Az alacsony végzettségőek aránya árnyalatnyival 
alacsonyabb (kedvezıbb) a város átlagánál, a felsıfokú végzettségőek esetében az 
elmaradás jelentısebb; a 6,5%-os arány másfél százalékkal kevesebb annál. A 
lakásállomány közel 28%-a tekinthetı alacsony komfortfokozatúnak, ez mintegy 3,5%-kal 
magasabb a városi átlagnál. Rendszeres munkajövedelemmel a 15-59 éves népesség 
52,7%-a nem rendelkezik (hajszálra azonos a városi átlaggal), ezen belül az alacsony 
iskolázottságú réteg a városrész lakosságának 21,3%-át teszi ki, 2%-kal kevesebbet, mint 
Békés egészében. A foglalkoztatottak aránya, a foglalkoztatott nélküli háztartások aránya 
szintén a városi átlag közelében mozog. A városrészben a 3 évesnél fiatalabb gépjármővek 
aránya a városi átlag szintjén van, ez a társadalmi mutatókkal együtt átlagos, vagy jövedelmi 
szempontból megosztott lokális társadalomra is utalhat. Utóbbi esetben egy viszonylag 
nagyszámú jobbmódú réteg mellett hasonlóan nagyszámú szegény populációt találunk a 
területen. Ibrányban is 5 intézményt azonosítottunk, az oktatás, valamint az egészségügyi-
szociális ellátás adta ezek zömét. Ibrány esetében is igaz a megállapítás, a jól elérhetı, 
térben közeli Belváros intézményi koncentrációja viszonylag egyszerően a városrész 
lakosságának rendelkezésére áll. 

Hatház 

A városrészben a teljes népesség 15,5%-a él, jóval fiatalosabb korszerkezetet mutatva a 
városi átlagnál, ezt jelzi az öregedési index 63-as mutatója (nagyjából 3 fiatalkorúra jut két 
idıskorú). A társadalmi problémákat jelzi a legfeljebb 8 osztályt végzettek magas aránya 
(50,4%), ami a városrészek között a legmagasabb, vagy a felsıfokú végzettségőek alacsony 
szintje (2,9%) is. A lakásállomány több mint kétötöde (43,1%) alacsony komfortfokozatú. 
Rendszeres munkajövedelemmel a 15-59 éves népesség kétharmada nem rendelkezik. Az 
alacsony képzettségő, segélybıl élı népesség aránya a városrészben megközelíti a városi 
átlag kétszeresét (41,6%). A foglalkoztatottak aránya nem éri el a 15-64 éves korosztály 
harmadát (31,7%), s még a viszonylag alacsony városi átlagtól is messze elmarad (44,0%), 
a városrészek között a legalacsonyabb. A foglalkoztatott nélküli háztartások aránya az egyik 
legmagasabb Békésen belül (55,3%), 7%-kal magasabb a városi átlagnál. Bár a 
városrészben 6 intézményt találtunk, ezek zöme az egészségügy-szociális szférához és a 
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helyközi-távolsági közlekedéshez kötıdik. A városrész társadalmi problémái 
visszatükrözıdnek a 3 évesnél fiatalabb gépjármővek alacsonyabb arányában is. Igaz, a 
városi átlagtól való elmaradás mértéke sokkal kisebb, mint azt a többi társadalmi indikátor 
figyelembe vételével elıre lehetett volna jelezni. A városrész térbeli elhelyezkedése miatt a 
Belváros intézményei Hatház lakosai számára csak részben jól elérhetık, a Szarvasi út és 
Táncsics utca külsı részén lakók számára ezek megközelítése idıigényes, nehézkes.  

A városrész területén a KSH a tömbszintő adatok alapján lehatárolt három, az 
antiszegregációs pályázatok szempontjából kiemelt területet, ahol a nem öregedı, vagy 
kiugróan fiatalos korszerkezet párosul az alacsony kvalifikációval, a rendszeres 
munkajövedelem hiányával, az alacsony foglalkoztatottsági rátával, valamint az alacsony 
komfortfokozatú lakások magas arányával. A három szegregátum mindegyike a Táncsics 
utca tengelyétıl nyugati irányban helyezkedik el, s a Békés-Murony vasútvonaltól északi 
irányban koncentrálódnak. 

Külterület 

Békés, mint alföldi mezıvárosi múlttal rendelkezı város még a 21. század elején is ıriz 
elemeket a településfejlıdés múltbéli szakaszaiból. Ezek egyike a 18. századi 
újjátelepüléstıl szinte folyamatosan zajló, kirajzás, mely kiterjedt tanyavilágot, majd a 
mezıgazdasági nagyüzemek mellett majorság típusú tömörüléseket alakított ki a város 
határában. Békés külterületén (VI., VII., VIII., IX. és X. kerületek) 2001-ben a népesség alig 
3%-a élt, ennek is fele a Békéscsaba felé esı határrészen (X. kerület). Az idıs tanyasi 
népesség folyamatos cserélıdését jelzi, hogy a lakónépesség korszerkezete alig tér el a 
városi átlagtól. Az iskolázottsági mutatók (46,6% a csak 8 osztályt végzettek aránya, 2,4% a 
befejezett felsıfokú végzettségőeké) azonban jelzik az eltérést. A legnagyobb különbség a 
lakások komfortosságában mutatkozik meg, a külterületi lakóegységek esetében tízbıl hét 
legfeljebb félkomfortos, vagy alacsonyabb fokozatba sorolható, szemben a város 24,4%-os 
átlagával. Tíz külterületi lakosból hat nem rendelkezik rendszeres munkajövedelemmel, s a 
15-59 évesek esetében bı egyharmaduk ezen túl legfeljebb általános iskolai végzettséget 
tud felmutatni. A foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves korosztályban közel 7%-kal 
alacsonyabb a városi átlagnál (de jócskán magasabb Hatház hasonló mutatójánál). A 
foglalkoztatott nélküli háztartások aránya azonban magas, pontosan megegyezik Hatház 
indexével. A külterületi lakossá szempontjából alapvetı a gépjármő megléte a város 
szolgáltatásainak és intézményeinek elérhetıségéhez. Ennek tükrében a 3 évesnél fiatalabb 
gépjármővek kiugróan alacsony aránya nem csupán az ott élık rosszabb anyagi 
lehetıségeire utal, hanem a belterület elérhetıségének korlátait is jelzi. A külterület esetében 
intézményt nem tudtunk beazonosítani. Ennek következtében az ott élık minden esetben a 
város belterületén fekvı intézményeket kell, hogy igénybe vegyék a szükségleteik 
kielégítésére. Bár a fontosabb tengelyeken a Belváros és a közelében elhelyezkedı többi 
intézmény könnyen elérhetı, az aszfaltozott utakra való feljutás még gépjármővel is gondot 
okoz az év jelentıs részében. A kiépített kerékpárutak hiánya pedig a személygépkocsi 
nélküli háztartások problémáit növeli. 

 



Békés Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája 

© MTA RKK Alföldi Tudományos Intézet 44

SWOT analízis – Városrészek 

Erısségek Gyengeségek 

• Funkciókban gazdag, a város nagy 
részérıl jól elérhetı Belváros 

• Gyors infrastruktúra-fejlesztés 2000 óta, 
látványosan javuló komfortossági mutatók 

• Világos elképzelések, kész tervek / 
koncepciók a városrészek távlati 
fejlesztésére 

• A városrészek közötti jövedelmi 
különbségek mérsékelt szintje 

• Belvárostól távol fekvı, intézményben 
szegény városrészek és külterület 

• Látványos különbségek az egyes 
városrészek életminıségi mutatóiban 

Lehetıségek Veszélyek 

• Út- és járdafejlesztések révén az 
intézmények jobb elérhetıségének 
biztosítása 

• Kerékpárút-hálózati fejlesztések révén a 
külterület és a belterület életminıségének 
közelítése 

• Közterületek (parkok, játszóterek, 
sportpályák) és zöldterületek fejlesztése 
révén a helyi kötıdés erısítése és az 
életminıség fejlesztése 

• Az intézményhálózat ésszerőbb 
elhelyezése révén a Belváros forgalmi 
terhelésének szétterítése, a zsúfoltság 
csökkentése 

• Több városrész esetében jól 
megfogalmazható helyi karakter, erre 
építhetı fejlesztési lépések 

• Városperemi fejlesztések a gazdasági 
aktivitás élénkítése, valamint a 
lakásállomány minıségi fejlesztése 
céljából 

• Szegregálódó lakóterületek, elsısorban 
Hatház városrészben, valamint a városi 
belterület déli peremén 
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STRATÉGIA 

Hosszútávú jöv ıkép 

Békés váljék olyan „lakható várossá”, mely csábító környezetet teremt a helyben lakók és az 
idelátogatók számára egyaránt. Ennek keretében új munkahelyek teremtésével, a helyi 
foglalkoztatás erısítésével, a helyi népesség tudásszintjének emelésével a gazdasági 
versenyképességet kell javítani; a kistérségi vezetı szerep erısítésével a város vonzásterét 
erısíteni, az infrastrukturális és személyi kapacitás fejlesztések révén az ügyfélbarát 
ügyintézés feltételeit erısíteni; a lakosság rekreációs igényeit kielégíteni és a város 
ismertségét növelni a helyi rendezvényeken és a városi környezet minıségi fejlesztésén 
keresztül, a turisztikai lehetıségek teljesebb kihasználása, a tágabb és szőkebb térségi 
együttmőködés és hálózatok révén. 

Célpiramis – A jöv ıbeni fejlesztési irányok meghatározása 

Átfogó cél 

A Közép-Békési-Centrumtérség tagjaival stratégiai partnerségben a város helyi és térségi 
szerepköreinek erısítése, a „lakható város” cél elérése érdekében. 

Középtávú (városi) célok 

2. A helyi gazdaság erısítése új munkahelyek létesítésén, a versenyképesség erısítésén, a 
humán bázis fejlesztésén és a turisztikai potenciál kihasználásán keresztül 

Indikátorok: 

Fürdıfejlesztés 
Gyógyközpont fejlesztése 
Dánfok Üdülıközpont fejlesztése 
Barnamezıs iparterület rehabilitációja 
Új, zöldmezıs iparterületek kijelölése, infrastrukturális háttér megteremtése 
A szakképzés helyi bázisának erısítése 

3. A városkép és az elérhetı szolgáltatások új minıségi szintre emelése, a környezet 
állapotának javítása, a leszakadó rétegek, hátrányos helyzető csoportok újra-integrációja  

Indikátorok: 

 Országos és helyi védettségő épületek fokozatos felújítása 
 Intézmény-fejlesztési program 

e-közigazgatás megteremtése 
 telefonos ügyfélszolgálat bevezetése a Polgármesteri Hivatalban 
 zöldterület rekonstrukció 
 felhagyott temetık kegyeleti parkká alakítása 
 sportpályák, játszóterek fejlesztése 
 közoktatási esélyegyenlıségi terv végrehajtása 
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4. A város térségi szerepköreinek és térségi együttmőködési hálózatainak újra-
fogalmazása, érdekeinek érvényesítése 

Indikátorok: 

Kistérségi szintő szolgáltatások fejlesztése, koncentrált elhelyezése 
A KBC-térség fejlesztési stratégiája és operatív programok egyeztetése, 
aktualizálása 
A többcélú kistérségi társulásban rejlı lehetıségek maradéktalan 
kihasználása 

Városrészi célok 

Belváros – magas színvonalú, városi és térségi szolgáltatásokat nyújtó, a KBC-társközponti 
szerephez méltó, élhetı, szolgáltató Belváros kialakítása 

• Kistérségi intézmény rendszer színvonalas, térben koncentrált elhelyezése, a 
megfelelı elérhetıség biztosítása 

• 243 fm útalap létesítése 

• 237 fm aszfaltburkolat kiépítése 

• 1 db akadálymentesített, fedett buszváró kiépítése 

• 3db mőemlék épület felújítása, legalább 2 db helyi védelem alatt álló épület felújítása, 
magánerıs felújítások további támogatása 

• Legalább 150db új parkoló kialakítása 

• 3db új, vagy EU-konform játszótér kialakítása (Erzsébet liget 1db, Karacs Teréz u. 
1db, Kossuth L. u. 1 db) 

• Legalább 250m2 új városi közterület kialakítása 

• Legalább 50 fıs ifjúsági közösségi tér kialakítása 

• A civil közösségi tér növelése 1500m2-rel 

• A díszburkolatos gyalogos- és kerékpáros felület növelése legalább 400m2-rel 

• 1db új közösségi, ifjúsági egyedi attrakció kialakítása 

• Élıvíz-csatorna alkalmassá tétele a csónak, kajak és kenu-forgalomra 

Újváros – a lakossági infrastruktúra és a közterek fejlesztése révén az életminıség javítása, 
a gazdasági aktivitás fokozása az elérhetı munkahelyek számának növelésén keresztül, a 
lakosság iskolázottsági és képzettségi szintjének emelése 

• 1734 fm útalap létesítése 

• 2379 fm pormentesített út építése 

• 2 db akadálymentesített, fedett buszváró kiépítése 

• 1 db játszótér építése (Fáy András u. 1 db.)  

• 643 m2 új zöldfelület kialakítása 

• Újvárosi katolikus és görögkeleti temetık rehabilitációja 

• 41 db fedett buszmegálló kialakítása 

Borosgyán-Malomasszonykert – a lakossági infrastruktúra és a közterek fejlesztése révén az 
életminıség javítása, a kialakult szegregátum problémáinak kezelése, a peremen 
kialakítandó új iparterület révén a gazdasági aktivitás fokozása és a munkahelyek számának 
növelése, a lakóterület növelése révén a városi népességvesztés csökkentése, a lakosság 
iskolázottsági és képzettségi szintjének emelése 
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• 4 db akadálymentesített, fedett buszváró kiépítése 

• 3591 fm útalap létesítése 

• Új zöldmezıs iparterület létesítése (a külterületet is érintve) 38 ha-on 

Malomvég – a Városi Fürdı fejlesztése révén a turisztikai és gyógyászati szerepkörök 
erısítése, a városrész köztereinek és infrastruktúrájának fejlesztése, a Fürdıt támogató 
rekreációs és szabadidıs szolgáltatások fejlesztése, a lakosság iskolázottsági és képzettségi 
szintjének emelése 

• 4032 fm aszfaltburkolat kiépítése 

• 776 fm útalap létesítése 

• 4 db akadálymentesített, fedett buszváró kiépítése 

• 1 db játszótér építése (Petıfi S. u. végén 1 db)  

• Gyógycentrum fejlesztése a Városi Fürdı területén 

Dánfok – az üdülıterület minıségi fejlesztése, az infrastrukturális hiányok oldása, a távlati 
fejlesztési tervek kidolgozása és végrehajtása a területre 

• 366 fm aszfaltburkolat kiépítése 

• 2730 fm útalap létesítése 

• 1 db akadálymentesített, fedett buszváró kiépítése 

• Strandfürdı és Dánfoki Üdülıcentrum fejlesztése 

• Lakóterület fejlesztés elıkészítése 

Bánhida – a lakossági infrastruktúra és a közterek fejlesztése révén az életminıség javítása, 
a gazdasági aktivitás fokozása az elérhetı munkahelyek számának növelésén keresztül, a 
lakosság iskolázottsági és képzettségi szintjének emelése 

• 2619 fm aszfaltburkolat kiépítése 

•  2292 fm útalap létesítése 

• 5 db akadálymentesített, fedett buszváró kiépítése 

• Csónakház fejlesztése a Körösök Völgye Natúrpark-hoz kapcsolódóan 

Szécsénykert – a lakossági infrastruktúra és a közterek fejlesztése révén az életminıség 
javítása, a peremen kialakított iparterület revitalizálása révén a gazdasági aktivitás fokozása 
és a munkahelyek számának növelése, a lakóterület növelése révén a városi 
népességvesztés csökkentése, a lakosság iskolázottsági és képzettségi szintjének emelése 

• 2879 fm aszfaltburkolat kiépítése 

• 2572 fm útalap létesítése 

• 3 db buszváró kiépítése 

• 2 db játszótér építése (Veres Péter tér 2db)  

• Barnamezıs iparterület újrahasznosítása 

Ibrány – a lakossági infrastruktúra és a közterek fejlesztése révén az életminıség javítása, a 
gazdasági aktivitás fokozása az elérhetı munkahelyek számának növelésén keresztül, a 
szociális integrációra kijelölt területen a szegregátum kialakulásának megelızése, a 
lakosság iskolázottsági és képzettségi szintjének emelése 

• 3422 fm aszfaltburkolat kiépítése 

• 2737 fm útalap létesítése 

• 7 db akadálymentesített, fedett buszváró kiépítése 
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Hatház – a lakossági infrastruktúra és a közterek, zöldterületek (pl. temetı rehabilitáció) 
fejlesztése révén az életminıség javítása, a peremen kialakított iparterület revitalizálása és 
új ipari terület kialakítása révén a gazdasági aktivitás fokozása és a munkahelyek számának 
növelése, a kialakult szegregátumok problémáinak kezelése, a tömbház-rehabilitáció 
elindítása, a lakosság iskolázottsági és képzettségi szintjének emelése 

• 4127 fm aszfaltburkolat kiépítése 

• 3916 fm útalap létesítése 

• 7 db buszváró kiépítése 

• 3 db játszótér építése (Ady E.u. 3. 1 db, Ady E. u. 5. 1 db, Vásárszél u. 1 db.)  

• Békés-Murony kerékpárút 1. ütem kivitelezése, 2700 fm-en (Oncsa telepig, részben 
külterületet érintve) 

• Rózsa (református) temetı rehabilitációja 

• Paneles technológiával épült tömbházak felújításának indítása 

• Barnamezıs iparterület rehabilitációjának ösztönzése, új, zöldmezıs ipari-szolgáltatói 
terület kialakítása összefüggı 10 ha-os területen (részben külterület) 

Külterület – az alapvetı infrastrukturális hiányok oldásával, a mobilitás feltételeinek 
javításával, az új iparterületeken létrejött új munkahelyek elérhetıvé tételén keresztül az 
életminıségben meglévı különbségek mérséklése, a lakosság iskolázottsági és képzettségi 
szintjének emelése 

• Békés-Mezıberény kerékpárút kivitelezése, 6900 fm-en 

• 15 db akadálymentesített, fedett buszváró kiépítése 

• Kishajó kikötı fejlesztése a Körösök Völgye Natúrpark-hoz kapcsolódóan 

• Belvíz-elvezetés minıségének javítása 

 

A stratégia koherenciája, konzisztenciája 

Illeszkedés, összhang a településfejlesztési koncep cióval, településrendezési 
tervvel 

A Békés város számára készített Integrált Városfejlesztési Stratégia teljes mértékben 
illeszkedik a város hatályos fejlesztési és rendezési dokumentumaival, ezen belül is 
különösen: 

1. Békés Város Településfejlesztési Koncepciójával (2007. március) 

2. Békés Város Gazdasági Programjával (2007. március) 

3. Békés Város Rendezési és Szabályozási Tervével (2006.) 

4. Békés Város Egészségügyi Szakmai Programjával (GKI Egészségkutató Intézet, 2004. 
augusztus) 

5. Békés Város vagyongazdálkodási tárgyú helyi rendeleteivel  

6. Békés Város környezetvédelmi célú helyi rendeleteivel 
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Célrendszer koherenciája 

A célrendszer teljes mértékben levezethetı a város hosszútávú jövıképébıl. Az átfogó cél 
kijelöli az általános 15-20 éves fejlesztés elvi kereteit, a városi szintő célok az ennek 
megvalósítását szolgáló 7-8 éves idıtávban reálisan indítható fejlesztési irányokat jelölik 
meg. A városrészi programok keretet adnak a fejlesztések térbeli megvalósításának 
elhelyezéséhez és ütemezéséhez. 

Agglomerációs együttm őködés  

Békés esetében az agglomerációs együttmőködésnek van relevanciája, hiszen a város tagja 
egy tágabb várostérségnek (Közép-Békési-Centrumok), melynek egyik alcentruma. A KBC-
térség Békés megye egyértelmő fejlesztési centruma, egyben a Dél-Alföld régió fejlesztési 
alpólusa, s a DKMT Eurorégió egyik fejlesztési alpólusa is. 

Az együttmőködés kereteit, s egyben Békés Város szerepét az együttmőködésben a KBC-
térség Fejlesztési Stratégiája (2006 március), valamint a KBC Fejlesztési Alpólus Stratégiája 
(2006 november) jelöli ki. 

Környezeti állapotban bekövetkez ı veszteség és ennek kompenzálása 

A tervezett fejlesztések a hosszútávú jövıkép és az alapcél értelmében nem jár(hat)nak a 
környezeti állapot degradációjával, a fejlesztések horizontális célja a környezeti állapot 
javítása, az életminıségi mutatók minıségének emelése. 

Akcióterületek kijelölése 
Békés Város Önkormányzata a pályázat beadásához készítendı Integrált Városfejlesztési 
Stratégia részeként kijelölte azokat az akcióterületeket, melyeken a következı 7-8 év 
távlatában érdemi fejlesztési tevékenységet kíván indítani. (9. ábra) A területek a 
következık: 

1. Belváros fejlesztési akcióterület (lehatárolását lásd a mellékelt térképvázlaton), célja a 
városi és kistérségi funkciókat maradéktalanul és zökkenımentesen ellátni képes, a helyi 
lakosok és a városba látogatók számára egyaránt vonzó városközpont kialakítása. 

2. Tömbház rehabilitáció akcióterülete, a zömében nagypaneles technológiával épített 
lakások fizikai megújítása, a közterek állapotának javítása céljából. 

3. Fürdı fejlesztés akcióterület, célja a városi fürdı és tágabb (különös tekintettel a 
Belvároshoz csatlakozó részek) turisztikai és gyógyászati fejlesztése. 

4. Szociális rehabilitáció akcióterülete, célja a városon belül térben koncentráltan megjelenı 
hátrányos, halmozottan hátrányos helyzető csoportok életminıségének fokozatos 
közelítése a város átlagos szintjéhez erıs partnerséggel az önkormányzat, az érintett 
lakosság és az esélyegyenlıség terén aktív civil szervezetek, az intézmények (oktatási, 
szociális, képzı) összefogásával, célzott infrastrukturális hálózatok és közterületek 
fejlesztésével, a lakások komfortfokozatának emelésére, az tanulási és munkavállalási 
hajlandóság ösztönzésén keresztül. 
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9. ábra: Fejlesztésre kijelölt indikatív akcióterületek Békésen 
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5. Dánfoki üdülıközpont akcióterület, célja a turisztikai hasznosítás színvonalának emelése, 
a lakóterületek kiterjesztése és a minıségi lakáskínálat (lakópark) fejlesztése, a helyben 
elérhetı infrastruktúra és szolgáltatások mennyiségi és minıségi fejlesztése. 

6. Iparterület 1. (nyugati) akcióterület, célja a temetıktıl nyugatra esı barnamezıs ipari 
terület újrahasznosítása, a településrész infrastrukturális fejlesztése, a lakóterületekbe 
ékelıdı ipari tevékenység vonzása a korszerően kialakítandó új telephelyekre. 

7. Iparterület 2. (déli) akcióterület, célja a Békést Békéscsabával összekötı 470-es fıút 
tengelye mentén új, nagybefektetık vonzására is alkalmas zöldmezıs ipari-szolgáltató 
terület kialakítása, illeszkedve a tágabb zóna spontán átalakulási folyamataihoz, s azt 
ésszerő mederbe terelve szabályozni. 
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ILLESZKEDÉS, MEGVALÓSÍTHATÓSÁG 

A stratégia megvalósíthatósága 

Ingatlangazdálkodási terv 

Az ingatlangazdálkodási terv célja, hogy a város a meglévı ingatlanjait stratégiai és nem ad-
hoc gazdálkodás keretében hasznosítsa. Mind a forgalomképes, mind a forgalomképtelen 
állomány esetében láttatni kell, hogy az miként állítható a városfejlesztı célok szolgálatába. 
E tervben az Önkormányzat körvonalazza, hogy a fejlesztési területekhez kapcsolódó 
ingatlantulajdonát milyen módon kívánja hasznosítani, mi az értékesíthetı és a rehabilitációs 
célok elérésére bevonható vagyon, mely elemeket kíván hosszú távon önkormányzati 
tulajdonban és kezelésben megtartani.  

Az önkormányzati ingatlanvagyon fıbb adatai 

Békés város ingatlanvagyonának felmérése 2003 során történt meg, azóta átfogó 
vagyonleltár nem készült, de az aktuális változtatásokat és átvezetéseket a rendszerben 
folyamatosan megjelenítik (4. táblázat).  

4. táblázat: Összefoglaló adatok Békés város ingatlanvagyonáról 

Kategória 5 3 2 1 Összesen 
Négyzetméter 1001710 397745 1469705 4441463 7310623 
Ingatlanok száma (db) 160 85 259 874 1378 

ebbıl önkormányzati 987959 395798 1469705 4441463 7294925 
önkormányzati % 98,63 99,51 100,00 100,00 99,79 

Bruttó érték (mFt) 1524,5 4527,0 865,8 5094,9 12012,2 
ebbıl önkormányzati 1512,5 4505,4 865,8 5094,9 11978,6 

önkormányzati % 99,21 99,52 100,00 100,00 99,72 
Nettó érték, 2003 2607,8 8149,8 843,6 6477,2 18078,4 

ebbıl önkormányzati 2580,3 8106,7 843,6 6477,2 18007,8 
önkormányzati % 98,85 99,47 100,00 100,00 99,61 

Becsült nettó érték, 2008 3400 10600 1100 8400 23500 
Forrás: Vagyonkataszter, Békés Város. 

A város ingatlanvagyonának legmobilabb rétegét az 5. kategóriába sorolt, forgalomképes 
ingatlanok jelentik. Az e körbe sorolt ingatlanok bruttó értéke meghaladja az 1,5 Mrd Ft-ot, 
nettó értéke már 2003-ban felülmúlta a 2,6 milliárdot, mely 2008-ra nagyjából (az 
amortizációs rátát és az ingatlanok árának átlagos emelkedését is figyelembe véve) 
nagyjából 3,4 milliárdra emelkedhetett. A város forgalomképes ingatlanvagyonában 
összesen 4 elemben van vegyes tulajdon, ebbıl egyben 75%-os, egyben 69%-os az 
önkormányzati tulajdonrész, így ezek esetében egy fejlesztési folyamat elindításához Békés 
város elhatározása önmagában is elégséges. A vagyoni részesedés növelése egyelıre nem 
kívánatos. Egy esetben – egy kisértékő ingatlannál – a város vagyoni részesedése 1,3%-ra 
tehetı, itt semmiféle érdemi lépést az önkormányzat nem tud tenni a meghatározó 
tulajdonostársak egyetértése nélkül. Célszerő volna egy portfólió-tisztítás keretében e 
vagyonelem értékesítése. A negyedik esetben az önkormányzat részesedése 23%-os, itt is 
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érdemes megfontolni az önkormányzati tulajdoni hányad értékelését, ha a többi 
tulajdonossal a fejlesztési célú egyeztetések vontatottan haladnának. Az ingatlani csoport 
szabadon értékesíthetı, vagy megterhelhetı jelzáloggal, ami az önkormányzati fejlesztések 
önerı biztosításának egyik fontos eleme. Ugyanakkor hasznosításuk, bérletbe adásuk is 
folyamatos bevételt eredményezhet (legalábbis az ingatlanok egy csoportja esetében). 

A korlátozottan forgalomképes kategória (3.) kisebb számú, de nagyobb bruttó és nettó 
értékő vagyonelemeket tartalmaz. A 85 ingatlan 4,5 milliárdot meghaladó bruttó és 8 
milliárdnál magasabb nettó értékkel rendelkezett, ez a becslések szerint 2008-ra elérhette a 
10,6 milliárdot is. Az önkormányzati tulajdon két eset kivételével 100%-os, egyik esetben 
(nyugdíjas ház) 57% Békés város tulajdoni hányada, a másikban (irodaház) 70%. Utóbbi 
esetben a kisebbségi tulajdonossal való egyeztetés nyomán szóba kerülhet a portfólió 
tisztítás, azaz a tulajdoni hányad emelése. E vagyonelemek, bár forgalmi képességüket 
törvényi szabályozás korlátozza, az egyes önkormányzati fejlesztési lépések önerejének 
biztosításához jelzáloggal megterhelhetı elemként bármikor igénybe vehetık. 

A vagyonelemek harmadik rétegét adják a forgalomképtelen, de helyi rendeleti szabályozás 
alá esı ingatlanok, melyek magas számuk (259 db) ellenére meglehetısen szerény értéket 
képviselnek: bruttó és nettó értékük nem éri el a 0,9 milliárdot, ami 2008-ra sem 
emelkedhetett 1,1 milliárd Ft fölé. E vagyonelem-csoport jelentıségét az adja, hogy 
besorolását az Önkormányzat megváltoztathatja, így esetleges átsorolás (pl. a korlátozottan 
forgalomképes körbe) további bázisa lehet a fejlesztési hitelek jelzálog-fedezetének. E 
csoport esetében nem jelenik meg nem önkormányzati tulajdon, ami a késıbbi hasznosítást 
jelentısen egyszerősíti. 

A vagyonelemek negyedik – Békés városban is jelenlévı – csoportja a forgalomképtelen 
ingatlani kör. Az ingatlanok darabszáma (874), bruttó és nettó értéke (közel 5,1, illetve 6,5 
milliárd Ft) alapján komoly értéket képvisel, ám a helyi fejlesztések szempontjából mégsem 
tekinthetık mobilizálható elemnek. Ezért a 2008-ra becsült 8,4 milliárdos vagyontömegnek 
helyi fejlesztési jelentısége csak akkor lehet, ha országos szintő döntés révén egyes elemek 
hasznosítása helyi kompetenciába kerül. Az önkormányzati tulajdoni hányad minden 
vagyonelem esetében 100%-os. 

Az önkormányzati fejlesztések szempontjából tehát az 5., 3. és 2. kategóriák vagyonelemei 
vehetık számításba, összesen több mint 500 ingatlan, 2008-as becsült értéken nagyjából 15 
milliárd Ft összvolumenben. 
 

Sajátos, hogy a városi ingatlanvagyon zöme intézményi épületekben testesül meg, amint azt 
a nagy egyedi értékő ingatlanokat bemutató táblázat is jelzi. 

A 2008-ra egyenként legalább 100 millió Ft becsült értékkel rendelkezı ingatlanok (5., 3. és 
2. kategóriából) a forgalomképes vagyon (5. kategória) háromötödét fedik el értékben, a 
korlátozottan forgalomképes csoport esetében a nettó értékben hasonló, bruttó értékben 
40% körüli arányt képviselnek a fenti ingatlanok. A forgalomképes ingatlanvagyon esetében 
(összevonás után) összesen öt, a korlátozottan forgalomképesek esetében mindössze 18 
ingatlan koncentrálja a vagyon meghatározó hányadát. A 2. kategória esetében a nagy 
elemszám és a relatíve alacsony vagyonérték miatt nem volt e kategóriába esı ingatlan. 
Ezzel együtt a fenti 23 ingatlan a városi teljes ingatlanvagyon nettó értékének bı harmadát 
lefedi, ami egyik oldalról jelzi a koncentráció magas szintjét, másrészt a városi 
ingatlanvagyon széttagoltságát is (5. táblázat). 
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5. táblázat: Nagy értékő egyedi ingatlanok 

Megnevezés Cím Forgalom-
képesség 

Bruttó  
érték,  
2003 

% Nettó  
érték,  
2003 

% 

Többszintes lakóház Ady E. 6. 5 36,9   133,7   
Üdülıközpont Dánfok 5 463,4   663,5   
Téglagyár 2 telek egyben   5 469,7   466,4   
Lakóház Veres P. 9. 5 30,6   100,2   
Vállalkozói központ Verseny 4. 5 24,5   137,2   
     1025,1 67,24 1501,0 57,56 
Szeretetotthon Farkas Gy. 2. 3 149,8   421,7   
Középiskola 2 épülete egyben Hızsı 39. 3 237,8   591,9   
Mővelıdési ház Jantyik M. 11. 3 388,3   1159,6   
Iskola József A. 12. 3 75,5   322,2   
Orvosi rendelı József A. 5. 3 63,5   165,8   
Strandfürdı Kırösi Cs.S. 14. 3 113,6   149,2   
Zeneiskola Petıfi S. 1. 3 14,7   118,0   
Polgármesteri Hivatal Petıfi S. 2. 3 100,4   389,5   
Városháza Petıfi S. 4. 3 19,5   181,8   
Kollégium Petıfi S. 7-9. 3 137,1   253,8   
Iskola Rákóczi F. 8. 3 15,9   100,5   
Iskola Szánthó A. 10. 3 89,6   339,1   
Iskola Szánthó A. 3. 3 55,0   309,7   
Kollégium Szánthó A. 8. 3 28,2   95,5   
Sporttelep Szarvasi 34. 3 93,1   125,0   
Régi mővelıdési ház Széchenyi I. 4. 3 50,8   216,8   
Múzeum, borozó Széchenyi I. 6. 3 31,4   135,5   
Középiskola Vásárszél 6. 3 28,7   87,2   
     1692,9 37,40 5162,8 63,35 
ÖSSZESEN    2718,0 22,63 6663,8 36,86 
Forrás: Vagyonkataszter, Békés Város. 

Az egyes városrészek ingatlanvagyona 

A városi ingatlanvagyon városrészi elemzése kapcsán a nyilvántartás sajátos rendszere nem 
tette lehetıvé a vagyonelemek teljeskörő besorolását. Számos ingatlan esetében (különösen 
nagy számban éppen az 5. kategória esetében) a cím megállapítását adathiány teszi 
lehetetlenné. Másik probléma, hogy minden kategória esetében a vagyonelemek jelentıs 
hányada a Polgármesteri Hivatal címe (Petıfi u. 2.) alá van besorolva. Ezzel együtt a 
ténylegesen besorolt 135 ingatlan, bár alig 10%-át teszi ki az önkormányzati tulajdonú 
ingatlanoknak (az 5., 3. és 2. kategóriába soroltaknak nagyjából egyharmadát), bruttó 
értékük meghaladja a teljes vagyon 25, közelíti a forgalomképes ingatlanok 65, a 
korlátozottan forgalomképesek 45%-át. A nettó értékek esetében még kedvezıbb a 
reprezentáció, hiszen a forgalomképes ingatlanok közel 85, a korlátozottan forgalomképesek 
73%-a megjelenik a listán (6. táblázat).  
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6. táblázat: Békés város ingatlanvagyona városrészenként 

Városrész 5 3 2 Összesen 
Belváros, br.érték (mFt), 2003 129,0 1263,0 57,3 1449,3 
Belváros, net.érték (mFt), 2003 407,7 4175,4 35,8 4618,8 
Belváros, db 10 26 2 38 
Újváros, br.érték (mFt), 2003 20,7 22,5   43,2 
Újváros, net.érték (mFt), 2003 46,2 67,8   114,0 
Újváros, db 3 3   6 
Malomasszonykert, br.érték (mFt), 2003 5,1 17,9   23,0 
Malomasszonykert, net.érték (mFt), 2003 5,1 67,7   72,9 
Malomasszonykert, db 3 1   4 
Malomvég, br.érték (mFt), 2003 145,1 29,6   174,7 
Malomvég, net.érték (mFt), 2003 278,7 117,2   395,9 
Malomvég, db 7 6   13 
Bánhida, br.érték (mFt), 2003 5,3 44,2   49,5 
Bánhida, net.érték (mFt), 2003 5,3 44,2   49,5 
Bánhida, db 4 3   7 
Szécsénykert, br.érték (mFt), 2003 41,0 436,9 0,3 478,2 
Szécsénykert, net.érték (mFt), 2003 132,6 1089,1 0,9 1122,6 
Szécsénykert, db 10 8 1 19 
Ibrány, br.érték (mFt), 2003 37,8 36,0   73,8 
Ibrány, net.érték (mFt), 2003 75,7 68,4   144,1 
Ibrány, db 6 2   8 
Hatház, br.érték (mFt), 2003 127,9 168,1 17,1 313,0 
Hatház, net.érték (mFt), 2003 449,9 298,8 17,1 765,8 
Hatház, db 13 6 3 22 
Dánfok, br.érték (mFt), 2003 467,0 1,8   468,8 
Dánfok, net.érték (mFt), 2003 661,6 4,0   665,6 
Dánfok, db 2 1   3 
Külterület, br.érték (mFt), 2003 9,0 4,5   13,5 
Külterület, net.érték (mFt), 2003 9,1 4,9   14,0 
Külterület, db 14 1   15 
ÖSSZESEN, br.érték (mFt), 2003 987,9 2024,4 74,7 3087,0 
bruttó érték, % 64,80 44,72 8,63 25,70 
ÖSSZESEN, net.érték (mFt), 2003 2206,8 5937,5 53,8 8198,1 
nettó érték, % 84,62 72,85 6,38 45,35 
ÖSSZESEN, db 72 57 6 135 
darabszám, % 45,00 67,06 2,32 9,80 
Forrás: Vagyonkataszter, Békés Város. 

Látható, hogy a városi tulajdonú ingatlanok legnagyobb számban a Belvárosban (38 db), 
Malomvégen (13 db), Szécsénykertben (19 db), Hatházon (22 db) és a külterületen (15 db) 
koncentrálódnak. Értéket tekintve - itt a 2003-as év nettó értéket tekinthetjük irányadónak – a 
Belváros (4,6 milliárd) után Szécsénykert (1,1 milliárd), Hatház (0,8 milliárd) és Dánfok (0,7 
milliárd) és Malomvég (0,4 milliárd) következik. Szécsénykert helyzete annyiban sajátos, 
hogy a vagyonérték döntı hányada a területén lévı középiskolához kapcsolódik, a többi 
ingatlan együttes értéke az iskola értékének csupán töredéke. Hatház esetében a 
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vagyonérték zöme a tömblakásos társasházakban meglévı önkormányzati tulajdonhoz 
kapcsolódik, míg a Belvárosban a vagyon zöme intézményekben testesül meg. A Belváros 
esetében mind az ingatlanok magas száma, mind a nettó vagyonérték volumene 
elégségesnek látszik a pályázatban benyújtandó tevékenységek támogatására. 

Az akcióterületeken lévı önkormányzati tulajdonelemek 

A város indikatív akcióterületein fekvı ingatlanvagyon tudná közvetlenül támogatni a város 
fejlesztési elképzeléseit. Ennek tükrében az alábbi táblázatból kiderül, a Belváros mellett a 
Városi Fürdı és Gyógycentrum fejlesztését (Fürdı – AT), a paneltechnológiával épült 
lakások felújítását (Tömbház – AT), valamint a Dánfoki Üdülıcentrum fejlesztését (Dánfok – 
AT) támogatja meg jelentısebb léptékő önkormányzati ingatlanvagyon. Míg az új 
iparterületek kialakítása esetében a nem beazonosítható ingatlanok egy része támogathatja 
(a táblázatban feltüntetett elemek mellett) a fejlesztéseket, az Iparterület I. esetében a 
barnamezıs ipari területek rehabilitációja csak a meglévı tulajdonosokkal partnerségben 
képzelhetı el. A szociális rehabilitáció akcióterület esetében a városi közvetlen vagyoni 
részesedés csekély, ezen belül a mobilizálható elemek száma és értéke is marginális. Itt 
nem elsısorban az ingatlanokon végrehajtott fizikai fejlesztések továbbgyőrőzı hatása 
várható, hanem a társadalmi tartalmú, esélyegyenlıséget és életminıséget javító 
befektetések számára kell – elsısorban nem az akcióterületen fekvı ingatlanok bevonásával 
– a pályázati önerıt biztosítani (7. táblázat). 

7. táblázat: Békés város ingatlanvagyona az akcióterületeken 

Akcióterület 5 3 2 Összesen 
Belváros - AT, br.érték (mFt), 2003 129,0 1249,5 57,3 1436,8 
Belváros - AT, net.érték (mFt), 2003 407,7 4137,4 35,8 4580,8 
Belváros - AT, db 10 24 2 36 
Tömbház - AT, br.érték (mFt), 2003 81,1 58,5 0,2 139,8 
Tömbház - AT, net.érték (mFt), 2003 275,9 141,2 0,2 417,3 
Tömbház - AT, db 4 2 1 7 
Fürdı - AT, br.érték (mFt), 2003 119,8     119,8 
Fürdı - AT, net.érték (mFt), 2003 174,0     174,0 
Fürdı - AT, db 2     2 
Dánfok - AT, br.érték (mFt), 2003 467,0 1,8   468,8 
Dánfok - AT, net.érték (mFt), 2003 661,6 4,0   665,6 
Dánfok - AT, db 2 1   3 
Temetı - AT, br.érték (mFt), 2003       0 
Temetı - AT, net.érték (mFt), 2003       0 
Temetı - AT, db       0 
Iparterület I. - AT, br.érték (mFt), 2003 12,8 10,4   23,2 
Iparterület I. - AT, net.érték (mFt), 2003 26,6 15,8   42,4 
Iparterület I. - AT, db 3 1   4 
Iparterület II. - AT, br.érték (mFt), 2003 9,6     9,6 
Iparterület II. - AT, net.érték (mFt), 2003 9,6     9,6 
Iparterület II. - AT, db 3     3 
Szociális rehab. - AT, br.érték (mFt), 2003 8,0 4,3 10,4 22,7 
Szociális rehab. - AT, net.érték (mFt), 2003 17,5 7,5 10,4 35,4 
Szociális rehab. - AT, db 6 1 1 8 
Forrás: Vagyonkataszter, Békés Város. 
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Ingatlangazdálkodási stratégia 

A város tulajdonában levı ingatlanok közül összesen két esetben van jelzálog terhelés. Az 
Erzsébet ligetben fekvı Bagoly vendéglı esetében a 25 millió Ft értékő jelzálogjog törlése 
most van folyamatban, mert az ingatlan eladása folyik. A másik esetben a Dánfoki 
Üdülıközpont tulajdoni lapján jelenik meg 515 millió Ft értékő jelzálogjog, melynek jogosultja 
az ERSTE Bank Hungary Rt. (Békési Víziközmő Társulás kapcsán tett kezességvállalás), 
valamint az ÉGÁZ-DÉGÁZ Gázszolgáltató Zrt., vezetékjog címén (a Dánfok városrész 
területén kiépítendı gázhálózat szolgalmi jogáról van szó). 

A beadandó pályázathoz kapcsolódóan az Önkormányzat tervezi egyes vagyonelemek 
értékesítését, zömmel a Belváros-Akcióterületen belül. Az Élıvíz-csatorna mellett elterülı 
üres telek rétékesítésébıl nagyjából 90 millió Ft bevételre számítanak (7 ezer nm), a Petıfi 
utcai volt iskola eladásából 20 millió Ft-ot remélnek, s további, részben az Akcióterületi két 
tömbben fekvı 10-12 önkormányzati bérlakás értékesítésébıl további 60 millió Ft bevételt 
várnak. A Bíróság épülete mögötti önkormányzati tulajdonú építésre kijelölt telkek kialakítása 
egyben a létrehozandó Városfejlesztı Társaság tárgyi apportja is volna, melyet a Társaság 
eladásra, vagy fejlesztésre venne át a Város vagyonából. 

Ingatlan vásárlására a Bírósági épület mögött a Fekete-Körös sorra kifutó ingatlanok 
esetében, a Szabályozási Tervben kijelölt területen telekrészek vásárlása, illetve szükség 
esetén kisajátítása révén kerülhet sor, 50-60 millió Ft értékben. A Képviselıtestületi 
elıterjesztés elkészült, indítása a pályázat sikerének függvényében várható. A Belváros-
Akcióterület peremén a Csíkos utca végén tervezett közlekedési rend átalakítás (körforgalom 
létesítése) kapcsán szükséges résztelkek vásárlása, nagyjából 3 millió Ft értékhatárig. A 
Városháza udvarán átvezetı új utca kialakításához szükséges magántulajdonú telekrész 
megvásárlása, nagyjából 1,5 millió Ft értékben. 

Átsorolási és közterület eladási lépéseket nem terveznek, részben a vagyon csökkenése, 
részben a hosszas adminisztratív átfutás miatt (még a Szabályozási Terv módosítása is 
szükségesség válna). A forgalomképtelen vagyonelemek közül a közmővek – víz, csatorna, 
csapadékvíz-elvezetés – (legidısebbek a városon belül) korszerősítése várható, míg a 
forgalmi rend átalakítása kapcsán egyes útszakaszok, járdák, parkoló-területek fejlesztése 
van betervezve. A zöldterületek fejlesztésére létezik kidolgozott koncenpció (pl. az Élıvíz-
csatorna belterületi szakaszának szőkítése révén nyert területsávok parkosítása, fásítása), 
melyhez szükségessé válhat a még állami tulajdonban lévı vagyonelemek önkormányzati 
tulajdonba való átadása-átvétele.  

Az ingatlanok forgalmazását, bıvítését a helyi és országos mőemlékvédelmi elıírások 
korlátozzák, ennek kapcsán különösen a Jantyik Mátyás utcában tervezett fejlesztéseket 
kellett újragondolni. 

Nem fejlesztési célú tevékenységek 

Tervalku részeként a magántıkével végrehajtott fejlesztési lépésekért cserében a Város 
engedményeket tehet a szabályozási elıírásokból. A magántıke mobilizálása érdekében a 
Város kész a vagyonhasznosításról szóló rendelet érdemi módosítására, melyben helyi 
adókedvezmények, építési illeték kedvezmények egyedi esetben történı biztosításával 
kívánják fokozni a magántıke aktivitását az indítandó fejlesztések iránt. 

A Város marketing stratégiája elkészült, a verzió hatályos. A DAROP pályázathoz 
kapcsolódóan tervbe vették a dokumentum aktualizálását, hogy a fejlesztéssel érintett 
ingatlanok, létesítmények kihasználtsága növekedjen, a fejlesztési célok kommunikációja 
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javuljon, a fejlesztési eredmények ismertebbé váljanak, a város által 7-8 éves idıtávban 
tervezett programok minél nagyobb társadalmi támogatottságra tegyenek szert, illetve a 
külsı befektetık felé minél nagyobb vonzerıvel bírjanak. A jelen pályázatban, de a kijelölt 
indikatív akcióterületek esetében is felismerhetı a törekvés, hogy a Város ösztönözni kívánja 
a funkcióvesztett, kiüresedett, használaton kívüli, vagy alulhasznosított épületek új típusú, 
intenzívebb hasznosítását, miközben a már meglévı épületállomány rehabilitációja is 
megtörténik. 

Partnerség 

A város partnerségi együttmőködéseinek széles spektruma van. A területfejlesztési, 
többcélú, komplex kistérségi társulásban való részvétel, illetve az ehhez kapcsolódó térségi 
szerepkörök (részben kötelezı, részben önként vállalt) jelentik a partnerség egyik szintjét. A 
Közép-Békési-Centrumok együttmőködés szintén területfejlesztési célú, de eltérı földrajzi 
kerető együttmőködést jelent. A Vízvédelmi Szövetségben az önkormányzatok és a Vízmő 
mellett civil szervezetekkel dolgozik együtt Békés városa. A Körösök Völgye Natúrpark 
együttmőködés turisztikai és környezetvédelmi célú összefogás hazai és romániai 
települések között. A szemétszállítás térségi összefogásban valósul meg a DAREH keretei 
között. Részese a város az Ivóvízminıség-javítási Programnak (Dél-Alföld), melynek 
keretében összesen több mint 90 régióbeli településen biztosítanak az Uniós szabványoknak 
megfelelı ivóvizet. 

A pályázat kapcsán az Ipartestülettel, a Városi Bírósággal és ennek révén az Országos 
Igazságszolgáltatási Tanáccsal, valamint a Városi és a Megyei Földhivatallal alakult ki 
szoros munkakapcsolat. A kooperáció formáját a két- és többoldalú megbeszélések 
jelentették, melynek eredményeként a futó pályázat tartalmában az érintettek által egyaránt 
elfogadható megegyezést sikerült létrehozni. 

A tervezési fázisban 2008 márciusa folyamán az Ipartestületi Házban két alkalommal került 
sor az önkormányzati és vállalkozói szféra közötti konzultációra a konkrét beadásra váró 
pályázat kapcsán. A helyi vállalkozók növekvı száma (3-án nagyjából 15, két héttel késıbb 
20 vállalkozó volt jelen), illetve a pályázat bemutatása után tett megjegyzések és kérdések 
alapján került sor a Belváros-Akcióterület határának kismértékő módosítására, értékes 
javaslatok születtek az Akcióterület egyes intézményeinek fejlesztésére, fontos kérdéseket 
sikerült tisztázni a befektetési támogatások, valamint a pénzügyek vonatkozásában. A 
második ülésen már több, konkrét fejlesztési ötlet is felmerült, melyek felfőzıdhetnének a 
beadandó pályázatra. 

A civil szféra képviselıivel szintén 2008 márciusában történt egyeztetés, melynek helyszíne 
az ún. Civil Ház volt. A pályázat tartalmának és várható hatásainak bemutatása után az 
Önkormányzatot képviselı fıépítész külön kitért a Civil Ház áthelyezésének lehetıségére, 
bemutatva a tervezett fejlesztés nyomán kialakítandó új tér fıbb jellemzıit. A civil 
szervezetek nagy számban (nagyjából két tucat, a város életében hosszú idı óta aktív 
szervezet fogadta el a meghívást a Civil Ház munkatársai mellett) megjelent képviselıi 
támogatásukról biztosították a pályázatírókat. 

Az IVS nyilvánossá tétele elsı körben Békés Város honlapján történik meg. Folyó év április 
17-én az IVS készítıi eljuttatták a vitára bocsátható anyagot Békés Város Polgármesteri 
Hivatalához, így lehetıség nyílik arra, hogy a honlapra felkerült szöveget a szélesebb 
közönség még az április 30-ra tervezett Képviselı-testületi ülés elıtt megismerje, reagáljon 
rá, észrevételeit írott, vagy elektronikus formában eljuttassa a pályázati referenshez, aki a 
Tervezık felé tudja azt továbbítani. A nagyjából 120 oldalra kiterjedı IVS és a vele 
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párhuzamosan készült Anti-szegregációs Terv (ASZT) hozzáférhetıvé tétele mellett a 
korábban elkészült Vezetıi Összefoglaló 5 oldal terjedelmő anyagát is közzétették a 
honlapon. Amennyiben a város vezetése úgy ítéli meg, hogy ez a közvetítı médium széles 
társadalmi rétegeket nem ér el, úgy lehetıség van a városi lapban az Összefoglaló kivonatos 
anyagának közzétételére. 

A fejlesztésrıl szóló tervek teljes nyilvánosságának biztosítása is szerepel az Önkormányzat 
elképzelései között, elsıdlegesen az esetleges spekulációk, a bennfentes üzletkötés 
elkerülése érdekében (pl. ingatlanpiaci spekulációk megelızése). 

Szervezeti elvárások 

Békés Város Önkormányzata az Önkormányzati Törvény által ráruházott jogkörökön túl a 
településfejlesztés területén további, önként vállalt feladatokat is ellát, úgymint: 

• A településfejlesztésben képviselıi alapot mőködtet. 

• Az épített és természeti környezet védelme területén védi a helyi természeti 
értékeket, valamint a helyi építészeti örökséget, önkormányzati rendelet alapján, 
költségvetésében meghatározott összeg erejéig támogatást nyújt a Polgármesteri 
Hivatala útján; a Körösök Völgye Natúrpark Egyesülettel turisztikai és 
környezetvédelmi feladatokat lát el, kiemelten az Élıvíz-csatorna és Kettıs-Körös 
turisztikai célú hasznosítására, külön megállapodás alapján. 

• Az egyéb önként vállalt feladatok között: területfejlesztési, többcélú komplex 
kistérségi társulásokban, szövetségekben vesz részt. 

A településfejlesztéssel, városfejlesztéssel kapcsolatos döntési jogkörök a Képviselı-
Testület kizárólagos, át nem ruházható jogkörében vannak, ám egyes területfejlesztési 
feladatainak megvalósítása érdekében társulásokban vesz részt. 

A városfejlesztés elhelyezkedése az önkormányzati szervezetrendszerben jól követhetı5. A 
Képviselıtestület bizottságai közül az Ügyrendi, Lakásügyi és Közrendvédelmi Bizottság 
kompetenciájába az önkormányzati lakásokkal kapcsolatos ügyek, az önkormányzati 
tulajdonú ingatlanok hasznosításával kapcsolatos egyes feladatok (licitálás, bérleti díjak 
megállapítása, lakások elidegenítése) tartoznak. A Pénzügyi Bizottság felel a helyi 
gazdasági program elkészítéséért, a helyi adók rendszeréért, véleményt nyilvánít a város 
rendezési tervének elfogadása elıtt, vizsgálja az emberi környezet védelmérıl szóló törvény 
végrehajtását, figyelemmel kíséri a kommunális szolgáltatások helyzetét és színvonalát, a 
város (tömeg)közlekedését, figyelemmel kíséri a vállalkozókat érintı pályázati támogatási 
lehetıségeket és azokról tájékoztatást nyújt a Képviselıtestület felé, dönthet a 
közbeszerzési értékhatár alatti versenytárgyalások eredményérıl. 

A Polgármesteri Hivatalon belül a közvetlen városfejlesztési és településfejlesztési feladatok, 
a településrendezéssel együtt a Mőszaki Osztály hatáskörébe tartoznak. Ezzel együtt a 
városi intézmények fejlesztési és felújítási feladatai, a fıépítészi feladatok, a védett 
természeti és épített értékekkel kapcsolatos feladatok, az egyedi tájértékek felmérése, a 
városi beruházások elıkészítése és lebonyolítása, a Képviselı-Testület döntését elıkészítı 
munka a koncessziós szerzıdésekkel, közbeszerzésekkel összefüggı ügyekben, elıkészíti 
a város pályázatait, vezeti és összehangolja a pályázatíró team munkáját, részt vesz a 

                                                
5 A fejezet forrása Békés Város Önkormányzata Képviselı-Testületének és Szerveinek Szervezeti és Mőködési 

Szabályzatáról szóló 7/1995. (III.3.) számú, többször módosított, 2008. január 1-jei állapot szerint egységes 
szerkezetbe foglalt szövege, valamint Békés Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és 
Mőködési Szabályzatáról szóló 201/2007. (VI.28.) számú Képviselıtestületi határozata és annak Mellékletei. 
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tevékenységi körét érintı költségvetés tervezésében, a költségvetés végrehajtásáról szóló 
beszámoló elkészítésében, elıkészíti a város környezetvédelmi programját. 

Békés város egyetlen (100%-os) önkormányzati tulajdonú vállalkozása a LISZ Kft., melyet 
eredetileg a lakás- és nem lakáscélú ingatlanok bérbeadása, a bérleti díjak beszedése, az 
önkormányzati bérlakások szükséges felújítása céljából alapítottak. 2007 áprilisától a LISZ 
Kft. feladatköre kibıvült a korábban vállalkozói szerzıdésekkel lefedett városüzemeltetési 
feladatok ellátásával is. Utóbbi feladat elvégzésére a Kft. rendszeresen foglalkoztat 
közmunkásokat. A városnak nincs szándékában sem új vállalkozás alapítani, sem a LISZ 
Kft. tevékenységi körét számottevıen megváltoztatni, így közvetlen módon nem fognak részt 
venni a városrehabilitációs célú fejlesztési programban. Áttételeken keresztül (lásd pl. a 
bérlemények felújítása, a Dánfoki Üdülıközpont, vagy a Kikötı állagmegırzése) 
tevékenységével hozzájárulnak a fejlesztési lépések megvalósulásához. 

A Polgármesteri Hivatal vállalkozási tevékenységet nem végez, közhasznú, illetve gazdasági 
társaságban nem vesz részt. 

A vagyongazdálkodással kapcsolatos sarkalatos ügyekben a Képviselı-Testület minısített 
többségének szavazata szükséges: úgymint, forgalomképtelen vagyontárgy 
forgalomképessé minısítéséhez, önkormányzati vagyon elidegenítéséhez, 
megterheléséhez, vállalkozásba való beviteléhez, hitelfelvételrıl, kötvénykibocsátásról szóló 
döntéshez, gazdasági társaság létrehozásához, átszervezéséhez, megszüntetéséhez, az 
önkormányzati vagyon tulajdonjogának és vagyonkezelıi jogának ingyenes átruházásához, 
illetve követelésrıl való lemondáshoz, valamint zárt ülés elrendeléséhez az önkormányzat 
vagyonával való rendelkezés és az általa kiírt pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános 
tárgyalás üzleti érdeket sértene. 

A vagyongazdálkodási, vagyonkezelési, üzemeltetési és fejlesztési feladatok megoszlása és 
koncentrációja a Képviselıtestületen belül a Pénzügyi Bizottságban jelenik meg: a Bizottság 
figyelemmel követi a vagyonváltozást, a tervezett hitelfelvétel indokait és gazdasági 
megalapozottságát, véleményezi az önkormányzati vagyon értékesítésére tett javaslatot és 
közremőködik annak kidolgozásában. 

A Polgármesteri Hivatalon belül a vagyongazdálkodási ügyek a Gazdálkodási Osztályon 
koncentrálódnak, ennek keretében: vezetik a vagyonkataszteri nyilvántartást, elıkészítik az 
ezzel kapcsolatos rendeletmódosításokat, intézik a lakásgazdálkodás ügyeit, az 
ingatlangazdálkodást, az ingatlanok bérbeadását, hasznosítását és értékesítését. 

A „Kistérségi központok integrált fejlesztése” témában beadandó pályázat elıkészítése 
megköveteli a Polgármesteri Hivatal több egységének a szoros együttmőködését. A Városi 
Fıépítész határozza meg az irányelveket, felel a területrendezési dokumentumokkal való 
harmonizációért. A Mőszaki Osztály készíti el a beruházások alapvetı dokumentációit, az 
Osztály keretében mőködı pályázatíró team végzi a koordinációs feladatokat a Hivatalon 
belül, illetve kifelé a felkért szakértık irányába. A pénzügyi tervezés, valamint a 
vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok a Gazdálkodási Osztály egy-egy csoportján 
történnek. 

A pályázati dokumentáció összeállítását az Europa Universitas Kft. (Budapest) végzi, 
melynek munkáját segíti az IVS és ASZT összeállításáért felelıs MTA RKK ATI Békéscsabai 
Osztálya, valamint az Akcióterületi Terv kidolgozását végzı Hat Penna Kft. (Szolnok). A 
pályázat tartalmáról és benyújtásáról a Képviselı-testület dönt minısített többséggel.  

A végrehajtási szakaszban a tervdokumentáció részletes kidolgozása, a pályázatok kiírása, 
a közbeszerzési eljárások kiírása a Mőszaki Osztály kompetenciájába tartozik, szorosan 
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együttmőködve a Gazdálkodási Osztály szakembereivel. Külsı szakértık bevonásával 
(pályázati úton) tervezik felállítani a program menedzsmentjét, melynek feladata nem érne 
véget a mőszaki átadási fázissal, hanem a fenntartási kötelezettségi periódus végéig 
felelısek volnának a terv megvalósításáért. 

A monitoring esetében elsırendő feladat az eredménymutatók alakulásának folyamatos 
nyomon követése, éves szintő áttekintése, jelentés készítése a Képviselı-testület irányába. 
Szükséges a pénzügyi és a mőszaki ellenırzés külsı szakemberekkel való megoldása. 

Békés Városnak szándékában áll Városfejlesztı Társaság létrehozása. A már létezı hazai 
példák, illetve a hasonló szervezet létrehozásában gondolkodó városokkal való konzultációk 
nyomán olyan struktúra kialakítása volna célszerő, melyben az Önkormányzat mellett egy 
nagy tıkeerejő pénzintézet (elızetes tárgyalások két bankkal folynak), valamint magántıke 
bevonása látszik célszerőnek. A Városfejlesztési Társaság kislétszámú, 2-3 fıs operatív 
csapattal dolgozna, mely idıben korlátos átmeneti szakasz után önfinanszírozóvá kell, hogy 
váljon. Feladata a városfejlesztési célú projektek levezénylése, az önkormányzati vagyonból 
átadott elemek hasznosítása volna. 

Településközi koordináció 

Békés Város, mint a Békési Kistérség központja folyamatosan kapcsolatban van a térséget 
alkotó településekkel. A DAROP „Kistérségi központok fejlesztése” pályázat beadása elıtt 
külön konzultáció zajlott a térségi partner-településekkel, akik egyenként támogatásukról 
biztosították Békés Város Önkormányzatát a pályázat beadásával kapcsolatban, s kifejezték 
egyetértésüket a pályázati dokumentáció kistérségi szolgáltatási ellátást érintı részével 
kapcsolatban. 2008 március 8-án zajlott a Békési Kistérségi Társulás és a Békési Kistérségi 
Fejlesztési Tanács együttes ülése, melynek második napirendi pontjaként került sor a 
tájékoztatóra a kistérségi jelentıségő pályázatok tartalmáról. Békés Város Fıépítésze (mint 
elıterjesztı) két pályázati lehetıségrıl, közte a „Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése” 
címő DAOP-2007-5.2.1./A jelőrıl tartott ismertetıt. A Tanács tagjai (9 igen szavazattal) 
egyhangúlag támogatásukról biztosították a projektgazdát. 

A megvalósulás monitoringja 

Az Integrált Városfejlesztési Stratégia városi szinten kijelölt középtávú (7-8 éves) céljainak 
megvalósulását a számszerősített indikátorok alakulásán keresztül lehet értékelni. Az 
eredmény-indikátorok alakulását a Polgármesteri Hivatal Irodái követik figyelemmel, s 
minden év végén a Városi Fıépítész útmutatásai és az IVS logikája alapján készítik el az 
adott év eredményeit összegzı jelentésüket. A Fıépítész az éves jelentést és egy 
összefoglaló értékelı összegzést a következı év elején beterjeszt a Városi Önkormányzat 
ülésére. E dokumentumban a képviselık nemcsak az elmúlt idıszak történéseit láthatják, de 
folyamatosan képet kapnak a következı év legfontosabb feladatairól is, melyek 
megvalósításához forrásokat rendelnek. Az ÖTM Területfejlesztési és Építésügyi 
Szakállamtitkárság és a Regionális Fejlesztési Programok IH együttmőködésében kiadott 
„Városrehabilitáció 2007-2013-ban – Kézikönyv a városok számára” dokumentum alapján az 
elkészült IVS felülvizsgálata 2-3 évenként szükséges. Ezt a Városi Közgyőlés a Városi 
Fıépítész kezdeményezésére rendelheti el, s a szükséges módosításokat is a Közgyőlésnek 
kell jóváhagynia. Békés Város esetében ez praktikusan azt jelenti, hogy a 2008 tavaszán 
elfogadott IVS-t a 2010-es önkormányzati választások után felálló új testület feladata lesz 
felülvizsgálni és szükség esetén megváltoztatni.  



Illeszkedés, megvalósíthatóság 

© MTA RKK Alföldi Tudományos Intézet 63 

Az IVS városrészi szinten megjelölt indikátorai 2-3 éves idıtartamra készülnek. Ezek 
esetében az eredmény-indikátorok alakulását szintén éves periódus szerint célszerő követni. 
Az egyes Irodák esetében az éves beszámolókhoz győjtött adatokat mind városrészi, mind a 
KSH által kimutatott szegregátumok szintjén győjteni és összegezni kell, hogy a 
bázisidıszakhoz mért elmozdulásokat világosan lehessen követni. Az éves eredményeket 
bemutató jelentéseket a Fıépítész összegzi, s készít a dokumentum mellé egy összegzı 
értékelést, valamint elıretekintést a következı év legfontosabb feladataira. A tárgyévet 
követıen benyújtott jelentést a Közgyőlés tárgyalja meg, fogadja el. A „Kézikönyv” 
útmutatása szerint a városrészi célok újrafogalmazására legkésıbb a dokumentum hatályba 
lépését követı 3 év múlva kell sort keríteni, együtt az IVS felülvizsgálatával.  

A monitoring folyamatában nem csupán az eredménymutatók puszta alakulását kell követni, 
hanem kiemelt figyelmet kell fordítani az esélyegyenlıség és a fenntarthatóság horizontális 
elveinek érvényesülésére is. Elıbbi esetében kiemelten a szegregátumok és a város 
általános mutatóinak egymáshoz viszonyított alakulása mellett a szociális rehabilitáció 
célterületeként megjelölt akcióterület indikátorainak alakulása is elsırendő fontosságú. 
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Demográfia 

 

4.1.1 A népesség számának alakulása, terület, népsőrőség, 1870–2001 

(jelenlegi közig. területre) Népsőrőség 2001 1990 1980 1970 
Jelenlévı népesség     21032 
Állandó népesség 169.9 21617 22338 22392 21310 
Lakónépesség 170.3 21663 22098 22265 21022 
Terület (ha)  12723    

 

4.1.2 Népszaporodás, 1970–2001 

 1970-1979 1980-1989 1990-2000 
Természetes szaporodás 469 -362 -621 
Élveszületés 3603 2841 2858 
Halálozás 3134 3203 3479 
Vándorlási különbözet 774 195 186 

 

4.1.3 A lakó (éjszakai) népesség és a nappali népesség 

Lakónépesség 21663 
nem dolgozik, nem tanul 11489 
helyben dolgozik, tanul 7265 
más településen dolgozik, tanul 2909 
Dolgozni, tanulni bejár 1050 
Nappali népesség 19804 
Helyben lakó foglalkoztatott 6303 
helyben dolgozó 4121 
eljáró dolgozó 2182 
bejáró dolgozó 508 
Helyben foglalkoztatott együtt 4629 
Helyben lakó tanuló 3871 
helyben tanul 3144 
más településen tanul 727 
bejáró tanuló 542 
Helyben tanuló együtt 3686 

 

 



 

 

4.1.4. A népesség korcsoport szerint 

 Összesen Férfi Nı 0-17 éves 4934 
0-4 éves 1191 619 572 0 éves 225 
5-9 éves 1304 664 640 1 éves 219 
10-14 éves 1454 725 729 2 éves 217 
15-19 éves 1606 838 768 3 éves 266 
20-24 éves 1584 818 766 4 éves 264 
25-29 éves 1491 773 718 5 éves 247 
30-34 éves 1375 675 700 6 éves 243 
35-39 éves 1236 615 621 7 éves 275 
40-44 éves 1463 695 768 8 éves 258 
45-49 éves 1728 860 868 9 éves 281 
50-54 éves 1473 743 730 10 éves 278 
55-59 éves 1239 576 663 11 éves 297 
60-64 éves 1065 453 612 12 éves 276 
65-69 éves 1005 437 568 13 éves 315 
70-74 éves 897 347 550 14 éves 288 
75-79 éves 817 298 519 15 éves 331 
80-84 éves 375 131 244 16 éves 325 
85-X éves 360 129 231 17 éves 329 

4.1.5. A kormegoszlás fıbb mutatószámai 

100 felnıttre jutó gyermek és öreg 64 
100 felnıttre jutó gyermek 30 
100 felnıttre jutó öreg 34 
100 gyermekre jutó öreg 114 

4.1.6. A 15 éves és idısebb népesség családi állapot és nemek szerint 

Férfi 8388 
Nıtlen 2681 
Házas 4666 
Házastársával együtt él 4559 
Özvegy  340 
Elvált 701 
Élettársával együtt él 585 
nıtlen 317 
Házas 20 
özvegy  35 
elvált 213 
Nı 9326 
Hajadon 1971 
Házas 4703 
Házastársával együtt él 4585 
Özvegy  1651 
Elvált 1001 
Élettársával együtt él 583 
hajadon 284 
Házas 16 
özvegy  67 
elvált 216 



 

 

4.1.7 A 15 éves és idısebb nık az élve született gyermekek száma szerint 

Házas nı 4703 
0 gyermekkel 317 
1 gyermekkel 1038 
2 gyermekkel 2246 
3 gyermekkel 762 
4-X gyermekkel 340 
összes gyermek  9446 
100 nıre jutó gyermek 201 
15-49 éves házas nı 2720 
0 gyermekkel 200 
1 gyermekkel 590 
2 gyermekkel 1273 
3 gyermekkel 468 
4-X gyermekkel 189 
összes gyermek  5426 
100 nıre jutó gyermek 199 
Párkapcsolatban együtt élı nı 5168 
0 gyermekkel 463 
1 gyermekkel 1151 
2 gyermekkel 2368 
3 gyermekkel 820 
4-X gyermekkel 366 
összes gyermek  10112 
100 nıre jutó gyermek 196 

4.1.8. A 7 éves és idısebb népesség a legmagasabb iskolai végzettség szerint 

7 éves és idısebb népesség  19982 
0 osztály 344 
1-7 osztály 4549 
8 osztály 5387 
Szakképzettség 4894 
Érettségi 3391 
Felsıfok 189 
Felsıfok oklevéllel 1228 
Férfi 9521 
0 osztály 173 
1-7 osztály 1839 
8 osztály 2458 
Szakképzettség 2963 
Érettségi 1453 
Felsıfok 73 
Felsıfok oklevéllel 562 
Nı 10461 
0 osztály 171 
1-7 osztály 2710 
8 osztály 2929 
Szakképzettség 1931 
Érettségi 1938 
Felsıfok 116 
Felsıfok oklevéllel 666 



 

 

4.1.9. A népesség iskolai végzettség és nemek szerint 

 fı % 
10-X éves 0 osztály 101 0.5 
férfi 39 0.4 
nı 62 0.6 
15-X éves min. 8 osztály 14996 84.7 
férfi 7467 89 
nı 7529 80.7 
18-X éves min. érettségi 4808 28.7 
férfi 2088 26.5 
nı 2720 30.7 
25-X éves felsıfok diplomával 1157 8 
férfi 538 8 
nı 619 7.9 

 

 

4.1.10. A népesség vallás és felekezet szerint 

Vallási megoszlás   
Katolikus 2815 
római 2754 
görög 61 
Ortodox 15 
orosz 2 
szerb 0 
bolgár 2 
román 3 
görög 5 
egyéb 3 
Református 9034 
Evangélikus 348 
Baptista 415 
Adventista 131 
Más protestáns egyház 352 
Egyéb keresztény 18 
Izraelita 4 
Más istenhiten alapuló 11 
Örök világtörvényt hirdetı 9 
Más vallás 8 
Felekezeten kívüli 6768 

Nem válaszolt 1641 

Ismeretlen 94 

 

 

 

 



 

 

4.1.11. A népesség nemzetiségi hovatartozás szerint 

Nemzetiségi hovatartozás   
Magyar 20753 
Hazai kisebbséghez tartozó 747 
afrikai 0 
arab 10 
bolgár 2 
cigány, romani, beás 629 
görög 3 
horvát 1 
kínai 0 
lengyel 2 
zsidó, héber 0 
német 35 
örmény 0 
román 24 
ruszin 1 
szerb 3 
szlovák 35 
szlovén, vend 2 
ukrán 10 

 

 

Foglalkozás 
 

4.2.1. A népesség gazdasági aktivitás és nemek szerint 

  1980 1990 2001 
Összes népesség 22265 22098 21663 

foglalkoztatott 9456 9039 6303 
munkanélküli  0 352 1279 
inaktív keresı 4800 5814 7913 
eltartott 7709 6893 6168 

Férfi 10887 10794 10396 
foglalkoztatott 5603 5047 3454 
munkanélküli  0 248 757 
inaktív keresı 2091 2318 3136 
eltartott 3193 3181 3049 

Nı 11378 11304 11267 
foglalkoztatott 4153 3992 2849 
munkanélküli  0 104 522 
inaktív keresı 2709 3496 4777 

eltartott 4516 3712 3119 

 

 

 



 

 

4.2.2. A foglalkoztatottak korcsoport, legmagasabb befejezett iskolai végzettség, összevont 
nemzetgazdasági ág és összevont foglalkozási fıcsoport szerint 

Aktív keresık 1685 
15-29 éves 1551 
30-39 éves 1973 
40-49 éves 1026 
50-59 éves 68 
60-X éves 34 
0-7 osztály 1110 
8 osztály 2324 
szakképzettség  1945 
Érettségi 890 
Egyetem, fıiskola 479 
Mezıgazd, erdıgazd 2214 
Ipar, építıipar 3610 
Szolgáltatások 1095 
Vezetı, értelmiségi 1109 
Egyéb szellemi 1001 
Szolgáltatási fizikai 250 
Mezıgazdasági 2270 
Ipari, építıipari 578 
Egyéb fizikai   

 

4.2.3. A helyben dolgozó és a más településre eljáró foglalkoztatott lakónépesség fıbb 
demográfiai jellemzık és összevont nemzetgazdasági ág szerint 

Helyben dolgozó népesség 4121 
férfi 2027 
nı 2094 
15-29 éves 990 
30-49 éves 2339 
50-X éves 792 
Érettséginél alacsonyabb 2330 
Legalább érettségi 1791 
Mezıgazd, erdıgazd 381 
Ipar, építıipar 1295 
Szolgáltatások 2445 
Eljáró dolgozó népesség 2182 
férfi 1427 
nı 755 
15-29 éves 695 
30-49 éves 1185 
50-X éves 302 
Érettséginél alacsonyabb 1138 
Legalább érettségi 1044 
Mezıgazd, erdıgazd 98 
Ipar, építıipar 919 
Szolgáltatások 1165 



 

 

4.2.4. A helyben foglalkoztatottak fıbb demográfiai jellemzık, összevont foglalkozási 
fıcsoport és összevont nemzetgazdasági ág szerint 

Helyben foglalkoztatott népesség 4629 
férfi 2300 
nı 2329 
15-29 éves 1156 
30-49 éves 2617 
50-X éves 856 
Érettséginél alacsonyabb 2580 
ebbıl: szakmai oklevél 1706 
Érettségi 1348 
Fıiskola, egyetem 701 
Mezıgazd, erdıgazd 410 
Ipar, építıipar 1518 
Szolgáltatások 2701 
Vezetı, értelmiségi 855 
Egyéb szellemi 738 
Szolgáltatási fizikai 829 
Mezıgazdasági 238 
Ipari, építıipari 1524 
Egyéb fizikai 445 

 

 

 

Háztartás, család 
 

4.3.1. A háztartások és a családok fıbb adatai, 1970–2001 

  1970 1980 1990 2001 
Háztartások száma 6987 7640 7891 7800 
100 háztartásra jutó személy 295 286 273 268 
100 háztartásra jutó foglakoztatott 137 128 115 81 
Családok száma 6040 6409 6205 6058 
100 családra jutó családtag 298 297 301 297 
100 családra jutó gyermek 107 107 115 113 
ebbıl: 15 év alatti 74 75 76 63 
100 családra jutó foglalkoztatott       95 
100 családra jutó eltartott    93 
100 családra jutó inaktív és eltartott       194 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.3.2. A háztartások háztartás-összetétel szerint 

Család háztatás összesen       5780 
Egy családból álló háztartás       5524 
Háztartás házastársi és élettársi 
kapcsolatban       4707 
ebbıl: rokon és nem rokon nélkül    4352 
ebbıl: rokonnal    335 
ebbıl: nem rokonnal    19 
ebbıl: rokonnal és nem rokonnal       1 
Háztartás egy szülı gyerekkel       817 
ebbıl: rokon és nem rokon nélkül    732 
ebbıl: rokonnal    83 
ebbıl: nem rokonnal    1 
ebbıl: rokonnal és nem rokonnal       1 
Két családból álló háztartás       239 
ebbıl: rokon és nem rokon nélkül    220 
ebbıl: rokonnal    18 
ebbıl: nem rokonnal    1 
ebbıl: rokonnal és nem rokonnal       0 
Három, vagy több családból álló háztartás       17 
Nem családháztartás       2020 
egyszemélyes    1818 
Egyéb összetételő       202 

 

4.3.3. A háztartások a háztartástagok száma és gazdasági aktivitási összetétel szerint 

Háztartás 1 személlyel 1818 
2 személlyel 2305 
3 személlyel 1571 
4 személlyel 1317 
5 személlyel 510 
6 személlyel 164 
7 személlyel 59 
8-X személlyel 56 
Háztartás 1 foglalkoztatottal 2292 
2 foglalkoztatottal 1523 
3 foglalkoztatottal 254 
4-X foglalkoztatottal 49 
0 foglalkoztatott munkanélkülivel 557 
0 foglalkoztatott inaktív keresıvel 3100 
0 foglalkoztatott eltartottal 25 
Háztartásban élı összesen 20912 
Foglalkoztatott 6297 
Munkanélküli 1264 
Inaktív keresı 7609 
Eltartott 5742 

 

 



 

 

4.3.4.  A családok családösszetétel szerint 

Családok összesen 6058 
Házaspárok 4516 
gyerek nélkül 1750 
1 gyerekkel 1228 
2 gyerekkel 1073 
3 gyerekkel 337 
4-X gyerekkel 128 
Élettársi kapcsolat 579 
gyerek nélkül 264 
1 gyerekkel 168 
2 gyerekkel 97 
3 gyerekkel 31 
4-X gyerekkel 19 
Csak apa 108 
1 gyerekkel 75 
2 gyerekkel 26 
3-X gyerekkel 7 
Csak anya 855 
1 gyerekkel 579 
2 gyerekkel 220 
3-X gyerekkel 56 
Családban élık 18020 
ebbıl: gyermek 6867 

 

4.3.5. A családok a 15 évesnél fiatalabb gyermekek száma 
és gazdasági aktivitási összetétel szerint 

Családok    
0 15 évesnél fiatalabb gyermekkel 3756 
1 gyermekkel 1211 
2 gyermekkel 774 
3 gyermekkel 243 
4-X gyermekkel 74 
1 foglalkoztatottal 1935 
2 foglalkoztatottal 1520 
3 foglalkoztatottal 224 
4-X foglalkoztatottal 27 
0 foglalkoztatott munkanélkülivel 458 
0 foglalkoztatott inaktív keresıvel 1869 
0 foglalkoztatott eltartottal 25 
Családban élı 0-14 éves gyermek 3827 
Családban élı foglalkoztatott 5755 
Családban élı munkanélküli 1089 
Családban élı inaktív keresı 5547 
Családban élı eltartott 5629 
0-14 / összes gyermek 55.7 

 



 

 

Lakás, épület 
 

4.4.1. A lakóegységek rendeltetése és lakóik 

  db lakó (fı) 
Lakóegység összesen 8331   
lakás 8197 20889 
lakott 7583   
nem lakott 577   
üdülésre használt 3   
más célra használt 34   
Üdülı összesen 119   
lakott 7 15 
üdülésre használt 112   
más célra használt 0   
Lakás és lakott üdülı együtt 8204   
Lakott egyéb lakóegység 4 8 
Intézeti háztartási lakóegység 11 751 
1 szobás 896   
2 szobás 3845   
3 szobás  2714   
4-X szobás 749   
Természetes személy tulajdona 7972   
Önkormányzati tulajdon 189   
Egyéb tulajdon 43   
Tulajdonos használja 7155   
Bérleti, szolgálati jogviszony 375   
Egyéb használati jogcím 60   
Lakószobák száma 14844   
Fél- és kisszobák száma 5191   
Konyhák száma 8027   
Fızıfülkék száma 631   

Fürdıszobák száma 7747   

 

 

4.4.2. A lakások és lakott üdülık szobaszáma, tulajdonjellege, 
használati jogcíme és helyiségei 

100 lakott lakásra és lakott üdülıre jutó lakó 275 
100 lakott lakásra és lakott üdülıre jutó szoba 244 
100 szobára jutó lakos 104 
100 lakott egység közül fürdıszobás 91 

 

 

 

 



 

 

4.4.3. A lakások és lakott üdülık építési éve 

Lakások és lakott üdülık 8204 
1919 elıtt épült 1117 
1920-1944 között 920 
1945-1959 400 
1960-1969 776 
1970-1979 2719 
1980-1989 1793 
1990-2001 479 

 

4.4.4. A lakások és lakott üdülık alapterülete 

30 nm alatti alapterület 67 
30-39 nm 148 
40-49 nm 383 
50-59 nm 1331 
60-79 nm 2113 
80-99 nm 2131 
100 nm felett 2031 
átlagos alaprterület (nm) 81 

 

4.4.5. A lakások és lakott üdülık felszereltsége 

Hálózati vízvezetékkel ellátott 7372 
Házi vízvezeték 29 
Meleg folyóvíz 7331 
Vízöblítéses WC 6596 
Közcsatorna 2739 
Házi csatorna 4763 
Hálózati gáz 6686 
Palackos gáz 1203 
Központi főtés 4005 

 

4.4.6. A lakások és lakott üdülık komfortossága 

Összkomfortos 3405 
Komfortos 2799 
Félkomfortos 799 
Komfort nélküli 955 
Szükség és egyéb lakás 246 

 

 

 

 

 



 

 

4.4.7. A lakó- és üdülıházak magassága és nagysága 

Lakó és üdülıház összesen 6485 
Lakóház 6366 
Üdülıház 119 
Földszintes 6370 
Emeletes 115 
Egylakásos 6285 
2-3 lakásos 79 
4-10 lakásos 39 
11-X lakásos 82 

 

 

Településrész 
 

4.5.1. A népesség és a lakóegységek száma településrész-jelleg szerint 

Összes népesség 21663 
központi belterület 21010 
egyéb belterület 0 
külterület 653 
Lakóegység összesen 8208 
központi belterület 7910 
egyéb belterület 0 
külterület 298 

 

4.5.2. A külterületek, a külterületi népesség és a külterületi lakóegységek száma a külterület 
népesség-nagyságcsoportja szerint 

  db fı 
Külterületek  5 653 
500 felett 0 0 
200-499 1 312 
100-199 1 161 
50-99 2 145 
30-49 1 35 
0-29 0 0 

 



 

 

Terület, népesség, népmozgalom, 2006 

 

Lakónépesség az év végén 
Házasságk

ötés 
Válás 

Élve-
születés 

Halálozás 

Természet-
es 

szaporodás
, fogyás (–) 

Belföldi 
vándorlási 
különbözet 

Város 
Terület, 

km2 

fı 

változása 
a 2001. év 
végéhez, 

% 

a megyei 
százaléká

ban 

Népsőrőség, 
fı/km2 

ezer lakosra 

Békéscsaba 194 65 206 -3,2 17,1 336,2 3,8 2,8 8,2 12,3 -4,1 -1,1 
Battonya 146 6 360 -5,7 1,7 43,6 2,2 1,2 10,2 16,9 -6,7 -11,6 
Békés 127 20 846 -3,7 5,5 163,8 4,5 2,8 9,4 13,9 -4,6 1,0 
Csorvás 90 5 546 -3,8 1,5 61,5 1,3 2,0 9,0 14,2 -5,2 – 
Dévaványa 217 8 459 -5,9 2,2 39,1 3,1 2,0 8,1 16,8 -8,7 -3,9 
Elek 55 5 300 -5,1 1,4 96,5 2,6 0,9 10,1 10,5 -0,4 -8,8 
Füzesgyarmat 127 6 235 -5,0 1,6 49,0 4,6 1,6 9,3 12,3 -3,0 -5,6 
Gyomaendrıd 304 14 928 -3,8 3,9 49,1 2,9 2,3 8,2 14,4 -6,2 2,2 
Gyula 256 32 239 -2,2 8,4 126,0 4,1 3,0 8,5 17,4 -8,9 2,3 
Mezıberény 119 11 390 -1,4 3,0 96,1 4,0 2,0 9,9 13,3 -3,4 -8,4 
Mezıhegyes 155 5 736 -9,7 1,5 36,9 2,2 2,8 5,7 15,4 -9,7 -8,3 
Mezıkovácsháza 63 6 598 -6,1 1,7 105,4 3,3 2,0 6,6 16,4 -9,8 -7,1 
Orosháza 202 30 688 -4,3 8,0 151,8 3,7 3,6 7,6 13,6 -6,1 -6,3 
Sarkad 126 10 822 -1,0 2,8 86,2 3,1 2,2 11,5 12,0 -0,6 -1,3 
Szarvas 162 18 077 -2,6 4,7 111,9 3,8 2,6 7,5 15,2 -7,7 -3,8 
Szeghalom 217 9 688 -5,0 2,5 44,6 5,2 3,0 8,7 10,5 -1,8 -15,8 
Tótkomlós 125 6 336 -4,5 1,7 50,5 2,7 3,3 6,9 15,2 -8,3 -7,4 
Vésztı 126 7 328 -4,3 1,9 58,3 3,0 1,9 10,7 15,7 -5,0 -11,9 

Összesen 2 810 271 782 -3,7 71,1 96,7 3,7 2,7 8,5 14,0 -5,5 -3,3 



 

 

Nyilvántartott álláskeresık, 2006 

A 
nyilvántartott 
álláskeresık 

A 180 napon 
túl 

nyilvántartott 
álláskeresık 

A 180 napon 
túl 

nyilvántartott 
álláskeresık 

A szellemi 
foglalkozásúak 

A 
pályakezdık 

Város 

aránya a munkavállalási 
korú népességbıl, % 

aránya a nyilvántartott álláskeresıkbıl, % 

Békéscsaba 6,3 2,7 43,4 31,5 9,4 
Battonya 14,9 8,9 59,7 11,1 10,3 
Békés 11,5 6,4 55,5 14,5 10,9 
Csorvás 7,6 3,6 47,1 15,0 9,9 
Dévaványa 7,0 2,1 29,5 11,7 7,4 
Elek 14,1 7,0 49,5 9,9 12,6 
Füzesgyarmat 13,9 7,8 56,1 12,3 7,2 
Gyomaendrıd 8,8 2,7 30,2 15,8 8,6 
Gyula 4,2 1,5 36,8 31,3 9,7 
Mezıberény 9,0 3,8 42,5 15,2 10,7 
Mezıhegyes 8,3 3,9 47,4 15,3 6,5 
Mezıkovácsháza 9,0 4,5 50,2 17,3 7,9 
Orosháza 6,4 3,0 46,0 21,9 8,9 
Sarkad 8,6 4,4 51,7 13,3 12,6 
Szarvas 5,8 2,4 41,9 22,2 11,1 
Szeghalom 11,7 5,6 48,3 11,3 8,3 
Tótkomlós 7,7 3,8 50,2 19,6 9,0 
Vésztı 13,2 6,0 45,7 9,1 9,9 
Összesen 7,9 3,6 46,0 19,2 9,6 

 



 

 

Lakáshelyzet, 2006 

Az épített lakások 
ebbıl 

4 és 
több 

szobás 

vállalkozás 
által 

építtetett 

természetes 
személy 

által 
építtetett 

Város 
Lakásállomány 

az év végén 

Száz 
lakásra 

jutó 
lakos 

száma 
összesen 

aránya, % 

átlagos 
alapterülete, 

m2 

tízezer 
lakosra 

Száz 
épített 
lakásra 

jutó 
megszőnt 

lakás 

2000–2006 
között épült 
lakások a 
2006. évi 

lakásállomány 
százalékában 

Békéscsaba 28 735 227 148 57,4 6,1 93,9 105 23 12 4,6 
Battonya 3 099 205 – – – – – – – 0,1 
Békés 8 253 253 12 33,3 – 100,0 123 6 100 1,9 
Csorvás 2 391 232 1 100,0 – 100,0 207 2 100 1,0 
Dévaványa 3 293 257 2 100,0 – 100,0 161 2 250 3,4 
Elek 1 996 266 11 18,2 72,7 27,3 76 21 – 3,4 
Füzesgyarmat 2 407 259 14 57,1 – 100,0 99 22 107 4,3 
Gyomaendrıd 6 472 231 18 38,9 – 100,0 101 12 72 2,4 
Gyula 13 573 238 181 50,3 – 100,0 89 56 28 3,9 
Mezıberény 4 593 248 13 38,5 – 100,0 100 11 177 5,7 
Mezıhegyes 2 899 198 1 – – 100,0 133 2 – 0,6 
Mezıkovácsháza 2 970 222 5 100,0 – 100,0 116 8 20 1,4 
Orosháza 14 039 219 80 27,5 42,5 57,5 81 26 13 2,9 
Sarkad 4 319 251 10 40,0 – 100,0 96 9 70 2,4 
Szarvas 7 452 243 3 66,7 – 100,0 137 2 233 2,5 
Szeghalom 3 880 250 55 25,5 58,2 41,8 80 56 29 6,0 
Tótkomlós 2 943 215 – – – – – – – 0,4 
Vésztı 3 092 237 5 80,0 – 100,0 102 7 220 2,3 
Összesen 116 406 233 559 45,8 14,8 85,2 94 20 34 3,3 

 



 

 

Közmőellátás, környezet, 2006 

Közüzemi 
vízhálózatba 

Közüzemi 
szennyvíz-
csatorna-
hálózatba 

Egy háztartási 
fogyasztóra jutó évi 

fogyasztás 
Város 

Háztartási 
vezetékes-

gáz-
fogyasztó 
a lakás-
állomány 
százalé-
kában 

bekapcsolt lakás, % 
vezetékes 

gáz, m3 

villamos 
energia, 

kWh 

Egy lakosra 
jutó évi 

vízfogyasztás, 
m3 

Egy km köz- 
üzemi 

vízhálózatra 
jutó 

közüzemi 
szennyvízcsa-
torna-hálózat, 

m 

Rendszeres 
hulladék-
győjtésbe 

bevont 
lakások 

aránya, % 

Egy 
lakosra 

jutó 
elvezetett 
szennyvíz, 

m3 

Egy 
lakosra 

jutó 
összes 

zöldterület, 
m2 

Békéscsaba 98,5 90,9 53,5 1 164 1 802 35,3 285,1 84,9 20,0 28,2 
Battonya 68,5 86,5 9,1 1 720 1 756 29,2 238,5 83,1 2,9 16,1 
Békés 93,6 98,1 90,2 1 407 2 045 33,3 813,0 94,5 26,9 25,1 
Csorvás 79,8 98,0 50,6 1 514 2 410 31,9 1 220,2 94,7 3,0 12,4 
Dévaványa 82,2 100,0 60,8 1 492 2 508 29,6 756,1 97,2 51,8 5,3 
Elek 80,3 97,4 53,5 1 936 2 308 30,1 525,7 91,5 16,8 10,8 
Füzesgyarmat 84,5 100,0 17,3 1 352 2 385 28,7 137,4 86,6 4,4 1,1 
Gyomaendrıd 75,4 93,4 61,1 1 492 2 206 25,9 1 091,4 100,0 20,3 47,8 
Gyula 103,3 92,5 88,7 1 268 1 840 38,5 674,3 96,9 12,1 46,7 
Mezıberény 88,3 88,4 65,1 1 453 2 333 28,1 572,7 94,1 21,2 7,9 
Mezıhegyes 62,6 63,2 45,6 1 370 1 853 32,8 507,6 90,7 17,6 30,9 
Mezıkovácsháza 84,3 94,0 24,2 1 702 2 522 29,7 708,6 88,6 16,0 11,7 
Orosháza 83,1 81,8 56,7 1 628 1 753 33,0 388,0 91,4 18,9 15,8 
Sarkad 87,5 90,6 53,0 1 460 2 187 30,4 648,0 94,9 17,4 5,4 
Szarvas 85,2 91,8 62,9 1 416 2 123 30,2 609,6 72,8 23,2 17,1 
Szeghalom 73,2 96,4 79,9 1 311 2 908 29,3 500,8 90,2 23,7 40,9 
Tótkomlós 82,7 96,1 16,6 1 692 2 312 31,6 235,7 86,7 4,3 123,7 
Vésztı 64,3 98,3 24,2 1 456 2 227 27,4 301,7 95,4 8,4 8,4 
Összesen 88,3 91,1 58,5 1 384 2 016 32,6 508,7 90,1 18,8 26,9 

 



 

 

Nyugdíj, szociális ellátás, 2006 

Ebbıl: saját jogú 
nyugdíjasok 

Rendszeres 
szociális 

segélyben 
részesítettek 

átlagos 
száma 

Közgyógy-
ellátási 
igazol-
vánnyal 

rendelkezık 
Város 

Nyugdíjban, 
nyugdíj-
szerő 

ellátásban 
részesülı 

száma 
átlagos 

nyugdíja, 
Ft 

Száz 
bölcsıdei 
férıhelyre 
jutó beírt 
gyermek 

ezer lakosra 

Békéscsaba 21 864 18 538 73 397 157 10 38 
Battonya 2 131 1 614 61 293 – 59 86 
Békés 7 421 5 704 63 398 112 34 69 
Csorvás 2 065 1 510 63 979 – 14 62 
Dévaványa 2 960 1 969 61 290 240 16 71 
Elek 1 927 1 468 60 961 – 33 189 
Füzesgyarmat 1 868 1 321 61 186 108 36 66 
Gyomaendrıd 5 325 4 072 63 491 190 30 59 
Gyula 11 423 9 783 70 191 160 4 33 
Mezıberény 3 865 2 977 64 869 123 17 58 
Mezıhegyes 2 133 1 719 68 431 – 16 30 
Mezıkovácsháza 2 513 1 959 65 409 – 32 55 
Orosháza 10 826 8 725 69 658 132 16 38 
Sarkad 3 805 2 849 62 709 141 27 75 
Szarvas 6 314 4 971 67 496 131 10 48 
Szeghalom 2 977 2 260 65 698 142 32 34 
Tótkomlós 2 342 1 774 64 598 117 3 62 
Vésztı 2 530 1 771 62 293 118 41 88 
Összesen 94 289 74 984 67 857 139 19 52 

 



 

 

Oktatás, kultúra, 2006 

Általános 
iskolai 

Középiskolai 

nappali tagozatos 
tanulók 

Felsıoktatási 
intézmények 

hallgatói 

Ebbıl: 
nappali 

tagozaton Város 

Egy 
gyermekcsoportra 

jutó óvodás 
gyermek 

ezer lakosra 

Települési 
könyvtárak 
könyvtári 
egységei 

ezer 
lakosra 

Egy 
olvasóra 

jutó 
kölcsönzött 
könyvtári 
egység 

Muzeális 
intézmények 

látogatói 
ezer lakosra 

Mozilátogatós 
ezer lakosra 

Békéscsaba 24 73 111 36 15 4 421 15 777 2 402 
Battonya 25 93 31 – – 7 521 20 47 – 
Békés 22 90 48 – – 3 736 10 653 – 
Csorvás 25 73 – – – 5 576 29 – – 
Dévaványa 24 92 13 – – 4 371 12 555 – 
Elek 19 92 – – – 4 809 11 – – 
Füzesgyarmat 24 91 – – – 2 996 9 280 181 
Gyomaendrıd 24 79 41 – – 4 030 33 464 275 
Gyula 21 75 77 24 8 4 453 14 2 434 303 
Mezıberény 23 86 51 – – 3 565 6 417 – 
Mezıhegyes 22 82 52 – – 5 170 40 – 453 
Mezıkovácsháza 20 80 67 – – 7 600 31 – – 
Orosháza 22 76 55 1 – 3 231 18 238 – 
Sarkad 25 102 37 – – 3 135 10 106 – 
Szarvas 24 79 57 117 56 3 936 39 1 091 220 
Szeghalom 24 88 66 – – 6 360 22 1 369 – 
Tótkomlós 23 97 15 – – 3 856 23 165 – 
Vésztı 23 117 – – – 4 065 23 1 463 – 
Összesen 23 82 62 19 8 4 306 17 788 655 

 



 

 

 

Személyi jövedelemadó, 2006 

Egy adófizetıre jutó 
személyi 

jövedelemadó-
alapot képezı 

jövedelem 

személyi 
jövedelemadó 

Város 

Az ezer 
lakosra 

jutó 
adózók 
száma 

Ft 
Békéscsaba 467 1 459 310 294 985 
Battonya 363 1 073 579 173 061 
Békés 402 1 169 683 184 715 
Csorvás 400 1 122 232 152 215 
Dévaványa 400 1 058 355 135 944 
Elek 365 995 796 147 583 
Füzesgyarmat 405 1 142 310 156 186 
Gyomaendrıd 412 1 087 799 156 233 
Gyula 454 1 443 758 290 261 
Mezıberény 417 1 129 337 173 085 
Mezıhegyes 447 1 221 497 200 932 
Mezıkovácsháza 430 1 103 085 180 307 
Orosháza 438 1 377 568 261 147 
Sarkad 334 1 106 076 159 921 
Szarvas 452 1 255 711 222 036 
Szeghalom 455 1 197 664 189 549 
Tótkomlós 411 1 134 519 173 407 
Vésztı 346 1 153 051 160 131 
Összesen 430 1 289 307 230 640 

 

 

Igazságszolgáltatás, közúti közlekedési baleset, 2006 

Százezer lakosra jutó 

ismertté vált 
személysérüléses 
közúti közlekedési 

Város 

bőncselekmény bőnelkövetı baleset 
balesetet 

szenvedett 
személy 

Békéscsaba 4 011 1 037 244 302 
Battonya 4 045 1 609 172 187 
Békés 1 817 786 149 197 
Csorvás 1 404 450 288 396 
Dévaványa 1 187 858 153 188 
Elek 2 311 1 560 169 207 
Füzesgyarmat 1 965 751 96 96 
Gyomaendrıd 2 556 1 084 227 281 
Gyula 3 763 849 198 263 
Mezıberény 1 843 952 131 201 
Mezıhegyes 3 701 951 69 69 
Mezıkovácsháza 3 113 1 399 211 241 
Orosháza 2 282 749 259 337 
Sarkad 4 592 1 146 231 268 
Szarvas 20 867 1 216 209 275 
Szeghalom 3 428 890 174 205 
Tótkomlós 1 333 1 004 141 188 
Vésztı 1 719 1 191 95 189 
Összesen 4 199 983 202 258 

 



 

 

Regisztrált vállalkozások, 2006 

Regisztrált vállalkozások száma 

mezıgazdaság 
ipar, 

építıipar 
szolgáltatás Város 

ágban 
összesen 

ebbıl: 
társas 

ezer 
lakosra 

Békéscsaba 288 1 063 7 315 8 666 2 913 133 
Battonya 59 24 243 326 56 51 
Békés 115 327 1 300 1 742 425 84 
Csorvás 43 51 221 315 57 57 
Dévaványa 61 70 217 348 66 41 
Elek 42 55 235 332 60 63 
Füzesgyarmat 51 45 247 343 89 55 
Gyomaendrıd 150 242 768 1 160 317 78 
Gyula 201 453 2 998 3 652 1 054 113 
Mezıberény 64 146 599 809 196 71 
Mezıhegyes 44 38 232 314 66 55 
Mezıkovácsháza 58 57 407 522 104 79 
Orosháza 187 455 2 661 3 303 755 108 
Sarkad 48 117 425 590 146 55 
Szarvas 142 309 1 646 2 097 709 116 
Szeghalom 76 154 496 726 158 75 
Tótkomlós 54 81 495 630 117 99 
Vésztı 46 79 222 347 101 47 
Összesen 1 729 3 766 20 727 26 222 7 389 96 

 



 

 

Kereskedelem, vendéglátás, 2006 

Ebbıl 

Város 

Kiskeres-
kedelmi 

üzlet 
összesen 

élelmiszer 
és 

élelmiszer 
jellegő 
üzlet 

ruházati 
szaküzlet 

vasáru-, 
festék-, 
üveg-, 

barkács-
szaküzlet 

jármőüzlet 
és 

üzemanyag-
telep 

Kiskereskedelmi 
üzlet tízezer 

lakosra 
Gyógyszertár 

Vendég-
látóhely 

Ebbıl: 
étterem, 

cukrászda 

Vendég-
látóhely 
tízezer 
lakosra 

Békéscsaba 1 201 244 133 104 148 184 14 469 223 72 
Battonya 96 34 10 2 9 151 1 47 24 74 
Békés 241 69 28 17 26 116 3 96 46 46 
Csorvás 77 28 5 2 4 139 1 26 12 47 
Dévaványa 86 36 3 6 2 102 2 35 17 41 
Elek 92 32 9 6 4 174 1 33 19 62 
Füzesgyarmat 87 30 3 4 1 140 1 32 17 51 
Gyomaendrıd 215 58 14 23 16 144 3 98 39 66 
Gyula 703 151 108 32 34 218 8 271 176 84 
Mezıberény 124 34 8 13 11 109 2 45 26 40 
Mezıhegyes 90 22 9 5 5 157 1 38 27 66 
Mezıkovácsháza 167 47 14 8 10 253 2 50 23 76 
Orosháza 605 158 79 59 40 197 7 211 133 69 
Sarkad 182 69 9 9 8 168 2 70 43 65 
Szarvas 324 92 39 18 23 179 4 138 91 76 
Szeghalom 201 60 20 11 22 207 2 58 36 60 
Tótkomlós 105 35 12 4 7 166 1 42 23 66 
Vésztı 123 44 5 9 3 168 1 44 17 60 
Összesen 4 719 1 243 508 332 373 174 56 1 803 992 66 

 



 

 

Idegenforgalom, 2006 

Kereskedelmi szálláshely Magánszálláshely 

Város 
férıhely 

vendég-
éjszaka 

ebbıl: 
külföldi 

átlagos 
tartózkodási 
idı, éjszaka 

egy 
férıhelyre 

jutó 
vendég-
éjszaka 

férıhely 
vendég-
éjszaka 

ebbıl: 
külföldi 

átlagos 
tartózkodási 
idı, éjszaka 

egy 
szállásadóra 

jutó 
vendégéjszaka 

Békéscsaba 1 234 36 012 9 018 1,6 29,2 113 7 091 78 5,3 283,6 
Battonya 93 1 196 – 5,6 12,9 – 477 129 1,1 – 
Békés 220 1 445 – 3,9 6,6 18 202 202 2,7 50,5 
Csorvás – – – – – 16 225 6 6,8 112,5 
Dévaványa 22 717 62 4,4 32,6 – – – – – 
Elek – – – – – – – – – – 
Füzesgyarmat 536 25 721 815 2,7 48,0 78 1 365 15 7,1 105,0 
Gyomaendrıd 732 17 736 2 847 3,3 24,2 299 3 680 130 3,9 69,4 
Gyula 2 474 198 445 14 474 3,9 80,2 1 510 19 801 4 727 2,3 78,9 
Mezıberény 20 1 818 31 1,7 90,9 – – – – – 
Mezıhegyes 166 10 097 7 679 4,4 60,8 40 – – – – 
Mezıkovácsháza 22 2 737 16 12,6 124,4 13 408 48 2,1 408,0 
Orosháza 904 37 052 3 875 2,6 41,0 304 12 871 469 7,0 234,0 
Sarkad – – – – – 14 – – – – 
Szarvas 582 22 522 973 2,2 38,7 101 579 – 4,3 28,9 
Szeghalom 63 5 177 187 2,5 82,2 – – – – – 
Tótkomlós 42 1 974 55 3,2 47,0 25 111 61 2,1 18,5 
Vésztı – – – – – – – – – – 
Összesen 7 110 362 649 40 032 3,0 51,0 2 531 46 810 5 865 3,4 107,1 

 

 



 

 

Személygépkocsi, telefon, kábeltelevízió, 2006 

Személygépkocsi 
Távbeszélı-

fıvonal 

Város 
ezer lakosra 

Kábeltelevíziós 
hálózatba 
bekapcsolt 

lakás a 
lakásállomány 
százalékában 

Békéscsaba 307 329 64,3 
Battonya 201 138 – 
Békés 259 197 43,5 
Csorvás 211 173 17,5 
Dévaványa 158 150 21,9 
Elek 216 153 71,4 
Füzesgyarmat 181 140 49,4 
Gyomaendrıd 220 211 9,1 
Gyula 299 263 63,4 
Mezıberény 218 186 57,5 
Mezıhegyes 237 145 58,6 
Mezıkovácsháza 259 199 43,1 
Orosháza 275 258 35,6 
Sarkad 222 166 27,7 
Szarvas 268 325 56,5 
Szeghalom 232 201 40,7 
Tótkomlós 244 207 26,4 
Vésztı 201 135 0,9 
Összesen 261 243 45,9 

 

 

 

Egészségügy, 2006 

Rendelésen megjelentek átlagos 
száma 

Város 

Egy 
háziorvosra és 

házi 
gyermekor-
vosra jutó 

lakos 

a háziorvo-
soknál 

a házi 
gyermekorvo-

soknál 

Békéscsaba 1 590 10 826 6 679 
Battonya 2 120 13 360 – 
Békés 1 737 13 899 8 001 
Csorvás 1 387 8 798 5 571 
Dévaványa 1 410 11 410 4 876 
Elek 1 325 14 596 11 818 
Füzesgyarmat 1 559 17 415 9 685 
Gyomaendrıd 1 357 9 151 7 224 
Gyula 1 697 11 150 5 309 
Mezıberény 1 627 13 285 10 032 
Mezıhegyes 1 912 11 675 – 
Mezıkovácsháza 1 320 13 067 10 775 
Orosháza 1 705 12 557 8 069 
Sarkad 1 202 13 114 8 179 
Szarvas 1 643 11 362 8 335 
Szeghalom 1 615 13 672 6 314 
Tótkomlós 1 267 11 210 7 899 
Vésztı 1 466 18 304 8 012 
Összesen 1 571 12 076 7 491 

 

 

 

 



 

 

A kereskedelmi szálláshelyek és a magánszálláshelyek kapacitása 
és vendégforgalma üdülıkörzetenként, 2006 

Vendég Vendégéjszaka 
Település, üdülıkörzet 

Férıhely, 
július 31. összesen 

ebbıl: 
külföldi 

összesen 
ebbıl: 
külföldi 

Tisza–Körös mente üdülıkörzető 
Békés 238 446 75 1 647 202 
Békéscsaba 1 347 23 744 4 109 43 103 9 096 
Békésszentandrás 207 314 4 1 444 32 
Doboz 176 377 2 977 6 
Gyomaendrıd 1 031 6 299 675 21 416 2 977 
Gyula 3 984 59 599 4 379 218 246 19 201 
Körösladány 29 94 11 300 44 
Mezıberény 20 1 060 16 1 818 31 
Sarkad 14 – – – – 
Szarvas 683 10 418 300 23 101 973 
Összesen 7 729 102 351 9 571 312 052 32 562 
Ebbıl: város 7 317 101 566 9 554 309 331 32 480 

Egyéb, üdülıkörzetbe nem tartozó település 
Battonya 93 653 129 1 673 129 
Bélmegyer 30 440 47 627 148 
Csanádapáca 13 – – – – 
Csorvás 16 33 2 225 6 
Dévaványa 22 164 11 717 62 
Dombegyház 14 198 – 649 – 
Füzesgyarmat 614 9 696 221 27 086 830 
Kétegyháza 160 405 – 1 117 – 
Kevermes – 19 11 299 131 
Kondoros 16 46 – 201 – 
Medgyesegyháza 6 24 2 280 4 
Mezıhegyes 206 2 293 976 10 097 7 679 
Mezıkovácsháza 35 415 20 3 145 64 
Nagybánhegyes 20 164 126 2 961 2 713 
Nagyszénás 20 392 – 1 456 – 
Orosháza 1 208 15 962 1 667 49 923 4 344 
Szabadkígyós 56 673 5 1 103 20 
Szeghalom 63 2 079 105 5 177 187 
Tótkomlós 67 675 46 2 085 116 
Újkígyós 4 – – – – 
Összesen 2 663 34 331 3 368 108 821 16 433 
Ebbıl: város 2 324 31 970 3 177 100 128 13 417 

MEGYE ÖSSZESEN 10 392 136 682 12 939 420 873 48 995 
Ebbıl: város 9 641 133 536 12 731 409 459 45 897 
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ANTI-SZEGREGÁCIÓS TERV 

I. Helyzetelemzés az alacsony státuszú népesség 
területi koncentrációjáról a város egészének tekint etében  

Békés város demográfiai és társadalmi mutatószámai 

Békés város lakónépessége a 2001. évi népszámlálás adatai alapján 21.663 fı, ezen belül 
az aktív korúak aránya 60,9% (azaz 13.193 fı). A gazdaságilag inaktívak népességen belüli 
aránya 65%, a munkanélküliség 17%-os. A lakosság 18,2%-a 14 évnél fiatalabb és 21%-uk 
60 évnél idısebb. 

Az iskolázottsági mutatók a 2001-es népszámlálási adatok szerint meglehetısen 
lehangolóak, az aktív korú népesség 32,3%-a 8 osztályt vagy kevesebbet végzett. A 
Szociális Szolgáltató Központ romák körében végzett kérdıíves adatfelvétele során kiderült, 
hogy ez a városban élı romák körében mintegy 70%-t tesz ki. A felsıfokú végzettségőek a 
város teljes, 25 évnél idısebb népességében 8%, a megkérdezett romák között csupán 3 fı 
rendelkezett fıiskolai végzettséggel. 

Így talán érthetı, ha az alacsony presztízső foglalkozási csoportok aránya 49%. Amellett, 
hogy az országos átlagnál magasabb a munkanélküliek aránya, a kizárólag állami vagy 
önkormányzati támogatásból élık aránya (szintén az aktív korúakon belül) 52,7%. 
 

Rendszeres szociális segélyt a háztartások 10,57%-ának folyósítanak, míg lakásfenntartási 
támogatást 14,69%-ának. Rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezık aránya az 
aktív korúakon (15-59 évesek) belül 52,7%, a ’legfeljebb általános iskolai végzettséggel 
rendelkezık és rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezık’ aránya az aktív korúakon 
belül 23,4%. Az olyan háztartások aránya, amelyekben egyáltalán nincs foglalkoztatott, 
47,2%. 
 

A képet tovább színezik a leromlott lakókörnyezetre vonatkozó indikátorok, mely szerint a 
komfort nélküli vagy félkomfortos és szükséglakások aránya 24,2%, a maximum egyszobás 
lakásoké pedig 10,9% (a teljes lakásállomány 8204 db). Az önkormányzati tulajdonú lakások 
aránya 2,5%. A lakások összességének több mint négyötöde rossz energiahatékonyságú. 
 

Az önkormányzati tulajdonú ingatlanok közül (187 db) mindössze 2 db van, melyet roma 
bérlı használ. Ezek közül az egyik lakás, komfort nélküli, a másik ház, mely összkomfortos. 

Az iskolai közoktatás integráltságáról 

Az általános iskolák 

Az Eötvös József Általános Iskola 374 tanulót oktat, ebbıl a hátrányos helyzető tanulók 
száma 279, illetve e kategórián belül a halmozottan hátrányos helyzetőek 199-en vannak, 
továbbá a sajátos neveléső igényő tanulók 99-en. Az emeltszintő oktatásban mintegy 116 
hátrányos helyzető gyermek részesül. 



Békés Város Integrált Városfejlesztési Stratégia 
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A Karacs Teréz Általános Iskola tanulólétszáma 473 fı. A normál tantervő részen mintegy 
67%-uk tanul, s ott 113 hátrányos helyzető gyermek tanul. Az intézményben további 35 
hátrányos helyzető tanul, összesen 32 halmozottan hátrányos helyzető és 29 sajátos 
nevelési igényő. 

A Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola tanulólétszáma a legmagasabb, itt 635 gyermek tanul, 
közel felük emelt szintő oktatásban részesül. Az iskola 182 hátrányos helyzető gyermeket 
integrál, közülük 61-en halmozottan hátrányos helyzetőek, 24-en sajátos nevelési igényőek. 

A középfokú iskolai oktatás 

A Szegedi Kis István Református Gimnázium Általános Iskola és Kollégium két alapítványa a 
szociálisan rászoruló és a tehetséges gyerekek támogatását is feladatául tőzte ki. 

A Farkas Gyula Szakképzı Iskola, Gimnázium, Speciális Szakiskola, Egységes 
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Kollégium és Gyermekotthon három székhelyen 
mőködik (Békés mellett Tarhoson és Dévaványán), tanulói létszáma 1439 fı, 39,5%-a 
hátrányos helyzető, 14%-a halmozottan hátrányos helyzető, 568 tanuló után részesülnek a 
szülık/gondviselık gyermekvédelmi támogatásban. Az Iskola nem csak békési tanulókat 
fogad, de a speciális nevelési igényő gyerekek oktatása itt folyik az 1-5. osztályokban, majd 
Tarhoson.  
 

A nevelési-oktatási intézmények szoros kapcsolatot ápolnak a kisebbségi 
önkormányzatokkal (Békési Cigány Kisebbségi Önkormányzat, Békési Német Kisebbségi 
Önkormányzat, Békési Román Kisebbségi Önkormányzat, Békési Szlovák Kisebbségi 
Önkormányzat), más oktatási, egészségügyi és szakmai intézményekkel.  

A Város elkészítette a közoktatási intézkedési tervet, a minıségirányítási programot és az 
oktatási esélyegyenlıségi tervet a 2008-2012-es évekre, valamint a Közoktatási 
esélyegyenlıségi helyzetelemzést (Békés-Tarhos Társulás). Az ezekben feltárt helyzet azt 
mutatja, hogy  

• Közoktatási intézmények, gyermekjóléti szakellátások, gyermekjóléti alapellátások, 
közoktatási szakszolgálatok és szakmai szolgáltatási feladatok a településen 
biztosítottak és egyenlı mértékben elérhetık a településen élık számára. 

• Az óvodás korosztályon belüli halmozottan hátrányos helyzető gyermekek intézményi 
ellátása 89,6%-ban teljesül. 

• A tanköteles korú halmozottan hátrányos helyzető gyermekek intézményes nevelése 
99,9%-ban teljesül. 

• Iskolai körzetek halmozottan hátrányos helyzető kiegyenlítettsége: maximális eltérés 
19,4 %, de a tagintézmények tanulói összetételének halmozottan hátrányos helyzető 
kiegyenlítettsége esetében az eltérés 42,4 % (így itt beavatkozás szükséges). 

• A sajátos nevelési igényő tanulók aránya a 2190 tanköteles korúhoz képest 8,3 % 
(országos átlag felett), itt területi koncentrálódás tapasztalható. Komplex (nem csak 
oktatási) beavatkozás szükséges.  

• Enyhe fokban értelmi fogyatékosok aránya a tanköteles korúakhoz képest: 1,6 %, az 
országos átlag egyharmada. 

• Az általános iskolai évfolyamokon az évismétlık aránya magas, így komplex 
beavatkozás szükséges. 



Anti-szegregációs terv 
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• Képességkibontakoztató és integrációs normatívát a leginkább érintett Eötvös J. 
tagiskola, kisebb részben a Hepp F. tagiskola igényelt; intézmény-összevonással a 
halmozottan hátrányos helyzető tanulók speciális ellátása az alapító okiratban minden 
tagintézményre vonatkozóan szerepel. 

• A halmozottan hátrányos helyzető tanulók aktivitása a tanórán kívüli programokon 
alig fele a többi tanulóénak. 

• Az Útravaló Program és a Tanoda rendszerő oktatást segítı programokat az 
intézmények (különbözı, a halmozottan hátrányos helyzető tanulók arányát közelítı 
mértékben) veszik igénybe. 

• A pedagógusok egy része részt vett módszertani továbbképzésen – pl. Hatékony 
együttnevelés az iskolában - IPR képzés (17 fı); Egyéni haladási ütemet segítı 
differenciált tanulásszervezés (14 fı) 

Hátrányos helyzet ő gyerekek 

A településen a családok egyötöde részesül rendszeres gyermekvédelmi támogatásban. A 
halmozottan hátrányos helyzető gyermekek a családok 8,87%-ban él. A település egészén 
784 1-7 éves hátrányos helyzető és valamivel kevesebb, 732 1-17 éves halmozottan 
hátrányos helyzető gyermek él.  

A hátrányos helyzető gyerekek legnagyobb arányban (39%) Hatház városrészben, a további 
területeken 11% vagy kevesebb az arányuk.  

10. ábra: Hátrányos helyzető gyerekek 
 

Forrás: Önkormányzati nyilvántartások 



Békés Város Integrált Városfejlesztési Stratégia 

© MTA RKK Alföldi Tudományos Intézet 94

11. ábra: Halmozottan hátrányos helyzető gyerekek 
 

Forrás: Önkormányzati nyilvántartások 

 
A halmozottan hátrányos helyzetőek aránya szintén a Hatházak városrészben a 
legmagasabb, sıt a városban élı halmozottan hátrányos helyzető 1-17 évesek több mint fele 
ezen a területen él. 

A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzető gyermekek térbeli koncentrációját ha 
utcaszintő bontásban is megtekintjük, látható, hogy a négy antiszegregációs terület (a KSH 
által szegregátumként jelölt terület, ld. lentebb) több utcája is erısen érintett (ASZT 2. 
táblázat). 

Civilek a társadalmi integrációért 

Békés Városban majd 140 civil szervezet mőködik, a legkülönbözıbb tevékenységekkel, 
melyek egy része különbözı társadalmi csoportokat céloz meg, így több szervezet a 
fogyatékkal élık tevékenységeit segíti, míg 3-3 szervezetnek a nık illetve a cigányok a 
célcsoportja. Emellett olyan tevékenységeket is megjelöltek a civil szervezetek, mint a 
fiatalok vagy (oktatási intézmények alapítványai esetén) a tanulók tanulásának, 
továbbtanulásának segítése, integrációja, motiváció, mentálhigiénés tevékenységek mellett a 
hátrányos helyzető csoportok segítéséig. 
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Békés város indikatív akcióterületek 

A város nyolc indikatív akcióterületén (ld. lentebb) a KSH 2001-es népszámlálási adatai 
szerint a lakosság 7706 fı él, az egyes akcióterületek azonban különbözı populációt fogad 
magába. Az egyes akcióterületeket vizsgálva azt láthatjuk, hogy sok esetben a városi (és az 
országos) adatokhoz mérten a szociális problémákat jelzı mutatók rosszabbak, a 
segélyezési mutatók a legtöbb területen magasabbak, mint a város más területein. Az 
indikatív akcióterületek a következık: 

1. Belváros integrált fejlesztés területe 
2. Városi fürdı fejlesztés területe 
3. Tömbház rekonstrukció 
4. Temetı rehabilitáció 
5. Iparterület fejlesztés 1. 
6. Szociális integráció célterülete 
7. Dánfok turisztikai és lakóterületi fejlesztés 
8. Iparterület fejlesztés 2.  

Békés lakosságának 9,6%-a lakik a Belváros integrált fejlesztés területén, itt az alacsony 
komfortfokozatú lakások aránya csupán 5% (a város egészén 24,4%), ettıl jobb arányt csak 
a Tömbház rekonstrukció terület mutat (1,4%). 

Belváros integrált fejlesztés területén a rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezık, a 
2001. évi népszámlálás alapján, az aktív korú lakosság felét teszik ki, ez igen magas arány, 
s ehhez hasonlóan magas azon háztartások aránya, ahol nincs foglalkoztatott (39,7%). Az 
indikatív akcióterületek többségén azonban még rosszabbak az arányok, ami ezen 
mutatókat illeti (40 és 58% között), s ez alól ismételten a Tömbház rekonstrukció terület a 
kivétel (33,4%). A hátrányos helyzetet emellett az iskolai végzettség és munkajövedelem 
együttes mutatóit vizsgálva jellemezhetjük, amely a nehézségeket méginkább kiemeli. Az 
Iparterület fejlesztés 2. és Szociális integráció célterülete területeken a legfeljebb általános 
iskolai végzettséggel rendelkezık és rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezık 
aránya az aktív korúakon belül igen magas (elıbbi: 59,6%, utóbbi: 48,5%; a város egészét 
tekintve: 23,4%). 

Az önkormányzati nyilvántartások alapján úgy tőnik, hogy mind a nyolc akcióterületen 
valamelyest csökkent a lakónépesség a 2001-es népszámlálás adataihoz képest. Az 
önkormányzati nyilvántartásokból azonban az is látszik, hogy a problémák nem szőntek 
meg, a különbözı szociális ellátásban, segélyben részesülık aránya igen magas, mind a 
városi, mindpedig az összevethetı országos adatokhoz képest. 

A város indikatív akcióterületei jelzik, hogy a város – amely egészében véve is több mutató 
szempontjából elmarad az országos átlagtól – olyan szociális-infrastrukturális kihívásokkal 
küzd, amelyek komplex megközelítést igényelnek.  

A szegregátumok 

A KSH által, a 2001-es népszámlálási adatok alapján meghatározott szegregátumok, 
amelyeket a Városrehabilitációs Kézikönyvben meghatározott ún. szegregációs mutató 
alapján határoltak le, a következık: 

1. Antiszegr.ter._1. (Kisvasút u. - Mátyás kir.u. - Hunyadi u. - Szabadkai u. - Csabai u. - 
településhatár) 

2. Antiszegr.ter._2. (Táborhely u. - Táncsics M.u. - településhatár) 
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3. Antiszegr.ter._3. (Pipacs u. - Táncsics M.u. - Törökvész u. - településhatár) 

4. Antiszegr.ter._4. (Soványhát u. - Károlyi u. - Kisfaludy u. - Lengyel L.u. - Hegedős u. - 
Vasút sor - Szélmalom u. - Kereszt u. - Kecskeméti u. - Magyar u. - Legelı u. - Lengyel 
L.u. - Pesti u. - Károlyi u. - London u. - Lengyel L.u. - Erkel F.u. - Károlyi u. - Táncsics 
M.u.) 

A Kézikönyvben foglaltak szerint azon területek minısülnek szegregátumnak, ahol a 
legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezık és rendszeres munkajövedelemmel 
nem rendelkezık aránya az aktív korúakon belül eléri, illetve meghaladja az 50%-ot.  

E területeket társadalmi szempontból az alacsony iskolai végzettség, a magas inaktivitási 
mutatószám jellemzi, valamint, hogy viszonylag magas a segélyezettek aránya. Emellett az 
infrastrukturális helyzet a város egészéhez viszonyítva is rosszabb. 

Ezen szegregátumok a városi indikatív akcióterületekben találhatók meg. 
 

Az Antiszegr.ter._1. társadalmi mutatószámai a 2001-es népszámlálás adatainak tükrében. 

• E területen 365 fı lakik, 33,4%-a 14 évnél fiatalabb. 

• A 8 osztályt vagy kevesebbet végzettek aránya az aktív korúak körében 65,4%. 
Felsıfokú végzettséggel 1,7%-a rendelkezik a 25 évesnél idısebbek között. 

• A gazdaságilag inaktívak aránya 88%, a munkanélküliek aránya 2,3%. 

• Az állami vagy önkormányzati támogatás az egyetlen jövedelemforrás az itt élık 
43,4%-ának. 

• Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezık és rendszeres 
munkajövedelemmel nem rendelkezık aránya az aktív korúakon belül 59,0% 

• Olyan háztartások aránya, ahol nincs foglalkoztatott: 64%. 

• A komfortnélküli, félkomfortos és szükséglakások aránya 30,5% 

 

Az Antiszegr.ter._2. társadalmi mutatószámai a 2001-es népszámlálás adatainak tükrében 

• Itt 532 fı lakik, harmada 14 évnél fiatalabb. 

• A 8 osztályt vagy kevesebbet végzettek aránya az aktív korúak körében 88,2%.  

• A gazdaságilag inaktívak aránya 90%, a munkanélküliek aránya 79,3%. Tartósan 
munkanélküliek aránya: 28,3% 

• Az állami vagy önkormányzati támogatás az egyetlen jövedelemforrás az itt élık 
54,2%-ának. 

• Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezık és rendszeres 
munkajövedelemmel nem rendelkezık aránya az aktív korúakon belül 85,7% 

• Olyan háztartások aránya, ahol nincs foglalkoztatott: 90,7%. 

• A komfortnélküli, félkomfortos és szükséglakások aránya 82,8%. Az egyszobás 
lakások aránya 45,7%. 

 

Az Antiszegr.ter._3. társadalmi mutatószámai a 2001-es népszámlálás adatainak tükrében 

• 317 fı, melynek 27,8%-a 14 évnél fiatalabb 

• A 8 osztályt vagy kevesebbet végzettek aránya az aktív korúak körében 67%.  
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• A gazdaságilag inaktívak aránya 75,1%, a munkanélküliek aránya 32,9%. Tartósan 
munkanélküliek aránya: 16,5% 

• Az állami vagy önkormányzati támogatás az egyetlen jövedelemforrás az itt élık 
24%-ának. 

• Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezık és rendszeres 
munkajövedelemmel nem rendelkezık aránya az aktív korúakon belül 51,8% 

• Olyan háztartások aránya, ahol nincs foglalkoztatott: 58,8%. 

• A komfortnélküli, félkomfortos és szükséglakások aránya 81%. 

 

Az Antiszegr.ter._4. társadalmi mutatószámai a 2001-es népszámlálás adatainak tükrében 

• Itt 618 fı él, 23%-a még nem töltötte be a 14. életévét. 

• A 8 osztályt vagy kevesebbet végzettek aránya az aktív korúak körében 60%. 
Felsıfokú végzettségőek aránya 1,6%. 

• A gazdaságilag inaktívak aránya 76,2%, a munkanélküliek aránya 30%. Tartósan 
munkanélküliek aránya: 9,5% 

• Az állami vagy önkormányzati támogatás az egyetlen jövedelemforrás az itt élık 
32,1%-ának. 

• Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezık és rendszeres 
munkajövedelemmel nem rendelkezık aránya az aktív korúakon belül 50,0% 

• Olyan háztartások aránya, ahol nincs foglalkoztatott: 61,2%. 

• A komfortnélküli, félkomfortos és szükséglakások aránya 58%. 

II. A roma népességet magas arányban koncentráló 
városi szegregátumok, telepek, telepszer ő képzıdmények 
helyzetének elemzése  
A város népességének egyes becslések szerint 8-10%-a roma – ami az országos átlagnál 
magasabb arányt jelent. Ez tette indokolttá, hogy a város Szociális Szolgáltató Központja 
2006-ban a HEFOP 2.2-n belül áttekintse a demográfiai és társadalmi helyzetüket. A békési 
roma lakosság kétötöde telepen élt, ezt a helyiek „Párizsnak” nevezik, egyötödük 
tömbszerően, a további roma lakosok a város további területein, szétszórva élt. A program 
során felkeresett roma családok egyötöde magyarnak vallott magát, ık átlagosan jobb 
anyagi és társadalmi helyzetőek. A legtöbben kétgenerációs, többgyermekes családban 
élnek, s igen jelentıs arányban olyan lakásban, ahol villany, vezetékes víz, csatorna, 
fürdıszoba, WC is van. A 2006-os felmérés során elértek mintegy 70%-a 8 általános vagy 
annál kevesebb osztályt végzett, 24%-uk szakiskolát, szakmunkásképzıt is végzett. Ekkor a 
megkérdezettek 29%-a volt munkanélküli (378 tartós munkanélküli volt), 39%-a pedig 
(öregségi vagy rokkant) nyugellátásban részesült, s csupán 6 fı volt vállalkozó, 13% pedig 
alkalmazott. 

Jelentıs hányaduk részesült valamilyen szociális ellátásban – lakásfenntartási támogatás, 
rendszeres gyermekvédelmi támogatás, közgyógyellátás, GYES formájában. A 
munkajövedelem híjján anyagi gondokkal is küszködnek a családok – 2006-ban 40%-uk 
mondta, hogy gyakran nélkülözniük kell, további 32% pedig kisebb anyagi gondokról számolt 
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be. Helyzetüket jellemzi továbbá, hogy mintegy egynegyedük számolt be a diszkrimináció 
különbözı színtereirıl, elsısorban munkakeresés, másodsoron az iskolai élet során. 
 

Az önkormányzati nyilvántartások szerint a romák aránya város lakónépességén belül 5%. A 
városrészek némelyikére nincs adat, de a Hatház városrészben az ott lakók 19,8%-a roma 
származású, s csak az Újváros városrészben alacsonyabb (3,2%) az arányuk a város 
egészére vetítettnél. Ugyanakkor az indikatív akcióterületek közül három is jóval magasabb 
arányban fogad magába roma populációt (a további 5 városrészre vonatkozóan nincs adat). 

 

A romák aránya az adott terület lakónépességén belül: 
• Temetı-AT 10% 

• Iparterület 2.-AT 35% 

• Szociális rehabilitáció-AT 28,8% 

 

Az oktatási intézményekben összesen 4 roma koordinátor segíti a pedagógusok munkáját. 

A békési önkormányzat a Dankó Pista utcai Roma Közösségi Ház fenntartásában 
támogatást nyújt a Cigány Kisebbségi Önkormányzatnak. 

III. Anti-szegregációs program  

III. A. A szegregátumokban megvalósítandó programok támogatása a következı 
eszközrendszerrel  

1. Lakhatási integrációra irányuló programok  

a.) A szegregált területen lévı rossz minıségő lakásállomány felszámolása és az ott élı 
lakosság integrált környezetben való elhelyezése révén csökkenhet az alacsony státuszú 
családok koncentrációja. A családok, társadalmi csoportok ugyanakkor olyan fizikai 
környezetbe kerülhetnek, amely lehetıséget teremt a társadalmi felzárkózáshoz. 
• Meglévı szociális bérlakások kiutalása révén 

A meglevı szociális bérlakások használatban vannak, amennyiben valamelyik megüresedik, 
a felújítás után új bérlı azonnal igénybe veheti. 

• Önkormányzat által a lakáspiacon megvett és szociális bérlakásként mőködtetett 
lakások kiutalása révén 

Jelenleg az önkormányzat nem vásárol lakást, amelyet szociális bérlakásként mőködtetne. 
• Segítségnyújtás a tulajdoni lakáshoz jutásban (szocpol, fiatalok otthonteremtési 

támogatása, önerı helyi támogatása, magánfejlesztıi forrás bevonása) 

Minden évben a bérleti díjakból befolyó összeget, hozzávetılegesen 20-22 millió forintot az 
önkormányzat visszafordít lakásvásárlási támogatásra, melybıl 1 fı kb. 5-600.000 Ft-hoz 
juthat  hozzá. Ez az elkövetkezı években jelentıs mértékben nem tud növekedni, 
magánfejlesztıi források felkutatása szükséges. 

b.) A megtartásra javasolt lakásállomány a szegregált területeken, a komfortfokozat és 
minıség javításával, az infrastrukturális ellátottság javításával olyan cél, amely egyszerre 
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lehetıséget teremt a szegregáció felszámolásának, s ugyanakkor nem biztosít teret 
annak, hogy újabb családok, társadalmi csoportok számára fennmaradjon egy olyan 
fizikai környezet, amely a társadalmi kirekesztıdés melegágya lehet. Ehhez komplex 
fejlesztések szükségesek, mint amilye pl. a „Nem mondunk le senkirıl!” zászlóshajó 
program. Ennek szempontjait és a célokat lentebb, a 4. II. c.) mutatjuk be. 

A lakhatási integrációra irányuló programok indikátora a városi, s ezen belül kiemelten a 
szegregátumok és antiszegregáció területein a lakásállomány komfortfokozatának 
növekedése, az infrastruktúra javulása, a lakásvásárlási támogatásban részesülık 
számának stabilitása ill. növekedése. 

2. Mobilizációs program 

A mobilizációs program révén a városban az alacsony státuszú lakosság koncentrációja 
oldódik. E program összeegyeztethetı módon a lakhatási integrációra irányuló programokkal 
kell, hogy megvalósuljon. Ez azt is jelenti, hogy akik részesülnek a lakhatási integráció 
kapcsán megjelölt eszközökbıl – önkormányzati lakás, lakáshoz jutás támogatása, fizikai 
környezet minıségi javulása –, azok egyben térben és/vagy társadalmi státuszban is 
elmozduljanak pozitív irányban. A cél megvalósulását mérı indikátor az alacsony státuszú 
lakosság területi koncentrációjának közép- és hosszútávon való csökkenése (mind a 
jelenlegi területen, mindpedig a város egészét tekintve). 

3. Oktatási integráció 

Az oktatási integráció biztosítása az érintett gyerekek számára a „Települési közoktatási 
esélyegyenlıségi terv”-ben foglaltak szerint.. Az oktatási integráció célterülete hátrányos 
helyzető, halmozottan hátrányos helyzető, valamint a speciális nevelési igényő gyermekek 
integrálása, s különös tekintettel a roma származású gyermekekre is. A cél, hogy a 
gyermekek olyan tapasztalatokkal kerüljenek ki az iskolákból, amelyek segítik az önálló 
felnıtt élet megkezdését, az egymás elfogadását. Ehhez szükséges a korai 
képességfejlesztés, a gyermekvédelmi intézkedések, valamint az integrált oktatás 
megvalósítása. 

1. A város feladatának tekinti, hogy tovább növelje azok számát, akik a tanköteles kor 
végéig befejezik az általános iskolai tanulmányaikat. A sikerkritérium: a lemorzsolódás 
arányának 50%-os csökkenése. 

2. A hátrányos helyzető gyermek társadalmi integrációja többek között a tanórákon kívüli 
programokban való részvétel növelésével érhetı el. A pedagógusok, a gyermekekkel 
foglalkozó civil szervezetek együttes feladata, hogy motiválják a gyermekeket a 
közösségi programokban való részvételre, a részvételt akadályozó tényezıket (család 
negatív viszonyulása, a részvétel tárgyi feltételeinek hiánya, stb.) csökkentsék. A 
program sikeresnek tekinthetı, ha a hátrányos helyzető gyermekek aktivitása nem tér el 
jelentısen társaikétól (~ -20%). 

3. A halmozottan hátrányos helyzető tanulók továbbtanulási mutatói messze az iskolai 
átlagok alatt maradnak, ami a lemorzsolódási arányokkal és a kompetencia mérés 
eredményeivel összhangban áll. A tanulmányi munka javításán túl kiemelt feladatunk a 
pályaválasztás-pályaorientáció erısítése. 

4. Az Útravaló és a Tanoda programok fenntartása az oktatási és nevelési intézményekben. 
A cél, hogy a programnak továbbra is az érintettek arányát közelítı mértékben kell 
elérnie a tanulókat. 
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5. A halmozottan hátrányos helyzető gyermekek óvodáztatása 3 éves kortól, mely növeli az 
integrációt, felkészít az iskolára, kapcsolatot épít a gyermek családja és az oktató-nevelı 
intézmények között. A cél, hogy e gyermek szüleit meggyızzék az óvodáztatás 
elınyeirıl.  A feladat az érintett családok felkeresése, az óvodáztatás akadályainak 
felmérése és elhárítása. Az óvodapedagógusok, gyermekvédelmi szakemberek együttes 
munkája, szükség szerint civilek és önkormányzati források bevonása szükséges. A 
sikerkritérium a halmozottan hátrányos helyzető 3 évesnél idısebb, óvodáskorúak 95%-
ának elérése és óvodáztatása. 

6. Az Országos Oktatási Integrációs Hálózat pilot programjának (A hátrányos helyzető 
tanulók lemorzsolódását, iskolai eredményességének javítását célzó képesség-
kibontakoztató, illetve az integrációs felkészítés intézményi megvalósítását támogató 
szakmai szolgáltató rendszer kialakítása) adaptálása. Ennek célja a hátrányos helyzető 
tanulók integrált oktatásának hatékonyságának növelése egy olyan szolgáltatási rendszer 
kialakításával, amely elısegíti a plusz források hatékony felhasználását és a hátrányos 
helyzető tanulók szegregációmentes, sikerorientált nevelésének kialakítását, mérhetı 
eredmények felmutatását. Sikerkritérium: a teljes vagy részleges megvalósulás. 

4. Romák társadalmi integrációja 

A 2005-2015 közötti idıszakot a közép- és kelet-európai országok kormányfıi a Roma 
Integráció Évtizedévé nyilvánították. Ennek keretében a 2008-2009. évekre szóló intézkedési 
terv keretében megfogalmazott célok és Békés város helyzetébıl adódó kihívások és 
lehetséges programok a következık. 

a.) romák és nem romák életkörülményei között kialakult szakadék csökkentése 

b.) romák társadalmi integrációja 

c.) romák gazdasági helyzetének javítása 

Ennek érdekében az oktatás, foglalkoztatás, lakhatás, egészségügy, egyenlı bánásmód 
érvényesítése, valamint a kultúra, a média és a sport területén kerültek megfogalmazásra a 
célok. 

4. I. Roma civil szervezetek bevonása az egyeztetésbe 

A helyi cigány önkormányzat, valamint a roma civil szervezet bevonása minden olyan 
egyeztetı folyamatba, amelynek következményei a helyi romákat közvetlenül vagy 
közvetetten érint, s minden olyan tervbe, amely a romák társadalmi integrációjára irányul.  

4. II. A fentebb meghatározott célterületek során meghatározott feladatok 

4. II. a.) Oktatás 

• Hátrányos helyzető gyermekek képességfejlesztése, korai fejlesztése és iskolai életre 
való felkészítése 

1. Az elszórtan – spanyol-katalán best practice átvételeként – megjelent Pedellus program 
meghonosítása a városban, melyben a pedellusok (asszisztensek) feladatai az 
iskolákban (az óraközi szünetekben) az ügyelet ellátása, az iskolába történı beszoktatás, 
a családlátogatás és a családokkal való kapcsolattartás, az orvosi vizsgálatra kísérés, az 
úszásoktatás és sportversenyek, valamint a cigány hagyományırzı foglalkozások 
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támogatása. A kiválasztott asszisztensek a helyi közösség (ezen belül is speciálisan a 
roma közösség) egy-egy tagjának biztosítanak állást, képzést. Az asszisztensek 
segítenek az iskola – gyermek – család kapcsolatainak ápolását, az iskolai integrációt és 
ezen keresztül a gyermekek integrációját is. Jelenleg 4 fı roma koordinátor segíti a 
munkát, távlati cél: minden oktatási-nevelési intézmény 1-2 fı koordinátort/asszisztenst 
foglalkoztasson, amennyiben szükséges, kormányzati, önkormányzati források 
bevonásával. 

2. Az óvodáztatás 5 éves kortól törvényileg elıírt, de a szakmai elvárások szerint a 
halmozottan hátrányos helyzetőek körében kívánatos a 3 éves korban kezdıdı óvodai 
ellátás. A megfogalmazott cél, hogy a beíratást a meggyızés eszközével elérjék, 
szorgalmazzák, ehhez az érintett családok felkeresése, az óvodáztatás akadályainak 
felmérése és elhárítása szükséges. Az óvodapedagógusok, gyermekvédelmi 
szakemberek együttes munkája, szükség szerint civilek és önkormányzati források 
bevonása szükséges. 

• Alsó és felsıtagozatos rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülı 
gyerekek ingyenes étkeztetése. 

Korábban már országos szinten mőködött ingyenes és kedvezményes étkeztetés a 
kisiskolások részére – ha bizonyos feltételeknek megfeleltek –, e programot minden, 
rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülı gyermek (ide értve az alsó és 
felsıtagozatos érintett tanulókat is) számára elérhetıvé kell tenni, kormányzati és 
önkormányzati források bevonásával, valamint a civil szféra támogatásával. Ez a városban 
jelenleg 1661 gyermeket érint. 

• A roma és hátrányos helyzető gyermekek közoktatási integrációjának elısegítése a 
deszegregációs, óvodáztatási, integrációs-módszertani, fogyatékosság-
felülvizsgálatai, továbbtanulást segítı, tanoda programok 

1. A roma és hátrányos helyzető gyermek közoktatási integrációja az elmúlt idıszakban 
elindult, az iskolai körzetek között a halmozottan hátrányos helyzetőek aránya 
kiegyenlített, e kiegyenlítettséget fenn kell tartani. Azonban a sajátos nevelési igényő 
gyermekek területi koncentrációjának problémáját meg kell oldani felmenı rendszerben. 

2. A roma és hátrányos helyzető gyermek társadalmi integrációja többek között a tanórákon 
kívüli programokban való részvétel növelésével érhetı el. A pedagógusok és az 
asszisztensek, a gyermekekkel foglalkozó civil szervezetek együttes feladata, hogy 
motiválják a gyermekeket a közösségi programokban való részvételre, a részvételt 
akadályozó tényezıket (család negatív viszonyulása, a részvétel tárgyi feltételeinek 
hiánya, stb.) csökkentsék. A program sikeresnek tekinthetı, ha a roma és hátrányos 
helyzető gyermekek aktivitása nem tér el jelentısen társaikétól (~ -20%). 

3. A roma tanulók továbbtanulási mutatói messze az iskolai átlagok alatt maradnak, ami a 
lemorzsolódási arányokkal és a kompetencia mérés eredményeivel összhangban áll. A 
tanulmányi munka javításán túl kiemelt feladatunk a pályaválasztás-pályaorientáció 
erısítése. 

4. A sajátos nevelési igényő roma tanulók felülvizsgálata folyamatban van. A jövıben a 
közoktatási törvény a részképesség-kiesés, a magatartási, tanulási-zavar miatt 
tanulásban akadályozott tanulók diagnosztizálását és terápiás ellátását a nevelési 
tanácsadók körébe utalja 2008 szeptemberétıl. A felülvizsgálat után a létszám 
feltehetıen csökkenni fog. A törvényi változások ismeretében vállalta fel a város a 
pedagógiai szakszolgálatok mőködtetését, így a jövıben nagyobb befolyásunk lesz arra, 
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hogy a szociálisan hátrányos helyzet és a tanulásban akadályozottság kategóriáit 
élesebben elkülöníthessük. 

5. Az Útravaló és a Tanoda programok fenntartása az oktatási és nevelési intézményekben. 
A cél, hogy a programnak továbbra is az érintettek arányát közelítı mértékben kell 
elérnie a tanulókat. 

• Informatikai képzés és fejlesztés a cigány kisebbségi önkormányzatok részére 

A Roma Integráció Évtizede útmutatása alapján a szükséges képzések és fejlesztések 
várhatók. 

4. II. b.)Foglalkoztatás és vállalkozásfejlesztés 

• Komplex munkaerı-piaci programok 

A komplex munkaerı-piaci programoknak tartalmaznia kell a szükséges szakirányú 
végzettség irányába való orientálást, az aktív korúak foglalkoztatottságának növelésére 
irányuló programokat, valamint a feketemunka kifehérítését.  

1. A Munkaügyi Központ szakmai és anyagi támogatásával piacképes szakmák elsajátítása 
felé való orientálás segíthet a foglalkoztatottak arányának közép- és hosszútávú 
növelésében. 

2. Az oktatási intézmények részvételével a pályaorientációs beszélgetéseken a 
hiányszakmák felé, az önálló vállalkozás-indítás objektív kritériumainak megismerése felé 
irányuljon. A beszélgetések célja, hogy az önálló életkezdés reális és felelıs alapokon 
nyugvó várakozásokra épüljön. 

3. Atipikus foglalkoztatási módok (távmunka, részmunka, stb.) megismertetése mind az 
érintett csoportok, mind a vállalkozások körében. Ennek segítségével a kisgyermekes 
szülık, a gyermekgondozásból visszatérık stb. is részt vehetnek a munkaerıpiacon. 

4. A munkavállalási hajlandóság növelését segítendı mentálhigiénés programokba kell 
bevonni az aktív korú, de hosszú ideje a munkaerıpiactól távol maradó személyeket. 

5. A feketemunka visszaszorítása a legális munkaerıpiaci részvétel egyidejő növelésével 
az országos programokhoz igazodva valósulhat meg. Ugyanakkor az idénymunka 
helyzetének megváltoztatása a folyamatos (egész éves) foglalkoztatottság irányába is 
kívánatos részcél. 

6. A közmunka-programokban való részvétel ösztönzését a foglalkoztatottság pozitív 
képének (jövedelem, stabilitás, életminıség, jövı) bemutatásával lehet és szükséges 
növelni. Ennek keretében lehetıséget kell teremteni, hogy az instabil jövedelem és 
életmód folytán igénybe vett – nem ritkán a szükséglet-kielégítésre irányuló – 
uzsorahitelek visszafizetése munkabérelıleg formájában (vagy más formában) 
visszafizethetı legyen, s a hiteltartozások körforgásából, az idénymunka, a segélyek – 
mint a háztartás egyetlen jövedelemforrásai – instabil világából a foglalkoztatottak 
világába kerüljenek át a résztvevık. 

A program sikerét a közép- és hosszútávon javuló foglalkoztatási mutatók, valamint az állami 
és helyi segélyezési mutatók jelzik. 

• A szegregátumokban mőködı kis- és középvállalkozások fejlesztése, 
munkahelyteremtı beruházások 
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1. A roma tulajdonosi körrel jellemezhetı kis- és középvállalkozások célzott támogatása a 
helyi adók mérséklésével. 

2. Önkormányzati beruházások, megrendelések esetén a város elınyben részesíti a helyi 
vállalkozókat, vállalkozásokat. 

3. Az önkormányzat és a civil szféra segítségnyújtása a vállalkozás-fejlesztés, -fenntartás 
és pályázatírás területén. 

4. II. c.) Lakhatás 

• „Nem mondunk le senkirıl!” zászlóshajó program.  

A program a többszörös hátrány felszámolása érdekében összehangolt mőveletekkel kívánja 
elérni, hogy megforduljanak az elmúlt évtizedek leszakadás irányába mutató tendenciái, s 
elinduljon e térségek társadalmi és gazdasági integrációja. Ennek keretében a komplex 
humánerıforrás- és közszolgáltatás-fejlesztés, életminıség-javítás, a szegregátumokban 
élık foglalkoztathatóságát, kompetenciáit, önszervezıdését és érvényesülési esélyeit javító 
mőveletek, a civil szervezıdések fejlesztése, a közösségi és kulturális értékek 
megteremtésére és megırzésére irányuló fejlesztések elemei jelennek meg. A város 
szegregátumaiban ezért a cél az, hogy a korábban kifejtett oktatási és lakhatási integráció 
megvalósuljon, s ezen belül is kiemelten kezeljék a leghátrányosabb helyzető területeket (a 
KSH által meghatározott Antiszegregációs területeket), valamint az olyan területeket, 
amelyek veszélyeztetettek. A szegregátumokon belül tehát kiemelten fontos, hogy a jelölt 
Antiszegregációs területek komplex integrációjára irányuló törekvések mellett megelızzék az 
esetlegesen újonnan létrejövı, halmozottan hátrányos helyzető területek kialakulását. A 
sikeresség kritériuma az elérhetı források (pl. TÁMOP) megszerzése, a jelenlegi célterületek 
hosszútávú integrációja, valamint az, ha a veszélyeztetett területek mutatói nem romlanak 
(esetleg javulnak). 

• A szegregálódott városi lakótelepek, településrészek rehabilitációja, ott élık 
foglalkoztatási és szociális integrációja 

A szegregátumok területén komplex fejlesztések megvalósulása a cél, amelyben 
összeegyeztethetı módon kell szerepelnie a fentebb részletezett társadalmi, foglalkoztatási, 
területi integrációnak, ez utóbbin belül az infrastrukturális és életminıséget javító, valamint a 
közszolgáltatások hozzáférésére irányuló fejlesztéseknek. A cél, hogy a jelenleg indikatív 
akcióterületek mutatószámai javuljanak, így pl. az aszfaltozott utak arányának 10%-os 
javulása; a város teljes belterületének víziközmő és gáz-gerinchálózatra való rákötések 
arányának növelése. 

4. II. d.) Egészségügy 

• Népegészségügyi szőréseken való részvétel ösztönzése 

A népegészségügyi szőréseken való részvétel a lakosság életminıségének hosszútávú 
javulását eredményezhetik. A szőrések során felismert betegségek korai kezelése az egyén 
fizikai jóléte mellett csökkenti a családi és társadalombiztosítási tehertételeket is. A 
szőréseken való részvétel fontosságának megismertetése, a lakosság minél szélesebb 
körének bevonása az egészségügyi dolgozók mellett a civil szféra közremőködésével 
történhet. A cél, hogy a békési lakosság szőrıvizsgálatokon való részvétele megközelítıleg 
hasonló legyen az országos átlaghoz. E mutatóknak mind a különbözı demográfiai, 
mindpedig az etnikai csoportokban középtávon el kell érnie az országos átlagot. 
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• Foglalkoztatás-ösztönzı programok, amelyek támogatják a romák alkalmazását az 
egészségügyi hiányszakmákban 

Az egészségügyi hiányszakmákban való alkalmazás feltétele a romák esetében is a 
szakirányú képzés, amely az általános- ill. középiskolai képzés során pályaorientációval 
támogatható. A szakképzés befejezése után garantált munkahely-biztosításra irányuló 
programok kidolgozása szükséges. 

4. II. e.) Kultúra 

• A roma kultúra méltó bemutatása, képzések, színházi programok 

1. Az oktató-nevelı intézményekben a cigány kultúra bemutatása, a toleranciára való 
nevelés az oktatási asszisztensek feladata. Az oktatók feladata, hogy a roma kultúra 
elemei bemutatásra kerüljenek a rendezvényeken. A roma kultúra és történelem oktatása 
az iskolai foglalkozások részeként is meg kell, hogy jelenjen, a Nemzeti Alaptantervben 
megfogalmazottak szerint. 

2. A városi rendezvényeken a roma kultúra színpadi és interaktív formában való 
bemutatása a közösség tagjainak részvételével, a roma civil szervezetek hatékony 
támogatásával valósulhat meg. 

5. Foglalkoztatási helyzet 

A foglalkoztatási helyzet javítása, a munkaerıpiaci integráció elısegítése képzési, átképzési, 
munkahelyteremtési, elhelyezkedést segítı stb. programokkal 

1. Jelenleg 20-30 fıt tudnak foglalkoztatni közmunkaprogramban, ezt új résztvevık 
bevonásával lehet növelni, évi 1-3 fıvel. 

2. Az önkormányzati munkahelyteremtı támogatási kerete korlátozott, elsısorban az új 
munkahelyek megteremtését célozzák, a megtartást nem. Cél lehet a korábban létrejött 
munkahelyek fennmaradásának szükségszerinti támogatása. Ennek érdekében egy 
önkormányzati szintő felmérés szükséges. A sikerkritérium: a létrejött munkahelyek 
legalább 50 %-ának fennmaradása (szükség szerint további, csökkenı támogatással). Ez 
egyben az önkormányzat támogatási rendszerének újragondolását is igényli. 

3. Jelenleg 40-50 fı megváltozott munkaképességő dolgozik, a helyi vállalkozók 
támogatásával további évi 1-5 fı találhat állást. 

4. A Munkaügyi Központ szakmai és anyagi támogatásával piacképes szakmák elsajátítása 
felé való orientálás segíthet a foglalkoztatottak arányának közép- és hosszútávú 
növelésében. 

5. Az oktatási intézmények részvételével a pályaorientációs beszélgetéseken a 
hiányszakmák felé, az önálló vállalkozás-indítás objektív kritériumainak megismerése felé 
irányuljon. A beszélgetések célja, hogy az önálló életkezdés reális és felelıs alapokon 
nyugvó várakozásokra épüljön. 

6. Atipikus foglalkoztatási módok (távmunka, részmunka, stb.) megismertetése mind az 
érintett csoportok, mind a vállalkozások körében. Ennek segítségével a kisgyermekes 
szülık, a gyermekgondozásból visszatérık stb. is részt vehetnek a munkaerıpiacon. 

7. A munkavállalási hajlandóság növelését segítendı mentálhigiénés programokba kell 
bevonni az aktív korú, de hosszú ideje a munkaerıpiactól távol maradó személyeket. 
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8. A feketemunka visszaszorítása a legális munkaerıpiaci részvétel egyidejő növelésével 
az országos programokhoz igazodva valósulhat meg. Ugyanakkor az idénymunka 
helyzetének megváltoztatása a folyamatos (egész éves) foglalkoztatottság irányába is 
kívánatos részcél. 

9. A közmunka-programokban való részvétel ösztönzését a foglalkoztatottság pozitív 
képének (jövedelem, stabilitás, életminıség, jövı) bemutatásával lehet és szükséges 
növelni. Ennek keretében lehetıséget kell teremteni, hogy az instabil jövedelem és 
életmód folytán igénybe vett – nem ritkán a szükséglet-kielégítésre irányuló – 
uzsorahitelek visszafizetése munkabérelıleg formájában (vagy más formában) 
visszafizethetı legyen, s a hiteltartozások körforgásából, az idénymunka, a segélyek – 
mint a háztartás egyetlen jövedelemforrásai – instabil világából a foglalkoztatottak 
világába kerüljenek át a résztvevık. 

A program sikerét a közép- és hosszútávon javuló foglalkoztatási mutatók, valamint az állami 
és helyi segélyezési mutatók jelzik. 

6. közszolgáltatások 

A közszolgáltatásokhoz (szociális és egészségügyi szolgáltatások) való hozzáférés javítása.  

A közszolgáltatásokhoz (szociális és egészségügyi szolgáltatások) való hozzáférés 
kiegyenlített. Jelenleg a DAOP-2007-4.1.1 Egészségügyi szolgáltatások 
fejlesztése/Kistérségi járóbeteg szakellátó központok fejlesztése alap-, járóbeteg szakellátás 
korszerősítése (Békési kistérségi komplex mozgásszervi járóbeteg ellátó központ 
rekonstrukciós tervérıl) c. program fut, s a jövıben a DAOP-2008-4.1.3.A.B. Szociális 
alapszolgáltatások, gyermekjóléti alapellátások és közösségi terek infrastrukturális 
fejlesztése valamint a DAOP-2008-4.1.3.C.D Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti 
alapellátások komplex-, valamint bölcsıdék önálló fejlesztése programok jelennek meg. 

A fenti eszközrendszerbıl az egyes szegregátumokra vonatkozóan Békés város a 
következıket kívánja alkalmazni:  

 

 Mely eszközrendszert? Milyen forrásból? Idıbeli 
ütemezés 

Belváros integrált 
fejlesztés területe 

3.1.-3.5.; 4.II.a; 4.II.e 
4.II.b. 
4.II.c. 
4. II. d. 
5. 
6. 

OKM 
GOP és DAOP 
DAOP 1. prioritási tengely 
EÜM, TÁMOP, TIOP 
GOP, DAOP 
DAOP, ÁOP 

2008-2010 

Városi fürdı fejlesztés 
területe 

3.1.-3.5.; 4.II.a; 4.II.e 
4.II.b. 
4.II.c. 
4. II. d. 
5. 
6. 

OKM 
GOP és DAOP 
DAOP 1. prioritási tengely 
EÜM, TÁMOP, TIOP 
GOP, DAOP 
DAOP, ÁOP 

Tömbház rekonstrukció 

3.1.-3.5.; 4.II.a; 4.II.e 
4.II.b. 
4.II.c. 
4. II. d. 
5. 
6. 

OKM 
GOP és DAOP 
DAOP 1. prioritási tengely 
EÜM, TÁMOP, TIOP 
GOP, DAOP 
DAOP, ÁOP 

Temetı rehabilitáció 4.II.c. 
6. 

DAOP 1. prioritási tengely 
DAOP, ÁOP 

A
 m

egnyíló pályázati ablakok 
függvényében 
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Iparterület fejlesztés 1. 

4.II.b. 
4.II.c. 
4. II. d. 
5. 
6. 

GOP és DAOP 
DAOP 1. prioritási tengely 
EÜM, TÁMOP, TIOP 
GOP, DAOP 
DAOP, ÁOP 

Szociális integráció 
célterülete 

1. b.)  
2.  
3.1.-3.5.; 4.II.a; 4.II.e 
3.6. 
4.II.b. 
4.II.c. 
4. II. d. 
5. 
6. 

DAOP 5. prioritási tengely 
TÁMOP 
OKM 
Országos Oktatási Integrációs Hálózat 
GOP és DAOP 
DAOP 1. prioritási tengely 
EÜM, TÁMOP, TIOP 
GOP, DAOP 
DAOP, ÁOP 

Dánfok turisztikai és 
lakóterületi fejlesztés 

3.1.-3.5.; 4.II.a; 4.II.e 
4.II.b. 
4.II.c. 
4. II. d. 
5. 
6. 

OKM 
GOP és DAOP 
DAOP 1. prioritási tengely 
EÜM, TÁMOP, TIOP 
GOP, DAOP 
DAOP, ÁOP 

Iparterület fejlesztés 2. 

4.II.b. 
4.II.c. 
4. II. d. 
5. 
6. 

GOP és DAOP 
DAOP 1. prioritási tengely 
EÜM, TÁMOP, TIOP 
GOP, DAOP 
DAOP, ÁOP 

   

Antiszegr.ter._1. 

1. b.) 
2. 
3.1.-3.5.; 4.II.a; 4.II.e 
3.6. 
4.II.b. 
4.II.c. 
4. II. d. 
5. 
6. 

DAOP 5. prioritási tengely 
TÁMOP 
OKM 
Országos Oktatási Integrációs Hálózat 
GOP és DAOP 
DAOP 1. prioritási tengely 
EÜM, TÁMOP, TIOP 
GOP, DAOP 
DAOP, ÁOP 

Antiszegr.ter._2. 

1. b.) 
2. 
3.1.-3.5.; 4.II.a; 4.II.e 
3.6. 
4.II.b. 
4.II.c. 
4. II. d. 
5. 
6. 

DAOP 5. prioritási tengely 
TÁMOP 
OKM 
Országos Oktatási Integrációs Hálózat 
GOP és DAOP 
DAOP 1. prioritási tengely 
EÜM, TÁMOP, TIOP 
GOP, DAOP 
DAOP, ÁOP 

Antiszegr.ter._3. 

1. b.) 
2. 
3.1.-3.5.; 4.II.a; 4.II.e 
3.6. 
4.II.b. 
4.II.c. 
4. II. d. 
5. 
6. 

DAOP 5. prioritási tengely 
TÁMOP 
OKM 
Országos Oktatási Integrációs Hálózat 
GOP és DAOP 
DAOP 1. prioritási tengely 
EÜM, TÁMOP, TIOP 
GOP, DAOP 
DAOP, ÁOP 

Antiszegr.ter._4 

1. b.) 
2. 
3.1.-3.5.; 4.II.a; 4.II.e 
3.6. 
4.II.b. 
4.II.c. 
4. II. d. 
5. 
6. 

DAOP 5. prioritási tengely 
TÁMOP 
OKM 
Országos Oktatási Integrációs Hálózat 
GOP és DAOP 
DAOP 1. prioritási tengely 
EÜM, TÁMOP, TIOP 
GOP, DAOP 
DAOP, ÁOP 
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egnyíló pályázati ablakok függvényében 
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III. B. A városnak jelenleg nincs megvalósítás alatt lévı szegregált területet érintı 
városfejlesztési programja. 

III.C. A nem-szegregált területekre irányuló városfejlesztési, városrehabilitációs programok 
esetében törekedni kell arra, hogy a programok megvalósítása, illetve a program eredményei 
hozzájáruljanak a szegregált területeken élık helyzetének javításához is. Ennek egyik 
legfontosabb eszköze, olyan kivitelezık elınyben részesítése, melyek vállalják, hogy 
alkalmaznak szegregált területen élıket is (foglalkoztatási programok, közbeszerzési 
eljárások a beruházások esetében, stb.). Továbbá törekedni kell arra, hogy a megvalósuló 
szakképzési, foglalkoztatási, közoktatás fejlesztési programból a szegregált területen élık is 
részesedjenek.  

 



 

 

1a. táblázat: A 2001-es Népszámlálás adataiból elıállított mutatók 

Az IVS-ben azonosított 
városrészek és szegregátumok 
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Belváros 3504 17,9 67,3 14,8 21,8 16,8 1497 4,4 46,8 15,8 
Újváros 1840 15,1 60,3 24,7 25,3 8,9 764 31,3 50,7 18,2 
Borosgyán-Malomasszonykert 2185 20,2 61 18,9 31,2 6,9 748 22,2 54,3 25,2 
Malomvég 2725 13,7 59 27,4 24,5 8,5 1121 20,9 48 17,8 
Bánhida 3323 17 55,7 27,3 26,5 7,7 1183 15,8 48,2 18,7 
Szécsénykert 941 17,1 61,6 21,3 38,3 2,1 362 33,2 52,1 26,7 
Ibrány 3132 18,8 60,7 20,5 30,3 6,5 1137 27,8 52,7 21,3 
Hatház 3329 23,7 61,3 15 50,4 2,9 1080 43,1 66,6 41,6 
Dánfok 31 19,4 61,3 19,4 5,3 20,8 17 17,7 42,1 0 
Külterület 653 18,7 60,8 20,5 46,6 2,4 295 69,2 59,7 34,3 
Belváros-AT 2076 17,6 69,5 16,5 23,6 18,8 835 5 50,1 17,7 
Fürdı-AT 378 14 58,2 27,8 11,4 20,1 166 22,9 40,9 9,1 
Lakótelep-AT 1814 21,7 69,2 9,2 20,1 12 795 1,4 44,9 14,2 
Temetı-AT 659 18,8 60,6 20,6 32,8 3,5 254 51,2 56,1 23,6 
Iparterület 1.-AT 126 14,3 61,9 23,8 39,7 2,4 43 37,2 68 29,5 
Iparterület 2.-AT 208 38,5 52,4 9,1 66,1 2,1 42 40,5 75,2 59,6 
Dánfok-AT 31 19,4 61,3 19,4 5,3 20,8 17 17,7 42,1 0 
Szociális rehabilitáció-AT 2414 26,6 62,3 11,1 58,5 1,2 654 50,6 72,1 48,5 
Város egészére vet. mutató 21663 18,2 60,9 20,9 31,1 8 8204 24,4 52,7 23,4 
Antiszegregáció 1. terület 365 33,4 56,2 10,4 65,4 1,7 83 31,3 79 59 
Antiszegregáció 2. terület 532 33,7 60,3 6 88,2 0 119 83,2 96,6 85,7 
Antiszegregáció 3. terület 317 27,8 60,3 12 67 0 86 80,2 72,3 51,8 
Antiszegregáció 4. terület 618 23 57 20,1 60 1,6 196 57,1 71,9 50 
Forrás: KSH adatok - Népszámlálás, 2001 



 

 

1b. táblázat: A 2001-es Népszámlálás adataiból elıállított mutatók.(folytatás) 

Az IVS-ben azonosított 
városrészek és szegregátumok 

neve 

F
og

la
lk

oz
ta

to
tta

k 
ar

án
ya

 (
15

-5
9 

év
es

 
né

pe
ss

ég
bı

l) 

F
og

la
lk

oz
ta

to
tt 

né
lk

ül
i 

há
zt

ar
tá

so
k 

ar
án

ya
 

Á
lla

nd
ó 

né
pe

ss
ég

 

A
la

cs
on

y 
pr

es
zt

íz
ső

 
fo

gl
al

ko
zá

si
 

cs
op

or
to

kb
an

 
fo

gl
al

ko
zt

at
ot

ta
k 

ar
án

ya
 

G
az

da
sá

gi
la

g 
ne

m
 a

kt
ív

 
né

pe
ss

ég
 

ar
án

ya
 

M
un

ka
-

né
lk

ül
is

ég
i r

át
a 

T
ar

tó
s 

m
un

ka
né

lk
ül

ie
k 

(m
in

. 3
60

 n
ap

) 
ar

án
ya

 

K
iz

ár
ól

ag
os

 
jö

ve
de

le
m

fo
rr

ás
 

ál
la

m
i, 

va
gy

 h
el

yi
 

tá
m

og
at

ás
 (

15
-

59
 é

ve
s 

né
pe

ss
ég

bı
l) 

E
gy

sz
ob

ás
 

la
ká

so
k 

ar
án

ya
 

Belváros 50,6 37,1 3242        
Újváros 45,6 51,5 1884        
Borosgyán-Malomasszonykert 42,1 46,8 2220        
Malomvég 47,6 49,2 2734        
Bánhida 48,1 44,4 3329        
Szécsénykert 44 47,5 957        
Ibrány 43,9 48,2 3203        
Hatház 31,7 55,3 3359        
Dánfok 57,1 40 30        
Külterület 37,4 55,3 659        
Belváros-AT 47,2 39,7 1803        
Fürdı-AT 56,2 43 386        
Lakótelep-AT 53,4 33,4 1829        
Temetı-AT 41 53,6 666        
Iparterület 1.-AT 29,8 57,8 130        
Iparterület 2.-AT 22,3 57,8 209       
Dánfok-AT 57,1 40 30       
Szociális rehabilitáció-AT 26,6 58 2436 66,4 74,8 30,4 10,4 28,9 17,5 
Város egészére vet. mutató 44 47,2 21617 49 65 17 7,9  10,9 
Antiszegregáció 1. terület 19,4 64 366 69,8 88 2,3 0 43,4 13,4 
Antiszegregáció 2. terület 3,3 90,7 528 90,9 90 79,3 28,3 54,2 45,7 
Antiszegregáció 3. terület 26,4 58,8 318 67,9 75,1 32,9 16,5 24,1 16,7 
Antiszegregáció 4. terület 26,1 61,2 623 60,2 76,2 29,9 9,5 32,1 18,1 
Forrás: KSH adatok - Népszámlálás, 2001 



 

 

2. táblázat: Városrészek és szegregátumok segélyezési mutatói 

Az IVS-ben azonosított 
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Belváros 3388 1497 5,34 10,71 6,23 2,94 0,60 n.a. 9,35 
Újváros 1748 768 12,89 57,12 15,45 7,29 6,25 3,20 14,32 
Borosgyán-Malomasszonykert 2163 750 17,06 107,10 24,87 11,73 12,00 11,50 8,67 
Malomvég 2589 1127 8,52 30,94 11,47 5,41 2,31 n.a. 9,14 
Bánhida 3157 1185 5,06 20,23 5,89 2,78 1,43 n.a. 11,55 
Szécsénykert 948 377 33,42 58,31 47,81 22,55 13,00 7,80 7,96 
Ibrány 3007 1143 14,43 105,91 15,58 7,35 7,79 6,90 9,71 
Hatház 3220 1086 37,85 447,44 60,31 28,45 34,62 19,80 8,37 
Dánfok 30 17 17,65 0 0 0 0 n.a. 11,76 
Külterület 647 303 11,88 10,66 16,79 7,92 2,97 n.a. 4,29 
Belváros-AT 1972 835 5,68 30,94 9,90 4,67 3,11 n.a. 9,89 
Fürdı-AT 359 166 6,52 11,90 24,27 11,45 6,02 n.a. 24,09 
Lakótelep-AT 1744 795 10,69 47,52 12,53 5,91 5,03 n.a. 2,64 
Temetı-AT 639 254 13,39 0 5,85 2,76 0 10,00 0 
Iparterület 1.-AT 119 43 9,31 3,57 34,51 16,28 6,98 n.a. 0 
Iparterület 2.-AT 199 45 71,11 4,76 37,69 17,78 8,89 35,00 0 
Dánfok-AT 30 17 17,65 0 24,93 11,76 0 n.a. 8,37 
Szociális rehabilitáció-AT 2366 659 46,28 461,72 95,55 45,07 58,88 28,80 10,93 
Város egészére vet. mutató 20846 8253 14,69 10,57 20,13 9,50 8,87 5,00 9,78 
Város egészére adott 
segélytípus száma     1212 872 1661 784 732   805 

Forrás: Önkormányzati nyilvántartások, KSH adatközlés 



 

 

3. táblázat: Általános iskolai közoktatás integráltságának felmérése 

Tanulólétszám az iskolában az osztályszervezés módja szerint 
Tanulólétszám az 

intézményben Normál (általános) 
tanterv 

Emelt szintő oktatás 
és/vagy két tanítási 

nyelvő iskola 

Gyógypedagógiai 
tagozat 

OM 
azono-

sító 
Intézmény neve 

Összesen HH HHH SNI Összesen HH HHH SNI Összesen HH HHH SNI Összesen HH HHH SNI 

200901 Eötvös József Ált. isk. 374 279 199 99 198 163 119 81 176 116 76 18     

  Karacs Teréz Ált. isk. 473 148 32 29 316 113 27 27 157 35 5 2     

  Dr. Hepp Ferenc Ált. isk. 635 182 61 24 334 104 31 13 302 78 30 11     

Forrás: Önkormányzati adatközlés 



 

 

4.A. táblázat: A település infrastruktúrája 

 Településrész Utcanév 
Vezetékes víz     
Áram     
Közvilágítás     
Szennyvíz-csatorna Hatház Vágóhíd u., Rét u., Gyár u., Kötélverı u. 
Gáz      
Pormentes út Belváros Fábián u., Liliom u. (parkoló), Kerék u., Korona u., Csíkos u. zugok 

  
Bánhida Dr. Veress E. u., Árpád u., Pacsirta u., Rózsa u., Pásztor u., Szív u., Andor u., Fülöp u., Álmos u., Elıd 

u., Ótemetı u. 

  
Ibrány Tőzkút u., Kasza u., Kastély zug, Maróthy u., Galamb u., Kürt u., Jámbor u., Kopasz u., Sirály u., Gólya 

u. 

  
Hatház Károlyi u., Tóth u., Kecskeméti u., Prágai u., Vadvirág u., Tanács sor, Vasút sor, Legelı sor, Szélmalom 

u., Pipacs u., Dankó P. u., Gorkij u., Mónus I. u., Hegedős u. 
  Újváros Lenkey u., Kemény u., Egyenes u. ,Győrő u., Kölcsey u. 
  Malomvég Hajnal u., Búzavirág u., Asztalos u., Kurta u., Fürdısétány zug, Telep u., Nyíl u., Teleky u., Raktár sor 
  Malomasszonykert Gát u., Hajó u. 
  Dánfok Kökény u. 
  Szécsény-kert Tárház u., Csendes u., Décseri u., Nyereg u., Nyár u., Szılı u. zug, Tavasz u., Szeglet u. 

 



 

 

4.B. táblázat: A település infrastruktúrája 

 
 Településrész Utcanév 
Csak útalap van, 
de nincs 
aszfaltburkolat 

Belváros Lilla u., Gém u., Kígyó u., Arany J. u., Csók-zug 

  Bánhida Pásztor u., Bánvég u., Fülöp u., Katona u., Bánát u. 
  Ibrány Gagarin u., Szik u., Galamb u., Maróthy u., Kubikos u., Sodrony u., Kasza u., Kispince-zug, Jámbor u. 

  
Hatház Magyar u., Erkel u., Kereszt u., Legelı sor, Pusztaszeri u., Vágóhíd u., Darányi K. u., Kisfaludy K. u., Rét 

u., Gyár u., Törökvész u., Vasút sor, Töltés u., Kötélverı u., Soványhát u. 
  Újváros Daru u., Lenkey u., Kinizsi u.,  Mikes K. u., Gyöngy u., Kemény u., Mikszáth K. u. 
  Malomvég Telep u., Jobbágy u., Zsilip u., Köröspart sor 

  
Malomasszonykert Dió u., Magyari I. u., Görbe u., Róna u., Szalag u., Domokos u., Sarló u., Szabadkai u., Mátyás kir. u., 

Attlia u., Borosgyán u., Jókai u., Hunyadi u., Körgát sor, Hunyadi tér 

  
Dánfok Bodoki K. u., Váczi M. u., Harcsa u., Sátor tér, Zsibongó tér, Kárász u., Keszeg u., Nád u., Pákász u., 

Sárhajó u., Sulyom u., Vadvíz u., Horgász tér, Napsugár tér, Boglárka tér, Füzes u. 

  
Szécsény-kert Nevelı u., Brassói u., Fiumei u., Iglói u., Halász u., Temesvári u., Décseri u., Nyereg u., Tavasz u., Árvíz 

u., Földvár u., Akácfa u. 

Járda 
Dánfok Révhajó u., Sátor tér, Sulyom u., Zsibongó tér, Bodoki K. u., Boglárka tér, Horgász tér, Kárász u., 

Keszeg u., Kökény u., Vadvíz u., Napsugár tér, Pákász u. 
  Ibrány Sodrony u., Jégverem u. 
  Malomasszonykert Róna u. 
  Újváros Csabai u. (szakasz), Zrínyi u. (egyik oldal) 
  Hatház Szarvasi u. (szakasz), Táncsics u. (szakasz) 

Forrás: Önkormányzati adatközlés 

 



 

 

5. táblázat: Folyamatban lévı telepfelszámolási és rehabilitációs program(ok) bemutatása 

A programban érintett 
utcák 

A programban érintett 
lakások száma 

A program 
költségvetésének 

forrásai 

Milyen formában történik az 
érintett lakosok 
elhelyezése? 

Az akcióterületen élı családok 
elhelyezésének helye (az utcák neve, 

külsı település neve) 

Nem volt ilyen!     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
Forrás: Önkormányzati adatközlés 
Megjegyzés: A hajdani romatelepet az 1970-es évek során számolták fel! 


