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Bevezetés
A 2014-2020-as tervezési időszakra való felkészülés országos és helyi szinten a korábbiakhoz
képest megújult keretek között zajlik. Ennek megfelelően a településfejlesztés teljes rendszere is
változott, melynek eredményeként a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet alapján
az új Európai Uniós fejlesztési időszakhoz kapcsolódó stratégiai dokumentumokat kell
készíteniük a járási központ városoknak.
Békés Város, összhangban a kormányrendeletben és a vonatkozó módszertani útmutatókban
leírtakkal – a partnerség elveinek messzemenő figyelembevételével – megkezdte a 2014-2020as programozási időszakra való felkészülést.
A hivatkozott rendelet összefüggő, három elemből álló dokumentum-rendszert hoz létre, mely az
alábbi elemekből épül fel:
Megalapozó vizsgálat
Településfejlesztési Koncepció
Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS)
A külső szakértők közreműködésével készülő jelen szakmai anyag, vagyis a megalapozó
vizsgálat hátterét képezi a – nem csupán Európai Uniós, de adott esetben hazai forrásokból
finanszírozott fejlesztési programokat megalapozó – középtávú, operatív jellegű („megvalósítás
orientált”) integrált településfejlesztési stratégiának.
Fentiekből adódóan a készülő dokumentumok összeállítása, illetve a vizsgálati munkarész
aktualizálása során a város társadalmi és gazdasági folyamataiban bekövetkezett változásokra
érdemes koncentrálni, hangsúlyosan kiemelve azon területek elemzését, értékelését, melyek
összefüggésben lehetnek a hazai, illetve Európai Uniós szinten meghatározott fő fejlesztési
célokkal.
E szempontok figyelembevételével a megalapozó vizsgálatban áttekintésre kerülnek a Békés
városát érintő hosszabb távú társadalmi-gazdasági folyamatok, bemutatásra kerül a helyi építettés természeti környezet állapota, és áttekintjük az infrastrukturális, környezetvédelmi valamint
energetikai területen tapasztalható tendenciákat.
A vizsgálati munkarészt követően helyzetértékelés során összegezzük az elemzés főbb
megállapításait, rögzítve egyúttal a vázolt folyamatok egymásra hatását. Mindezeken túl,
érvényesítve a területi elemzés módszertani követelményeit, a megalapozó vizsgálat mind a
városrészek, mind pedig a szegregátumok helyzetelemzését tartalmazza.
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Békés általános
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Helyzetfeltáró munkarész
Településhálózati összefüggések és térségi
kapcsolatok, a város helye a településhálózatban
A település térségi szerepe

A több mint 20 ezer lakosú kisváros a Dél-alföldi régióban, Békés megye centrumában, a
megyeszékhelytől mintegy 15 kilométerre található. A település 127,23 km2-es igazgatási
területén az országos átlagot 50%-kal meghaladó a népsűrűség. Lakosságszáma alapján a
megye 4. legnagyobb városa, országos összehasonlításban lélekszáma a 61. helyre
predesztinálja. Noha csak 1973-ban nyilvánították várossá, Békés városi szerepköre régi múltra
tekint vissza, a megye névadó települése, a középkor századaiban központja volt. Az egykori
nagyhatárú alföldi mezőváros része volt az 1950-es évekig Bélmegyer, Murony (Békésföldvár),
Kamut és Tarhos. Az Alföld és ezen belül a régió városhálózatában a megyeszékhelyek és
másodlagos centrumok után következő hierarchiaszintbe tartozik. Szerepkörét tekintve járási és
kistérségi centrum, utóbbi feladatkört 2004. év eleje óta tölti be. Az addig eltelt évtized során a
változó területet és települési kört lefedő Békéscsabai, majd Közép-Békési térség alcentruma
volt, így térségi ellátó és központi funkciói kifejlesztésében a hasonló nagyságú városokkal
összevetve késésben van.
1. térkép: Békés földrajzi elhelyezkedése
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Az országos városhálózat jellemzője, hogy a fővárost és a vidéki régióközpontokat sugárirányú
fejlődési tengelyek kapcsolják össze, amelyeket fontos közlekedési útvonalak jelölnek ki térben.
Elsődleges országos szintű célkitűzés a térségi városhálózati kapcsolatok fővárostól nem függő
hálózatainak megerősítése, az alközpontok és tengelyek harmonikus rendszerének kialakítása,
amelyek a fejlődés dinamikáját a pólusoktól hatékonyan tudják térségük felé közvetíteni.
A Dél-alföldi Operatív Program stratégiai fejezete a Kecskemét-Békéscsaba, valamint a BajaSzeged-Békéscsaba tengelyek fejlesztési szándékát fogalmazza meg, melyekhez Békés városa
földrajzi elhelyezkedésének, Békéscsabához való közelségének okán kapcsolódhat a jövőben.
2. térkép: Magyarország városhálózata

Forrás: Országos Területfejlesztési Koncepció

A város szerepköre

Békés nem lát el regionális szintű feladatot, a városban azonban vannak megyei jelentőségű –
főként oktatási, kulturális – intézmények.
Békés város funkcionális értelemben járási és kistérségi szerepkörökkel rendelkező, mérete
alapján kis-középváros, kifejezetten kis kiterjedésű vonzáskörzettel. Térségi funkcióinak
kiteljesedését a közeli megyeszékhely Békéscsaba, valamint a másodlagos centrum Gyula
vonzástere erőteljesen leárnyékolja. Ennek következtében a várost Békés megye
területfejlesztési koncepciója csak a megye városainak negyedik hierarchiaszintjére pozícionálta,
ahol a városi funkciók nagyjából fele található meg, s a térségi/járási központi szerepkörök teljes
betöltésének már akadályát jelenthetik a hiányzó központi funkciók. Jelentős előrelépés
lehetőségét jelenti ezen a téren a közigazgatási rendszer legutóbbi reformja óta betöltött
járásközponti szerepkör.

Foglalkoztatási
szerepkör

A város gazdasági-foglalkoztatási téren sem tudja eljátszani azt a szerepet, melyre mérete
feljogosítja, ennek oka a megyeszékhely térbeli közelsége (a 470-es úton alig 13 km). A napi
ingázók száma több mint fele a helyben dolgozó és közel fele a helyben foglalkoztatott
népességnek. E vonatkozásban Békés kis túlzással: alvó-, szatellitváros jelleget ölt. Az ingázás
elsőrendű célpontja Békéscsaba, a megyeszékhelyre az összes ingázó közel háromnegyede jár.
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A Békésen regisztrált gazdasági szervezetek száma elmarad az országos, a vidéki, valamint a
megyei és a megye városainak átlagától is. Átlagot meghaladó aktivitás csupán az ipari és
építőipari kisszervezetek esetében tapasztalható, ugyanakkor a szolgáltatások területén a közeli
megyeszékhely nagyszámú vállalkozásának versenye miatt mérsékeltebb a dinamika.
Kulturális szerepkör

Noha Békés város kifejezetten erős kulturális hagyományokkal, meglehetősen kiterjedt
művelődési-kulturális intézményhálózattal és nagy múltú oktatási intézményekkel rendelkezik, az
előbb vázolt tendenciák, a közeli várostársak elszívó hatása érvényesül ezen a téren is. A
helyben lakó tanulók számára reális lehetőség a napi ingázással elérhető békéscsabai általános,
s még inkább a középiskolák kínálatának igénybevétele. Mindemellett a Békésről eljáró diákok
számával összemérhető a környező településekről bejáró tanulók száma.

Közép-békési
Település-együttes

Békés része a megye egyértelmű súlypontjának, a Közép-Békési Település-együttesnek (Békés,
Békéscsaba, Gyula), mely a Dél-Alföld régió harmadik legjelentősebb népesség és gazdasági
tömörülése, s tágabb viszonylatban is számottevő fejlődési lehetőségekkel rendelkezik. A DélAlföld területfejlesztési koncepciója a városegyüttest a régión belül potenciális innovációs
pólusként jellemzi. A városegyüttes elmúlt kétszáz évének történetét vizsgálva megállapítható,
hogy kezdetben a vármegyeszékhelyi, adminisztratív szerepkörű Gyula jelentősége volt a
legnagyobb, majd a XIX. század második felének vasútfejlesztései következtében gyorsan
fejlődő Békéscsaba ragadta magához a primátust. Békés döntően agrárjellegű mezőváros volt,
amelyet elkerültek a jelentős vasútvonalak, így mindvégig a legkisebb súlyú a várostrióban. A
három város tagjainak szerepkörét erősen differenciálta lakosságuk eltérő nemzetiségi, vallási
összetétele is. Mára Békéscsaba adminisztratív, gazdasági vezető szerepe
megkérdőjelezhetetlen, a megyei intézmények jelentős részét megtartó Gyula, mint turisztikai
központ, fürdőváros talált magára, Békés azonban nem tudta kellő határozottsággal pozícionálni
magát a megváltozott viszonyok között.

Békés megye
Településhálózata

A településhierarchia legfelső szintjei Békés megyében hiányoznak. Százezres városokkal a
megye nem rendelkezik, a Közép-Békési Település-együttes városhármasának népességszáma
ugyan közelíti a 120 ezret, de, ahogy a megye Területfejlesztési koncepciója is megállapítja: a
városok eltérő érdekei, sajátos fejlődési pályája és rivalizálása következtében a térség nem
egységes tényezőként jelenik meg a hazai és nemzetközi szereplők szemében, hanem különálló
elemekként.
Mindenkor komoly gondot okozott a döntéshozóknak a megye centrális terében fekvő
városhármas közigazgatási szerepkörének megtalálása, az általuk át- meg átvonzott tér hatékony
felosztása. Fontos cél egyrészt a városegyüttes tagjai közti kohézió erősítése, ugyanakkor a
hármas egységen belüli önálló szerepkörük kiteljesedésének előmozdítása is lényeges szempont
az adminisztratív besorolás meghatározáskor. Békés feladatának kijelölését nehezíti, hogy a
város legfeljebb Tarhosra és Bélmegyerre gyakorol jól kimutatható vonzást.

Kistérség

A Békési kistérség települései: Békés, Bélmegyer, Csárdaszállás, Doboz, Kamut, Köröstarcsa,
Mezőberény, Murony, Tarhos. Területe Békés megye 5. 631 km2-es területének 16,3 %-át teszi
ki. Településsűrűségére jellemző, hogy egy településre 95 km2-nyi terület jut, ami a megyei
átlaghoz (település/75 km2) viszonyítva magasabb érték. A kistérség népsűrűsége 62 fő/km2, ez
a megyei átlagnál (70 fő/km2) valamivel alacsonyabb. A kistérségben számszerűsített értékét
tekintve az urbanizáltság foka magas, hiszen két városi rangú települése van. A városok
számánál kifejezőbb érték az urbanizáltság fokát illetően a városi lakosság teljes népességhez
viszonyított aránya. Ez az érték a kistérség esetében mintegy 84%, ami kiemelkedően magas
mind a megyei (69%) mind az országos (64%) értékhez viszonyítva. Fontos megjegyezni, hogy a
magas urbanizáltsági szint életmódbeli és a foglalkoztatási szerkezet szempontjából nem
igazolható, mivel a lakosság jelenetős százalékban még mindig a mezőgazdaságból él, a városi
ellátási színvonal alacsony, és országos átlag alatti a diplomások aránya is.
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A legutóbbi közigazgatási átszervezés óta Békés járásközpont. A békési járásba tartozó
települések eltérnek a békési kistérségbe tartozóktól. A járásba tartozó települések száma
kevesebb, mint a kistérségé, amely 9 tagtelepülésből áll. A kistérség települései közül Doboz, a
békéscsabai, Csárdaszállás a gyomaendrődi járásba tartozik. A járás lakosságának 53,5 %-át a
város népessége adja, a járás urbanizációs indexe, vagyis a városi lakosság aránya 81,6 %.
1. táblázat: A Békési járás települései
Település

jogállás

terület (ha)

népesség (fő)

Békés

város

12723

20393

Bélmegyer

község

6305

1041

Kamut

község

6048

1102

Köröstarcsa

község

6280

2744

Mezőberény

város

11853

10727

Murony

község

3570

1300

Tarhos

község

5745

827

52524

38134

Összesen:

A járásközponti szerepkör természetesen megerősítette Békés helyét a településhierarchiában, a
járási intézmények révén vonzása erősebb a járás településeire.
3. térkép: Békés megye járásai

Forrás: TEIR
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A vonzáskörzet első
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A település vonzáskörzetének és funkciónak bemutatása,
elemzése

A települési vonzáskörzet első szintjének lehatárolásához jelentős segítséget nyújtanak az
ingázási adatok. A Békésre dolgozni és oktatási intézménybe napi rendszerességgel bejárók,
összesen 1382 fő, az alábbi diagramon látható településekről érkeznek nagyobb számban.
1. ábra: Napi ügyekben Békésre bejárók
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Forrás: KSH, saját szerkesztés

Beingázás

A város vonzása ebben a tekintetben elsősorban saját járásából, Bélmegyerre és Tarhosra terjed
ki. A bejárók nagyobb része ugyan Békéscsabáról és Mezőberényből érkezik, számuk azonban a
kibocsátó települések lakosságszámához viszonyítva elenyésző, így Békés vonzáskörzetéhez
nem sorolhatók.
A naponta dolgozni Békésre bejárók száma: 732 fő. Az adat fényében a város munkaerőcentrumként nem jellemezhető. A dolgozni beingázók az alábbi diagramon látható településekről
érkeznek nagyobb számban.
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2. ábra: Munkahelyre Békésre bejárók
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Forrás: KSH, saját szerkesztés

A munkába járók szintén a közvetlenül szomszédos településekről érkeznek elsősorban,
legtöbben Békéscsabáról és Tarhosról.
Békésen megtalálhatók az alsó- és középfokú oktatási intézmények, melyek közül néhány
jelentősége túlmutat a város határain. Az oktatási szolgáltatásokat más településekről igénybe
vevő diákok száma: 650 fő, akik az alábbi diagramon látható településekről érkeznek nagyobb
számban.
3. ábra: Oktatási intézménybe Békésre bejárók
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Forrás: KSH, saját szerkesztés
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Az oktatási intézmények vonzásterülete kissé eltérő az előbbiektől. Jobban érvényesül Békés
hatása egyes, nem közvetlenül szomszédos településeken, ahogy azt a Vésztőről bejáró tanulók
száma mutatja. Vésztőről közel hasonló számban járnak Békésre, mint a szomszédos
Szeghalomra. Az oktatás miatt beingázók között domináns a mezőberényiek arányszáma, amely
az összes bejáró mintegy ötöde.
Elingázás

A Békésre vonzást gyakorló településeket a városból napi szinten eljárók adatai alapján
kísérelhetjük meg azonosítani.
4. ábra: Napi ügyekben Békésről eljárók
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Forrás: KSH, saját szerkesztés

Elsöprő a megyeközpont súlya (70%), más település jelentősége Békéscsabához nem mérhető.
A Közép békési településegyüttes harmadik tagja, Gyula sem gyakorol jelentős vonzást. A távoli
Budapest és a régióközpont Szeged is megjelenik a diagramon, utóbbi jelentősége Békés
szempontjából Gyuláéhoz közelit.
A Békésről dolgozni eljárók száma, 2072 fő, mintegy háromszorosa a városba beingázóknak. A
szám a város összlakosságának több, mint 10 %-a, ami alapján a település munkaerő-kibocsátó
jellege jól kitapintható.
5. ábra: Békésről más településre munkába eljárók
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Forrás: KSH, saját szerkesztés
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Egyértelmű a megyeközpont súlya. A más településen dolgozók döntő többsége Békéscsabára
tart (69 %). A megyeszékhely jelentősége a foglalkoztatásban is kimagasló, a második legtöbb
elingázó békésit foglalkoztató Gyula szerepe ehhez képest meglehetősen csekély (3 %).
6. ábra: Békésről más településre oktatási intézménybe járók
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Forrás: KSH, saját szerkesztés

A tanulni eljárók közel háromnegyede Békéscsaba oktatási intézményeinek szolgáltatásait veszi
igénybe, viszonylag sokan járnak Mezőberényre és Gyulára. Az egyetemi városok közül
általában Szegedet, kisebb számban Budapestet választják a békésiek, ezek mellett alig jelenik
meg Debrecen a statisztikában (15 fő). Feltűnő, hogy a nem túl távoli szarvasi oktatási
intézményeket mindössze 5 fő választotta.
A fenti adatok alapján Békés környezetére elsősorban oktatási intézményei és munkahelyei,
illetve kereskedelmi, szolgáltatási létesítményei, révén gyakorol hatást. A járásközponti
szerepkörrel összefüggő adminisztratív-igazgatási feladatok vonzáskörzetet alakító hatásai
részleteiben nem ismertek. A napi ingázási adatok tanúsága szerint Békés települési
vonzáskörzetének első szintje Bélmegyer és Tarhos relációjában azonosítható egyértelműen,
noha Mezőberényhez is viszonylag erős a kötődés, azonban Mezőberény és Békéscsaba
kapcsolatának erősségéhez mérten Békés szerepe alighanem másodlagos. Bélmegyer és
Tarhos határán túl a hatósugár meglehetősen gyorsan elenyészik, nagyobb intenzitással csak a
békési oktatási intézmények gyakorolnak vonzerőt a távolabbi településekre, elsősorban
Vésztőre. Megállapítható, hogy a település környezetére gyakorolt vonzását – legalábbis az
ingázási adtok fényében – a közeli városok többszörösen felülírják.
A kapcsolatok ellentétes, Békéstől más települések felé mutató irányát vizsgálva megállapítható,
hogy a város életében a szomszédos Békéscsaba játssza messze a legfontosabb szerepet. A
megyeszékhely munkahelyei, oktatási létesítményei a békésiek fő célpontjai, mintegy 11 %-uk
ingázik naponta a városba. Ez meglehetősen magas arány, de elmarad a klasszikus bolygó- és
alvóvárosok adataitól. A többi település jelentősége jóval kisebb, de a szomszédos Mezőberény
és a közeli Gyula így is kiemelkednek kissé. Egyéb települések felé való kötődések nem igazán
szignifikánsak, a régióközpont Szeged jelenik meg a mindennapokban, melynek szerepe a
felsőoktatásban nagyobb.
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Békés város Gyulával és Békéscsabával közösen hozta létre a Közép-békési Centrumot. A
városhármas szoros együttműködésén alapuló regionális fejlesztési alközpont a kapcsolódó
kistérségekkel együtt a 170 ezer lélekszám feletti kvázi-nagyvárosi térség megszervezésével,
egy új típusú város–vidék kapcsolat megalkotásával és a határon átívelő kapcsolatok
intézményes kiépítésével fejlesztési mintatérségként példát kíván nyújtani az elmúlt másfél
évtized gazdasági, társadalmi és területi átrendeződése során szerepválságba került
középvárosok számára Magyarországon és az EU-ban egyaránt.
Az alközpont elsődleges stratégiai célja, hogy helyi adottságokra alapozva kitörési pontot kínáljon
úgy a közvetlenül érintett három kistérség, mint az egész megye számára. A fejlesztések
nemzetközi vonatkozású stratégiai célja, hogy a Közép-Békési térség a Békés–Arad fejlesztési
tengely létrehozásával integrálódjon az EU-szintű regionális munkamegosztásba és a határon
átnyúló kapcsolatok által dinamizálódó gazdaság segítségével tartós növekedési pályára álljon.
Békés tagja a Dél-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó
Önkormányzati Társulásnak (DAREH), mely 2006-ban alakult, jelenleg 94 tagtelepülést számlál.
A tagtelepülések közös célja, hogy a társulás területén található bezárt, megfelelő műszaki
védelemmel nem rendelkező lakossági hulladéklerakókat rekultiválja, valamint korszerű
hulladékgazdálkodási rendszer létrehozásával, az újrahasznosítást szolgáló szelektív
hulladékgyűjtés és a komposztálás széleskörű elterjesztésével csökkentse a lerakóhelyekre
kerülő hulladék mennyiségét. Békés felhagyott hulladéklerakója e rendszer keretében kerül
rekultiválásra.

1.2

1.2.1

Területfejlesztési dokumentumokkal való
összefüggések vizsgálata
Kapcsolódás az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési
Koncepcióhoz (OFTK)

Az Országgyűlés 1/2014. (I. 3.) OGY határozata mellékleteként fogadta el a Nemzeti Fejlesztés
2030 – Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepciót. Ezen határozat hatályba lépésével
a régebbi területfejlesztési Koncepciók hatályukat vesztették (96/2005. (XII. 25.) OGY határozat;
97/2005. (XII. 25.) OGY határozat; 67/2007. (VI. 28.) OGY határozat).
Az OFTK célja

A Koncepció integrálja a hazai fejlesztési célokat és igényeket, meghatározza azok területi
dimenzióit, ami a 2014–2020-as európai uniós tervezési és költségvetési időszakra készült
tervdokumentumok (Partnerségi Megállapodás, Operatív Programok) megalapozását is szolgálta.
Továbbá az ország társadalmi, gazdasági, valamint ágazati és területi fejlesztési szükségleteiből,
illetve az EU 2020 Stratégia és a Nemzeti Reform Program vállalásaihoz illeszkedve hosszú távú
jövőképet, fejlesztéspolitikai célokat és elveket határoz meg Magyarország számára.
A nemzeti fejlesztés- és területfejlesztési politika céljainak és prioritásainak teljesülése
érdekében, a Koncepció egyrészt horizontális szempontokat fogalmaz meg, másrészt alapelveket
határoz meg a fejlesztéspolitika keretében igénybe vett források felhasználásával kapcsolatban,
valamint a kedvezményezett térségekkel-települések besorolásával kapcsolatban.
A nemzeti jövőkép elérése érdekében a Koncepcióban foglalt négy hosszú távú, 2030-ig szóló
átfogó fejlesztési célt jelöl ki. Az átfogó célok megvalósulása érdekében az Országgyűlés
megerősíti a Koncepció tizenhárom specifikus célkitűzését, köztük hét szakpolitikai jellegű célt
és hat területi célt.
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Az OFTK kiemelten kezeli a vidéki térségek, települések sajátos vidéki értékeit megőrző, azokra
építő fejlesztését, felzárkóztatását, beleértve a társadalmi, közösségi, gazdasági és
infrastrukturális fejlesztéseket. Kulcsfontosságúnak tartja, hogy a vidéki települések
népségmegtartó képessége erősödjék. Az agrár- és élelmiszergazdaságon túl a vidéki térségek
jövője szempontjából kulcsfontosságú a vidéki foglalkoztatást biztosító további gazdasági
ágazatok fejlesztése, a gazdasági diverzifikáció, a helyi gazdaság megerősítése.
Az OFTK Békés
megyére vonatkozó
megállapításai

Az Országos Területfejlesztési Koncepció nem nevesíti Békés városát. A Békés megyére
vonatkozó megállapításai, elsősorban mezőgazdaságot és a közlekedési infrastruktúrát érintik,
mely megállapítások Békés városára is relevánsak. A dokumentum szerint, a fejlesztési irányok
Békés megyére vonatkozóan:
Az infrastruktúra fejlesztése: a megközelíthetőség és a logisztikai feltételek
javításával, térségi kohézió erősítésével, minőségi környezet kialakítása mellett.
Gazdaság- és vidékfejlesztés: munkahelyteremtés ösztönzésével a hozzáadott
érték növelése, hungarikumok támogatása, környezetkímélő energiatermelés,
valamint az öko-, horgász-, vadász-, kerékpár- és egészségturizmus fejlesztése.
Társadalmi megújulás: a szakképzés gazdasági igényekhez alakításával, a civil
együttműködések erősítésével és a helyi kulturális értékek megőrzésével.
Környezeti fenntarthatóság segítése az épített és természeti környezet védelme, a
környezetbarát hulladékgazdálkodás, újrahasznosítás fejlesztése és a megújuló
energiákra épülő termelés és fogyasztás támogatása által.
Határon átnyúló együttműködések segítése a gazdaságfejlesztés támogatásával,
együttműködési programok szervezésével és helyi termékekre épülő piac
beindításával.
Békéscsaba fejlesztése, különös tekintettel az élelmiszer alapanyag előállítására
és – feldolgozásra, valamint a gasztroturizmusra.
Békés megyét, így Békés városát nem érinti a területfejlesztésről és a területrendezésről
szóló1996. évi XXI. törvény 5. § f) pontja szerinti kiemelt térség területe.
Az OFTK gazdasági és társadalmi változás elérésére irányuló átfogó céljai közül Békés
szempontjából az alábbiak relevánsak:
Értékteremtő, foglalkoztatást biztosító gazdasági fejlődés,
Térségi potenciálokra alapozott, fenntartható térszerkezet.
A szakpolitikában érvényesítendő, a településre vonatkoztatható specifikus célok:
Életképes vidék, egészséges élelmiszertermelés és ellátás, az élelmiszerfeldolgozóipar fejlesztése.
A területi specifikus célok közül releváns a településre:
A többközpontú térszerkezetet biztosító városhálózat.
Vidéki térségek népességeltartó képességének növelése,
Területi különbségek csökkentése, térségi felzárkóztatás és gazdaságösztönzés
elősegítése.
Összekapcsolt terek: az elérhetőség és mobilitás biztosítása.
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Az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció nevesítve nem említi Békés városát. A
Dél-Alföldön található Békés megyei város jelentős természeti értékekkel rendelkezik, a jó
agráradottságok miatt kiemelkedő a mezőgazdasága, melyhez nem kapcsolódik elégséges
feldolgozóipar.
A megye főbb
jellemzői

Békés megye kül- és belföldi tőkevonzó képessége egyaránt alacsony, az egy főre jutó GDP-t
tekintve a harmadik legrosszabb helyzetű megye. A rendszerváltás óta a megye munkaerő
megtartó képessége folyamatosan romlik, a munkaképes korú lakosság egyre növekvő számban
hagyja el a térséget. A foglalkoztatottak folyamatosan és jelentősen csökkenő aránya az utóbbi
években csekély növekedést mutat, amelyhez minimálisan javuló munkanélküliségi mutatók
társultak.
Az OFTK kiemeli, a megyék között Békés megye népessége csökkent a legnagyobb mértékben
(10,4%-kal) mely elsősorban a születések, európai átlagoz képest (is) kiemelkedően alacsony
számára és a magas halandóságra vezethető vissza.
Az OFTK megemlíti, hogy az országra általában is jellemző a rossz vagy nem megfelelő
minőségű utak nagy aránya, a közúthálózat balesetveszélyessége valamint a gyorsforgalmi
úthálózat alacsony kiépítettsége, amely a növekvő tranzit- és belföldi forgalmi igényeket nem
tudja ellátni. Ennek következtében Békés megyétől másfél órányira van a legközelebbi autópálya,
és ez jelentősen visszafogja a gazdasági növekedést.
A városhálózatokat bemutató térképen (2. térkép) jól látszik, hogy Békés városa Békéscsaba
aggloromerációjához tartozik. Szoros összeköttetésben áll a megyeszékhellyel és Gyulával, az
OFTK is a megye központi elemeként említi a három település együttesét, amely a lakosság
40%-át tömöríti.
4. térkép: Magyarország közlekedési hálózata

Forrás: Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (OFTK)
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Kapcsolódás Békés Megye Területfejlesztési Koncepciójához
és Programjához

A Békés Megye 2014-ben elfogadott Területfejlesztési Koncepciója által megfogalmazott átfogó
cél: „A megyében élők életkörülményeinek és környezeti feltételeinek javítása, a megye
fenntartható gazdasági és társadalmi viszonyainak megteremtése. A foglalkoztatás javítása”
Átfogó és stratégiai
célok

Az átfogó cél mellett négy stratégia célt jelöl meg a dokumentum, melyek Békésre illetve a
település kistérségére relevánsak:
versenyképességet javító-értékalapú gazdaságfejlesztés, részcélok melyek
relevánsak a településnél: a megye elérhetőségének javítása, hozzáadott érték
növelése, aktivitási ráta növelése.
Térségspecifikus brandek fejlesztése.
társadalmi- és gazdasági kohézió erősítése a megye mag- és perifériális
települései között
Természeti és épített értékek, a szellemi és kulturális örökség megóvása, alkotó,
innovatív és fenntartható továbbfejlesztése.
7. ábra: Békés megye fejlesztésének stratégiai céljai 2020-ig

Forrás: Békés megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 – stratégiai program
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Egyéb térségi fejlesztési koncepciókhoz, programokhoz való
kapcsolódás

Kapcsolódás Az Új Széchenyi Tervhez:
A tízéves gazdaságstratégia kijelöli azokat a kitörési pontokat és a hozzájuk kapcsolódó
programokat, amelyek biztosítják Magyarország hosszú távú fejlődését. A megye gyógy- és
termálvíz tekintetében a legkedvezőbb területek közé sorolható hazánkban, az Egészségipari
értéklánc fejlesztése c. elképzelések teljes mértékben harmonizálnak a „Gyógyító MagyarországEgészségipari Programban” leírt célkitűzésekkel.
A megye periferikus helyzete miatt kiemelt feladat a közúthálózat fejlesztése, ill. a
határátkelőhelyek számának növelésével a nemzetközi véráramba kerülés. A megye előtt álló
feladatok, a közúti, vasúti infrastruktúra megújítása.
Békés megye területfejlesztési koncepciójának kapcsolódása a Nemzeti Vidékstratégiához:
A Nemzeti Vidékstratégia átfogó célkitűzése: Vidéki térségeink népességeltartó és
népességmegtartó képességének javítása. A megye a hazai élelmiszergazdaság motorja kíván
lenni, a koncepcióban megfogalmazott célok megvalósulása így hozzájárulhat a falvak és a
tanyák gazdasági létalapjának megerősödéséhez, újjászervezéséhez, a vidéki településeken élő
romák számára megélhetés biztosításához. A koncepció és a Vidékstratégia egyes célja között
erős és közvetlen a koherencia, ezek a célok a sokszínű és életképes agrártermelés, élelmezési
és élelmiszerbiztonság, a vidéki gazdaság létalapjainak biztosítása, a vidéki foglalkoztatás
növelése.
A Békés Megye Területfejlesztési Programjához kapcsolódó, békési járásfejlesztési program
intézkedései:
Települési környezet rehabilitációja.
A Békési járás turisztikai vonzerejének növelése.
Közlekedésfejlesztési beavatkozások.
Környezetvédelmi és energiahatékonysági beavatkozások.
Közszolgáltatásokhoz kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések.
Járási humán fejlesztések
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8. ábra: Békés megye operatív programjának felépítése

Gazdaságfejlesztési
részprogramok

komplex vállalkozásfejlesztési
projektcsomag

Járás-fejlesztési
részprogramok

Békéscsabai járás részprogramja

Ágazati fejlesztési
programok

komplex termálvíz hasznosítási
projektcsomag

Békés járás részprogramja
integrált beszállítói rendszer
fejlesztése projektcsomag

komplex agrárfejlesztési
projektcsomag

Gyomaendrődi járás
részprogramja
Gyulai járás részprogramja
Mezőkovácsházai járás
részprogramja

komplex turizmusfejlesztési
projektcsomag

komplex humán
erőforrásfejlesztés
projektcsomag

komplex logisztikai rendszer
fejlesztése projektcsomag

Orosházi járás részprogramja

Sarkadi járás részprogramja
Szarvasi járás részprogramja

Békéscsaba gazdaságfejlesztési
projektcsomag ja

integrált fenntarthatóság
fejlesztési projektcsomag

Szeghalmi járás részprogramja

integrált társadalmi
felzárkóztatási projektcsomag

komlpex halgazdálkodási
rendszer kialakítási
projektcsomag

Forrás: Békés megye Területfejlesztési Programja 2014 – 2020 alapján

Békés járás részprogramját alkotó projektjavaslatokban konkrétan Békés településére javasolt
fejlesztések:
A városi környezet területileg koncentrált környezettudatos megújítása (integrált
programok) - Városközpont öntöző rendszer.
Kulturális és természeti örökségre alapozott vonzerőfejlesztés. - Strand fejlesztés.
Fenntartható települési közlekedésfejlesztés. - Békés –Tarhos kerékpárút, BékésMurony kerékpárút.
Az önkormányzati infrastruktúra energetikai beavatkozásaira (pl. világítási
rendszerek korszerűsítése, hőtechnikai adottságok javítása) épülő megújuló
források alkalmazása (pl. napelemek telepítése, biomassza kazán telepítése) és
közvilágítás korszerűsítése. - Intézmények napelemek.
Egészségügyi alapellátás és önkormányzati járóbeteg ellátás infrastrukturális
fejlesztése.
A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának
Közétkeztetés infrastrukturális korszerűsítése Békésen.

bővítése,

fejlesztése.

A
meglévő,
önkormányzati
feladatellátást
szolgáló
intézmények
akadálymentesítése, családbarát funkciók kialakítása. - Békés akadálymentesítés
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A helyi identitás és kohézió erősítése. Helyismereti oktatás.
Békés Megye Integrált Területi Programja 2014-20 (ITP) a Terület- és Településfejlesztési
Operatív Program (TOP) Békés megyébe allokált forrásainak felhasználását megalapozó
dokumentum, amelyet a megyei önkormányzat 2015 májusában hagyott jóvá. Az ITP-ben
megfogalmazott, a TOP célkitűzéseihez illeszkedő legfontosabb megyei célok:
Az üzleti környezet komplex fejlesztése a megye egész területén.
A települési infrastruktúra integrált fejlesztése a területi kohézió erősítése
érdekében.
A társadalmi integráció feltételeinek javítása, a periferikus térségek felzárkózási
esélyeinek javítása.

1.3

1.3.1

A területrendezési tervekkel való összefüggések
vizsgálata
Országos Területrendezési Terv (OTrT)

Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvényt (továbbiakban: OTrT
törvény) az Országgyűlés 2003-ban fogadta el. A törvény soron következő módosítása 2013-ban
megtörtént: az Országgyűlés a módosító javaslatot 2013. december 9-én elfogadta, a törvény
2014. január 1-jén hatályba lépett.
Az OTrT célja

Az OTrT célja, hogy meghatározza az ország egyes térségei területfelhasználásának feltételeit, a
műszaki-infrastrukturális hálózatok összehangolt térbeli rendjét, tekintettel a fenntartható
fejlődésre, valamint a területi, táji, természeti, ökológiai és kulturális adottságok, értékek
megőrzésére, illetve erőforrások védelmére.Az OTrT szerkezeti terve a település külterületét
nagyobbrészt a mezőgazdasági térségbe sorolta, amelyet a megyei területrendezési tervben
legalább 75 %-ban mezőgazdasági térségbe kell sorolni. A határ kisebb része vegyes
területfelhasználású térség, míg a belterület települési térség. A vonalas jellegű elemek közül az
alábbi fontosabbakat tartalmazza a tervlap és nevesíti az OTrT melléklete:
a városon áthaladó 47-es. sz. Debrecen (4. sz. főút) - Berettyóújfalu - Mezőberény
- Békéscsaba (M44) főutat, amely a belterületen halad át, elkerülő szakasz nélkül,
a tervezett Békés (47. sz. főút) - Doboz - Sarkad - Méhkerék térsége - (Románia)
főutat,
az országos kerékpárút törzshálózat elemeként a (Románia) - Gyula - Békéscsaba
- Békés - Mezőberény - Gyomaendrőd - Szarvas - Öcsöd - Csongrád Kiskunfélegyháza – Bugacpusztaháza kerékpárutat.
kiemelt jelentőségű vízi létesítmény a békési duzzasztó.
A fenti úthálózati elemek megvalósulása, kiegészülve az igazgatási területet nem érintő, de a
város elérhetőségét javító 46. sz. Törökszentmiklós (4. sz. főút) - Mezőtúr - Gyomaendrőd Mezőberény (47. sz. főút) főút fejlesztésével, ugrásszerűen javítják majd Békés megközelítését.
Lényeges a kerékpárutak fejlesztése is, hiszen a városban kedvelt közlekedési eszköz a bicikli,
Békés „Kerékpárosbarát Város”.
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5. térkép: Az OTrT szerkezeti tervének Békésre vonatkozó kivágata

Forrás: Országos Területrendezési Terv

A várost érintő
országos övezetek

Békés város igazgatási területét az alábbi országos övezetek érintik.
Országos ökológiai hálózat övezete:
A Körös medrét kísérő területek. Az országos ökológiai hálózat övezetben csak olyan kiemelt
térségi és megyei területfelhasználási kategória, illetve olyan övezet jelölhető ki, amely az
ökológiai hálózat természetes és természetközeli élőhelyeit és azok kapcsolatait nem
veszélyezteti. Az övezetben bányászati tevékenységet folytatni a bányászati szempontból kivett
helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával lehet. Az országos ökológiai hálózat övezetét a
kiemelt térségi és a megyei területrendezési tervekben magterület, ökológiai folyosó, valamint
pufferterület övezetbe kell sorolni.
Jó termőhelyi adottságú szántóterület övezete:
A határ belterülethez dél-nyugatról és dél-keletről csatlakozó nagyobb és északi kisebb foltjai. A
településrendezési eszközökben a jó termőhelyi adottságú szántóterület övezetét a
mezőgazdasági terület területfelhasználási egység kijelölésénél figyelembe kell venni.
Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete:
A határ kisebb, jelenleg is erdő művelési ágú foltjai. Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület
övezetében új beépítésre szánt terület nem jelölhető ki, külszíni bányatelket megállapítani és
bányászati tevékenységet engedélyezni a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó
szabályok szerint lehet. Az övezet meghatározásánál a ténylegesen indokoltnál nagyobb területet
jelöltek ki, ami a település egyes fejlesztési elképzeléseinek gátját jelenti pillanatnyilag.
Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területek övezete
A Köröst kísérő területek. A tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete
területét a kiemelt térségi és megyei területrendezési terv és annak alapján a településszerkezeti
terv pontosítja.
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Az övezet pontosított lehatárolása által érintett területre a kiemelt térség és a megye
területrendezési tervének megalapozó munkarésze keretében meg kell határozni a tájjelleg helyi
jellemzőit, valamint a település teljes közigazgatási területére készülő településrendezési eszköz
megalapozó vizsgálata keretében meg kell határozni a tájjelleg megőrzendő elemeit,
elemegyütteseit, valamint a tájképi egység és a természeti adottságokhoz igazodó hagyományos
tájhasználat helyi jellemzőit. A tájképi egység és a hagyományos tájhasználat fennmaradása
érdekében a helyi építési szabályzatban meg kell határozni a területhasználatra és az
építmények tájba illeszkedésére vonatkozó szabályokat. A bányászati tevékenységet a
bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet folytatni. A közlekedési
és energetikai infrastruktúra-hálózatokat, erőműveket és kiserőműveket a tájképi egység
megőrzését és a hagyományos tájhasználat fennmaradását nem veszélyeztető műszaki
megoldások alkalmazásával kell elhelyezni.
Világörökségi és világörökség-várományos terület övezete:
A teljes igazgatási terület. A területfelhasználás módjának és mértékének összhangban kell
lennie a világörökségi kezelési tervben meghatározott célokkal, új külszíni művelésű bányatelek
nem létesíthető, meglévő külszíni művelésű bányatelek területe nem bővíthető, a közlekedési és
energetikai infrastruktúra-hálózatokat, erőműveket és kiserőműveket a kulturális és természeti
örökségi értékek sérelme nélkül, területi egységüket megőrizve, látványuk érvényesülését
elősegítve és a világörökségi kezelési tervnek megfelelően kell elhelyezni.
Országos vízminőség-védelmi terület övezete:
A Körös ártere és medre. Az országos vízminőség-védelmi terület övezetében keletkezett
szennyvíz övezetből történő kivezetéséről és az övezeten kívül keletkezett szennyvizek övezetbe
történő bevezetéséről a kiemelt térség és a megye területrendezési tervében rendelkezni kell. Az
övezetbe tartozó települések településrendezési eszközeinek készítése során ki kell jelölni a
vízvédelemmel érintett területeket, és a helyi építési szabályzatban az építési övezetre vagy
övezetre vonatkozó szabályokat kell megállapítani. Az övezetben bányászati tevékenységet a
bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet folytatni.
Nagyvízi meder övezete: A Körös ártere és medre.
1.3.2

Békés Megye Területrendezési Terve

2012 júliusában a Békés megye területrendezési tervéről szóló 15/2005. (X.7.) KT. sz. rendelet
módosításáról szóló 11/2012. (VI.27.) önkormányzati rendelettel a megye közgyűlése jóváhagyta
Békés megye Területrendezési Tervének jelenleg hatályos módosítását (TrT). A TrT általános
célkitűzései megegyeznek az OTrT-vel. A megyei területrendezési terv figyelembe vette a
települések hatályos településszerkezeti terveit is, melyek tartalmazták a meghatározó, távlati
fejlesztési elhatározásokat. A megyei Területrendezési terv kidolgozásakor lehetőség volt
figyelembe vetetni az éppen aktuális, elindított módosítási fejlesztési elképzeléseket is, ha azok
az országos területrendezési tervvel, és a térség érdekeivel összehangoltan készültek, illetve
azok elhatározásaival nem álltak ellentétben.
A TrT feladata

A TrT feladata az OTrT-ben lefektetett övezeti rendszer, lebontása a megyei települések szintjére
pontosítása (ez Békés esetében az erdőtelepítésre alkalmas területek vonatkozásában égető
kérdés). A megyei terv módosítása azonban korábban készült, mint a felsőbb szintű országos
terv módosítása, így a kettő összhangja nem feltétlenül áll fenn.

A TrT szerkezeti
terve

A megye szerkezeti terve az OTrT-hez viszonyítva Békés tekintetében nem sok újdonsággal
szolgál, a város területét az alábbi térségek érintik:
Városias települési térség: igazgatási terület 10,12%-a, amely a Településrendezési Tervben
bármely települési területfelhasználási egységbe sorolható.
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Vegyes területfelhasználású térség: igazgatási terület 7,72%-a. amelyet a Településrendezési
Tervben legalább 85%-ban mezőgazdasági terület, erdőterület vagy természetközeli terület
területfelhasználási egységbe kell sorolni, a fennmaradó részen nagyvárosias lakóterület
kivételével bármely települési területfelhasználási egység kijelölhető.
Erdőgazdálkodási térség: igazgatási terület 4,06%-a, amelyet a Településrendezési Tervben
legalább 85%-ban erdőterület területfelhasználási egységbe kell sorolni.
Mezőgazdasági térség: igazgatási terület 76,78%-a, amelyet a Településrendezési Tervben
legalább 85%-ban mezőgazdasági terület, beépítésre szánt különleges honvédelmi terület,
beépítésre nem szánt különleges honvédelmi terület vagy természetközeli terület
területfelhasználási egységbe kell sorolni, a térségben nagyvárosias lakóterület és vegyes terület
területfelhasználási egység nem jelölhető ki.
Vízgazdálkodási térség: igazgatási terület 1,32%-a, amelyet a Településrendezési Tervben
legalább 85%-ban vízgazdálkodási terület vagy természetközeli területfelhasználási egységbe
kell sorolni
A vonalas jellegű elemek közül megjelenik a Gyula és Gyomaendrőd között, a Körös töltésen
vezetett térségi Körösvölgyi kerékpárút. Ábrázol a tervlap két személykikötőt a település északi
és déli részéhez kapcsolódóan.
A megyei Területrendezési terv Térségi szerkezeti tervével való megfelelések vizsgálata mellett,
a térségi övezetekkel és azok szabályaival való összefüggéseket is elemezni szükséges. Fontos
továbbá az ebből adódó kötelezettségek, feladatok meghatározása.
6. térkép: A TrT szerkezeti tervének békésre vonatkozó kivágata

Forrás: Békés megye Területrendezési Terve (TrT)

Megyei övezetek

Békés igazgatási területét az alábbi TrT szerinti övezetek érintik:
Ökológiai folyosó övezete: A Körös mente és a határ nyugati része, ahol új beépítésre szánt
terület nem jelölhető ki, a közlekedési és energetikai infrastruktúra-hálózatok elemeinek
nyomvonala, az erőművek és kiserőművek az ökológiai folyosó és az érintkező magterület
természetes élőhelyeinek fennmaradását biztosító módon, az azok közötti ökológiai kapcsolatok
működését nem akadályozó műszaki megoldások alkalmazásával helyezhető el. Új külszíni
művelésű bányatelek nem létesíthető, meglévő külszíni művelésű bányatelek nem bővíthető.
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Pufferterület övezete: A határ legkeletibb sarka, ahol a településszerkezeti terv beépítésre szánt
területet csak abban az esetben jelölhet ki, ha az a szomszédos magterület vagy ökológiai
folyosó természeti értékeit, biológiai sokféleségét, valamint táji értékeit nem veszélyezteti.
Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete: A területek és előírások az OTrT-vel egyeznek.
Erdőtelepítésre alkalmas terület övezete: Kisebb foltok a külterületen, főként egyes majorokhoz
kapcsolódva, ahol a településrendezési eszközökben az erdőtelepítésre javasolt terület övezetét
az erdőterület területfelhasználási egység kijelölésénél figyelembe kell venni.
Térségi komplex tájrehabilitációt igénylő terület övezete: A határ belterülettől északra eső
körösmenti része. Nincs rá országos, vagy megyei előírás.
Térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezete: Nincs rá országos, vagy megyei előírás.
Történeti települési terület övezete: Nincs rá országos, vagy megyei előírás.
Kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület övezete: Nincs rá országos, vagy
megyei előírás.
Ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezete: A teljes igazgatási terület, ahol az ásványi
nyersanyagvagyon-terület övezetét a településrendezési eszközökben kell tényleges
kiterjedésének megfelelően lehatárolni. A kijelölt területen, a településrendezési eszközökben
csak olyan területfelhasználási egység, építési övezet vagy övezet jelölhető ki, amely az ásványi
nyersanyagvagyon távlati kitermelését nem lehetetleníti el.
Együtt tervezhető térségek övezete: Nincs rá országos, vagy megyei előírás.
Nagyvízi meder övezete: OTrT-vel egyező.
Rendszeresen belvízjárta terület övezete: A határ keleti, Körös jobb parti fele, ahol új beépítésre
szánt terület csak akkor jelölhető ki, ha ahhoz a vízügyi igazgatási szerv a településrendezési
eszközök egyeztetési eljárása során adott véleményében hozzájárul.
Széleróziónak kitett terület övezete: A teljes igazgatási terület. Nincs rá országos, vagy megyei
előírás.
A fenti felsorolásból máris kitűnik, hogy míg az OTrT kijelöli a község igazgatási területén a
világörökség várományos terület övezetét, addig a TrT nem. A folyamatos jogszabálymódosulások során a megyei területrendezési tervről szóló 15/2005. (X.7.) KT. sz. rendelet
szövege jóformán kiürült, a megyei térségekre csak az OTrT törvény előírásai vonatkoznak. A
megyei rendelet ott sem él az önálló szabályozás lehetőségével, ahol az OTrT erre lehetőséget
ad. A hatályos TrT övezeteinek jelentős része, az OTrT módosítással elvesztette értelmét.
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A szomszédos települések hatályos szerkezeti
terveinek Békés város fejlesztését befolyásoló
megállapításai

Jelen dokumentáció elsőkörös véleményezése során a megkeresett szomszédos települések
közül az alábbi táblázatban felsoroltak nyilatkoztak:
2. táblázat: A szomszéd települések szerkezeti terveinek megállapításai
Település neve
Békéscsaba M. J. Város

Békéscsaba
M.
J.
V.
nyilatkozata
szerint
Településszerkezeti Tervükben nem szerepelnek Békés
várost érintő fejlesztési elképzelések

Mezőberény Város

Mezőberény Város nyilatkozata szerint Településszerkezeti Tervükben szerepelnek Békés várost érintő
fejlesztési elképzelések, nevesítetten kerékpáros és
gyalogos túra utak, Kettős-Körösön kikötők fejlesztése.

1.5
1.5.1

1.5.1.1

Hatályos településfejlesztési döntések
A hatályos településfejlesztési koncepció és Integrált
Városfejlesztési Stratégia megállapításai
Településfejlesztési koncepció

Békés Város Önkormányzata 93/2003. (IV. 24.) KT sz. határozatával hagyta jóvá a
településfejlesztési koncepciót, majd annak jelenleg hatályos módosítását 156/2008. (IV. 30.) KT
sz. határozatával fogadta el. A koncepció módosítását az akkor készülő Integrált Városfejlesztési
Stratégiával való koherencia igénye tette szükségessé. A közel nyolcéves dokumentumhoz
Örökségvédelmi hatástanulmány nem készült, ezért az örökségvédelem kérdéskörét alig érinti. A
koncepció átfogó fejlesztési célrendszert nem fogalmaz meg, ehelyett részletekbe menően,
mintegy tervezési programként sorolja fel a fontosnak ítélt fejlesztési elképzeléseket. Ezek az
alábbi főbb témákat ölelik fel:
A koncepció
célrendszere

Gazdaságfejlesztés: Cél: magasabb arányú foglalkoztatás biztosítása, a helyben
foglalkoztatás arányának javítása. Feladatok: ipari területek kijelölése, vállalkozói udvar
kialakítása, feldolgozóipar, bio- és ökogazdálkodás megerősítése.
Kistérségi szerepkör: Cél: a kistérség gazdasági, társadalmi fejlődésének elősegítése a
központi feladatok felvállalásával, Békés város kistérségi vezető szerepének erősítése.
Költségvetés és önkormányzati munka: Cél: a költségvetési bevételek növelése, a
lakosság magasabb szintű ügyintézésének biztosításához a technikai feltételek
megteremtése.
Ingatlangazdálkodás, helyiséggazdálkodás: Cél: az önkormányzati ingatlanvagyon
értékének megőrzése bevételeket biztosítása. Feladatok: önkormányzati bérlakások
számának növelése, épületállomány energetikai korszerűsítése.
Településrendezés: Feladatok: a 470-es sz. főközlekedési út külső szakasza mentén új
ipari, gazdasági területet kell kijelölni. Kis parkok fennmaradását biztosítani kell, és
ezeket lehetőség szerint játszótérrel kell ellátni. Családi házak építéséhez telekosztásra,
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újabb építési telkek létrejöttének lehetőségét biztosítani kell. Az értékes, a város
történeti kialakulását ma is magán viselő utcahálózatú részeket területi védelmét fenn
kell tartani. Az épületek homlokzati felújításának önkormányzati rendeleti hátterét
továbbra is biztosítani. (közterületi esztétikát sértő nem védett épületek tekintetében is).
Kereskedelmi, szolgáltató területek lehetőség szerinti bővítése.
Közlekedés: Cél: A gépjárműforgalom növekedés káros hatásának csökkentése, a teljes
kerékpáros úthálózat kiépítése. Feladatok: az elkerülő út megépítése, belterületi utak
burkolása, meglévő külterületi kerékpárút folytatása a 470-es út mentén, Békéscsaba
felé, külterületi kerékpárút építése Mezőberény felé, külterületi kerékpárút építése
Murony felé. A belterületi kerékpárút hálózat felújítása és bővítése. A szomszédos
települések irányába vezető belterületi kerékpárutak kiépítése és bekötése a
városközpontban meglévő kerékpárutakba. A perem kerületi program megvalósításával
az autós, kerékpáros és gyalogos közlekedési hálózat tervszerű helyreállítása
fejlesztése. A városközpont közvetlen környezetében nagyobb parkolók kialakítása.
Városi helyi autóbusz közlekedést és annak feltételeit fenn kell tartani. Szorgalmazni a
turisztikai célú hajózás feltételeinek kialakítását az önkormányzatok összefogásával a
Körösökön és az Élővíz-csatornán. A Városi fogyatékos-ügyi program közlekedési
fejlesztéseinek határidőben történő végrehajtása. Mindent megtenni annak érdekében,
hogy a város vasúton történő elérhetősége biztosítva legyen.
Közművek, energiaellátás: Feladatok: Információs rendszerek fejlesztése, kábeltévé
hálózat teljes kiépítése, internet, E-közigazgatás. Az I. és II. rendű árvízvédelmi művek
előterében védősáv biztosítását a vízügyi igazgatósággal közösen kell megoldani. A
város külterületén szélerőművek telepítésére lehetőséget kell biztosítani. Megújuló
energia előállítása érdekében szalma és mezőgazdasági hulladék-, geotermikus-. víz-,
szél-, villamos erőmű, és hő termelő egység létrehozását szorgalmazni kell. A
csapadékvíz elvezető rendszer folyamatos fenntartásáról gondoskodni kell, a főgyűjtők
zárt csatornává történő kiépítését a fenntarthatóság és üzemeltetési szempontok
figyelembe vételével szorgalmazni kell. - A hálózat fejlesztések, átalakítások során a
légvezetékek, bekötő vezetékek föld alá helyezését kell szorgalmazni. A perem kerületi
program megvalósításával a csapadékvíz hálózat tervszerű helyreállítása fejlesztése.
Zöldterületek, természetvédelem: Cél: a meglévő adottságok megtartása, zöldterületek
növelése. Feladatok: Védő erdősávok létesítését elő kell segíteni, ahol nem lehetséges
ott dűlő utak mellett fasortelepítést kell végezni. Erdőtelepítésre alkalmas területeket kell
kijelölni a gyenge termőképességű, alacsony aranykorona értékű szántó területeken a
külterület erdősültségének javítására. Parkok, terek, frekventált közterületek. A meglévő
park területeket továbbra is ilyen célra kell fenntartani. Feladatok: új köztereket, parkokat
kell kialakítani a: Fábián utca Élővíz-csatorna melletti területen (EUROPA park), Ady
Endre - Baky utca sarkon, Széchenyi tér keleti oldala mögötti területen, Széchenyi tér
nyugati oldala mögötti területen, Múzeum tér és Bérház udvarának összekötésével,
Teleky utca - Sas utca sarkon, Szarvasi út - Vásárszél utca sarkon. A meglévő
köztereket, parkokat fel kell újítani. Mind az újonnan kialakítandó mind pedig a
felújítandó közterek esetében részletes környezetrendezési tervet kell készíteni. A
peremkerületekben új játszótereket kell kialakítani.
Művészet, kultúra, sport: Cél: a lakossági igények kielégítése, és a város ismertségének
növelése. Feladatok: Békés-Tarhosi Zenei Napok támogatását továbbra is fenn kell
tartani. Madzagfalvi Napokat, a Népi Építészeti Tanácskozást, Csuta alkotótábort,
Ifjúsági Napokat folytatni, támogatni kell. Marketing koncepció, stratégia átdolgozása,
folyamatos felülvizsgálata. A városi sportélet támogatása.
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Oktatás: Cél: ellátottság javítása. Feladatok: az állami normatívák, a gyermeklétszám
csökkenésének következtében az oktatási, intézményi struktúra átalakítása. A Csabai
u.-i és a Jantyik u.-i óvodák területének bővítése. A mezőgazdasági szakképzés
színvonalának emelésével meg kell teremteni a mezőgazdasági felsőfokú képzés
beindításának előfeltételét. A felnőtt képzés, átképzés feltételeinek megteremtéséhez
segítségnyújtás. Az esetlegesen felmerülő alapítványi oktatási intézmények létrejöttét
támogatni kell.
Egészségügy: Cél: ellátottság javítása. Feladatok: az egészségügy területén a kistérségi
ellátás teljes kiépítésére kell törekedni. A szakrendelő műszerezettségének a szakmai
normákban és jogszabályokban rögzített feltételeinek biztosítása. Vizsgálni az
egészségügyi intézmények még nagyobb mértékű koncentrálásának lehetőségét
(egészségügyi centrum). A Békési Kistérségi Gyógycentrum megvalósítása és
fenntartása, lehetőség szerint állami, uniós illetve magánbefektetői források minél
nagyobb arányú igénybevételével.
Szociálpolitika, lakásellátás: Cél: a rászorultak segítése differenciáltan, segélyezéssel,
munkalehetőség és lakás biztosítással, egyéb szociális szolgáltatásokkal, a civil szféra
adta lehetőségek fokozottabb kihasználásával. Feladatok: munkaképtelenek
segélyezése, munkanélküliek számára közmunkák szervezése, meglévő bérlakások
felújításának ütemezése. Családi házak építéséhez telekosztásra, újabb építési telkek
létrejöttének lehetőségét biztosítani kell, az új területekre házhely kialakítási-,
szabályozási tervek készítése. Krízis lakások kialakítása fenntartása.
Környezetvédelem,
hulladékgazdálkodás:
Feladatok:
az
Élővíz-csatorna
vízminőségének javítása, a békéscsabai szennyvíztisztító-telep tisztított vizének jobb
minőségűvé tétele. A meglévő belterületi zaj és levegőszennyezés csökkentésére elő
kell segíteni a tervezett 46 sz. főközlekedési út elkerülő szakaszának területbiztosítását
és megépítését. Tárgyalásokat kell kezdeni a kommunális városi hulladék fogadásáról
valamely elérhető vagy szomszédos települési hulladéklerakón. A jelenlegi városi
szeméttelep beteltével gondoskodni kell annak rekultivációjáról. A szálló por
mennyiségének csökkentésére minden belterületi utat burkolattal kell ellátni és a
mezőgazdasági gyűjtőutak burkolását elő kell segíteni. A defláció veszély
csökkentésére, és a szálló por csökkentése érdekében ki kell jelölni a védőerdősávok
helyét, és megvalósításukat támogatni kell. Elő kell segíteni a mezőgazdasági utak
mentén a fasorok újratelepítését. Elő kell készülni a szelektív hulladékgyűjtés teljes körű
bevezetésére, a szelektív gyűjtésre.
Turizmus: Cél: A város turisztikai adottságainak jobb kihasználása, a gyógyturizmus
kiemelt kezelése. A turizmus munkahely teremtő lehetőségeinek kihasználása.
Feladatok: a gyógyturizmus fejlesztése érdekében az új termálkút használatával
Kistérségi Gyógycentrum megvalósítása állami és magánerő befogadásával a jelenlegi
fürdő helyén. Tanuszoda megvalósítása. A várost, valamint a Békés-Dánfoki Ifjúsági
Tábort a vizitúrázók, kerékpártúrázók, lovas túrák bázisává kell fejleszteni.
Önkormányzati tulajdonban lévő turisztikai célokat is szolgáló ingatlanok korszerűsítése.
Tourinform iroda létrehozása. A városban egységes tájékoztató rendszer bővítése
(információs táblák). A családi házak előtt virágos, gondozott közterületeket kell
létrehozni, önkormányzati segítséggel. Támogatni kell az idegenforgalmi vonzerőt
jelentő magán beruházásokat. Szálloda, motel szállás jellegű szolgáltatások
fejlesztésének támogatása. Szórakozást, program lehetőséget nyújtó beruházások
támogatása.
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Koncepció célrendszerének, feladatezért jelen munka keretében új

Integrált Városfejlesztési Stratégia

A település Integrált Városfejlesztési Stratégiáját (IVS) 2008-ban készítették el, majd Békés
Város Önkormányzata 268/2008. (VI. 11.) sz. határozatával hagyta jóvá. A dokumentum
revíziójára ezidáig nem került sor. Az IVS az alábbi településfejlesztési dokumentumokkal
összhangban készült:
Békés Város Településfejlesztési Koncepciója (2007. március)
Békés Város Gazdasági Programja (2007. március)
Békés Város Településrendezési Terve (2006.)
Békés Város Egészségügyi Szakmai Programja (GKI Egészségkutató Intézet,
2004. augusztus)
Békés Város vagyongazdálkodási tárgyú helyi rendeletei.
Békés Város környezetvédelmi célú helyi rendeletei.
Az IVS az anti-szegregációs tervet tartalmazza.
Az IVS jövőképe

Az IVS-ben (és településfejlesztési koncepcióban) megfogalmazódott jövőkép az „élhető város”
víziója, az ennek elérését segítő átfogó cél:
A Közép-Békési-Centrumtérség tagjaival stratégiai partnerségben a város helyi és
térségi szerepköreinek erősítése, a város népességmegtartó erejének növelése a
kistérség fejlődése érdekében.
A hosszú távú átfogó cél megvalósulásához vezető középtávú városi célok és azok
indikátorrendszere:

Városi célok

A helyi gazdaság erősítése új munkahelyek létesítésén, a versenyképesség erősítésén, a humán
bázis fejlesztésén és a turisztikai potenciál kihasználásán keresztül.
Fürdőfejlesztés,
Gyógyközpont fejlesztése,
Dánfok Üdülőközpont fejlesztése,
Barnamezős iparterület rehabilitációja,
Új, zöldmezős iparterületek kijelölése, infrastrukturális háttér megteremtése,
A szakképzés helyi bázisának erősítése
A városkép és az elérhető szolgáltatások új minőségi szintre emelése, a környezet állapotának
javítása, a leszakadó rétegek, hátrányos helyzetű csoportok újra-integrációja.
Országos és helyi védettségű épületek fokozatos felújítása,
Intézmény-fejlesztési program,
e-közigazgatás megteremtése,
telefonos ügyfélszolgálat bevezetése a Polgármesteri Hivatalban,
zöldterület rekonstrukció,
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felhagyott temetők kegyeleti parkká alakítása,
sportpályák, játszóterek fejlesztése,
közoktatási esélyegyenlőségi terv végrehajtása.
A város térségi szerepköreinek és térségi együttműködési hálózatainak újrafogalmazása,
érdekeinek érvényesítése.
Kistérségi szintű szolgáltatások fejlesztése, koncentrált elhelyezése,
A KBC-térség fejlesztési stratégiája és operatív programok egyeztetése,
aktualizálása,
A többcélú kistérségi társulásban rejlő lehetőségek maradéktalan kihasználása.
Területi célok

A város egészére érvényes fenti tematikus célok teljesülésének segítője, de előfeltétele is a
városrészekre lebontott területi célok megvalósulása. Békés területét az IVS-ben kilenc, jobbára
történeti, településszerkezeti beágyazódottsággal rendelkező városrészre bontották. Az egyes
városrészekre meghatározott területi célok és indikátorok:
Belváros városrész – magas színvonalú, városi és térségi szolgáltatásokat nyújtó, a KBCtársközponti szerephez méltó, élhető, szolgáltató Belváros kialakítása.
Kistérségi intézményrendszer színvonalas, térben koncentrált elhelyezése, a
megfelelő elérhetőség biztosítása
Közlekedési infrastruktúra fejlesztése
Épített örökségi értékek rekonstrukciója (önkormányzati és magántulajdonú)
Közterületek fejlesztése (zöldfelületek, játszóterek rekonstrukciója)
Új közösségi, ifjúsági egyedi attrakció kialakítása
Élővíz-csatorna alkalmassá tétele a csónak, kajak és kenu-forgalomra
Újváros városrész – a lakossági infrastruktúra és a közterek fejlesztése révén az életminőség
javítása, a gazdasági aktivitás fokozása az elérhető munkahelyek számának növelésén keresztül,
a lakosság iskolázottsági és képzettségi szintjének emelése.
Közlekedési infrastruktúra fejlesztése
Közterületek fejlesztése (zöldfelületek, játszóterek rekonstrukciója)
Újvárosi katolikus és görögkeleti temetők rehabilitációja
Borosgyán-Malomasszonykert városrész – a lakossági infrastruktúra és a közterek fejlesztése
révén az életminőség 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.
Közlekedési infrastruktúra fejlesztése
Új zöldmezős iparterület létesítése (a külterületet is érintve) 38 ha-on
Malomvég városrész – a Városi Fürdő fejlesztése révén a turisztikai és gyógyászati szerepkörök
erősítése, a városrész köztereinek és infrastruktúrájának fejlesztése, a Fürdőt támogató
rekreációs és szabadidős szolgáltatások fejlesztése, a lakosság iskolázottsági és képzettségi
szintjének emelése.
Közlekedési infrastruktúra fejlesztése
ITS DA Konzorcium

Békés Város Településfejlesztési Koncepciójának és Integrált Településfejlesztési Stratégiájának
Megalapozó Vizsgálata
HELYZETFELTÁRÓ- HELYZETELEMZŐ - HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZEK

35

Közterületek fejlesztése (zöldfelületek, játszóterek rekonstrukciója)
Gyógycentrum fejlesztése a Városi Fürdő területén
Dánfok városrész – az üdülőterület minőségi fejlesztése, az infrastrukturális hiányok oldása, a
távlati fejlesztési tervek kidolgozása és végrehajtása a területre.
Közlekedési infrastruktúra fejlesztése
Strandfürdő és Dánfoki Üdülőcentrum fejlesztése
Lakóterület fejlesztés előkészítése
Bánhida városrész – a lakossági infrastruktúra és a közterek fejlesztése révén az életminőség
javítása, a gazdasági aktivitás fokozása az elérhető munkahelyek számának növelésén keresztül,
a lakosság iskolázottsági és képzettségi szintjének emelése.
Közlekedési infrastruktúra fejlesztése
Csónakház fejlesztése a Körösök Völgye Natúrpark-hoz kapcsolódóan
Szécsénykert városrész – a lakossági infrastruktúra és a közterek fejlesztése révén az
életminőség 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.
Közlekedési infrastruktúra fejlesztése
Közterületek fejlesztése (zöldfelületek, játszóterek rekonstrukciója)
Barnamezős iparterület újrahasznosítása
Ibrány városrész – a lakossági infrastruktúra és a közterek fejlesztése révén az életminőség
javítása, a gazdasági aktivitás fokozása az elérhető munkahelyek számának növelésén keresztül,
a szociális integrációra kijelölt területen a szegregátum kialakulásának megelőzése, a lakosság
iskolázottsági és képzettségi szintjének emelése.
Közlekedési infrastruktúra fejlesztése
Hatház városrész – a lakossági infrastruktúra és a közterek, zöldterületek (pl. temető
rehabilitáció) fejlesztése révén az életminőség 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 tömbházrehabilitáció elindítása, a lakosság iskolázottsági és képzettségi szintjének emelése.
Közlekedési infrastruktúra fejlesztése
Közterületek fejlesztése (zöldfelületek, játszóterek rekonstrukciója)
Békés-Murony kerékpárút 1. ütem
Rózsa (református) temető rehabilitációja
Paneles technológiával épült tömbházak felújításának indítása
Barnamezős iparterület rehabilitációjának ösztönzése, új, zöldmezős ipariszolgáltatói terület kialakítása összefüggő 10 ha-os területen (részben külterület)
Külterület „városrész” – az alapvető infrastrukturális hiányok oldásával, a mobilitás feltételeinek
javításával, az új iparterületeken létrejött új munkahelyek elérhetővé tételén keresztül az
életminőségben meglévő különbségek mérséklése, a lakosság iskolázottsági és képzettségi
szintjének emelése.
Békés-Mezőberény kerékpárút
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Közlekedési infrastruktúra fejlesztése
Kishajó kikötő fejlesztése a Körösök Völgye Natúrpark-hoz kapcsolódóan
1.5.2

Belvíz-elvezetés minőségének javítása Hatályos
településfejlesztési és településrendezési szerződések

Az Önkormányzat a Településrendezési Terv egyes módosításai során élt a településrendezési
szerződések nyújtotta lehetőségekkel. A beruházók érdekeit szolgáló, általuk kezdeményezett
tervmódosítások esetében a továbbiakban is fenntartják ezt a gyakorlatot a költségek
fedezetének biztosítására.

1.6
1.6.1

Településrendezési Tervi előzmények
Hatályban lévő településrendezési eszközök

Békés Város területén jelen pillanatban az alábbi hatályos településrendezési eszközök
érvényesek:
Békés Város Településrendezési Tervének módosítása, Településszerkezeti Terv
2004.
Békés Város Településrendezési Tervének módosítása, Szabályozási Terv 2007.
Békés Város Helyi Építési Szabályzata 2007.
A Terv
elkészítésének
körülményei

A 2004-07-ben elkészült három dokumentum és azok alátámasztó munkarészei együttesen
képezik a Településrendezési Terv módosításának (Terv) anyagát, készítője az Optimunka Bt.,
felelős tervező: Csaba Márton. A hatályos településfejlesztési koncepcióhoz nem készült
régészeti és építészeti szempontú örökségvédelmi hatástanulmány, de a Terv alátámasztó
munkarészei ezt is tartalmazzák (az Örökségvédelmi Hatástanulmányt 2004-ben dokumentálták).
A Terv hivatalosan a korábbi, 1993-ban készült Településrendezési Terv módosítása, azonban
gyakorlatilag új tervnek tekinthető.
A Terv Településszerkezeti Tervét 2004-ben, 38/2004. (II. 26.) KT sz. határozatával fogadta el a
békési Önkormányzat Képviselő-testülete, jelenleg hatályos módosítását 427/2013. (XII. 12.) KT.
sz. határozatával hagyta jóvá.
A Helyi Építési Szabályzatot (HÉSz) és annak mellékleteként a Szabályozási Tervet 42/2007.
(IX.7.) számú rendeletével alkotta meg Békés Város Önkormányzata.
A Tervbe beépültek a korábbi szabályozási részlettervek, így a Belváros és a Vésztői úti ipartelep
szabályozási tervei.
A változó igényeknek megfelelve a Szerkezeti és Szabályozási Tervet egyes területrészek
vonatkozásában 2013-ban módosították. A módosítások kiterjednek az Élővíz-csatorna belterületi
szakaszának környezetére, a Csallóközi utca környezetére, a dánfoki üdülőtelep egyes részeire,
a borosgyáni bányató és a vésztői úti ipartelep, valamint a békéscsabai út melletti gazdasági
terület környezetére. A Településszerkezeti Terv áttekintését és használatát megnehezíti, hogy a
módosításokat még nem vezették át az eredeti tervlapokra, csak ún. fedvényterveken ábrázolták.
A Terv teljeskörű felülvizsgálata a jelenlegi gyakorlat szerint 2016-ban esedékes. Úgy a település
részéről felmerülő újabb igények, mint a jogszabályi, területrendezési környezet képlékeny volta
miatt is a Terv karbantartása, változó körülményekhez igazítása folyamatosan szükségszerű
lehet. A Terv módosítására a hatályos – 2013. augusztusig érvényben lévő Országos
Településrendezési és Építési Követelmények (OTÉK) alapján készült – HÉSz alkalmazásával
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2015. december 31-ig van lehetőség, azután a Terv módosítása csak az érvényes „új” OTÉK
szerint történhet.
A Terv koherenciája

A Terv összhangban van a Településfejlesztési Koncepcióval és az IVS-sel, noha azoknál
korábbi keltezésű, de a településfejlesztési dokumentumok készítésénél figyelembe vették a
Tervet, míg egyes célok a Szabályozási Terv fent leírt módosításaiban jelentek meg.
A 2006-os Szerkezeti Tervbe értelemszerűen nem épülhettek még be a később hatályba lépő
területrendezési tervek egyes követelményei.
7. térkép: Békés belterületének településszerkezeti Terve

Forrás: Békés Város Településrendezési Terve
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Hatályos településszerkezeti terv megállapításai, megvalósult
elemei

A településszerkezeti terv meghatározza a város alakításának, védelmének lehetőségeit és
fejlesztési irányait, ennek megfelelően az egyes területrészek felhasználási módját, a város
működéséhez szükséges műszaki infrastruktúra elemeinek a város szerkezetét meghatározó
térbeli kialakítását és elrendezését. A terv alapvetően tudomásul veszi a készítésének idejére
kialakult állapotokat, a településszerkezetet erősen befolyásoló javaslatai: az elkerülő út és egyes
gazdasági területek kijelölése. Utóbbiak a városszerkezet súlypontjait módosíthatják
megvalósulásuk esetén.
1.6.2.1

A hatályos településszerkezeti terv megállapításai

A településszerkezeti terv az alábbi általános alapelveket veszi figyelembe:
az egészséges lakó- és munkakörülmények, a népesség biztonságának általános
követelményeit,
a népesség demográfiai fejlődését, a lakosság lakásszükségletét,
a lakosság fizikai, szellemi és lelki igényeit, az oktatás, a sport, a szabadidő és az
üdülés, lehetőségeit,
a megőrzésre érdemes történeti vagy településképi jelentőségű településrészek és
az építészeti örökség védelmét, felújítását és továbbfejlesztését.
a környezet-, a természetvédelem, a tájhasználat és a tájkép formálásának
összehangolt érdekeit, különös tekintettel a víz, a levegő, a talaj, a klíma és az
élővilág védelmére,
a lakosság megélhetését, ellátását biztosító gazdasági érdekeket, a munkahelyek
megőrzésének és új munkahelyek teremtésének érdekeit, a mező- és
erdőgazdaság, a közlekedés, a posta és hírközlés, az ellátás, különösképpen az
energia- és a vízellátás, a hulladékeltávolítás és – elhelyezés, a
szennyvízelhelyezés és –kezelés, valamint a nyersanyaglelőhelyek biztosítását,
a honvédelem és a polgári védelem érdekeit,
a területtel és a termőfölddel való takarékos gazdálkodást, az arra alkalmas
természeti adottságok hasznosításának elősegítését és védelmét.
A lakóterületek alakításának alapelvei:
Új lakóterületek kialakítása szükséges. A településszerkezeti adottságok alapján a
Malomasszonykertben és a Pusztaszeri utca mögött vannak a kijelölt tervezett
lakóterületek.
A kisvárosias lakóterületek arányának és jellegének megőrzése.
Új kertvárosias területek kialakítása szükséges a Malomasszonykertben.
Új falusias lakóterületek kialakítása szükséges a Pusztaszeri utca mögött.
A nagyvárosias (telepszerű) lakóterületek nem növekedhetnek, de lehetővé kell
tenni a meglévő házakra magastető, tetőtér-beépítés építését.
Lakóterület megszüntetése a Cseresznye utca északi oldalán szükséges.
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Központrendszer, intézményellátás fejlesztésének alapelvei:
A városközpont sokszínű szerepköre miatt a meglévő (2004-ben) vegyes területek
egyaránt képesek befogadni a térségi és települési intézményi funkciókat, valamint
a lakófunkciót. A területen a kisvárosias jelleg erősítése a cél.
Új vegyes területek kijelölésére nincs szükség.
A gazdasági területek alakításának alapelvei:
A gazdasági területek bővítése, a meglévők fejlesztése szükséges. Bővítés:
mezőberényi út északi oldalán, Szarvasi út déli, Cseresznye utca északi oldalán,
régi szennyvíztelep mellett.
A város külterületén lévő állattartó mezőgazdasági telephelyek ipari terület
besorolást kapnak. Ahol nincs állattartás, kereskedelmi-szolgáltató területek.
Üdülőterület fejlesztés alapelve:
Az üdülőterületeket bővíteni kell Dánfokon és a borosgyáni bányató körzetében.
Zöldfelület fejlesztés alapelvei, követelményei:
A zöldterületekből és az erdőkből álló egységes zöldfelületi rendszer kialakítása.
Temetők hatékony fejlesztése.
Játszóterek kialakítása.
A településszerkezeti szempontból jelentős utcákban a várostűrő fafajokból
egységes fasor kialakítását kell biztosítani.
Az erdőterületeket bővíteni kell.
Tájrendezés, külterületi területfelhasználás alapelvei, követelményei:
Az egykori élőhelyek gazdag élővilágát őrző, erdőfoltok, vizes élőhelyek,
gyepterületek, a mezőgazdasági területek közé ékelődött táji, természeti értékek
megőrzése, védelme.
Dűlőutak fásítása.
Az Élővíz-csatorna környezetének kiemelt védelme.
1.6.2.2

A településszerkezeti terv megvalósult elemei

Tervezett lakóterületek: A Településszerkezeti Terv új lakóterületei közül a
Malomasszonykert északi részén lévők egy része még beépítetlen, ahogy a
Pusztaszeri utca mögött sincsenek új lakóépületek.
Tervezett településközponti és vegyes területek: Településszerkezeti Terv új
vegyes területeket nem tervezett.
Tervezett gazdasági területek: A békéscsabai út nyugati oldalán, a Szarvasi út két
oldalán, a mezőberényi úttól északra tervezett gazdasági területek javarészt
érintetlenek, az infrastruktúra sem épült ki. Üres az Agropark számára dedikált
gazdasági terület is.
Tervezett üdülőterületek: A dánfoki strandtól délre lévő terület beépítetlen, az
infrastruktúra sem épült még ki.
Közlekedéshálózati fejlesztések: Az elkerülő út nem épült meg, a 47-út forgalma
viszont e nélkül is a várostól messze halad már. A vasútforgalom jelenleg szünetel.
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Népességszám
alakulása
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A település társadalma
A népesség főbb jellemzői
Demográfia

Egy város demográfiai helyzetének és tendenciáinak vizsgálata egy településfejlesztési stratégia
kidolgozása során kiemelten fontos. Csak a népesség számbéli alakulásának, szerkezeti
sajátosságainak figyelembevétele mellett alakítható ki olyan fejlesztési irány, ami a város
lakóinak igényeit szolgálja, és életkörülményeit kedvezően alakítja. Különösen igaz ez Békésre,
valamint Békés megye legtöbb településére, ahol az elmúlt évtizedekben a demográfiai jellemzők
jelentős mértékben változtak.
3. táblázat: Békés város népességszám változása 2001-2011

Adattípus
Állandó népesség
(város)
Lakónépesség
(város)
Állandó népesség
(megye)
Lakónépesség
(megye)
Állandó népesség
(ország)
Lakónépesség
(ország)

2001

2011

21617

20393

21663

20088

399302

367722

397791

359948

10078138

9773777

10198315

9937628

Lakónépesség
2011/2001
(%)

Lakónépesség /
állandó
népesség
2001

Lakónépesség /
állandó
népesség
2011

1,002

0,985

0,996

0,977

1,012

1,017

92,73%

90,49%

97,44%

Forrás: Népszámlálás 2011

Békés város Békéscsaba, Gyula és Orosháza után Békés megye negyedik legnépesebb
települése. 2011-ben a város lakónépessége 20°088 fő volt, ami a 2001-ben tapasztalt értéknek
(21°663 fő) 92,7%-át jelentette. A fogyás üteme az országos átlagot mintegy 5%-ponttal múlja
felül, de a megyei átlagnál valamivel kedvezőbb folyamatok érvényesültek. A fogyás az
ezredfordulót követően folyamatos és egyenletes volt, s a város lakónépessége 2013-ban
húszezer fő alá csökkent. Megállapítható tehát a megyei adatok figyelembevételével, hogy Békés
városban a demográfiai trendek a rendkívül kedvezőtlen megyei tendenciáknál lassabb, de
hasonlóan negatív népesedési irányt jeleznek. A város állandó népességi adatsora még
húszezernél nagyobb népességet jelzett 2011-ben, ám a trend folytatódása esetén néhány éven
belül az állandó népesség száma is e lélektani határ alá fog esni. A megfigyelt időszakban a
lakónépességnek az állandó népességhez viszonyított aránya kisebb lett, ami szintén a város
népességvonzó és népességmegtartó képességének csökkenésére utal.
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9. ábra: Békés állandó népességszámának alakulása (2000-2013)

Forrás: KSH T-STAR

Népsűrűség

A népességszám csökkenésének eredményeként a népsűrűség is változott kis mértékben. A
város népsűrűsége a 2011. évi népszámlálási adatok alapján 158°fő/km2, míg 2001-ben
170°fő/km2 volt jellemző. A város kiterjedése nem változott, a népsűrűség változása a lakosság
számbéli zsugorodásának következménye. Békés megye más településeinek adataival
összevetve Békés népsűrűsége magasnak tekinthető.

Népmozgalom

A népességcsökkenést – hasonlóan Békés megye és Magyarország legtöbb térségeihez – két
folyamat is előmozdítja. Egyrészt a születések számának csökkenése, és a halálozások
számának stagnálása, illetve növekedése miatt a természetes szaporodás negatív előjelű, azaz
természetes fogyás tapasztalható. Másrészt a kedvezőtlen gazdasági és foglalkoztatási
helyzetből adódóan az elvándorlók száma meghaladja a beköltözőkét, így Békés lélekszáma a
migrációs folyamatoknak köszönhetően is apad.
4. táblázat: Békés város népmozgalmi adatai (2001-2011)
Adattípus
Élveszületések (előző népszámlálás
óta)
Halálozások (előző népszámlálás óta)
Természetes
fogyás
(előző
népszámlálás óta)
Vándorlási
különbözet
(előző
népszámlálás óta)
Teljes
népmozgalom
(tényleges
fogyás) (előző népszámlálás óta)
*Időszak közepi népességre vetítve
Forrás: Népszámlálás 2011
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1990-2001

2001-2011

fő

%*

fő

%*

2858

13,06

2134

10,2

3479

15,90

3406

16,3

-621

-2,84

-1272

-6,1

186

0,85

-303

-1,5

-435

-1,99

-1575

-7,6
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A fenti táblázat tanúsága szerint az ezredfordulót követő dekádban sokat romlott a helyzet
Békésen a népességszám változásának mindkét forrását illetően. A természetes fogyás mértéke
felerősödött, míg a korábbi vándorlási nyereségből jelentős veszteség lett. Jelentősebb a
természetes fogyás hatása a népességszám csökkenésére, mint a negatív vándorlási
különbözet. 2001. és 2013. között a halálozások száma gyakorlatilag stagnált Békésen; a legtöbb
évben a halálozások száma 300 és 330 között alakult, két évben ennél kevesebb (2005. és
2006), két évben pedig valamelyest több (2007. és 2009.) elhalálozás történt. Ezzel szemben a
születések számában fokozatos csökkenés mutatkozott az ezredfordulót követően; míg 2001-ben
239, addig 2011-ben csupán 184 gyermek született. Kisebb ingadozásoktól eltekintve (például a
születések számának 2005. évi csúcsértékétől) a csökkenő tendencia az egész időszakot
jellemezte. A migrációs folyamatok alakulásában nehezebb bármilyen trendet is beazonosítani. A
legnagyobb mértékű negatív vándorlási különbözet 2004-ben volt tapasztalható (-127 fő), noha
az elvándorlók száma 2003-ban mutatta a legnagyobb értéket (428 fő). 2011-ben kiegyenlített
volt a migráció; az elvándorlók és az odavándorlók száma azonos volt Békésen az
élveszületések aránya a megyei átlagnál magasabb, így a természetes fogyás csekélyebb
mértékű. A vándorlási veszteség kifejezetten alacsonynak számít a többi járásközponthoz képest
is; csak Gyulán és Szarvason kedvezőbb a helyzet.
Korösszetétel

A demográfiai viszonyok egyik legfontosabb jellemzője és a népmozgalmi dinamikák lényeges
hatótényezője a népesség korösszetétele. Magyarországot az időskorú lakosság arányának
növekedése jellemzi, azonban ez a folyamat eltérő módon jelentkezik az ország egyes
megyéiben. Békés megye esetében az alacsony születésszám, valamint az aktív korú lakosság
elvándorlása miatt az elöregedés előrehaladottabb. A megyében 187 60 év feletti jut száz 14
évnél fiatalabbra, míg országosan csupán 160 jut ugyanekkora csoport fiatalra. Az időskorúak
arányának gyors növekedését mutatja, hogy 2001-ben Békés megye öregedési mutatója jóval
közelebb állt az országos átlaghoz; míg Békés megyében 136, addig országos szinten 124 idős
jutott száz 14 évnél fiatalabbra.
A Békés megyei adatokhoz képest Békés város helyzete meglehetősen kedvező. A városban az
országos átlaghoz közeli öregségi mutató volt számon tartható az elmúlt években. 2011-ben 158
60 évnél idősebb jutott száz 14 évnél fiatalabbra, 2001-ben pedig csupán 116 fő. Az öregségi
mutató szinte monoton növekedett 2001. és 2011. között, bár sajnos az utóbbi években gyorsabb
növekedés volt tapasztalható. 2013-ban már 169 időskorú jutott száz 14 évnél fiatalabbra, ami az
országos átlagnál valamelyest magasabb arányt jelez.
10. ábra: A lakónépesség korösszetétele 2001, 2011
2001

2011

0-14 évesek
18%

60 év
felettiek
21%

15-29
évesek
21%

45-59
évesek
21%
30-44
évesek
19%

Forrás: KSH Népszámlálás 2001, 2011
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Békés városában mintegy négy százalékponttal növekedett a 60 évnél idősebbek aránya a
népességen belül 2001. és 2011. között. Ezzel szemben a 14 évnél fiatalabbak aránya 2,6%ponttal, a 15 és 29 év közöttiek aránya pedig 3%-ponttal csökkent. Bár a fiatalkorúak aránya
2011-re 15,6%-ra zsugorodott, ez az arány mind az országos, mind a megyei átlaghoz képest
kedvezőnek tekinthető. A lakosság korszerkezetének ismeretében elmondható, hogy a népesség
öregedő tendenciát mutat, hasonlóan az ország legtöbb városához. Azonban az utolsó néhány
évben az országos tendenciánál gyorsabb idősödés volt kimutatható.
A népesség nemek szerinti megoszlása 2011-ben 2001-hez képest érdemben nem változott: a
népesség 52%-a nő 48%-a férfi volt. A nők magasabb aránya az idősödés következménye, mivel
az idősebb korosztályokra jellemző a női többlet.
1.7.1.2

Hazai nemzetiségek

Nemzetiségi összetétel

Békés megye újkori nemzetiségi arculatát a 18. században végbement telepítések határozták
meg. Noha a 20. században jelentős etnikai homogenizáció ment végbe, továbbra is fellelhetőek
szlovák, román, és német közösségek a megye különböző településein.
Békés városra ugyanakkor nem vált jellemzővé az etnikai sokszínűség; a magyarság maradt a
domináns etnikai közösség, noha kisebb számban költöztek szlovák, román és német
nemzetiségűek is a városba. 2011-ben a lakosság 90,7%-a vallotta magát magyarnak. A
legnépesebb kisebbségi csoportot a cigányok (romák) alkotják (7%), a szlovák és a német
közösség egyenként a lakosság 0,4%-át, a román közösség pedig a lakosság 0,3%-át adja. A
kisebbségi csoportok viszonylag kis népessége ellenére Békésen cigány, szlovák, német és
román kisebbségi önkormányzat egyaránt működik.
Mindhárom kisebbségi csoportra igaz, hogy növekedett arányuk 2001. és 2011. között. Ennek
egyik oka a 2011.. évi népszámlálás alkalmával alkalmazott kettős identitás felvállalásának
lehetősége. Ennek köszönhetően a többes identitású, többes elköteleződésű, illetve többféle
nemzetiségi gyökerekkel rendelkezők felvállalhatták kötődésüket akár két etnikai csoport felé is.
Különösen jelentős volt a cigány identitással rendelkezők bővülése; míg 2001-ben a lakosságnak
csupán 2,9%-át alkották, addig tíz évvel később nyilvántartásba vett arányuk több mint
kétszeresére nőtt, és megközelítette a 7%-ot. Ugyanakkor a településen készített interjúk
tanúsága alapján a cigány kulturális, társadalmi közegben élők aránya valójában még ennél is
nagyobb, és növekedett az elmúlt évtizedben.

Nem hazai
nemzetiségek

A nem hazai nemzetiségek közül nem élnek nagyobb számban (a legnagyobb jegyzett
nemzetiség az arab 15 fővel).
1.7.1.3

Képzettség

A képzettségi színvonal alapján vizsgálva Békés lakosságát megállapítható, hogy az átlagos
iskolázottság alacsony. Bár viszonylag kevesen vannak az alapfokú végzettséggel sem
rendelkezők, azonban a legnagyobb, ötezer főnél is népesebb csoportot azok alkotják, akiknek
az általános iskolai végzettség a legmagasabb iskolai képesítésük. A 18 évnél idősebb
korosztálynak alig 39%-a szerzett középiskolai érettségi bizonyítványt, ami másfél
százalékponttal alacsonyabb a megyei, tíz százalékponttal alacsonyabb az országos átlagnál. A
diplomások aránya a 25 évnél idősebb lakosságon belül szintén elmarad a megyei, és országos
szinttől; a város 12,1%-os arányszámát a megye közel egy százalékponttal, az ország közel
nyolc százalékponttal múlja felül. A Békés városban tapasztalható alacsony iskolázottság
magyarázható azzal, hogy Békés megye Magyarország elmaradottabb térségei között tartható
számon. Azonban a megyén belüli relatív gyenge pozíció kissé meglepő, hiszen a város a megye
egyik legnépesebb települése. Mind az érettségizettek, mind a diplomások aránya több
százalékponttal magasabb a megye más térségi központjaiban (Gyula, Orosháza, Szarvas).
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Ugyanakkor Békés helyzete jóval kedvezőbb a megye kisvárosaihoz és községeihez viszonyítva;
Békés megye községeiben átlagosan a megfelelő korosztály 28,5%-a rendelkezik középfokú,
7,1%-a felsőfokú végzettséggel.
Kiemelendő, hogy a felsőoktatási intézménynek helyt adó városokban (pl. Békéscsaba, Szarvas),
valamint a környékükön elhelyezkedő községekben is szignifikánsan jobbak az iskolázottsági
mutatók a hasonló típusú településekhez képest. Egy-egy oktatási-tudományos központ földrajzi
közelsége tehát általában kedvezően hat a település lakosságának iskolázottsági színvonalára.
Azonban Békés esetében a szomszédos Békéscsabán található felsőoktatási bázis hatása – az
adatok tükrében – mérsékelt.
Noha a 2011-re vonatkozó adatok kedvezőtlen helyzetről tanúskodnak, 2001. óta jelentősen
javult az iskolázottság Békésen. A felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya 2001-ben csupán
8% volt, kétharmada a tíz évvel későbbi értéknek. Elmondható tehát, hogy tíz év alatt a
másfélszeresére nőtt a diplomások aránya a városban. Az érettségizettek aránya az
ezredfordulón 28,7% volt, e tekintetben is jelentős, 10%-pontot meghaladó aránynövekedés volt
tapasztalható. Ugyanakkor fontos leszögezni, hogy az iskolázottsági mutatók hasonló mértékű
növekedést jeleztek megyei, országos szinten is, így a Békésen tapasztalt növekedés nem
eredményezett felzárkózást a megye és az ország fejlettebb térségeihez.
11. ábra: A népesség iskolai végzettség szerint, a megfelelő korcsoportok figyelembevételével
(2001, 2011)

Forrás: KSH Népszámlálás 2001, 2011
1.7.1.4

Foglalkoztatottság

A Békés városra jellemző foglalkoztatási adatok nem csak országos, hanem megyei szinten is
kedvezőtlen viszonyokra utalnak. A legutóbbi népszámlálás szerint 6668 fő állt foglalkoztatásban
a város lakosságából, ami a munkaképes korú lakosságnak a 49,7%-a. A foglalkoztatási ráta
mintegy négy százalékponttal múlja alul a megyei, nyolc százalékponttal pedig az országos
átlagértéket. Ez a foglalkoztatási viszonyszám a megye több városához képest is alacsonynak
mondható; csupán a magyar-román államhatárhoz közel fekvő, kisebb népességszámú
városokban mutatkozott ennél is kedvezőtlenebb arányszám (pl. Sarkad, Elek, Battonya).
A foglalkoztatottak többsége a városon belül dolgozik, ugyanakkor több mint kétezer fő napi
rendszerességgel ingázik valamely másik településre munkavállalás céljából. Illetve további ezer
fő jár városon kívüli oktatási intézménybe.
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A legnépszerűbb ingázási célpont a szomszédos Békéscsaba; a megyeszékhelyre napi
rendszerességgel ingázó 2185 fő kétharmada munkavállalás céljából érkezik. Békéscsabán kívül
Gyulára és Mezőberényre ingázik száznál több ember, esetükben is a munkavállalási célú
ingázók dominálnak. Néhány közeli községbe (pl. Murony, Kamut), valamint néhány távolabbi
nagyvárosba (Szeged, Debrecen, Budapest) is mutatkozik csekély mértékű, napi rendszerességű
ingázás.
Megemlítendő, hogy Békés is ingázási célpont, elsősorban szűkebb környezetében. A Békésre
ingázóknak közel harmada Békéscsabáról érkezik a városba. Emellett közeli városokból (pl.
Mezőberény, Vésztő) és községekből (pl. Tarhos, Bélmegyer) egyaránt ingáznak Békésre napi
rendszerességgel. A Békésre ingázó közel 1400 főnek ugyanakkor csupán fele érkezik a városba
munkavállalás céljából. Mintegy 650 fő a város oktatási intézményeit látogatja. Megállapítható,
hogy a Békésre ingázók között kisebb arányt képviselnek a munkavállalási céllal érkezők, mint a
városról kifelé irányuló ingázást tekintve.
A munkanélküliek arányát nézve Békés város helyzete kevéssé kedvező. A 2011. évi
népszámlálás alkalmával 18,7%-os munkanélküliségi ráta mutatkozott Békésen, ami négy
százalékponttal volt magasabb a megyei, hat százalékponttal az országos értéknél. Békés értéke
a megye városaihoz képest is kedvezőtlen volt; csak Battonya, Elek és Sarkad esetében
jelentkezett magasabb rátaérték, és a megye városainak átlaga is mintegy 5%-ponttal
alacsonyabb volt Békés város értékénél.
A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat regisztere szerint Békésen 2015. januárra 1319 fő keresett
állást, ami a munkaképes korú lakosságnak a 9,4%-a. A nyilvántartott álláskeresők arányszáma
Békés esetében szintén magas a megye hasonló méretű városaihoz képest, amelyeket
jellemzően 3-6% közötti arányszám jellemez. Ezen túlmenően, megyei szinten is csupán a
munkaképes korú lakosság 6,5%-a keresett munkát, ami három százalékponttal alacsonyabb
Békés város mutatójánál. Az időbeli trendeket tekintve az utóbbi években jelentősen javult a
város foglalkoztatási helyzete. 2014-ben az ezredfordulót követően (2000-2004) tapasztalt igen
alacsony számértéket is alulmúlta a regisztrált álláskeresők száma. Míg 2003 és 2010 között
eltelt 7 év alatt 113 főről 2149 főre növekedett a regiszterben szereplők száma, addig számuk a
2010 utáni négy év alatt 1094-re csökkent. Megállapítható, hogy az álláskeresők számának
csökkenése gyors ütemű volt, különösen a 2012 és 2014 közötti időszakban. Mindez
összefüggésben áll a közfoglalkoztatási programok kiszélesítésével is. (2013-ban már 974 főnek
biztosított az önkormányzat közfoglalkoztatásban munkahelyet, akik a település aktív korú
lakosságának 7,7%-át tették ki. Békés városában az önkormányzati szervezésű közmunka,
illetve közfoglalkoztatás keretében közterület-fenntartást, utak, járdák, belvízelvezető rendszerek
karbantartását, tisztán tartását végezték el.
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12. ábra: A munkanélküliek/regisztrált álláskeresők számának alakulása Békésen 1993-2013 között
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Forrás: NFSZ (TeIR)

A regisztrált álláskeresők számának alakulása 2014. hónapjaiban a munkanélküliség évi
ciklikusságára mutat rá. Az álláskeresők száma májusban volt a legmagasabb; 1567 fő, mintegy
kétszáz fővel magasabb az év eleji értéknél. Emellett egy második csúcsérték jelentkezett
novemberben, amikor 1434 fő keresett munkát. A csúcshónapokat követően gyors csökkenés
következett mindkét esetben, azaz a munkát keresők egy része hamar munkát tudott vállalni. A
őszi hónapokban tapasztalható volt az álláskeresők számának újbóli megemelkedése, ami azt
jelzi, hogy a nyáron munkába állók jelentős része idényjellegű, szezonális munkát tudott
elvállalni. Az idényjellegű munkaalkalmak jelentős része a mezőgazdasághoz kötődik,
ugyanakkor más termelő vállalatok esetében is mutatkozik ciklikusság a munkaerő-keresletben.
A foglalkoztatottak ágazati megoszlása a város gazdaságszerkezeti jellemzőire utal. 2011-ben a
foglalkoztatottak ágazati megoszlása szerint a szolgáltatói szférához kötődött a foglalkoztatottak
legnagyobb hányada. A három gazdasági szektor közül a mezőgazdaság részesedése volt a
legkisebb a foglalkoztatásban (6%); az egész megyében csupán Békéscsabán és Gyulán
mutatkozott kisebb arányszám. A megye néhány más térségi központjaiban is jelentősebb
foglalkoztatónak bizonyult a mezőgazdaság; Orosházán a foglalkoztatottak 8%-a, Szarvason
13%-a kötődött a szektorhoz. Emellett a szolgáltatásokban tevékenykedett Békésen a
foglalkoztatottaknak 64%-a. A tercier szektor részesedése a megye központi településein
(Békéscsaba, Gyula), valamint számos község esetében mutatkozott kiemelkedőnek. A megye
leghátrányosabb helyzetű városaiban (Sarkad, Battonya, Mezőkovácsháza) is nagyobb
foglalkoztató volt a tercier szektor. Az ipar súlya megyei összehasonlításban közepesnek
tekinthető.
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13. ábra: Foglalkoztatottak ágazati megoszlása, 2011

Forrás: Népszámlálás 2011, KSH

1.7.1.5

Jövedelem

Jövedelmi viszonyok

Békésen a KSH 2013. évi adatai szerint 8711 adófizető személy lakik, a teljes népességhez
viszonyított arányuk mintegy 42%, míg megyei szinten száz lakosra 45, országos szinten 44
adófizető jut. A városban lakók személyi jövedelmének meghatározására szolgáló adóalapjuk
összesen 12755,4 millió Ft, az általuk befizetett SZJA pedig 1818,1 millió Ft volt. Az egy főre jutó
adóköteles jövedelem meghaladta a 624000 forintot. A város jövedelmi viszonyai sem megyei,
sem országos összehasonlításban nem tekinthetőek kedvezőnek, mivel a Békés esetén jellemző
egy főre jutó adóköteles jövedelem a megyei átlagos értéknek 82,4%-a, az országos értéknek
pedig csupán 71,8%-a. A megye hasonló méretű városaiban nagyobb egy főre jutó jövedelem
volt jellemző. Szarvason a kisebb népességszám ellenére is (7981 adófizető) nagyobb
összjövedelem volt mérhető 2013-ban.
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14. ábra: Az egy főre jutó adóköteles jövedelem az országos átlag százalékában (1990-2013)

Forrás: KSH T-STAR, (TeIR) (országos = 100%)

Noha a rendszerváltás idejében az országos átlag háromnegyedét is meghaladta az átlagos
jövedelem Békésen, 1993. után a legtöbb évben az országos érték 70%-át sem érte el. 2000 és
2008 között egyre közelebb került a város jövedelmi helyzete az országos átlaghoz; 2008-ban az
országos érték 72,8%-a volt jellemző. Ugyanakkor 2008-ban véget ért ez a kedvező tendencia,
ezt követően stagnált - csökkent a városban tapasztalható átlagos jövedelem és az országos
átlag viszonyszáma.
Egy város, térség jövedelmi viszonyait jól közelíti az egy főre jutó személygépkocsik számának
alakulása. Békés városban 2001. óta – a népességcsökkenés ellenére – növekedett a
személygépkocsik száma. Míg 2001-ben 4404 személygépkocsi volt a városban üzembe
helyezve, addig 2008-ra ez a szám 5597-re nőtt. Ezzel párhuzamosan az ezer főre jutó
személygépkocsik száma 198-ról 264-re nőtt 2001 és 2008 között. Ugyanakkor 2008-tól
kezdődően csökkent a gépkocsik száma, ami a gazdasági válság hatásaként értelmezhető.
2011-ben 5317 személygépkocsi volt a városban. Viszont 2011-et követően újra növekvő
tendencia vált jellemzővé, 2013-ban 5460 személygépkocsi állt üzemben, ami szerint az ezer
főre jutó mutató 267-ra nőtt. Személygépkocsi-ellátottságban Békés város valamelyest jobb
mutatóval bír a megyénél, ugyanakkor az országos átlagtól elmarad.
Segélyezés

A nyugdíjban, ellátásban, járadékban és egyéb járandóságban 2013-ban 6565 fő részesült.
Számuk folyamatosan csökkent a megelőző években, 2005-ben még 7402 fő részesült ezen
ellátásokból. Különösen nagyarányú volt a rendszeres szociális segélyben részesülők számának
csökkenése; 2013-ban csupán 154 fő kapott szociális segélyt, míg 2009-ben számuk meghaladta
a négyszázat. Ennek hátterében természetesen a közmunkaprogram felfuttatása áll. Ugyanakkor
az öregségi nyugdíjban részesülők száma fokozatosan gyarapodott az elmúlt években, 2013-ban
számuk meghaladta a 4200 főt. Ennek hátterében a város demográfiai trendje, az idősödés áll.
A város jövedelmi viszonyaira az önkormányzati segélyezési rendszer is hat. (A segélyezés
településen biztosított típusai a 1.8.3 fejezetben kerülnek részletezésre.) A város által nyújtott
támogatások közül 2014-ben a legtöbben önkormányzati segélyben, illetve lakásfenntartási
támogatásban részesültek. A leginkább az önkormányzati segélyezésben bővült a támogatottak
létszáma, a 2009. évi adatokhoz képest 61%-kal kaptak többen önkormányzati segélyt.
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Az adósságkezelési, temetési, illetve méltányossági kezelési és ápolási céllal adott
támogatásokban részesültek száma alacsonyabb, csupán pár száz főt érint, és számuk az elmúlt
években folyamatosan csökkent. Összességében azonban a rászorulók száma az elmúlt
években növekedett.
2013-ban 468,5 millió forintot költött Békés város önkormányzata különböző szociális
juttatásokra. Ez némi visszaesés a korábbi évekhez képest, hiszen 2009 és 2012 között évente
500 millió forintot meghaladó összeget nyújtott a városvezetés a rászorulók számára. 2013-ban a
juttatásoknak közel felét, 201 millió forintot foglalkoztatást helyettesítő támogatás formájában
folyósították. Ápolási díjra, illetve lakásfenntartási támogatásra további 80-80 millió forintot
fordított a városvezetés. Rendszeres szociális segélyre kevesebb, mint 40 millió forint jutott 2013ban – míg 2009-ben 129 millió forintot költöttek ilyen célra. A rendszeres támogatási formák
mellett átmeneti, illetve rendkívüli juttatásokat is nyújtott az önkormányzat a rászorulók részére,
ám az ezekre költött pénzösszeg csekélyebb a fentebb említetteknél.
5. táblázat: Az önkormányzat által szociális ellátásokra fordított összegek
Támogatási forma

Támogatásra fordított összeg (ezer Ft)(2013)

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás

201010

Ápolási díj

80773

Lakásfenntartási támogatás

78139

Rendszeres szociális segély

39779

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

22642

Adósságcsökkentési támogatás

19131

Átmeneti segély

9310

Lakáscélú helyi támogatás

8725

Időskorúak járadéka

4004

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

2642

Óvodáztatási támogatás

2310

Forrás: KSH Tájékoztatási Adatbázis
1.7.1.6

Életminőség

Az életminőség tág, nehezen megfogható fogalom, ami eltérő tényezők eredőjeként áll elő,
amelyek egy része nehezen számszerűsíthető. A jelenség összetettsége miatt több oldaláról
célszerű rávilágítani, és azokat komplex szemlélettel értékelni.
Az életminőség egyik pillére a lakosság egészségügyi helyzete, amelyet elsősorban a
születéskor várható élettartam mutatójával szoktak megragadni. Magyarországon az elmúlt két
évtizedben jelentős ütemben növekedett a várható élettartam mind a nők, mind a férfiak körében.
A kilencvenes évek végén érte el a várható élettartam a 70 évet, amely a későbbi években
tovább növekedett, 2012. óta a 75 évet is meghaladja. A két nem esetében különböző értékek
jellemzőek; míg a nők esetében 78,73 év, addig a férfiak esetében 72,01 év élettartam várható.
A születéskor várható élettartamot tekintve is jelentős területi különbségek mutatkoznak
Magyarországon. Dél-Alföld régió helyzete átlagos, hiszen az országos értékhez közeli, annál
csupán 0,1 évvel rövidebb élettartam várható. Ugyanakkor Dél-Alföld megyéi közül Békés megye
adatai a legalacsonyabbak; a megyében 73,5 év az átlagos várható élettartam.
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A városban tevékenykedő egészségügyi szakemberek szerint a dohányzás, a túlzott
alkoholfogyasztás, a kábítószer stb. befolyásolják negatívan a lakosság életminőségét. A helyi
társadalom életminőségét a következő fejlesztési ciklusban (2014-2020) komplex egészségügyi
programok kidolgozásával és végrehajtásával szeretnék erősíteni.
Az életminőségnek egy másik lényeges tényezője a lakhatás, és annak körülményei. Noha Békés
esetében az utóbbi évek egyik legfontosabb demográfiai tendenciája a népességcsökkenés, a
város lakásállománya bővült; míg 2001-ben 8204 háztartást tartottak számon, addig 2011-ben
8377 háztartás volt a városban. A lakásállomány mennyiségi gyarapodása mellett annak
minőségi paraméterei is javultak. Ahogy a fenti táblázat adatai is mutatják, 2001 és 2011 között
csak az összkomfortos és a komfortos lakások száma növekedett, a komfort nélküli lakások
száma mintegy a felére, a szükség- és egyéb lakások száma a hatodára csökkent Békésen a két
népszámlálás között eltelt időszak során. A lakásállomány komfortsága megyei szinten is
hasonló ütemben nőtt, ugyanakkor az összkomfortos lakások aránya négy, a komfortos lakások
aránya egy százalékponttal továbbra is elmarad Békés város mutatóitól.
6. táblázat: Háztartások, családok életkörülményei (2001 és 2011)
2001
város

2011
megye

az összes háztartás %-ában
Háztartások összesen:

város

megye

az összes háztartás %-ában

8204

164924

8377

166658

összkomfortos

41,50%

37,20%

49,40%

45,58%

komfortos

34,12%

33,45%

40,21%

39,18%

félkomfortos

9,74%

9,24%

4,56%

5,26%

komfort nélküli

11,64%

16,69%

5,41%

9,52%

szükség- és egyéb lakás

3,00%

3,43%

0,43%

0,46%

hálózati vízvezetékkel

89,86%

82,81%

95,07%

90,51%

házi vízvezetékkel

0,35%

2,04%

2,05%

3,65%

meleg folyóvízzel

89,36%

81,88%

92,43%

88,13%

közcsatornával

33,39%

31,78%

91,23%

56,48%

házi csatornával

58,06%

53,42%

5,90%

37,69%

fürdőszobával

94,43%

88,40%

100,39%

96,61%

vízöblítéses WC-vel

80,40%

75,32%

92,03%

87,36%

háztartások
a
lakás
komfortossága szerint

háztartások
a
lakás
felszereltsége szerint

Forrás: Népszámlálás 2001, 2011
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A lakások felszereltségében is fejlődés volt tapasztalható a megfigyelt időszakban. Különösen
nagyarányban bővült a csatornahálózatra kötött háztartások csoportja. Az újabb rákötések
eredményeként 2011-ben megyei szinten többséget, városi szinten túlnyomó többséget alkottak
a közcsatornával ellátott lakások. A csatornahálózat kiépülése a városban lakók életminőségét
jelentősen növelte, hiszen így a szennyvíz tárolása és elszállíttatása központilag megoldott,
valamint kisebb a környezetszennyezés kockázata is. Érdekesség, hogy a hálózati vízvezetékkel
ellátott lakások aránya mellett a házi vízvezetékkel ellátott lakások aránya is növekedett.
1.7.2

Térbeli, társadalmi rétegződés, konfliktusok, érdekviszonyok

Békés város lakossága képzettség, jövedelmi viszonyok, gazdasági tevékenység mentén erősen
megosztott. A legnagyobb problémákat az elszegényedett társadalmi csoportok növekedése és a
kedvezőbb státuszú, fiatal, képzett réteg, az elit szűkülése jelenti.
Az alacsony státuszú lakosok aránya magas (13,5%-os), illetve más, a szegénység
megragadására alkalmas mutatószámok alakulása sem kedvező (a munkanélküliek és segélyre
szorulók, a hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű óvodások és tanulók, alacsony
komfortfokozatú lakások száma és aránya). A város 7 db szegregátuma (ld. 3.3.2. fejezet) is
komoly problémát jelent. Nő a mélyszegénységben élők aránya is. A helyzetet súlyosbítja, hogy a
szegénység összekapcsolódik a roma etnikum relatíve magas arányával, a helyi roma közösség
jelentős része érintett.
A magasabb státuszú társadalmi csoportok szűkülését az elvándorlás fokozódása ragadja meg.
Gondot jelent az agyelszívás jelensége. A helyi fiatalkorúak érettségi után az ország felsőoktatási
központjaiba mennek továbbtanulni, majd sok esetben gazdaságilag fejlettebb, élhetőbb
régióban/városban, illetve egyre nagyobb számban külföldön telepednek le.
A különböző státuszú társadalmi csoportok közötti különbségek térben is megjelennek. (Az
alacsony státuszú népesség városrészek közötti különbségeiről bővebben szintén a 3.3.
fejezetben lesz szó.) A város legelmaradottabb területei nyugaton találhatóak (szegregátumok). A
legnagyobb számban és arányban Hatház településrészen él alacsony státuszú népesség; itt
jelentős gond az alacsony képzettség; a 15-59 éveseknek 36%-a csak általános iskolai
végzettséget szerzett (a város szintjén 18%). Az alacsony iskolázottság mellé alacsony
foglalkoztatás is társul. Szécsénykert városrészen, illetve a város külterületén is jellemző a
szegénység. A magasabb státuszú társadalmi csoportok jellemzően Dánfokon élnek, illetve
Belváros, Újváros és Malomvég településrészeken.
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15. ábra: A városrészek közötti társadalmi különbségek
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Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebbek arányában
Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül
Alacsony komfort fokozatú lakások aránya
Rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59 évesek) belül
Alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban foglalkoztatottak aránya

Forrás: KSH Népszámlálás, 2011

A társadalmi konfliktusok oldását elősegítendő a jövőben a lakosság társadalmi integrációját
segítő és közösségfejlesztő programok futtatását tervezik, valamint a helyi identitás érősítését
célzó helyismereti oktatás erősítését.
1.7.3
1.7.3.1

Településtörténet

Települési identitást erősítő tényezők
Történeti és kulturális adottságok

Békés története Magyarország történelmi eseményeinek tükrében értelmezhető. A város
kialakulása, kezdeti fejlődése, későbbi pusztulása, majd újraalapítása mind a magyar történelem
viszontagságos eseményeinek eredője. Ugyanakkor az évszázadok során jelentősen változott a
város jelentősége a térség politikai, igazgatási, kulturális életében; az egykori megyeszékhely a
török hódoltság idején teljesen elpusztult, és a vármegye újkori életében előbb Gyula, majd
Békéscsaba vált meghatározó településsé. Városi rangját csupán 1973-ban, újraalapítását
követően mintegy 250 év elteltével kapta vissza. Az ismét várossá vált Békésnek az elmúlt
negyven év során olyan társadalmi-gazdasági problémákkal kellett szembenéznie, mint az
alacsony foglalkoztatás, a csökkenő népességszám, valamint az idősödés.
A város kialakulása egybefonódik Békés vármegyével, amelyet Szent István király szervezett
meg az egykori Csolt nemzetség birtokaira alapozva. A 13. században keletkezett több oklevél is
alátámasztja, hogy a vármegye központi települése Békés volt. A középkorban a város politikai
jelentőségét jelezte az ispánsági vár, a városban székelő főesperesség pedig az egyházi
igazgatásban betöltött szerepére utal. A 15. századtól kezdődően megfigyelhető volt Gyula
központi szerepének megerősödése, különösen Mátyás király idején, aki fiának, Corvin
Mátyásnak adományozta Gyula várát. Ugyanakkor az írásos emlékek szerint Békésen gyűlt
össze a megyegyűlés ezt követően is.
A török hódoltság idején palánkvár épült Békésen, azonban az erődítmény később teljesen
elpusztult. A török hódoltság ideje alatt, az oszmánok kiűzését követően, valamint a Rákócziszabadságharc következtében a város teljesen elnéptelenedett. A térség újranépesítése 1720ban vette kezdetét, Harruckern János György kezdeményezésére.
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A 18. századi telepítéseknek köszönhetően vált Békés vármegye multi etnikus térséggé, azonban
Békés város megőrizte magyar jellegét; csupán kisebb számban érkeztek szlovák és román
lakosok a városba.
A 19. században ment végbe a Körösök folyószabályozása, ami nagyban hozzájárult az
árvízveszély mérsékléséhez. 1872-ben Békés nagyközség címet szerzett, az ezt követő években
alakult ki a településközpont mai arculata. A várakozások ellenére a Budapest-Arad vasúti
fővonal elkerülte Békést, 1883-ban megépült viszont a Murony-Békés szárnyvonal, bekapcsolva
ezzel a várost Magyarország közlekedési rendszerébe. A 20. század viharos évtizedei nem
kímélték Békést sem; bár az első világháború harci eseményei elkerülték a települést, a háborút
követő román megszállás hónapokig tartott. A második világháború az orosz csapatok
érkezésével 1944. október 6-án zárult.
Az államszocializmus évtizedeiben jelentősen átalakult a település élete. A mezőgazdaság
gépesítésének előrehaladásával a hagyományosan agrárdominanciájú gazdaság és
foglalkoztatás átalakult, ezzel párhuzamosan egyre nagyobb szerephez jutott az ipar, később a
szolgáltató szektor a város életében. Békés 1973-ban kapta vissza városi rangját. Ezt követően
valósítottak meg ipari beruházásokat, azonban a városba telepített ipari létesítmények a
rendszerváltást követően nem bizonyultak fenntarthatónak. Az iparosodás elmaradásának
köszönhetően Békés mezővárosi jellege megőrződött napjainkig.
Kulturális értékek

A város kulturális értéket hordozó épületei a 18-19. század során épültek. A városban három
felekezet temploma lelhető fel; református, római katolikus, valamint görögkeleti ortodox. Előbbi
copf, utóbbi kettő barokk stílusban épült. A Békési Galéria és a Jantyik Mátyás múzeum épülete,
valamint kiállítása egyaránt jelentős kulturális értéket képvisel. A békési népművészetnek állít
emléket a Békési Ház. A megye többi járásközpontjai között a szerényebb kulturális értékkel
rendelkezők között tarthatjuk számon Békést.
1.7.3.2

Civil szerveződések

Békésen 124 bejegyzett civil szervezet működik, amelyből 114 székhelye található a városban,
ezeken kívül három megyei és hét országos szervezet tart fenn helyi szervezetet. A civil
tanácsbeli besorolás szerint tizenegy kategóriába rendezték a szervezeteket. Ezek közül a sport
és szabadidős szervezetek, alapítványok, klubok száma a legmagasabb Békésen; 29 ilyen
szervezet van számon tartva, ami a bejegyzett szervezeteknek mintegy negyede. Viszonylag sok
szervezet tevékenykedik a művészet és kultúra, valamint az egészségügy és szociális ellátás
területén. Összesen 20 alapítvány működik, amelyek a város oktatási intézményeit hívatottak
támogatni. Működnek korcsoportokat képviselő szervezetek is Békésen; 7 nyugdíjas szervezet és
alapítvány, illetve 2 ifjúsági szervezet igyekszik felkarolni a városban élő két korosztály tagjait, és
számukra közösségi eseményeket szervezni. Ugyanakkor mintegy 23 szervezet az Egyéb
szervezetek kategóriájába tartozik, ezek tevékenységi köre sokrétű.
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16. ábra: Civil szervezetek megoszlása tevékenységi besorolásuk szerint

egyéb szervezetek; 23
kiemelt szervezet; 1

sport- és szabadidős
szervezetek,
alapítványok,
klubok; 29

ifjúsági szervezetek;
2
horgász, vadász
egyesületek; 2
mezőgazdasági
szervezetek; 5
nyugdíjas
szervezetek,
alapítványok; 7

művészeti és
kulturális
szervezetek,
alapítványok; 19

óvodai alapítványok;
10
iskolai alapítványok;
10

egészszégügyi és
szociális
szervezetek; 16

Forrás: önkormányzati adatközlés

Egyetlen kiemelt szervezet működik a városban; a Békési Polgárőrség Közhasznú Szervezet a
helyi közrend és közbiztonság védelme, a bűnmegelőzés, a lakosság és a bűnüldöző
szervezetek közti együttműködés erősítése, valamint a veszélyhelyzetek megelőzése és
elhárítása mellett köteleződött el. A civil szerveződések egy része a város kulturális életében is
komoly szereppel bír, illetve egyéb közfeladatot lát el. A Belencéres Néptáncegyüttes
hagyományőrző egyesület a város kezdeményezésére jött létre és szinte minden városi,
intézményi rendezvényen szerepel, illetve nemzetközi kapcsolataival marketing értéke is van a
város számára. Külön említést érdemel még a Nefelejcs Egyesület, a Városvédő és Szépítő
Egyesület és a KÉSZ, melyek a saját tagságukon túl nagy számban mozgatják meg a békésieket.
Békés város önkormányzata elhívatott a civil élet megerősítése mellett, és támogatja a városban
tevékenykedő civil szervezeteket. A 2014. évben a szervezeteknek mintegy fele részesült
támogatásban az önkormányzattól. Összesen több mint 3,5 millió forintot juttatott az
önkormányzat a szervezetek számára. A legnagyobb támogatást (1,08 millió Forintot) a város
kiemelt szervezete, a Békési Polgárőrség Közhasznú Szervezet kapta. Az önkormányzat
üzemelteti a Civil Szervezetek Házát, valamint a Nyugdíjas Házat, amivel a civil élet
szervezéséhez, közösségi rendezvények, találkozók lebonyolításhoz nyújt segítséget. A talán
leglátványosabb civil összefogás a szociális ellátások terén valósult meg. A Hét Krajcár
Egyesület hétvégéken átlagban 150 gyermek számára biztosít meleg ételt 100 magánszemély,
vállalkozó és 20 szervezet, intézmény támogatásával.
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7. táblázat: Jelentősebb civil szervezetek a városban
Civil szervezet neve

Tevékenység

Célcsoport

"Békési Gyermekmosoly" Alapítvány

humán

gyermek

"Békési Muzsikáló Gyermekekért" Alapítvány

humán

gyermek

kulturális

művészet iránt érdeklődők

egészségügyi

daganatos beteges és
családjuk

„FAMME” Független Alkotók Művészeti és
Művelődési Egyesület
„Kapocs" Daganatos Betegek Alapítványa
„Mégis Van Remény" Egyesület

humán,
egészségügyi

A "Békési Fürdőért" Közalapítvány

humán

fürdő kultúra kedvelői

Alapítvány a Megújuló Tarhosért

humán

hagyományőrzők

Alkoholmentes Szabadidős Klub

humán,
egészségügyi

alkoholproblémákkal küzdők

Aranykosár a Gyermekekért Alapítvány

ifjúsági

gyermek

Az Újvárosi Tagóvoda Mosolygó Gyermekeiért
Alapítvány

humán

gyermek

Báró Harruckern
Egyesület

ifjúsági

túrázók, kerékpárosok

humán

nyugdíjasok

kulturális

képző és iparművészek

sport

atlétika és egyéb sportok
iránt érdeklődők

gyermek

gyermek

Békés-Lét Önsegítő és Tanácsadó Közhasznú
Egyesület

humán

nyugdíjasok

Békési Egyetértés Mezőgazdasági Szövetkezet
Alapítvány

társadalmi

nyugdíjasok

Békési Horgász Egyesület

sport

horgászok

Békési Idősekért Alapítvány

humán

nyugdíjas korúak

Békési Ifjúsági Asztaliteniszért Alapítvány

ifjúsági

asztalitenisz utánpótlás

sport

kézilabda iránt érdeklődők

kulturális

olvasást kedvelők

Békési Méhész Egyesület

humán

méhészkedők

Békési Nebulók Alapítványa

ifjúsági

gyermek

Békési Ornitológiai Egyesület

természetvédelmi

madarászok, természetjárók

ifjúsági

gyermek

kulturális

néptáncosok

sport

horgászok

kulturális, humán

békési cigány származású

János

György

Békés
Megyei
Nyugdíjas
Egészségmegőrző Egyesülete

Ifjúsági
Véradók

Békés Művészetéért Alapítvány
Békés Város Atlétikájáért Alapítvány
Békés Város
Alapítvány

Bölcsődéinek

Apróságaiért

Békési Kézilabdázásért Alapítvány
Békési Könyvtárért Alapítvány

Békési
Református
Gyermekeiért Alapítvány

Általános

Iskola

Belencéres Néptáncegyüttesért Egyesület
Borostyán Horgász Egyesület
Cigány Lakosok Egyesülete
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Civil szervezet neve

Tevékenység

Célcsoport
lakosok

Civil Szervezetek Háza

kulturális

civil szervezetek aktív tagjai

Családért Alapítvány

humán

ifjúsági

Diákjainkért Alapítvány

ifjúsági

ifjúsági

Díszítőművészeti Kör

kulturális

hagyományőrzők

Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola Diáksportjáért
Alapítvány

sport

Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola Gyermekeiért
Alapítvány

ifjúsági

gyermek

Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola Informatikai
és Könyvtári Fejlesztéséért Alapítvány

kulturális

gyermek, ifjúság

egészségügyi,
kulturális

drogproblémákkal küzdők és
családjaik

Drogmegelőzési
Munkacsoport

és

Egészséges

Életmód

Dünamisz Szolgálat

gyermek, sportolók

kulturális

Egyakarat Bérkilövő Vadásztársaság

sport

vadászok

humán

gyermek

kulturális

gyermek

oktatás

gyermek

Fenntartható Térségért Alapítvány (FETA)

természetvédelem

vallásos ifjúság

Független Női Szövetség Helyi Szervezete

kulturális

nők

Hajnal István Idősek Otthona Gondozottjaiért
Közhasznú Alapítvány

humán

idősek

Hajnalcsillag
Egyesület

humán

nagycsaládosok

Epreskerti Óvoda Gyermekeiért Alapítvány
EUNET Európai Együttműködési Hálózatokért
Alapítvány
Farkas Gyula Oktatási Alapítvány

Közhasznú

Nagycsaládos

Hazáért és Ifjúságért Egyesület

ifjúsági

Hiátus Alapítvány

oktatás

Hunyadi Téri Óvoda Gyermekeiért Alapítvány

humán

gyermek

Játékos, Tevékeny, Gazdag Óvodai Életért
Alapítvány

humán

gyermek

Jóbarát Biliárd Klub

sport

biliárdosok

Kállai Jenő Alapítvány

sport

sportolók

Kittenberger Vadásztársaság

sport

vadászok

humán

gyermek

Körös Régió Természetjáró Egyesület

természetvédelmi

túrázók természetvédők

Körösökért Kulturális, Környezet- és Állatvédő
Közhasznú Egyesület

természetvédelmi

túrázók természetvédők

Madártani és Természetvédelmi Egyesület
Békési Csoportja

természetvédelmi

madarászok,
természetvédők

Magyar Mezőgazdasági Múzeum Barátainak
Köre Békési Csoportja

kulturális

hagyományőrzők

Magyar Nemzetőrök Országos Szövetsége

kulturális

hagyományőrzők

Korona Úti Óvoda Gyermekeiért Alapítvány
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Civil szervezet neve

Tevékenység

Célcsoport

Magyarországi Vakok és Gyengén látók
Országos Szövetsége Helyi Szervezete

egészségügyi,
kulturális

vakok és gyengén látók, ill.
családtagjaik

Mozgáskorlátozottak
Békés
Egyesületének Békési Szervezete

egészségügyi,
kulturális

mozgáskorlátozottak és
családtagjaik

humán

nők

humán,
egészségügyi

nyugdíjasok

Október 6. Vadásztársaság

sport

vadászok

Országjáró Suzuki Tulajdonosok Szabadidős
Egyesülete

sport

autósport iránt érdeklődők

humán

gyermek

egészségügyi

idegbetegséggel élők és
családtagjaik

humán, kulturális

békési romák

humán

gyermek

ifjúsági

gyermek

sport

horgászok

humán

gyermek

kulturális

gyermek

Veterán Autóklub Magyarország

sport

autóssportok kedvelői

Viharsarok Horgász Egyesület

sport

horgászok

sport

természetvédők,
hagyományőrzők

Békés Megyei Közhasznú Szervezete

Megyei

Nőklub (BÖTYE)
Nyugdíjas
Egyesülete

Véradók

Egészségmegőrző

Ótemető Úti Óvoda Gyermekeiért Alapítvány
Rehabilitáció Klub
Roma Közösségfejlesztők
Egyesülete

Békés

Városi

Szakképzésért Alapítvány
Szegedi Kis István Gimnáziumért Alapítvány
Téglagyári Horgász Egyesület
Teleky Úti Óvoda Gyermekeiért Alapítvány
Veritas Kulturális Egyesület

White Club az Élővíz-csatornáért Egyesület
Forrás: önkormányzati adatközlés
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1.8
1.8.1

A település humán infrastruktúrája
Humán közszolgáltatások

1.8.1.1

Óvodák

58

Oktatás

Békés városban az óvodai feladatellátás 2014-ig 10 intézményben történt, amelyek összesen
670 férőhelyet biztosítanak. A tíz évvel korábbi helyzethez képest a férőhelyek száma nyolccal
gyarapodott – noha az óvodába beiratkozott gyermekek száma jelentősen csökkent; míg 2003ban 728 gyermek járt óvodába, addig 2013-ban számuk 606-ra csökkent. Az óvodások
számának csökkenése visszatükrözi a város demográfiai változásait. Az óvodások számának
mérséklődésével megszűnt az intézmények zsúfoltsága, amelyek továbbra is kedvező, 90,4%-os
kihasználtság mellett működnek, sőt, 2015-ben az 50%-os kihasználtsággal működő Végvári
Óvoda bezárta kapuit.. A város óvodai intézményrendszere a jelenlegi gyereklétszámot
megfelelően el tudja látni. A hatályos Nemzeti Köznevelési Törvény szerint 2014-től kezdődően
kötelező a 3 évesek óvodai beíratása, így a beiratkozottak számának növekedését várták, de a
köznevelési törvény szabályozása közben megváltozott, szigorodtak a 6 éves kor után óvodában
maradás feltételei, így a számításokhoz képest alacsonyabb a kihasználtság. A jelenleg működő
9 intézmény között két egyházi fenntartású óvoda is szerepel: az egyik német nemzetiségi
csoportot is működtet, a másik pedig a pünkösdista cigány közösséghez kapcsolódik. A városban
egy családi napközi is működik, 7 engedélyezett férőhelyére viszont 12 gondozott gyerek jutott
2013-ban. A feladat ellátási helyek száma, területi elhelyezkedése a városon belül egyenletesnek
mondható.
8. táblázat: Óvodai intézmények és azok legfontosabb statisztikai adatai
Intézmény
neve és
fenntartója

Békési
Kistérségi
Óvoda és
Bölcsőde
(Békési
Kistérségi
Intézményfenntartó
Társulás;
Békés és
Tarhos
települések
által alapítva)

Feladatellátó
hely és annak
címe

Férőhely
(fő)
(2014)

Székhely:
Központi
Fürkész
Óvoda
Batky u. 4.
Újvárosi
Óvoda
Csabai u. 30.
BóbitaIntegrált
Óvoda
Ótemető u. 2.
Hunyadi
Óvoda
Hunyadi
tér
1/1.
Korona Óvoda
Korona u. 1.
Teleky Óvoda
Teleky u. 26.
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Kihasználtság
2012
(%)

Csoportszobák
száma
(db)

150

2012-ben
beíratott
gyerekek
száma
(fő)
140

93,3

6

Tornaszoba
léte
(igen/ne
m, db)
i

75

58

77,3

3

n

125

56

74,6

5

i

50

32

64

2

i

50

48

96

2

n

75

75

100

3

másik
intézmény
biztosítja
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Intézmény
neve és
fenntartója

Szegedi Kis
István
Református
Gimnázium,
Általános
Iskola, Óvoda
és Kollégium
(Békési
Református
Egyházközség)
Reményhír
Középiskola,
Szakképző
Iskola,
Általános
Iskola óvoda
és Kollégium
(Reményhír
Intézményfenntartó
Központ)
Tisza Kálmán
Szakképző
Intézet
–
Orosháza
(KLIK)

Feladatellátó
hely és annak
címe

Férőhely
(fő)
(2014)

Végvári
Óvoda*
Nevelő u. 1.
Jantyik Óvoda
Jantyik u. 33.

59

Kihasználtság
2012
(%)

Csoportszobák
száma
(db)

50

2012-ben
beíratott
gyerekek
száma
(fő)
26

52

2

Tornaszoba
léte
(igen/ne
m, db)
n

90

88

97,7

4

n

Epreskerti
Óvoda
Móricz Zs. u.
44.

96

96

100

5

n

Egységes
Gyógypedagógiai
Módszertani
Intézmény
-óvoda 5630
Szánthó A. u.
10.

10

10

100

*2014/15-ben már nem működik
Forrás: önkormányzati adatközlés

2007 és 2013 között zajló jelentősebb fejlesztések: Békés Város Önkormányzata Óvodáinak
fejlesztése 2012 (a fejlesztések nem kizárólag a kapacitásnövelést szolgálták, hanem a minőségi
változásokat is); Bóbita óvoda fejlesztése 2012 (új épület létesítése).
Fejlesztési igények: A következő támogatási ciklusban az intézmények világítás korszerűsítését,
napelemekkel való felszerelését tervezik. Az önkormányzati fenntartású tagóvodák egy része régi
épületekben működik, a csoportszobák mérete nem megfelelő, állaguk is erősen romlik.
Mérlegelni kell, hogy közép- és hosszú távon mely feladatellátási helyekre lesz szükség, melyiket
nem érdemes felújítani, mert hamarosan kiürül, melyikre kell felújítani vagy új építésével kiváltani.
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Alapfokú oktatás

60

Általános iskolai nappali oktatás 2013-ban 8 intézményben folyt, ami négy intézménnyel
kevesebb a tíz évvel korábbihoz képest. Az általános iskolák tanulóinak összlétszáma 1720 fő
volt 2013-ban, ami 2003-ban beiratkozottak számának (2143 diák) csupán négyötöde. Az
általános iskolások számának zsugorodása 3%-ponttal gyorsabb ütemű volt az óvodások esetén
tapasztalt csökkenésnél. A város általános iskoláiban német, illetve magyar nyelvű cigány
nemzetiségi oktatásban is részt lehet venni. 2003. óta dinamikusan növekedett a nemzetiségi
oktatásban tanulók száma; míg 2003-ban 261 diák tanult nemzetiségi oktatás szerint (általános
iskolai tanulók 12%-a), addig 2013-ban számuk 689-re gyarapodott (40%). Az általános iskolás
korosztályban már mutatkozik visszafogott mértékű ingázás. Békés intézményeibe 67 gyerek járt
más településről, több mint kétszerannyi, mint 2003-ban. A Békésre elsősorban a környező
községekről érkeznek tanulók. Emellett Békésről is ingáznak diákok más városok –
mindenekelőtt Békéscsaba – alapfokú oktatási intézményeibe.
9. táblázat: Általános iskolai intézmények és azok legfontosabb adatai (2012/2013 tanév)
Intézmény
neve és
fenntartója

Feladatellátó
hely és annak
címe

Dr.
Hepp
Ferenc Általános Iskola,
Alapfokú Művészeti Iskola
és Egységes
Pedagógiai
Szakszolgálat
(KLIK)

Dr. Hepp Ferenc
Általá-nos Iskola
és Alapfokú Művészeti Iskola
József A. u. 12.
(Évfolyamonként 1 db sportosztály)
Sportiskola
Jantyik 21-25.
Református
Általános Iskola
tagintézmény
Rákóczi u. 8.

Szegedi Kis
István
Református
Gimnázium,
Általános
Iskola, Óvoda
és Kollégium
(Békési
Református
Egyházközség)

Reményhír
Középiskola,
Szakképző
Iskola,
Általános
Iskola óvoda
és Kollégium
(Reményhír
Intézményfenntartó
Központ)

624

2012/2013
tanévben
beíratott
gyerekek
száma (fő)
578

52

42

80,8

900

817

90,7

Férőhely (fő)

192

Petőfi u. 3-5.

242

Petőfi u. 11-13.

332
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Tantermek
száma
(db)

92,6

29
(normál
méretű: 26)

1

154

Szánthó A- u. 3.

Eötvös József
Általános Iskola
intézményegység
Jantyik u. 21-25.

Kihasználtság
(%)

416

264

63,5

Torna-terem
léte
(igen/nem,
db)
igen

sportcsarnok

8
(normál
méretű: 6)
11
(normál
méretű: 9)
11
(normál
méretű: 9)
19

igen

26

1 Sportcsarnok

igen
igen
igen
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Intézmény
neve és
fenntartója

Feladatellátó
hely és annak
címe

Tisza Kálmán
Szakképző
Intézet
–
Orosháza
(KLIK)

Egységes
Gyógypedagógiai
Módszertani
Intézmény
általános iskola
Szánthó A. u.
10.

Férőhely (fő)
120

2012/2013
tanévben
beíratott
gyerekek
száma (fő)
80

Kihasználtság
(%)

Tantermek
száma
(db)

61

Torna-terem
léte
(igen/nem,
db)

66,6

Forrás: önkormányzati adatközlés

Az általános iskolákat érintő fejlesztések 2007-2013 között: Épületkorszerűsítés és
eszközfejlesztés a Békési Kistérségi Iskola Dr. Hepp Ferenc Tagiskolájában, 2008, 2009;
Kompetencia fejlesztés a Békési Kistérségi Általános Iskolában, 2009; Szegedi Kiss István
Református Gimnázium Általános Iskola és Kollégium épületeinek energetikai fejlesztése, 2013
Fejlesztési igények: A következő támogatási ciklusban az intézmények világítás korszerűsítését,
napelemekkel való felszerelését tervezik. Sajátos problémát jelent, hogy az állami iskola (de az
önkormányzati óvoda is) köteles felvenni az egyházi nevelést-oktatást nem igénylő szülők
gyermekeit, így a Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola férőhelygondokkal küzd, miközben az iskolák
kapacitása bőven elegendő valamennyi gyermek ellátására. Az iskola bővítése mellett igény
lenne tornaterem építésére is.
Középfokú oktatás

Méretéhez képest diverz középfokú oktatás érhető el Békésen; három szakközépiskolai, valamint
három gimnáziumi feladatellátási helyet tartanak fenn a városban. A német és roma nemzetiségi
oktatás a középfokú oktatásban is elérhető. A tanulók számának csökkenése a közoktatás ezen
fokán volt a legjelentősebb; a 2003-ban 955 diákot oktató békési középiskolákba 2013-ban
csupán 696-an iratkoztak be, ami 30%-os visszaesést jelen…
10. táblázat: Középfokú oktatási intézmények és azok jellemzői
Középfokú oktatási
intézmény neve,
fenntartója /
működtetője
Szegedi Kis István
Református Gimnázium,
Általános Iskola, Óvoda
és Kollégium (Békési
Református
Egyházközség)
Kölcsey Ferenc
Gimnázium (Nagyhalász)
Békési Tagintézmény
Tisza Kálmán Szakképző
Iskola – Orosháza (KLIK)
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Férőhelyek
(fő)
260

Tanulók
száma
2012/2013
(fő)
229

Nem
városi
lakos
(fő)
13

Kollégista
(fő)

939

369

Képzési kínálat
Gimnáziumi oktatásnevelés, nemzetiséghez
tartozók egynyelvű
oktatása-nevelése,
felnőttoktatás, sportiskolai
képzés
levelező oktatás –
gimnázium
Szakközépiskola:
Gépészet, Informatika,
Faipar, Kereskedelem,
Vendéglátóipar, Turisztika,
Mezőgazdasági gépész
Mezőgazdaság,
Rendészet
Szakiskola:
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Középfokú oktatási
intézmény neve,
fenntartója /
működtetője

Férőhelyek
(fő)

Tanulók
száma
2012/2013
(fő)

Reményhír Intézmény Bay
Zoltán Szakközépiskolája
és Kollégiuma

180

40

Reményhír Intézmény
Erdős Kamill Szakiskolája

150

2014-ben
indult

Nem
városi
lakos
(fő)

32

Kollégista
(fő)

27

62

Képzési kínálat
Asztalos, Cukrász, Eladó,
Hegesztő, Kőműves és
hidegburkoló, Pincér,
Szociális gondozó és
ápoló, Vendéglátó eladó,
Víz-, csatorna- és közműrendszerszerelő
Szakközépiskolai oktatásnevelés, felnőttoktatás,
Informatikai
rendszergazda,
Kiadváyszerkesztő, ITMentor, Szoftverfejlesztő,
CAD-CAM informatikus
Szakiskolai nevelésoktatás, magyar nyelvű
roma/cigány nemzetiségi
nevelés oktatás;
Villanyszerelő, Szociális
gondozó és ápoló,
Számítógép-szerelő, karbantartó

Forrás: önkormányzati adatközlés

A szakképzések rendkívül széles skálája áll rendelkezésre Békésen: a mezőgazdaság, ipar,
építőipar, kereskedelem, turizmus ágazatok számára is képeznek munkaerőt a városban.
Kollégiumi ellátás

Kollégiumi ellátás 3 intézmény biztosít a városban: a Szegedi Kis István Református Gimnázium,
Általános Iskola, Óvoda és Kollégium két telephelyen 70 férőhellyel, a Reményhír Intézmény Bay
Zoltán Szakközépiskolája és Kollégiuma 80 fős befogadó képességű. A Tisza Kálmán Szakképző
Iskola kollégiuma 150 férőhelyet biztosít, kihasználtsága 100%-os. 2013-ban 26 általános iskolai
tanuló, valamint 102 középiskolai tanuló vett igénybe kollégiumi szolgáltatást. A kollégiumi
ellátásban részesülők száma mindhárom korosztályt tekintve jelentősen csökkent; az általános
iskolai tanulók körében felére, a középiskolai tanulók körében a harmadára.

Felsőfokú oktatás

Békés megye több középvárosában működik felsőoktatási intézmény; Békéscsaba mellett Gyula,
Szarvas és Orosháza is helyt ad egyetemi, illetve főiskolai karoknak. Azonban Békés városba
nem települt felsőoktatást biztosító intézmény.
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17. ábra: Óvodai ellátásban, alap- és középfokú oktatásban résztvevők száma, 2001-2013

Adatforrás: KSH Tájékoztatási adatbázis

Összességében Békés a város méretéhez képest rendkívül diverz és városhatáron túlnyúló
vonzáskörzetű oktatási intézményrendszerrel büszkélkedhet: elérhető a német és roma
nemzetiségi oktatás, alapfokú sport és művészeti képzés, a gimnáziumok mellett sokrétű
szakképzés, felnőttképzés, gyógypedagógiai képzés, a kollégiumi elhelyezés. Ugyanakkor a
beiratkozottak száma az intézményrendszer minden fokán erősen csökken.
1.8.1.2

Alapellátás

Egészségügy

A városban összesen 8 háziorvos, 4 házi gyermekorvos, valamint 8 háziorvosi szolgálathoz
tartozó ápolói munkakör létezik, amelyek száma nem változott az elmúlt tíz évben. A háziorvosok
és gyerekorvosok száma megegyezik az általuk ellátott szolgálatok számával. A háziorvosok
vállalkozóként végzik feladatukat. Jelenleg nincs tartósan betöltetlen praxis a városban. Az egy
háziorvosra és házi gyermekorvosra eső lakosok száma 1674, ami meghaladja a megyei (1508
lakos), és az országos átlagot (1548 lakos) is. A viszonylag magas arányszám a város sűrű
benépesültségével hozható összefüggésbe; az alapellátás helybéli biztosítása érdekében kisebb
népességet koncentráló községeken is működik alapellátás, így a sok kis települést magában
foglaló, kiterjedtebb térségek viszonyszámai mérsékeltebbek.
2013-ban a háziorvosi ellátásban megjelentek és meglátogatottak száma 116176 esetet számlált,
ami az elmúlt tíz év adatsorát tekintve átlagos évnek tekinthető. Érdekes, hogy az idős lakosság
arányának növekedése mellett nem mutatkozott szignifikánsan nagyobb igény az egészségügyi
alapellátás iránt, amelyet nagyobb arányban vesznek igénybe időskorúak. Ugyanakkor a házi
gyermekorvosi ellátásban megjelentek és meglátogatottak számának alakulása csökkenő
tendenciát mutat; a 2003-ban számon tartott 32930 esethez képest 12%-kal kevesebb, 28871
esetet tartottak nyilván 2013-ban. A csökkenő tendencia a korszerkezet átalakulásával, azaz a
fiatalkorúak fogyásával áll összefüggésben.
A városban négy gyógyszertár, orvosi és gyógyszertári ügyelet működik. 7 körzeti védőnő és 3
iskolai védőnő dolgozik Békésen.
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Szakellátás
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Békés térségében az önkormányzati fenntartású Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő lát
el egészségügyi szakellátási tevékenységet. A központ Körösi Cs. Sándor utcai telephelyét az
elmúlt években újították fel, a beruházás értéke meghaladta a félmilliárd forintot (A Békés
Kistérségi Komplex Járóbeteg-ellátó Központ korszerűsítése 2009), a József Attila utca 5. szám
alatti telephelyen informatikai felújítás és a digitális Röntgen beszerzése történt meg. A Békési
járást tekintve Békés városban található a legkiépültebb szakellátás, noha a járáshoz tartozó
Mezőberényen is elérhető néhány szakorvosi ellátás. Az egészségügyi alap és szakellátásban
magán, egyházi stb intézmény nem vesz részt.
11. táblázat: Egészségügyi ellátást biztosító ellátó helyek főbb jellemzői
Egészségügyi
ellátóhely,
címe
Békési
Gyógyászati
Központ
és
Gyógyfürdő,
József A. u. 5.

Feladatellátási
hely

Ellátás jellege

Gyakorolt
praxisok
száma

Betöltetlen
praxisok
száma

József A. u. 5.
Rendelőintézet

háziorvosi*

12

szakorvosi

20

Kőrösi Cs. S. u.
14

gyógyfürdő
medencetér,
járóbeteg
szakrendelés
fogorvosi*
Bőrgyógyászat,
pszichiátria

–

–

4
–

–

Vásárszél u. 2.

Infrastrukturális
hiányosságok –
jogszabályi
elvárásoknak
való megfelelés
a telephely teljes
felújításra vár, de
elsősorban
a
villamossági
hálózat problémás

*a háziorvosi és fogorvosi praxisok csak helyileg vannak itt, nem tartoznak az intézményhez
Forrás: önkormányzati adatközlés

Fejlesztési igények: A következő időszakban a települési egészségügyi alapellátás
infrastrukturális korszerűsítését tervezik, illetve elsősorban a rendelőintézet épületenergetikai
korszerűsítésre van szükség.
1.8.1.3

Intézmények,
szolgáltatások

Szociális közszolgáltatások

Békésen a legtöbb szociális közszolgáltatásra való igény növekedett az utóbbi években, de volt
olyan közszolgáltatás is, melynek csökkent/stagnált az igénybevevőinek száma. Összesen egy
gyermekvédelmi szolgálat működik a településen, mely 2013-ban 327 kiskorút gondozott. Ez a
szám enyhe növekedést mutat az utóbbi 4-5 év adatihoz képest. Idősek nappali ellátásában
2013-ban 119-en részesültek, amely szintén enyhe növekedést mutat a 2010 óta mért
értékekhez képest, azonban az előző évtized adataihoz képest csökkenésnek számít az érték.
2002-ben 154 idős személy részesült nappali ellátásban, míg 2010-ben már csak 104 idős
személy.
Szociális és gyermekvédelmi alapellátást és szakosított ellátást a városban a Békés Városi
Szociális Szolgáltató Központ látja el. Az integráltan működő intézményt a Békési Kistérségi
Intézményfenntartó Társulás tartja fenn. Az intézmény alapszolgáltatásai majdnem minden
szociális alapellátásra kiterjednek: családsegítés, gyermekjóléti szolgálat, étkeztetés, házi
segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, támogató szolgáltatás, közösségi ellátás,
nappali ellátások (idősek, fogyatékosok, hajléktalanok, demensek), átmeneti elhelyezést nyújtó
ellátások (hajléktalanok), szociális intézményen belüli foglalkoztatás, gyermekek napközbeni
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ellátása (nyári napközi). Az önkormányzati kezelésben lévő tartós bentlakásos és átmeneti
elhelyezést nyújtó intézmények kapacitás kihasználtsága 2013-ban 99%-os volt.
12. táblázat: Szociális ellátást biztosító intézmények főbb jellemzői
Intézmény

Békés Városi
Szociális
Szolgáltató
Központ 5630
Békés,
Jantyik u. 1.

Ellátóhely

Szolgáltatások

Jantyik u. 1.

Gyermekjóléti
családsegítő
Idősek Klubja

Dózsa Gy. u.
36/1.

Idősek Klubja

Szarvasi
u.
40/1.
Kossuth u. 11.

Idősek Klubja

Csallóközi
u.1/2.
Csallóközi u.
40.
Csallóközi u.
34.
Farkas Gy. u. 5.

Férfi hajléktalan szállás

Farkas Gy. u. 3.

Farkas Gy. u. 4.

szolgálat,
szolgálat,

Támogató szolgálat

Idősek klubja
Hajléktalanok
átmeneti
szállása
Női hajléktalan szállás,
szociális foglalkoztatás
Hajléktalan szállás és
hajléktalanok nappali
ellátása, szociális
foglalkoztatás
Hajléktalan szállás

Kihasználtság (%)
amennyiben releváns
lakosság szám 100
alapján ellátott
idős:31,
demens:14
idős:23
100
demens:7
fogyatékos:16
idős:23
100
demans:7
megállapodás
100
alapján, 44
21
100
Férőhely (fő)

idős:5
fogyatékos:15
5

100

10

98

nappali:20
szálló:10

100

4

100

100

Forrás: önkormányzati adatközlés

Házi segítségnyújtásban részesülők száma 2013-ban 534 volt, amely 2009 óta stagnáló
tendenciát mutat. A házi segítségnyújtásban részesülők száma ugrásszerűen 2008-ról 2009-re
nőtt meg. 2013-ban 899 fő részesült szociális étkeztetésben, amely érték 2010-es érték (430)
több mint a kétszerese. 2008-ban éppen hogy 150 személy folyamodott szociális étkeztetésért.
Ellátási szerződés keretében biztosít szociális szolgáltatást Békés városában két alapítvány:
pszichiátriai betegek nappali ellátását végzi a Szent Lázár Alapítvány (90 fő ellátott),
szenvedélybetegek közösségi és nappali ellátását a Mentálhigiénés Egyesület (40, illetve 10 fő
ellátott)
A városban 2013-ban összesen 2 önkormányzati fenntartású (pontosabban az óvodákat is
fenntartó Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás által fenntartott) bölcsőde működött,
melyek férőhelyeinek száma 144 volt. Tulajdonképpen a 2013-as adat az előző két évihez képest
visszaesésnek minősül, ugyanis például 2012-ben ez az érték 190 volt. A férőhelyek száma a
bölcsődék számának csökkenésével függ össze. 2012-ben még 3 bölcsőde működött a
településen. Az ekkor újonnan épült Földvár Bölcsőde átadásakor abban reménykedett a
városvezetés, hogy a GYES melletti munkavállalási lehetőség kihasználásával a 450 fő feletti
bölcsődés korosztály számára kialakított 192 férőhelyre szükség lesz. Egy év tapasztalata után
azonban a 48 férőhelyes Bajza utcai bölcsődét kihasználatlanság miatt be kellett zárni, mert
kevesen éltek vagy tudtak élni ezzel a lehetőséggel. 2013-ban 155 volt a bölcsődébe beírt
gyermekek száma, amely szám az utóbbi években folyamatosan esik vissza, 2008-ban 175
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bölcsődébe beírt gyermek volt Békésen. Így is 2013-ban a bölcsődék 107%-os kihasználtsággal
működtek.
A bölcsődés korú gyermekek nappali elhelyezését a városban további egy családi napközi is
segíti, melyben 2013-ban 12 gyermeket gondoztak. A bölcsődék a településen belül igen
koncentráltan helyezkednek el, a tágabb értelemben vett városközpont közelében helyezkedett el
mindegyik intézmény mellett a családi napközi is. Az elérhetősége ezen intézményeknek nem
biztos, hogy Békés egyes távolabbi városrészeiből egyszerű. A teljes kihasználtság mellett
működő családi napközi, valamint a bölcsődék esetében tapasztalható férőhelyhiány alapján
további férőhelyek kialakítása, avagy újabb bölcsődei szolgáltatást nyújtó intézmények
létrehozása lenne szükséges. Újabb intézmény alapítása esetén a bölcsődék városon belüli
egyenletesebb eloszlására volna célszerű törekedni.
Fejlesztések 2007- 2013 között: Bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztése és
kapacitásának bővítése 2009, 2010; Szociális gazdaság fejlesztése az Együtt Másokért Szociális
Szövetkezetnél, 2013; átmeneti szállások és az időskorúak ellátóhelyeinek felújítása.
Fejlesztési igények: a következő időszakban a közétkeztetés infrastrukturális korszerűsítését
tervezik. A lakosság folyamatos öregedése az időskori ellátások területén egyre nagyobb igényt
jelent, illetve elmozdulást a demens időskorúak ellátása irányába. E területen férőhelybővítésre
lesz szükség a következő években is, ami újabb ingatlanok bevonásával is járhat. Továbbá a
külterületen élők életkora a városi átlagnál magasabb, ami a betegszállítás, a házi
segítségnyújtás és a szociális étkeztetés munkaerőigényét növelni fogja. A zsúfoltságon túl
komoly problémát jelent a gépészeti megoldások, elektronikai hálózat elavult állapota.
Pénzbeni és
természetbeni
ellátások

A KSH Tájékoztatási Adatbázisának adatai szerint 2013-ban Békésen rendszeres szociális
segélyben 154 fő, lakásfenntartási támogatást 1441 fő, átmeneti segélyt 1331 fő, míg
foglalkoztatást helyettesítő támogatást 735 fő kapott. Mindegyik segélytípus esetében az előző
évek adatához képest csökkenés vagy stagnálás volt tapasztalható az átmeneti segély
kivételével, melyben részesültek száma a 2011-es érték (461 fő) 288%-a. Az átmeneti
segélyezésben részesülők száma 2012-ben (1326 fő) nőtt meg jelentősen, 2013-ra minimális
mértékben növekedett ez az érték. Az önkormányzat által nyújtott, helyi rendeletekben
szabályozott ellátási típusokat és az ellátottak számának alakulását az alábbi táblázat összegzi.
13. táblázat: Az Önkormányzat által nyújtott ellátásokban résztvevők száma (fő), 2009-2014
2009

2010

2011

2012

2013

2014

1223

1251

1194

1374

1229

1288

Adósságkezelési szolgáltatás (10% önerő)

53

286

254

177

112

86

Méltányossági közgyógyellátás

341

342

270

267

168

161

Méltányossági ápolási díj

11

12

27

23

17

13

Önkormányzati segély

863

976

1156

1306

1331

1513

Önkormányzati segély kölcsön formájában

159

256

116

239

210

135

Önkormányzati segély temetéshez

78

64

53

59

40

58

Önkormányzati segély temetéshez, kölcsön form.

9

11

12

10

14

7

Köztemetés

19

13

16

10

14

13

Lakásfenntartási támogatás (10% önerő)

Forrás: önkormányzati adatközlés
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2015. március 1-jétől a lakásfenntartási támogatás, méltányossági ápolási díj, méltányossági
közgyógyellátás és adósságkezelési szolgáltatás helyébe, de részben eltérő tartalommal a
települési támogatás lép. Ez a helyi szociálpolitika egészének újragondolását és
újraszabályozását követeli meg.
1.8.1.4

Intézmények

Közösségi művelődés, kultúra

Békés kistérségén belül a kultúra területén is központi szerepkörrel bír. A település legfőbb
kultúraközvetítője az önkormányzat által működtetett önálló intézményként működő Békés Városi
Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai Központ, amely alapvető kulturális feladatainak
ellátása mellett üzemeltet egy sportcsarnokot, egy sportpályát, egy uszodát, egy üdülőközpontot
és egy kikötőt is. Az intézmény akkreditált felnőttképzési intézményként is funkcionál.
A Kulturális Központ sokszínű szolgáltatásai évről évre egyre több látogatót vonz a településre,
míg 2011-ben 84 000 fő látogatta meg az intézményt, addig 2014-ben már több mint 100 000
érdeklődőt regisztráltak.
A kultúra területén jelentős szerepe van a településen a részben önállóan működő Békés Városi
Jantyik Mátyás Múzeumnak, mely négy kiállítóhellyel rendelkezik (Múzeum, Nagyház, Tájház és
az Iskolamesteri Lakás). A múzeum három különálló kiállítással rendelkezik: állandó kiállítással, a
Békési Galéria kiállításaival és a Békési Ház kiállításával. A múzeum összes kiállításának
látogatottsága az utóbbi években zuhanásszerűen lecsökkent, ugyanis 2009-ben még közel 12
000 fő látogatott el az intézménybe, addig 2014-ben éppen csak 7 000 fő volt ez az érték. A
múzeum látogatottsága 2010-ről 2011-re csökkent le jelentős mértékben. A három látogatható
kiállítás közül minden évben a Békési Galéria vonzotta a legtöbb látogatót, míg a legkevesebbet
az állandó kiállítás, melynek látogatószáma a legnagyobb mértékben apadt 2009 és 2014 között
(2375 főről 884 főre).
A település harmadik, csak részben önálló kulturális intézménye a Békés Városi Püski Sándor
Könyvtár, amely a könyvtári alaptevékenységeken túl egy bérelt ingatlan bérbeadását is
bonyolítja. A regisztrált felhasználók száma 2011-2013 között csökkent némiképp, 2013-ban ez
az érték 3461 fő volt. A könyvtár állománya csaknem 80 000 dokumentumból áll. A könyvtár
minden évben több mint 100 rendezvényt szervez, melyek látogatószáma szintén csökkenő
tendenciát mutat.
Intézményeket érintő fejlesztés 2007 és 2013 uniós források bevonásával zajlott: 2010-ben
Békés Város intézményeinek energiatakarékos átalakítása történt meg.
Fejlesztési igények: Múzeum (Galéria) és Könyvtár (Olvasóterem és Gyermekkönyvtár)
akadálymentesítése

Rendezvények

Békés település évente 16 rendezvény lebonyolítását végzi. Két legfontosabb települési fesztivál
a Békés Tarhosi Zenei Napok és a Madzagfalvi Napok. A Békés Tarhosi Zenei Napokat 1976 óta
minden év nyár elején 2 héten keresztül bonyolít a település, mely a magyarság, műveltség,
zeneiség hármas egységében működik. Az eseményen többek között hangversenyek, kurzusok
és továbbképzések várják a látogatókat. A rendezvény 2014-ben közel 3 000 főt vonzott. A
Madzagfalvi Napok Békés város értékeit bemutató három napos közösségi fesztivál. A Minden év
szeptemberében megrendezett fesztiválon 2014-ben 27 690 érdeklődőt regisztráltak.

Sport

A sportélet jellemzői:
A sport és rekreáció infrastruktúráját a Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és
Turisztikai Központ által üzemelteti
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sportcsarnok
sportpálya
Békési Uszoda (kül-, bel- és tanmedence, szauna, gőzkabin)
Dánfoki Üdülőközpont
sportegyesületek és ezek részvétele a közösségi/tömegsport szervezésében:
BTE Asztalitenisz Szakosztály
BTE Ökölvívó Szakosztály
BTE Sakk Szakosztály
BTE Súlyemelő Szakosztály
Békési ÁFÉSZ SE
Békési Szabadidős és Sportjáték Klub
Békési Diákok Atlétikai Klubja
Békési Kajak – Kenu Club
Békési Futball Klub
Női Kézilabda Torna Egylet
Jóbarát Biliárd Klub
Linea Aerobik Klub
Surman Boksz Club
14. táblázat: A város közművelődési és sport infrastruktúrájának jellemzői
Intézmény neve
Békés Városi Kecskeméti
Gábor Kulturális, Sport és
Turisztikai Központ

Kapacitás/

beavatkozási szükségletek

Színházterem: 420 fő
Kápolna terem: 100 fő

tetőszigetelés, nyílászárócsere,
fűtéskorszerűsítés

Klubterem: 50 fő
Tanfolyamos termek: 20
fő
Tükörterem
Számítógépterem
Ifjúsági terem
Dánfoki Üdülőközpont

194
fő
képesség;
sátorhelyek

befogadó
korlátlan

Strand fejlesztése, interaktív
üdülőközpont létrehozása

Forrás: önkormányzati adatközlés

2007-2013 fejlesztései: A békési sportolókért, avagy sportcsarnok, csónakház, sportpálya
felújítás Békésen, 2009; Újjáéledő Dánfoki Üdülőközpont, 2010
A fenti táblázatban foglalt beavatkozási szükségletek mellett a Jantyik u. 5. alatti műemlék épület
felújítását tervezik.

ITS DA Konzorcium

Békés Város Településfejlesztési Koncepciójának és Integrált Településfejlesztési Stratégiájának
Megalapozó Vizsgálata
HELYZETFELTÁRÓ- HELYZETELEMZŐ - HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZEK

1.8.2

69

Esélyegyenlőség biztosítása

2012-ben a város óvodai intézményeiben 380, az általános iskolában 991 HH-s gyermeket
nevelnek-oktatnak, így összességében nagyjából 55%-a a város említett oktatási intézményeiben
tanulóknak hátrányos helyzetű. Ez az arány megyei viszonylatban átlag feletti. A HHH-s
gyermekek száma 2012-ben az óvodákban 114 fő, ami 17,4%-os arányt jelent az összes
óvodában nyilvántartott gyermek közül. Az általános iskolákban 370 fő HHH-s gyermek volt 2012ben, mely az összes általános iskolai tanuló 20,5 %-a.
Esélyegyenlőségi
Program

Az alábbiakban a Helyi Esélyegyenlőségi Program célcsoportjait és önkormányzat azokhoz
fűződő legszükségesebb programjait, intézkedéseit és támogatásait soroljuk fel:
Mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége
Helyi közfoglalkoztatási program
Felnőtt képző programok
Mélyszegénységben élők és romák települési önkormányzati saját fenntartású
intézményekben történő foglalkoztatása
Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások,
munkanélküliséghez kapcsolódó támogatások

aktív

korúak

ellátása,

Lakhatást segítő támogatások, szociális lakás bérbeadása, Napkelte –
Hajléktalanok Nappali Melegedője szolgáltatásai
Egészségügyi és szociális
(közgyógyellátási igazolvány)

szolgáltatásokhoz

való

egyenlő

hozzáférés

Közétkeztetés biztosítása az önkormányzat intézményeiben
Sportprogramokhoz való egyenlő hozzáférés
Személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés
Pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) a szociális
és az egészségügyi ellátórendszer keretein belül
A roma nemzetiségi önkormányzat célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi
tevékenysége
Gyermekek esélyegyenlősége
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
Gyermek jogán járó helyi juttatások
Kedvezményes iskolai étkeztetés
Védőnői, gyermekorvosi ellátás
0–7 éves korúak speciális ellátási szolgáltatásainak biztosítása
Gyermekjóléti alapellátás, gyermekvédelem
Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások
Egészségfejlesztési, sport-, szabadidős és szünidős programokhoz való
hozzáférés
Gyermekétkeztetés, ingyenes tankönyv
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ellátórendszerek keretein belül

juttatások,

szolgáltatások)

70

az

A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek/tanulók, valamint fogyatékossággal élő
gyermekek közoktatási lehetőségeinek és esélyegyenlőségének biztosítása
Nők esélyegyenlősége
A munkaerő-piaci és családi feladatok összeegyeztetését segítő szolgáltatások
Családtervezés, anya- és gyermekgondozás (Védőnői Hálózat, Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat)
Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások (pl. anyaotthon, családok átmeneti
otthona)
A nőket helyi szinten fokozottan érintő társadalmi problémák felszámolására
irányuló kezdeményezések
Idősek esélyegyenlősége
Tevékeny időskor (pl. élethosszig tartó tanulás, idősek, nyugdíjasok
foglalkoztatásának lehetőségei a közintézményekben, foglakoztatásukat támogató
egyéb programok a településen)
A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi
életgyakorlásához való hozzáférés biztosítása
Az időseket, az életkorral járó sajátos igények kielégítését célzó programok
Fogyatékkal élők esélyegyenlősége
Fogyatékkal élők foglalkoztatásának lehetőségeinek biztosítása (pl. védett
foglalkoztatás, közfoglalkoztatás)
Önálló életvitelt támogató helyi intézmények, szolgáltatások, programok
Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezményei
A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi
életgyakorlásához való hozzáférés lehetőségeinek biztosítása, akadálymentesítés
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1.9.1

Megyei
szerinti
súly

71

A település gazdasága
A település gazdasági súlya, szerepköre

program
gazdasági

Békés város gazdasági súlyát és szerepkörét érintően nem kerül említésre a megyei
területfejlesztési programban. A megyei területfejlesztési koncepció helyzetelemző része szerint
Békés város alapvetően saját térségét vagy annak nagyobb részét fedi le munkaerő-piaci
vonzásával, és a még komoly foglalkoztatási központi szerepet betöltő városok között említi. A
koncepció szerint a békési városok gazdasági hierarchiájának harmadik szintjén áll Békés város:
az élen egyértelműen a megyeszékhely, azt a két harmincezres város, Gyula és Orosháza
mellett Szarvas követi, Békést pedig a harmadik szinten, a kisvárosi hálózat elemei között említik.
Békés lakosságszámhoz viszonyított gazdasági szerepe szerényebb a többi járásközponthoz,
városhoz képest is. Ugyanakkor fontos megemlíteni, hogy része a Gyulával és Békéscsabával
együtt alkotott KBC (Közép-Békési Centrum) városhármasnak. A két nagyobb város közelsége
miatt Békés ingázás szempontjából csak Tarhosra és Bélmegyerre tud vonzást gyakorolni.

Vállalkozások száma
szerinti súly

Békésen a regisztrált vállalkozások száma 2012-ben 2767, a működő vállalkozások száma 950;
az átlagosnál kisebb arányban működnek valójában a városba bejegyzett cégek. Békésen
működik a megye vállalkozásainak 5,6%-a, ami megegyezik a város népességsúlyával. Ez nem
túl kedvező fényt vet a városra, ugyanis gazdaság a népességhez képest jóval koncentráltabban
helyezkedik el a térben, vagyis általában a városok a - falvakat is magában foglaló – megyei
átlaghoz képest több vállalkozást vonzanak. Ugyanez látszik a vállalkozássűrűséget vizsgálva is:
a Békés megyében a működő vállalkozások 1000 lakosra vetített száma 2012-ben 47,4, míg
Békés városban 47,7, de a megye járásközpontjai közül ez csupán a hetedik legmagasabb érték.
Vagyis bár a megyei átlag szintjét eléri, Békés város a járásközpontok között a sereghajtók között
van (csak Mezőkovácsházán és Sarkadon alacsonyabb a vállalkozási aktivitás). Az országos
átlaghoz képest (65 működő vállalkozás ezer lakosra) még jelentősebb az elmaradás.
A vállalkozások abszolút és lakosságarányos száma nem mutatja kielégítően a város relatív
gazdasági erejét, ezért fontos megvizsgálni és összehasonlítani a működő vállalkozások
szerkezetét az alkalmazottak létszáma szerint is. .
15. táblázat: Működő vállalkozások száma alkalmazotti létszám szerinti bontásban (2012)
Területi egység

Békés város
Békés megye
Békés város részesedése a
megyében (%)

működő vállalkozások száma – alkalmazotti létszám alapján
1-9 fõ

10-49 fő

50-249 fő

249- X fő

mikro

kis

közép

nagy

899

46

4

1

16 139

747

110

15

5,6

6,2

3,6

6,7

Forrás: KSH T-STAR

Békés városban mindössze 5 közép- és nagyvállalkozás működik a megye 125 ilyen vállalatából.
A többi járásközponthoz képest, népességarányosan kevés nagyobb vállalat működik Békésen.
A közel 30 ezer fős lakosságú Orosházán például 15, a mindössze 13 ezer fős lélekszámú
Gyomaendrődön pedig 8 nagyobb foglalkoztató van jelen. A működő vállalkozások számának
megoszlása alkalmazotti létszám alapján mégis átlagosnak mondható. Az, hogy a vállalkozások
döntő többsége (kb. 95%-a) 1-9 főt foglalkoztató mikrovállalkozás, mind a megyei, mind az
országos képbe tökéletesen beleillik.
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A működő vállalkozások számának 2003 óta tartó permanens csökkenése ugyancsak az
országos trendnek megfelelő folyamat. (Ennek oka a csődtörvény módosítása, melynek célja a
vállalkozói regiszter „tisztítása”.)
Ágazati szerkezet
szerinti súly

A város gazdasági helyzetét jellemzi a föntiek mellett a működő vállalkozások ágazatok szerinti
megosztása. Ezzel lehetővé válik a domináns ágazatok beazonosítása és összehasonlítása a
megyei jellemzőkkel.
16. táblázat: A működő vállalkozások ágazati megoszlása Békésen, 2012
Békés város
db

Békés megye
db

Mezőgazdaság

46

1257

Ipar

101

1430

Építőipar

106

1449

Kereskedelem, gépjárműjavítás

208

3945

Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

105

2150

Adminisztratív
tevékenység

43

683

48

831

Gazdasági ág

és

szolgáltatást

támogató

Egyéb szolgáltatás
Forrás: KSH T-STAR

18. ábra: A vállalkozások számának megoszlása nemzetgazdasági ágazatonként (2012)
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A működő vállalkozások ágazati megoszlását a megye adataival összevetve Békés város
hasonló képet mutat. A mezőgazdaság súlya kisebb, az iparé és építőiparé nagyobb, mint a
megye egészében. A megye járásközpontjaival összehasonlítva a mezőgazdaság súlya átlag
alatti (a működő vállalkozások 4,8%-a) az ipar és építőipar súlya jelentős (21,8%, csak
Szeghalom és Gyomaendrőd előzik meg). A szolgáltató ágazatokban a működő vállalkozások
73,4%-a tevékenykedik, ez a járásközpontok átlagos értékét alulmúlja. Szembetűnő a szakmai,
tudományos, műszaki tevékenységet folytató vállalkozások kisebb aránya, melyben a
járásközpontok közül csak Szeghalom és Mezőkovácsháza múlja alul. Az ország egészéhez
képest a mezőgazdaság, az ipar és az építőipar súlya a városban jóval nagyobb.
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A működő vállalkozások száma azonban torzítja a valóságot, hiszen Békés életében a fönti
adatok által sugallthoz képest jóval fontosabb szerepet játszik a mezőgazdaság.
19. ábra: Egy főre jutó bruttó hozzáadott érték 2004-2012 (1000 Ft)

Forrás: TeIR

A város viszonylag csekély gazdasági erejére utal, hogy az egy főre jutó bruttó hozzáadott
értéket tekintve Békés a megye kilenc járásközpontja közül mindössze a hetedik helyen szerepel.
Az érték alakulása Békés városban hasonló tendenciákat mutat, mint a megye
járásközpontjainak együttes értéke (2004 és 2012 között a gazdasági válság éveit kivéve
folyamatosan, lassan emelkedett), attól kissé lemaradva. Figyelemre méltó azonban a város
lemaradása az országos értéktől, melyet még csak megközelíteni sem tud. A megyében
egyébként egyik járásszékhely sem haladja meg az országos értéket.
1.9.2
1.9.2.1

A település főbb gazdasági ágazatai, jellemzői
Mezőgazdaság

Az adatok alapján Békés gazdasági szerkezetében kevéssé meghatározó a mezőgazdaság. A
2011. évi Népszámlálás szerint foglalkoztattak 3,4 %-a dolgozik az agráriumban, amely
magasabb ugyan az országos átlagnál (2,8%), de mind a megyei, mind a megye
járásközpontjainak átlagánál alacsonyabb. A városban 46 mezőgazdaságban tevékenykedő
vállalkozás működik, amely a működő vállalkozások 4,8%-a. Ez is a megye járásközpontjainak
átlagától kisebb érték, csak Orosházán, Gyulán és Békéscsabán alacsonyabb. Ugyanakkor a
mezőgazdaság hagyományosan fontos szerepet játszik a békésiek életében.
Növénytermesztésben a legnagyobb vállalat az Agro-Déló Kft., 46 dolgozót foglalkoztatnak.
Összesen 3500 hektáros területen búzát, kukoricát, árpát, napraforgót, repcét, lucernát,
csemegekukoricát és vetőmagborsót termesztenek. Állattenyésztésben kiemelkedő cég a Békési
Egyetértés Szarvasmarha-tenyésztő Kft., mely 38 alkalmazottat foglalkoztat. Fő tevékenységük a
tejtermelés, emellett bikaborjakat, selejt marhákat, alkalmanként vemhes üszőket értékesítenek.
Összesen ezer szarvasmarhát tartanak, ebből ötszáz tehenet fejnek.
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A fentiek mellett a mezőgazdaság további fontos résztvevői:
Borosgyán Kft. (búza, kukorica, napraforgó, őszi káposztarepce, őszi árpa, olajretek
termesztés)
Békési Viharsarok Szövetkezet (rizstermesztés)
Bétak Kft. (keveréktakarmány előállítás)
1.9.2.2

Ipar

Békés gazdaságának jelentős szegmense az ipar. Jól mutatja az ipar jelentőségét az a tény,
hogy a foglalkoztattak 31,5%-a dolgozik az ipar különféle alágazataiban (2011), amely jóval
magasabb az országos átlagnál (26%). A megye járásközpontjai közül az ipari foglalkoztatottak
ennél nagyobb aránya csak Gyomaendrődön és Szeghalmon figyelhető meg.
207 működő ipari vállalkozásból 101 az építőiparban, 97 a feldolgozóiparban tevékenykedik.
Domináns iparágnak számít a városban a gépipar. Békés legnagyobb foglalkoztatója a
mezőgazdasági és erdészeti gépeket gyártó Optigép Kft., mely több mint 140 dolgozónak ad
munkát. Fő termékük a saját fejlesztésű kukorica és napraforgó betakarító adapterek, ezekkel
piacvezetők hazánkban, és jelentős mennyiséget exportálnak belőle a környező országokba,
illetve Oroszországba és az USA-ba. A Fémszolg Kft., illetve a Napkerék Kft. ugyancsak nagyobb
gépipari vállalatok, gépalkatrészek gyártásával foglalkoznak.
Az építőipar is jelentős arányt képvisel. A város legnagyobb építőipari vállalata a Vektor Kft. A
cég elsősorban építőipari kivitelezéssel foglalkozik, főleg Békés megyei vállalkozások és állami
szervek részére teljesít megrendeléseket, emellett épületasztalos munkákat is vállal az ország
keleti felében. Jelentősebb építőipari vállalkozás még a Wiener Center Kft., valamint a Békés
Drén Kft.
Az élelmiszeripar is meghatározó a városban, melyet több nagyobb vállalat is képvisel. Kovács
István húsfeldolgozója az országszerte keresett békési kolbász előállítója. A Diéta Bt.
gluténmentes termékeivel a hazai piac egyik legmeghatározóbb tagja. Jelentős élelmiszeripari
foglalkoztató továbbá a mézüzem, melyet a város egyetlen külföldi kézben lévő jelentősebb cége,
a német tulajdonú Norevo Hungary Kft. működtet.
gazdasági
infrastruktúra

Békés városban ipari park nincs. A város iparterületei a belterület peremén részben a KettősKörös 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 – elsősorban a megyeszékhely
és rajta keresztül az ország nagyobb piacainak jó elérhetősége miatt messze a legdinamikusabb,
bár funkcióját tekitntve a legkevésbé homogén is egyben (nagyterületű raktár, kereskedelmi,
szálláshely egységek keverednek a megmaradt tanyákkal).
1.9.2.3

Szolgáltatások

A szolgáltató ágazatban a külföldi tulajdon nem jellemző. A tercier szektor jelentősége elmarad
az országos, és a Békés megyei járásközpontok átlagától. A foglalkoztattak 65%-a dolgozik a
szolgáltató ágazatban (2011), amely alacsonyabb az országos átlagnál (71,1%). A megye
járásközpontjai közül ennél kisebb arányban csak Gyomaendrődön és Szeghalmon dolgoznak a
tercier szektorban. A szolgáltató ágazatban működik a vállalkozások 73,4%-a, amely szintén nem
számít magas értéknek a járásközpontok között.
A szolgáltató ágazatban működő a vállalkozások alszektorok közötti megoszlását vizsgálva a
következő megállapításokat tehetjük: legjelentősebb a kereskedelem, gépjárműjavítás alszektor,
mely a szolgáltató ágazatok kb. 30%-át teszi ki. Ezt követik a szakmai, tudományos, műszaki
tevékenységet végző vállalkozások 15%-kal (mely az országos átlagtól elmarad).
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A harmadik helyen a vendéglátóiparban működő vállalkozások állnak az összes szolgáltató
vállalkozás közel 8%-át kitéve.
A vendéglátóiparban működő vállalalatok aránya meghaladja ugyan az országos átlagot, de
mégsem mondhatjuk, hogy a turizmus jelentős gazdasági szegmens a településen, a viszonylag
nagy potenciál ellenére sem. A főbb turisztikai vonzerők a következők: Békés-Tarhosi Zenei
Napok, Madzagfalvi Napok, a városi fürdõ, a Dánfoki üdülõterület, a csónak és hajókikötõ a
Kettõs-Körösön, valamint az Élõvíz-csatorna. Jól mutatja az idegenforgalmi kínálat és kereslet
lanyhaságát, hogy 2013-ban a tízezer főre jutó szállásférőhelyek száma (128) az országos átlag
mindössze nagyjából ötöde, de még a megyei átlagnak is csak a harmada. 2013-ban 3694 fő volt
a vendégforgalom, és összesen 7162 éjszakát töltöttek a városban. Ezek a számadatok 100
lakosra vetítve igen kedvezőtlen képet adnak. A 100 lakosra jutó 19 fős vendégforgalom az
országos értéknek (100 fő) még alig ötöde, a megyei átlagtól (55 fő) is jelentős az elmaradás.
Pozitív azonban a 2009-es értékekhez mért nagymértékű ugrás mind a vendégforgalom, mind a
vendégéjszakák számában. Az egy férõhelyre jutó vendégéjszakák száma (28) is elmarad az
országos és megyei adattól. Külföldi turisták igen ritkán keresik fel a várost, a külföldi
vendégéjszakák aránya mindössze alig 1%.
2013-ban Békés város kereskedelmi szálláshelyein összesen 3560 fő szállt meg, amely szám az
előző évekhez képest óriási megugrásnak számít, ugyanis 2012-ben csak 132 főt regisztráltak a
szálláshelyeken, tehát a vendégek száma csaknem a 2700-szorsára nőtt egy év alatt. A város
kereskedelmi szálláshelyek vendégeinek száma 2000-ben volt hasonló a 2013-as adathoz képest
(3490 fő), azonban ez a szám hatalmasat zuhanva érte el minimumát 2012-ben (némi ingadozás
után). A vendégéjszakák száma ennek fényében alakultak hasonló módon, habár 2001-ben a
kisebb vendégszám ellenére több vendégéjszakát regisztráltak (8940), mint 2013-ban (6730).
Az elmúlt időszak jelentősebb turizmusfejlesztése a BékésBringa - Békés Város kerékpáros
turisztikai fejlesztése, amely szolgáltatás és vonzerőfejlesztést jelent, illetve a Békési
Szilvapálinka Út kialakítása.
Üzleti-gazdasági szolgáltatások tekintetében a 2010 óta működő inkubátorház emelhető ki,
melyet a helyi kezdő, és működő vállalkozások segítésére hoztak létre. 2011 óta a LISZ Kft.
üzemeltet, de továbbra is az önkormányzat irányítása alá tartozik. A komplexum központi
irodaépületében 13 db bérbe adható irodahelység került kialakításra, melyek 2012 végére mind
bérlőre találtak. A Vállalkozói Centrum második emeletén található tárgyalót 2012-ben nem csak
a helyben lévő bérlők, hanem külső vállalkozások több ízben is igénybe vették. Fax, telefon,
fénymásoló, számítógép és egyéb irodai kiegészítők is a bérlők rendelkezésre állnak. A két
inkubátor csarnokban épületenként 6 bérbeadási egység és 4 raktárhelyiség áll a vállalkozások
rendelkezésére. 2012 végén a 8 raktárból hatot béreltek. A komplexum folyamatosan bővülő
üzleti (vállalkozásokat támogató) szolgáltatásai nem csak a betelepülő, hanem a lokális
térségben működő minden vállalkozó számára nyitottak, iparági és tevékenységi kör megkötése
nélkül.
1.9.3

A gazdasági szervezetek jellemzői, fontosabb beruházásai,
települést érintő fontosabb elképzelések

Visszautalva a korábban leírtakra (ld. 1.9.1 alfejezet) Békés város gazdasági szervezeteinek
belső strukturális jellemzőiről elmondható, hogy a mezőgazdaságnak megyei viszonylatban
kisebb, az iparnak és építőiparnak jóval nagyobb, a szolgáltatásoknak pedig szintén kisebb a
súlya. Az is megállapítható, hogy az iparűzési adó csak csekély részét képezi az önkormányzati
bevételeknek, a vállalkozások egy főre jutó jegyzett tőkéje nagyon alacsony (az országos átlag
13%-a, de a megyei átlagot is mélyen alulmúlja), hasonlóan az egy főre jutó bruttó hozzáadott
értékhez.
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Vagyis az alacsony vállalkozási aktivitás alacsony jövedelemtermelő-képességgel párosul. Ennek
eredményeképp a vállalkozások beruházási és fejlesztési aktivitása összességében gyenge.
17. táblázat: A város legfontosabb vállalkozásai
Vállalkozás neve

Tevékenysége

Foglalkoztatottak száma

Optigép Kft.

Gépipar

Több mint 100

Békés Drén Kft.

Építőipar

Éves átlagban 60-70

Napkerék Kft.

Gépipar

Kevesebb, mint 50

Agro-Déló Kft.

Mezőgazdaság

46

Vektor Kft.

Építőipar

45

Békési Egyetértés Szarvasmarhatenyésztő Kft.

Mezőgazdaság

38

Wiener Center Kft.

Építőipar

Éves átlagban 34

Bétak Kft.

Mezőgazdaság

Éves átlagban 30

Kovács István

Élelmiszeripar

24

Napkerék Kft.

Gépipar

15-20

Forrás: http://www.bekes.hu/index.php/varosunk/gazdasag/35-bekes-a-vallalkozobarat-telepules

Az utóbbi években Békésen a gazdasági szereplők több befektetést is végeztek, melyek egy
jelentős részéhez európai uniós pályázati forrásokat is sikerült bevonni. A legtöbb vállalkozás az
utóbbi 6-8 évben főleg technológiafejlesztést hajtott végre, de sűrűn előfordultak olyan
vállalkozások, melyek bővítés céljából ingatlan vásárlást/beruházást/felújítást, telephely
vásárlást, illetve (innovatív) eszközbeszerzést vittek véghez. A gazdasági szereplők további,
munkakörülményeket javító befektetései az utóbbi években: informatikai fejlesztés, veszélyes
hulladékok környezetbarát hasznosítása, gyártási folyamatok fejlesztése, vállalati
folyamatmenedzsment fejlesztés, e-kereskedelem fejlesztés, integrált vállalatirányítási rendszer
megvalósítása, innovációs eredmények hasznosítása, vállalatirányítási rendszer bevezetése.
1.9.4

Elérhetőség

A gazdasági versenyképességet befolyásoló tényezők

Békés városon keresztülhalad a 470-es másodrendű főút, mely összeköttetést jelent déli
irányban a megyeszékhellyel, illetve a 44-es és a 47-es főúttal. A 44-es főút nyugat felé
Kecskeméttel és az M5-ös autópályával, kelet felé Gyulán keresztülhaladva a román határral
kapcsolja össze a várost, míg a 47-es főút Orosházán keresztül a régióközpont Szeged elérését
biztosítja. A 470-es út továbbá észak felé Mezőberényben a 47-es útba torkollik, mely
Debrecennel köti össze a várost.
Békés város, akárcsak maga Békés megye fekvés, elérhetőség szempontjából az ország
periférikus területei közé tartozik. Békés megye egyike azon megyéknek, melyen nem halad
autópálya, így a nemzetközi gazdasági vérkeringésbe igen nehezen tud bekapcsolódni. A
forgalmi árnyékhelyzet, a fővárostól és a nyugati határtól való hatalmas térbeli és időbeli távolság
egyértelműen hátrányosan érinti a várost a tőkebefektetések bevonzásában. Megyei
viszonylatban nincs a periférián, sőt, a része a Közép-Békési Centrumtérségnek, ami Békésen
kívül a megyeszékhely Békéscsabát és Gyulát foglalja magába.
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E két nagyobb város térbeli közelsége (Békéscsaba 15 percen, Gyula 25 percen belül elérhető
közúton) azonban a számos előny mellett elszívó hatással is lehet.
8. térkép: Békés város közlekedés földrajzi elhelyezkedése a stratégiai hálózatok és csomópontok
feltüntetésével

Forrás: http://www.telepuleskereso.hu/#p=14/21.1326/46.7717

Munkaerő képzettsége

A munkaerő képzettsége nem mondható kifejezetten előnyösnek Békésben (ld. 1.7.1.3.
alfejezet.) Az érettségizettek és a felsőfokú végzettségűek aránya is alacsonyabb az országos
átlagnál, és a Békés megyei járásközpontok átlagát sem közelíti meg. A legfeljebb általános
iskola 8. osztályát végzettek aránya ezzel ellentétben magasabb, mint az országos, és mint a
Békés megyei járásközpontok átlaga, Csökkent ugyan a képzetlenek aránya a megelőző
dekádhoz képest, de az országos és megyei átlagtól való lemaradás nőtt. Elmondható tehát,
hogy a kedvezőtlen elérhetőség mellett a békési munkaerő gyenge képzettsége sincs jó hatással
a befektetések bevonzására.

K+F és innovációs láncok Békés városban a kutatás-fejlesztés szerepe marginálisnak mondható. Mindössze egy K+F
főtevékenységet végző vállalkozás működik a városban, ez is 10 főnél kevesebbet foglalkoztató
mikrovállakozás. A tudásalapú fejlődés tehát jelenleg nem úgy tűnik, hogy a felzárkózás
sarokköve lesz. A K+F szerepe a megye többi járásközpontjában egyébként hasonlóan csekély.
Csak Békéscsabán, Gyulán, Szarvason és Orosházán van K+F tevékenység.
1.9.5

Ingatlanpiaci viszonyok (kereslet-kínálat)

A város teljes lakásállománya 2012-ben 8380 db. A lakásállomány 2001-hez képest (8204 db)
növekedett, ami 2%-os bővülést jelent.
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20. ábra: A lakásállomány építési év szerinti megoszlása, %
6%

3%
18%

19%
1945 előtt
1945-1970
1971-1980
1981-1990

21%

1991-2000
2001-2011

33%

Forrás: Népszámlálás 2011

Hasonlóan az országos tendenciákhoz, a 2008. évi gazdasági válság nagyon visszavetette az
ingatlanpiacot. Adás-vételi szerződések adatai alapján elmondható, hogy 2008 és 2014 között a
válság hatására átlagosan 20%-kal csökkentek városban lakások a négyzetméterárai. Főként a
belvárosi tömblakások ára esett vissza jelentősebben (135.000 Ft/m2ről 90.000 Ft/m2-re, míg a
családi házak: esetében az ár 60.000 és 90.000 Ft/m2 között mozog most, ami a 2008-as 95.000
Ft/m2-os kiindulási átlagértékhez képest nem jelentős változás.) Ugyanakkor az elmúlt években a
kínálat erőteljesen növekedett. EU-s támogatások hatására, pályázati lehetőséget kihasználva az
építkezések indultak meg, nem pedig az ingatlan vásárlások száma.
A lakásállomány komfortokozat és felszereltség szerinti megoszlása az életminőség fejezetben
ismertetettek szerint Békés városban összességében kedvező képet mutat a megyei átlagokhoz
képest. Mind az összkomfortos, komfortos, komfort nélküli, valamint a lakás felszereltség
paramétereihez (hálózati vízvezeték, meleg folyóvíz, vízöblítéses WC) a átlag fölötti. A paneles
lakásépítés eredménye a Belváros és Hatház városrészekben jelenik meg a településen. A
önkormányzati bérlakás állomány jellemzőit az 1.10.5-ben tárgyaljuk.
A városban az elöregedő népesség és az elvándorlás miatt számos eladatlan, üresen álló ház
található.

1.10 Az önkormányzat gazdálkodása, a településfejlesztés
eszköz és intézményrendszere
1.10.1 Költségvetés, vagyongazdálkodás, gazdasági program

Költségvetés

Békés város önkormányzatának bevételi és kiadási főösszegeit összevetve megállapíthatjuk,
hogy az önkormányzat költségvetése 2011-ig jelentősebb, utána minimális hiánnyal jellemezhető.
Az önkormányzat adósságállománya (kötvény- és hitelállománya) 2012. december 31-én már 3,5
md Ft-ra rúgott, ami a megye többi kisvárosaihoz képest is magasnak számított mind abszolút
értékben, mind lakosságarányosan, azonban Békés a 2 milliárdos kötvény tőkéjét nem, csupán a
kamatait használta fel pályázati önerőként fejlesztésekre. Az adósságkonszolidáció keretében az
állam két lépcsőben a teljes hitelt átvállalta 2013-ban, amivel a 2007-ben jegyzett kötvény
terheitől megszabadította a várost.
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Az elmúlt évek felelős gazdálkodása következtében elmondhatjuk, hogy Békésnek jelenleg
(2014) nincs adósságállománya, és a fejlesztésekhez (a kötvény kamat maradékából illetve
néhány eladott ingatlanból) van még elegendő saját erő, de ez a saját erő 2-3 év alatt elfogyhat.
Az önkormányzat bevételeinek nagy része az átengedett központi adókból, normatív
támogatásból és normatív állami hozzájárulásból tevődik össze. Az önkormányzat és az állam
közötti feladatmegosztás változása miatt az átengedett központi adók összege 2013-tól csökkent.
A bevételi források között a helyi adók szerepe kevésbé jelentős: az iparűzési adóbevételei
csekélyek (ebből a 10 legnagyobb vállalkozás 2014-ben 112 200 000 ezer Ft-ot fizetett be), ami a
helyi gazdasági vállalkozások gyenge teljesítményére utal, idegenforgalomból származó
bevételei pedig elhanyagolhatóak.
18. táblázat: A költségvetés bevételi tételeinek alakulása Békésen, ezer Ft (2008-2015)
A
Év

(Működési
bevételek)

B

C

(Helyi
iparűzési
adó- A-n
belül)

(Felhalmozási
és tőke
jellegű
bevételek)

(Finanszírozá
si bevételek)

E

D

(Hitelbevételek
D-n belül)

Összesen

2008

913 660

258 066

395 641

84 913

84 913

4 742 841

2009

1 115 105

250 319

938 642

799 064

206 610

6 371 948

2010

1 306 982

190 194

576 312

791 729

131 563

6 240 531

2011

1 087 956

252 658

829 495

217 739

2012

3°706 558

250 000*

480 808

4°187 366

2013

3°205 303

290 000*

1°259 505

4°464 808

2014

3°614 786

330 000*

924°730

2015

3°057 522

399 706*

623°030

5 372 837

729 676**

77 266**

4°539 516
3°680 552

Forrás: 2008-2011 KSH T-STAR, 2012-2015 Békés város költségvetésről szóló rendeletei
*: az adott évre vonatkozó előirányzat!
** az adott évi költségvetés 1. és 2. melléklete alapján

19. táblázat: A költségvetés kiadási tételeinek alakulása Békésen, ezer Ft (2008-2015)
B

C

D

E

(Felhalmozási és
tőke jellegű
kiadások)

(Beruházási
kiadások B-n
belül)

(Finanszírozási
kiadások)

(Hitelek
törlesztése
D-n belül)

A
Év

(Működési
kiadások)

Összesen

2008

3 287 930

439 151

196 282

114 880

6 962 362

2009

3 561 158

1 202 011

149 447

109 708

8 010 143

2010

3 899 423

1 178 955

128 759

97 716

8 390 066

2011

3 457 234

837 425

220 918

194 373

7 576 673

2012

3°681 156

606 083

324 785

90 187

4°287 239

2013

3°226 424

1°440 867

1°197 843

40 514

4°667 291
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B

C

D

E

(Felhalmozási és
tőke jellegű
kiadások)

(Beruházási
kiadások B-n
belül)

(Finanszírozási
kiadások)

(Hitelek
törlesztése
D-n belül)

A
Év

(Működési
kiadások)

2014

3°820 875

1°119 792

957°245

2015

3°155 775

788°025

275°098

80

Összesen

5 115*

4°940 667
3°943 800

Forrás: 2008-2011 KSH T-STAR, 2012-2015 Békés város költségvetésről szóló rendeletei
*felhalmozási kiadás, az adott évi költségvetés 2. melléklete alapján

Vagyongazdálkodás Az önkormányzati vagyon legjelentősebb tételeit a tárgyi eszközök, az üzemeltetésre átadott
eszközök és a befektetett pénzügyi eszközök jelentik. A tulajdonosi jogokat az önkormányzat
képviselő-testülete, vagy átruházott hatáskörben a polgármester gyakorolja.
Az önkormányzati vagyon a törzsvagyonból és az üzleti vagyonból tevődik össze. Önkormányzati
törzsvagyon alatt a forgalomképtelen vagy korlátozottan forgalomképes vagyon értendő. A
forgalomképtelen törzsvagyon nem idegeníthető el, annak megőrzéséről és fenntartásáról az
önkormányzatnak gondoskodnia kell. A forgalomképtelen törzsvagyon körébe tartoznak a
közutak és műtárgyaik, a terek, a közparkok, a járdák, illetve a vizek és vízi közműnek nem
minősülő közcélú vízi létesítmények. Ugyanakkor az önkormányzat is forgalomképtelennek
minősíthet vagyontárgyakat, helyi döntés alapján. A korlátozottan forgalomképes törzsvagyon
körébe azok a vagyontárgyak tartoznak, amelyeket elidegeníteni vagy rendeltetésétől eltérő célra
hasznosítani abban az esetben lehet, ha az önkormányzat feladatainak ellátásához a
vagyontárgy nem szükséges vagy pótolható, és annak értékesítése, illetve más célú használata
nem veszélyezteti az önkormányzati feladatok megfelelő ellátását. A korlátozottan forgalomképes
törzsvagyon értékesítéséhez, rendeltetésétől eltérő használatához a képviselő-testület minősített
többsége szükséges. Ilyen jellegű vagyonrész a város intézményei, középületei, műemlékei,
védett természeti kincsei, valamint mindazok vagyontárgyak, amelyeket az önkormányzat
rendeletében korlátozottan forgalomképesnek minősít.
Összességében 2012 és 2014 között növekedett az önkormányzat vagyona, mindegyik
vagyontípus alapján, a legnagyobb mértékben, a forgalomképes ingatlanok esetén 260 millió
Forintos növekedést történt.
20. táblázat: A város vagyontípusa és értéke, 2012-ben és 2014-ben (ezer Ft)
Vagyontípus

Forgalomképtelen
Korlátozottan forgalomképes
Forgalomképes ingatlanok
Összesen

2012

2014

6.629.766,-

6.801.838,-

70.218.339,-

70.244.034,-

1.080.420,-

1.341.304,-

77.928.525,-

78.387.176

Forrás: önkormányzati adatok

Az önkormányzat tulajdonában álló ingatlanok döntő többsége forgalomképtelen ingatlan. A
korlátozottan forgalomképes ingatlanok a Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde, a Békés Városi
Szociális Szolgáltató Központ, a Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai
Központ, Békés Városi Püski Sándor Könyvtár, a Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum és a
Békés Városi Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet épületei tartoznak.

ITS DA Konzorcium

Békés Város Településfejlesztési Koncepciójának és Integrált Településfejlesztési Stratégiájának
Megalapozó Vizsgálata
HELYZETFELTÁRÓ- HELYZETELEMZŐ - HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZEK

81

Továbbá az Önkormányzat tulajdonában áll, de más fenntartók használatában van néhány nem
önkormányzati fenntartású közoktatási intézmény épülete, illetve a Békési Járási Hivatal épülete
és az Okmányiroda épületrész.
Az önkormányzat alapvetően kevés forgalomképes (vagy üzleti) vagyonát bérlakások, nem lakás
céljára szolgáló helységek, részesedések, és egyéb vagyontárgyak képezik. A 196
önkormányzati lakás bérbeadása döntőt többségben szociális alapon történik. A nem lakás
céljára szolgáló helységek (üzletek, garázsok, az inkubátorház irodái, műhelyei és raktárai)
szintén bérbeadással hasznosulnak.
A mezőgazdasági területek hasznosítása elsősorban haszonbérlettel valósul meg, azonban a
Békési Gazdasági és Szolgáltató Szociális Szövetkezet mezőgazdasági programjának
megvalósításához is önkormányzati földek bevonása volna célszerű.
21. táblázat: Lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek Békés város tulajdonában
Helyiség típusa

A város tulajdonában álló ingatlanok száma (db)

Lakás

196

Üzlethelység

15

Iroda

14

Garázs

12

Műhely

12

Raktár

8

Forrás: Békés Város Önkormányzata Vagyongazdálkodási Koncepciója (2014)

Békés 13 szervezetben bír részesedéssel, amelyek között regionális illetőségű közművek,
fejlesztési társaságok, valamint helyi gazdasági társaságok, sportegyesületek, alapítványok,
szövetkezetek lelhetőek fel. A város tulajdonában álló részesedések összértéke a
vagyongazdálkodási koncepció szerint mintegy 212,34 millió forint.
22. táblázat: Szervezetek, melyekben Békés város részesedéssel bír
Szervezet neve

Részesedés mértéke (e Ft))

Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Zrt.

49

Békés Megyéért Vállalkozásfejlesztési Közhasznú Alapítvány

100

LISZ Lakásgazdálkodási Ingatlanközvetítési és Szolgáltató Kft.

3600

Hunyadi Téri Óvoda Gyermekeiért Alapítvány

20

Alföldvíz Regionális Víziközmű-szolgáltató Zrt.

132 426

Békés Fürdőért Közalapítvány

500

Békés Airport Repülőtér Működtető Fejlesztő Kft

100

Békési Férfi Kézilabda Kft.

3 900

Békés-Ferment Kft.

1 470

Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit Kft.
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Szervezet neve

Békés Város Bölcsődéinek Apróságaiért Alapítvány
Békési Kommunális és Szolgáltató Kft.
Békési Gazdasági és Szolgáltató Szociális Szövetkezet

Összesen

82

Részesedés mértéke (e Ft))

60
70 000
103
212 338

A közfeladatok ellátásában végrehajtott változtatásokkal több feladat a járási hivatalokhoz került,
ezzel egy időben az önkormányzati feladatok köre szűkült. További feladatok járási szintre
emelése esetén várható, hogy a működésre szolgáló vagyont is át kell majd adni a
feladatellátással együtt.
Gazdasági Program

A készülő helyi Gazdasági Program fő célkitűzései: településfejlesztés széles nyilvánossága,
térségi
kapcsolatok
fejlesztése
(közúthálózat
fejlesztése),
munkahelyteremtés
(közmunkaprogram, start programok, szociális szövetkezet tevékenységének a kiszélesítése),
népességmegtartó erő növelése (élhető, tiszta, rendezett, biztonságos város kialakításához
kapcsolódó fejlesztések), idegenforgalom fejlesztése (rendezvények szervezése, jó minőségű
szálláshelyek megépítése, fürdő-kikötő-Dánfok idegenforgalmi övezetté nyilvánítása), természeti
környezet fejlesztése (elöregedő parkok megújítása, utcai fák és cserjék pótlása, Ó-Fehér Körös
környezetének rendezése, természetes környezetben lévő élővilág bemutatására park
létesítése), városközpont korszerűsítése, Békés-Tarhos kerékpárút kiépítése, Rendelőintézet
energetikai korszerűsítése, a fürdőkomplexum és környékének további fejlesztése, Hűtőház és
zöldség előkészítő, -csomagoló létrehozása, malomasszonykerti új lakóövezet közművesítésének
folytatása, turisztikai célú kerékpárút létesítése a Kettős-Körös töltésén, a város ismertségének
javítása, különböző kiadványok segítségével, intézmények nyílászáró cseréjének, utólagos
hőszigetelések elvégzésének folytatása, közvilágítási hálózat bővítése, korszerűsítés befejezése,
EU-s játszóterek számának növelése, térfigyelő kamerarendszer bővítése, tornacsarnok építése,
vágópont megépítése, ipari park létesítése, utak korszerűsítése a városon belül, a használaton
kívüli zártkertek bekapcsolása a termelésbe, Mezőgazdasági Termelőszövetkezet létrehozása
(kertészettel, állattenyésztéssel), komposztálótelep kapacitásának növelése, városi intézmények
korszerűsítése, bővítése.

1.10.2 Az önkormányzat településfejlesztési tevékenysége,
intézményrendszere

Békés városban a városfejlesztéssel kapcsolatos döntési jogkörrel a képviselő-testület
rendelkezik. A testület az általa elfogadott rendeletek és határozatok révén dönt többek között az
erre célra rendelkezésre álló pénzeszközök nagyságáról, a fejlesztésekkel kapcsolatos
pályázatokhoz szükséges önerő biztosításáról. Ezen túlmenően a testület feladata a város térbeli
fejlődését nagymértékben befolyásoló településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat és
szabályozási terv elfogadása és/vagy módosítása. A képviselő-testület döntéseinek
előkészítésében fontos szerepet játszanak a képviselő-testület különböző bizottságai (Ügyrendi,
Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális; Pénzügyi, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság).
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1.10.3 Gazdaságfejlesztési tevékenység

Az elmúlt években az önkormányzat csak néhány gazdaságfejlesztést célzó tevékenységet tudott
folytatni.
Közvetlen eszközök

Békés város jelenlegi legjelentősebb közvetlen gazdaságfejlesztési eszköze a 2009-ben felépült
Békési Inkubátorház (Vállalkozói Centrum). Az inkubátorház amellett, hogy az abban működő
vállalkozásoknak jelentős költségmegtakarítást tesz lehetővé még környezetbarát módon is
működik (napkollektor, szelektív hulladékgyűjtés). A város jelenleg ipari parkkal nem rendelkezik,
azonban a jövőben az önkormányzat fejlesztései közé tűzte ki annak létrehozatalát, mellyel a
város vállalkozóbarát jellege tovább erősödhet.

Közvetett eszközök

2007-2013 közötti időszakban Békés város önkormányzata közvetett eszközökkel is próbált
hatással lenni a helyi gazdaság fejlődésére. Folyamatosak voltak a városi környezet
gazdaságélénkítést is célzó fejlesztései: városközpont korszerűsítése, utak korszerűsítése a
városon belül, a használaton kívüli zártkertek bekapcsolása a termelésbe, városi intézmények
korszerűsítése.
1.10.4 Foglalkoztatáspolitika

Békés esetében – tekintettel arra, hogy az elvándorlás igen nagy – a munkahelymegtartás is
komoly feladatot jelent. Az önkormányzat foglalkoztatáspolitikájának prioritása az álláskeresők
(főként a hosszú távon munka nélkül élők) visszavezetése a munka világába – ennek hatékony
eszköze a közmunkaprogram –, ezen kívül képzéseket indítanak a helyiek szakképzettsége,
informatikai tudása, nyelvtudása javítása érdekben. Fontos cél a képzett fiatalok elvándorlásának
megfékezése, a térség, a város munkaerőmegtartó-képességének növelése.
Békés városban a közfoglalkoztatási program elindítása óta jelentős mértékben nőtt a
közfoglalkoztatottak száma, habár az érték változása igen fluktuáló képet mutatott 2010 és 2013
között. 2010-ben összesen 601 fő, 2011-ben 883 fő, 2012-ben 630 fő, míg 2013-ban már 974
főnek biztosított az önkormányzat közfoglalkoztatásban munkahelyet. 2013-ban a
közfoglalkoztatásban résztvevők a település aktív korú lakosságának 7,7%-át tették ki. Az évi
közfoglalkoztatási átlaglétszám 2011. évben 193 fő, 2012. évben 297 fő, 2013. évben 345 fő,
2014. évben 389 fő. Közfoglalkoztatásban résztvevő romák aránya az aktív korú roma/cigány
lakossághoz képest minden évben 50% körül volt. A közfoglalkoztatottak munkáját a településen
teljes egészében az önkormányzat szervezi meg, összesen hat tevékenységi programot hoztak
létre, melynek keretében történik a foglalkoztatás: bio és megújuló energiafelhasználás program,
belterületi közutak karbantartása program, illegális hulladéklerakó helyek felszámolása program,
mezőgazdasági program, belvízelvezetés program, téli és egyéb értékteremtő program. 2012ben a belvízelvezetés programban dolgozott a legtöbb munkaerő (166 fő), ezután a belterületi
közutak karbantartása program keretében volt a legtöbb foglalkoztatott (84 fő).
A város foglalkoztatáspolitikájának megvalósításában fontos szerepet játszik még a Békés Városi
Szociális Szolgáltató Központ fogyatékosokat és hajléktalanokat támogató szociális
foglalkoztatása. A szociális foglalkoztatás átalakítását előkészítők a szociális foglalkoztatás
helyett az akkreditált foglalkoztatást preferálják, melyet a támogatási szándék is tükrözni kíván.
Akkreditált foglalkoztató azonban nem lehet költségvetési szerv, így az intézmény sem. A
várhatóan 2015-ben bekövetkező változásra felkészülve a BVSZSZK egyesületet alapított, Békés
HáTTér Szociális Egyesület néven. A szervezet akkreditációs eljárása lehetővé teszi a jelenleg
szociális foglalkoztatásban tevékenykedő kör további foglalkoztatását.
Tehát a jól szervezett közmunkaprogram, illetve az erre épülő start programok, valamint a
szociális szövetkezet azok a területek, ahol eredményeket ért el az önkormányzat. A jövőben a
szociális szövetkezet tevékenységének a kiszélesítésével, újabb (piacképes értéket előállító)
foglalkoztatási formák meghonosításával teremthetők újabb munkahelyek.
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1.10.5 Lakás és helyiséggazdálkodás

Bérlakás állomány

Önkormányzati eredeti bérlakás állománya 2014-re 196 db-ra csökkent, vagyis az 1990-es 405
tanácsi tulajdonú lakásállomány napjainkra – elsősorban a rendszerváltozást követő időszakban
– a felére zsugorodott. Az utóbbi években forrás híján új lakás építésére nem volt lehetőség, sőt,
2007-ben az állomány további csökkentéséről döntött a Képviselő-testület. A döntést követően
azonban a 45 kijelölt lakásnak csak egy részét sikerült értékesíteni, és az akkori értékesítésből
megmaradt önkormányzati lakások azóta újabbakkal bővültek; így jelenleg 28 lakás vár
értékesítésre.
A bérlakások elszórtan helyezkednek el a városban, de többségük a Belvárosban található
tömblakás, átlagos felszereltséggel. A bérlakás-állomány kihasználtsága közel 100%-os. A
bérbeadást az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükre
vonatkozó egyes szabályokról szóló 22/2011. (VIII. 26.) önkormányzati rendelet szabályozza. A
legtöbb lakás (az állomány 90%-a) szociális alapon kerül bérbeadásra a képviselő-testület által
elfogadott szociális jellegű bérbeadási névjegyzék alapján. Az önkormányzati lakások kisebb
része pályázati úton, piaci alapon bérelhető. Ezek a lakások frekventált helyen, Békés város
központjában helyezkednek el, komfortfokozatuk és állaguk alapján magasabb összegű bérleti
díjjal adhatók bérbe magasabb státuszú pályázók részére.

Egyéb bérlemények

Szintén bérbeadás útján történik a nem lakás céljára szolgáló helyiségek (15 db üzlet, 12 db
garázs, a Verseny u. 4. (hrsz.: 3918) alatti inkubátorház 14 irodájának, 12 műhelyének, 8
raktárának) hasznosítása. Ezen túl az Önkormányzat 13 civil szervezet, sportegyesület részére
ingyenesen elhelyezést biztosít az üresen álló, más célra nem hasznosítható ingatlanokban,
segítve ezzel a szervezetek működését, tevékenységét. Békés város Vagyongazdálkodási
koncepciójában néhány, a városközpontban található nagyobb értékű ingatlant értékesítésre
ajánlanak, melyek hasznosítása hosszabb távon nem megoldott, az ingatlan állaga pedig jelentős
ráfordítást igényelne.
1.10.6 Intézményfenntartás

Önkormányzati
fenntartásban

Az Önkormányzat az alábbi intézmények működtetéséért és/vagy fenntartásáért felel.
23. táblázat: Intézmények, beavatkozási szükségletek
Önkormányzati működtetésű
intézmény neve
Polgármesteri Hivatal

Beavatkozási szükségletek
nagyterem felújítása
ügyfélhívó rendszer kialakítása
fedett kerékpártároló építése
elavult (és lassan használhatatlan) informatikai
rendszer megújítása

Békési Városgondnokság

közétkeztetési feladat kapcsán konyha felújítása

Békési Kistérségi Óvoda és
Bölcsőde

óvodák esetében mérlegelni kell, hogy közép- és
hosszú távon mely feladatellátási helyekre lesz
szükség, melyiket nem érdemes felújítani, mert
hamarosan kiürül (és ezeket milyen funkcióval lehet
hasznossá tenni), melyikre kell felújítási
pályázatokat beadni, és melyiket érdemes új
építésével kiváltani

Dr. Hepp Ferenc Általános
Iskola

világítás korszerűsítése,
felszerelése
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Beavatkozási szükségletek
férőhelyek bővítése
tornaterem építése

Békési Gyógyászati Központ és
Gyógyfürdő

Rendelőintézet
energetikai
korszerűsítése,
nyílászáró cseréjének, utólagos hőszigetelések
elvégzésének folytatása
orvosi műszerek, berendezések amortizációjának
finanszírozása;
a szakorvosi létszám biztosítása (az elöregedés, a
nyugdíj melletti munkavállalás megnehezítettsége
következtében);
szakdolgozók utánpótlásáról való gondoskodás
Az adattárolás a megnövekedett és gyorsan bővülő
leletanyag miatt állandó fejlesztésre szorul. A
meglévő számítógépek felújítására van szükség.
A B-155-ös kút minősítése a törvényi előírásoknak
megfelelően 2015 év elején megtörténik, azonban
ennek a kútnak a vízhozama nem biztosítja
megfelelően a megnövekedett igényeket, ezért B112 kút helyett egy új kút fúrása szükséges.
A széles spektrumú orvosi háttér megtartásával a
reumatológia és ortopédiai szakrendeléssel
együttműködve fizioterápiás és balneoterápiás
kezelések összehangolása a gyógyfürdőben a
beteglétszám eddigi emelkedésének fenntartásához.
A gyógyturizmus fejlesztéséhez a szolgáltatások
szélesítésével: szálloda létesítésével, parkosítással,
kültéri medencék létrehozásával, vonzóvá tehető a
jó minőségű gyógyvíz.

Békés
Városi
Szolgáltató Központ

Szociális

a pszichiátriai betegek nappali ellátásában az
eddigieknél nagyobb kapacitással kell részt venni.
a szociális étkeztetés megújításához, a külterületen
élők ellátásának biztosításához fejlesztésre
(létszám, gépkocsi) van szükség
a gépészeti megoldások, elektronikai hálózat elavult,
megújítása szükséges
a Jantyik u. 1. sz. alatti székhely felújítása

Békés Városi Kecskeméti Gábor
Kulturális, Sport és Turisztikai
Központ

Békés Városi Püski Sándor Könyvtár: olvasóterem
és Gyermekkönyvtár akadálymentesítése
Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum: Galéria
akadálymentesítése tetőszigetelés, nyílászárócsere,
fűtéskorszerűsítés
Dánfoki Üdülőközpont: Strand fejlesztése, interaktív
üdülőközpont létrehozása

BKSZ Békési Kommunális és
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Beavatkozási szükségletek
Építési-bontási hulladékkezelő telep kapacitásának
növelése
A szelektíven
növelése

begyűjtött

hulladék

arányának

A kft. gépparkjának fiatalítása
További ösztönzésekkel, akciókkal, programokkal,
kedvezmények biztosításával az óvodákban és az
iskolákban, valamint a lakosság körében a szelektív
hulladékgyűjtés népszerűsítése

Az önkormányzat által működtetett intézmények mindegyikében fontos az energetikai
korszerűsítés, napelemekkel való felszerelés, illetve nyílászárók cseréjének, utólagos
hőszigetelések elvégzésének folytatása.
Önkormányzat –
KLIK – egyházak
viszonya az
intézményfenntartás
ban

A Békési Kistérségi Óvoda és Iskola és a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ a Békés és
Tarhos települések képviselő-testülete által közösen alapított Békési Kistérségi
Intézményfenntartó Társulás működteti és tartja fenn.
A város 2011-ben a Békési Református Egyházközség fenntartásába adta a korábbi Karacs
Teréz Általános Iskolát, 2012-ben pedig a Reményhír Intézményfenntartó Központ fenntartásába
az Eötvös József Általános Iskolát. 2013. január 1-jével a Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola, az
alapfokú művészeti iskola és a pedagógiai szakszolgálat állami fenntartásba került, de a a
működtetésért továbbra is az önkormányzat felel. A köznevelési törvény alapján az
önkormányzatok a feladatellátásban (mint a nevelési-oktatási ingatlanok tulajdonosai)
működtetési kötelezettséggel vesznek részt. Békés város részben e működtetői feladatok
ellátására hozta létre 2013. július 1-jével a Békési Városgondnokságot.
A város középiskolái 1992-től (Szegedi Kis István Református Gimnázium) és 1995-től (akkori
Fehér Lajos Mezőgazdasági Szakközépiskola, Ipari Szakközépiskola és 636. sz.
Szakmunkásképző Intézet, Középiskolai Kollégium) egyházi és megyei fenntartásba kerültek az
akkori 4. sz. Általános Iskolával együtt.
Az állami fenntartói jogokat a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Békési Tankerülete
(általános iskola, alapfokú művészeti iskola) és Békéscsabai Tankerülete (középiskola,
gyógypedagógiai oktatás, pedagógiai szakszolgálat) gyakorolja, így lényegében a Békési
Kistérségi Intézményfenntartó Társulás mellett két egyházi és két állami intézményfenntartó
működik a városban.
Ez a széttagoltság az egységes szemléletű városi ifjúságpolitikát jelentősen megnehezíti,
ráadásul a tankötelezettségi korhatár csökkentésével a kiskorúak teljes vertikumát nem is fedi le,
így a szociális ellátórendszernek is az eddigieknél jelentősebb szerep jut a fiatalokkal való
foglalkozásban.
1.10.7 Energiagazdálkodás

A városi vízellátásért az Alföldvíz Zrt., a villamosenergia-szolgáltatásért az EDF-DÉMÁSZ Zrt.
felel. A gázszolgáltatást francia a GDF Suez végezte, azonban a cég 2015. év elején visszaadta
a lakossági ügyfelei számára biztosított gázellátási jogát, így jelenleg átalakulás történik a
városban a szolgáltatást biztosító társaság jövőjére vonatkozóan.
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Az energiagazdálkodás területén az önkormányzat külön koncepcióval, fejlesztési
dokumentummal nem rendelkezik, ugyanakkor több olyan lépését is meg lehet említeni, amelyek
a hatékonyabb energiafelhasználást támogatják. A város az elmúlt időszakban számos
energetikai megújítást hajtott végre az intézményeiben, és tervezi az energiagazdálkodás teljes
körű áttekintését és optimalizálását.
Megújuló
energiaforrások
hasznosítása

Fejlesztési igények: intézmények energetikai korszerűsítése nyílászáró cseréjének, utólagos
hőszigetelések elvégzésének folytatása.
Az önkormányzati fenntartású intézmények megújuló energia használatára 2007 és 2014 között
csak nagyon kevés pályázati forrást tudtak bevonni.

1.11 Településüzemeltetési szolgáltatások
A 2001. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól a helyi
önkormányzatok által ellátandó településüzemeltetési feladatokat a következők szerint definiálja:
köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari
szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és
egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása. Tágabb
értelemben a településüzemeltetési feladatok körébe sorolhatjuk a településen élő lakosság,
vállalkozások, intézmények közszolgáltatásokhoz, komfortérzethez kapcsolódó igényeinek
kielégítéséhez, illetve az élhető, fenntartható települési környezet megteremtéséhez és
fenntartásához szükséges, az önkormányzat által nyújtott szolgáltatásokat is (a törvényben
definiáltak mellett például: hó- és síkosságmentesítési feladatok , szúnyoggyérítés, köztisztaság,
hulladékelszállítás biztosítása, kutak üzemeltetése, csapadékvíz-csatornák karbantartása,
utcanév-táblák kihelyezése ,külterületi ingatlanok gyommentesítése stb.).
A városüzemeltetési feladatok hatékony elvégzésére Békés Város Önkormányzata 2013. július 1.
napjával megalapította a Békési Városgondnokságot, mint költségvetési szervet, elődjének, a
Lakásgazdálkodási Ingatlanközvetítési és Szolgáltató (LISZ) Kft. átalakításával. Az intézmény
jogállását tekintve önállóan működő és gazdálkodó szerv. Az intézmény legfontosabb feladata a
lakás- és ingatlangazdálkodás, az oktatási intézmények üzemeltetése, és a városi szintű
karbantartási feladatok ellátása, közterületi és intézményi játszóterek karbantartása, felújítása,
illetve a közétkeztetés. A közterület-fenntartást, utak, járdák, belvízelvezető rendszerek
karbantartását, tisztán tartását az önkormányzat nagyrészt a közmunka program keretében oldja
meg.
Békés Város Önkormányzata a köztemető fenntartásával kapcsolatos kötelezettségét kegyeleti
közszolgáltatási szerződés alapján a Rózsa temetőben (Békés, 3732. hrsz.) teljesíti: A temető
tulajdonosa, fenntartója és üzemeltetője a Református Egyház. A kéményseprő-ipari szolgáltatást
a Békés Megyei Tüzeléstechnikai Kft. látja el.
A város parkolási koncepciója a nemzetközi közlekedésszervezési irányelvek alapján készült,
figyelembe véve a város helyi sajátosságait is. 2009-ben a Fáy utca aszfaltozása történt meg
pályázat segítségével, ezzel is bővítve a piac körüli parkolóhelyek számát. 2010-ben a
Rendelőintézet parkolóhely-bővítése, illetve felújítása, valamint a Rákóczi utca elején a járda- és
kerékpárút felújítása mellett párhuzamos parkolók kiépítése történt meg. A rendelőintézetnél 20
db új parkoló épült, 630 m2 régi parkoló felújításával és akadálymentes helyek kijelölésével. A
2011-ben uniós forrásból megépült Békési kistérségi Járóbeteg –ellátó Komplexum új
harmincnyolc darab parkoló hellyel bővült.
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Békés városában és a külterületeken az úthálózat fejlesztésére van szükség, de a városi járdák
állapotán és javítani szükséges. Különösen a külső kerületek járdái elhanyagoltak. A víz és
csatornahálózat folyamatos tervszerű karbantartása mellett további bővítésekre van szükség
elsősorban a 470-es út mentén illetve a Malomasszonykertben. A belvízelvezető-rendszer (árok,
csatorna) további korszerűsítése és karbantartása (a lakosság bevonásával) kiemelt feladat. A
közvilágítás további kiterjesztése, illetve a szélessávú internethálózat fejlesztése pályázati
forrásokból lehetséges. A meglévő kerékpárutak karbantartása, illetve további fejlesztések
(Kőrösi Cs. Sándor u. Tarhos és Murony irányába).
A közszolgáltatások közül a városi vízellátásért az Alföldvíz Zrt., a gázellátásért az EDF-DÉMÁSZ
Zrt., míg az energiaszolgáltatásért a GDF SUEZ ZRt. felel. A települési hulladék gazdálkodását a
100 %-ban önkormányzati tulajdonú BKSZ Békési Kommunális és Szolgáltató Kft. végzi, mely
2012. június 1-jén alakult azzal a céllal, hogy a békési és más települések hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási feladatait ellássa. (A begyűjtött települési hulladékot a BKSZ Kft. a
Gyomaendrődi Regionális Hulladékkezelő Kft-nek és a Békéscsabai Városüzemeltetési Kft-nek
adja át. )
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1.12 Táji és természeti adottságok vizsgálata
1.12.1 Természeti adottságok

Békés város természetföldrajzi szempontból az Alföld nagytájon, és ezen belül a Berettyó –
Körös vidék középtájon és a Körös-menti sík kistájon fekszik.
9. térkép: Részlet a Kárpát-térség hegy- és vízrajza térképből

Forrás: http://www.eng.unideb.hu/userdir/forian/Vizes/1.jpg

A Tisza, Maros, Hármas-Körös, Fekete- és a Fehér-Körös által közrefogott, a folyók által
kialakított, tökéletes síksággá feltöltött táj sokáig érintetlen vízi világ volt, mára a területet teljesen
lecsapolták. Ez az Alföld egyik legmélyebb süllyedék területe, eltérő üledékekkel. A kistáj 80,8 és
92,6 m közötti tszf-i magasságú tökéletes síkság. A domborzat vertikálisan gyengén tagolt, az
átlagos relief 1,5 m/km2. A felszín a Fekete-és a Kettős-Körös vonalától D-re enyhén emelkedik.
A Fehér-és a Kettős-Köröstől É-ra alacsonyártéri szintű síkság, amelyet ÉNy-DK-i
elrendeződésben kisebb, általában lösziszappal magasított folyóhátak ármentes darabjai
tarkítanak, D-re néhány ártéri öblözettől eltekintve ármentes síkság. Az ártéri szintű részek
morotva-és mederroncsok hálózatával és elgátolással keletkezett mocsár-és lápmaradványokkal
borított.
A terület kb. 96 %-án talajvízhatás alatti talajképződmények találhatóak, ez alól csak mélyben sós
réti csernozjom talajok kivételek, melye igen szűk elterjedésű. Legnagyobb területen (a kistáj 41
%-án) zömmel agyag mechanikai összetételű, erősen, vagy gyengén savanyú réti talajok
fordulnak elő. A szikes talajok a kistáj közel felét alkotják, réti szolonyec talajok 3%-ot,
sztyeppesedő réti szolonyec talajok 14 %-ot, a legelő és kaszáló területként is hasznosítható
szolonyeces réti talajok pedig 32 %-ot tesznek ki.
A felszín közeli üledékeket a DK-i rész folyóvízi homokját kivéve, a finomabb frakciók jellemzik. A
Kettős-Körös vonalától É-ra az ártéri iszap, agyag a típusos. Sarkadtól É-ra kisebb tőzeges kotus
felszínek is előfordulnak. D felé már többnyire lösziszap és ártéri infúziós lösz borítja a területet,
hozzájuk lokális jelentőségű téglaagyag készletek kapcsolódnak Békésen. A Körösök folyását
öntésiszap, DK-en öntéshomok kíséri.
További rövid bekezdés a helyi talajokról, bővebben a 1.17.1 részben.
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A település és környékének éghajlatára a mérsékelten, száraz éghajlat jellemző. Az éghajlat
szempontjából az agrártermelés feltételei általában jók, de a tenyészidőszak éghajlatát a
szeszélyesség is jellemezi, ami fagyveszélyben, aszályosságban, esetenként túl sok
csapadékban nyilvánul meg. Előnyös a tenyészidőszakban jelentkező hőtöbbletet, a napsütéses
órák magas száma. A magas hő összeg kedvező a hő- és napfényigényes kultúrák
termesztésére. A csapadék Békésen is, mint az Alföldön általában, a mezőgazdasági termelés
legnagyobb bizonytalansági tényezője. Az elmúlt években megszaporodtak az időjárási
szélsőségek, a hirtelen lehulló rekord mennyiségű csapadék, jégeső, vagy a rendkívül hosszan
tartó aszályos időszakok.
Éves napfénytartam

Az éves napfénytartam 2000 óra között változik, ezen belül nyáron 810-820, télen pedig 190-200
óra napsütés a megszokott. Az évi középhőmérséklet 10,5-10,6 °C. A tenyészidőszak
középhőmérséklete: 17,4-17,6 C.

Csapadék

A csapadék évi összege átlagosan 560-580 mm közötti, melyből a vegetációs időszakban 310320 mm eső valószínű. A településen és környezetében a hótakarós napok száma 34-36 nap
körüli és az átlagos maximális hóvastagság 17 cm. –e. Az ariditási index 1,25.

Szél

A hazánkra jellemző északnyugati, északi széliránnyal ellentétben a Tiszántúlon, így
Békésen is az északkeleti és déli irány a leggyakoribb, amely részben betudható a Duklaihágó, illetve az Erdélyi Szigethegység hatásának.

Vízrajz

A vizsgált terület fő vízgyűjtője a Kettős-Körös, és mellékvizei. A folyót elsősorban a kora nyári
esőzések duzzasztják meg, a csatornák viszont hóolvadáskor vezetnek nagyobb vízhozamokat.
Az év második felében a kisvizek uralkodnak. A Kettős-Körösön Békésnél mederduzzasztó
működik, hogy a nyári kisvizeket az öntözés számára tározza. A duzzasztóhoz tartozó tó
vízfelülete a legnagyobb a kistáj területén, 308 ha. A közigazgatási területen az egyéb felszíni
vizek, holtágak, erek a folyószabályozásokkal eredeti rendszerüket elvesztették, kiszáradtak,
vagy mesterségesen szüntették meg, de azért maradt néhány említésre méltó csatorna,
holtág-rendszer. Az Élővíz-csatorna természetes módon köti össze Békéscsabát, Békést és
Gyulát. Békés a húsz hídja révén a hidak városa elnevezést is viseli.
10. térkép: Település és környékének vízrajza

Forrás: http://okir.kvvm.hu/fevi/
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A település és környékének felszíni és felszín alatti vizeinek bemutatását az 1.17.2 fejezet
tartalmazza.
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 legelők és az ártéri erdők (puhaés keményfás ártéri és ligeterdők, valamint pusztákra jellemző növényzet) jellemző társulásai.

A hatalmas kiterjedésű szántóterületek között szórványosan néhány kisebb-nagyobb
erdősáv, fasor, ill. a vízfolyást kísérő nádas-foltok találhatóak. A kis kiterjedésű erdők
túlnyomó többsége nemesnyár-, és akácültetvény. Az igazgatási területen mindössze 397,16
ha erdő található, ebből 235,02 ha védelmi erdő, 162,14 ha gazdasági erdő, közjóléti célú
erdő nincs. A táj növényzetét szinte teljes egészében a termesztett növények határozzák
meg, a kiváló adottságú területeket művelés alá vonták, így nem maradtak meg nagyobb
löszpuszta gyepek, egy-egy kisebb folttól eltekintve a vasúti töltéseken, dűlőutak peremén. A
fennmaradt természetes élőhely foltokon jellemzőek az ürmös szikesek, vakszikesek, sziki
ecsetpázsitosok, sziki magas kórósok. A Kettős - Körös folyó Békési duzzasztó által érintett
szakasza természetvédelmi szempontból igen értékes, annak ellenére, hogy befolyásolt
állapotú vizes élőhely. Az ártéren ecsetpázsitos kaszálórét, és puhafás ligeterdők maradtak
fenn.
A település az állatvilágot illetően általánosságban apróvadas területtel rendelkezik, emellett
megtalálhatók még a száraz élőhelyre jellemző pusztai énekes madarak, a kevéssé
forgalmas helyeken ragadozó madarak, továbbá ragadozó kisemlősök, rágcsálók. A
település É-i határán található bányagödör tájrendezési tervének elkészítése során
vizsgálatokat végezetek a terület élővilágára vonatkozóan. A bányagödör több védett, és
nem védett állatfaj élőhelye.
Az állatvilág fennmaradása és megőrzése, valamint különböző védett fajok (pl: réti csík, borz,
vidra, vadmacska) megjelenése szempontjából kedvező folyamatot jelentett a nagyüzemi
gazdaságok felparcellázása és az intenzív agrártermelés hanyatlása. A térség apróvadállománya igen értékes (mezei nyúl, fácán), továbbá a róka és az őz található meg nagyobb
számban a területen.
1.12.2 Tájhasználat, tájszerkezet

Tájtörténet

Békés természetföldrajzi helyzete, a város és környezetének domborzata, az éghajlat, a
környező talajok termőképessége, a felszíni vizek bősége meghatározták a táj szerkezetét, a
tájhasználat alakulását. A település jellemzően síkvidéken található, alapvetően mezőgazdasági
művelés alatt álló területekkel meghatározott környezetben helyezkedik el.
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11. térkép: Település és környékének térképe 1806-1869 között

Forrás: Habsburg birodalom második katonai felmérésének térképe

Békés város a 150 éves török kor után indultak látványos fejlődésnek. A belterületen megmaradt
elnevezésekből, s a helyben lakók önképéből is követhető 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, Sebők-kert, Malomasszony-kert, Csatárkert) övezték, melyek egészen a 20. század
hetvenes-nyolcvanas éveiig elsősorban agrárhasznosítású területek maradtak.
Békés város közigazgatási területén a legnagyobb felszínformáló tényezőt a pleisztocén után a
felszíni vizek jelentették. A Körösök árvizei folyamatosan formálták, alakították a tájat. A
növényvilágra jellemző volt, hogy az egykori mocsár – és nádvilágot hatalmas tölgyesek és fás
puszták tarkították. Az 1850-es években végzett folyószabályozás után azonban jelentősen
átalakult a tájkép, és kialakult a térség mai természeti képe. A Fehér Körös többszöri
szabályozás következtében közvetlen Gyula alatt Szanazugnál egyesül a Fekete Körössel és
Békés mellett Kettős Körös néven folyik el mesterséges ásott mederben. Békésen a Fehér Körös
eredeti folyómedre a város belterületét szeli ketté, helyén jelenleg az un. Élővíz csatorna található
A belterület közelében elterülő kertségek egy részében intenzív családi házas építkezési hullám
indult meg az utóbbi 30 év folyamán. A várostesthez csatlakozó, speciális szerepkörű
településrész Dánfok, ahol a folyóvízi turizmusra épülő szabadidős üdülőközpont került
kialakításra. A város iparterületei a belterület peremén részben a Kettős-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 – elsősorban a megyeszékhely és rajta keresztül az
ország nagyobb piacainak jó elérhetősége miatt messze a legdinamikusabb, bár funkcióját
tekintve a legkevésbé homogén is egyben (nagyterületű raktár, kereskedelmi, szálláshely
egységek keverednek a megmaradt tanyákkal). A külterületek korábban jelentős tanyavilága
nagyrészt felszámolódott. A külterületi lakott helyek 4-7,5 km távolságra fekszenek a Békés
centrumától, ami megnehezíti a városi szolgáltatások, valamint a munkahelyek elérését.
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A település külterületén és annak környezetében a tájhasználat a CORINE adatbázisa szerint a
következőképpen jellemezhető.

A külterület jelentős részére a szakszerű nagyüzemi gazdálkodás a jellemező, de
megtalálhatóak a kisparcellán gazdálkodó családi vagy egyéni gazdaságok is. A külterületen
a hatalmas kiterjedésű szántóterületek között szórványosan néhány kisebb-nagyobb
erdősáv, fasor, ill. a vízfolyást kísérő nádas-foltok találhatóak. A mezőgazdasági területek
eltérő táji adottságai, különböző termelési hagyományai, valamint táj- és természetvédelmi
szempontból eltérő értéke alapján, Békés külterületén három, egymástól jól elkülönülő
sajátosságú mezőgazdasági terület határolható el:
táj- és természetvédelmi szempontból értékes mezőgazdasági területek,
kertes mezőgazdasági területek,
általános, túlnyomóan szántó művelésű ágú mezőgazdasági területek.

Általában búzát, kukoricát, árpát, napraforgót, repcét, lucernát, csemegekukoricát
termesztenek Békésen, valamint megtalálható a térségben nagy hagyományokkal
rendelkező rizs termesztése is, rizsföldeket a település ÉNy-i határa mentén találhatunk.
Békés város jellegzetessége a nagy kiterjedésű fás, ligetes külső kertövezet, amely a
lakóövezettel közvetlenül határos. Békés területéből a kert, gyümölcsös aránya 1,2-1,9 %. Főleg
szilva-, alma-, meggy-, cseresznye-, és diófák, konyhakerti növényeket termesztenek, mely
alapját képezi a híres Békési pálinkának.
Az erdősültség a megyei helyzethez hasonlóan nagyon alacsony alig 3,66 %, összefüggő
erdősültség nincs a település területén, csak elszórtan elhelyezkedő kisebb erdőfoltok. A rét és
legelők aránya sem jelentős, 5,4 %, a belterülettől Ny-ra találhatóak egybefüggő legelő területek.
21. ábra: Település és környékének tájhasználati térképe

Forrás: Corine
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1.12.3 Védett, védendő táji és természeti értékek, területek
1.12.3.1

Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területek

1.12.3.1.1 Országos jelentőségű tájképvédelmi terület
övezete
A Békés területén és környékén az Országos Területrendezési Terv alapján országos
jelentőségű, tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezetét a következő ábra
szemlélteti.
22. ábra: Országos jelentőségű tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete

Békés

Forrás: OTRT

1.12.3.1.2 Térségi jelentőségű tájképvédelmi terület
A Békés megye korábbi (2012. július 26-ig érvényes) területrendezési tervében térségi
jelentőségű tájképvédelmi terület a következő ábra szerint került kijelölésre Békés területén.
12. térkép: Térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezete

Forrás: Békés Megye korábbi Területrendezési Terve
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Nemzeti és nemzetközi természetvédelmi oltalom alatt álló vagy
védelemre tervezett terület, érték, emlék

1.12.3.2.1 Nemzetközi természetvédelmi oltalom alatt álló területek a településen
Natura 2000

Békésen a Kettős - Körös folyó ártere tartozik Natura 2000 hálózatba, melynek megnevezése
Fekete-, Fehér- és Kettõs-Körös (HUKM20012) Jóváhagyott kiemelt jelentőségű
természetmegőrzési területek. A területen előforduló jelölő fajok többek között: Tavi denevér
(Myotis dasycneme), Vidra (Lutra lutra), Balin (Aspius aspius) Halványfoltú küllő (Gobio
albipinnatus), Vágó csík (Cobitis taenia), Selymes durbincs (Gymnocephalus schraetser), Bánáti
csiga (Chilostoma banaticum), Tompa folyamkagyló (Unio crassus). Specifikus célok a
gyepterületek fenntartása aktív természetvédelmi kezeléssel (kaszálás, legeltetés). A gyepek
cserjésedésének megakadályozása aktív élőhelykezeléssel. Az inváziós növényfajok (különösen
a gyalogakác, amerikai kőris, keskenylevelű ezüstfa, zöld juhar, selyemkóró, fehér akác)
visszaszorítása, terjedésének megakadályozása megfelelő természetvédelmi kezeléssel. A
gépjárművek okozta taposási károk mérséklése a gyepterületeken. A puhafás ligeterdő
élőhelytípusba tartozó erdőterületek esetében a természetesség növelése, a vágásérettségi kor
emelése, a site-on belül kiegyenlített korosztály-szerkezet kialakítása és fenntartása. A gyepes,
illetve erdős élőhelytípusok területi arányának növelése érdekében a hullámtéren fekvő
szántóterületeken a földhasználat átalakítása (visszagyepesítés, erdősítés). Természetközeli
erdőkezelési eljárások bevezetése. A felszíni vízhasználatok (vízkivételek, vízátvezetések) az
ökológiai szempontból szükséges mederben hagyandó vízhozam figyelembevételével történő
megvalósítása. A vízfolyást befogadóként használó meglévő szennyvíztisztító telepek
hatásfokának növelése. A békési és a körösladányi duzzasztók az alvízi szempontok, illetve a
hosszirányú átjárhatóság figyelembevételével történő üzemeltetése. A mentett oldali és hullámtéri
holtmedrek ökológiai igényeket figyelembe vevő vízellátásának biztosítása. A jó halászati és
horgászati gyakorlat bevezetése.
24. táblázat: Fekete-, Fehér- és Kettõs-Körös közösségi jelentőségű élőhelytípusai
Kódszám

közösségi jelentőségű élőhelytípus

3150

Természetes eutróf tavak Magnopotamion vagy Hydrocharition növényzettel

6440

Folyóvölgyek Cnidion dubiihoz tartozó mocsárrétjei

91E0

Enyves éger (Alnus glutinosa) és magyas kőris (Fraxinus excelsior) alkotta ligeterdők) Alnopadion Alnion incanae, Salicion albae)
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23. ábra: A település és környékének Natura2000-es területei

Forrás: Természetvédelmi Információs Rendszer

1.12.3.2.2 Nemzeti természetvédelmi oltalom alatt álló területek a településen
Nemzeti természetvédelmi oltalom alatt álló területek a településen nem lettek kijelölve.
1.12.3.3

Ökológiai hálózat

Az ökológiai hálózat funkcionális elemei az alábbiak, melyek megtalálhatók a település területén
és a környező területeken.
Magterületek

Magterületnek nevezzük a hálózat foltszerű, tetszőleges kiterjedésű területeit, melyek ideális
nagyság esetén a lehető legtöbb populációnak, illetve az ezekből felépülő életközösségeknek az
élőhelyei és genetikai rezervátumai. Békés területén ökológiai magterület nincsen.

Ökológiai folyosók

A magterületek közötti kapcsolatot a sávos, folytonos élőhelyek, vagy kisebb-nagyobb
megszakításokkal jellemezhető élőhely-mozaikok, láncolatok, az úgynevezett ökológiai folyosók
biztosítják. Ezek az élőhelyeket, élőhely komplexumokat kötik össze, egyben biztosítják a
génáramlást az egymástól elszigetelt populációk között. Békés területén a Kettős-Körös ártere
ökológiai folyóként kerület kijelölésre, ezen kívül kisebb területfoltok tartoznak még ebbe a
kategóriába a folyótól távolabb.

Puffer területek

A magterületek és a folyosók körül védőzónát (pufferzóna) kell kijelölni, ahol még a
természetközeli élőhelyek aránya lehetőség szerint magas, feladatuk a magterületek és folyosók
védelme az esetleges külső káros hatásoktól. Békés területén puffer terület nem került kijelölésre.
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24. ábra: Település és környékének természetvédelmi területei

Forrás: Természetvédelmi Információs Rendszer
1.12.3.4

Természeti értékek helyi védelme

Békés város területén háromféle ökológiai szempontból értékes övezet is megtalálható: a KettősKörös, mint ökológiai folyosó, az Élővíz-csatorna településtől délre eső szakasza, mint védett
természeti terület övezete, illetve a Békéstől nyugatra fekvő természeti területek övezete. Békés
közigazgatási területének délnyugati része a fontos természeti területek kategóriába tartozik, a
Körösök mentén kijelölt ökológiai tájrehabilitációs övezet a város szinte teljes belterületére
kiterjed. A helyi természet természetvédelmi oltalom alatt álló területeket a következő táblázatban
találhatóak.
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25. táblázat: Helyi természet természetvédelmi értékek

1.12.4 Tájhasználati konfliktusok és problémák kezelése

A település bel- és külterületén egyaránt fellelhetőek különböző fokú tájhasználati konfliktusok,
amelyek kezelése mind tájkép, mind pedig településképi és közjóléti szempontból kiemelten
fontos. Általános, a közigazgatási terület egészét érintő tájhasználati konfliktusként az alábbi
elemeket lehet említeni:
K1 A hagyományos tájhasználatot a támogatási rendszerek átalakították, ez
hosszú távon nem a természet-ökológiai állapotnak megfelelő rendszereket
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eredményez. A földtulajdon és a földhasználat fokozatosan elválik egymástól
(funkcionális konfliktus).
K2 A külterületet sűrűn behálózó kisebb vízfolyások eutrofizációja és
elszennyeződése, valamint a part menti flóra diverzitásának csökkenése miatt a
szigetszerűen elhelyezkedő élőhelyeket összekapcsoló ökológiai folyosók
veszélybe kerülnek. (ökológiai konfliktus)
K3 A termőföldek területének növelése érdekében a nedves laposok lecsapolásra,
a természetes rétek feltörésre kerültek. A közigazgatási terület mezőgazdasági
termesztésre alkalmas területein a termelékenység fokozása végett alkalmazott
kemikáliák további veszélyt jelenthetnek az élővilágra. (ökológiai és funkcionális
konfliktus).
K4 A külterületeken, főleg az országutak menti erdős területeken elterjedt az
illegális hulladéklerakás (vizuális és ökológiai konfliktus).
K5 A településhez tartozó külterületen található egykori mezőgazdasági
üzemközpontok épületeinek egy része használaton kívül került a termelés
volumenének csökkenése miatt. Az épületek elbontása költséges, hasznosításuk
viszont nehezen megoldható.
K6 A település lakóterületének határában, illetve a külterületen bizonyos ipari és
mezőgazdasági telepek tájba illesztése, a környezettől történő vizuális elhatárolása
még megoldásra vár.
K7 A védett területek magas aránya ellenére kevés oktatási célú terület, tanösvény
található a területen. A település lakóinak környezeti nevelése az önkormányzat és
a KMNP közös érdeke (társadalmi - funkcionális konfliktus).
K8 A közigazgatási területen mozaikosan megtalálható erdőfoltok struktúrája
átalakult, az ökológiai folyosók sok helyen hiányosak. A heterogén erdősztyeppszerű állományok helyét egyes esetekben tájidegen fajokból álló gazdasági erdők
veszik át, jellemzőek a sűrű nyár és akáckultúrák. Ezen gazdasági erdők
biodiverzitása alacsony. (ökológiai és funkcionális konfliktus).
K9 A közigazgatási területen megtalálható külszíni bányaterületek tájképi
sebekként jelennek meg, rekultivációjuk, vagy újfajta hasznosításuk szükséges
(mint a borosgyáni bányató esetében).
K10 Nem valósult meg a dűlőutak fásítása, védőerdősávok telepítése, holott az
igazgatási területen a defláció problémája komoly tényezőként van jelen.
K11 Sajátos konfliktus, hogy az Országos és Megyei Területrendezési tervben
kijelölt kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete ténylegesen indokolt
kiterjedését még nem pontosították, így azok a település egyes fejlesztési
elképzeléseit akadályozzák.
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1.13 Zöldfelületi rendszer vizsgálata
1.13.1 A települési zöldfelületi rendszer elemei

Békés város településszerkezetének arculatát több, jellegzetes zöldfelület határozza meg
együttesen. Ezek közül a legfontosabbak: a várost keresztül szelő Élővíz-csatorna vízfelülete
mellett mindkét oldalon végigfutó zöldterületi sáv, a Dánfoki üdülőövezet, a várost Keletről
határoló Kettős-Körös partja, illetve a belterülethez északon és délen csatlakozó igen nagyméretű
külső kertövezet.
Az Élővíz-csatornát és környezetét a „Körösök ölelésében” című projekt során megújították,
sétány és tanösvény kialakításával. A ligetes, szépen fásított, koros fákkal rendelkező terület
összeköti a Dánfoki strand parkját a központi zöldterületekkel. A „kertség” már elsősorban családi
házas lakóövezet, de a telkek jellemzően nagy kerttel rendelkeznek ma is, főleg gyümölcsössel:
szilva- alma-, meggy-, cseresznye- és diófákkal, illetve konyhakertekkel betelepítve növelik a
város zöldfelületeinek arányát.
Békés zöldfelületeit az Élővíz-csatorna kapcsolja össze laza rendszeré. A városközpont
tervezetten kialakított, ápolt parkjait és köztereit az átgondoltan telepített, gondozott fasorok
kapcsolják össze.
A belterületen elhelyezkedő parkok, ligetek, fasorok faállománya kevés kivétellel jó állapotú.
A városban az ipari tevékenységből származó levegőszennyezés csekély, főleg a települést
átszelő útvonalak az átmenő forgalom szennyezőanyag kibocsátása jelent terhelést, ezt
ellensúlyozva, a Békést határoló Kettős-Körös menti ártéri erdők kellő mennyiségű zöldtömege a
város zöldterületeivel együtt élhető környezeti feltételeket teremtenek.
Az egy lakosra jutó zöldfelületi arány 26,3m2/fő, a megyei átlaghoz hasonló nagyságú.
Elmondható hogy Békés város üde, rendezett zöld felületekkel közepesen ellátott város, melynek
különleges hangulatát az Élővíz-csatorna természeti értékekben gazdag zöldfolyosója határozza
meg.
A külterületi zöldfelületi rendszer elemei a különböző rendeltetésű erdők, gyepek, galériaerdők,
mezővédő erdősávok, fasorok. A belterületi zöldfelületi rendszert a közparkok, kertek, temetők,
sportpályák, utcai fasorok és a vízfolyásokat kísérő fasorok képezik.
1.13.1.1

Szerkezeti, kondícionáló szempontból
karaktert meghatározó elemek

lényeges,

a

zöldfelületi

Lakóterületi parkok, a városközpont parkjai, vízparti- és utak menti zöldsávok, fasorok. A
közterületi zöldfelületek kiegészülnek egyes korlátozottan látogatható zöldfelületi intézmények
(strand, sportterület, temető, stb.) parkjaival is.
Közparkok, közkertek:
Erzsébet-liget: A város központjában a vízparttal szoros összefüggésben kialakított ligetben
található a Városi Sportcsarnok, a Torony Rádió, az Eötvös József Általános iskola, a Békés
Városi Kulturális Központ, a Bagoly Vendéglő, Veress Endre történettudós és Jantyik Mátyás
szülőháza. A liget főtér felőli részén a Királyok kapuja millenniumi emlékmű található, oldalán
Szent Imre intelmeivel. A ligetben kialakított rendezvénytér ad helyet és otthont számos békési
kulturális programnak, többek között a Madzagfalvi Napoknak is.
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Kiemelt jelentőségű fás terület az Élővíz-csatorna (Ó –Fehér-Körös) mellett kialakított sétány
információs táblákkal, padokkal. A sétány mellett fasorral, főleg juhar, kőris, fűzfélék. A liget
értékét a fasor leromlott állapotú fáinak folyamatos cseréjével lehet javítani. Helyükre a város
fásítási terve őshonos, vízpartot kedvelő fákat kell telepítését javasolja (Kocsányos tölgy, Magyar
Kőris, Éger és Gyertyán)
Marsall–sétány: Gondozott, kiépített park, padokkal, jegenyenyár fákkal beültetve az Élővízcsatorna partján. A víz mellett közvetlenül koros szép szomorúfűzeket találhatunk. A faállomány
erősen leromló, cserére szorul. Javasolt fajok: a Kocsányos tölgy. A sétány és a műút közötti
füves terület további fásítást igényel. Javasolt fajok: platán, vénic szil.
József Attila utca – Rendelőintézet környezete: Az Élővíz-csatorna melletti terület jellemző fái
koros szomorúfűzek, juharok. A faállomány cserére szorul. A fásítási terv a leromlott fák helyett a
Kocsányos tölgyet javasolja. A rendelőintézet körül új fasor kialakítása vált szükségessé, javasolt
faj a Magyar kőris.
Széchenyi tér: Már a 18. században a település közigazgatási központjaként működött a négy
fontos közút csomópontjaként kialakult terület. Valaha piactérként is működött. Itt található a
Jantyik Mátyás Múzeum és a Békési galéria. A tér múzeum felöli végén áll Pásztor János
szobrász első világháborúban elesett katonák emlékműve, valamint vele szemben az 1996-ban
avatott eltörött harangot találjuk, a második világháborúban elesett, illetve áldozatokká vált
békésiek emlékére. Az emlékművek körül rendezett park, díszburkolattal fedve, örökzöld
cserjékkel körbeültetve. A téren kialakított parkolókat a jól megtervezett zöldfelület, sok egynyári
beültetéssel és gondozott örökzöld cserjékkel ellensúlyozza.
Strandfürdő és Dánfoki Üdülőközpont: A központtól megközelítően 2 kilométerre, a Kettős-Körös
folyótól és a kishajó-kikötőtől mintegy 200 méterre található. A várostesthez csatlakozó,
különleges zöldterület, ahol a folyóvízi turizmusra épülő szabadidős üdülőközpont került
kialakításra. A terület ligetes, jó minőségű faállománnyal rendelkezik. Jellemző fajok, nyár, juhar,
fűzfélék.
Jelentősebb fasorok:
2008-ban elkészült Békés Város Fásítási Terve a 2008.-2018. közötti időszakra, az utcai
fasorokról pedig 2014-ben Dendrológiai Szakvélemény készült, amely tájékoztatást ad a
közterületen lévő fák, fasorok állapotáról és felújításáról.
A város utcái fásítottak (98%). A zöldfelületi rendszer értékes hálózati elemei a fasorok. A fasorok
döntően vegyes fajú gyümölcsfák. A városias, forgalmasabb területeken, gyűjtő és főutak mentén
a gyümölcsfasorokat le kell cserélni. A törékeny, betegségre érzékeny, szemetelő, helyüket kinőtt
fákat megfelelő tervek alapján, folyamatosan várostűrő, alakjában a helyhez illő méretű fákra kell
cserélni. Szűk utcákban, ahol csak egyoldali fasor ültethető, K-Ny tengely esetén a déli oldalra,
É-D-i tengely esetén a nyugati oldalra kerüljön a fasor.
Petőfi utca: Az utcát elsősorban a magas hársak és az alacsonyabb juharok esztétikus telepítése
határozza meg. Nem csak látványosak, de a juharfák, sűrű lombjukkal nagy mennyiségben kötik
meg a szálló port. A kerékpárút mellett idős szivarfa állományt találunk. Jelenleg az állapotuk
jónak mondható, de a gyalogos és a kerékpárforgalommal sajnos nincs összhangban, lehulló
termése, a kerékpárútra nyúló ágai balesetveszélyesek, cseréjük felmerült.
Drága utca, fürdő környéke: Jelenleg jegenyenyár fákkal beültetett. Cseréjük javasolt, kislevelű
hárs telepítésével.
Rákóczi utca, általános iskola előtti terület: fehér eper sor az iskola előtt. Sajnos erősen leromlott
állapotú, balesetveszélyes, le kell cserélni, javasolt faj, kislevelű hárs vagy az epersor
visszaültetése.
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Puskaporos – tó: A katolikus temető, a Körgát és Újváros szélső házai között volt agyagnyerő tó
környéke. Jellegzetes fafaj a tó körül a Szomorúfűz. Sajnos az állomány erősen leromlott cserére
szorul. Javasolt a Szomorúfüzek visszatelepítése.
Táncsics utca: A vasúthoz közel az egykori állatpiac területe mellé Szomorúfűz fasor lett
telepítve. A fák állapota többnyire leromlott. Cseréjük indokolttá vált. Javasolt fajok: kocsányos
tölgy.
Templomkertek:
Református templom kertje: a lakótömb része, időszakosan látogatható.
Római katolikus templom kertje: A Széchenyi tér része, kerítéssel körbezárt kertje nem
látogatható, szépen gondozott, megfelelő burkolattal rendelkező terület, főleg koros fenyőkkel és
egyéb örökzöldekkel.
Ortodox templom kertje: Nyitott, közterületi jellegű használattal, körülötte örökzöld cserjesorok a
fák állománya nagyrészt koros fákból, vegyesen fenyőkel. A templom előtt eperfa sor.
Védetté nyilvánított helyi természeti értékek:
Egyedi védettségű természeti értékek:
Páfrányfenyő (Ginkgo biloba) Széchenyi tér 8. sz. udvarán 2244. hrsz. Becsült
kora: 100 év
Kocsányos tölgy (Quercus robur) Liget, Bagoly Étterem kertje 5636/5. hrsz. Becsült
kora: 120 év
Kocsányos tölgyek (Quercus robur) 5 db. Élővíz-csatorna: Csertölgy (Quercus
cerris) 3 db, Csók híd és Rendelőintézet híd közötti szakaszán 2298/2. hrsz.
Becsült koruk: 80-100 év
Kocsányos tölgyek (Quercus robur) 8 db Sportpálya 3917/1. hrsz. Becsült koruk:
80-100 év
Kocsányos tölgyek (Quercus robur) 6 db Sebők kert, volt Hidasháti ÁG kísérleti
telepe 081/3. hrsz. Vetési István (Békés, Cseresznye u.22.). Becsült koruk: 120150 év
Japán akác (Sophora japonica) Kossuth u. 16. sz. alatti Tüdőgondozó udvarán
5580 hrsz. Becsült kora: 80 év
Kocsányos tölgy (Quercus robur) 1 db R. Nagy Sándorné Tanya 28. 0289/4. hrsz.
Becsült kora: 150-200 év
Mocsárciprus (Taxodium distichum) 2 db Diviczki János Diviczki László Békés,
Alsó-körgát 10102/1. hrsz. Becsült kora: 100-110 év
Hegyi szilfák (Ulmus glabra) Pataki Lászlóné 0691/6. hrsz. A fák becsült kora: 100120, 120-150 év
Kettős-Körös-parti fehér nyár. Magyar Állam, Kövizig, 0444/1. hrsz (Populus alba)
Becsült kora: 200 év
Kettős-Körös-parti kocsányos tölgyek Horváth Péter (Békés, Fáy utca 8.) (Quercus
robur) 0404/1. hrsz, Becsült kora: 70 év
Vadgesztenyék (Aesculus hippocastanum) 2 db 2240. és 2243. hrsz (Múzeum köz)
Becsült koruk: 80 év
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Lepényfa (Gelditsia triacanthos). Magyar Államvasutak Zrt. 4027/7. hrsz Becsült
kora: 60 év
Magyar kőris (Fraxinus angustifolia ssp pannonica) 2287. hrsz (Fáy utca) Becsült
kora: 80-100 év
Douglasz-fenyő Ezüstfenyő Békési Református Egyházközség Széchenyi tér 21.),
hrsz Becsült koruk: 60-80 év
Kocsányos tölgy (Quercus robur) 6597. hrsz (Farkas Gyula Közoktatási Intézmény
melletti terület) Becsült kora: 60- 80 év
Szürke nyarak (Populus canescens) 2 db 3917/1. hrsz (Sportpálya) Becsült koruk:
70 év
Vénic szilfák (Ulmus laevis) 2 db 6914/2. hrsz. Becsült koruk: 80-100 év
Vénic szilfák (Ulmus laevis) 2 db 5643. hrsz. Becsült koruk: 80-100 év
Fehér fűz (Salix alba) 6910. hrsz. Becsült kora: 50-60 év
Fehér nyár (Populus alba) 0615. hrsz. Becsült kora: 100-110 év
Kocsányos tölgy (Quercus robur) 0473/2. hrsz. Becsült kora 120 év.
Helyi természetvédelmi területek:
Békés, Csatárkert: Vadon élő szervezetek, életközösségek, illetve élőhelyük védelme Békés
Város déli belterületi határától az Élővíz-csatorna bal oldali mederszéle, a gyulai közút, és a
Malomvégesi temető melletti dűlőúttal szemben húzott egyenes által határolt terület.
Békés – Duzzasztómű: A Körös-vidéki flóra természetközeli állapotának bemutatása Békés város
keleti részén a Dánfoki Üdülőteleppel határos Kettős-Körös bal partjának töltéslába, a
szivattyúház tápcsatornája és az ártéri, Doboz felé eső meglévő Dánfoki szivornya által határolt
mentetlen oldali terület
Élővíz-csatorna belterületi szakasza: Békés város belterületén a Fehér-Körös holtág
természetközeli állapotának bemutatása a Fábián utcai hídtól a Csók utcai hídig tartó terület.
Vargahossza csatorna rosszerdei szakasza: A Fekete-Körös Holtág természetközeli állapotának
Békés város külterületén, a Rosszerdőn a Verebes-híd melletti 11212/1 hrsz-ú ingatlanon való
bemutatása.
Ex-lege védettségű kunhalmok:
1. Bódisné halma: Békéscsabai úttól K-re, erősen lekopott. Tetején égették el Bódisnét, a
boszorkányt. 2-2,5 m, 50 x 50 m.
2. Jégvermi halom: A város É-i szélén a Jégvermi kertben a Holt Kettős-Körös Ny-i partján
2 m, 50 x 50 m.
3. Nagykerti halom I.: Békés város végén, Mezőberény felé, beépített, felparcellázott. 2-3
m, 40 x 50 m.
4. Nagykerti halom II.: Tóth István földje. A nagykert közepén hajdani Csikos ér a Kurvák
ere találkozásának Ny-i szegletében 2 m, 30 x 40 m.
5. Nagykerti halom III. Nagykert NY-i szélén 2 m, 20 x 20 m.
6. Töröksziget domb.
7. Iga halom: A Mezőberényi úttól DNy-ra, K-i oldalán mélyebb rész 1,5-2 m, 30x40 m.
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8. Őrhalmok: Szivattyútelep: A határ Ny-i szélén 3 kis halom. Mindkét oldalán vízjárta
terület. 0,5 m, 15 x 20 m.
9. Határ halom: A határ Ny-i szélén a mezőberényi úttól D-re. 0,5 m, 15x15 m.
10. Töröksziget: Alig látható. Tetején tanyával beépítve, környékén 6 hasonló lepusztult
halomhely található.
11. Berényi útfél: A várostól ÉNy-ra a mezőberényi ország úttól DNy-ra 1 m, 25 x 30 m.
12. Kapca Szántó halom: Békéstől ÉNy-ra, a Mezőberényi úttól DNy-ra 1,5 m, 30 x 30 m.
13. Transzformátor állomástól ÉNy-ra, Mezőberényi úttól DNy-ra. 0,5 m, 15 x 20 m.
14. Nagy Máté halom: A muronyi vasút É-i oldalán, ezen a részen említik Mető nevű
települést. 2 m, 50 x 50 m.
15. Borosgyáni halom: A határ D-i részén, a Holt Körösöktől Ny-ra. 2 m, 40 x 60 m.
16. Törökszigeti dombocska: A határ ÉNy-i részén. Valamikor csatornával kettévágták, majd
betemették. 1 m.
17. Akasztó halom: A muronyi országút É-i oldalán a katolikus temetőben. Rajta a Jantyik
család sírboltja. 1,5 m.
18. Bánomkerti halom: A muronyi országútól D-re 400 m-re, rajta egy tanya. 1,5 m, 80 x 60
m.
Sportpályák:
Városi sporttelep: A szarvasi út mellett található a labdarúgópálya, atlétikai pálya, labdarúgó
gyakorlópályák, teniszpályák és kiszolgáló épületek.
Dánfoki sportterület: Az üdülőközpont területén található focipálya, homokos strandfoci-pálya és
röplabdapálya, a hatalmas füves terület többféle szabadtéri program megvalósítására alkalmas.
A tábori estéket tűzrakó-helyek teszik hangulatossá.
Békési Szabadidős Lovas klub: Épületekkel, istállókkal, lovas pályákkal berendezett terület.
Játszóterek:
Erzsébet-ligeti játszótér: Új játszó elemekkel ellátott, vizesblokkal, padokkal rendelkező játszótér
a város központjában, az Erzsébet liget zöld környezetében.
Fáy utcai játszótér, a vízparton zöld környezetben van kialakítva, új játszó elemekkel, kerítéssel
körbevéve.
Ady utcai játszótér: lakótelepen, épületekekkel körbe zárva, fa elemekből kiépített, körül kerített
játszótér
Temetők:
Újvárosi temető: A temető gondozott parkszerű, de növényállománya szegényes, az utak menti
fasorok hiányoznak. A temetőt nem határolja el sem természeti, sem épített elem a szarvasi úttól,
a forgalmi zaj zavarja a kegyeleti hangulatot. Az út mellé zárt cserjesávot javasol a rendezési
terv. Az út mellett stáció vezet a védettség alatt álló kápolnához. A temető vízellátása kútról
megoldott.
A temető felhagyott, görögkeleti részét, parkká rendezve, kegyeleti parkká lehetne nyilvánítani.
Rózsa Református Egyházi Temető: A város legnagyobb kiterjedésű temetője. Gondozott. Egyes
részeit parkosították, gazdag, tervszerűen kiültetett növényállomány jellemzi. A szarvasi út felöli
területet az architektonikus jellegű, műkő síremlékek uralják, itt a növényállomány gyérebb. A
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nyugati rész felhagyott, ápolatlan, kegyeleti parkká alakítása javasolt. A ravatalozó előtt két
kiemelkedően szép, koros tölgy. Szilárd burkolatú járófelülettel, közművekkel ellátott, jelenleg is
üzemel.
Malomvégesi Református Egyházi Temető: Zöldfelületének egyes részei parkszerűen
gondozottak, gazdag növényvilággal. Keleti területe elhanyagolt, bozótos, felújításra szorul, fa
állománya erdőszerűen összeér. Az utak melletti fasorok hiányoznak, pótlásuk javasolt. A temető
nincs elhatárolva a környezetétől, a közvetlenül körülötte lévő szántóterületeket el kell határolni
fasorokkal és zárt cserjeszinttel, a kegyeleti hangulat megteremetéséért. A temető a gyulai út
mellett fekszik, kezeletlen, elburjánzott cserjék választják el tőle, illetve a keleti részen
közvetlenül határos az úttal. Ide a rendezési kert fasort javasol az út mellé, a temető felöl pedig
jól záródó örökzöld sort.
Bánhidai Református Egyházi Temető: A temetőkert elhanyagolt, egyes részein a
növényállomány erdőszerűen borítja a területet. A körbekerítés hiányzik, a mellette elterülő
mezőgazdasági művelésű területektől nincs elválasztva, azokkal összeér. A nagy kiterjedésű
terület kis részén találhatók csak sírok.
Ibrányi Református Egyházi Temető: A felhagyott temető növényzete elvadult, bozótos.
Növényállomány erdőszerű, gondozatlan, faállománnyal. A területet megújítva parkszerűvé
alakítva kegyeleti helyként lehet hasznosítani.
Ortodox Egyházi Temető: A temető régóta felhagyott. Nincs körbekerítve, fasorokkal nem
rendelkezik, növényállománya csekély. Szép ravatalozó épülete felújításra szorul. Itt található
Winkler egykori békési rabbi sírja.
Jelentős növényállománnyal rendelkező zártkertek:
Bár nem részei a város zöldfelületi rendszerének, ökológiai aktivitásukkal hozzájárulnak a város
klimatikus terheinek enyhítéséhez. Zártkertek: Szécsény-kert, Jégveremi-kert, Nagykert, Sebőkkert, Malomasszonykert, kis-Borosgyán.
1.12.1.2. Zöldfelületi ellátottság értékelése

Békés kül- és belterületi zöldfelületekkel való ellátottsága a megye átlaghoz hasonló, közepes. A
zöldfelületek rendszerét az Élővíz-csatorna vonala és a hozzá lazán kapcsolódó ligetek parkok,
fasorok határozzák meg. A mezővárosokra jellemző széles utcák több mint 90%-a fásított. Ezek
nagyobb részét jelenleg a nem tervszerűen telepített, a lakóépületek elé egyénileg ültetett
gyümölcsfák adják. A lakóövezetekben kezd megjelenni az egységes fasorok ültetésének igénye.
Az Élővíz-csatorna mellett végigfutó zöldsáv a belvárosi zöldfelületeket összekapcsolja a Dánfoki
üdülőközponttal és a centrum szépen megtervezett és kezelt parkjaival. A széles utcák két
oldalán telepített fasorokkal együttesen egy zöld üde város képét nyújtja. A centrumtól távolabb
eső városrészek zöldfelületi ellátottsága mindazonáltal szegényes, fejlesztésük szükséges.
Mennyiségi problémák
A város szerkezetét tagoló ligetek, parkok mennyisége megfelelő a centrumban és
környezetében. A külterületeken a zöldfelületek mennyiségének növelése mellett a fasorok
tervszerű kialakítása fontos cél. A településen 4 darab játszórét van kiépítve. A játszóterek
mennyisége a város lakos számához viszonyítva elégtelen.
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Minőségi problémák
A település faállományának állapota megfelelő, köszönhetően a folyamatos kezelésnek és a
leromló egyedek cseréjének. A zöldfelületi jellegű területek közül leginkább a temetők szorulnak
fejlesztésre. Állapotuk leromlott, fasorok, rendezett fásítás nincsenek, a kerítés hiánya miatt
kegyeleti funkciójukat nem tudják maradéktalanul betölteni.
A város zöldfelületi fejlesztési lehetőségei jók, mind területi (közparkok, közkertek), mind hálózati
elemek (utcafásítás) tekintetében. A fejlesztési lehetőséget elsősorban és jellemzően a meglévő
elemek minőségi fejlesztése, valamint rendszerbe történő kapcsolása képezi, felhasználva a
gazdag táji, környezeti természeti és zöldfelületi kapcsolatokat.
1.13.2

A zöldfelületi rendszer konfliktusai, problémái

K1 A zöldfelületi elemek többnyire a belvárosban koncentrálódnak, a
városközponttól távolodva mind méretüket, mind pedig minőségüket tekintve
elmaradás tapasztalható.
K2 A település játszótereinek száma kevés
K3 Köztemetők körbekerítése nem megoldott, fásításuk hiányos. A felhagyott
temetőkertek kegyeleti parkká alakítása sok fejlesztést igényel.
K4 A fásítási terv és a kerékpárút hálózat fejlesztésének összehangolása
K5 Új fasorok kialakításának igénye, meglévők cseréje, sokszor ellentétes a koros
fák védelmének szándékával. Az esztétikus, kifejlett, de elöregedett egyedek
cseréje ellenállásba ütközik.
K6
A városi zöldfelületek nem mindenhol szerveződtek rendszerré,
hiányzanak a nagyobb zöldfelületeket összekötő vonalas elemek.
K7
Sok esetben nem megfelelő színvonalú a közparkok felszereltsége,
kiépítettsége, ebből következik, hogy használati értékük is alacsony szintű.
K8
Nagy gépjárműforgalmat vonzó létesítmények parkolófelületei nem
fásítottak, holott ezt az OTÉK is előírja.
K9
Tervezett gazdasági és lakóterületi
igénybevételével csökken a biológiai aktivitásérték.

fejlesztési

területek

K10
Új épületek építésekor nem tartják be a telekre előírt zöldfelületi
fedettség értékeket, illetve a használatba-vételi eljárás után növelik a burkolt
felületeket.
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1.14 Az épített környezet vizsgálata
1.14.1 A területfelhasználás vizsgálata
1.14.1.1

Településképző
tényezők

A településszerkezet
jellegzetességei

A városfejlődés
irányai

Településszerkezet történeti kialakulása,
vizsgálata és helyi sajátosságok vizsgálata

a

településszerkezet

Békés eredetileg közvetlenül a Fehér- és Fekete-Körös összefolyása felett lévő kettős
átkelőhelynél alakult ki, így településszerkezetét elsődlegesen a folyók medre és az átkelésnél
összefutó országutak vonala határozta meg. Bár a Körösök a XIX. századi szabályozások óta a
belterülettől távolabb folynak, egykori jelentőségük máig érzékelhető, úgy is, mint a Fehér-Körös
holtágaként a várost észak-déli irányban átszelő Élővíz-csatorna szerkezetet máig determináló
szalagja, és úgy is, mint a Fekete-Körös helyén húzódó mélyfekvésű, vizenyős területsáv,
melyhez hajlásával az utcahálózat, telekstruktúra igazodik. Kezdetben a település észak-déli
irányban hosszan elnyúlva terült el a Fehér-Körös partvonalát követve, egyértelműen mutatva,
hogy a város életében milyen fontos szerepet töltenek be a vizek. A házak a meder feletti
ármentes hátságot ülték meg, utcáik a magaslat hajlatát követve vezettek. Az átkelőhelynél öt
fontosabb irányból futottak össze az utak: Vésztő (Tarhos), Mezőberény, Szarvas (Murony),
Békéscsaba és Gyula felől. A szarvasi út a folyóra merőlegesen ért az átkeléshez, míg a többiek
enyhe inflexióval simultak a partvonalhoz. A fő szerkezeti elemeknek ez a topográfiai
adottságokhoz idomuló íve adja a településszerkezet jellegzetes sodrását. Békés észak-déli
tengelye az Élővíz-csatorna, amelyet mind a jobb-, mind a balparton hosszanti irányú úthálózati
tengelyek kísérnek a Széchenyi tér magasságában érve el a medret, így Ibrányban a BocskaiCsíkos utca vonala, Újvárosban a Csabai út, a központban pedig a Petőfi utca. Ezekre
merőleges a keletről nyugatra, Bánhidától Hatházig futó Fülöp utca – Rákóczi utca, az Élővíz
csatorna túlpartján folytatódva: Ady utca - Szarvasi út keresztirányú szerkezeti vonal. A fenti
fontosabb tengelyek mind a városban összefutó országutak belterületi szakaszai egyben. A
hosszanti és keresztirányú, településszerkezetet szervező tengelyek a hídnál metszik egymást,
ezzel a központba fókuszálva az utcahálózatot, erősen centrális struktúrát hozva létre. A hálózat
centralizáló hatását az egyes, középkor óta adatolható városrészek eltérő, egyedi szerkezeti,
hangulati sajátosságaikkal ellensúlyozzák. Az észak-déli irányban elnyúló belterület a XIX.
században már kelet és nyugat felé fejlődött elsősorban, miáltal arányos településstruktúra jött
létre. A lakóterületek ezt követő bővítései a meglévőkhöz csatlakozva koncentrikus jelleggel
történtek, fenntartva a szerkezeti egyensúlyt. A településtestről leszakadó kisebb kiterjedésű,
kedvezőtlen elhelyezkedésű lakóterületek csak észak-keleten és észak-nyugaton alakultak ki.
Terjeszkedése során Békés belterülete keleten elérte természetes határát a Kettős-Körös
jelenlegi medrét, így a lakóterületek bővülése a továbbiakban északi és déli irányban a
belterületet övező kiterjedt zártkertek rovására történhet. Dél-nyugat felé ipari-gazdasági
övezetek csatlakoznak a lakóterületekhez, nyugaton temetők és iparterületek, míg Hatháztól
nyugatra védett természeti területek, így a növekedés lehetősége ezen irányokban korlátozott.
A település intézményeinek túlnyomó része a városközpontban található, igazi kisvárosias miliőt
teremtve. Az alföldi mezővárosok legtöbbjéhez hasonlóan az urbanizáltság foka a belterület
szélétől a centrumig fokozatosan emelkedik az épületek szintszámával, a beépítés sűrűségével,
zártságával párhuzamosan. A skála Békés külső részeinek falusias, fésűs jellegű beépítésétől a
központ kisvárosias arculatáig, mi több, a nagyobb településeken megszokott lakótelepekig
terjed. Utóbbiak természetesen a városfejlődés nem igazán pozitív fejleményei közé tartoznak a
tradicionális településszerkezettől, beépítési módoktól teljesen idegen tömbtelkes rendszerükkel.
A központtól nyugatra, ahhoz viszonylag közel található a településszövetbe kevéssé szervesült
békési vasúti szárnyvonal fejpályaudvara, közelében a buszpályaudvarral. A vasúti és közúti
pályaudvarok közelsége elvileg szerencsés adottság egy intermodális közlekedési csomópont
kialakulásához, a vasút jelentéktelen forgalma azonban ezt kétségessé teszi.
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A vasútállomástól délre fekvő, sokáig beépítetlenül hagyott térségben eléggé vegyes
területfelhasználású településrész jött létre nagy kiterjedésű közparkkal, sportpályákkal,
lakóteleppel és gazdasági területekkel.
A Malomvégi városrészhez dél felől csatlakozik a Dánfoki üdülőtelep a Kettős-Körös mellett. A
strand környezetében létrejött üdülőtelep a Gerla felé vezető úton (Gyulai u. – Petőfi u.) keresztül
kapcsolódik a városszerkezethez.
A külterület jellege

Az ipari, gazdasági területek, egyes kihelyezett funkciókkal vegyesen a lakóterületektől
elkülönülten, a belterület dél-nyugati részéhez csatlakozva települtek a vasútvonal és a
békéscsabai út között húzódó félkörben. A szarvasi út mentén nyugat felé elnyúló iparterület
kissé széthúzza a településszerkezetet, ugyanakkor elhelyezkedése előnyös abból a
szempontból, hogy áruforgalma a város érintése nélkül bonyolódhat. Ugyanez mondható el a
470-es főút Mezőberény felé vezető szakasza mellé tervezett gazdasági területről. Kedvezőtlen
adottságú a nyugati iparterületben zárványként elhelyezkedő lakóterület a Kötélverő utca és
Szarvasi út között egykori nagybirtok területén majorságok, mezőgazdasági nagyüzemek
jellemzők. A folyó balpartján ezzel szemben a külterület erősen tanyásodott, a tanyák legtöbbje a
Békés megyében általános települési módnak megfelelően sortanya, azaz a dűlőutak mentén,
azokra felfűzve épült.
A városszerkezet jellemző vonása, hogy a belterülethez délen is, északon is jelentős méretű
zártkertek csatlakoznak, az egykori szőlőskertek helyén. Délen a békéscsabai út és az Élővízcsatorna között van Malomasszonykert, északon Jégveremkert, Nagykert és Szécsenykert.
25. ábra: Igazgatási terület megoszlása fekvésenként
Zártkert
4%

Belterület
8%

Külterület
88%

Forrás: Földhivatal
1.14.1.2

Beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területek

A hatályos Településszerkezeti Terv kijelöli a Város beépítésre szánt és beépítésre nem szánt
területeit.
Beépítésre szánt területek:
Lakóterületek:
A városban a lakóterületek túlnyomórészt a központi belterületen helyezkednek el. Önálló, ún.
készenléti lakóterület a külterületen a majorságokhoz kapcsolódóan alakult ki.
Nagyvárosias lakóterületek: A település esetében kissé szokatlanul ható
megnevezés az 1970-80-as években, döntően iparosított technológiával kiépült
lakótelepeket, telepszerű beépítéseket fedi. A városközpontban és Décserkertben
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található területek a korszak erőltetett városfejlesztésének eredményei, amelyek
teljesen idegenek a település hagyományos beépítési karakterétől. A
Településrendezési Terv tudomásul veszi ezek létét, de újabb területeket már nem
sorol ebbe a kategóriába.
Kisvárosias lakóterületek: Kisvárosi lakóterületek csatlakoznak a városközpont
településközponti vegyes területeihez és a décserkerti nagyvárosias övezet
nyugati oldalához.
Falusias lakóterületek: A lakóterületek legtöbbje idetartozik. Döntően
hagyományos fésűs (előkert nélküli oldalhatáros) jellegű beépítési móddal kialakult
területek, valamint a külterületi készenléti lakóterületek
Kertvárosias lakóterületek: A városközponttól keletre a Fekete-Körös régi medre
körül, valamint a Malomasszonykert északi oldalán helyezkednek el. A szerkezeti
terv leírása tervezett kertvárosias lakóterületet említ a Malomasszonykertben.
Vegyes területek:
A városközpontban lakóházakkal vegyesen helyezkedik el Békés intézményeinek döntő
többsége. A városközpont szerteágazó szerepköre miatt a kialakított vegyes területek egyaránt
befogadják a térségi és települési intézményi, valamint lakófunkciókat. A vegyes területeket a terv
tovább bontja a beépítettség sűrűsége alapján:
Településközpont vegyes területek, ahol a maximális szintterületsűrűség: 2,0.
Összefüggő településközpont vegyes terület található városközpontban, attól
északra, Bánhida és Décserkert között kettő, míg a központtól nyugatra egy
további ilyen területegység van.
Központi vegyes területek, ahol a maximális szintterületsűrűség: 0,8. A
vasútállomás térségében és a városközpont déli részén az Élővíz-csatorna nyugati
partján találhatók.
Gazdasági területek:
A város gazdasági területei jellemzően a belterület dél-nyugati részéhez kapcsolódóan a 47. sz.
országos főúttól nyugatra és a vasútvonaltól délre helyezkednek el. Tervezett gazdasági terület
található a mezőberényi úttól északra. Fekvésük viszonylag kedvező, megközelíthetőségük jó,
Mezőberény, Békéscsaba és Murony felől a belterület érintése nélkül elérhetők, esetenként a
vasúti kapcsolat is biztosítható. A Terv módosításai során újabb gazdasági területeket jelöltek ki a
vésztői és békéscsabai út körzetében. A gazdasági területeket tovább bontja a terv.
Kereskedelmi-szolgáltató területek, amelyek gazdasági és ipari, nagyüzemi
mezőgazdasági tevékenységet szolgálnak, és nem tartoznak az ipari területekhez.
Tervezett kereskedelmi-szolgáltató terület van a 47. sz. főút Mezőberény felé
vezető szakaszának északi oldalán.
Ipari területek, ahol iparszerű állattartó tevékenység zajlik. A külterületen
helyezkednek el, a belterülettől észak-keletre.
Üdülőterületek:
A város hagyományos üdülőterületei Dánfokon alakultak ki, üdülőközponttal, stranddal.
Üdülőterület van a külterület borosgyáni részén a homokbánya környezetében. Az
üdülőterületeket két további egységre bontja a Szerkezeti Terv.
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Hétvégi házas üdülőterületek, ahol a maximális szintterületsűrűség: 0,2.
Elsősorban egyéni hétvégiházak építésére szolgáló területek Dánfokon és a
borosgyáni bányató körül.
Üdülőházas üdülőterületek, ahol a maximális szintterületsűrűség: 0,6. Nagyméretű
telkeken közösségi üdülőházak építésére kijelölt területek Dánfokon.
Különleges területek:
A Településrendezési Terv sajátságos felfogása következtében a legkülönfélébb funkciókat
sorolja ide, horgászattól, vendéglátáson át az energiaellátásig.
K-1 jelű különleges terület: A fürdő elhelyezésére szolgáló terület a
városközponttól keletre, Malomvég északi részén.
K-2 jelű különleges terület: A sporttelep területe.
K-3 jelű különleges terület: Temetők területe. Békésen három helyen helyezkednek
el, Décserkert északi részén, a belterület nyugati részén, a muronyi út két oldalán,
és Dánfoktól délre.
K-4 jelű különleges terület: Kegyeleti parkok területe. Epreskert északi sarkában és
a muronyi út temetőinek lezárt részén helyezkedik el.
K-5 jelű különleges terület: Csak személygépkocsi tárolók építhetők ide, a
tömbtelkes lakótelepek gépjármű-elhelyezésének megoldására.
K-6 jelű különleges terület: Horgászat célját szolgáló épületek területe. Borosgyáni
homokbánya térségében.
K-7 jelű különleges terület: A területen hulladékudvar, hulladékkezelő és
komposztáló telep helyezhető el.
K-8 jelű különleges terület: A területen a duzzasztómű kiszolgáló épületei
helyezhetők el. A Kettős-Körös jobb partján, a duzzasztóhoz kapcsolódva.
K-9 jelű különleges terület: A szennyvíztisztító területe. A belterülettől északra a
Kettős-Körös bal partján helyezkedik el.
K-10 jelű különleges terület: A területen transzformátor alállomás helyezhető el.
K-11 jelű különleges terület: A területen külszíni bánya helyezhető el.
K-12 jelű különleges terület: A területen vendéglátó és szálláshely, szolgáltató,
valamint lakóépület és funkciójukhoz közvetlen csatlakozó épület helyezhető el.
K-14, K-15, K-16 és K-17 jelű különleges terület: A területeken horgászati célú
létesítmények helyezhetők el. A borosgyáni bányató környékén találhatók.
K-19 jelű különleges terület: A területen vízmű helyezhető el.
K-20 jelű különleges terület: A területen oktatási intézmény helyezhető el.
K-21 jelű különleges terület: A területen strand helyezhető el.
K-22 jelű különleges terület: A területen ifjúsági tábor, kereskedelmi, vendéglátó
épület, szálláshely, sportlétesítmény, camping és sátortábor helyezhető el.
K-23 jelű különleges terület: A területen jégpálya, sport- játszótér, hozzájuk
kapcsolódó épület és építmény, valamint gépjárműparkoló helyezhető el.
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K-24 jelű különleges terület: A területen mezőgazdasági üzemi terület, a
mezőgazdasági termeléshez és feldolgozáshoz kapcsolódó épület és építmény
helyezhető el.
K-18 jelű különleges terület: A területen vendéglátó épület helyezhető el.
Beépítésre nem szánt területek:
Közlekedési és közműterületek:
Az úthierarchia szerint „lakóutcánál” magasabb besorolású közlekedési célú területek, dűlőutak,
vasútterületek és területi kiterjedésű közműlétesítmények tartoznak ide. A hatályos Terv a
lakóutcákat – a korábbi elveknek megfelelően – még a közlekedési területek közé sorolja.
Zöldterületek:
A jelentősebb közhasználatú zöldfelületek, közparkok, közkertek tartoznak ide, amelyek többnyire
várost észak-déli irányban keresztül szelő Élővíz-csatornára felfűzve találhatók.
Erdőterületek:
Az alacsony erdősültségű (3,1 %) igazgatási területen tervezett és meglévő erdők területe,
legyen az védelmi vagy gazdasági célú.
Mezőgazdasági területek:
Az igazgatási terület elsősorban mezőgazdasági termelést szolgáló területei. Békés adottságai
alapján a mezőgazdasági területfelhasználási kategóriát két további egységre bontja a terv.
általános mezőgazdasági területek: ebben az egységben van lehetőség tanyák, az
agrárgazdálkodás céljait szolgáló építmények elhelyezésére, amennyiben speciális
korlátozó tényezők nem állnak fenn.
kertes mezőgazdasági terület: az igazgatási területen fekvő egykori zártkertek,
elsősorban
Szécsény-kert,
Jégvermi
kert,
Nagykert,
Sebők-kert,
Malomasszonykert, Kis-Borosgyán térségében.
A Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság által potenciális természeti területként, ökológiai
folyosóként, Natura 2000 területként, valamint helyi jelentőségű védett természeti területként
nyilvántartott földrészleteket a terv nem sorolja önálló területfelhasználási kategóriába. A táji és
természeti értékek hatékony védelmét ezen korlátozott funkciójú területeken a
területfelhasználási kategórián belüli övezeti besorolás és egyéb szabályozási eszközök
biztosítják.
Vízgazdálkodási területek:
Az igazgatási területen lévő folyók, vízfolyások, csatornák, horgásztavak, vízállások tartoznak
ide. Ezen területek védelme az értékes vízi és vízparti növényzetük, a nagyobb kiterjedésű
természetközeli élőhelyeket összekötő ökológiai folyosó szerepük miatt kiemelt fontosságú.
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Funkció vizsgálata

26. táblázat: Békés város fontosabb intézményei
Funkció

Alfunkció (ha kell)

Intézmények megnevezése

Darabszám

Békési Kistérségi Óvoda és
Bölcsőde
(Békési
Kistérségi
Intézményfenntartó
Társulás;
Békés és Tarhos települések által
alapítva)

Humán
funkciók

óvoda, bölcsőde

Szegedi Kis István Református
Gimnázium,
Általános
Iskola,
Óvoda és Kollégium
(Békési Református Egyházközség)

10

Reményhír
Középiskola,
Szakképző Iskola, Általános Iskola
óvoda és Kollégium
(Reményhír
Intézményfenntartó
Központ)

alapfokú
középfokú
iskola és szakoktatás

Tisza Kálmán Szakképző Intézet –
Orosháza (KLIK)
Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola,
Alapfokú Művészeti Iskola és
Egységes
Pedagógiai
Szakszolgálat

6+3

Szegedi Kis István Református
Gimnázium,
Általános
Iskola,
Óvoda és Kollégium
(Békési Református Egyházközség)
Reményhír
Középiskola,
Szakképző Iskola, Általános Iskola
óvoda és Kollégium
(Reményhír
Intézményfenntartó
Központ)
Tisza Kálmán Szakképző Intézet –
Orosháza (KLIK)

egészségügyi ellátás

Kölcsey
Ferenc
Gimnázium
(Nagyhalász) Békési Tagintézmény
Békés
Városi
Egyesített
Egészségügyi
Intézmény
és
Rendelőintézet

1

Békési Kistérségi Járóbeteg-ellátó
Komplexum (Fürdő, reumatológia,
fiziotherápia, orthopédia)
szociális
ellátás
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Központ
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Funkció

Alfunkció (ha kell)
szociális
gyermekjóléti
szolgáltatások

Intézmények megnevezése
és

gyógyszertárak

Békés Városi Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat
Hajnal István Idősek Otthona Békés Megyei Hajnal István
Szociális Szolgáltató Centrum Békés székhely
Jázmin Patika Gyógyszertár
5630 Békés, Rákóczi u. 3.
jazmin.patika@mail.globonet.hu

Darabszám
2

4

Levendula Patika
5630 Békés, Csabai u. 15.
tel.: 06-66/411-134
Turul Gyógyszertár
5630 Békés, Piac tér 2.

Közösségi
funkciók

könyvtár

Oroszlán Gyógyszertár
5630 Békés, Kossuth u. 18.
Püski Sándor Városi Könyvtár

kulturális
központ,
múzeum, kiállítótér

Békés Megyei Levéltár Békési
Fióklevéltára
Békés Városi
Múzeum

Jantyik

1
7

Mátyás

Békés Városi Kulturális Központ
Békési Ház Parasztház - Tájház Durkó u. 9.
Bérház- Magyar Királyi Szálloda
(Városi Könyvtár és Galéria)
Iskolamesteri lakás (Petőfi S. u.
41.)
sportpálya

Békés Városi Kecskeméti Gábor
Kulturális, Sport és Turisztikai
Központ

3

Jámbor utcai Sportpálya
Békés Városi
edzőpálya
Igazgatási
funkciók

Sporttelep,

rendőrség

Rendőrség - Békés
Rendőrkapitányság

Városi

1

tűzoltóság

Tűzoltóság - Békés Városi
Önkéntes Köztestületi Tűzoltóság

1
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Funkció

Alfunkció (ha kell)
okmányiroda
önkormányzati hivatal

Gazdasági
funkciók

piac
pénzügyi szolgáltatók és
bankok
irodaház
szálláshely

Intézmények megnevezése

Darabszám

Békés Járási Hivatal
Békés, Kossuth u. 3.
Békés Város Önkormányzata,
Petőfi utca 2.
Piac tér

1

OTP Bank, Erste Bank, Endrőd és
Vidéke Takarékszövetkezet,
Vállalkozói Centrum - Békési
Inkubátorház
Dübögő
Szálloda,
Étterem,
Esküvőház és Barlang Pizzéria
5630 Békés, Szánthó A. u. 2.

3

1
1

1
szálláslehetőségek
száma: 500fő

Dánfoki Üdülőközpont
5630 Békés, Dánfok
Békés Városi Kulturális Központ
5630 Békés, Jantyik Mátyás utca
23-25.
Diós Tanya Ajánló
5630 Békés, Postafiók 106.
47. sz. főközlekedési út 116. km
Szegedi Kis István Református
Gimnázium Kollégiuma (60 fő)
5630 Békés, Petőfi S. u. 11-13.
Németh
László
Középiskolai
Kollégium (120 fő + 50 fő)
5630 Békés, Petőfi u. 7-9.
IV. Sz. Általános Iskola
Diákotthon (80 fő)
5630 Békés, Szántó A. 10.

és

Farkas Gyula Mezőgazdasági
Szakiskola és Gimnázium (100 fő)
5630 Békés, Hőzső u. 39.
vendéglátó egységek

Bagoly Étterem
5630 Békés, Jantyik u. (Erzsébetliget)
Dánfoki Ifjúsági Tábor és Camping
5630 Békés – Dánfok
Dübögő
Szálloda,
Étterem,
Esküvőház és Barlang Pizzéria
5630 Békés, Szánthó A. u. 2.
Hamburgerbár

ITS DA Konzorcium

114

6

Békés Város Településfejlesztési Koncepciójának és Integrált Településfejlesztési Stratégiájának
Megalapozó Vizsgálata
HELYZETFELTÁRÓ- HELYZETELEMZŐ - HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZEK

Funkció

Alfunkció (ha kell)
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Darabszám

5630 Békés, Múzeum tér
Hamburgeres
5630 Békés, Piac tér

1.14.1.4

Alulhasznosított barnamezős területek

A város két jelentősebb barnamezős területtel rendelkezik. A hatházi városrész nyugati
szegélyén található a 2008-ban lebontott téglagyár helye. A területet a város Szerkezeti Terve
nyersanyaglelőhely mivoltában, különleges területként sorolja be. A több mint száz éves ipari
örökséget az egyedülállóan értékes, helyi védett iparvasúti járműparkkal együtt 2008-ban eladták
bontásra. Azóta a szintén értékes téglaprésház is eltűnt a föld színéről. Az iparvasúti mozdonyok
nagy része vasútbarátokhoz került. A bontás óta a szarvasi úttal és a vasúttal is határos, kiváló
közlekedési kapcsolatokkal rendelkező terület üres. Esetleges környezeti ártalmakról, kármentés
szükségességéről nincs adat. Jelentősebb barnamezős terület található még Szécsénykert
városrészben. A fenti két barnamezős terület rehabilitációja szerepelt már az IVS városrészi
területi céljai között.
Természetesen a „szocialista” ipar mesterségesen magas szinten tartott termelési volumenének
kiszolgálására épült ipari telephelyek nem kis részére érvényes, hogy a termelés jelenlegi
szintjéhez, a korszerű technológia igényeihez képest túlméretezettek, ezért alulhasznosítottak.
Ugyanez mondható el a mezőgazdasági telephelyek egy hányadáról is.
A forgalom szüneteltetése miatt alulhasznált, barnamezős terület jellegű a belváros közeli
fejpályaudvar nagy kiterjedésű vasútterülete is.
13. térkép: Alulhasznosított és barnamezős területek

Forrás: saját szerkesztés
1.14.1.5

Konfliktussal terhelt (szlömösödött, degradálódott területek)

Békés településszerkezete kiegyensúlyozott, mindössze három, a településtestről leváló,
telepszerű lakóterülete van. A belterület észak keleti részén található az ún. „Párizs”, a muronyi
úttól északra, gazdasági, ipari területek közé ékelődve: ONCSA és észak-keletre Szécsenykert
hosszan északra kinyúló lakóterületi sávja. „Párizs” és ONCSA a KSH adatai szerint a
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szegregálódó területek közé tartozik. A két utóbbi telep „hagyományosan” alacsony presztízsű
terület, ahol a társadalmi elkülönülésnek immár (több) évszázados múltja van. A település többi
szegregálódó területe zömmel a város nyugati széle mentén, Hatház, illetve Ibrány
városrészekben található. Ezek környezetüktől településszerkezetileg nem különböző
lakóterületek, ahol a társadalmi problémákat az alacsony státuszú lakosság beköltözése okozza.
A fenti területek részletes bemutatását a 3.3.2 fejezet tartalmazza.
1.14.2 A telekstruktúra vizsgálata

Telkek a halmazos
szerkezetben

Az ősi szabálytalan, illetve halmazos szerkezetű településrészeken (Ibrány, Újváros) a telkek
eredetileg kerítetlenek voltak. Az egyes épületekhez tartozó, spontán kialakult használati zónák
évszázadok alatt rögzültek, mint telkek. A fentieknek megfelelően, a szabálytalan utcahálózathoz
igazodó, változatos formájú, amorf ingatlanok alakultak ki. Mivel a rendelkezésre álló terület a
vízrendezésig meglehetősen behatárolt volt a népességnövekedés hatására a telkek osztódtak, a
beépítés sűrűsödött.

Telkek a szabályos
szerkezetben

A telepített, már vélhetően mérnöki közreműködéssel kitűzött területeken a telekszerkezet is
döntően az utcákhoz igazodó, geometrikus rend szerint alakult. Bár a városközpont és Bánhida,
Malomvég egyes korán betelepült részei még mutatnak szabálytalanságokat, egyértelműen
látszik, hogy ezeken a területeken már igyekeztek rendezett, soros telekszerkezetet kialakítani. A
tisztán geometrikus szerkezetű városrészekben a telkek formája legtöbb esetben szabályos
nyújtott téglalap. Más formájú telkek későbbi telekosztások, telekegyesítések következtében,
vagy a telektömbök rövidebb oldalán jöttek létre. A szabályos formától való eltérés általában csak
néhány meglévő topográfiai és úthálózati elemhez való kényszerű igazodás során jött létre. Mind
a későbbi telekosztások, mind a telekmegosztások, telekegyesítések során – ahol lehetett igyekeztek megőrizni a szabályosságot. Az Újvároshoz délről a körgáton túl csatlakozó tervezett
szerkezetű lakóterület telekstruktúrája egyedi, itt az ingatlanok a körgát vonalához való igazodás
miatt sugaras formát vettek fel.

A telekstruktúra
torzulásai

Az 1970-80-as évek lakótelepi és bizonyos intézményfejlesztései szakítottak az addigi
gyakorlattal. A lakótelepek természetesen tömbtelkes rendszerben épültek, a tömbtelkeken
később ún. úszótelkeket alakítottak ki a Rendszerváltás után társasházzá alakult lakóközösségek
számára. A korábbi telekstruktúrát felülíró rendszer azzal a következménnyel járt, hogy ma
sokszor igen körülményes a területfelhasználás elhatárolása a közhasználatú, közterületként
funkcionáló, de az egyes épületek saját telkét alkotó területek esetében. Tömbtelkeknek
tekinthetők továbbá a belterületi gazdasági, ipari telephelyek is.
A Földhivatal adatszolgáltatása alapján Békés belterületén az átlagos telekméret: 1301 m2, amely
alacsony értéknek tekinthető. A járási átlag: 1490 m2.
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1.14.3 Önkormányzati tulajdonkataszter

Békés Város Önkormányzata tulajdonkataszterrel rendelkezik. A tulajdonkataszter 2014.12. 31-i
állapotot tükröz. A tulajdonkataszterben az önkormányzat tulajdonában lévő földrészletek,
valamint az egyéb önálló ingatlanok is nyilván vannak tartva. Az önkormányzatnak 1455 db
névjegyzékbe vett tulajdona van, melyből 1334 db földrészlet (668 Ha 7733m2); 121 db pedig
önálló egyéb ingatlan.
Földrészlet: közterület, utak. szántó, beépítetlen terület
Egyéb ingatlan: építménnyel rendelkező ingatlan
1.14.4 Az épületállomány és a környezet geodéziai felmérése

A város épületállományát és a környezetet tartalmazó részletes térkép az ITS készítését
megalapozó vizsgálati munkarészben nem kerül kidolgozásra. Annak elkészítése
településrendezési eszközök megalapozása során történik.
1.14.5 Az építmények vizsgálata

Beépítési jellemzők (beépítési mód, beépítési mérték, sűrűség)
Mezővárosi
lakóháztípusok

Hazánk mezővárosi háttérrel rendelkező településeinek legnagyobb részéhez hasonlóan Békés
esetében is alapvető az ún. „fésűs” beépítés. Az utcára merőleges hossztengelyű porták
optimális, paraszti gazdálkodáshoz legjobban illeszkedő épületelrendezése ez. Az általában
kéttraktusos (helyiség + tornác), hosszúkás alaprajzi elrendezésű lakóház a kedvezőtlenebb
tájolású telekhatárhoz simul, mai fogalmaink szerint oldalhatáros beépítéssel. A telek utcai
frontjának kerítésében alakították ki a porta nagykapuját a fogatok számára. Általában a lakóház
folytatásában épültek az istállók és gazdasági épületek.
A halmazos jellegű településrészek beépítési módja is szabálytalan, a telkeken a házak
rendszertelenül állnak, bár a porták utólagos lehatárolásakor igyekeztek a fésűs beépítéshez
közelítő telekelrendezést rögzíteni.

Polgári építészet
hatása

A polgári, mezővárosi építészet hatására jelentek meg a XIX. század végén az utcával
párhuzamos hossztengelyű, mai szóhasználattal: zártsorú, hézagosan zártsorú beépítésben álló
épületek. A város XIX. század végi, XX. század eleji középületei mellett így épültek a polgári
lakóházak is. Utóbbiakat a néprajzi szakirodalom, a fésűs beépítéshez képest merőlegesen
elforgatott beépítés okán „fordított” házaknak nevezi. Az utcával párhuzamos tömegű épületek
általában a településközpont környezetében találhatók, hamisítatlan mezővárosi hangulatot
teremtve.

A szocializmus
éveinek beépítései

A szocialista településfejlesztés új, a korábbinál korszerűbbnek gondolt beépítési módokat
erőltetett a településszerkezetre. Az általában modernista hangvételű épületek szabadonálló,
minden irányban körüljárható tömegükkel felborították az utcaképeket.
Az utcavonalat negligáló intézmények mellett megjelentek a telepszerű beépítési módok
iparosított technológiával épült lakóházaikkal, a hagyományos településszerkezet számára szinte
megemészthetetlen zárványokat hozva létre. Úgy a lakóépületek blokkos és paneles
technológiái, mint az intézmények vázas szerkezetei kevéssé voltak alkalmasak a környező
beépítésekhez való alkalmazkodásra merev raszterrendszerük okán, így az alkalmazott
technológiák műszaki velejárója volt a szoliter, szabadonálló beépítés. Természetesen a korszak
ipari, gazdasági létesítményei is szabadonállóan épültek nagyméretű telkeiken.
Úgy a XX. század utolsó negyedének nagy forgalmú intézményeire, mint néhány jelenkori –
elsősorban kereskedelmi funkciójú – épületre igaz, hogy településszerkezetbe, utcaképbe való
harmonikus illeszkedésük eleve lehetetlen az őket övező sivár parkoló felületek miatt.
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Fontos jellemzője a tradicionális telekhasználatnak, hogy a hagyományoktól idegen előkertes
beépítés ismeretlen, a lakóházak a legtöbbször az utcafrontra épültek. Az előkertes beépítések a
kertvárosi jellegű urbánus településkultúra képviselői, amelyek a polgári villaépítészet hatására
jelentek meg az 1900-as évek körül, de általánossá a XX. század második felétől váltak a
településen.
Magasság, szintszám, tetőidom
A városra a XIX. század közepéig túlnyomórészt a földszintes beépítés volt jellemző, ez alól csak
a templomok és a városközpont néhány jelentősebb épülete volt kivétel. A tetőidom a fésűs és
halmazos beépítések esetében utcára merőleges nyeregtető. A közterültre legtöbbször
deszkázott, vagy falazott oromfal néz, a tető kontyolása viszonylag ritka. A zártsorú házak
tetőgerince az utcával párhuzamos, tűzfalas kialakítású, a hézagosan zártsorú épületek sokszor
kontyolt nyeregtetővel fedettek. Bonyolult, túlformált tetőidomok nem voltak jellemzők, ezek csak
az eklektikával jelentek meg, illetve korunk építészetére jellemzők. A XIX. század utolsó
negyedétől épültek nagyobb közösségi épületek, amelyek újabb településképi hangsúlyokat
képeztek. Az intézmények, még ha emeletesek és szabadonállók is voltak, többnyire illeszkedtek
a településképbe magastetős tömegükkel. Az 1970-80-as évek településfejlesztése során épített
létesítmények, lakóházak zöme is többszintes. Az intézmények, egy, vagy kétemeletesek, a
lakótelepek, telepszerű beépítések legmagasabb házai három-négyemeletesek. Esetükben
tetőidomról általában nem beszélhetünk lévén legtöbbször lapostetősek. Csak a korszak végén
igyekeztek hagyományos megoldásokat alkalmazni, ekkor kerülnek fel újra a magastetők az
épületekre, bár sokszor kissé túlgondolt formában.
Az ipari, mezőgazdasági épületek magasságát, szintszámát mindenkor a technológiai
kötöttségek szabták meg elsősorban.
Településkarakter, helyi sajátosságok: utcakép, térarány, jellegzetes épülettípusok
Mezővárosi
településkép

Békés 1945. előtt a tradicionális alföldi mezőváros jellegzetes településképét mutatta. A
földszintes házak tömege felett az urbanizált településmag legfeljebb kétszintes intézményei,
azokon pedig a „katedrálisként” magasodó templomok tömbjei és tornyai uralkodtak. Az első
nagyobb méretű emeletes intézmények a XIX. század végén, majd a két világháború közötti
években épültek, így pl. a gimnázium. Ezek, ha építészetileg nem is mindig kiemelkedő, de
alapvetően a városképbe simuló építmények voltak, magastetős kialakítással, amelyek a
településképet nem rombolták, inkább újabb hangsúlyokat teremtettek. Kevésbé mondható el ez
az 1970-80-as évek örökségéről. A főleg két-három emeletes lapostetős épületek szakítottak a
korábbi hagyományokkal és minden áron egy újfajta városiasság szimbólumaként kívánták
felülírni a régit. Ugyanakkor magasságuk, környezetüktől elütő formálásuk elsősorban
közelebbről zavaró, a várossziluettet ma is inkább a templomtornyok és más vertikális tömegű
építmények uralják.

Utcaképek alakulása

A városközpontban változatosabbak, míg a mérnöki rendszerű utcahálózattal rendelkező
településrészeken rendezettebbek, ugyanakkor kevesebb váratlan meglepetést rejtegetők.
Tovább differenciálja a képet a telek beépítésének módja, eltérő hangulatúak az utcával
párhuzamos épületekből álló, zártsorú utcaszakaszok és a fésűs beépítésű, illetve halmazos
területek. Az utóbbiakban inkább falusias, míg előzőkben mezővárosi miliő érezhető.

A városkarakter
torzulásai

Amit a hagyományos településképhez a „szocializmus építése” hozzátett az a Békés
adottságaira, kialakult értékeire nem figyelő erőltetett „városiasítás” volt a maga emeletes, lapos
tetős blokkházaival. Persze, ebben az időszakban aligha számított életképesnek az a település,
amely nem mutatta fel a maga többszintes, iparszerű technológiával épülő lakóházait,
intézményeit. Hogy ezek agyonnyomják környezetüket és szinte megoldhatatlan gépjárműelhelyezési problémákat indikálnak, már másik kérdés.
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A városközpont szabadonálló modern épületei nem kívánnak utcaképet létrehozni, esetükben a
szoborszerű körüljárhatóság, az „áramló tér” a városépítészeti szándék. Nehezen gyógyítható
sebek a településszerkezetben, amelyek építésénél valószínűleg fel sem merült a tudatos
településformálás igénye, inkább a különféle urbanisztikai mutatószámoknak való megfelelés volt
a telepítés fő motivációja.
Törekvések egy
humánusabb
építészet jegyében

Nem tagadható, hogy a tervezők az 1980-as évektől kísérletet tettek az építési technológia
korlátainak oldására, a településkép lehetőség szerinti figyelembe vételével egyedi vonásokat is
felmutató épületek alkotására. A Széchenyi tér egyes lakóházai és az Áruház tömbje mutatja,
hogy erőfeszítéseik nem voltak teljesen hiábavalók. A korszak végének emblematikus építménye
a városban a Nevelési Központ, illetve annak Bodonyi Csaba megálmodta tornya, mely már a
posztmodern építészeti törekvések kifejeződése és máig izgalmas színfoltja Békés építészeti
arculatának. A torony és épület annak idején bejárta a hangadó építészeti orgánumokat,
többnyire pozitív felhangú kritikákat kapva.
Jól érzékelhető törekvés az Önkormányzat részéről, hogy építéssel járó intézményi beruházásai
során építészetileg értékes, a kortárs törekvésekkel paralel, ugyanakkor a hely szelleméhez
igazodó épületek szülessenek. Kiváló példái ennek a pozitív tendenciának az uszoda, vagy a
Békési Szociális Szolgáltató Központ, hajléktalanszálló épületei.
1.14.6 Az épített környezet értékei
1.14.6.1

A településtörténet
városfejlődést érintő
aspektusai

Településszerkezet történeti kialakulása, történeti településmag

A XIV. századi Képes Krónika 1046-ra vonatkozó adata szerint a pogánylázadások kulcsfigurája,
a még nomád jellegű törökös nevet viselő Vata Békés várából származott. A történetírók jelentős
részének feltételezése szerint Vata törzsi-nemzetségi vezető volt, pl. a Maros-vidéki Ajtonyhoz
hasonlóan, a békési vár tehát honfoglaló törzs vagy nemzetség központja lehetett. Biztosra
vehető, hogy a XIII. század elején már a királyi vármegye és főesperesség székhelye, vásáros
hely. Az addigra korszerűtlen ispánsági földvárak jelentős részét az 1241-42-es Tatárjárás
elsöpörte, így történhetett ez Békés esetében is. A vár nem épült újjá – pillanatnyilag helye is
ismeretlen –, a település jelentősége ezzel lehanyatlott, földesúri birtokba került. A XV.
században már Maróthy János hatalmas gyulai uradalmának egyik alközpontja, újra jelentősebb
hely, mezőváros, benne a birtokos kastélyával, megerődített birtokközpontjával.
A török uralom 1566-ban Gyula elfoglalásával vette kezdetét, Békés ún. „khász”, azaz a szultán
birtokát képező város lett. Ez a hódoltságon belüli viszonylag kedvező jogállás elindította Békést
a jellegzetes nagyhatárú alföldi mezővárosok sajátos fejlődési útján. A város magába olvasztotta
a környező elpusztult falvak területét, a pusztákon virágzott a nagyállattartás, ami biztosította a
település fejlődését a megváltozott körülmények közepette. A törökök palánkvárat építettek az
egykori Maróthy-kastély köré, amely a várossal együtt elpusztult a Tizenötéves háború harci
cselekményei, a krími tatárok pusztításai közepette. Békés a hódoltság évei alatt kisebb-nagyobb
megszakításokkal lakott maradt, a cezúrák ellenére a települési kontinuitás valószínűleg fennállt.
A Bécsi udvar hatalmas tartozásai fejében 1720-ban szinte teljes Békés megyét, közte Békést is
Harruckern János hadiszállítónak adományozta, így a település újra a gyulai uradalom részévé
vált. A honosított osztrák Harruckern báró jó földesúrnak bizonyult, aki sokat tett az elpusztított,
elnéptelenedett békési táj újraélesztéséért. A birtokszerző fiával Ferenccel fiágon kihalt a
Harruckern família a hatalmas uradalom leányágon öröklődött tovább, 1798-ban a Wenckheim
család bárói ága kapta meg.
Az alakuló megyegyűlést 1715-ben a városban tartották, amely a Rákóczi-szabadságharc után
hamar növekedésnek indult, az 1738-as pusztító pestisjárvány 1185 békésit ragadott el. Utóbbi
szomorú adat arra is utal, hogy a város lélekszáma ekkor már több ezer főre rúgott, a XVIII.
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század végére pedig elérhette a 10.000 főt. A többi alföldi mezővároshoz hasonlóan a fejlődés
záloga annak relatív szabadsága, földesúri befolyástól való viszonylagos függetlensége volt. A
mezővárosi jogállás, szemben a hagyományos jobbágysággal, önállóságra késztette a
települések társadalmát, ezzel sajátos kohéziót, egyedi szemléletmódot plántálva annak
lakosságába. A jellegzetesen alföldi, jellegzetesen magyar fejlődési út az agrártermelés bázisán
hozott létre városias településeket, noha a „klasszikus” földrajztudomány az ipari termelést tekinti
a városiasodás hagyományos alapjának. A XVIII. század végén kibontakozó agrárkonjunktúra
hatására az állattartás visszaszorult, a határ arra alkalmas részeit művelés alá vonták. Mivel a
növénytermesztés a gazda intenzív jelenlétét igényelte, a várostól akár félnapi járóföldre eső
birtokokon megjelentek az első szállások, megindult a határ vizektől kevésbé járt felének
tanyásodása.
A XIX. század utolsó harmadában forradalmi változások álltak be az ország közlekedési
hálózatában, mely folyamatok egyértelmű vesztesének tekinthető Békés. A nagytömegű áru
fuvarozásában addig meghatározó vízi szállítás helyébe a vasút lépett. A várost azonban
elkerülték a jelentős vasútvonalak, csak egy jelentéktelen szárnyvonalat kapott 1882-ben, s ezzel
közlekedésföldrajzi árnyékba került a rohamosan fejlődő vasúti csomópont, Békéscsaba mellett.
Mindez a mai napig erősen kihat a település prosperitására, noha mára a vasút primátusa a
múlté. A település gazdaságában a XX. század közepéig az agráriumé a főszerep, komolyabb
ipari üzemek csak az 1960-as évektől jelennek meg. Ebben az időszakban jelentős erőfeszítések
történnek Békés városi arculatának fejlesztésére, még ha a korszak döntéshozói szemében a
„város” fogalma kissé sematikus módon, ipari technológiával létesült épületek formájában
testesült is meg. Végül 1973-ban a település visszakapta városi rangját.
Békés településszerkezetének főbb
morfológiai
jellegzetességei

Békés utcahálózatát vizsgálva erőteljesen megmutatkozó kettősséget észlelünk. Élesen elkülönül
egymástól a szabálytalan és a szabályos, de legalább is szabályosságra törekvő utcavezetés
rendszere. Ez a kettősség Békés egyik legősibb építészeti öröksége. Kézenfekvő feltételezni,
hogy a különböző rendszerek egészen más korszakok, gazdasági, gazdálkodási viszonyok
emlékei. A térképre tekintve meglehetős pontossággal és következetességgel leolvashatók a
település kialakulásának fázisai. Az eltérő jellegű szerkezeti rendszerek kialakulásának relatív
kronológiája így könnyen meghatározható, amihez az írásos adatokat hozzárendelve abszolút
időrendet állíthatunk fel. Nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy a fennmaradt településszerkezet a
város történetiségének egyedülálló illusztrációja. Éppen ezért itt első sorban a szabálytalan,
illetve a halmazos jellegű településszerkezettel foglalkozunk, amely a Dél-alföldi tájon
meglehetősen ritkán fordul elő, szemben a város többi részének szabályosabb beépítésével.
A településszerkezet (valamint a „tájszerkezet”) fejlődését elsősorban az egymást követő katonai
felmérések térképszelvényei alapján kísérhetjük nyomon, amelyek a XVIII. század végétől (II.
József kora) három időpontban, közel hasonló szemlélettel készültek az egész országban.
Az I. katonai felmérés helyszíni munkái Békés térségében 1783-ban. A térképen kiválóan
azonosíthatók a városnak azon területei, amelyek szabálytalan szerkezetüket a mai napig
jobbára megőrizték. Ibrány területe északon nagyjából a mai Bartók utcáig terjed ekkor, Újváros
jelentős részén is házak vannak, ahogy a Belvárosban és Malomvég centrumhoz kapcsolódó
északi felén is, ahol a vízimalmok helyezkednek el. Bánhida legfontosabb szerkezeti tengelye
már ebben az időben is a jellegzetes hajlású Fülöp utca. Az észak-nyugat, nyugat és dél-nyugat
felől érkező utak a Fehér-Körös átkelőjénél futottak össze, nagyjából a mai híd helyén, onnan
haladnak tovább keletre a Fekete-Körösön keresztül. Az észak-déli irányban a Fehér-Körös két
partján elnyúló Békés kiterjedése a XVIII. század végén megközelíti a jelenlegit. A térkép
jelkulcsa alapján ekkor a földeket, melyeket a Körösök vízrendszerének mocsarai tarkítottak,
rétként, legelőként hasznosították, szántóföldi művelést az erek, vízállások közötti hátságokon
folytattak, míg a belterülethez nagy kiterjedésű szőlőskertek csatlakoznak. A térképészek több
kunhalmot, halmot is feltüntetnek a környéken, többük nevét is lejegyezték.
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Mint az előzőekből kitűnik Békés területén a települési kontinuitás a XVI-XVII. század folyamán
kisebb-nagyobb megszakításokkal fennállt. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint, hogy a török
hódoltság előtt feljegyzett városrész- és helynevek a mai napig élnek. A XVI. század elejéről
fennmaradt Forrozegh, Malomzegwcza, Banhydwcza, Bayvivo, Howazo utca neve, 1527-ben
említik először a Szent Pál malmot. 1579-ben Malom, Bánhíd, Forrószeg és Kastélszeg
elnevezésű részekről hallunk, míg 1665-ben már gyakorlatilag az összes ma élő békési
határnevet felsorolják: Deter, Csarna, Poad Domb, Telek Helei, Ludad, Fásmelléki, Murvahely és
Borosgyán. Egy 1798-ban történt birtokosztozáskor már megvolt mind az öt városrész:
Malomvég, Bánhida, Ibrány, Hatház és Újváros.
A lakosság időleges elköltözését követően a jelentősebb épületek, így pl. a templom, de a házak
romjai is fennmaradhattak és tájékozódási, kiindulási pontokként szolgáltak a településszerkezet
alakulásához. A természetföldrajzi környezet sem változott érdemben, vélhetően a telkek egykori
elrendezésére is utaltak nyomok. Feltételezhető ezért, hogy a településszerkezet legkorábbi

14. térkép: Az I. katonai felmérés kivágata

rétegei még a későközépkor, koraújkor századaiból származnak.
A II. József-kori I. katonai felmérés szelvényei már viszonylag pontos geodéziai adatok
felvételével készültek, így az ábrázoltak jó része azonosítható a mai utcahálózat elemeivel.
Rögzült már Ibrányban a mai Bocskai-Csíkos utca vonala, a központban a Petőfi utca, mely ekkor
még a vízimalmokhoz vezetett és Újvárosban a Csabai és Durkó utcák elődje. Az utcák enyhe
ívvel követik a folyómenti, megtelepedésre alkalmas hátság vonalát, hegyesszögben találkozva a
ITS DA Konzorcium

Békés Város Településfejlesztési Koncepciójának és Integrált Településfejlesztési Stratégiájának
Megalapozó Vizsgálata
HELYZETFELTÁRÓ- HELYZETELEMZŐ - HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZEK

122

„sarkokon”. A szerkezetnek ez a levél erezetére emlékeztető szétbomlása, majd összefutása az
alföldi halmazos eredetű településeken sokfelé megtalálható. A korszakban még nem indult meg
a hosszanti tengelyekre merőleges, ezeket összekapcsoló kisebb utcák kialakulása. A
belsőségtől keletre és nyugatra szárazmalmok sora állt, a Körös vízenergiáját vízimalmok
hasznosították.
A Körös-völgy XIX. század közepén végrehajtott vízrendezéséig igen kevés beépítésre alkalmas
terület volt, lényegében csak a halmazos szerkezetű magnak helyet adó hátság, amely a
vizenyős területek fölé magasodott. A település terjeszkedése tehát igen behatárolt volt, ami a
beépítés sűrűsödéséhez vezetett. Minden esetre egy bő fél évszázad alatt a partosabb részek
teljesen beépültek úgy.
A II. katonai felmérés szelvényeit 1864-ben mérték be. Feltűnő a tájszerkezet megváltozása,
megkezdődik a vízrendezés, noha a munkálatok még az elején tartanak, így továbbra is
meghatározó a mocsárvilág a településtől keletre.
A II. katonai felvétel már közel mai állapotában mutatja a történeti városmagot. A szabályosan
települt lakótömbök kialakulását a XIX. század első felére, közepére tehetjük, míg a halmazos
településmag kialakulása a XIX. század elejére már befejeződhetett, legalább is a struktúra főbb
elemeinek vonatkozásában. II. József kora óta a város elsősorban Bánhidától délre és keletre, a
Fekete-Körös régi medrétől keletre, illetve nyugati irányban Hatház területén terjeszkedett
mérnöki, geometrikus szerkezettel.
Halmazos
településszerkezet
kialakulása

Ibrány szerkezetileg sziget-szerű jellegéből fakadó öntörvényű, befelé forduló fejlődése
eredményezte az utcahálózatot. Kialakulásának időszakában a porták kerítetlenek lehettek a
szabálytalanul álló házak közötti csapások, ösvények helyén rögzültek idővel a mai utcák. Az I.
katonai felmérés rajzolói nem is ábrázolják a telkeket, noha pl. a Nyugat-dunántúli települések
esetében igen, s ez nem tekinthető puszta véletlennek, illetve pontatlanságnak. A kerített telek
tehát a későbbi idők fejleménye, amikor is a XIX. század folyamán az államigazgatás
kezdeményezte a tulajdonviszonyok pontos elhatárolását, a telekrendezést.
A Bocskai, Csabai és Durkó utcák I. katonai felmérésen még markáns tengelyként jelentkező
elődje a XIX. század közepére betagozódott a szinte hierarchia nélküli, homogén hálózatba,
amely az idők során egyre inkább cizellálódott. A telekaprózódás előrehaladtának megfelelően
újabb és újabb zsákutcák indulnak a lakótömbök belsejébe, mígnem egyesek át is törik azt. A
belső terek kialakulásának folyamata is kiválóan szemléltethető Újváros és Ibrány, de akár a
városközpont esetében.
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A szabad terület egyre zsugorodik, végül csak az egykori szárazmalom körüli kis térség marad
üresen és rögzül, mint közterület a telekhatárok rendezésekor. A Fehér-Körös medréhez kis
lejárók vezetnek, ami a víz és a vízi gazdálkodásnak a település életében játszott jelentős
szerepére utal. Az városmag belső tömbjeiben meglehetősen kis telkek alakultak ki, s ez arra
mutat, hogy az állattartás itt nem lehetett jelentős. A nagyarányú telekosztódás, illetve a
népesség ütemes növekedés tette szükségessé újabb területek beépítését.
Az eddig vázolt organikus fejlődéssel párhuzamosan, megjelenik a tudatos településépítészeti
tevékenység is Békésen. A katolikus és református templomok között elterülő főtér térfalai
egységes, zártsorú jelleggel épülnek ki, megkezdődik az alföldi mezővárosokra oly jellemző kis
kiterjedésű urbanizált városmag építészeti artikulálódása. Figyelemre méltó városépítészeti
törekvés a romantikus temetőkápolna szarvasi út tengelyében történő elhelyezése.
Az organikus jellegű fejlődést tehát a XIX. század közepén váltja fel a mérnöki tervezésű
geometrikus utcahálózat, amelyet az uradalom, vagy a vármegye földmérői tűzhettek ki.
A III. katonai felvétel 1884-85-ben készült szelvényein kisebb változások fedezhetők fel a
belterületen a korábbiakhoz képest. A beépített terület némileg nőtt, a házak sokkal
egyenletesebb és sűrűbb szövetet alkotnak, ami a népesség növekedésére utal. Újabb tömbök
jelennek meg elsősorban a hatházi városrész nyugati oldalán. A Körösök szabályozásával a
belterület kiterjedt az alacsonyabban fekvő részekre is ezek védelmére körtöltés létesült, kijelölve
a belsőség határát. Megjelenik a vasútvonal, amely meglehetősen idegen testként hatol be a
városszövetbe viszonylag közel hozva az állomást a központhoz.
16. térkép: A III. katonai felmérés
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A külterület Köröstől keletre eső részén szaporodnak a birtokosok majorságai, többjük
központjában a tiszttartói kúriával. A birtokközpontokat fasorokkal kísért dűlőutak kötik össze a
közép- és nagybirtok összességében rendezett képet sugall. A nyugati határrész legfontosabb
fejleménye a tanyásodás folyamatának előrehaladása, amely ekkorra már elérte a belterületet.
A XIX. század végére a centrumban felépülnek a legfontosabb helyi és állami középületek,
hivatalok, markánsabbá válik Békés központi funkciója.
A népesség ugrásszerű növekedésével elkerülhetetlenné vált újabb lakóterületek kijelölése. Amíg
erre hely volt, a város nagyjából koncentrikusan terjeszkedett, az újabb lakóterületek a
meglévőkhöz kapcsolódtak, szerkezeti aránytalanságok nem alakultak ki. Egyedül Décserkerttől
észak keletre, illetve Hatháztól észak-nyugatra alakultak ki a településszerkezetről leszakadó
településrészek. Utóbbi periférikus elhelyezkedésének azonban inkább társadalmi, mint a
városfejlődés szükségszerűségeiből következő okai voltak.
A XX. század második felének városfejlesztése már egészen új körülmények között ment végbe.
Míg ezt megelőzően Békés elsősorban „saját erejéből”, általában a meglévő szerkezetet
továbbfejlesztve növekedett, immár a „felülről diktált” erőltetett városiasítás korszaka következett.
Kétségtelen, hogy komoly fejlődés vette kezdetét, ez azonban néha kevés tekintettel volt a
kialakult állapotokra. Az új intézményekkel, lakóterületekkel idegen, tömbtelkes beépítési formák
jelentek meg a városközpontban, melynek hatására az utca és térfalak több helyen feloldódtak,
miközben a régi és új határvonalán keletkező roncsolt felületek kezelése elmaradt. Különösen
fájó a városközpontot ért drasztikus beavatkozás, amely az Élővíz-csatorna partján az ősi
településszerkezet feloldódásához vezetett.
A városiasodás természetesen az ipar megjelenését is magával hozta, az üzemek elsősorban a
közutak és a vasút közelségét keresve, addig jobbára beépítetlen területeket foglaltak el. Az ipari
és gazdasági területek, mint általában a városba bevezető fontosabb útvonalak mentén
telepedtek meg, ezek irányában széthúzva a településstruktúrát.
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Régészeti terület, védett régészeti terület, régészeti érdekű terület

17. térkép: Az igazgatási terület régészeti lelőhelyei

Forrás: Forster Központ

A folyókat, mocsarakat kísérő partosabb hátságok az írott és íratlan történelem során mindig
vonzották a megtelepedőket, a régészeti lelőhelyek is az egykori szárazulatokon csoportosulnak
az egykori vizek mentén. Békés régészeti múltja viszonylag jól feltárt és dokumentált, hiszen
Magyarország Régészeti Topográfiájának munkálatai a környéken már korán előrehaladtak. Az
igazgatási területen 2015-ben nagyszámú, 238 db régészeti lelőhelyet tart nyilván a Forster
Központ. A régészeti lelőhelyek védelméről az országos jogszabályok mellett a Helyi Építési
Szabályzat 113. §-a intézkedik, 1. sz. melléklete pedig megadja az egyes lelőhelyek által érintett
földrészletek listáját.
A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (a továbbiakban Kötv.) értelmében,
a nyilvántartott régészeti lelőhelyek e törvény erejénél fogva általános védelem alatt állnak.
Kiemelten-, ill. fokozottan védett lelőhely a város területén a Kastély-zug. A lelőhelyek között 25
halom található.
A Kötv. értelmében valamennyi terület, természetes vagy mesterséges üreg és a vízmedrek azon
része, amelyen, illetve amelyben régészeti lelőhely előkerülése várható vagy feltételezhető
régészeti értékű területnek minősül. Az azonosított régészeti lelőhelyek mellett, a város
közigazgatási területén azonosítatlan lelőhelyek is ismertek. Békés területén kevés szakszerű
régészeti feltárásra került sor; ennek megfelelően, a szakemberek munkája legtöbbször
terepbejárásra korlátozódott.
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Védett épített környezet, a helyi egyedi arculatot biztosító építészeti
jellemzők

Elpusztult falvak a
határban

A település igazgatási területén jelenleg nem találunk a XVIII. századnál korábban létesült
fennálló épületet. A régészeti lelőhelyek között azonban akad néhány telepnyom, ahol a talajon a
középkori települések helyére utaló tégla és cseréptörmelékes rétegek megfigyelhetők, így pl.
régészetileg azonosították a középkori Hidas, Diter, Csarna, Verebes, Iga, Csatár, Dánfok
falvakat.

Kunhalmok

Ha nem is nevezhetők épületnek, de mindenképp a tudatos emberi környezetalakító tevékenység
legelső, máig fennmaradt emlékei a tájon a bronzkor elejéről származó kunhalmok, kurgánok. A
földpiramisok általában egy-egy törzs, nemzetség kiemelkedő személyiségének sírja fölött
emelkedtek, de voltak közöttük sírokat nem tartalmazók is, valószínűleg egyéb kultikus
funkcióval. A sokszor meglehetősen nagyméretű halmok létrehozása, a kor technikai
színvonalán, csak a teljes közösség összefogásával volt megoldható, így megbecsülendő
emlékei távoli őseink, hitük „hívószavára” tett erőfeszítéseinek. Napjainkra több kurgán
jelentősebb maradványai ismertek, így a Bódisné-halom, Nagy Maté-halom, Határ-halom, stb., az
igazgatási területen régészetileg azonosíthatók száma összesen mintegy 25 db. „Halommező”
található a mezőberényi út két oldalán, ahol jelenleg már csak 6 kiemelkedés van és eddig
nyolcat hordtak el földmunkák során. A kurgánok, laponyagok a későbbiekben más funkciót is
betölthettek, leggyakrabban határhalmokként (ld. békési Határ-halom) „hasznosították” őket, vagy
a települések templomai épültek fel rajtuk.

Az ispáni vár rejtélye

Békés történetének legizgalmasabb rejtélye az ispánsági vár holléte. Helyét korábban a
kastélyzugba feltételezték, de itt csak a XV. századi Maróthy-kastély és a török palánkvár
nyomait találták eddig.

Templomok

A település legidősebb álló épületei a templomok. A városban három XVIII. századi barokk
eredetű templom van, melyek párnatagos toronysisakjukkal a városkép meghatározói. A
katolikus, református és az ortodox templom a hazánkban megszokott homlokzati középtornyos
épülettípus képviselői. A református istenháza jellegzetessége a Dél-alföldi mezővárosokban
gyakori körüljáró erkély a tornyon. Az utóbbi épület homlokzati architektúráját túlnyomórészt
klasszicista építészeti elemek, mindenek előtt a négyoszlopos bejárati portikusz határozzák meg.

Az uradalom
építkezései

Lakóépületek

A Harruckern család magvaszakadtával a Weinckheim família lett Békés legfőbb birtokosa. A
Wenckheim birtok intézőjének egykori lakása a Széchenyi téren álló jellegzetes későbarokk-copf
stílusú épület. Az épület tagozatai erősen emlékeztetnek a gyulai kastély homlokzatán
megfigyelhető szintén copf díszítőelemekre.
Jellemző, hogy a központ fontosabb épületei általában az utcavonallal párhuzamosan épültek,
hiszen telkük utcafrontja jóval szélesebb volt, mint a jobbágyportáké. Ez utóbbiak döntően
utcavonalra merőleges, „fésűs” beépítésben álltak, ma ezeket oldalhatárosnak neveznénk, de ez
a terminológia a telekrendezések időpontját megelőzően kevéssé értelmezhető, tekintettel a
telekhatárok, tulajdonviszonyok képlékenységére. A jobbágyi sorban élő lakosság túlnyomó része
hagyományos, egytraktusos szoba-konyha-kamra elrendezésű, háromosztatú parasztházakban
élt. Ezek szinte kivétel nélkül földfalazatúak voltak. Elképzelhető, hogy több ilyen – a
jobbágyfelszabadítás korát megelőző – ház található még, de ezek azonosítása tipológiai alapon
igen nehéz, tekintve, hogy a típus az 1950-es évekig általános volt. A főhomlokzatot legtöbbször
két, jelentősebb épület esetén három ablak tagolta, az oromzat kialakítása változó volt, de
kontyolt tetővel ritkán fordul elő. Békésen leggyakoribb az ún. lopott tornác. A sajátos Békés
megyei építészeti tradíciót megtestesítő előtornácos, podsztyenás házaknak is gyönyörű helyi
példáival találkozhatunk. A klasszicizmus hatása mutatkozik meg egyes házak erőteljes falazott
tornácoszlopain, pilaszterein, míg a barokk befolyását a hullámos lezárású oromzatok jelzik. A
telek utcai frontjának kerítésében alakították ki a porta nagykapuját a fogatok számára. A lakóház
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folytatásában épültek az istállók és gazdasági épületek. Egyes esetekben ezek a lakóépülettől
külön egységben is állhattak.
A földesúri befolyás megszűntével az 1850-es évektől minőségi változás történt a széles
néprétegek lakáskultúrájában. A kibontakozó falusi kisipar korszerűbb szerkezeteket honosított
meg, kialakult a helyi építőipar, természetesen szintén kisipari keretek között. Noha nyilvánvaló,
hogy egyes, „ügyeskezű” ezermesterek már korábban is szakosodtak kőműves- és általában
építőipari munkákra, de alapvetően másodlagos tevékenységként segítettek be egy-egy házépítő
kalákába, a kivitelezés döntően házilagos volt, megfelelően a háztartások önellátó jellegének. Az
1800-as évek utolsó felének paraszti mesterei már főtevékenységként, szakmaszerűen
foglalkoztak az építkezésekkel, még akkor is, ha emellett földet műveltek. Hatványozottan igaz ez
a szakirányú tanulmányokat is folytatott pallérokra, építőmesterekre. Mindez a lakóházak, az
alkalmazott szerkezetek korszerűsödését hozta magával, annak ellenére, hogy az épülettípusok
jó része alapvetően változatlan maradt, túlnyomórészt a háromosztatú parasztházak változatai
épültek. A polgári építészet hatására a XIX. század utolsó harmadában kezdtek elterjedni a
módosabb gazdák körében a földszintes cívisházak, amelyek néha tekintélyes szárazkapuval
épültek. Ezek a magyar mezővárosi építészet legjellegzetesebb háztípusába tartoznak. Az
életmódbeli differenciálódásnak megfelelően több változata is kialakult. Általában utcai szárnyuk
két, vagy háromtraktusos, udvarra beforduló részük egy, tornác meglétekor kéttraktusos.
A téglaépítészet megjelenésével, illetve a polgári, városi épületek hatásával magyarázható a
homlokzatképzések gazdagabbá válása a XIX. század második felében.
A házak homlokzatának megjelenését két tényező befolyásolja általában: a beépítés módja és a
homlokzatképzés anyaga. Attól függően, hogy utcára merőleges, vagy azzal párhuzamos az
épület fő tömege vertikális, illetve horizontális jelleg dominál.
A vertikális jellegű, utcára oromzatával forduló házak homlokzatánál az építőknek meg kellett
oldaniuk az oromzat megfelelő kiképzését is, míg ez a horizontális jellegű homlokzatoknál
értelemszerűen nem vetődik fel. Az oromzatok épülhettek deszkázattal és falazva, díszük
elsősorban a padlásszellőzők kiképzése, illetve a deszkázat.
Utcával párhuzamos zártsorú, vagy hézagosan zártsorú beépítéseknél az ablaktengelyek
ritmikus kiosztása határozza meg elsősorban az épület arányait.
A legkorábbi épülettípusokra a népi (divatosabb kifejezéssel: vernakuláris) építészet rendkívül
kiérlelt arányrendszere jellemző. Díszítésük mértéktartó, főleg a nyíláskeretezésekre és az
oromzat deszkázatának és a faszerkezeteknek fűrészelt díszítésére korlátozódik. A legtöbb
esetben azonban a szerkezet és funkció tökéletes összhangja adja az esztétikai hatás döntő
részét. A polgári, városi épületek hatásával magyarázható a homlokzatképzések gazdagabbá
válása a XIX. század második felében. A klasszicizmus és romantika, valamint a szecesszió
korának díszítményei egyedibbek, míg a historizáló-eklektikus stíluskorszakból származó házak,
az azokon alkalmazott vakolatdíszek, részletek hasonlóak az ország más településein található
egykorú alkotásokhoz. Ezek a múlt században közkézen forgó mintakönyvek alapján készültek. A
szecesszió hatásait mutató házak díszítése már sokkal egyedibb, így ezeket tipologizálni nehéz.
Az épületek egy csoportján kitűnően megfigyelhető, hogy a jó arányú míves asztalosszerkezetek
önmagukban is dekorálják a házakat anélkül, hogy bármilyen egyéb tagozatot alkalmaztak volna.
Fontos ezt hangsúlyozni manapság, amikor az igénytelen és aránytalan osztás nélküli műanyag
és egyéb nyílászárók dömpingjét tapasztaljuk.
A különféle akadémikus (elsősorban eklektikus, illetve szecessziós) stílusjegyek alkalmazása a
jellemzően paraszti életformára „szabott” lakóházakon jól példázza a folyamatot, ahogyan a
városi stílusirányzatok megihletik a falusi, mezővárosi építészetet és bizonyos formai, stiláris
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elemek alkalmazására ösztönzik, anélkül, hogy az épületek struktúrájában jelentősebb
változásokat indikálnának.
Középületek

Jellemzően a klasszicizmus, majd a kisvárosi eklektika és szecesszió stílusjegyeit hordozó, a
lakóterületek döntően fésűs beépítésű lakóházaival ellentétben utcával párhuzamos tetőidomú,
zártsorú, illetve hézagosan zártsorú beépítésben álló építmények. Legjelentősebbek közülük a
Széchenyi tér körzetében található klasszicista református iskola, az eklektikus városháza és
városi bérház, a szecessziós Dübögő-hotel.

Településszerkezeti
örökség

Az épületek mellett kiemelkedő emlékei Békés történetiségének az eltérő utcaszerkezetű,
beépítési jellegzetességű településrészek. A szabálytalan szerkezetű városrészek – elsősorban
Ibrány és Újváros - zömmel íves vonalvezetésű utcáiban az egyes épületek feltárulása, a rálátási
szög folyamatosan változik a szemlélő előrehaladtával. Ezáltal az utcaképek egyes szakaszai
rendkívül dinamikusan, lépésről-lépésre bontakoznak ki, folyamatosan ébren tartva a figyelmet. A
bordás szerkezeti elemeket összekötő mellékutcákban viszont nem várt, „hirtelen”
teresedésekkel, utcabővületekkel, akár derékszögben is megtörő vonalvezetéssel találkozunk. A
szerkezetnek a megszokottól eltérő tulajdonságai a térfalat alkotó legegyszerűbb épületet is
különleges térbeli szituációba helyezhetik, a látvány nélkülözhetetlen részévé téve lakóházat, de
akár kerítéskaput, vagy a mikroarhitektúra elemeit.
A ma emberének szemével járva a településmag és a közvetlenül csatlakozó területek girbegurba utcáin, váratlanul előbukkanó teresedésein elsősorban azok festőisége, sajátságos
hangulata ragadja meg a szemlélőt. A városközpont település-építészetének ezek a sajátságos
értékei több évszázad organikus fejlődésének rekvizitumai. Kialakulásukról azonban tudnunk kell,
hogy a kor emberét esztétikai, településépítészeti megfontolások aligha vezették, esetleg
nagyobb középületek, templomok elhelyezésénél, amit ma láthatunk, azok pusztán praktikus és
teljesen profán szándékok megtestesülései, a „józan paraszti gondolkodás” vezette tudatalatti
településépítészet alkotásai. Látni fogjuk, hogy minden kedves kis tér, apró kiszögellés
valamilyen teljesen egyszerű funkcionális, vagy topográfiai kérdésre adott lehető legegyszerűbb
válasz. Ezen egyszerű válaszok sokasága adja a sokszor labirintus-szerűen bonyolultnak tűnő
hálózat összességét. Az előbb „településépítészetről” beszéltünk, de kérdés, hogy építészetről
van-e szó igazán, hiszen az építészet tudatos, esztétikai megfontolásokat is felvető gondolati
tevékenység „terméke”. A halmazos jellegű településmag inkább egy életforma emléke, ami attól
szép, hogy őszinte és ösztönszerű.

Halmazos szerkezet
főbb alaktani
jellemzői

A halmazos településszerkezet a legkülönfélébb morfológiai elemekből épül fel, alább ezeket a
kisebb részleteket vizsgáljuk. Leginkább a különféle teresedéseket emeljük ki, amelyek leginkább
„felelősek” az öregfalu sajátos hangulatáért.
„Kapuk”: A települések palánkjának kapui előtt vagy mögött, illetve a folyóvízi átjáróknál,
kikötőknél alakultak ki, sokszor nem is terek csak az egy pontban összefutó több utca
közlekedése által megkívánt teresedések. Jellemzői a hegyes összemetsződésű utcasarkok és
telekhatárok, a háromszögű térforma. Példája az átkelőhelynél szétágazó/összefutó Ady utca,
Szarvasi út, Csabai út csomópontja. Tipológiailag ide tartoznak a bordás úthálózati elemek
elágazásai is pl.: a Csabai út, Durkó utcák elágazása.
„Belső” terek: A szerkezetileg frekventált hálózati elemek közötti lakóterületek belsejében, azoktól
elhúzottan kialakult teresedések. Az utcán járva váratlanul tűnnek fel és meglepnek
intimitásukkal, amely viszonylagos zártságuk eredménye. Létrejöttük magyarázata valamely
egykor nagy fontosságú, ma már nem álló építmény, topográfiai elem, amely valaha e
teresedéseken állt. Lehetett ez szárazmalom, közkút, kovácsműhely, vízállás, stb. Példái az
Újvárosban találhatók.
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Sarokutcák: Jellegzetes derékszögben megtörő utcaforma, kialakulása kétféle módon
történhetett. Békésen legjellegzetesebb a Gyűrű utca kettős törése, ahol jól megfigyelhető, ahogy
a zsákutca kezdi áttörni a telektömböt, de egy porta az „útjában van”, ezért 90-os fordulattal tér
ki. A sarokutca kialakulásának másik útja mikor egy nagyobb –esetleg mára elpusztult épületet
kerül meg.
Utcabővületek: Általában hasonlóan jönnek létre, mint a „belső” terek, de sokszor kialakulásukat
egy-egy telek jobb megközelítése indokolja. Bizonyos esetekben a már kialakult
tulajdonviszonyok tiszteletben tartása teszi szükségessé az utca bővítését, vagy szűkítését.
Sokszor két utca elágazásánál, találhatók és kialakulásukat forgalmi szempontok motiválták,
magyarán: a két útirány közötti „kitaposások” rögzültek közterületként.
Zsákutcák: Ibrány és Újváros igen régi eredetű lakóterülete földrajzilag behatárolt volt, hiszen az
árvízszint feletti magasság szabta meg a folyók szabályozásáig a beépíthető terület nagyságát.
Ez a természetes korlát a népesség szaporodásával a telkek osztódásához vezetett. A belső
helyzetű telkek feltárására utcák indultak, amelyek – ha kellő idő állt „rendelkezésükre” –
áttörhették a tömböt, ellenkező esetben viszont zsákutcaként „rekedtek meg” fejlődésükben.
Zugok: Ha egy újonnan létrejövő telek, házhely viszonylag közel volt valamely már meglévő
utcához, az ún. nyeles telekhez hasonló képződmény jött létre. Az ennek feltárását biztosító
szolgalmi sáv idővel közterületté vált.
Szigettelkek: A bordás szerkezeti elemek elágazásánál épült, még kerítetlen ház saját használati
zónája körüli közlekedési, útlerövidítő csapások közterületekként rögzültek, minden oldalról
utcával véve körül a portát, amely később tovább osztódhatott. Ma már Békésen nincs ilyen
telekszituáció, de a II. és III. katonai felmérés szelvényein még megtalálhatók.
1.14.6.4

Világörökség és világörökségi várományos terület

Az Országos Területrendezési Terv módosítása értelmében 2014. január 1-i hatállyal Békés
teljes igazgatási területe világörökség és világörökség várományos terület övezetébe tartozik. Az
országos övezetbe történő besorolás alapja a magyarországi tájházrendszer világörökségi
várományos státusza. A tájházrendszer egyes elemei Békésen vannak, a város fontos szerepet
játszott a tájház-mozgalom elindításában. Az övezetre vonatkozó előírásokról az 1.3.1. fejezet
tartalmaz további részleteket.
1.14.6.5

Műemlék, műemléki együttes

A városnak jelenleg 23 országosan védett műemléke van. Ezek közül a két Durkó utcai gazdaház
épületegyüttesnek tekinthető. A 23 műemlék, ha országos viszonylatban nem is igazán
számottevő mennyiség, a régió településeihez mérten azonban a műemlékekben relatíve gazdag
települések közé emeli Békés városát. A műemlékek között arányában jelentős a népi építészet
emlékeinek száma. A Településrendezési Terv szerkezeti és szabályozási tervlapjai jelölik a
műemlékeket. A nyilvántartott műemlékek az alábbiak:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Széchenyi tér
Durkó u. 8.
Durkó u. 10.
Kossuth u.
Petőfi u. 1.
Petőfi u. 41.
Széchenyi tér
Kispince u. 44.
Jantyik M. u. 5.
Jantyik M. u. 6.
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Ref. templom
Gazdaház
Gazdaház
Ortodox templ.
Ref. Kollégium
Iskolamúzeum
Rk. templom
Gazdaház
Jantyik-ház
Benczúr-ház

hrsz.: 60
hrsz.: 2387
hrsz.: 4735
hrsz.: 4018
hrsz.: 793/2
hrsz.: 816
hrsz.: 2
hrsz.: 5820/3
hrsz.: 5626
hrsz.: 5640

műeml. törzsszám: 777
műeml. törzsszám: 760
műeml. törzsszám: 761
műeml. törzsszám: 767
műeml. törzsszám: 771
műeml. törzsszám: 774
műeml. törzsszám: 778
műeml. törzsszám: 9124
műeml. törzsszám: 763
műeml. törzsszám: 764
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Jantyik M. u. 3.
Kossuth u. 34/1.
Nyíri u. 16.
Petőfi u. 4.
Szabó D. u. 37.
Széchenyi tér
Széchenyi tér 4.
Széchenyi tér 6.
Szarvasi út
Petőfi u. 2.
Teleky u. 1.
Ady Endre u. 1.
Szarvasi út 15.

Óvoda
Polgárház
Lakóház
Polgárm. Hiv.
Lakóház
Feszület
Városi bérház
Tiszttartóház
Temetőkápolna
Városháza
Ref. lelkészlak
Zsinagóga
Kosárfonó iskola

hrsz.: 5640
hrsz.: 5429
hrsz.: 5765
hrsz.: 2246
hrsz.: 645
hrsz.: 2
hrsz.: 2236
hrsz.: 2240
hrsz.: 3722
hrsz.: 2245/1
hrsz.: 698
hrsz.: 4013
hrsz.: 3504
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műeml. törzsszám: 765
műeml. törzsszám: 769
műeml. törzsszám: 770
műeml. törzsszám: 772
műeml. törzsszám: 776
műeml. törzsszám: 779
műeml. törzsszám: 780
műeml. törzsszám: 781
műeml. törzsszám: 9073
műeml. törzsszám: 9099
műeml. törzsszám: 9461
műeml. törzsszám: 9966
műeml. törzssz.: 10041

Békésen nincsen országosan védett történeti kert. Helyileg védett történeti kert az Erzsébet-liget
és a Jantyik M. u. északi része. Településkaraktert meghatározó értékei miatt védett a Szarvasi
úti izraelita temető.
A város területén kijelölt műemléki környezetként nyilvántartott a Református templom
környezete. Ezen túl „ex lege” műemléki környezetnek minősülnek a műemléki védetté
nyilvánított objektumokkal közvetlenül határos ingatlanok, közterületrészek és a
közterületrészekkel határos ingatlanok.
1.14.6.6

Nemzeti emlékhely

Az igazgatási területen nincs nyilvántartott nemzeti emlékhely.
1.14.6.7

Helyi védelem

Békés város kiemelt figyelmet fordít történetének tárgyiasult és immaterális emlékeire, ennek
bizonysága, hogy a Képviselő-testület önálló helyi védelmi rendeletet is alkotott. A település
hatályos Településrendezési Terve (Optimunka Bt., Csaba Márton 2006.) az Örökségvédelmi
Hatástanulmány (2004.) alapján kijelöli a helyi védelemben részesített objektumokat. Az 57
egyedileg védett tétel a település kül- és belterületén található (48 épület, építmény, 9
műalkotás), melyek védelméről a Helyi Építési Szabályzat 113. §-a intézkedik. A HÉSz azonban
nem fogalmaz meg lényegi előírásokat a védelem szabályozását az önálló helyi védelmi
rendeletre bízza.
Az egyedi védelem mellett a Településrendezési Terv helyi utcaképi védelemben részesíti a
Petőfi, Jantyik, Durkó, Kossuth utcák egy-egy szakaszát.
A halmazos településszerkezet védelméről is gondoskodik a dokumentum, értékvédelem alatt áll
Ibrány és Újváros városrészek halmazos településszerkezete és Bánhida Rákóczi utcától
nyugatra eső bordás településszerkezete. Hasonlóan az országos védelemhez, a helyi védett
emlékek között is magas a népi építészeti alkotások száma, megfelelően a sajátos békési
építészeti hagyományoknak.
Békés város Képviselő-testületének 3/2000. (II. 18.) rendelete az „építészeti értékek helyi
védelméről” a helyi védelem elsődleges jogforrása a településen. A rendeletben még 53
egyedileg védett objektum szerepel (felsorolásuk a mellékletben) a négy évvel későbbi
Örökségvédelmi Hatástanulmányban már csak 48, utóbbiban az utcaképi védelemre javasolt
szakaszok száma is lényegesen kisebb. A helyi védelmi rendelet védettségi kategóriái:
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Helyi területi védelem - településszerkezet (utcahálózat, telekszerkezet, beépítési
mód, az építési vonal, településszerkezeti szempontból jelentős zöldterület vagy
növényzet),
Helyi területi védelem - településkép (külső településkép, belső településkép,
utcakép),
Helyi területi védelem - település táji környezete (a település megjelenése a tájban,
hagyományos művelési mód, növényzet és természetes környezet),
Helyi területi védelem - településkarakter (a településszerkezet, a településkép
elemei, formái, anyagai, színvilága együttesen),
Helyi egyedi védelem - építmény (épület és műtárgy), vagy ezek együttese
egészére vagy valamely részletére (anyaghasználat, szerkezet, színezés stb.),
Helyi egyedi védelem - az építményhez tartozó földrészletre és annak jellegzetes
növényzetére,
Helyi egyedi védelem - szobor, képzőművészeti alkotás, utcabútor védelmére,
Helyi egyedi védelem - egyedi tájérték.
A rendelet jelentősége, hogy városi pénzalapot hoz létre a helyi örökségvédelmi többletköltségek
fedezésére.
A város területén védelem alá helyezett bő félszáz egyedi objektum és néhány utcakép,
kiegészülve a 23 műemlékkel csak a „jéghegy csúcsa”, a városkaraktert meghatározó történeti
épületek száma ennek sokszorosa. Ezek, tehát a város egészének, történetiségének megőrzése
a cél, a legértékesebb épületek hivatalos védelme ehhez csak eszköz, útmutató lehet. A múlt
alkotásai időhöz és helyhez kötik a ma építészeti produktumait is. A genius loci hordozói,
eltűnésükkel olyan érték megy veszendőbe, melynek pótlása semmilyen archaizálással,
hamisítással nem lehetséges, egészen addig, míg az "új"-ból "régi" nem lesz. A történeti
épületállomány, köztük elsősorban az ezek tömegét adó magántulajdonú lakóingatlanok
megőrzésének azonban több buktatója is van jelenleg.
Mindenek előtt: az utóbbi évek lakástámogatási, hitelezési, finanszírozási rendszere
éppen nem kedvez az örökségvédelemnek. Amíg sokkal jobban megéri új épületet
emelni a régi felújítása, korszerűsítése helyett, a helyi – országosan nem védett –
épített örökség napjai meg vannak számlálva. (Érdemes itt megjegyezni, hogy több
országban a történeti épületállomány megújítását az állam adókedvezményekkel
honorálja.)
A tulajdonosok nem ismerik fel az értékeket. Ez különösen az Alföldön jelentős
probléma, ahol erősen tartja magát az a – sokszor „hivatalos helyekről” is
hangoztatott – vélekedés, hogy a táj értékes örökségi elemekben szegény, holott pl.
a magyar mezővárosi kultúra emlékei, amellyel a magyarság szinte egyedüliként
járult hozzá az urbanisztika egyetemes történetéhez, mind az alföldi területeken
találhatók.
A fenti kérdéssel összefüggő probléma, hogy a még fennmaradt, nem átalakított
emlékek tulajdonosai, használói legtöbbször idősek, illetve a leginkább tradicionális
életmódot élők, akik öreg házaikban a szegénység, elmaradottság jelképeit látják, és
ha lehet, az első adandó alkalommal megszabadulnak attól.
Ugyanakkor, a közvélemény legtöbbször nem is szerez tudomást egy-egy objektum,
terület védettségéről, hiszen azokat a legritkább esetben jelölik meg.
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Fontos és el nem tagadható objektív körülmény, hogy a történeti értékű
épületállomány jelentős része könnyen pusztuló építőanyagból, sokszor földfalazattal
épült, amelynek rekonstrukciója általában körülményes. Nem szólva arról, hogy
egyes építőanyagok (pl. jó minőségű nád) beszerzése lehetetlen, vagy
megfizethetetlen és hiányzik a tradicionális szakmai tudással rendelkező munkaerő
is.
A leírt materiális és mentális okok egyikének jelentőségét sem szabad alábecsülni. Amíg a
tulajdonosok legalább részben nem kompenzálhatók, vagy nem tehetők anyagilag érdekeltté egyegy épület megmentésében, sőt az kifejezetten ráfizetéses egy új építéssel szemben, addig csak
a történeti értékek iránt érzékeny tehetősek „passziója” marad egy-egy lakóház korhű fejújítása,
azoké, akik hajlandók és képesek megfizetni az őket körülvevő „történeti levegő” árát. Ma még
azonban nem ez a jellemző, ami újra csak a „propaganda” jelentőségét húzza alá. Nem elég
tehát védelem alá helyezni valamit, azt a közvélemény tudomására is kell, hozni akár helyi
kiadványok, füzetek, akár pl. kiállítások formájában, de a helyi védelem tényét rögzítő tábla
elhelyezésével is az objektumon, ami esetleg büszkévé teheti a tulajdonost ingatlanának deklarált
történeti, építészeti értékére.
Némi reményre jogosít fel, hogy minden rendű és rangú területfejlesztési koncepció és stratégia
kimondja ma már az épített és természeti környezeti örökség védelmének elsődlegességét.
Egyes támogatások felhasználhatóságának is feltétele, hogy az az örökségvédelem céljait
szolgálja.
1.14.7 Az épített környezet konfliktusai, problémái

Negatív változások a
településképben a
XX. század utolsó
harmadában

Békés településképének jellege az 1970-80-as évek erőltetett városfejlesztésének
következményeként változott meg drasztikus módon. A várossziluettet addig lényegében a
földszintes, zömében fésűs beépítésű lakóépületek tömege és a városközpont felettük uralkodó,
általában egy szinttel magasabb középületei, illetve az ezeket mintegy megkoronázó
templomtornyok határozták meg. A jellegzetesen alföldi, centrum felé sűrűsödve emelkedő
látványt csak itt-ott színesítette egy-egy nagyobb tömegű építmény, mint pl. az állomás, a malom,
vagy a kórház.
A „minden áron várost akarás” olyan épületek, beépítések sorát eredményezte, amelyek
szakítottak a hagyományokkal, úgy építészeti, mint településszerkezeti szempontból. Építészeti
formálásuk, „stílusuk”, beépítési módjuk és szintszámuk mind éles törést jelentenek a
településszövetben, a település és utcaképekben.
A legnehezebben gyógyítható sebeket a település méretével, jellegével, szerepkörével nehezen
indokolható téglablokkos technológiával épült telepszerű lakóterületi fejlesztések okozták. Ezek a
mai napig furcsa zárványokat képeznek a településszerkezetben, a hagyományos és telepszerű
beépítés határai rendkívül élesek maradtak, tompítások nehéz feladat, amelyet ennek ellenére
mindenképp meg kell kísérelnie a jövő városfejlesztésének.
Természetesen, a Rendszerváltás előtti évtizedek átlagépítészetének gyermek-betegségei is jól
tanulmányozhatók a város utcáin, de ez nem tekinthető helyi jellegzetességnek, az ország szinte
minden településére igaz. Gondolunk itt a sátortetős kockaházakra, a később megjelenő
emeletes „villákra”, a kereskedelmi-vendéglátó létesítmények igénytelen épületeire, vagy az
üzemi funkciókat szolgáló telepek „szokásos” rendezetlenségére.

Jelenkori tendenciák

A korunk városaira, falvaira jellemző rendkívül kedvezőtlen építészeti és esztétikai tendenciák
erőteljesen és sok esetben visszafordíthatatlanul nyomják rá bélyegüket a településképre. Míg
korábban a történeti értékű lakóterületek lepusztulása volt jellemző, ma teljes átépítésük dominál.
Ez utóbbi tendencia viszont legtöbbször az emlékek teljes pusztulását jelenti, hiszen a korábban
tapasztalható általános állagromlás, elvben nem – vagy jóval lassabban fenyegetett az emlékek
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teljes megsemmisülésével, mint a bontás és átépítés. A védelemre még érdemes történeti
épületek, emlékek száma tehát rendkívüli módon fogyatkozik. Ebben a legnagyobb baj, hogy a
kortárs tömegépítészet nem képes a századokkal ezelőttihez hasonló megbízható színvonalat
produkálni és pótolni az elveszett értékeket. Szaporodnak a mind építészeti világában,
minőségében és méreteiben igen heterogén épületek, és – az előbbiek folyományaként – a
diszharmonikus utcaképek. Sajnos, jellemzőek a magyar környezeti kultúra és építészet
hagyományaitól mind formálásukban, mind színvilágukban, arányrendszerükben,
anyaghasználatukban elrugaszkodott, a valós igényekhez képest rendkívül túlméretezett
lakóházak is. Míg a 60-80-as években a sátortetős kocka-, majd később az „integetőerkélyes”
tekintélyházaktól kellett városainkat, falvainkat félteni, mára a kis Hollywoodok és Disneylandek
kialakulásának igencsak reális veszélye fenyeget. A Rendszerváltás előtt szokásban lévő
„egyenházak” és sematikus, de legalább egyöntetű, utcaképek után tehát itt is megjelentek a
gazda anyagi lehetőségeit minden áron tükrözni hivatott épületek, a hazai építészeti
hagyományoktól teljesen idegen, terpeszkedő, vagy alacsony hajlású tetővel fedett ún.
„mediterrán típusú” lakóházak, vagy a német és osztrák folyóiratok kissé steril és
környezetidegen megoldásai. A környék építési hagyományait felvállaló és alkotó módon
továbbfejlesztő újabb épület kevés található, bár az Önkormányzat igyekszik jó példával elől járni.
Jellemző hibák

Külön fel kell hívni a figyelmet az alumínium és bádog kerítéskapuk felettébb káros divatjára és a
magyar történeti épületállomány „rákfenéjére”: a kőporos vakolatra. Számtalan, rosszul színezett,
a kőporozás generálszószával nyakon löttyintett értékes, régi épület található még, amelyek a
homlokzati felületképzés finomítása után a falu- és utcakép értékes elemeivé válhatnak. Nem
kevesebb kárt okoznak a tulajdonosok a nyílászárók cseréjével. Nagyon ritka az épületek
jellegéhez igazodó asztalosszerkezet, a mind megjelenésében, mind szerkezeti tulajdonságait
tekintve kifogásolható műanyag termékek dominálnak.

Autós kereskedelmi
létesítmények
városképromboló
hatása

Az elmúlt éveknek a településkép negatív megváltozását eredményező folyamataiban nemcsak a
„magánerő” vett részt, de, ha lehet még fontosabb szerepet vállaltak a „közületi” építtetők, és
mint az országban mindenütt, kiemelt jelentőséggel a közművek üzemeltetői, akik
oszloptranszformátorokkal, a gombamód szaporodó hírközlési létesítményekkel stb.,
„gazdagították” a település- és tájképet.
Egyes közelmúltban megtelepedett kereskedelmi létesítmények tovább zilálták a városközpont
már ezer sebből vérző településképét. A sivár parkolókkal övezett épületek alig jelentenek
előrelépést településépítészeti nézőpontból a lakótelep jellegű beépítésekhez képest, mitöbb
zöldfelületi mutatóik még kedvezőtlenebbek is.
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1.15 Közlekedés
1.15.1 Hálózatok és hálózati kapcsolatok

Település
közlekedési szerepe

Békés kisvárosa a megye névadó települése, – Békés megyén belül átlagos területűnek és
népességűnek számító – Békési járás központja, egykor megyeszékhely. Fekvése a megyében
központihoz közeli, a mai megyeszékhelytől, Békéscsabától mintegy 10 km-re északra található.
A város az európai gazdasági-közlekedési térszerkezet léptékéből nézve fontos vasúti folyosó
közelébe és két közúti tranzitfolyosó köztes terébe esik. Békés város a nemzetközi vasútvonal
békéscsabai állomásától 13 kilométerre, a TEN-T maghálózati besorolású (épülő) M43
autópályától 82 kilométerre, a már rövidtávon építeni tervezett M4 autópálya berettyóújfalui
szakaszától 80 km távolságra van. A város szempontjából a vasúti tranzitfolyosónak közepes, a
távoli közúti folyosóknak csekély jelentősége van. Békés számára sokkal inkább kulcskérdés a
tervezett (nem TEN-T besorolású) M44 autóút megépítése és elérése. Békés város legfontosabb
gazdasági és munkahelyi kapcsolata a Békéscsaba irányú reláció (a megyeszékhely közelsége
igen kedvező adottság). Emellett Békésnek, valamint a Békéscsaba térségében szerves
egységet képező városcsoportnak fontos Debrecen, Szeged és egyre fontosabbá válhat a közeli
Arad, illetve Nagyvárad – mint nagyobb munkahelyi központok – megközelítése.
A város főúti és regionális vasúti kapcsolatokkal rendelkezik, térségi jelentőségű közlekedési
alcsomópontnak számít. A két irányban kiinduló főúti, további három irányban kiinduló országos
mellékút szintű úthálózat, illetve a várost bekötő vasútvonal által kirajzolt közlekedési hálózat a
település kapcsolatrendszerének viszonylag (méretéhez, szerepéhez képest) alulreprezentált
leképeződése.
A Kettős-Körös és Hármas-Körös (-Tisza) II. víziút osztályba sorolt, 500 tonna hordképességű
hajókra alkalmas hajózási útvonal. A besorolás szerint 57/7,5/1,6 méter (Hossz/Szélesség/Merülés) paraméterű hajókhoz lenne alkalmas, azonban hajóforgalom a gyakorlatban
nincsen.

Ingázás

Békés közepes méretű járási központnak számít, ennek ellenére több mint négyszer annyi a napi
eljáró, mint a bejáró. Ez főként Békéscsaba közelségével magyarázható. Az alábbi táblázat
mutatja a 2001-es és 2011-es népszámlálások eredményei alapján, hogy melyek a település főbb
ingázási cél és induló kapcsolatai. Érdekes, hogy még a bejárók között sem a járás közeli
településeiből, hanem a Békéscsabáról érkezők vannak legtöbben. A napi eljárókat tekintve
pedig a döntő többség, az emberek 75%-a közlekedik a megyeszékhelyre. A járás területén
Békéscsaba szolgáltatási funkciói és munkahelyi kínálata erősen dominálnak, így tehát
meghatározóak az észak-dél irányú közlekedési igények.
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27. táblázat: Ingázók közlekedési mód szerint
Összesen

Összesen

Megnevezés
2001*
Helyi közlekedő

Személygépkocsival

Tömegközlekedéssel

Kerékpárral
(gyalog)

2011

4 121

7 410

1 460

514

3 785

508

1 382

550

779

53

Békéscsaba

..

284

159

125

0

Mezőberény

..

220

39

177

4

Tarhos

..

183

74

100

9

Vésztő

..

145

39

106

0

Bélmegyer

..

92

46

46

0

2 182

2 899

983

1 896

16

Békéscsaba

..

2 185

694

1 485

6

Gyula

..

142

66

76

0

Mezőberény

..

107

39

63

5

Szeged

..

89

9

76

0

Murony

..

47

36

6

5

Bejáró

Eljáró

* 2001-ben csak foglalkoztatott.
Forrás: Népszámlálás 2001, 2011, KSH.

A következő diagramon jól látható, hogy a helyi forgalomban igen jelentős szerepe van az aktív
közlekedési módoknak. A helyben közlekedők közül több mint 50% kerékpározik. Kitűnik, hogy a
helyközi közlekedésben a vasút szerepe a nemzetközi fővonal közelsége ellenére csekély
(megjegyzés: a Békés-Murony vasúti mellékvonal szolgáltatása szünetel).
26. ábra: Helyi közlekedési módok aránya

Forrás: Népszámlálás 2011, KSH.
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A várost a megye két legfontosabb főútjába – déli irányba Békéscsabánál a 44. sz. elsőrendű és
északnyugati irányba Mezőberénynél a 47. sz. másodrendű főutakba – a 470. sz. másodrendű
főút kapcsolja be. Az országos közúthálózati kapcsolatot is lényegében ez a főút biztosítja. A
városnak – mint ahogyan a megyének is – közvetlen gyorsforgalmi úthálózati kapcsolata nincsen.
27. ábra: Békés környezetének országos jelentőségű főútjai

Közúti kapcsolatok tekintetében délnyugati irányban Szeged felé az M43 autópálya már üzemelő
szakasza 99 km, északnyugati irányban Kecskemét felé az M5 autópálya 135 km távolságban
érhető el. A főváros közúton – útvonalválasztástól függően – 210-230 km autózással érhető el. A
44. sz. főúton a Romániába vezető nemzetközi közúti határátkelő 30 km távolságban található.
Autóbuszos közösségi közlekedés szempontjából a hálózati lefedettség lényegében megegyezik
a közúthálózattal, fizikailag minden környező település elérhető, így a város e szempontból is
regionális alközpontnak tekinthető. Az innen induló utasok Békéscsaba, Szeged, Debrecen,
Miskolc és Eger irányába rendelkeznek közvetlen járatokkal. Az autóbusz állomás a
városközpont északnyugati sarkán helyezkedik el, a közigazgatási területen belül 20 helyközi
megálló található.
A városnak az itteni végpontú – jelenleg szolgáltatást nem biztosító – 129-es számú egyvágányú,
dízel vontatású vasútvonal ad nyugati irányba, Murony felé elméleti kötöttpályás kapcsolatot.
Repülőtéri kapcsolat szempontjából az Airport Debrecen 110 km, a Liszt Ferenc nemzetközi
repülőtér 180 km távolságban érhető el.
1.15.2 Közúti közlekedés

Városkörnyéki
közúthálózat

A már ismertetett főúthálózati elemeken kívül a közúthálózati szempontból alközponti szerepű
város a környező településekkel északkeleti és délkeleti irányokban a 4238. j. (Rákóczi út), míg
nyugati irányban a 4644. j. (Szarvasi) összekötő utakon áll még kapcsolatban. Bélmegyer
irányában is van kiépített külterületi út, azonban az nem tartozik az országos közúthálózatba.
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A távlati elképzelések szerint – az Országos Területrendezési Terv (OTrT) és a nagytávú ágazati
tervek tartalma alapján – Békés jobb kapcsolatrendszere érdekében – döntően a jelenlegi
mellékutak fejlesztésével – főúttá lesz alakítva a Békés - Doboz - Sarkad - országhatár kapcsolat.
A kérdéses főút csak Békéstől keletre (a védelmi töltés mellett), valamint Doboz településnél
rövid szakaszon elkerülőutat képezve lenne új nyomvonalon kialakítva. A megyei területrendezési
terv ezeket a hálózati megoldásokat pontosan leköveti. A város régebbi keletkezésű szerkezeti
terve nem, de a szabályozási terve szerepeltet egy déli-délnyugati elkerülő nyomvonalat, amit az
OTrT megkötései miatt országos főútnál alacsonyabb besorolással lehet majd megvalósítani.
Eldöntetlen, Békés várost közvetve érintő nyomvonali kérdés az M44 autóút Békéscsaba térségi
továbbvezetése, ugyanis az OTrT és az ágazati terv ezt a meglévő északi elkerülő fejlesztésével,
a megyei területrendezési terv pedig a megyeszékhelytől délre tervezi megvalósítani.
A tágabb térséget a kormány 2020-ig terjedő középtávú beruházási céljai közül elsősorban az
M44 autóút Békéscsabáig történő megépítése és a Budapest - Lökösháza vasútvonalak
fejlesztése érinti. Az M44 autóút (beleértve az M8 Kecskemét térségi rövid szakaszát)
Békéscsaba elkerülőig történő megvalósítása a magyar közlekedésfejlesztés történetének egyik
legnagyobb költségű beruházása lesz, ami Békés település felzárkózási esélyeit jelentősen
javítja.
18. térkép: Békés városi közúthálózata

A városi hálózat fő elemei az országos közúthálózat települési átkelési szakaszaival jelentős
részben egybe esnek, de a városi gyűjtőutak az önkormányzati kezelésben vannak. Az úthálózat
a külső adottságokhoz (pl. országos közutak, Körös, élővíz-csatorna és vasút vonala)
alkalmazkodó szerkezetű, lakóterületenként nézve már többnyire szabályos, de helyenként
szabálytalan, esetlegesen kialakított. A szabályosabb lakóterületeken a lakóutakat a fő- és
gyűjtőutak mentén körülbelül párhuzamos és merőleges elrendezéssel alakították ki. Az egyes
utcák keresztmetszeti kialakítása változatos képet mutat, a közepesen széles beépítés jellemző,
előfordul az „igen széles” utcaalakítás.
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Békés városban a belterületi önkormányzati utak közül 63,8 km kiépített és 40,0 km kiépítetlen. A
településen 18,0 km kerékpárút van. A nyilvántartás szerint a kiépített járdák hossza 152,0 km, a
kiépítetlen járdák nyilvántartott hossza 81,0 km. A város 2013-ban az utak és járdák fejlesztésre
144,1 MFt-ot költött, azok fenntartására 5,2 MFt-ot, üzemeltetésére 3,2 MFt-ot fordított.
A városhoz vezető utak állapota nem kielégítő és felújításra szorulnak a város helyi útjai is. A
település úthálózata az elmúlt évtizedben keveset változott. A közelmúltban nagyobb közlekedési
fejlesztési projekt, illetve jelentősebb útfelújítás nem történt.
Forgalmi jellemzők

A várost érintő országos közúthálózati elemek forgalmi terhelését az alábbi ábra mutatja. A
városközpontot ugyan keresztezi az északkelet-délnyugat irányú tranzitforgalom, azonban ez
nem számottevő. A város belső területeit érintő zaj- és levegőszennyezés szempontjából nem a
helyi ipari termelőegységek tehergépkocsi-forgalma a meghatározó, azonban lényeges a helyi
kereskedelmi egységeket kiszolgáló teherforgalom. A forgalom összetételét tekintve a tranzit
csekély, így a településen belüli, valamint a városi cél- és eredőforgalom dominál. A város
közlekedési terhelését már eddig is javította a 47-es főút új nyomvonalra terelése, a települést
elkerülő tervezett M44 és M47 gyorsforgalmi utak is tehermentesítik. A várost keresztező utak
azok főúttá alakítása (szélesítése, korszerűsítése) után sem válnak nemzetközi, térségi
főirányokká, a forgalom az elkészített prognózisok alapján nem növekszik számottevően. A
Békést érintő legnagyobb forgalmi áramlat a Békéscsaba - Békés (eredő és cél-) forgalom,
aminek gördülékeny, várost kevéssé terhelő lefolyása érdekében a megfelelő elosztóhálózat
lehet kulcskérdés (pl. a Csabai út belső szakaszának, illetve az elkerülő út délnyugati első
ütemének segítségével).
A város nem rendelkezik 4 sávos kialakítású útpályával, a 2 sávos átkelési szakaszokon szükség
szerint balra kanyarodást segítő többletsávok is vannak. Kapacitásbővítési igény – figyelembe
véve az M44 és M47 gyorsforgalmi utak távlati tranzitelvezető szerepét – nem mutatkozik.
Legnagyobb forgalma – 7360 egységjármű naponként – értelemszerűen a 470. sz. főút
Békéscsaba irányt leképező déli ágának van. A csomóponti megoldások felülvizsgálata a
forgalom biztonságos és lendületes lefolyása érdekében indokolt lehet.
28. ábra: Békés főbb útjainak forgalmi terhelése

Forrás: „Az országos közutak 2013. évre vonatkozó keresztmetszeti forgalma” c. kiadvány adataiból szerkesztve (2014.07. MK NZrt.)
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Az alábbi ábra Békés közúti közlekedésbiztonsági helyzetét szemlélteti az utóbbi évek személyi
sérüléses balesetei alapján. A 2011-2013. évi adatokból kiindulva a városi úthálózaton
elsősorban a Kossuth L. utca belvárosi szakaszán találunk baleseti sűrűsödési helyeket, aminek
környezetében a forgalomtechnikai megoldások felülvizsgálata még inkább indokolt lehet.
29. ábra: Személyi sérüléses közúti közlekedési balesetek

Forrás: KKK

Városi közúthálózat

Az utak forgalmát a csomópontokban döntő többségben közúti jelzőtáblákkal és burkolati jelekkel
szabályozzák. A városban jelzőlámpás forgalomirányítás van néhány központi, nagyobb forgalmú
csomópontban. Körforgalom működik az Ady E. u. és a Kossuth L. u. központi csomópontjában.
A közúti-vasúti keresztezések szintbeniek. Az Élővíz-csatorna kettészeli a várost, de elegendő
híd biztosítja a forgalom zavartalan áteresztését. A Körös falszerűen zárja le a város keleti
oldalát, azon túlra a település nem terjeszkedett, így az egyetlen híd jelenléte elegendő.
Az alábbi diagram a KSH adatai alapján mutatja a település motorizációjának alakulását. Látható,
hogy az 1 000 főre eső személygépjárművek száma egy évtizeddel ezelőtt és jelenleg is
alacsonyabb volt a régiós és főként az országos átlagnál, de a megyei átlagot mindig
meghaladta.
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30. ábra: Motorizáció alakulása
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Forrás: KSH

1.15.3 Parkolás

A város parkolóhelyekkel viszonylag ellátott. A főbb úti célok közelében (üzletek, intézmények)
megfelelő számú parkoló áll rendelkezésre, kevés kivételtől eltekintve rövid keresés után
található szabad parkoló. Az új építésű szolgáltató létesítmények környezetében megépültek a
parkolók. Fizetős parkoló nincsen. A központtól távolabb a parkolásra alkalmas sávot (több
kivételtől eltekintve) többnyire a zúzottköves, illetve földpadka jelenti. A város központjában is
többnyire megoldott a parkolás, azonban az üzletek előtt több helyen nincs biztosítva kellő számú
parkolóállás. A parkolóhelyek hiánya forgalombiztonsági és – a zöldfelületek károsítása miatt –
környezetvédelmi problémákat okoz.
1.15.4 Áruszállítás

A város és térsége teherszállítási jellemzőiről kevés számszerű információ áll rendelkezésre. A
helyi áruforgalom kezelésére, átrakására a vasútállomás felkészült: az állomáson oldal- és
élőrakodó, nyílt rakterület, valamint raktár található, de a vasútvonal jelenleg nem üzemel. A helyi
teherszállítást indukáló üzemek és kereskedelmi egységek közúti teherszállítással oldják meg
beszerzési és árutovábbítási feladataikat, azonban ebből fakadóan nem mutatkozik kiugróan
nagy, koncentrált teherfogalom a város érintett területein.
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1.15.5 Közösségi közlekedés
31. ábra: A helyközi közösségi közlekedési megállóhelyek

Forrás: NKS országos modell, bemenő adatok: 2011/2012. évi autóbusz és vasúti menetrendek

1.15.5.1

Autóbuszos közösségi közlekedés

Autóbuszos
infrastruktúra

A várost érintő helyközi autóbusz szolgáltatást túlnyomó többségben a Körös Volán Zrt. látja el, a
közszolgáltatói szerződésben foglalt feltételekkel. A Körös Volán Zrt. az Dél-alföldi Közlekedési
Központ Zártkörűen működő Részvénytársaság (DAKK Zrt.) egyik alapítója.

Helyközi és távolsági
autóbusz közlekedés

A város rendelkezik közvetlen járatokkal mind a megyeszékhely Békéscsaba (napi 58 induló
járat, menetidő 00:21 – 00:30 között), mind a regionális központ Szeged (napi 3 induló járat,
menetidő 02:28 – 02:33 között), továbbá Debrecen, Miskolc és Eger felé. Budapestre nem
közlekednek közvetlen járatok.
Békés és környéke Volán hálózatát elemezve látható, hogy a hálózati lefedettség néhány
összekötő út kivételével lényegében megegyezik a közúthálózattal, fizikailag minden település
elérhető. A kisebb településeken jellemzően 1-2, a nagyobbakon ennél több megállóhely
található. Békésen a helyközi megállóhelyek döntő többsége a 470. sz. főút, valamint a 4238. és
4644. j. összekötő utak belterületi szakaszain helyezkedik el. Békés közigazgatási területén
20 helyközi megálló található. A városközpont és a vasútállomás is közvetlenül elérhető a
környező településekről. Az autóbusz állomás a vasútállomás szomszédságában, attól gyaloglási
távolságra található.
A város helyközi megállóiban jellemzően legalább óránként áthalad helyközi busz, a
legforgalmasabb helyeken (Városháza, Malom utca, Villanytelep) 80-90 járat áll meg egy
munkanapon, a kisebb megállókban is 20-30 db, kivételt csak a városközponttól távol eső
megállóhelyek képeznek. Az autóbusz állomáson, egy átlagos munkanapon kb. 109 járat indul
vagy halad át.
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A helyi közösségi közlekedési szolgáltatást a Körös Volán Zrt. látja el, hálózata érinti az összes
városrészt, az egyes területek kiszolgálási szintje kisebb különbségeket mutat. A menetrendben
összesen 2 helyi viszonylat szerepel, a napi indított járatok száma 23.
Mindegyik viszonylat érinti az autóbusz állomást és a vasútállomást. A városközpontnak jó
kapcsolatai vannak az egyes városrészekkel, a járatok összeköttetés biztosítanak a fontosabb
közintézményekkel is.
1.15.5.2

Vasúti közlekedés

Békés várost a 129-es számú Murony - Békés „regionális vasúti pálya” besorolású vasútvonal
érinti. A vonal végpontja Békés városban van, normál nyomtávú vasúthálózati szempontból a
vonal „zsák” jellegű. A vasútvonalat kifejezetten Békés város országos vasúthálózathoz történő
csatlakoztatása végett építették, a közforgalomnak 1883-ban adták át, 2007 óta a
személyszállítás szünetel, a vasútvonal jelenleg üzemen kívül van. A vasútvonal Muronyban a
120-as számú Budapest – Szolnok – Békéscsaba – Lőkösháza vasútvonalból ágazik ki, melynek
Muronyt érintő szakasza nemzetközi törzshálózati elem, a TEN-T core network (törzshálózat) és
a RFC7, Orient/East-Med szállítási folyosó része.
A jelenleg üzemen kívül lévő 129-es számú vasútvonal végig egyvágányú, dízel vontatású,
jelfeladásra nincs kiépítve. Az engedélyezett tengelyterhelés 200 kN, az engedélyezett sebesség
50 km/h, az engedélyezett vonathossz 250 m.
Vasúti szolgáltatás
Vasútállomás
elhelyezkedése,
megközelíthetősége

A vasútvonal jelenleg semmilyen szolgáltatást nem biztosít.
Békés állomás Békés város viszonylag központi részén fekszik (a központtól kissé nyugatra)
lakott területek, ipari- és kereskedelmi területek között, megközelíteni a 470. sz. főútról lehet.
Békés állomás végállomása a 129-es számú vasútvonalnak, szomszédos állomása a kezdőpont
felé Murony állomás, mely 7,2 km-re van nyugati irányban.

Kereskedelmi
létesítmények

Az állomáson található oldal- és élőrakodó, nyílt rakterület, valamint raktár. A rakterület beton
burkolatú.

Utasforgalmi
létesítmények

A felvételi épület előtt burkolt terület volt kiépítve a személygépjárművek részére, kerékpártároló
nincs, korábban autóbusz megállóhely volt az állomás előtt (a buszöböl még ma is létezik).
Az állomáson keskeny, sk+15 cm magasságú, aszfalt burkolatú peron található, mely szintben
közelíthető meg. Az állomás nem akadálymentesített.
1.15.6 Kerékpáros közlekedés

Jelenlegi helyzet

A kerékpárosok aránya, jelenléte meghatározó a város közlekedésében, ezt többek között az
mutatja, hogy a helyben közlekedők több mint 50%-a kerékpározik. A településen 18,0 km
kerékpárút van, a kerékpárúthálózat jól kiépített, az majdnem teljesen lefedi az országos
közúthálózat városi átkelési szakaszait (hiányzik még például a 470. sz. főút Csabai u. - Petőfi S.
u. közötti szakaszánál). A párhuzamos kisforgalmú gyűjtő- és lakóutak jól használhatók a helyi
kerékpározáshoz. Fontos fegyvertény, hogy folyamatos kerékpárút-kapcsolat van Békéscsaba és
Mezőberény felé is. A belvárosban a kerékpárosok számára elegendő kerékpártámasz van.
Összegezve, Békés város kerékpáros infrastruktúrája országos összehasonlításban igen jó.
A nagytávú országos kerékpáros törzsúthálózat Békéscsaba - Békés - Mezőberény vonala érinti
a várost. Ez a vonal Békés közigazgatási területén már majdnem kiépített.
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1.15.7 Gyalogos közlekedés

Infrastruktúra

A nyilvántartás szerint a kiépített járdák hossza 152,0 km, a kiépítetlen járdák hossza 81,0 km. Az
utcák jelentős részében csak egyoldali járda van. A járdák helyenként elhanyagoltak. A
városközpontban jelentősebb burkolt sétáló-pihenő övezet, kikapcsolódást biztosító elkülönített
gyalogos zóna nem létesült. A gyalogosok tájékozódását segítő jelzések elhelyezésére (pl. fontos
utcák, intézmények tájékozódást segítő táblázása) a város főbb pontjain sor került.
1.15.8 Egyéb, közlekedéssel kapcsolatos megállapítások

A fentiekben tapasztaltak összefoglalásaként a következőkben összegezzük a városban
tapasztalható, közlekedési vonatkozású fejlesztési igényeket. A város közlekedési rendszerének
előzetesen megmutatkozó fejlesztési igényei:
M44 autóút megvalósítása
belterületi
kerékpáros
(több/igényesebb/fedett/őrzött
kerékpárútszakaszok)

közlekedést
segítő
tároló, helyi főutak mellett

fejlesztések
a hiányzó

út- és forgalomtechnikai korrekciók, balesetveszélyes csomópontok átépítése,
kisebb fejlesztések, forgalomcsillapítás
újabb burkolt parkolófelületek létrehozása
4-5 számjegyű mellékutak felújítása (nem önkormányzati fejlesztés)
belterületi gyűjtőutak és lakóutak felújítása
csillapított övezet/útszakaszok a belvárosban
Békés - Doboz - Sarkad - országhatár főút kiépítése (nem önkormányzati
fejlesztés)

1.16 Közművek állapota és energiahatékonyság
1.16.1 Víziközművek

A hazai víziközmű ellátás, szolgáltatás aktuális és jövőbeni feladatokat jelentő súlypontjai az
üzemelő és távlati vízbázisok biztonságba helyezése, az ivóvízellátás vízminőségi problémáinak
rendezése, a szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás fejlett európai országokhoz viszonyított
elmaradásának megfelelő ütemben történő felszámolása a vízbázisvédelem szempontjaira is
figyelemmel és a megújult szabályozásoknak megfelelő víziközmű szolgáltatási struktúra,
díjrendszer kialakulása.
A Békés város területén az Alföldvíz Zrt. végzi a vízellátási és csatornázási feladatokat.
1.16.1.1

Ivóvíz, vízbázis

Vízgazdálkodás és vízellátás
termálvíz hasznosítás)

(ivó,

ipari,

tűzoltó,

öntözővíz

és

A 123/1997. (VII. 18.) Kormányrendelet értelmében az ivóvízminőségű, az ásvány- és
gyógyvízhasznosítást szolgáló igénybe vett, vagy távlati hasznosítást szolgáló közcélú vízbázisok
esetén, ahol a védőidomnak van felszíni metszete, akkor védőidomot, védőövezetet kell kijelölni.
Minden más esetben a védőidom, védőterület kijelölhető.
Békés az ivóvizet a Közép-Békési Regionális Vízműről kapja, a helyi vízmű rendszer elosztó
funkciót lát el. A szolgáltatott víz a Kevermes-Lőkösháza és Medgyesbodzás vízbázisokról
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érkezik. Békés város tartalék ivóvízbázissal rendelkezik. Felszín alatti sérülékeny vízbázis nincs
Békés város közigazgatási területén.
32. ábra: Vízbázis védőterülete

Ivóvízellátás

Békés város ivóvízellátása felszín alatti vizekből történik a Kevermes-Lőkösháza és
Medgyesbodzás vízbázisokról. A település szinte összes lakása (96 %) el van látva vezetékes
ivóvízzel. A szolgáltatott ivóvíz 806 ezer m3 (második évtizede folyamatosan csökkenő), ebből
695 ezer m3 a lakossági felhasználású, így az egy lakosra jutó évi vízfogyasztás 33,3 m3, ami a
megyei átlagnak megfelelő. A vízhálózat hossza 126,1 km. A helyi hálózat jellemzően
körvezetékes, a hálózati nyomás magastárolóval biztosított.
28. táblázat: A szolgáltatott ivóvíz minősége
Vízminőségi jellemzők
2014.01.01-2014.06.30. időszakban
ph Ammónium Arzén Vas
Mangán
(mg/l)
(µg/l) (µg/l) (µg/l)
8

0,46

3,61

25,19

62,85

Összes
aktív
klór
(mg/l)
1,13

Összes
keménység
(mg/CaO)

KOI
(ps)
(mg/l)

Nátrium
(mg/l)

75,75

Fajlagos
elektromos
vezetőképesség
(µS/cm)
343

1,17

34,1

3

50-350

2500

5

200

201/2001 (X.25) Kr. az ivóvízminőség határértékei
-

0,5

10

200

Forrás: Alföldvíz Zrt.
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A település részt vesz a „Közép-Békési-Térség” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati
Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulásban, melynek célja a szolgáltatott ivóvíz minőség
jogszabályokban előírt biztosítása a „Békés megyei Ivóvízminőség-javító Program” keretein belül,
a megvalósítás folyamatos, európai uniós pályázatból finanszírozott (KEOP-1.3.0/09-11-20120009).
33. ábra: A közüzemi ivóvízvezeték-hálózatba bekapcsolt lakások aránya

A közüzemi ivóvízvezeték-hálózatba bekapcsolt
lakások aránya
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Forrás: KSH

Az elmúlt időszakban, a településen minimális csökkenés tapasztalható a közüzemi
ivóvízhálózatba bekapcsolt lakások számában. Az ivóvízhálózatba 2001-ben a lakások 97%-át,
2005-ben 98%-át, 2013-ban pedig 96%-át kapcsolták be az ivóvízvezeték-hálózatba.
Termálvízhasználat

Az artézi kutak átlagos mélysége meghaladja a 200 métert, de vízhozamuk nem ér el a 100 l/p-t
sem. A geotermikus gradiens nagy szerepet játszik a termálvizek létrejöttében, melyben igen
gazdag geotermikus energia halmozódott fel, Békési Gyógyfürdő termálvizét kémiai összetétele
miatt 1996-ban gyógyvízzé nyilvánították, reumatológiai és nőgyógyászati panaszok kezelésére
ajánlott. 2003.-ban új kút fúrása történt 1021 m mélyről, 530 l/min vízhozammal, 53,8 ºC
hőmérséklettel. A használt termálvizet az Élővíz-csatornába engedik, mely magas szerves anyag,
és sótartalommal terheli az élővizet.
1.16.1.2

Szennyvízelvezetés, csapadékvíz-elvezetés; felszíni vízrendezés

Békés településen a szennyvíz csatornázási szolgáltatást a helyi hálózaton keresztül az Alföldvíz
Zrt. biztosítja. A településhez tartozó szennyvíztisztító telep kapacitása 2600 m3/nap, az ellátott,
a csatornahálózat hossza 117,745 km.
Szennyvízgyűjtő
hálózat

A szennyvízgyűjtő hálózatba kapcsolt lakások száma folyamatosan emelkedett 2001-2008 között,
azóta jelenetős változás nem tapasztalható. A város szennyvízgyűjtő-hálózatába 2001-ben a
lakások 51 %-át, 2005-ben 89%-át, 2013-ban pedig 89%-át kapcsolták be.
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34. ábra: A közüzemi szennyvízgyűjtő-hálózatba (közcsatornahálózatba) bekapcsolt lakások aránya

A közüzemi szennyvízgyűjtő-hálózatba bekapcsolt
lakások aránya
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Forrás: KSH

A városban 2004-re elkészült a szennyvízelvezető rendszer, és a szennyvízhálózati lefedettség
elérte a 99,6 %-os arányt a belterületen. Azóta csak kisebb fejlesztések történtek például a
„Malomasszonykerti lakóterület szennyvízhálózatának fejlesztését 2009-ben végezték el. Egyes
külterületi lakórészek, tanyás területek továbbra sem rendelkeznek szennyvízelvezető hálózattal.
Szennyvíztelep

A város szennyvizét feldolgozó tisztítótelep kapacitása 2600 m3/nap, 14 500 LE.
A települési szennyvíztisztító telep korszerűsítése a tavalyi évben fejeződött be. A település
szennyvize és a szippantott szennyvíz fogadóból érkező csurgalékvíz első lépésként a régi
mechanikai egység helyett egy új, hatékonyabb, kombinált gépi rács, homok– és zsírfogó
berendezésre kerül. Az eredeti egyesített biológiai műtárgy üzemben maradt. Ezzel
párhuzamosan egy azonos méretű és elrendezésű műtárgy került kialakításra, így a szennyvíz
biológiai tisztítása két osztott soron történik. A biológiát érintő karbantartás, üzemzavar esetén az
érintett biológiai sor megkerülhető. Az üzemben maradó utóülepítő mellé egy új ülepítő került
kiépítésre. A két utóülepítő feladata a szennyvíz-eleveniszap elegy fázisszétválasztása, ami a
Dorr típusú, 14m új, illetve 18m átmérőjű régi, 3m átlagos mélységű utóülepítőkben történik meg,
az iszap víztelenítése pedig új iszapvíztelenítő centrifugával valósul meg. A beruházással
egyidejűleg a csatornahálózaton is megvalósult egy 20 millió forintos rekonstrukció.
A szennyvíztisztító telepen lezajlott korszerűsítés fontos eleme a tisztítás során keletkező iszap
hatékony kezelése is. A fejlesztésnek köszönhetően a szennyvíziszapból biogázt állítanak elő,
melynek elégetésével villamos- és hőenergia termelődik, ez utóbbit a telep épületeinek fűtésére
használják. A kapcsolódó technológiai folyamatok eredményeként az iszapból emellett olyan
komposztot hoznak létre, amely mezőgazdasági célokra vagy akár virágföldként is
felhasználható.

Szennyvízkibocsátás

A kommunális szennyvizek kibocsátása a Békési Szennyvíztisztító Telepen történt tisztítást
követően a Kettős-Körösbe történik, melyre a kibocsátott víznek a hatása „nem jelentősként” lett
jelölve a Vízgyűjtőgazdálkodási Tervben.
A használt termálvíz, fürdővíz szintén Kettős-Körösbe kerül bevezetésre a kibocsátó pontról.

Csapadékelvezetés

A belterületi vízrendezés kifejezetten önkormányzati feladat a helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése alapján.
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A városban a csapadékvíz elvezetése kisebb fejlesztési szükségletek megléte mellett
megoldottnak tekinthető. A csapadékvizek végső befogadója a Kettős-Körös.
1.16.2 Energia
1.16.2.1

Energiagazdálkodás és energiaellátás

A Békés város energiaellátásában a földgáz és az elektromos áram játszik meghatározó
szerepet, de folyamatosan növekszik a napenergia hasznosítás. Fűtésre használnak még szilárd
tüzelőanyagokat (tűzifa, szén), melyek részaránya a gázár emelkedésével ismét növekszik.
Energiaellátás két módon történik:
Földgáz: A telephelyen elkülönítve található a földgáz fogadóállomás, mely
korrektorral szerelt NA 200 méretű mérőt tartalmaz. A fogadótól jut el a földgáz a
kazánházba a kazánokhoz, illetve a gázmotorhoz.
Elektromos energia: A városi elektromos légvezeték hálózatról történik a
lecsatlakozás.
Az áramszolgáltatást a Dél-magyarországi Áramszolgáltató Rt (DÉMÁSZ) biztosítja. Az
energiaellátás az Békéscsabán lévő transzformátor állomás segítségével érkezik Békésre. A
hálózat teljesen kiépített. A település minden pontján korlátozások nélkül lehet áramot vételezni.
A villamosenergia-fogyasztókat (nagyjából 10.600 egység), összesen 176 km hosszú
kisfeszültségű 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
nagyléptékű tőkebefektetések 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 közvilágítás korszerűsítése energiatakarékos lámpatestek elhelyezése – az önkormányzati intézmények épületenergetikai
fejlesztése nyertes pályázat keretében 2014 évben került megvalósításra.
A település közműves gázellátását a GDF SUEZ Zrt. végzi. A gázvezeték hálózat a város
belterületén és egyes külterületi lakott helyeken egyaránt kiépült, a rácsatlakozattak aránya 80
% körüli. A meglévő földgázvezeték hálózat hosszú távon biztosítja a város gázellátását.
Környezetvédelmi szempontból a jó beállított gázégők és gázkazánok a hagyományos
tüzelőberendezésekkel szemben környezetkímélőbb hasznosítást eredményeznek. A településen
a hálózat állapota megfelelő, fejlesztését nem tervezik.
1.16.2.2

Megújuló
energiaforrások
alkalmazása,
energiagazdálkodás lehetőségei

a

környezettudatos

Szélenergia

A településen szélenergia hasznosítása nem történik.

Szoláris energia

Magyarországon a napsugárzás légkör feletti 1352 W/m2 intenzitásából - a felhőzet
következtében beálló veszteségeket követően - 137 W/m2 fajlagos teljesítménnyel lehet
számolni. Az éves átlaghoz képest igen nagy az évszakonkénti ingadozás: decemberben 32
W/m2, júliusban 238 W/m2, ami több mint hétszeres különbséget jelent.

Békés városban intézményes szintes számos épületben kialakítottak már napenergiát
hasznosító rendszereket. Az elmúlt időszakban megnyert, vagy megvalósult beruházások a
következők:
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Szegedi Kiss István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium
energetikai korszerűsítése napenergia felhasználásával
Napelemes rendszer kiépítése a Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola József Attila u. 12. számú épületében. A beruházás során
elhelyezésre kerül egy maximum 50 kVA teljesítményű napelemes rendszer. A
kivitelezést követően, a napelemek segítségével villamos energiát állítanak elő, így
jelentős megtakarítást érhet el néhány év alatt a település. A kiépülő rendszer
tehát csökkenteni fogja az intézmény üzemeltetési költségeit.
Békés város Önkormányzata 2015. januárban nyert támogatási lehetőséget
fotovoltaikus rendszer kiépítésére, mely szintén napenergia hasznosításán alapul.

A magánszektorban is folyamatosan bővül a napenergia hasznosítása, sikeres beruházását
hatott végre többek között a Békés Drén Kft., és a Vasker Plusz Kft.
Vízenergia

A település vízenergia potenciálja ez idáig nem lett kihasználva, bár magán kezdeményezésre
napjainkban kezdődtek el, egy a békési duzzasztóhoz kapcsolódó vízerő hasznosító mű
tervezési munkálatai.

Biogáz

2014-ben a Hidasháti Mezőgazdasági Társaság 1,2 megawatt teljesítményű biogázüzemet
épített Békés város határában. A beruházása jelentősen csökkenti a szén-dioxid-kibocsátást,
illetve évenként 70 és félezer tonna trágya kezelését váltja ki. Az üzemben zöldáramot és hőt
termelnek, illetve az ott keletkező melléktermék évenként 2000-2500 tonna műtrágya használatát
váltja ki, s ezzel párhuzamosan 600-800 hektárnyi mezőgazdasági terület talajjavító képességét
növeli.

Geotermikus energia

A településen geotermikus energiát egyelőre nem hasznosítanak energiatermelésre, vagy
fűtésre, de a település adottságai kedvezőek, hosszú távon kiaknázásra váló lehetőség.
1.16.2.3

Az önkormányzati intézmények energiahatékonysági értékelése

Az önkormányzati intézmények energiahatékonyságának legjobb mutatója az önkormányzati
felelősségi körbe tartozó intézmények, és a közvilágítás energia hatékonysága. Az épületek
energiahatékonyságát lehet növelni szigeteléssel, nyílászáró cserével, és megújuló energia
hasznosításán alapuló rendszerek beépítésével. Békés városban számos intézmény energetikai
racionalizálását (pl.: szigetelés, nyílászáró csere, megújuló energiaforrások felhasználása)
elvégezték már, jelenleg is vannak folyamatban lévő projektek. Természetesen vannak még
olyan intézmények ahol ez a jövő feladata. Az önkormányzat sikeres pályázatot nyújtott be a
KEOP támogatási rendszerén belül épületek energetikai korszerűsítésére (hőszigetelés,
nyílászáró csere, kazán csere), összesen 9 épület energetikai korszerűsítése valósul (8 elkészült)
meg, valamint egy iskolában fotovoltarikus rendszer kialakítását 2015 augusztus végéig tervezett.
A közvilágítás korszerűsítése - energiatakarékos lámpatestek elhelyezése – az önkormányzati
intézmények épületenergetikai fejlesztése nyertes pályázat keretében 2014 évben került
megvalósításra.
1.16.3 Elektronikus hírközlés

Az elektronikus hírközlési szolgáltatás olyan szolgáltatás, amely jeleknek (bármely értelmezhető
formában előállított jel, jelzés, írás, kép, hang) elektronikus hírközlő hálózaton történő átvitelét,
továbbítását biztosítja. A szolgáltatást, az elektronikus hálózatok üzemeltetését végző, azt
létrehozó, vagy arra szervezett, vagy arra létrehozott szolgáltatók biztosítják. Az elektronikus
hírközlés szolgáltatása alanyi jogú.
Az elektronikus hírközlési infrastruktúra lehet:
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távközlési ellátás
műsorszórás, kábel tv ellátás
Kábeltelevíziós
hálózat

A városban a kábeltelevíziós hálózatba bekapcsolt lakások száma folyamatosan nő 2004 óta, a
bekötött lakások száma 2013-ban 4147 db volt, ami a teljes lakásállományhoz viszonyítva 49 %os arányt jelentett 2013-ban.
Napjainkban a gyors információáramlás elengedhetetlen a fejlődéshez, ezért vált szükségessé a
szélessávú kábelek vezetése. Ezzel a hálózatfejlesztéssel a békésiek számára a torony egy-két
kilométeres körzetében az internet és kábeltelevízió elérhetőségek gyorsabb szolgáltatásai is
lehetővé válnak. A képek, a hangok, a multimédia különböző formái szélessávon, jobb
minőségben érkeznek a lakosokhoz. A városban a kábel televízió szolgáltatást az következő
szervezetek biztosítják: T- home, Invitel, Digi, Intellihome Kft.
35. ábra: Kábeltelevíziós hálózatba bekapcsolt lakások aránya
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Forrás: KSH

Internet-előfizetés

A városban az Internet szolgáltatást az következő szervezetek biztosítják: T- home, Invitel, Digi,
Internet-x,Intellihome Kft., OverNet Kft.

Telefonhasználat

A korábbi években a telefonfejlesztésekkel a városban jelentkező igények teljes ellátását
megvalósították. A telefonközpont optikai kábellel csatlakozik Békéscsaba góckörzethez. A
korábbi körzetkábelek helyi funkcióval üzemben maradtak. A telefonközpont a Polgármesteri
Hivatal udvarán önálló épületben van. A kiépített vezetékes hálózat az igények teljes ellátását
biztosítja.
Megtörtént a Magyar Telekom Nyrt. T-Mobile távközlő kábeleinek kiépítése Békésen. A Verseny
utcai T-Mobile toronytól két irányba vezették a hírközlő kábeleket. Az egyik irány a Szarvasi úton
át vezet a Kinizsi soron keresztül a Hunyadi utcán egészen a Kölcsey utcáig, ahol a már meglévő
kábel mellé húzták be az újat. A másik irány szintén a Verseny utcától indul a Sporttelep, a Május
1. Park érintésével a Vásárszél utcán át a posta irányába.
A város területén a nyilvános távbeszélő állomások száma az elmúlt években fokozatosan
csökken, 2010-ben 28 db, 2014-benmár csak 14 db található a városban. A készülékek
számának csökkenése a mobilhálózat és a mobiltelefonok használatának elterjedésével
fordítottan arányos. Hasonlóképpen változik az egyéni analóg távbeszélő fővonalak száma is.
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1.17 Térségi és települési környezetvédelem
1.17.1 Talaj

A településen közigazgatási területének talajai a csernozjom főtípusba sorolható. A
talajszelvényben megjelenik a szénsavas mész, a humuszmentes talajképző kőzetben pedig
kimutathatók a szikesség jelei. A talajvíz nagy mélységben helyezkedik el, a talaj felszínére jutó
csapadékvíz ősszel és télen lefelé irányuló mozgást végez, mely folyamat a könnyen oldható
anyagok kilúgozását segíti elő. Az év többi részében a gyökerek szívóhatása és a talaj
víztartalmának párolgása révén felfelé irányuló a talajvíz mozgása. A kilúgozás ennek
következtében főleg a szénsavas mész mennyiségének csökkenésében mutatkozik. A talaj
jellemzője a humusz-felhalmozódás, a kationokban főleg Ca+-ban való gazdagsága, a
karbonátok biogén eredetű felhalmozódása a talajszelvényben és vándorlásuk a gyökérzónában.
E miatt a szerves és szervetlen anyagok semleges és gyengén lúgos viszonyok között alakulnak
át. A talaj szerkezete többnyire morzsás. A szerves anyag tartalom a felszínen 3-4 %, ez lefelé
hirtelen csökken. A CaCO3 a humuszos rétegben minden esetben megtalálható különböző
mennyiségben. A víz hatására utaló hidromorf bélyegek, a vasszeplők a BC és C szintekben
találhatók.
A belterületen rendkívül változatos a talajszerkezete. A talajszerkezetben mindenütt megtalálható
a település nevére is utaló talajféleség a homok. A humuszos termőréteg vastagsága, az
agyagos, homokos szintek elhelyezkedése rendkívül sokféle, akár néhány méteren belül is másmás képet mutat. Mindenütt megtalálható a jó minőségű, jó termőképességű humuszos
termőréteg, de ennek vastagsága igen változatos. Több helyen ez a réteg 1-1,2 m, és alatta
változatos vastagságú agyagos-löszös, majd homokos rétegek találhatók, de főleg a
magasabban fekvő területeken alig 30-40 cm vastag termőréteg alatt már jelentős mélységig
terjedő homokréteg található, amely valószínűsíthető, hogy a Maros által lerakott hordalék.
Összességében a településen a felszín ősanyagának és a talajvíz állásának megfelelően a
képződött genetikai talajtípus a keleti részen mélyben sós réti csernozjom, míg más helyeken –
és ez a legjelentősebb területnagyság – alföldi mészlepedékes csernozjom. A talajképző kőzet
löszös üledék. Fizikai féleségük szerint agyagos vályog, homokos vályog és vályog talajok
találhatók. A termőterület nagy része jó vízgazdálkodású talaj.
A talajminőség és a mélyben elhelyezkedő talajvíz a megyei átlagnál is valamivel jobb termelési
alapot és adottságot eredményeznek. A szántók átlagos minősége kiváló, 37,7 Ak/ha. A terület
defláció érzékeny.
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36. ábra: Település és környékének talajtérképe

Forrás: Agrotopo
1.17.2 Felszíni és felszín alatti vizek
1.17.2.1

Vízfolyások, tavak

Felszíni vizek

Békés és környékének területe a Kettős-Körös vízfolyás vízgyűjtőjéhez tartozik. Az ásott
mederben folyó Kettős-Körös vize az országos átlagnál tisztább I-II osztályú besorolású. A
töltések távolsága egymástól a Kettős-Körösön átlag 300 m. Vízjárása ingadozó, a vízszintet a
szabályozásokon kívül a békési (kiterjedése 308 ha) és a Békésszentandrási duzzasztó
szabályozza, mely öntözési lehetőséget is biztosít a térségben.
A Kettős-Körösön 1969-ben készült el a Békési duzzasztómű. A gátszerkezet 2x18 m széles, a
duzzasztást billenőtáblák biztosítják. A duzzasztómű április 15. és november 15. között üzemel,
melytől kedvező vízviszonyok esetén el lehet térni. A duzzasztómű a Kettős-Körös víztestét
kétfelé osztja. A duzzasztó bal oldali parti pillérére lett felfüggesztve a korabeli tervezési elveknek
megfelelő hallépcső. Működőképességét kedvezőtlenül befolyásolja, hogy a duzzasztómű magas
küszöbű, tehát a duzzasztáson kívüli időszakban is előáll az al - és felvíz között minimum 1,5-2,5
m-es vízszintkülönbség. További üzemeltetési problémát jelent az, hogy a hallépcső szakaszos
üzemű és folyamatos élőmunkát igényel. A békési duzzasztómű hosszirányú átjárhatóságának
biztosítása, az ökológiai állapot javítása érdekében fontos célkitűzés. Ennek érdekében tervek
készültek egy korszerű hallépcső megvalósítására, de a kivitelezés forráshiány miatt ez idáig
még nem kezdődött meg.
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Kettős-Körös mellékági jellegű holtága a Holt Fekete-Körös (Vargahossza-főcsatorna),
melynek természetközeli állapotát az idők folyamán sikerült megőrizni. Felső és középső
szakasza kiválóan őrzi a folyó szabályozás előtti természetes lefolyási viszonyait, a Sebesfoki
erdőn átvezető mintegy 30 kilométernyi szakasz pedig az országban egyedül a gemenci Dunaághoz hasonlítható hangulatú. A csatorna több kisebb-nagyobb kanyarulat után ér a Békés
külterületén fekvő Rosszerdőre, majd közvetlenül a békési duzzasztónál egy rövid hullámtéri
csatornán keresztül egyesül a Kettős-Körössel. A meder ugyanakkor jórészt elláposodott, a vízi
ökoszisztéma pedig az elmocsarasodás jellegét mutatja (eutrofizáció), az öblítő víz hiánya miatt a
holtág erősen degradálódott, illetve a kidőlt fák több esetben gátolják a vízen való haladást.
A város belterületét a Fehér Körös eredeti folyómedre szeli ketté, az un. Élővíz csatorna. Az
Élővíz-csatorna természetes módon köti össze Békéscsabát, Békést és Gyulát a Közép Békési
Centrum városait, hossza 37,35 km. Elsősorban Békéscsaba nagymértékű szennyezése miatt
jelenleg csak igen korlátozottan használható, tehát veszélyt jelent mind a természeti környezet
mind az ember számára, amit a csatorna alsó szakaszán Békésen jelent problémát, ahol IV-V
osztályú a vízminőségi besorolás, pontszerű szennyező forrásként megemlíthetőek a fürdőkben
hasznosított termálvizek, melyek magas szerves anyaggal, sótartalommal rendelkeznek.
A tápcsatorna szerepe a friss víz szállítása a Kettős-Körösből az Élővíz-csatornába, valamint
belvízveszély esetén a felső körgáti zsilip bezárásával az Élővíz-csatorna vizét a
szivattyútelepnél gravitációs átvezetéssel vagy szivattyúval történő átemeléssel a Kettős-Körösbe
vezetni.
A Bodzászugi holtág a Körös szabályozások utáni lefűzött jobb parti mellékága, melynek
állapota nem túl jó. A Krisztina-zugi holtág a Körös bal partján a szabályozások által lefűzött
morotva típusú holtág, mely a hetvenes évek végéig állandó vízborítású, kiváló horgászvíz volt. A
nyolcvanas évek meliorációs tevékenysége során azonban vizüket lecsapolták, így jelenleg csak
időszakos vízborítottságúak.
Belvíz

Magyarország közel 45000 km2-es síkvidéki területének igen jelentős részét, becslés szerint
60%-át veszélyezteti számottevő mértékben a belvíz. Ilyenformán - a meteorológiai és hidrológiai
tényezők kedvezőtlen alakulása esetén - hatalmas terület kerülhet víz alá. Békés területe
belvízzel közepesen veszélyeztetett:
A belvízzel közepesen veszélyeztetett térség az erősen veszélyeztetett területek környékére
terjed ki, összesen 11 800 km2-t érint, ami a teljes síkvidéki területnek a 26%-a. Az ide sorolható
térségek az Alföldön: mindenekelőtt a Felső-Tisza környéki tájak (Bereg, Tisza-Szamos köz,
Szamos-Kraszna köz, Rétköz, Bodrogköz, Taktaköz), továbbá a Hortobágy melléke, a Jászság
és a Nagykunság tekintélyes része, a Körösök vidéke, az Alsó-Tisza völgye, valamint a Dunavölgyi főcsatorna menti sáv. A Kisalföldön a Fertő-Hansági táj tartozik ide, míg a Dunántúl többi
részén csak egészen kis területek, pl. a Sárvíz mentén.
A belvízi csatornahálózat kiépítése és karbantartása folyamatos, mivel a belvízcsatorna hálózat
rendszeres karbantartást igényel. A belterületen napjainkban záruló projekt részeként szinte a
csapadékvíz-elvezető hálózaton jelentős fejlesztéseket hajtottak végre. Külterületen
belvízrendezés hiányossága - különösen az elmúlt csapadékos évek hatására - gyakran okoz
problémát, elhúzódnak a belvizes időszakok. A talajvíz átlagosnál magasabb szintje, párosulva
az esős időszakban gyakori belvízzel, jelentős vízgazdálkodási és kármentesítési problémákat
okoz.
Az Élővíz-csatorna saját vízgyűjtő területéről befolyó belvizeket a Kettős-Körösbe vezeti, a Békés
belterület É-i részén az I -es Szivattyúnál.

Érintett
belvízrendszer

Békés város területe a 69. sz. Kettős-Körös jobb parti belvízrendszer (12.05. sz. belvízvédelmi
szakasz) része.
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A rendszer a Kettős-Körös és a Sebes-Körös torkolati szakasza által körbezárt területet foglalja
magába. Határai Észak - Nyugaton a Sebes-Körös, Északon és Keleten a Körösladány – Vésztő
- Doboz irányában haladó vízválasztó, mely a Hosszúfoki és Holt - Sebes - Körösi
belvízrendszertől választja el, Délen pedig a Kettős-Körös folyó. A belvízrendszer Békés
megyéhez tartozik. Területén fekszik Vésztő, Békés, Doboz, Bélmegyer, Körösladány,
Köröstarcsa, Mezőberény települések belterületének és külterületének jelentős része.
Kiterjedése
a./ Büngösdi öblözet – 71,0 km2
Az öblözet a Sebes-Körös folyó és a Ketős-Körös folyó által bezárt szögletben helyezkedik el a
folyók árterületén és Dominál a Büngösd-ér mély vonulata is. Az öblözetben árvízi vésztározó is
kialakításra került, Mérgesi vésztározó néven. Határai Északon a Sebes-Körös folyó, a
Körösladányi öblözet, Nyugaton a Kettős-Körös folyó, Délen a Kettős-Körös és a Hosszúfoki-alsó
öblözet, Keleten a Dióéri öblözet. Közigazgatásilag Békés megyében helyezkedik el.
b./ Hosszúfok-alsó öblözet – 135,5 km2
Az öblözet a Kettős-Körös folyó árterületén helyezkedik el. Határai Északon a Büngösdi öblözet,
Délen a Vargahosszai és a Bodzászugi öblözet, Keleti irányban a Hosszúfok-Köleséi öblözet,
Nyugaton a Kettős-Körös folyó és a Bodzászugi öblözet. Közigazgatásilag az öblözet területe
Békés megyében található.
c./ Vargahosszai öblözet – 80,5 km2
Az öblözet a Kettős-Körös folyó árterületén helyezkedik el, régi szabályozás előtti folyómeder
található a területén. Határai Északon a Bodzászugi öblözet, Délen a Sarkad-anti öblözet és a
Kettős-Körös folyó, Keleten a Hosszúfok-Köleséri öblözet, Nyugaton a Kettős-Körös védtöltése.
Közigazgatásilag az öblözet területe Békés megyéhez tartozik.
Összesen – 287,0 km2. A csatornák funkciója a területre hullott káros csapadéktöbbletből, a
megemelkedett talajvízből keletkezett káros vizek elvezetése.
1.17.2.2

Felszín alatti vizek

Felszín alatti vizek
érzékenysége

A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról
szóló 27/2004 (XII. 25.) KvVM rendelet melléklete alapján Békés az érzékeny felszín alatti
vízminőség védelmi területen lévő települések közé tartozik

Talajvíz

A talajvízszint átlagos terepalatti mélysége: 0-4 méter között ingadozik. Mennyisége nem
számottevő. Kémiai jellegében változatos a kalcium- magnézium –hidrogén karbonátos és a
nátriumos típusok sűrű foltokban váltakoznak. Keménysége 25 nko és 45 nko körüli. A
szulfáttartalom általában 60-300 mg/l közötti, de a települések közelében a 600 mg/l-t is eléri.
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37. ábra: Település és környékének felszín alatti vízszint térképe

Forrás: Magyarország talajvízszint mélység térképe (0-8m)

VGT

A Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek (VGT) tartalmazzák a felmért vízgazdálkodási problémák, a
környezeti célkitűzések és ezen célkitűzések megvalósítására szolgáló intézkedések
összefoglalását. Békés területe a p.2.12.2 felszín alatti víztesten található és az erre a víztestre
vonatkozóan meghatározott célok és intézkedések teljesítésében érintett.

Felszín alatti
vízbázis

Békés területén található vízbázisokat az 1.16.1. fejezet mutatja be, a kitermelt víz minőségi
jellemzésével. A vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóellátást szolgáló vízlétesítmények
védelméről szóló 123/1997, (VII. 18.) Korm. rendelet 5. számú melléklete tartalmazza a
vonatkozó területhasználati korlátozásokat.
1.17.3 Levegőtisztaság és védelme

A levegő minőségére legjelentősebb hatást a közlekedésből, a lakossági fűtésből és az ipari
tevékenységből származó szennyezések gyakorolják, de nem hanyagolhatók el a különböző
meteorológiai helyzetekben esetlegesen nagyobb távolságról érkező szennyezések sem. A
településeken a fűtési időszakban a nitrogén-oxid (NOx) és a kisméretű szállópor (PM10), nyáron
a felszín közeli ózon szennyezettség jelenthet problémát. A levegő védelméről szóló 306/2010.
(XII. 23.) Korm. rendelet alapján az ország területét és településeit a légszennyezettség mértéke
alapján a környezetvédelmi és a közegészségügyi hatóság javaslatának figyelembevételével
zónákba kell sorolni. A zónák kijelölésére a légszennyezettségi agglomerációk és zónák
kijelöléséről szóló 4/2002. (X. 7.) KvVM rendeletben (a továbbiakban: 4/2002. KvVM rendelet)
került sor. A rendelet az egyes zónákban
11 szennyező anyagot értékel, ezekre A, B, C, D, E, F csoportokba, valamint a talajközeli ózon
esetében O-I és O-II csoportokba tipizálja a zónát.
A 4/2002 (X. 7.) KvVM rendeletben Békés a F légszennyezettségi zónába tartozik, nem szerepel
a kiemelt települések között.
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A településen az Országos légszennyezettséget Mérőhálózat részeként 1 db manuális
légszennyezettséget mérő mintavevő hely volt, ahol 2004-ig mérték az ülepedő por mértékét,
azóta semmilyen mérést nem folytatnak.
A településen jelentős ipartelepek nincsenek, így levegőtisztaság-védelmi szempontból legfőbb
légszennyező források a közlekedés, a fűtés és a mezőgazdaság. Közlekedési eredetű
jelentősebb levegőszennyezést a 47-es számú II. rendű közlekedési úton áthaladó forgalom
okoz. A főúttal párhuzamos szilárd burkolatú helyi közutak valamelyest tehermentesítik a főút
forgalmát, de a végső megoldást a települést elkerülő út megépítése jelentené. A város
közúthálózatának közel 70 %-a szilárd burkolatú út, vagy útalap. A burkolat nélküli földutakon a
forgalom hatására száraz, csapadékmentes időszakban a jelentős porterhelés jelentkezik.
A gázhálózat a település a teljes területén kiépült, a rácsatlakozattak aránya 80 % körüli, ezért a
korábbi években fűtésből komoly légszennyezés nem származott. Az utóbbi években azonban a
jelenősen megnövekedett energia árak miatt egyre több háztartásban fűtenek vegyes tüzelésű
fűtőberendezéssel. Ezekben a fűtőberendezésekben a különféle hulladékokat is elégetik (pl.:
műanyag, gumi, textil… stb.), ez által az egészségre és a környezetre káros anyagok kerülhetnek
a levegőbe.
A mezőgazdasági tevékenységből eredő szennyezés két részre bontható: egyik a
mezőgazdasági gépek működése miatti káros anyag kibocsátás, illetve porszennyezés, a másik
az állattartásból eredő bűz hatás. Ma már egyre kevésbé jellemező, hogy a gazdák belterületi
ingatlanaikon foglakozzanak olyan állattartási tevékenységgel, mint a korábbi években, amikor
szinte minden portán több-kevesebb baromfi neveltek, sertést hizlaltak. Van azonban néhány
olyan állattartó gazda, aki értékesítés céljából foglalkozik állattartással, és a belterületi
ingatlanaikon nagyobb mennyiségű sertést, baromfit, esetleg szarvasmarhát nevel.
Környezetükben gyakran érzékelhető a lakosságot zavaró bűzhatás. Békésen helyi rendelet
szabályozza azt, hogy egy ingatlanon - telekmérettől függően - mennyi állat tartható.
A külterületen a földutakon történő közlekedés mellett a szántóföldi kiporzást és a
terményszárító- és tisztító berendezések jelentős poremisszióját nevezhetjük meg. A talaj
eredetű porszennyezés nagy távolságra való terjedésében szerepet játszik a védőerdők hiánya.
A város külterülete zömében művelt terület, amit főleg szántóként hasznosítanak. Azonban
gyomosodás figyelhető meg a művelés alól kivont területeken (utak, árkok, erdőszélek), de a
gyom fokozatosan megjelenik a művelt kultúrákban is. A parlagfű (Ambrosia elatior, Ambrosia
artemissifolia) és egyéb gyomok ellen védekezni nagyon nehéz, főleg a kisebb földhasználóknak
okoz ez gondot, hiszen kézi erővel nem tudják megoldani a gyomirtást, a vegyszeres illetve gépi
irtás viszont drága. Belterületen az önkormányzat munkatársai, külterületen a földhivatal
munkatársai ellenőriznek, és szólítják fel a parlagfűvel szennyezett területek tulajdonosait a
kötelező gyommenetesítés elvégzésére. Az önkormányzat – amennyiben lehetőség nyílik rá pályázatokon nyert forrásból közmunkásokat alkalmaz, akik az allergén gyomok irtását végzik. A
már ismert allergén gyomnövények mellett Békés külterületén is megtalálható a parlagfűnél is
veszélyesebb növény, a parlagi rézgyom, (Iva Xanthiifolia).
1.17.4 Zaj, és rezgésterhelés

A környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVMEüM együttes rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza az üzemi és szabadidős létesítményektől
származó zaj terhelési határértékeit a zajtól védendő területeken.
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A városban zajterhelést okozó, ipari jellegű tevékenységet folytató vállalkozások nem találhatók.
Épületek alagsorába telepedett kisvállalkozások száma azonban jelentősen megemelkedett,
különösen a családi házas övezetre jellemző. Pl. autójavítás, lakatos asztalos ipari tevékenység.
A településrendezési tervekben fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy a zajt keltő ipari
tevékenységek és a védendő épületek elkülönüljenek egymástól, illetve hogy megfelelő átmeneti
védő zóna alakuljon ki.
Ezen kívül a 47-es számú főút mentén jelentkeznek zaj- és rezgésvédelemmel kapcsolatos
problémák. A 47-es számú főúton zajló jelentős forgalom hatása miatt a Táncsics – Kossuth –
Ady – Petőfi – Cseresznye és a Csabai utca lakóit éri kisebb fokú zaj- és rezgéshatás, a főúton
zajló forgalom intenzitásának függvényében. E káros hatások enyhítésében jut jelentős szerep a
főút burkolatának folyamatos karbantartására, javítására.
1.17.5 Sugárzás védelem

Településen nagyfeszültségű távvezeték lakóterületeket nem érint. Mobil telefon torony a
településen belterületen található az alábbi utcákban:
Lengyel L. u. – Vodafone
Váradi u.- Telenor, (erősítő a Református templom toronyban)
Verseny u.- T-mobile
3G-s tornyok: Dózsa Gy. u. (1db), Kodály u. (1db)
38. ábra: SÓZ és ÉÓZ határok hazánkban és a környező országokban

Békés város Paks, Mochovce, Bohunice atomerőművek 300 km-es Élelmiszer-fogyasztási
Korlátozások Óvintézkedési Zónája (ÉÓZ) területére esik, de kívül esik Paks atomerőmű 30 kmes Sürgős Óvintézkedési Zónáján (SÓZ).
A légkörben található sugárzó anyagok terjedésének követésére hazánkban egy országos
sugárzásfigyelő rendszer épült ki. A rendszer legfontosabb része a több mint 130 mérőállomásból
álló hálózat. Ezek a szabadtéren álló állomások olyan műszerekkel vannak felszerelve, amelyek
folyamatosan mérik a szabadtéri sugárzás: az óránkénti dózis, azaz a dózisteljesítmény értékét.
Békés város területén sugárzásmérő pont nem található.
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1.17.6 Hulladékkezelés

Hulladékgazdálkodási Társulás

Békés város és a Dél-Alföldi régió 88 települése 2006-ban önkormányzati társulást hozott létre a
Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási rendszer (DAREH) Létrehozását célzó
Önkormányzati Társulás néven. A társulás célja, hogy együttes erővel biztosítsa a tervezett
hulladékgazdálkodással kapcsolatos, így a rekultivációs munkálatok megvalósíthatóságát is az
előkészületekkel, a projekt menedzselésével, megvalósításával és ellenőrzésével együtt. A
feladat megvalósítása során a tagok hulladékátrakó állomások, hulladékkezelő művek,
hulladékválogató létesítmények, hulladékgyűjtő udvarok és szigetek kialakítását, valamint
elhagyott hulladéklerakó telepek rekultivációját vállalják. A DAREH a környezet védelmének
érdekében, valamint a felszíni és felszín alatti vizek további szennyezésének megakadályozására
és a nem megfelelő műszaki védelemmel rendelkező települési szilárdhulladék-lerakók által
okozott környezetterhelés minimalizálásának, vagy megszüntetésének érdekében a nem
megfelelő műszaki védelemmel rendelkező bezárt, felhagyott települési szilárdhulladéklerakóinak a rekultivációját hajtja végre a KEOP-7.2.3.0. kódszámú, „A települési szilárdhulladéklerakókat érintő térségi szintű rekultivációs programok elvégzése” című pályázati konstrukció
keretében.
A település bezárt, régi hulladéklerakójának rekultivációja is ezen projekt keretein belül kerül
megvalósításra, a rekultiváció II. ütemében. A megvalósítás jelenleg is folyamatban van, a
befejezés 2015. évben várható.

Közszolgáltató

Békés Város területén a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást a Békési Kommunális és
Szolgáltató Kft-vel végzi. A szerződés alapján a Kft. végzi többek között vállalta a keletkezett
települési szilárd hulladék, valamint a lakossági veszélyes hulladék gyűjtését, begyűjtését,
elszállítását, tárolását, kezelését, valamint annak hasznosítását és ártalmatlanítását. A Kft. a
begyűjtött települési hulladékot a Gyomaendrődi Regionális Hulladékkezelő Kft.-nek adja át. A
Békési Kommunális és Szolgáltató Kft. telephelye Békésen a Szarvasi út 64/1. szám alatt
található.

Szelektív
hulladékgyűjtés

A városban a közszolgáltató működteti a szelektív hulladékgyűjtést. Békésen a szelektív
hulladékgyűjtésre a település 11 pontján elhelyezett szelektív hulladékgyűjtő sziget, szigetenként
3 frakció (műanyag, üveg, papír) gyűjtésére alkalmas edényzetben van lehetőség.
A tavalyi évben meg kezdték meg a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés bevezetését Békés
városában, ennek keretében folyamatosan kerülnek kiosztásra a szelektív hulladékgyűjtő
edények. Az edények kiosztása során azokat is megkeressük, akik eddig nem jelentkeztek, így
lehetőségük van részt venni a szelektív hulladékgyűjtésben. A program keretében egy darab 120
literes hulladékgyűjtő edény kerül ingyenesen kiosztásra, melybe a következő hulladékok
gyűjthetőek: papír, fém, textil és műanyag.
A közelmúltban került bevezetésre a zsákos zöld hulladékgyűjtést Békés városában. A zöld
hulladék gyűjtésére ingatlanonként 10 darab hulladékgyűjtő zsákot ad ki a Kft. A zöld hulladékok
gyűjtése páros héten a kommunális hulladékgyűjtéssel megegyező gyűjtési napokon történik
ekkor a zöld hulladék gyűjtésére szolgáló zsákokat is folyamatosan pótolják. A zöld hulladék
hasznosítására 2014 tavasza óta egy komposztáló telep üzemel a településen.
A Kft. fejlesztési terveiben szerepel a szelektív hulladékgyűjtési rendszer kiépítése Békés
városában, ennek keretében egy szelektív hulladékválogató létrehozása, továbbá a lakossági
veszélyes hulladék nagyobb arányú gyűjtésére vonatkozóan egy hulladékgyűjtő udvar
létrehozása. Az építési-bontási hulladék hasznosító, illetve nem veszélyes építési/bontási
hulladék előkezelő telep üzemeltetését is a Kft végzi.
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39. ábra: A lakosságtól szelektív hulladékgyűjtésben elszállított települési szilárd hulladék aránya
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Forrás: TEIR ITS adatbázis

Állati eredetű
hulladékok

A településen állati eredetű hulladékok gyűjtését és átmeneti tárolása a régi dögtelepen
kihelyezett konténerben történik, ahonnan az ATEV szállítja el, a rendszer működőképes, kielégíti
a település igényeit.

Folyékony hulladék

A település szennyvízelvezetésével kapcsolatos információkat az 1.16.2 fejezet tartalmazza.
A belterület szennyvíz-csatornázottsága 100%-os, kommunális folyékony hulladék szippantására
nincs szükség, ilyen begyűjtő tevékenységet senki nem folytat.
A szennyvíziszapból biogázt állítanak elő, melynek elégetésével villamos- és hőenergia
termelődik, ez utóbbit a telep épületeinek fűtésére használják. A kapcsolódó technológiai
folyamatok eredményeként az iszapból emellett olyan komposztot hoznak létre, amely
mezőgazdasági célokra vagy akár virágföldként is felhasználható.
1.17.7 Vizuális környezetterhelés

A város iparterületei a belterület peremén részben a Kettős-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 – elsősorban a megyeszékhely és rajta keresztül az
ország nagyobb piacainak jó elérhetősége miatt messze a legdinamikusabb, bár funkcióját
tekintve a legkevésbé homogén is egyben (nagyterületű raktár, kereskedelmi, szálláshely
egységek keverednek a megmaradt tanyákkal).
A város területén három külszíni bánya található. Rekultivációt igénylő roncsolt terület, felhagyott
bányagödör van a téglagyárnál és a Lengyel L. u. végén. A többi felhagyott agyag-, kavics és
homokbányák helyén létrejövő bányatavak nagy része záportározó jelleg betöltése mellett
horgásztóként üzemel.
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Elhanyagolt, romos állapotú épületekből a belvárosban több is található, melyek megszűntetése,
felújítása a városkép javításához elengedhetetlen. Illegális hulladéklerakások nincsenek a
településen, az elmúlt években felszámolták. Tájsebnek tekinthető a rekultiválandó régi
hulladéklerakó.
1.17.8 Árvízvédelem

Békés város közvetlenül a Kettős-Körös bal partján, a 2.94 számú Békési ártéri öblözetben, a
Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság működési területén található.
Közismert tény, hogy Békés és környéke évszázadokkal ezelőtt szinte csak csónakkal volt
járható a sok-sok vízfolyás miatt. A folyók szabályozása, a vizek lecsapolása után a természetes
és mesterséges medreket egyaránt csak védőgátak építésével lehetett megzabolázni. Az eső- és
talajvizet sok kis ér gyűjtötte össze, hogy a befogadó folyókba vezesse. A békési emberek sokat
szenvedtek a gyors olvadás, illetve a folyók vízgyűjtő területét érintő nagyobb esőzések miatt,
hiszen a hegyekről hirtelen lezúduló, a sík területen lelassuló, majd felduzzadó folyók évente akár
többször is megáradtak. Ezek az árvizek nemcsak a város külterületén okoztak károkat, hanem
gyakran a település belterületén élők életét, vagyonát is veszélyeztették. Megépültek a várost
körülvevő úgynevezett körtöltések, majd ezt követően a víz szabályozásához szükséges zsilipek.
Ahol a főbb útvonalak keresztezték a folyókat, ereket, ott az átkelést hidak, vagy révátkelők
biztosították.
A várost körgátak védik, ezek másodlagos ármentesítő szerepet töltenek be, az É-i részen és az
útátvágásoknál ez hiányos, azaz nincs ott a szükséges földmennyiség, aminek pótlása jelenleg
folyamatban van illetve részben megtörtént.
A Malomasszonykerti körgátárok záportározó funkcióval bír, a mellette lévő töltés hivatott az
árvízi helyzetből esetleges bekövetkező töltésszakadás esetén a belső városrész árvízi
védelmére. A Kettős-Körösön évente két árhullám figyelhető meg: a tavaszi ún. jeges áradás,
illetve a nyári ún. zöldár. Ezek veszélyezettséget jelenthetnek az élővilágnak és a lakosság
számára is, bár a folyót körbevevő gátrendszer és vésztározók karbantartása folyamatosan
megvalósul.
A Kettős-Körös jellemző adatai a mértékadó árvízszintekről szóló 74/2014. (XII. 23.) BM rendelet
alapján a következő:
29. táblázat: Kettős-Körös jellemző adatai Békésnél
Mérce megnevezése

Helye

LNV

MÁSZ

Békési közúti híd

23,4 fkm

972 cm

91,85 mBf

1.17.9 Fennálló környezetvédelmi konfliktusok, problémák

A fennálló környezetvédelmi konfliktusok, problémák az alábbiak:
47.sz. főközlekedési út forgalmából származó zajterhelés értéke magas,
A téli időszakban a gázár emelkedése miatt a lakosság részéről a szilárd
tüzelőanyagok előnybe részesítése, és az ezzel járó levegőterhelés
Állattartásból eredő bűzhatás
Csapadékvíz-elvezető rendszer állapota belterületen nagyrészt megfelelő, csak
kisebb fejlesztéseket igényel
Külterületi komplex vízrendezésre lenne szükség, ami a belvízelvezetés, és
önötözés problémáját együtt kezeli
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A városban 2004 óta nincs emisszió mérés. Szükséges volna legalább évente két
alkalommal mérni a városban a légszennyezettségi értékeket
Az erdősültség alacsony aránya
Mezővédő erdősávok hiánya
Egyes időszakokban magas az allergén növények okozta pollenterhelés problémát
jelent
A fürdő használt termálvizének bevezetése, illetve terhelése az Élővíz-csatornába
Illegális szennyvízbevezetések az Élővíz-csatornába
Ösztönözni kell a saját komposztálás elterjedését a családi házaknál
Szelektív hulladékgyűjtés további kiterjesztése, hulladékgyűjtő udvar létesítése
A duzzasztó mű hosszirányú átjárhatóságának biztosítása (tervezett hallépcső
kivitelezése), az ökológiai állapot javítása a Kettős-Körös ezen a szakaszán
Megújuló energiaforrások magasabb szintű hasznosítása, kiterjesztése minden
közintézményre
Holtágakat érő szennyezések, vízminőség, és vízfrissítési problémák
Egyes külterületi lakórészek, tanyás területek továbbra sem rendelkeznek
szennyvízelvezető hálózattal
Növelni kell a szennyvízcsatorna hálózatra rákötött lakások arányát
Roncsolt terület rekultivációja (felhagyott bányagödrök)

1.18 Katasztrófavédelem
1.18.1 Építésföldtani korlátok
1.18.1.1

Alábányászott területek, barlangok és pincék területei

Békés város területén alábányászott területek, barlangok és pincék nincsenek.
1.18.1.2

Csúszás, süllyedésveszélyes területek

Békés megye Településrendezési terve alapján Békés város egész közigazgatási területe
szélerózió által veszélyeztetett.
A város területén a domborzati viszonyokból és a tájhasználatból adódóan csúszás- és
süllyedésveszélyes terület nincs.
1.18.1.3

Földrengés veszélyeztetett területek

Magyarországon évente átlagosan 100-120 kisebb földrengés van, mely a lakosság részéről nem
érzékelhető. Kb. évente négy-öt olyan földrengés keletkezik, mely az epicentrum környékén már
jól érzékelhető, de jelentős károkat nem okoz. Jelentős károkat okozó földrengés 15-20 évente
keletkezhet.
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19. térkép: A földrengések területi eloszlása Magyarországon.

Forrás:foldrenges.hu//index.php?option=com_content&view=article&id=94:magyarorszag-foeldrengesveszelyeztetettsege&catid=5:geofizika&Itemid=7
A szürke körök a historikus rengéseket (456-1994), a piros körök az utóbbi évek rengéseit (1995-2009) mutatják

Békés megye területére i.sz. 465 és 1984 közt 14 kis intenzitású mélyföldrengés epicentrum esik.
A rengések a Kettős-Körös Fehér-Körös völgy irányában rendeződnek elsősorban. A Békés és
Gyula városok vonalától D-re eső 5db 2–4 magnitudójú rengés nem a Körös-völgyhöz, hanem
egy É–D irányú tektonikai zónához kapcsolódik, az övben az események intenzitása,
gyakorisága D-i irányban főleg már az országhatáron túl növekszik.
A legjelentősebb pusztítást az 1978-as, a Richter-skála szerinti 4.5-ös erősségű rengés okozta,
melynek epicentruma Békés volt. Az elmúlt években azonban nem volt tapasztalható földrengés
Békés város területén, térségében.
1.18.2 Vízrajzi veszélyeztetettség
1.18.2.1

Árvízveszélyes területek

A települések ár- és belvíz veszélyeztetettségi alapon történő besorolásáról szóló18/2003. (XII.
9.) KvVM-BM együttes rendelet melléklete szerint Békés város C-enyhén veszélyeztetett
település.
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40. ábra: Vízrajzi veszélyeztetettség Békés településen

Forrás: Békés megye Területrendezési Terve
1.18.2.2

Belvízveszélyes területek

A település belvízrendszerének bemutatását az 1.17.2.1 fejezet tartalmazza.
A települések ár- és belvíz veszélyeztetettségi alapon történő besorolásáról szóló18/2003. (XII.
9.) KvVM-BM együttes rendelet melléklete szerint Békés város C-enyhén veszélyeztetett
település. A település nagy része, a Kettős-Köröstől K-re eső, és a belterülettől D-re fekvő
területek rendszeresen belvízjárta övezetek.
20. térkép: Magyarország belvíz veszélyeztetettségi térképe

Forrás: A magyarországi belvíz-veszélyeztetettségi térkép elkészítésének szakmai, kutatási megalapozása, BELVÍZINFO Projekt (GOP-1.1.1-2008), www.belvizinfo.hu
(1. belvízzeI nem, vagy alig veszélyeztetett terület, 2. belvízzeI mérsékelten veszélyeztetett terület, 3. belvízzeI
közepesen veszélyeztetett terület, 4. belvízzeI erősen veszélyeztetett terület)
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Az 1.17.2.1 fejezetben foglaltaknak megfelelően a településnek belvízzel veszélyeztetett területei
nincsenek.
1.18.2.3

Mély fekvésű területek

Békésen mély fekvésű területek a Szélső u. – Asztalos u. közötti területen találhatóak. Az utóbbi
években 2006-ban jelentett jelentősebb problémát a belvíz belterületen.
1.18.2.4

Árvíz és belvízvédelem

Kiemelt fontosságú a meglévő védvonalak megerősítése, rekonstrukciója, a csapadék-elvezető
hálózat rendszeres tisztítása, a hálózat rekonstrukciója, bővítése. Ennek érdekében a települést
érintően, az alábbi projektek kerültek megvalósításra, illetve vannak folyamatban:
„Belvízrendezés az élhetőbb településekért” c pályázat, mely keretén belül
Békésen Lánc utca – Hunyadi utca – Báthory utca nyomvonalon 847m, Asztalos
utca – Maró utca – Szélső utcákban 277 m hosszon, Táncsics utcai 1578 m
hosszon csapadékvíz elvezetés, valamint 3 átemelő építése valósult meg, a
projekt zárása napjainkban zajlik.
Belvízrendezés az élhetőbb településekért komplex belvízrendezési program
megvalósítása belterületen és a csatlakozó társulati csatornán I. ütem
Belvízrendezés az élhetőbb településekért
A jövőben tervezik a Dánfoki üdülőterület, Dózsa Gy. utcai és Malomasszonykerti
csapadékvíz hálózatának a felújítását, és a Csallóközi utcai vízláda lecsapoló
csatornájának megépítését
Belvízzel illetve nagy mennyiségű hirtelen lehullott csapadékkal kapcsolatos vis maior esemény
az elmúlt években 2005-2006 évben fordult elő. Jelentősebb árvízi esemény 1980 (gátszakadás)
nem volt az elmúlt években.
1.18.3 Egyéb katasztrófavédelmi tényezők
1.18.3.1

Kedvezőtlen morfológiai adottságok

Kedvezőtlen morfológiai adottság (pl. lejtés, falszakadás) Békés város területén nincs.
1.18.3.2

Mélységi, magassági
korlátozások

korlátozások

és

tevékenységből

eredő

Békés város területén mélységi, magassági, valamint tevékenységből eredő korlátozások
nincsenek.
1.18.3.3

Ipari veszélyforrások

Békés város területén veszélyes ipari üzem(ek) nincs.

1.19 Ásványi nyersanyag lelőhely
Békés város területén az alábbi érvényes hatósági engedéllyel rendelkező bányászati területek,
kutatási engedéllyel rendelkező területek és Műszaki üzemi terv határozattal rendelkező bányák
találhatóak:
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Békés III. – homok védnevű bánya, üzemelő külfejtés
Békés IV. - agyag, homok, üzemelő külfejtés
Békés V. – homok, szünetelő külfejtés

1.20 Városi klíma
Az általános éghajlati viszonyok leírását az 1.12.1.2 fejezet tartalmazza.
A városban sajátos klimatikus viszonyok alakulnak ki (városklíma), amelyek hőhullámok idején
különösen megterhelőek lehetnek. Az egyes városok klímája között jelentős eltérés lehet, mely
eredhet az épületek, építmények, burkolatok fizikai jelenlétéből, vagyis az összetett beépítési
struktúrából, a burkolatokon használt vízzáró anyagok (aszfalt, beton) miatt megváltozott lefolyási
viszonyokból, az alacsony növényborítottságból, a sokféle emberi tevékenység általi (közlekedés,
fűtés, ipar) kibocsátásból (hő, vízgőz, szennyező anyagok, stb.).
Ezek a tényezők együttesen jelentősen módosítják a városok klimatikus viszonyait a szabad
térszínekéhez képest. Ennek legszembetűnőbb megnyilvánulásai például
a város légterében kialakult hőtöbblet (ún. városi hősziget),
a megváltozott átszellőzési viszonyok,
a levegőminőségi problémák.
Békés városklímáját befolyásoló tényezők:
Erdősültség alacsony foka
Száraz, meleg klimatikus viszonyok
Felszíni vizekben gazdag
Alacsony iparosodottság
Jelentős átmenő forgalom, és ebből eredő légszennyezés
A több emeletes beépítés csak a településközponti részekre jellemző, illetve a
lakótelepekre, de ezek aránya a keretes házas övezetekhez képest elenyésző. A
közterületi, és magánkertek zöldfelületei kedvező hatásúak, és csökkentik a
hősziget mértékét.
Kettős-Körös fontos átszellőzési folyosókként működhet, felette a városon kívüli
területek tisztább, hűvösebb levegője elérheti a város belső területeit. A
vízfelszínek párolgása növeli a külterületekhez képest általában szárazabb városi
légtér nedvességtartamát. A folyó talajvízszint emelő hatása is pozitívumként
értékelhető, hiszen a vízzáró városi felszín alatt általában talajnedvesség és
talajvízszint csökkenés figyelhető meg. A vízfelület és a beépített területek közötti
légkörzés szintén pozitív hatás, amely nappal frissítheti a város levegőjét
A várost körülvevő zöldgyűrű hiánya
Nagyon fontos a várost körülvevő „zöldgyűrű” kialakítása. Ehhez a legfontosabb a város körül
már most is létező erdősávok, fasorok, extenzív gyümölcsösök megőrzése, s természetesen ahol
szükséges további átgondolt telepítések elvégzése. A „zöldgyűrű” kialakításának várható
kedvező hatásai elsősorban a nagy zöldfelület oxigén és páratartalom növelő, porfogó hatásában
fog megmutatkozni. Másrészt a szélhatás csökkentésén, az árnyékoláson keresztül hőmérsékletkiegyenlítő szerepük is lesz.
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Békés településszerkezete főként kertvárosias jellegű, kevés a sűrűn beépített terület, emeletes
házak aránya alacsony, jelentős ipari tevékenység nem folyik a településen, a városi hősziget
mértéke nem jelentős, a külterület-belterület közötti hőmérséklet különbségek valószínű nem
haladják meg a 2-3 C°.
A fentieknek megfelelően szükségszerű, hogy a településszerkezeti, a szabályozási és beépítési
tervekben, a zöldterületi rendszer tervezésben és a közút- és közműtervezés során nagyobb
hangsúlyt kapjanak a klimatikus szempontok.1
A település nem tagja a Klímabarát Települések Szövetségének.

1

Városklíma kalauz, 2011
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Helyzetelemző munkarész

2.1

A vizsgált tényezők elemzése, egymásra hatásuk
összevetése

Településhálózati
szerepkör

Békés város funkcionális értelemben járási és kistérségi szerepkörökkel rendelkező, mérete
alapján kis-középváros, kifejezetten kis kiterjedésű vonzáskörzettel. Térségi funkcióinak
kiteljesedését a közeli megyeszékhely Békéscsaba, valamint a másodlagos centrum Gyula
vonzástere erőteljesen leárnyékolja. Noha kifejezetten erős kulturális hagyományokkal,
meglehetősen kiterjedt művelődési-kulturális intézményhálózattal és nagy múltú oktatási
intézményekkel rendelkezik, az előbb vázolt tendenciák, a közeli várostársak elszívó hatása,
érvényesülnek ezen a téren is. Békés része a megye egyértelmű súlypontjának, a Közép-Békési
Település-együttesnek (Békés, Békéscsaba, Gyula), mely a Dél-Alföld régió harmadik
legjelentősebb népesség és gazdasági tömörülése, s tágabb viszonylatban is számottevő
fejlődési lehetőségekkel rendelkezik. Szemben a várostrió két másik településével a város még
nem tudta kellő határozottsággal pozicionálni magát a településegyüttesen belül.

Demográfiai
viszonyok és
tendenciák

Békés város Békéscsaba, Gyula és Orosháza után Békés megye negyedik legnépesebb
települése. 2011-ben a város lakónépessége 20°088 fő volt, ami a 2001-ben tapasztalt értéknek
(21.663 fő) 92,7%-át jelentette. A fogyás üteme az országos átlagot mintegy 5%-ponttal múlja
felül, de a megyei átlagnál valamivel kedvezőbb folyamatok érvényesültek. A fogyás az
ezredfordulót követően folyamatos és egyenletes volt, s a város lakónépessége 2013-ban
húszezer fő alá csökkent. Az ezredfordulót követő dekádban sokat romlott a helyzet Békésen a
népességszám változásának mindkét forrását – természetes fogyás és elvándorlás - illetően. A
természetes fogyás mértéke felerősödött, míg a korábbi vándorlási nyereségből jelentős
veszteség lett. A városban mintegy négy százalékponttal növekedett a 60 évnél idősebbek
aránya a népességen belül 2001. és 2011. között. Ezzel szemben a 14 évnél fiatalabbak aránya
2,6%-ponttal, a 15 és 29 év közöttiek aránya pedig 3%-ponttal csökkent, de ez az arány mind az
országos, mind a megyei átlaghoz képest kedvezőnek tekinthető.
A fiatal, képzettebb – képezhetőbb – és motiváltabb munkaerő létszámának csökkenése a
helyi munkaerőbázist számolja föl, ami a betelepülő beruházások számára az egyik fő
szempont, de a már helyben működők döntéseit, fejlesztéseit, jövedelmezőségét is erősen
meghatározza.
Az intézményrendszer – szociális ellátás (pl. bölcsőde), oktatás, kultúra, sport, rekreáció stb.
jelentős „haszonélvezője” a fiatalabb generáció. Folyamatos létszámcsökkenésük lassan
fölösleges kapacitásokhoz, ezáltal a fajlagos költségek növekedéséhez vezet. Másrészt az
intézményekben dolgozó létszám pótlásának alapjai is megkérdőjeleződnek általa. Az
elöregedés révén a szociális rendszer másik oldalán és az egészségügyben is fokozódni fog
az ellátásra, gyógyításra szoruló idős népesség száma.

Iskolázottság

Békésen az átlagos iskolázottság alacsony szintű. A lakosságon belül a legnagyobb, ötezer főnél
is népesebb csoportot azok alkotják, akiknek az általános iskolai végzettség a legmagasabb
iskolai képesítésük. A 18 évnél idősebb korosztálynak alig 39%-a szerzett középiskolai érettségi
bizonyítványt, ami másfél százalékponttal alacsonyabb a megyei, tíz százalékponttal
alacsonyabb az országos átlagnál. A diplomások aránya a 25 évnél idősebb lakosságon belül
szintén elmarad a megyei, és országos szinttől; a város 12,1%-os arányszámát a megye közel
egy százalékponttal, az ország közel nyolc százalékponttal múlja felül.
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Foglalkoztatottság,
munkaügy

A Békésre jellemző foglalkoztatási adatok nem csak országos, hanem megyei szinten is
kedvezőtlen viszonyokra utalnak. A város teljes lakosságára vetítve a foglalkoztatottak aránya
mintegy három százalékponttal múlja alul a megyei, hét százalékponttal pedig az országos
átlagértéket. A foglalkoztatottak többsége a városon belül rendelkezik munkahellyel, ugyanakkor
több mint kétezer fő napi rendszerességgel ingázik. A legnépszerűbb ingázási célpont a
szomszédos Békéscsaba; a megyeszékhelyre napi rendszerességgel ingázó 2185 fő kétharmada
munkavállalás céljából utazik.

Munkanélküliség

A munkanélküliek arányát nézve a város helyzete szintúgy rossz. A 2015. januárra vonatkozó
adatatok szerint Békésen 1319 fő keresett állást, ami a munkaképes korú lakosságnak a 9,36%a. A nyilvántartott álláskeresők aránya igen magas a megye hasonló méretű városaihoz képest,
amelyeket jellemzően 3-6% közötti érték jellemez. Fontos kiemelni ugyanakkor, hogy kedvező
tendencia bontakozott ki az elmúlt években a város munkanélküliségét illetően. 2010. után
mérséklődött az álláskeresők száma, amely mára megközelíti a tíz évvel ezelőtt mért értéket.

Jövedelmek

A városban jellemző jövedelmi szint jelentősen elmarad az országos mértéktől. Noha a
rendszerváltás idejében az országos átlag háromnegyedét is meghaladta az átlagos jövedelem
Békésen. 2000 és 2008 között egyre közelebb került a város jövedelmi helyzete az országos
átlaghoz, de 2008-ban véget ért ez a kedvező tendencia, ezt követően stagnált - csökkent a
városban tapasztalható átlagos jövedelem és az országos átlag viszonyszáma.

Települési kohézió,
civil szféra

Békés kiemelkedő kulturális hagyományokkal rendelkezik, mint a soknemzetiségű táj döntően
magyar lakosságúnak megmaradt települése, a protestáns, nemzeti szellemű mezővárosi kultúra
letéteményese. A városban a civil szervezetek fontos szerepet játszanak a kultúra, művelődés,
sport és rekreáció területén. A civil szervezetek nagy száma azonban nem feltétlenül feleltethető
meg a közösségi élet tényleges jelentőségének. Békés Város Önkormányzata elismeri és
támogatja a város életében fontos szerepet betöltő civilszervezetek, egyházak tevékenységét,
lehetőségeihez képest igyekszik támogatni munkájukat. A békésiek jellemzően kötődnek gazdag
kultúrájú, történelmi tradíciójú városukhoz. Ez a kötődés igen fontos közösségi,
településfejlesztési erő, ám sok esetben kevés a helyben elhelyezkedni nem képes, vagy a helyi
bérszinttel elégedetlen fiatalok számára ahhoz, hogy a településen tartsa őket.
Az erős helyi közösség és a civil aktivitás pozitív hatással van a demográfiai viszonyok
alakulására, az intézményrendszerre, a gazdasági szerkezetre.
Jelentős azon fiatalok száma is, akiket a városhoz, a közösséghez, a családhoz, az
otthonhoz való kötődés akkor is a városban tart, ha a megélhetés itt nehezebb, mint
külföldön. Ők azok, akik még javíthatják a demográfiai mutatókat, családot alapítanak, így a
természetes szaporulatot növelik, a vándorlási egyenleg negatív rátáját nem rontják tovább.
Az intézményrendszer optimális kihasználtsága és a későbbi munkaerő utánpótlása
szempontjából is igen jelentős az a népesség, akit a közösségi kohézió tart (is) a városban.
A gazdaság szempontjából a képzett munkaerőbázis megléte alapvető fontosságú. Azon
népesség, amelyet a közösség kohéziója tart a városban, ezen bázist erősíti. A gazdaság és
helyi közösség kapcsolata kölcsönös: míg a helyi erőforrások a vállalkozásokat erősítik, a
sikeres vállalkozások képesek munkát, piacképes jövedelmet, perspektívát nyújtani a
munkavállalóknak.

Intézményrendszer

A település humán-infrastruktúrája az igényeknek megfelelően működik és látja el a feladatait.
Több intézmény infrastrukturális fejlesztésre szorul, részben a működtetés megfelelő biztosítása,
részben pedig az önkormányzati és intézményi gazdálkodás optimalizálása érdekében,
elsősorban energiahatékonyság növelése révén.
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Oktatás

Békés a város méretéhez képest rendkívül változatos szolgáltatásokat biztosító, a városhatáron
túlnyúló vonzáskörzetű oktatási intézményrendszerrel büszkélkedhet: elérhető a német és roma
nemzetiségi oktatás, alapfokú sport és művészeti képzés, a gimnáziumok mellett sokrétű
szakképzés, felnőttképzés, gyógypedagógiai képzés, a kollégiumi elhelyezés. Ugyanakkor a
beiratkozottak száma az intézményrendszer minden fokán erősen csökken. Az oktatási rendszer
hiányossága, hogy felsőfokú képzést nyújtó intézmény nincs a városban, s ez Békés városi
szerepkörét is kedvezőtlenül befolyásolja.

Egészségügy

A városban összesen 8 háziorvos, 4 házi gyermekorvos, valamint 8 háziorvosi szolgálathoz
tartozó ápolói munkakör létezik, amelyek száma nem változott az elmúlt tíz évben. Jelenleg nincs
tartósan betöltetlen praxis a városban. Az egy háziorvosra és házi gyermekorvosra eső lakosok
száma 1674, ami meghaladja a megyei (1508 lakos), és az országos átlagot (1548 lakos) is.
Békés térségében az önkormányzati fenntartású Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő lát
el egészségügyi szakellátási tevékenységet.
A közszolgáltatások intézményrendszere – pl. a bölcsődei ellátás – fontos tényező a
gyermekvállalási kedv szempontjából. Az egészségügyi ellátás pedig az aktívan eltölthető
kor felső határát képes feljebb tolni. A jól működő intézményrendszer biztonságérzetet ad,
hozzájárul az elvándorlás mérsékléséhez.
Az intézményrendszer működteti a kulturális intézményeket, szervezi, menedzseli és
finanszírozza a programok, rendezvények egy részét, biztosít helyszín a kulturális
eseményeknek és a civil szerveződéseknek is. Ezért közösségszervező ereje nagy,
hatásában képes ezen területen jelentős eredményeket elérni.
A munkaerőpiac szempontjából alapvető a munkaképes korú népesség képzettsége, az
utánpótlás nevelése, a piac által igényelt rugalmas helyi képzési rendszer, de ugyanilyen
fontos ezen népesség egészségi állapota is – mindez a helyi intézményrendszer állapotától,
szervezésétől, finanszírozásától is függ.

Gazdaságszerkezet

Békésen működik a megye vállalkozásainak 5,6%-a, ami meglehetősen alacsony érték. A
működő vállalkozások 1000 lakosra vetített száma 2012-ben Békés városban a megye
járásközpontjai közül csupán a hetedik legmagasabb érték.
A működő vállalkozások ágazati megoszlását tekintve a mezőgazdaság súlya kisebb, az iparé és
építőiparé nagyobb, mint a megye egészében. A megye járásközpontjaival összehasonlítva a
mezőgazdaság súlya átlag alatti (a működő vállalkozások 4,8%-a) az ipar és építőipar súlya
jelentős (21,8%). A szolgáltató ágazatokban a működő vállalkozások 73,4%-a tevékenykedik, ez
a járásközpontok átlagos értékét alulmúlja. Szembetűnő a szakmai, tudományos, műszaki
tevékenységet folytató vállalkozások kisebb aránya. A város viszonylag csekély gazdasági
erejére utal, hogy az egy főre jutó bruttó hozzáadott értéket tekintve Békés a megye kilenc
járásközpontja közül mindössze a hetedik helyen szerepel.

Mezőgazdaság

A gazdaság szerkezetében kevéssé meghatározó a mezőgazdaság. A foglalkoztattak 3,4 %-a
dolgozik az agráriumban, amely magasabb ugyan az országos átlagnál (2,8%), de mind a
megyei, mind a megye járásközpontjainak átlagánál alacsonyabb. A városban 46
mezőgazdaságban tevékenykedő vállalkozás működik, amely a működő vállalkozások 4,8%-a.
Az agrárszektorban mind a növénytermesztés, mind az állattenyésztés jelentős.

Ipar

Békés gazdaságának jelentős szegmense az ipar, a foglalkoztattak 31,5%-a dolgozik különféle
alágazataiban (2011), amely jóval magasabb az országos átlagnál (26%). 207 működő ipari
vállalkozásból 101 az építőiparban, 97 a feldolgozóiparban tevékenykedik. Domináns iparágnak
számít a városban a gépipar, építőipar és az élelmiszeripar. Békés legnagyobb foglalkoztatója a
mezőgazdasági és erdészeti gépeket gyártó Optigép Kft., mely több mint 140 dolgozónak ad
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munkát. A településen ipari park jelenleg nincs, de a fejlesztésre alkalmas területek
rendelkezésre állnak.
A helyi gazdaság biztosítja a munkahelyeket és a hosszú távú életperspektívát: alapvető a
szerepe a munkaképes korú népesség helyben tartásában. Ezáltal a vándorlási egyenleg
mindkét oldalát erősítheti: megfelelő működése, és a bérek piacképessége (amihez fejlett,
magas hozzáadott értékű gazdaságra és fejlett szolgáltatásokra van szükség) esetén
csökken az elvándorlás, nő a bevándorlás, javul az egyenleg. Jelenleg sajnos ezzel
ellentétes előjelű folyamatok dominálnak.
A helyi vállalkozások iparűzési, idegenforgalmi és építményadójukon keresztül járulnak
hozzá a város költségvetéséhez, ami a költségvetésen keresztül a város működtetését és
fejlesztési lehetőségeit is meghatározza.
Turizmus

A turizmus jelenleg nem meghatározó gazdasági szegmens a településen. A város szálláshelyein
elsősorban belföldi turisták foglaltak szobákat. A városban és környékén ugyanakkor számos
nevezetesség, és látnivaló várja az ide érkezőket, így pl. a Körösök vízrendszere, gyógyvízzel
rendelkező fürdő, a Dánfoki üdülőtelep, vagy a színvonalas épített örökségi, népi építészeti
emlékek.
A turizmus nemcsak fontos kiegészítő ágazata a város gazdaságának, de olyan
fejlesztéseket generál, amelyek kiemelkedő fontosságúak a települési kohézió
szempontjából (épített örökség megóvása, természeti értékek védelme, kulturális örökség
bemutatása, városmarketing).
Az idegenforgalom erősödését szolgáló fejlesztések legtöbbje a helyiek számára is
lényeges, Békés lakosságának szabadidős, rekreációs és sportolási lehetőségeit bővíti.

Az Önkormányzat
működése

Az Önkormányzat gazdálkodásából adódó lehetőségek minden területet érintenek, ahol a
működés vagy a fejlesztés, esetleg a támogatások részben vagy egészében önkormányzati
forrásból származnak.
Hatással van a demográfiai viszonyokra, azáltal, hogy mennyire tudja ösztönözni a
gyermekvállalási kedvet, visszafogni a fiatalok elvándorlását (munkahelyteremtés,
lakáspolitika, a város vonzóvá tétele). Természetesen ez a hatás eléggé közvetett és sok
erősebb tényező is befolyásolja, pl. cégek, beruházók munkahely teremtési döntései
(adózás, világpiaci trendek stb), helyi lakáspiac árai stb.
Jelentős a hatása a települési közösségekre a kultúra, rendezvények, programok
megrendezése, kezdeményezése, finanszírozás, illetve a civil szervezetek finanszírozása
révén. Ez közvetlen hatás, mivel az ide sorolható tevékenységek egy része teljes egészében
függ az önkormányzati forrásoktól.
Az intézmény-rendszer (közszolgáltatások) és városüzemeltetés működésére: az
önkormányzati tulajdonú, üzemeltetésűekre teljes egészében hatással van, azonban
léteznek az önkormányzattól teljesen független intézmények is, az átszervezett
közoktatásban pedig jellemzően csak a tulajdonos az önkormányzat.
Gazdaság szerkezet és dinamika: a helyi gazdasági környezet befektető és vállalkozó
baráttá tételével, az ipari park és a költségvetést is érintő támogatások és kedvezmények
rendszerével közvetlen hatással van a tématerületre a költségvetés, de annak
nagyságrendje miatt csak egy eleme a vállalati döntéseknek.
Az épített környezetre való hatás a költségvetésben a városrehabilitációs, örökségvédelmi
tevékenységek pályázati önerejének előteremtésében jelenik meg közvetlenül.
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A közlekedési hálózat és minősége (belső és külső), a közművek és elektronikus hírközlés
és a környezetvédelem - klímatudatosság/ energiahatékonyság területek az előbbihez
hasonlóan fejlesztési-pályázati oldalról befolyásoltak a költségvetés részéről.
Településszerkezet

Békés a Fehér- és Fekete-Körös összefolyása felett lévő kettős átkelőhelynél alakult ki, így
településszerkezetét elsődlegesen a folyók medre és az átkelésnél összefutó országutak vonala
határozta meg. A Fehér-Körös holtágaként a várost észak-déli irányban átszelő Élővíz-csatorna a
szerkezetet máig alapvetően meghatározó topográfiai elem. Az észak-déli irányban elnyúló
belterület a XIX. században már kelet és nyugat felé fejlődött elsősorban, miáltal arányos
településstruktúra jött létre. A településtestről leszakadó kisebb kiterjedésű, kedvezőtlen
elhelyezkedésű lakóterületek csak észak-keleten és észak-nyugaton alakultak ki. A város
további területi fejlődésére elsősorban nyugati és déli irányokban nyílik lehetőség, keleten a
Körös medre, északon a kertségek zárják le a terjeszkedés útját. Dél-nyugat felé ipari-gazdasági
övezetek csatlakoznak a lakóterületekhez, nyugaton temetők és iparterületek, míg Hatháztól
nyugatra védett természeti területek, így a növekedés lehetősége ezen irányokban korlátozott.
Az intézmények túlnyomó része a városközpontban található, igazi kisvárosias miliőt teremtve.
Az alföldi mezővárosok legtöbbjéhez hasonlóan az urbanizáltság foka a belterület szélétől a
centrumig fokozatosan emelkedik az épületek szintszámával, a beépítés sűrűségével,
zártságával párhuzamosan. A központtól nyugatra, ahhoz viszonylag közel található a
településszövetbe kevéssé szervesült békési vasúti szárnyvonal fejpályaudvara, közelében a
buszpályaudvarral. Az ipari, gazdasági területek, egyes kihelyezett funkciókkal vegyesen a
lakóterületektől elkülönülten, a belterület dél-nyugati részéhez csatlakozva települtek, elsősorban
a vasútvonal és a békéscsabai út között húzódó félkörben.
Békés határa két gyökeresen eltérő arculatú részre osztható. A Kettős-Köröstől keletre, az
egykori nagybirtok területén majorságok, mezőgazdasági nagyüzemek jellemzők. A folyó bal
partján ezzel szemben a külterület erősen tanyásodott, a tanyák legtöbbje a Békés megyében
általános települési módnak megfelelően sortanya, azaz a dűlőutak mentén, azokra felfűzve
épült.
A beépítésre szánt területek nagymértékű növelése, a lakóterületek bővítése szükségtelen, a
rendezési tervben már kijelölt területeken lévő beépítetlen telkek fedezik a szükségleteket, ahogy
elmondható ugyanez a gazdasági területekről is.

Épített környezet

Békés Dél-alföldi viszonylatban épített örökségi értékekben gazdag város. Történeti épületei
zömmel a XVIII-XX. századból valók, legősibb településépítészeti hagyománya Ibrány és Újváros
városrészek halmazos szerkezete. Ezekben az utcahálózatot a szabályos és a váratlan
meglepetésekben gazdag organikus hálózat kettőssége jellemzi. A központ hagyományos
beépítésű területein az Alföld mezővárosi építészetének sajátosságai keverednek kisvárosias
építési tradíciókkal, a külső lakóterületek jellege általában falusias. Kisvárosi jelleget a
településképnek a központ jelentősebb intézményei, zártabban beépült utcái kölcsönöznek. A
harmonikus városképet a szocializmus korszakának lakóterületi és intézményi fejlesztései törték
meg a hagyományos szerkezetet, beépítési módokat, általában a Békésre jellemző tradíciókat
semmibe vevő építészeti magatartásukkal.

Védett örökségi
emlékek

Az igazgatási terület regisztrált régészeti öröksége jelentős, 238 terepbejárásokkal, feltárásokkal
azonosított régészeti lelőhely ismert, melyek közül mintegy 25 kunhalom van. A régészeti
lelőhelyek védelme elvben megoldott, azonban a sokszor tájmorfológiai elemként is jelentős
kunhalmok fennmaradását nagyon komolyan veszélyezteti a szántóföldi művelés. Az országosan
védett műemlékek és a helyi védelemben részesített épületek, építmények műszaki állapota
széles skálán mozog. Örvendetesen szaporodnak az igényesen, örökségvédelmi elveknek
megfelelően felújított objektumok, míg némelyik állapota kritikus. Különösen veszélyeztetettek a
tradicionális mezővárosi építészet hagyományait közvetítő magántulajdonú lakóházak, melyek
fennmaradásának a jelenleg országosan érvényesülő tendenciák nem kedveznek.
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Zöldfelületek

Békés zöldfelületekkel közepes szinten ellátott (egy lakosra jutó zöldfelület 26,3 m 2/fő), bár
ellátatlan településrészek is vannak még. A várost észak-déli irányban keresztülszelő Élővízcsatorna mentén húzódnak a legfontosabb parkok, zöldfelületek, de a Kettős-Körös völgye is
gazdagítja zöldfelületi rendszerét. A meglévő elemek ugyanakkor nem szerveződtek rendszerré a
közparkok felszereltsége, kiépítettsége sokszor nem megfelelő. Ebből következik, hogy
használati értékük is alacsony szintű. Természeti adottságai miatt a város zöldfelületi fejlesztési
lehetőségei jók, mind a területi (közparkok, közkertek), mind a hálózati elemek (utca fásítás)
tekintetében.

Tájhasználat

A XX. század elejére befejeződött folyószabályozásokat követően az addig jellemzően mocsaras
területek mezőgazdasági művelésbe való bevonására került sor. A külterület jelentős részére a
szakszerű nagyüzemi gazdálkodás a jellemező, de megtalálhatóak a kisparcellán
gazdálkodó családi vagy egyéni gazdaságok, tanyák is. A külterületen a nagy kiterjedésű
szántóterületek között szórványosan néhány kisebb-nagyobb erdősáv, fasor, ill. a vízfolyást
kísérő nádas-foltok találhatóak. Békés város jellegzetessége a jelentős méretű fás, ligetes külső
kertövezet, amely a lakóövezettel közvetlenül határos. Az erdősültség a megyei helyzethez
hasonlóan nagyon alacsony és a rétek és legelők aránya sem jelentős. A mezőgazdasági
területek további terjedésének a múltban a talaj és a vízrajzi adottságok szabtak gátat. Az utóbbi
évtizedben, elsősorban az Európai Uniós csatlakozás következtében a természetvédelmi
szempontok is felerősödtek, amelyek erős befolyással bírnak a tájhasználat jövőbeli alakulására.
A településszerkezeti adottságok determinálják a fejlődési lehetőségeket. A
gazdaságfejlesztés kulcskérdése a bővítésre igénybe vehető területek rendelkezésre állása,
azok megfelelő szerkezeti kapcsolatai.
A kedvezőtlen településszerkezeti adottságok jelentős mértékben fokozzák a szegregáció
veszélyét.
Az épített környezet állapota jelentős hatással van a település népességmegtartó erejére,
élhetőségére. A vonzó városi és természeti, táji környezet csökkenti az elvándorlási
hajlandóságot, ugyanakkor motiválja a beköltözést.
Az idegenforgalom fejlesztése elválaszthatatlan a települési környezet fejlesztésétől. Az
épített örökségi emlékek megóvása fontos része a környezet alakításának és turisztikai
attrakciót is jelentenek egyben.
Az épített környezet milyensége, az ősöktől hagyományozott települési örökség védelme
alapvető hatással van a helyi identitás alakulására, a közösségek kohéziójára.

Természet és
turizmus

A területen található vízfolyások adta lehetőségeknek köszönhetően a település kiemelt szerepet
tulajdonít a vízi-turizmus és a horgászturizmus fejlesztésének, amely elsősorban a külterületeket
érinti. A Kettős-Körös menti Dánfoki üdülőterület jelentős kiaknázatlan potenciállal rendelkezik,
ahol a folyó menti vízi-túra útvonalak megléte mellett a megfelelő infrastruktúra, és az
idegenforgalmi szolgáltatások körének bővítésére van szükség.

Közlekedéshálózat,
elérhetőség

A város az európai gazdasági-közlekedési térszerkezet léptékéből nézve fontos vasúti folyosó
közelébe és két közúti tranzitfolyosó köztes terébe esik. Békés számára sokkal inkább
kulcskérdés a tervezett (nem TEN-T besorolású) M44 autóút megépítése és elérése. Békés
város legfontosabb gazdasági és munkahelyi kapcsolata a Békéscsaba irányú reláció, a
megyeszékhely közelsége igen kedvező adottság. A város főúti és regionális vasúti
kapcsolatokkal rendelkezik, térségi jelentőségű közlekedési alcsomópontnak számít. A két
irányban kiinduló főúti, további három irányban kiinduló országos mellékút szintű úthálózat, illetve
a várost bekötő üzemen kívüli vasútvonal által kirajzolt közlekedési hálózat a település
kapcsolatrendszerének viszonylag (méretéhez, szerepéhez képest) alulreprezentált
leképeződése. Több mint négyszer annyi a napi eljáró, mint a bejáró, ami főként Békéscsaba
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közelségével magyarázható. A napi eljárókat tekintve pedig a döntő többség, az emberek 75%-a
közlekedik a megyeszékhelyre. A helyben közlekedők közül több mint 50% kerékpározik.
A távlati elképzelések szerint – az Országos Területrendezési Terv (OTrT) és a nagytávú ágazati
tervek tartalma alapján – Békés jobb kapcsolatrendszere érdekében – döntően a jelenlegi
mellékutak fejlesztésével – főúttá lesz alakítva a Békés - Doboz - Sarkad - országhatár kapcsolat.
A város szabályozási terve szerepeltet egy déli-délnyugati elkerülő nyomvonalat, amit az OTrT
megkötései miatt országos főútnál alacsonyabb besorolással lehet majd megvalósítani.
Eldöntetlen, Békés várost közvetve érintő nyomvonali kérdés az M44 autóút Békéscsaba térségi
továbbvezetése.
A tágabb térséget a kormány 2020-ig terjedő középtávú beruházási céljai közül elsősorban az
M44 autóút Békéscsabáig történő megépítése és a Budapest - Lökösháza vasútvonalak
fejlesztése érinti. Az M44 autóút (beleértve az M8 Kecskemét térségi rövid szakaszát)
Békéscsaba elkerülőig történő megvalósítása a magyar közlekedésfejlesztés történetének egyik
legnagyobb költségű beruházása lesz, ami Békés település felzárkózási esélyeit jelentősen
javítja.
Vízi közlekedés

A Kettős-Körös és Hármas-Körös II. víziút osztályba sorolt, 500 tonna hordképességű hajókra
alkalmas hajózási útvonal, kikötő esetén elsősorban turisztikai/sport/szabadidő célok feltételei
biztosíthatók.

Belső úthálózat

A városi hálózat fő elemei az országos közúthálózat települési átkelési szakaszaival jelentős
részben egybe esnek, de a városi gyűjtőutak az önkormányzati kezelésben vannak. Az úthálózat
a külső adottságokhoz (pl. országos közutak, Körös, Élővíz-csatorna és vasút vonala)
alkalmazkodó szerkezetű, lakóterületenként nézve már többnyire szabályos, de helyenként
szabálytalan, esetlegesen kialakított. Békés városban a belterületi önkormányzati utak közül 63,8
km kiépített és 40,0 km kiépítetlen. A nyilvántartás szerint a kiépített járdák hossza 152,0 km, a
kiépítetlen járdák nyilvántartott hossza 81,0 km. A városhoz vezető utak állapota nem kielégítő és
felújításra szorulnak a város helyi útjai is. A település úthálózata az elmúlt évtizedben keveset
változott. A közelmúltban nagyobb közlekedési fejlesztési projekt, illetve jelentősebb útfelújítás
nem történt.
A városközpontot ugyan keresztezi az északkelet-délnyugat irányú tranzitforgalom, azonban ez
nem számottevő. A forgalom összetételét tekintve a tranzit csekély, így a településen belüli,
valamint a városi cél- és eredőforgalom dominál. A város közlekedési terhelését már eddig is
javította a 47-es főút új nyomvonalra terelése, azt a közép- és hosszú távon tervezett település
közigazgatási területét is elkerülő (M44 és M47) gyorsforgalmi utak is tehermentesítik. A várost
keresztező utak távlatban sem válnak nemzetközi, térségi főirányokká, a forgalom az elkészített
prognózisok alapján nem növekszik számottevően. A Békést érintő legnagyobb forgalmi áramlat
a Békéscsaba - Békés (eredő és cél-) forgalom, aminek gördülékeny, várost kevéssé (nem egy
ponton) terhelő lefolyása érdekében a megfelelő elosztóhálózat lehet kulcskérdés (pl. a Csabai út
belső szakaszának, illetve az elkerülő út délnyugati első ütemének segítségével).
Kapacitásbővítési igény – figyelembe véve az M44 és M47 gyorsforgalmi utak távlati
tranzitelvezető szerepét – nem mutatkozik. A városi úthálózaton elsősorban a Kossuth L. utca
belvárosi szakaszán találunk baleseti sűrűsödési helyeket.

Közösségi
közlekedés

A helyközi autóbusz-szolgáltatás hálózati lefedettsége néhány összekötő út kivételével
lényegében megegyezik a közúthálózattal, fizikailag minden település elérhető. A 129-es számú
Murony - Békés „regionális vasúti pálya” besorolású „zsák” jellegű vasútvonalon 2007 óta a
személyszállítás szünetel, a vasútvonal jelenleg üzemen kívül van.

Kerékpáros
közlekedés

A kerékpárúthálózat jól kiépített, az majdnem teljesen lefedi az országos közúthálózat városi
átkelési szakaszait (hiányzik még például a 470. sz. főút Csabai u. - Petőfi S. u. közötti
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szakaszánál). Külterületen folyamatos kerékpárút-kapcsolat van Békéscsaba és Mezőberény felé
is. Békés város kerékpáros infrastruktúrája országos összehasonlításban igen jó.
A városra jellemző utazási szokások megfelelő alapot jelentenek arra, hogy a fejlesztés és
üzemeltetés a fenntartható közlekedés elveivel összhangban folyjon. Különös figyelmet kell
fordítani a helyi gyalogos és kerékpáros, valamint az ingázók közösségi közlekedés
igényeinek kiszolgálásra.
A város elérhetősége befolyásolja gazdasági fejlődését, annak minden szektorát tekintve.
Hatással van ezáltal a népességi folyamatokra és az ezek által meghatározott többi
részterületre.
Az átmenő forgalom kedvezőtlenül befolyásolja a városi környezet állapotát, nehézségeket
okoz Békés életében, ugyanakkor városélénkítő hatása (elsősorban kereskedelem,
vendéglátás és szolgáltatások terén) tagadhatatlan. Éppen ezért megfontolandó elkerülő út
építésének létjogosultsága.
Közművek és
elektronikus
hírközlés

A közműhálózat összességében jól kiépített. A megújuló energiaforrások alkalmazása terén
jelentős előrelépések történtek az elmúlt 7 évben, de további lehetőségeket kell keresni (pl:
termálvíz hasznosítás), illetve szélesíteni kell a napenergia hasznosítását.
A közművek mennyisége, állapota, a hírközlési szolgáltatások közvetlenül hatnak a
demográfiai folyamatokra az életminőségre tett pozitív és vagy negatív hatással, ugyanilyen
hatással vannak a gazdasági folyamatokra, a működő vállalkozásokra, közvetve a
turizmusra. Pozitívan befolyásolják az intézmények működését (rajtuk keresztül a
demográfiai folyamatokat), ugyanakkor az intézményfenntartás miatt az önkormányzat
gazdálkodását negatívan befolyásolják. A költségvetésre tett pozitív közvetett hatás
ugyanakkor a működő vállalkozások révén befizetett iparűzési adó.
A hírközlési lehetőségek jelentős közösségépítő erőt képviselnek.
A közművek kiépítése negatívan hat a természetre, környezetre, ugyanakkor pl. a szennyvíz
kezelése közművesítéssel pozitívan hat rá, mivel a talaj- és vízszennyezés elkerülhető.

Környezetvédelem klímatudatosság/
energiahatékonyság

Békés környezeti állapota összegében jónak mondható, a legtöbb probléma vízvédelemi
területen adódik. A városban a környezetet jelentősen terhelő ipari tevékenység a múltban sem
volt jellemző. A holtágak vízfrissítése, az öntözés, városfejlesztés (üdülőterületek) és ökológiai
szempontok összehangolása kulcskérdés. Örökös probléma a vízi élővilág fenntarthatósága, a
vizeket érő terhelés (pl. városi fürdő termálvize) megszüntetése. A levegőminőséget alapvetően
az átmenő forgalom befolyásolja, a települést átszelő 470.sz. főút jelentős zajforrás is.
A környezetvédelmi tevékenység pozitívan hat a természet állapotára. A környezetvédelmi
feladatok önkormányzati feladatok lévén költséget jelentenek az önkormányzatnak,
ugyanakkor a megújuló energiaforrások felhasználásával költségmegtakarítás érhető el az
intézmények fenntartásában. A környezettudatos gondolkodás és működés
költségmegtakarítást eredményez a vállalkozásoknál is.
A környezet állapota ösztönzi a civil csoportok tevékenységét.
A klíma- és energiahatékonyság pozitív hatással van a lakossági jövedelmi viszonyokra,
ami a demográfiai folyamatokat befolyásolja. A megújuló energia alkalmazási lehetőségek
energiahatékonysági szempontból pozitív hatást jelentenek a közművek esetében.
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Helyzetértékelő munkarész
Helyzetelemzés eredményeinek értékelése
A folyamatok értékelése

A népesség korszerkezetének változása visszatükröződik a helyi intézményrendszer
kihasználtságának változásaiban is. Az általános iskola és a középiskolák tanulói létszáma
jelentősen csökkent a vizsgált időszakban. Az intézmények alacsony kihasználtsága hosszabb
távon egyéb kedvezőtlen hatásokat is elindíthat (pl. tanárok, pedagógusok elvándorlása, az
intézmények népszerűségének csökkenése, stb.).
A munkanélküliség tartósan magas az országos szinthez képest. A népesség-megtartás
szempontjából kedvezőtlen gazdaságszerkezet közvetlen hatása egyértelműen kimutatható a
fenti folyamatok kapcsán. A gazdaság fejlesztése rövid és hosszabb távon is egyértelműen
létfontosságú a település népessége szempontjából, ami mind a lakosság számára, mind a
képzettségre jelentős hatással bír.
A civil szervezetek közül több folyamatosan együttműködik az önkormányzattal, támogatja annak
fejlesztési, értékmegőrző tevékenységét. A civil szervezetek működését nagyban befolyásolja az
önkormányzat gazdasági ereje, támogató képessége.
A városban működő intézményrendszer (humán és gazdasági) működését, a tervezett
fejlesztések megvalósítását a forráshiány, illetve, adott esetben a települési szintű funkciók
további átszervezése akadályozhatja, befolyásolhatja, egyes országosan kedvezőtlen tendenciák
mellett. Kedvező folyamatokat indíthat el ugyanakkor az energiahatékonysági beruházások
lebonyolítása. Ezáltal hosszú távon egyértelműen javulhat az önkormányzat pénzügyi helyzete.
A térség adottságai sokszor nem kedveznek a befektetők idevonzásának, letelepítésének. A
rossz elérhetőségi viszonyok mellett a helyi munkaerő alacsony képzettsége, elsősorban a
szakképzett munkaerő hiánya is problémát jelent. A közlekedés fejlesztése (44-es út fejlesztése)
a feltételezések szerint ugyanakkor jelentős hatással lehet a helyi gazdaság dinamizálására –
elmaradása pedig hosszú távon nehezen visszafordíthatóvá teszi a város elmaradását az ország
potensebb területeitől. A település gazdasági helyzetében rejlő fejlődési lehetőségek tehát csak
abban az esetben aknázhatók ki maradéktalanul, ha a település megközelíthetősége,
lakosságának képzettsége javul.
Az önkormányzat vagyoni helyzetére egyértelmű hatással van a megfelelő hatékonysággal
működő intézményrendszer, így a jövőbeni fejlesztések előkészítése során ezt a szempontot
mindenképpen mérlegelni szükséges. Ugyancsak erős korreláció mutatható ki a helyi gazdaság
fejlődése (munkahelyteremtés, helyi adó bevételek stb.) és az önkormányzat vagyoni
helyzetének alakulása között. Ezen a ponton ismét a gazdaság fejlődése a kulcspont: ezáltal a
város és az önkormányzat gazdasági ereje, pénzügyi stabilitása is erősödik.
Békés térségében jelentős természeti értékek találhatóak, ezek turisztikai célú kiaknázása jó
lehetőség, mely során ugyanakkor a környezeti szempontokat is mérlegelni szükséges.
Az épített környezetet, valamint a zöldfelületeket érintő, tervezett fejlesztések
megvalósíthatóságát egyértelműen behatárolja az önkormányzat pénzügyi helyzete. A
zöldfelületek gondozása kedvező hatással van a településen élők életminőségére. Az épített
értékek állagának megóvása ugyancsak kedvező hatással lehet a településen élők
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életminőségére, így áttételesen ugyan, de közrejátszhat a település élhetőségének és gazdasági
vonzerejének javulásában.
Összességében megállapítható, hogy városüzemeltetési feladatok kapcsán a települési
intézményrendszer jó működése, valamint az önkormányzat pénzügyi helyzete egyértelműen
kihat a közlekedési infrastruktúra minőségére. A megfelelő helyi közlekedési infrastruktúra, a
komplex módon fejlesztett közlekedési rendszerek a városi lakosság életminőségét javítják
hosszabb távon.
Az önkormányzat közműfejlesztési elképzelései összhangban állnak a helyi gazdaságfejlesztés
főbb stratégiai irányaival. A település újabb ipari területek kialakítását tervezi a vállalkozások
fogadására alkalmas infrastrukturális háttérrel.
A megújuló energia hasznosítását célzó települési infrastruktúra-fejlesztés eredményeképpen
jelentős energiaköltség-megtakarítás érhető el, ami az intézményi átalakításokkal a helyi
önkormányzatnál jelentkezhet. Mindezek hozzájárulhatnak a természeti értékek megőrzéséhez
és az energia hatékony üzemeltetés együttes megvalósulásához.
Komoly veszélyként azonosítható be ugyanakkor, hogy saját forrás hiánya miatt elmarad az
innováció igényes környezetvédelmi technológiák elterjedése, fajsúlyukat tekintve háttérbe
szorulnak a környezetvédelmi fejlesztések. Mindezek hosszabb távon kedvezőtlen folyamatokat
indíthatnak el, amennyiben folytatódik a meglévő infrastruktúra további állagromlása,
működtetése pedig jelentős költségeket emészt fel.
Úgy a turisztikai lehetőségek, mint a helyi identitástudat és településimázs oldaláról kiemelkedő
jelentőségű az épített örökség megőrzése, örökség alatt nemcsak a védett emlékeket értve. A
lakosság identitás-keresésének legelső, markánsan artikulálódó szintje a település. Ebben a
szellemi közegben alapvető fontosságú a helyi értékek, erőforrások feltárása, kiaknázása. Egyegy település épületekben megőrződött múltja, a felhalmozódott környezeti értékek mind-mind
ilyen erőforrás még akkor is, ha hatásai csak közvetett módon érzékelhetők. Az elmúlt korok
értékeinek megőrzése, illetve feltárása, az építészeti folyamatosság fenntartása az egyik
leghatásosabb eszköz egy település arculatának – divatos, mai szóval: imázsának –
kialakítására. Békés kiemelkedően gazdag népi építészeti, mezővárosi örökséggel rendelkezik,
központjában megtalálhatók a „magasépítészet” nívós alkotásai, a csatlakozó városrészekben
pedig az ún. vernakuláris, azaz „építészek nélküli” tradicionális architektúra emlékei jellemzők.
Szép számmal találhatók a városban színvonalasan felújított épületek, de pusztuló,
veszélyeztetett értékek is. Sajnos tulajdonosi igény mutatkozik egyes helyi védett épületek
védettségének törlésére, ami arra utal, hogy nem mindenki érzi át az örökség védelmének
elsődleges fontosságát. E probléma kezelése csakis kiterjedt „propagandatevékenységgel”,
tudatformálással lehetséges.
Különösen éles megvilágítást kap a fenti kérdés napjainkban, amikor a minőségi turizmus a
támogatásoknak is preferált területe éppen azért, mert fontos szerepet játszhat a „fenntartható
fejlődés” eszméjének a gyakorlatba történő átültetésében. Márpedig az idegenforgalom nehezen
elválasztható a kulturális örökség védelmétől, annak állapotától és egyáltalán a települési, táji és
természeti környezet minőségétől. Az a közösség tehát, amelyik nem gondol saját örökségének
védelmével, maga alatt vágja a fát és saját pozícióit rontja a „vendégek” kegyeiért folytatott
kiélezett versenyben.
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A város és környezetének fejlesztését befolyásoló külső és
belső tényezők összefoglaló értékelése - SWOT elemzés

Belső tényezők (SW – erősségek és gyengeségek) vonatkozási területe: a város és szűkebb
térsége, a város által is befolyásolható tényezők.
Külső tényezők (OT – lehetőségek, veszélyek) vonatkozási területe – minden, ami ezen kívül van
egészen a globális szintig, a város által általában nem befolyásolható tényezők.
A helyzetfeltáró fejezetek főleg a belső tényezőkre koncentráltak kivéve a térségi terveket,
közlekedési hálózatot, tágabb természeti környezetet érintő fejezeteket.
Erősségek

Gyengeségek

1. társadalom: demográfiai viszonyok és tendenciák
a megyei átlagnál lassabb a
népességfogyás üteme, kisebb a
természetes fogyás
az élveszületések aránya magasabb, a
vándorlási veszteség alacsonyabb a
többi megyei járásközponthoz képest
az öregségi index kedvezőbb a megyei
átlagnál,
fiatalkorúak
arányának
csökkenése csekélyebb)
javul az itt élők életminősége több
tényezőt tekintve (jobb lakásviszonyok,
növekvő személygépkocsi állomány)
a lakosság kvalifikáltsága emelkedik, a
diplomások aránya növekszik
az álláskeresők száma az utóbbi
években csökken

folyamatosan csökkenő népességszám
a város népességvonzó és népességmegtartóképessége csökken
a fiatal, munkaképes korúak elvándorlása
megjelenik
az öregségi index növekedése az utóbbi években
felgyorsult, amely a szociális ellátásra alapvető
hatással van
a jövedelmi szint a megyei és országos átlaghoz
képest jelentősen elmarad
a képzettségi szint növekedése ellenére
alacsonyabb szintű kvalifikáltság, mint a megyei
vagy országos átlagok
alacsony aktivitás, magas munkanélküliség és
foglalkoztatottság
a környező városok népességelszívó hatása
erőteljesen érvényesül
2. települési közösség (kohézió, kultúra, hagyományok, civilek) – a közösség, mint
településfejlesztési erő
A helyi identitás kialakítására alkalmas
Viszonylag nagy a szegregátumokban élő, ill.
erőteljes történelmi és kulturális
szegény népesség aránya a településen
hagyományok
A településen belül az egyes városrészek között
Komoly történeti múltra visszatekintő,
egyes társadalmi mutatók esetében jelentős
saját identitással rendelkező városrészek
eltérés
tapasztalható
(képzettség,
Több mint 100 civil szervezet működik a
munkanélküliségi ráta, lakások komfort fokozata)
városban, tevékenységük a legfontosabb
Civil szervezetek működése sokszor kimerül
települési, társadalmi ügyeket lefedik
létezésükben
Az önkormányzat érdekeltnek érzi magát
Szórakozási lehetőségek hiánya
a civil szféra megerősítésében, és anyagi
támogatást is tud nyújtani
3. intézmény-rendszer (közszolgáltatások) és városüzemeltetés
Az óvodák megfelelően el tudják látni a
jelenlegi
gyermeklétszámot,
nem
zsúfoltak
Az általános iskolák nemzetiségi oktatást
kínálnak, 2003 óta dinamikusan
növekedett a nemzetiségi oktatásban
tanulók száma
Az oktatási intézmények vonzereje nő
(2013-ban több mint kétszer annyian
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A lakosságszám csökkenés következtében az
óvodába beíratott gyermekek száma folyamatosan
csökken
A megyeszékhely elszívó hatása jelentős
Az általános iskolák tanulóinak összlétszáma
2003 és 2013 között 20%-kal csökken
A
tanulók
számának
csökkenése
a
középiskolások körében a legjelentősebb
A bölcsődék és a bölcsődei férőhelyek száma
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ingáztak a városi intézményekbe, mint
2003-ban)
Széles kínálatot nyújtó középfokú oktatás
Az egészségügyi ellátó intézmények
kiszolgálják az igényeket
Nincs betöltetlen háziorvosi praxis
Békési Járóbeteg-ellátó Központ épülete
megújult
Fejlődő szociális ellátórendszer
A közösségi művelődés és a sport
területén kielégítő számú intézmény
működik
Kulturális intézmények jelentős száma
4. gazdaság szerkezet és dinamika

csökkenő tendenciát mutat
A város egyetlen családi napközije túlzsúfoltan
működik

a megyén belül gazdasági (társ)centrum,
része a megye gazdasági súlypontját
jelentő városhármasnak
Megyeszékhely közelsége
a
vállalkozások
jövedelemtermelő
képessége 2010 óta nő
jelentős ipari szegmens
Inkubátorház jelenlétesa
Speciális békési „brand”-ek
Turisztikai adottságok jelenléte az aktívés kulturális turizmus terén
A város gazdasági területeit bővíteni
lehet
5. táji és természeti adottságok

A város önálló vonzáskörzete kicsi
Alacsony vállalkozássűrűség (a megye többi
járásközpontjához képest is)
alacsony létszámú képzett munkaerő áll helyben
rendelkezésre
Kevés a magas hozzáadott értéket termelő nagyés közepes méretű vállalkozás
Vállalkozások
jövedelemtermelő-képessége
alacsony (a megye többi járásközpontjához képest
is)
Periferikus helyzet az országon belül
Kevés a helyben elérhető munkahely
Vasúti szállítás nem megoldható

Védelem alatt álló természeti környezet
Vizek jelenléte, mennyisége, minősége
Eltérő jellegű tájhasználat a Körös két
oldalán
Galériaerdők
Kunhalmok
Jellegzetes alföldi tanyavilág
6. zöldfelületek

A különböző tájhasználati módok ellentétes
érdekei
Belvíz
Mezővédő erdősávok hiánya
Erdősültség alacsony foka
Monoton tájszerkezet

Élővíz-csatorna menti zöldterületi sáv
Hagyományos mezővárosi utcaképhez
hozzátartoznak a fák
Természetes vízfelületek kondicionáló
szerepe

A zöldfelületi rendszer hiányos, közkertekkel,
közparkokkal ellátatlanok a városközponton kívüli
városrészek
A közterek növényzetének, berendezésének rossz
állapota, illetve ezek hiánya
Az Élővíz-csatorna menti ökológiai folyosó nem
folytonos
Egyes nagy kiterjedésű zöldfelületi elemek
biológiai aktivitása csekély (temetők, parlagon álló
parkosításra szánt területek)
7. településszerkezet, épített környezet (épített örökség is)
Járás és kistérség adminisztratív
központja.
Átmenő forgalom városélénkítő hatása.
Vizek jelenléte a városszerkezetben.

ITS DA Konzorcium

Központi funkciók alacsony száma.
A három város vonzásterének egymást gyengítő
hatása.
Jelentéktelen vonzáskörzet.
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„Hidak városa”.
Mezővárosi építészeti hagyományok.
Kialakult
intézményközpont
a
centrumban.
Jó adottságú rekreációs területtel
rendelkezik a város, ezek bővítése
lehetséges.
Lakóterületi,
iparterületi
bővítések
lehetősége adott már meglévő, működő
területekhez kapcsolódóan.
Értékes, ősi halmazos településmagok.
Változatos településszerkezet.
Önálló
építészeti
identitású
ősi
városrészek.
Értékes épített örökségi emlékek nagy
száma.
Kunhalmok, régészeti lelőhelyek a
külterületen.
Önkormányzat
elkötelezett
az
örökségvédelem felé.
Önkormányzat törekszik a jó építészeti
színvonalra az intézményfejlesztés
során.
8. közlekedési hálózat és minősége (belső és külső)

Szatellitvárosi tendenciák.
Településhálózaton belüli szerepköre kiforratlan.
Relatív közlekedéshálózati árnyékban fekszik.
Átmenő forgalom kedvezőtlen környezeti,
városszerkezeti hatása.
Leszakadó településrészek.
Lakótelepi zárványok a településszerkezetben.
Hagyományos településkép és szerkezet
sérülései az 1970-80-as években és a
közelmúltban.
Lakó- és iparterület bővítések zöldfelületet
csökkentik, káros környezeti hatásokat növelik.
A lakó- és iparterületi bővítésre kijelölt területek
jelentős része üres.
Egységes, jó színvonalú építészeti kultúra hiánya
a magánerős építkezéseknél.
Kunhalmok területének mezőgazdasági művelése.
Örökségvédelem
negatív
megítélése
a
tulajdonosok, építtetők részéről.
Energetikai korszerűsítések negatív hatása
településképre.

A közúti tranzitforgalom alacsony szintje,
a várost a nagy tranzitáramlatok elkerülik
Megyeszékhely közelsége
M44 autóút középtávú megvalósításának
deklarált programba illesztése
Magas a kerékpárosok részaránya a
helyi forgalomban
Jó a kerékpáros infrastruktúra
Megfelelő autóbuszos ellátottság
9. közművek és elektronikus hírközlés

Gyorsforgalmi útként már kiépített tranzitfolyosók
– mint fejlődési tengelyek – nagy távolsága, rossz
közúti elérhetőség
Magas arányban vannak kiépítetlen lakóutak
Országos és helyi közutak rossz állapota
Veszélyes baleseti góchelyek

Belterület közműellátottsága magas fokú
Föld feletti közmű- és hírközlési létesítmények
Közműlétesítmények műszaki állapota
rombolják a városképet
megfelelő
Külterületi
tanyák
szennyvízelhelyezése
Szennyvíztelep felújítása megtörtént
szikkasztással általában történik
10. környezetvédelem - klímatudatosság/ energiahatékonyság
Megújuló-energia
felhasználás
lehetőségei adottak
Több intézmény és magántulajdonú
épület megújuló energiát használ.
Biogáz üzem működik

ITS DA Konzorcium

Erdősültség alacsony foka
Termálvíz csurgalékvize az Élővíz-csatornát
szennyezi
Mezőgazdasági területek porszennyezése
Lakossági szilárdtüzelésű fűtőberendezések
légszennyezése
Roncsolt területek rekultiválásának elmaradása
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Veszélyek

1. társadalom: demográfiai viszonyok és tendenciák
Képzés, felnőttképzés
Pozitív fordulat a demográfiai folyamatokban
Békéscsaba közelsége - beköltözés
Békés vonzereje nő, lakosság beköltözése

A népességfogyás fennmarad és gyorsul
A helyi társadalom struktúrája romlik,
erodálódása fokozódik
Képzettek, magasabb státuszúak, fiatalok
elvándorolnak
Hátrányos helyzetűek aránya nő, fokozódó
nyomás a szociális ellátórendszerre
További elöregedés
2. települési közösség (kohézió, kultúra, hagyományok, civilek) – a közösség, mint
településfejlesztési erő
Szegregátumok
felszámolásával
a
A városrészek közötti jelentős különbségek
feszültségek csökkenthetők
növekedése
Fokozódó civil szervezeti aktivitás
társadalmi feszültéségek fokozódása
3. intézmény-rendszer (közszolgáltatások) és városüzemeltetés
Felsőoktatás betelepülése
A város OTFK szerint innovációs pólus része
Külső pályázati források igénybevétele

Oktatási
intézmények
kihasználtsága
csökken
Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek
aránya nő
Elöregedő háziorvosi és szakorvosi gárda.

4. gazdaság szerkezet és dinamika
Dánfoki üdülőterület fejlesztése
Földrajzi kirekesztődés
Turisztikai kínálat összehangolása a közeli
Kitettség a globális gazdasági folyamatoknak
településekkel
(gazdasági-pénzügyi válság)
Mezőgazdaság jelentősége növelhető
Több ezer főt foglalkoztató MNC-k, TNC-k
Vasúti szállítás
felől csekély érdeklődés
Kedvező gazdasági helyzet következtében a
Olyan ipar betelepülése, amely nem
vállalkozások betelepülése megindul
illeszkedik a helyi ipar jellegéhez (pl. nem
Képzési struktúra átalakulása
környezetbarát)
Gazdaságfejlesztési támogatások
Kedvezőtlen
gazdasági
folyamatok
Új típusú szolgáltatások növekvő volumene
következtében vállalkozások betelepülése
(idegenforgalom, rekreáció, üzleti élet,
elmarad
motorizáció)
Turisztikai programok szervezése növelheti a
vásárlóerőt
Hely-specifikus termékkínálat (kézműves
termékek) bővülése
Helyi értékek azonosítása, térségi turisztikai
attrakciófejlesztés,
az
attrakciók
összekapcsolása
A vidéki és ökoturizmus erősödése
Vízi
turizmus
(fürdőhely
kialakítása,
evezőstúrák)
A szolgáltató helyi vállalkozói szektor
megerősödése jó alapot teremthet a turizmus
fellendülésének
Kerékpáros turizmus fejlődése
Békés világörökség-várományos címe.
Marketingtevékenység erősítése
5. önkormányzat vagyoni helyzete és gazdálkodási egyensúlya

ITS DA Konzorcium
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Veszélyek
új

pályázati

Önkormányzatok önállósága tovább gyengül
Helyi gazdaság hanyatlik, adóbevételek
csökkennek

A kultúrtájak különleges vonzerőt jelenthetnek
a hazai és külföldi turisták számára
A
természeti
értékek
társadalmi
felértékelődése
Növekvő igények a hagyományos vidéki
életformák megismerésére
Idegenforgalmi
fejlesztési
lehetőség:
egészségturizmus,
természetjárás,
kerékpáros turizmus, sportolási lehetőségek
Pályázati lehetőségek
7. zöldfelületek

A településfejlesztési támogatáspolitika, a
jogszabályi háttér állandó változása
A pályázatokhoz szükséges önrész hiánya
A magánerős fejlesztések korlátozott
rendelkezésre állása
Az
időjárási
viszonyok
egyre
szélsőségesebbé válnak

A zöldfelületi rendszer fejlesztésére,
A globális felmelegedés
gondozásának magasabb szintjéhez igénybe
Vegetációs időszakban jelentkező víz és
vehető támogatások elnyerése
levegőpára hiánya
A zöldfelületek karbantartásával (öntözési
Növényzetet
megtámadó
betegségek,
lehetőségek kiaknázása, forrás biztosítása) a
elszaporodott rovarok fokozott kártétele
közterületek
színvonalának
emelése
A növényi részek elhalásával járó balesetek.
(lakókörnyezet javulás)
8. településszerkezet, épített környezet (épített örökség is)
A megye és a három város szerepkörének
kiteljesítése országos érdek.
A három város összefogása, közös
megjelenése.
Gazdasági szereplők megtelepedése, ipari,
gazdasági
használatú
területek
igénybevételével.
Örökségvédelem kiemelt szerepet játszik az
európai, országos és térségi programokban,
fejlesztési elképzelésekben.
Tervezett fejlesztések megvalósításához
kapcsolódó régészeti feltárások.
Kunhalmok országos természetvédelme.
9. közlekedési hálózat és minősége (belső és külső)
M44 autóúthoz való jó kapcsolódás (pl. ipari
park kapcsolat)
Az országos közúthálózat lokális fejlesztése /
felújítása javítja a város külső kapcsolatait
Békéscsaba - Békés irányú ingázó közúti
forgalomhoz elosztóhálózat létrehozása (pl. a
Csabai út belső szakaszának, illetve az
elkerülő út délnyugati első ütemének
segítségével)
A kerékpárhálózat kiépítésének befejezése,
folytonossá tétele
Uniós pályázati lehetőségek
Turisztikai, sporthajózás a Körösökön

ITS DA Konzorcium

Országos és regionális hatókörű fejlesztések
elmaradnak, koncepció változik.
Települések rivalizálása együttműködés
helyett.
Gazdasági dekonjunktúra, a kijelölt lakó- és
iparterületi bővítések benépesülése elmarad.
Bebarnuló zöldmezők.
Források hiányában a védett épületek
felújítása
elmarad,
megsemmisülnek,
átépülnek.
Örökségvédelmi szempontból kedvezőtlen
finanszírozási
feltételek,
elsősorban
lakóingatlanoknál, új építés preferálása.
M44 autóút megvalósulásának elhúzódása,
periférikusság fennmaradása
Az állami közútkezelő és az önkormányzat
forráshiánya
miatt
a
fenntartási
tevékenységek és a fejlesztések csúszása
A pályázatokhoz szükséges önrész hiánya
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10. közművek és elektronikus hírközlés
Közműfejlesztésre felhasználható
források
Új technológiák megjelenése

külső

Közművek elöregedésével káresemények
száma nő.
Klímaváltozással együtt járó szélsőséges
időjárási események
Árvíz
11. környezetvédelem - klímatudatosság/ energiahatékonyság
felhagyott ipari telephelyek hasznosítása
környezetvédelmi külső források
megújuló energiák minél szélesebb körű
alkalmazása (geotermikus, napenergia,
biomassza)
energia hatékonyság javítása (épület
energetikai
fejlesztés,
közvilágítás
korszerűsítése)
Légszennyezettséget
mérő
állomás
létrehozása
vasúti teherszállítás csökkentené a zaj-és
levegőszennyezést

3.1.3

monokultúrák uralmának további erősödése
(pl. energianövény ültetvények)
gazdasági
lehetőségek
szűkülésével
kialakuló barnamezős területek
természet- és környezetvédelem országos
szerepkörének további szűkülése

A településfejlesztés és rendezés kapcsolata, a fejlesztés
területi korlátai és lehetőségei

A Településrendezési Tervet a jelenlegi gyakorlat szerint 10 évente szükséges felülvizsgálni.
Békés Tervének átfogó felülvizsgálata tehát 2014-ben már esedékes volt. A településrendezési
eszközöknek a megváltozott igények, jogszabályok szerinti átdolgozásáról szükség esetén
folyamatosan gondoskodtak. Átfogó módosítására az elmúlt tizenegy évben nem került sor, így
megállapítható, hogy rendszerint nem a településrendezési terv az akadálya a fejlesztéseknek,
az, ha módosításokkal is, de kellően rugalmasan tudta biztosítani a szükséges
településrendezési peremfeltételeket. Ugyanakkor megállapítható, hogy, már csak „életkora”
miatt is, elavult, így új Terv készítése mindenképp szükséges. A hatályos Terv meglehetősen
bőkezű a fejlesztési területek kijelölésében. A kijelölt bővítési területek jelentős részét eddig
érintetlenül hagyta a város fejlődése, ezek a továbbiakban is rendelkezésre állnak. A Terv
esedékes felülvizsgálata során a még igénybe nem vett bővítési területek fenntartása célszerű,
mert a jelenlegi jogszabályok az új területek kijelölését a korábbiaknál szigorúbb feltételekhez
kötik. Ebben a vonatkozásban mindenek előtt a települési zöldfelület-index megőrzésének
kérdésköre, illetve egyes természetvédelmi oltalom alatt álló területek elhelyezkedése jelentkezik,
mint korlátozó tényező.
A városfejlesztés rendelkezésére álló fontosabb bővítési területek:
Tervezett lakóterület a Malomasszonykertben.
Tervezett bővítési területek Dánfokon.
Tervezett gazdasági területek a mezőberényi úttól északra.
Agropark területe – gazdasági terület
Gazdasági területek a muronyi és békéscsabai út körzetében
Barnamezős területek hasznosítása
ITS DA Konzorcium
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Jelentősebb, a település növekedését korlátozó tényezők:
Keletről a Kettős-Körös.
Hatházi városrészhez a külterületen csatlakozó természeti területek.
OTrT. szerinti kiváló termőhelyi adottságú erdőterületek
Ökológiai folyosók, természetvédelmi területek.
Újabb beépítésre szánt területek kijelölésének szigorítása. Zöldfelület-index,
Országos és Megyei Területrendezési Tervekben kijelölt kiváló termőhelyi
adottságú erdőterület övezete.
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Problématérkép / Értéktérkép

30. táblázat: Érték/probléma
ÉRTÉK
MI ?

PROBLÉMA
HOL ?

MI ?

HOL ?

Belváros városrész
Élővíz-csatorna
menti
zöldterületek,
ökológiai
folyosó
Kisvárosi,
mezővárosi
arculatú
utcaképek
értékes épített örökségi
emlékekkel,
műemléki
környezet
A város jól kiépült
intézményi-kereskedelmi
központja

1.

2.

3.
4.

Gondozott zöldterületek
Arculat meghatározó hidak
az Élővíz-csatornán

5.

A
Élővíz-csatorna partja
Széchenyi tér, Petőfi,
Jantyik Mátyás utca és
környezete
Széchenyi tér, Petőfi,
Jantyik Mátyás utca és
környezete
Széchenyi tér, Karacs
Teréz utca

B

C
D

Településszerkezetet
megtörő
építéstechnológiájú lakótelep

iparosított

1970-80-as évek fejlesztései által okozott
sérülések
a
hagyományos
településszerkezetben
Holt
Fekete-Körös
rendezetlensége

régi

medrének

Településszerkezetet megtörő
létesítmények sivár parkolókkal

kereskedelmi

Karacs Teréz utca, Szántó
utca között
Széchenyi
tér,
Sportcsarnok, Ady utca

Spar, Penny Market

Élővíz-csatorna

Újváros városrész
1.

ITS DA Konzorcium

Élővíz-csatorna
menti
zöldterületek,
ökológiai
folyosó

E
Élővíz-csatorna partja

Közhasználatú zöldfelületek hiánya

Újváros
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ÉRTÉK
MI ?

PROBLÉMA
HOL ?

6.

Védett
halmazos
településszerkezet,
nagyszámú
épített
örökségi emlékkel

7.

Jelentős
intézmények

városi

Csabai utca két oldalán

Fúró utca

MI ?
F

G

HOL ?

1970-80-as évek intézményfejlesztései által
okozott
sérülések
a
hagyományos
településszerkezetben

Fúró utca, Szent Pál sor

Beépítetlen területek megtörik a halmazos
szerkezetet

Korona utca

BorosgyánMalomasszonykert vr.
Élővíz-csatorna
menti
zöldterületek,
ökológiai
folyosó
Lakóterület
fejlesztési
lehetőségek

1.
8.

S3
Élővíz-csatorna partja
Malomasszonykert északi
része

3. sz. szegregátum
H

Közhasználatú zöldfelületek hiánya

Mátyás király utca - Hunyadi
utca - Szabadkai utca Kisvasút utca
BorosgyánMalomasszonykert vr.

Malomvég városrész
Élővíz-csatorna
menti
zöldterületek,
ökológiai
folyosó
Korszerű
fürdő
gyógyvízzel

1.
9.
10.

Épített örökségi emlékek
Dánfok városrész

11.
12.
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Dánfoki strand
Dánfoki üdülőterület és

I
Élővíz-csatorna partja
Körösi Cs. Sándor utca
Petőfi és Dózsa utcák
között

J

Termálvíz bevezetése az Élővíz-csatornába

Fürdő

Közhasználatú zöldfelületek hiánya

Malomvég városrész
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ÉRTÉK
MI ?

PROBLÉMA
HOL ?

MI ?

HOL ?

fejlesztési lehtőségei
Bánhida városrész
Védett bordás jellegű
településszerkezet
Élővíz-csatorna
menti
zöldterületek,
ökológiai
folyosó

13.
1.

Libazug utca – Rákóczi
utca között

K

Zöldterületek hiánya

Bánhida

Barnamezős terület

Körös-híd feljárótól északra

Településszerkezetileg leszakadt lakóterület

Csallóközi utca, Tárház utca

Településszerkezetet
megtörő
építéstechnológiájú lakótelep

Veres Péter tér

Élővíz-csatorna partja

Szécsénykert városrész
14.

Jelentős intézményterület

15.

Fejleszthető zöldterületek

1.

Élővíz-csatorna
menti
zöldterületek,
ökológiai
folyosó

Farkas
Gyula
környezete
Farkas
Gyula
környéke

utca

L

utca

M
N

Élővíz-csatorna partja
O

iparosított

Rossz környezeti állapotú temetőterület

Temető

2. sz. szegregátum

Kubikos utca - Maróthy utca
- Gagarin u. - Kodály Zoltán
utca

Rossz környezeti állapotú temetőterület

Temető

Ibrány városrész
1.

16.
17.
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Élővíz-csatorna
menti
zöldterületek,
ökológiai
folyosó
Védett
halmazos
településszerkezet,
nagyszámú
épített
örökségi emlékkel
Békési
Pálinkamanufaktúra

Élővíz-csatorna partja

S2
P
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ÉRTÉK
MI ?

PROBLÉMA
HOL ?

MI ?

HOL ?

(vasúti emlékhellyel)
Hatház városrész

18.

Rendelkezésre
álló,
fejleszthető
gazdasági
területek

Szarvasi út környéke

19.

Városi sporttelep

Szarvasi út

4. sz. szegregátum

20.

Közlekedési
és
kereskedelmi alközpont

Vásártér
környéke,
autóbusz-állomás

5. sz. szegregátum

21.

Jelentős zöldfelületek

Víztorony környéke

6. sz. szegregátum

22.

Békési
Szilvapálinka
Centrum (volt Zsinagóga)

Ady utca 1.

7. sz. szegregátum

ITS DA Konzorcium

1sz. szegregátum

Pipacs utca - Pusztaszeri
utca - Törökvész utca Táncsics Mihály utca Nagykert IX. - Szigetvári
utca - Gagarin utca Táncsics Mihály utca Károlyi utca - Mónus Illés
utca - Lengyel Lajos utca Legelő utca - Töltés u. Belterület határa - Bihari
János utca (mindkét oldala)
- belterület határa
Rövid utca - Szélmalom
utca - Vasút sor Kecskeméti utca
Szarvasi utca - Vágóhíd
utca - Szarvasi utca - Rét
utca - Kötélverő utca Vágóhíd utca - Névtelen
utca
Lengyel Lajos utca Hegedűs utca - Vasút sor Darányi utca - Töltés utca
Magyar utca - Kecskeméti
utca - Kereszt utca Szélmalom utca - Vasút sor
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ÉRTÉK
MI ?

PROBLÉMA
HOL ?

MI ?
Q
R
S
T
V
W
X

Barnamezős terület – volt Téglagyár
Alulhasznosított vasúti terület
Településszerkezetet
megtörő
iparosított
építéstechnológiájú lakótelep
Településszerkezetet megtörő kereskedelmi
létesítmények sivár parkolókkal
Elhanyagolt
temetőterület,
pusztuló
műemlékekkel
Környezeti rehabilitációt igénylő területek
Hasznosítás nélküli, üres közintézmény

„Külterület” városrész
23.
24.
25.

Természeti
értékek,
Kőrösök vízrendszere
Kishajó kikötő
Fejleszthető
területek

gazdasági

W
Duzzasztó
Békéscsabai út
két
oldalán, Vésztői úton,
470-es úttól északra,
Agropark, majorok

Borosgyáni homokbányaBorosgyán
tavak
A táblázatban felsorolt helyszíneket az alábbi térképek mutatják.
26.

ITS DA Konzorcium

Tanyavilág speciális problémái

HOL ?
- Legelő utca
Szarvasi úttól északra
Vasútállomás
Ady Endre út környéke
Vásártér
Katolikus temető
Vasútvonal és a Szarvasi út
között
Vásártér
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21. térkép: Értéktérkép
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22. térkép: Problématérkép

ITS DA Konzorcium

Békés Város Településfejlesztési Koncepciójának és Integrált Településfejlesztési Stratégiájának
Megalapozó Vizsgálata
HELYZETFELTÁRÓ- HELYZETELEMZŐ - HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZEK

3.3
3.3.1
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Eltérő jellemzőkkel rendelkező településrészek
A városrészek kijelölése, pontos lehatárolása, lehatárolás
indoklása, a városrészek bemutatása

Az Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS) tíz városrészt határoz meg. A városrészek önálló
identitással, sajátos jellemvonásokkal rendelkező, szerkezetileg is jól lehatárolható területei
Békésnek, ezért jelen dokumentáció a továbbiakban is az IVS szerinti 10 alábbi városrészt
vizsgálja:
1. Belváros városrész
2. Újváros városrész
3. Borosgyán-Malomasszonykert városrész
4. Malomvég városrész
5. Dánfok
6. Bánhida városrész
7. Szécsénykert városrész
8. Ibrány városrész
9. Hatház városrész
10. Külterület „városrész”
A városrészek közül többeket már XVI. századi források is említenek, így az alkalmazott
lehatárolás mindenképpen megalapozottnak tekinthető. A belterületen megmaradt
elnevezésekből, s a helyben lakók önképéből is követhető a hajdani (a 19. század folyamán
egybeépült) településrészek jelentős részének (Bánhida, Ibrány, Hatház, Újváros, Malomvég)
megléte. A várostestet ún. „kertségek” (Szécsénykert, Jégvermi-kert, Nagykert, Sebők-kert,
Malomasszony-kert, Csatárkert) övezték, melyek egészen a 20. század hetvenes-nyolcvanas
éveiig elsősorban agrárhasznosítású, zártkerti területek maradtak. A belterület közelében elterülő
kertségek egy részében intenzív családi házas építkezési hullám indult meg az utóbbi 30 év
folyamán.
A belterülethez délről csatlakozó, speciális szerepkörű településrész Dánfok, ahol a folyóvízi
turizmusra épülő szabadidős üdülőközpont található. Dánfokon alacsony a lakosságszám, így
adatai nem mérvadóak, ezeket az alábbi elemzés során jobbára figyelmen kívül hagytuk.
A város iparterületei a belterület peremén részben a Kettős-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 – elsősorban a megyeszékhely és rajta keresztül az
ország nagyobb piacainak jó elérhetősége miatt messze a legdinamikusabb, bár funkcióját
tekintve a legkevésbé homogén is egyben (nagyterületű raktár, kereskedelmi, szálláshely
egységek keverednek a megmaradt tanyákkal).
A városhatár korábban jelentős tanyavilága nagyrészt eltűnt, de még jelenleg is Békés
lakosságának mintegy 4%-a külterületen él. Mivel a külterület településszerkezeti helyzete sok
szempontból nehezen összehasonlítható a belterülettel, adatait csak részben használtuk fel a
lenti elemzés során.
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Forrás: IVS
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41. ábra: A lakónépesség számának megoszlása városrészenként, 2011
Külterület
4%
Belváros
16%

Hatház
16%

Újváros
9%

Ibrány
14%

Szécsénykert
4%

Borosgyán-M
10%

Bánhida
15%
Dánfok
0%

Malomvég
12%

Forrás: KSH 2011. évi népszámlálási adatok alapján saját szerkesztés
A városrészeket lakónépesség szerint vizsgálva megállapítható, hogy kiemelkedő
népességszámú városrész nincs, a Belváros, Hatház, Ibrány, Bánhida lakossága közel azonos
nagyságrendű (14-16%). Ezeket három hasonló lakosságszámú városrész követi, Újváros,
Borosgyán-Malomasszonykert és Malomvég városrész, 9-12% -kal. Alacsony lakosságszámú
Szécsénykert és a Külterület, az üdülőközponti szerepkörű Dánfok pedig elhanyagolható ebből a
szempontból.
42. ábra: A lakónépesség korcsoportos összetétele városrészenként, 2011
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Forrás: KSH 2011. évi népszámlálási adatok alapján saját szerkesztés
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A lakónépességen belüli arányát vizsgálva a 0-14 éves korosztályról megállapítható, hogy
Hatház városrészben élnek a legnagyobb arányban, több mint 21%-t teszik ki itt a
lakónépességnek. Az átlagos 15,6%-os értékhez közelít a többi városrész mutatója.
A 15-59 éves korosztály lakónépességen belüli arányát vizsgálva megállapítható, hogy arányuk a
lakóterületi jellegű településrészek közül a Belvárosban a legmagasabb, itt a népesség több mint
64%-át teszik ki, legalacsonyabb Bánhidán (55,7%), a többi városrész mutatója a települési átlag
körül mozog.
A 60-x éves korosztály arányának alakulásáról megállapítható, hogy ez az arány legmagasabb
Malomvégen, Újvárosban és Bánhidán (30% körül), legalacsonyabb, ennek közel fele Hatház
városrészben (16,5%), míg a többi településrész átlagosnak tekinthető.
A lakóterületi jellegű városrészek lakosságának kor szerinti összetételében viszonylag jelentős
különbségek vannak, mutatóik egyként romlottak az elmúlt 10 évben, lakosságuk öregedik.
43. ábra: A legfeljebb általános iskolai végzettséggel
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Forrás: KSH 2011. évi népszámlálási adatok alapján saját szerkesztés

Békésen az aktív korúak több mint 18%-a csak általános iskolai végzettséggel rendelkezik.
Újváros és Malomvég városrészben ettől jóval kedvezőbb a helyzet, itt csak 10% körüli az
alacsonyan képzettek aránya az aktív korú népességen belül. A városrészek közül kirívóan a
legkedvezőtlenebb a helyzet Hatházban, ahol az aktív korúak több mint egyharmada csak az
általános iskolát járta ki.
44. ábra: A felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya városrészenként, 2011.
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Forrás: KSH 2011. évi népszámlálási adatok alapján saját szerkesztés
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A lakóterületi jellegű és ezért összehasonlítható városrészek közül pozitív irányban kiemelkedik a
Belváros városrész a felsőfokú végzettséggel rendelkezők 19,2%-os arányával. Negatív
értelemben Szécsénykert, Hatház és a Külterület mutatói tűnnek fel, itt a felsőfokú végzettségűek
aránya a harmada, negyede a központi városrésznek és kevesebb, mint fele a városi átlagnak.
45. ábra: Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres munkajövedelemmel
nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül, 2011.
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Forrás: KSH 2011. évi népszámlálási adatok alapján saját szerkesztés

Vizsgálva az alacsony iskolai végzettségűeket és rendszeres munkajövedelemmel nem
rendelkezőket az aktív korúakon belül megállapítható, hogy a legjobb helyzetben Malomvég és
Újváros városrész van itt a legalacsonyabb ez az érték, 7% körüli. Hatház városrészben a
legrosszabb mutató, a legkedvezőbb városrészhez hasonlítva itt 21,9 százalékponttal magasabb
az arány. Az iskolázottsági mutatók összességében javultak az elmúlt évtizedben.
46. ábra: A foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül, 2011.
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Forrás: KSH 2011. évi népszámlálási adatok alapján saját szerkesztés
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47. ábra: A foglalkoztatott nélküli háztartások aránya, 2011.
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Forrás: KSH 2011. évi népszámlálási adatok alapján saját szerkesztés

A foglalkoztatottság adatai szintén a fenti trendeket erősítik meg, ami nem véletlen, hiszen a
kérdés szoros összefüggésben van az iskolázottság szintjével. A foglalkoztatottak arányát
tekintve a lakóterületi jellegű városrészek közül legkedvezőbb a helyzet Malomvég városrészben,
legkedvezőtlenebb Hatházon, jellemző, hogy még a Külterület adatai is jobbak. Némileg más a
helyzet a foglalkoztatott nélküli háztartások esetében. Itt a városrészek adatainak eltérése
csekély. Ebből a szempontból legkedvezőbb a helyzet a Belváros városrészben, legrosszabb a
Külterületen.
48. ábra: A komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások aránya a lakott lakásokon belül, 2011.
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Forrás: KSH 2011. évi népszámlálási adatok alapján saját szerkesztés
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Kirívóak a különbségek a lakások állapotának tekintetében. A „várhatóval” ellentétben az adatok
azt mutatják, hogy a belterületen Bánhida épületeinek műszaki állapota a legrosszabb. A
legkedvezőtlenebb mutatókkal bíró Bánhida városrészben több mint tízszerese a műszakilag
elavult, félkomfortos, vagy komfort nélküli lakások számának aránya, mint a legjobb helyzetű
Belvárosban és több mint másfélszerese a városi átlagnak. A tanyásodott Külterület negatív
mutatói ebből a szempontból „természetesnek” vehetők.
3.3.1.1

Belváros városrész bemutatása

A város népességének bő 16%-a koncentrálódik a lehatárolt városrészen (3236 fő). A Belváros
területén találhatóak a város legfontosabb intézményei az oktatási (óvodák, iskolák, egyéb
oktatási intézmények), az egészségügyi-szociális (bölcsődék, rendelők, nyugdíjas házak, napközi
otthonok stb.), a városi szintű központi intézmények, a művelődés, és egyéb intézmények (posta,
bankok stb.). Összességében a városban azonosított 83 intézményből 46 helyezkedik el a
Belváros területén, komoly hivatásforgalmat generálva.
A városrész szociális mutatói kedvezőek, a lakosság azonban elöregedő, viszont nem oly
mértékben, mint a település más városrészei. Az országos trendeket követve a Belváros felnőtt
korú lakosságának legmagasabb az iskolai végzettsége, a 25 éven felüliek csaknem ötöde
felsőfokú végzettségű, míg a népesség 12%-a végezte el maximum az általános iskola 8
osztályát. Az 1546 darabos lakásállomány kifejezetten jó általános állapotú, csupán 1,8%-uk
alacsony komfortfokozatú, amely megyei összehasonlításban kedvező. Az aktív korúak 44%-a
rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezik, a foglalkoztatottság pedig az országos és
megyei trendekhez hasonlatosan relatíve alacsony (52%). 39% a foglalkoztatott nélküli
háztartások településrészen belüli aránya. Az aktív korú népesség 56%-a gazdaságilag nem
aktív, ezen belül 13,7%-os a munkanélküliség rátája (8,2% a tartós munkanélküliek aránya,
amely városi szinten a legalacsonyabb).
A városrészben komoly intézményi területek, zöldterületek és lakóterületek találhatók. A
lakóházak többsége társasház, nagy részük lakótelepi épület, jellemzően úszótelkeken. A
Belvárosban van a békési műemlékek, helyi védett épületek jelentős része.
A Településszerkezeti Terv zömmel vegyes területeket és lakóterületeket jelöl ki a városrészben,
lakótelepi beépítései „nagyvárosias” lakóterületek. A terület zöldfelület-ellátottsága jó.
Erősségek
Lakosság szociális helyzete jó.
Itt összpontosulnak a városi, térségi és járási
intézmények.
Kereskedelmi, szolgáltatási funkció
Megközelíthetősége, szerkezeti kapcsolatai
jók.
Vonzó kisvárosias települési környezet.
Jelentős zöldfelületekkel rendelkezik.
Jelentős örökségvédelmi értékek.
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Gyengeségek
Intézmények egy része korszerűsítésre,
fejlesztésre szorul.
Lakótelep energetikai és környezeti
rehabilitációja szükséges.
Helyenként sérült település- és utcaképek.
Zöldfelületek minőségi jellegű fejlesztésre
szorulnak.
Átmenő forgalom kedvezőtlen környezeti
hatásai,
kedvezőtlen
közlekedési
csomópontok, parkolási gondok.
Holt-Fekete-Körös medre rendezetlen.
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Lehetőségek
Közterületek,
intézmények
megújítása
pályázati forrásokból.
Békés turisztikai szerepének erősödése.
Járásközponti szerepkör.
Békés világörökség-várományos címe.
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Veszélyek
A fejlesztések elmaradásával a környezet és
az építmények állapota végzetesen leromlik.
Fejlesztések nem járnak együtt egységes
arculat kialakításával.

Újváros városrész bemutatása

Az Újvárosban a népesség 9%-a él. Népességének szerkezete elöregedő, 29% 60 éven felüli,
14% 14 éven aluli és városi átlagnál szűkebb az aktív korúak rétege. A 792 darab lakás tizede
alacsony komfortfokozatú. Városi átlagnál alacsonyabb (13%-os) a felsőfokú végzettségűek és
szintén alacsonya a maximum 8 általános iskolai osztályt abszolváltak aránya. Az aktív korúak
42%-a rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezik. A foglalkoztatottság megyei, városi és
városrészi szinten is alacsony; 52,7%. A háztartások 46%-ában van foglalkoztatott nélküli. A
gazdaságilag nem aktívak aránya 58%-os, míg a munkanélküliség 16%. Ezek megközelítik a
városi átlagot, de kismértékben kedvezőbbek annál. A munkanélküliek tizede tartósan állás
nélküli. Az Újváros intézményi ellátottsága: bölcsőde, óvoda, iskola, művelődési egység, szociális
intézmény, gyógyszertár. Az ellátási hiányokat a Belváros közelsége és jó elérhetősége
kompenzálja.
A városrész szociális mutatói átlagosak, lakosságának korösszetétele azonban elöregedő.
A városrészben többnyire családi házas beépítésű lakóterületek vannak, valamint kisebb
kiterjedésű intézményterületek, jelentős intézményekkel (Hepp Ferenc Általános Iskola,
Rendelőintézet).
A Településszerkezeti Terv zömmel lakóterületeket jelöl ki a városrészben. Ősi halmazos jellegű
településszerkezettel rendelkező városrész, ahol Békés jelentős népi műemlékei közül néhány
található, elsősorban a Durkó utcában. A terület zöldfelület-ellátottsága közepes.
Erősségek
Hangulatos, mezővárosias lakóterületek,
vonzó települési környezet.
Jelentős intézmények.
Épített örökségi emlékek, halmazos
településmag.
Önálló identitású ősi városrész.
Megközelíthetősége, szerkezeti kapcsolatai
jók.
Lehetőségek
Közterületek,
intézmények
megújítása
pályázati forrásokból.
Békés turisztikai szerepkörének erősödése.
Örökségvédelmet támogató források.
Békés világörökség-várományos címe.
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Gyengeségek
Intézmények egy része korszerűsítésre,
fejlesztésre szorul.
Lakóterületek
zöldfelületi
ellátottsága
elégtelen.
Helyenként sérült település- és utcaképek.
Rendezetlen
gazdasági
területek
beékelődése.
Ó-Fehér-Körös partja rendezetlen.
Veszélyek
A fejlesztések elmaradásával a környezet és
az építmények állapota végzetesen leromlik.
Fejlesztések nem járnak együtt egységes
arculat kialakításával, városképi sebhelyek
kezelésével.
Örökségvédelem
rossz
társadalmi
megítélése
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Borosgyán-Malomasszonykert városrész bemutatása

Ez a városrész Békésnek a megyeszékhely felé eső déli peremét foglalja magába, beleértve a
folyamatosan benépesülő kertségeket is. A békési népesség csaknem 10%-a él itt. A társadalom
korszerkezete a városi átlagnál kedvezőbb, 15% fölötti a fiatalok és „csupán” 22% az idősek
aránya. Az iskola végzettség kedvezőtne; 12%-a a felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya,
míg 17 a maximum 8 általános iskolaival. 741 darabos a lakásállomány és ennek tizede – a
városi átlaggal egyenértékben – alacsony komfortfokozatú. Az aktív korúak 47%-a rendszeres
munkajövedelemmel nem rendelkezik, csak 48,5%-uk foglalkoztatott és 45%-os a foglalkoztatott
nélküli háztartások rátája. A gazdaságilag nem aktívak aránya 58,5%-, tehát a városi átlaggal
megegyezik. A munkanélküliség 19,6%-os, míg a tartósan munkanélküliek aránya 16,6%. Ezek a
városi átlagot megközelítő, települési szinten nem, azonban országos szinten kedvezőtlen
arányok. A városrészből a Belváros elérhetősége nehézkesebb, mint az Újváros esetében, ez
különösen a gépjárművel nem rendelkező családok számára jelent problémát.
A Településszerkezeti Terv lakóterületeket és gazdasági területeket jelöl ki a városrészben. A
terület zöldfelület-ellátottsága gyenge. A muronyi és békéscsabai út között elterülő városrész
gazdasági jelentőségét az adja, hogy itt található a város dél-nyugati gazdasági területe, benne
jelentős területbővítési lehetőségekkel.
Erősségek
Kertvárosias jellegű lakóterületek.
Lakóterület fejlesztési lehetőségek.
Fejlődő gazdasági területek a 470-es út
mellett.

Lehetőségek
Közterületek,
zöldfelületek
megújítása
pályázati forrásokból.
Békés gazdasági szerepkörének erősödése.

3.3.1.4

Gyengeségek
Lakóterületek
zöldfelületi
ellátottsága
elégtelen,
mennyiségi
és
minőségi
fejlesztésre szorulnak.
Városközpont elérhetősége nem megfelelő.
Szegregálódó területek.
Hiányos
infrastruktúra
a
gazdasági
területeken.
Hiányos infrastruktúra a lakóterületek egy
részén.
Veszélyek
A fejlesztések elmaradásával a környezet és
az építmények állapota végzetesen leromlik.
Fokozódó szegregáció a szomszédos
lakóterületek presztízsét is csökkenti

Malomvég városrész bemutatása

A Fehér- és Fekete-Körös régi medre között alakult ki, nevét az ott működő malomról kapta, a
török időkben Malomzugként emlegették. A városrészben a népesség egynyolcada lakik, még
erősebb elöregedési jegyeket mutatva, mint a város egyéb településrészei. Csupán 13,7% a
fiatalok, míg 31% az idősek aránya. Az lakosság iskolai végzettsége alacsony szintű, az
maximum az általános iskolai 8 osztályt abszolváltak aránya 10,1%, míg a felsőfokú
végzettségűeké 13%. . Alacsony komfortfokozatúnak a lakások tizede számít, ez kevesebb, mint
a városi átlag. Az aktív korúak foglalkoztatottsági adatai kedvezőek, 56,2% a foglakoztatottak
aránya, és a városi átlagnál látványosan kevesebb, 37% a rendszeres munkajövedelemmel nem
rendelkezők aránya. A gazdaságilag nem aktívak 58,1%-ot tesznek ki, a munkanélküliség 13%os, míg a tartósan munka nélkül élők aránya 7,3%. A városrész intézményeinek száma (7 db)
mérsékelt, az oktatás mellett a művelődés, valamint az egészségügyi és szociális terület
alapegységei is helyben elérhetők. A városrész térben közel fekszik a Belvároshoz, így a helyi
intézmények hiánya nem okoz gondot a lakosság számára.
ITS DA Konzorcium
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A városrész szociális mutatói viszonylag kedvezők, lakosságának korösszetétele azonban
elöregedő.
A városrészben túlnyomórészt családi házas beépítésű lakóterületek vannak, de itt található a
Városi Fürdő is.
A Településszerkezeti Terv zömmel lakóterületeket jelöl ki a városrészben. A terület zöldfelületellátottsága közepes.
Erősségek
Kertvárosias lakóterületek, vonzó települési
környezet.
Jelentős rekreációs területek (Városi Fürdő).
Önálló identitású ősi városrész.
Megközelíthetősége, szerkezeti kapcsolatai
jók.

Lehetőségek
Közterületek,
zöldterületek
megújítása
pályázati forrásokból.
Békés turisztikai szerepkörének erősödése.

3.3.1.5

Gyengeségek
Lakóterületek
zöldfelületi
ellátottsága
elégtelen, játszóterek hiánya.
Monoton településszerkezet.
Kerékpáros infrastruktúra kevésbé kiépített.
Kedvezőtlen
adottságú
közlekedési
csomópont (Vashalom utca – Körösi Cs. S.
utca)
Városi Fürdő szolgáltatásai, infrastruktúrája
hiányos.
Szálláslehetőségek hiánya.
Veszélyek
A fejlesztések elmaradásával a környezet és
az építmények állapota végzetesen leromlik,
a városrész presztízse csökken.

Dánfok városrész bemutatása

Az alapvetően üdülőközponti szerepkört betöltő városrészen mindösszesen 75 lakót jelzett a
KSH összeírása 2011-ben. A fiatalok aránya magas (17%), az időseké pedig a városban a
legalacsonyabb (12%). A lakosság 27%-a rendelkezik felsőfokú végzettséggel. 36 lakása között
nincs alacsony komfortfokozatú. Csaknem 60%-os a foglalkoztatottság, emellett 37%-a az
aktívaknak nem rendelkezik rendszeres munkajövedelemmel. A gazdaságilag nem aktívak az
aktív társadalom 42,7%-át teszik ki, a munkanélküliség pedig tökéletesen megegyezik a városi
átlaggal (18,6%). A tartósan állástalanok 9,3%-ot képzelnek. A 3 évnél fiatalabb gépjárművek
aránya (a kis minta ellenére) viszonylag jól közelíti a városi átlagot, a városrészben élők anyagi
lehetőségei vélhetően nem térnek el markánsan Békés városétól. Intézménye összesen egy
akad (üdülőközpont), minden mást a városrész határain kívül kell elérni. A dánfoki szabadstrand
a megye öt, EU által nyilvántartott, engedélyezett szabadvízi fürdőhelyének egyike, vízminősége
kiváló. Ez a Belváros és a szomszédos Malomvég szűkös megközelíthetősége miatt problémát
jelent a helyben élők számára.
A városrész szociális mutatói kedvezőek a beköltöző lakosság száma nő.
A Településszerkezeti Terv zömmel üdülő- és különleges területeket jelöl ki a városrészben. A
terület zöldfelület-ellátottsága jó. Gazdasági jelentőségét idegenforgalmi lehetőségei adják
elsősorban.

ITS DA Konzorcium

Békés Város Településfejlesztési Koncepciójának és Integrált Településfejlesztési Stratégiájának
Megalapozó Vizsgálata
HELYZETFELTÁRÓ- HELYZETELEMZŐ - HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZEK

Erősségek
Hangulatos üdülőterület.
Jelentős rekreációs célú intézmények
(Dánfoki üdülőközpont).
Vonzó természeti környezet.
Kettős-Körös közelsége, aktív turisztikai
potenciál.
Lehetőségek
Dánfoki üdülőterület fejlesztése, megújítása
pályázati forrásokból.
Békés turisztikai szerepkörének erősödése.
Térségi turisztikai összefogás erősödése.
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Gyengeségek
Turisztikai
szolgáltatások
körének
behatároltsága.
Kevés vendéglátóhely.
Turisztikai potenciál kihasználatlansága
Megközelíthetősége körülményes.

Veszélyek
A fejlesztések elmaradásával a környezet és
az építmények állapota romlik.
Fejlesztések nem járnak együtt egységes
arculat kialakításával.

Bánhida városrész bemutatása

Már 1781-ben említik az írásos források, egykor önálló település lehetett. A város népességének
mintegy 15%-a él ebben a városrészben, egyben a Belváros után ez a második legnépesebb
békési településrész. A társadalom elöregedése itt is súlyos probléma 30% a 60 éven felettiek és
14% a fiatalok aránya. Az iskolai végzettség sem kedvező, 13-13%-os mind a felsőfokú, mind
maximálisan általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya. Az 1212 darabos helyi
lakásállomány állapota nem rossz, csupán 5%-a alacsony komfortfokozatú. Az aktív korúak
52,3%-a van foglalkoztatva, azonban 41,8%-uknak nincs rendszeres munkajövedelme. A
háztartások csaknem 41%-ában nincs foglalkoztatott. 58,8%-os a gazdaságilag nem aktívak
rátája, a munkanélküliség 14%-os, míg a tartósan munkanélküliek ezen belül 8,6%-os csoportot
alkotnak Bánhida intézményei (5 db) elsősorban az oktatás és a szociális szféra területén
működnek, leszámítva a rendőrséget. A helyben el nem érhető intézmények hiányát a térben
közeli Belváros ellensúlyozza.
A városrész lakófunkciói dominánsak, elsősorban mezővárosias hagyományú, családi házas
beépítések vannak. Így a Településszerkezeti Terv zömmel lakóterületeket jelöl ki a
városrészben. Ősi bordás jellegű védett településszerkezettel rendelkező városrész. A terület
zöldfelület-ellátottsága gyenge.
Erősségek
Hangulatos, mezővárosias lakóterületek,
vonzó települési környezet.
Épített örökségi emlékek, bordás jellegű
településmag.
Önálló identitású ősi városrész.
Megközelíthetősége, szerkezeti kapcsolatai
jók.
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Gyengeségek
Lakóterületek
zöldfelületi
ellátottsága
elégtelen.
Helyenként sérült település- és utcaképek.
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Lehetőségek
Közterületek,
zöldterületek
megújítása
pályázati forrásokból.
Békés turisztikai szerepkörének erősödése.
Örökségvédelmet támogató források.
Békés világörökség-várományos címe.
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Veszélyek
A fejlesztések elmaradásával a környezet és
az építmények állapota leromlik.
Fejlesztések nem járnak együtt egységes
arculat kialakításával, városképi sebhelyek
kezelésével.
Örökségvédelem
rossz
társadalmi
megítélése

Szécsénykert városrész bemutatása

A Bánhida-i városrésztől északra a belterület határáig húzódó városrész leválasztását elsősorban
a Belvárostól való nagyobb távolság, illetve a helyi társadalom szerkezetében meglévő, sajátos
vonások indokolták. Szécsénykerten az intézmények száma mérsékelt (5 db), az óvoda és a
középiskola mellett az egészségügyi és szociális szféra jelenik itt meg (pl. Hajléktalanszálló). A
városrészből a periférikus fekvés ellenére a Belváros viszonylag könnyen elérhető, így az ott
koncentrálódó intézmények is a Szécsénykertben élő lakosság rendelkezésére állnak.
A 845 fős népesség korszerkezete a Békés városival tökéletesen megegyező mintázatú –
elsődleges jellemzője az elöregedés. A lakosság iskolai végzettsége városi szinten itt a
legkedvezőtlenebb (csupán 4,6% rendelkezik felsőfokú végzettséggel és a 15 éven felüliek ötöde
maximum az általános iskolát abszolválta.) A 362 darabos lakásállomány 16%-a alacsony
komfortfokozatú. A foglalkoztatottság 51,4%-os és 42,7%-a az aktív korúaknak nem rendelkezik
rendszeres munkajövedelemmel. A foglalkoztatott nélküli háztartások aránya 44,9%. A gazdasági
aktivitás kedvezőtlenebb a városi és megyei átlagoknál (62% gazdaságilag nem aktív), míg itt a
legmagasabb a munkanélküliség (34,2%) és a tartós munkanélküliség is kiugró (20%).
Területfelhasználása igen tagolt: lakótelepek, családi házas, falusias beépítések, gazdasági
területek és jelentős városi intézmények váltakoznak. A Településszerkezeti Terv gazdasági-,
vegyes-, különleges- és lakóterületeket jelöl ki a városrészben lakótelepi beépítései nagyvárosias
lakóterületek. Itt található Békés egyik jelentősebb barnamezős területe. A gazdasági területtől
északra fekvő elnyúló lakóterületei kedvezőtlen szerkezeti adottságokkal bírnak. A terület
zöldfelület-ellátottsága közepes.
Erősségek
Sokféle életmódra lehetőséget adó,
változatos jellegű lakóterületek (lakótelep,
kertvárosias, falusias).
Gazdasági területek.
Jelentős városi intézmények.
Jelentős zöldfelületek vannak.
Megközelíthetősége, szerkezeti kapcsolatai
jók.

ITS DA Konzorcium

Gyengeségek
Intézmények egy része korszerűsítésre,
fejlesztésre szorul.
Lakótelep energetikai, környezeti
rekonstrukciója nem történt meg.
Helyenként sérült település- és utcaképek.
Rendezetlen gazdasági területek,
barnamezős területek beékelődése.
Településszerkezetileg leszakadt
lakóterületek.
Temető elhanyagolt, rendezetlen.
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Lehetőségek
Közterületek,
intézmények,
lakótelepek
megújítása pályázati forrásokból.
Békés járási szerepköre.
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Veszélyek
A fejlesztések elmaradásával a környezet és
az építmények állapota leromlik, a városrész
társadalmi presztízse csökken.
Fejlesztések nem járnak együtt egységes
arculat kialakításával, városképi sebhelyek
kezelésével.

Ibrány városrész bemutatása

A városrészben Békés népességének 14,5%-a lakik. Demográfiai szerkezete a városi átlagot
tükrözi (15% a fiatalok és 25% az idősek aránya). A 15 éven felüliek csaknem 20% a maximum
általános iskolai, míg 10% felsőfokú végzettséget tudhat magáénak, Az 1129 darabos
lakásállomány tizede alacsony komfortfokozatú, ez a városi átlaggal megegyező. A
foglalkoztatottság 48,9%-os, a rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezik aránya pedig
46,8%. 45%-a a háztartásoknak nem rendelkezik foglalkoztatottal. 59%-os, tehát magas a
gazdaságilag nem aktívak aránya ugyanígy kedvezőtlen a 19%-os munkanélküliség és a 13%-os
tartós munkanélküliség is. Ibrányban 5 jelentősebb intézmény van, az oktatás, valamint az
egészségügyi-szociális ellátás adja ezek zömét. Ibrány esetében is igaz a megállapítás, a jól
elérhető, térben közeli Belváros intézményi koncentrációja viszonylag egyszerűen a városrész
lakosságának rendelkezésére áll.
A városrész szociális mutatói átlagosak, azonban itt található Békés KSH által azonosított
szegregátumai közül egy. Lakosságának korösszetétele azonban elöregedő.
A városrészben nagyrészt ősi, mezővárosias jellegű lakóterületek találhatók családi házas
beépítésekkel, köztük jelentős épített örökségi, népi építészeti emlékekkel. Itt található a Békési
Pálinkamanufaktúra üzeme, ami Békés egyik jellegadó vállalkozása.
A Településszerkezeti Terv zömmel lakóterületeket jelöl ki a városrészben. Ősi halmazos jellegű
településszerkezettel rendelkező városrész. A lakóterület zöldfelület-ellátottsága közepes.
Erősségek
Hangulatos, mezővárosias lakóterületek,
vonzó települési környezet.
Épített örökségi emlékek, védett halmazos
településmag.
Önálló identitású ősi városrész.
Békési Pálinkamanufaktúra.
Megközelíthetősége, szerkezeti kapcsolatai
jók.
Lehetőségek
Közterületek,
zöldterületek
megújítása
pályázati forrásokból.
Békés turisztikai szerepkörének erősödése.
Örökségvédelmet támogató források.
Békés világörökség-várományos címe.
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Gyengeségek
Lakóterületek
zöldfelületi
ellátottsága
elégtelen.
Helyenként sérült település- és utcaképek.
Szegregátum jelenléte.
Ibrányi temető rossz környezeti állapota.

Veszélyek
A fejlesztések elmaradásával a környezet és
az építmények állapota végzetesen leromlik.
Fejlesztések nem járnak együtt egységes
arculat kialakításával, városképi sebhelyek
kezelésével.
Örökségvédelem
rossz
társadalmi
megítélése
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Hatház városrész bemutatása

A városrészben a teljes népesség 16%-a él itt Bár a városrészben 6 intézményt találtunk, ezek
zöme az egészségügy-szociális szférához és a helyközi-távolsági közlekedéshez kötődik. A
városrész térbeli elhelyezkedése miatt a Belváros intézményei Hatház lakosai számára csak
részben jól elérhetők, a Szarvasi út és Táncsics utca külső részén lakók számára ezek
megközelítése időigényes, nehézkes.
A város legfiatalosabb korstruktúrával rendelkező településrésze, ahol a fiatalok aránya 21%-os,
míg az időseké 16,5%. Iskolai végzettséget vizsgálva városi és megyei átlagnál
kedvezőtlenebbek az értékek, 35,8% a legfeljebb általános iskolai 8 osztályt elvégzettek és
csupán 5,6% a felsőfokú végzettségűek aránya. 1057 darabos a lakásállomány, ezen belül 13%uk alacsony komfortfokozatú. Városi szinten itt a legalacsonyabb a foglalkoztatottság (36,2%),
míg a rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya ezzel korrelálva kimagasló. A
háztartások csaknem felében nem él foglalkoztatott. A gazdaságilag nem aktívak az aktív korúak
kétharmadát teszik ki, a munkanélküliség 13,5%, a tartós munkanélküliség 6,9%-os
A városrész szociális mutatói a belterületen a legrosszabbak, itt található a békési azonosított
szegregátumok zöme. Telepszerű, szerkezetileg és társadalmilag leszakadó része „Párizs” és
ONCSA.
A Településszerkezeti Terv lakóterületeket, - lakótelepeket nagyvárosias lakóterületként -,
gazdasági és különleges területeket, vegyes területeket jelöl ki a városrészben. A terület
zöldfelület-ellátottsága közepes.
Gazdasági jelentőségét a muronyi úttól északra elterülő gazdasági területek adják. Itt található
Békés legnagyobb barnamezős területe a volt téglagyár.
Erősségek
Viszonylag kedvező demográfiai mutatók.
Jelentős intézményterületek.
Jelentős zöldfelületek.
Jelentős kereskedelmi-szolgáltató
létesítmények.
Közösségi közlekedési centrum.
Nagy kiterjedésű zöldfelületi jellegű
intézmények (sporttelep, temetők)
Gazdasági fejlesztési területek.
Kertvárosias jellegű lakóterületek.
Megközelíthetősége, szerkezeti kapcsolatai
jók.

Lehetőségek
Közterületek, intézmények, zöldterületek
megújítása pályázati forrásokból.
Békés gazdasági szerepkörének erősödése.
Vasúti közlekedés újrafelvétele.

ITS DA Konzorcium

Gyengeségek
Lakosság rossz szociális mutatói.
Széteső, mozaikos területfelhasználás,
városszerkezet.
Nagy kiterjedésű szegregátumok.
Városszerkezetileg leszakadt lakóterületek.
Lakótelepek energetikai, környezeti
rehabilitációja folytatásra vár.
Zöldfelületek minőségi fejlesztésre szorulnak.
Elhagyott vasútterületek.
Barnamezős területek.
Üres, alulhasznosított középületek.
Helyenként sérült település- és utcaképek,
sivár parkolók.
Temetők rossz környezeti állapota.
Veszélyek
A fejlesztések elmaradásával a környezet és
az építmények állapota végzetesen leromlik.
Fejlesztések nem járnak együtt egységes
arculat kialakításával, városképi sebhelyek
kezelésével.
Szegregáció fokozódik, a szomszédos
lakóterületek társadalmi presztízse csökken.
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Külterület „városrész” bemutatása

Békés, mint alföldi mezővárosi múlttal rendelkező város még a 21. század elején is őriz elemeket
a településfejlődés múltbéli szakaszaiból. Ezek egyike a 18. századi újjátelepüléstől szinte
folyamatosan zajló, kirajzás, mely kiterjedt tanyavilágot, majd a mezőgazdasági nagyüzemek
mellett majorság típusú tömörüléseket alakított ki a város határában. A legnagyobb különbség a
lakások komfortosságában mutatkozik meg, a külterületi lakóegységek esetében tízből hét
legfeljebb félkomfortos, vagy alacsonyabb fokozatba sorolható, szemben a város átlagával. A
külterület esetében intézmény nincs. Ennek következtében az ott élők minden esetben a város
belterületén fekvő intézményeket kell, hogy igénybe vegyék a szükségleteik kielégítésére. Bár a
fontosabb tengelyeken a Belváros és a közelében elhelyezkedő többi intézmény könnyen
elérhető, az aszfaltozott utakra való feljutás még gépjárművel is gondot okoz az év jelentős
részében. A kiépített kerékpárutak hiánya pedig a személygépkocsi nélküli háztartások
problémáit növeli.
A lakosság 3 %-a él a város külterületein. Korszerkezetük kevésbé kedvezőtlen, mint más alföldi
kiterjedt tanyavilággal rendelkező városnak. Itt 22%-os az idősek és 16%-os a fiatalok aránya. Az
iskolai végzettség nem kedvező. A 25 életévüket betöltő lakosság 5%-ának van felsőfokú
végzettséget igazoló bizonyítványa és megközelítőleg 30% csak általános az iskolát abszolválta.
45,2%-os, tehát alacsony a foglalkoztatottság, az aktív korúak fele rendszeres
munkajövedelemmel nem rendelkezik, ugyanígy a háztartások felében nem él foglalkoztatott. A
gazdaságilag nem aktívak 56,1%-ot képeznek, emellett a munkanélküliség (26%) és a tartós
munkanélküliség (13,6%) a városi átlagnál kismértékben kedvezőtlenebb.
Külterület „városrészben” (ez a külterület és belterület határzónájának a külterületre eső része)
található a város potenciális gazdasági területeinek túlnyomó része. A 470-es út Békéscsaba felé
vezető külterületi szakasza mellett a gazdasági funkciók spontán fejlődése figyelhető meg,
köszönhetően a megyeszékhely közelségének és az M 44-es gyorsforgalmi út mielőbbi
megépülését övező várakozásoknak.
Erősségek
Potenciális gazdasági területek fejlesztési
(Szarvasi út, Mezőberényi út, Békéscsabai út
mellett).
Déli gazdasági területek spontán fejlődése
megindult.
Fontos utak jelenléte.
Potenciális
üdülőterületek
(Borosgyáni
bányató).
Megyeszékhely közelsége.
Lehetőségek
Békés gazdasági szerepkörének erősödése.
M 44-es gyorsforgalmi út megépülése.
Általános gazdasági konjunktúra.
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Gyengeségek
Iparterületi infrastruktúra jórészt kiépítetlen.
Tervezett iparterületek jelentős része nem
valósult még meg (Szarvasi út, Mezőberényi
út, Agropark).
Épülő
gazdasági
telephelyek
rossz
esztétikája.
Külterületi
lakosság
életminősége
lényegesen
rosszabb,
elérhető
szolgáltatások száma, színvonala alacsony.
Veszélyek
Fejlesztések nem járnak együtt egységes
ipartelepi arculat kialakításával, kedvezőtlen
esztétikájú „városkapuk” létrejötte a
legfontosabb érkezési irányokból.
Gazdasági növekedés rossz környezeti
hatásai.
Külterületi lakosság társadalmi leszakadása.
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Szegregált vagy szegregációval veszélyeztetett területek
lehatárolása, térképi ábrázolása, helyzetelemzése

Jelen fejezetben a területi szegregációs folyamatok kerülnek bemutatásra. A város egész
területére vonatkozó ágazati szegregációs mechanizmusok az ITS Anti-szegregációs terv
fejezetében kerülnek elemzésre.
Az értékelő rész a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Területfejlesztésért és
Építésügyért Felelős Szakállamtitkársága által kiadott Városfejlesztési kézikönyv (2. kiadás, Bp.
2009. január 28.) és a Belügyminisztérium Útmutató a kis- és középvárosok számára az Integrált
Településfejlesztési Stratégia 2014 – 2020 elkészítéséhez (Munkaanyag, Bp. 2014. december
11.) útmutatása alapján készült.
A 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 10. melléklete meghatározza a település szegregált és
szegregációval veszélyeztetett területeinek lehatárolásához és térképi ábrázolásához szükséges
adatokat. A területek lehatárolása a szegregációs mutató alapján történik, ez pedig a legfeljebb
általános iskolai végzettséggel rendelkezők és munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az
aktív korúakon (15-59 év) belül. A mutató úgy kerül kiszámításra, hogy a település területén belül
olyan területileg egybefüggő tömbök kerülnek kiválasztásra, amelyekre együttesen jellemző, hogy
a szegregációs mutató határértékének megfelelnek. A tömb népszámlálási célra létrehozott,
általában közterületek és/vagy természetes és mesterséges tereptárgyak (pl. vasútvonal,
vízfolyás partja stb.), valamint rácshálós térinformatikai megoldás eredményeképpen kialakított,
településen belüli kisterületi egység.
A szegregátumok és szegregációval veszélyeztetett területek a Központi Statisztikai Hivatal
2011. évi népszámlálási adatai alapján kerültek meghatározásra. Azon tömböket tekintjük
veszélyeztetett területeknek, illetve szegregátumoknak, ahol a szegregációs mutató aránya
meghaladja a 30, illetve a 35 százalékot.
Meghatározásra került a kormányrendeletben továbbá az is, hogy a 200 főnél népesebb
települések esetében szegregátumnak, illetve szegregációval veszélyeztetett területnek azok az
egybefüggő területek tekintendők, melyek megfelelnek a fenti mutatók egyikének, és a terület
lakónépességének száma eléri az 50 főt.
A 2011. évi népszámlálási adatok az önkormányzat birtokában lévő adatbázisokból nyert adatok
alapján kerültek aktualizálásra.
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Helyzetértékelés az alacsony státuszú lakosság területi
koncentrációjáról a város egészének tekintetében

A 2011. évi népszámlálás adatai alapján a településen élő alacsony státuszú lakosság száma
1.622 fő. Az aktív korú lakosságon belüli arányuk 13,5%.
31. táblázat: Az alacsony státuszú lakosság elhelyezkedése városrészi bontásban

Városrész

Lakónépesség
száma (fő)

A
lakónépesség
aránya a város
egészéhez
viszonyítva (%)

Alacsony
státuszú
lakosok aránya
(%)

Alacsony
státuszú
lakosok
száma (fő)

Az alacsony
státuszú
lakosság aránya
a város területén
élő alacsony
státuszú
lakosság
egészéhez
viszonyítva (%)

Belváros

3 236

16,1

8,9

185

11,4

Újváros

1 825

9,1

7,2

75

4,6

Borosgyán –
Malomasszonykert

1 930

9,6

12,3

147

9,1

Malomvég

2 409

12

7

93

5,7

75

0,4

3,8

2

0,1

3 095

15,4

9,8

169

10,4

845

4,2

13,4

68

4,2

Ibrány

2 823

14

14,2

239

14,7

Hatház

3 165

15,8

28,9

567

35

Külterület

685

3,4

18,1

77

4,8

Békés
összesen

20 088

100

13,5

1 622

100

Dánfok
Bánhida
Szécsénykert

2011. évi népszámlálás, KSH.

A Hatház városrészben kiugróan magas az alacsony státuszú lakosság aránya, közel 30%. A
lakónépesség arányánál szignifikánsan magasabb százalékponttal is ezen településrészen élnek.
A KSH hat szegregátumot és egy szegregációval veszélyeztetett területet határolt le a városban.
Hatház városrészben négy szegregátum és a veszélyeztetett terület, Ibrány és Borosgyán –
Malomasszonykert városrészekben egy-egy szegregátum található.
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24. térkép: Békés szegregátumai

2011. évi népszámlálás, KSH.

3.3.4
3.3.4.1

A szegregátumok helyzetértékelése2
1. számú szegregátum

A KSH a Hatház városrészben található Pipacs utca - Pusztaszeri utca - Törökvész utca Táncsics Mihály utca - Nagykert IX. - Szigetvári utca - Gagarin utca - Táncsics Mihály utca Károlyi utca - Mónus Illés utca - Lengyel Lajos utca - Legelő utca - Töltés u. - Belterület határa Bihari János utca (mindkét oldala) - belterület határa által határolt tömböt szegregátumként
határolta le. A szegregációs mutató: 47,1%. A területen élők száma 1.119 fő, mely a város teljes
lakosságának közel 6%-át teszi ki. A szegregátumok közül itt a legmagasabb a szegregációs
index. A 0-14 évesek aránya 27,3%. Ez 12 százalékponttal magasabb a városi aránynál. A 60 év
felettiek aránya viszont 13 százalékponttal alacsonyabb a város egészére vonatkozó
arányszámnál. Az aktív korúak több mint 735%-a nem rendelkezik rendszeres
munkajövedelemmel. A háztartások 60%-ában egyetlen foglalkoztatott sincs. Felsőfokú
végzettséggel a 25 évesnél idősebb lakosságból mindössze 2 fő rendelkezik. A cigány lakosság
aránya magas. Párizs – a terület közismert megnevezése – már a 18. század vége óta romák
által lakott terület.

2

A területek az 1. számú térképen – városi áttekintő térkép – lettek jelölve
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25. térkép: Az 1. számú szegregátum térképe.

2011. évi népszámlálás, KSH.

A területen található lakások száma 299, ebből 47 komfort nélküli vagy félkomfortos. Ugyanennyi
egyszobás. A laksűrűség 3,7 fő/lakás, ami a másfészerese a városi átlagnak (2,4 fő/lakás). 2010.
január 1. óta hat ingatlan bontása és 5 építése valósult meg. 4 komfortos szociális bérlakás van a
IX. kerület Nagykertben és egy komfort nélküli a Táncsics utcában.
Az infrastrukturális ellátottság eltérő, egyes utcákban hiányzik a közvilágítás, a szennyvízgerinc,
a pormentes út. A területhez tartozó IX. kerület Nagykert tanyás rész nagy részén nincs
pormentes út, vízvezeték és közvilágítás, háztartási hulladékszállítás. A Tanács sor, Vadvirág
utca, Töltés utca, Pipacs utca, Gagarin utca, Legelő sor, Pusztaszeri utca, Károlyi utca, - Mónus
I. utca nem kapott pormentes burkolatot. Súlyos problémát jelent, hogy számos lakást – pontos
szám nem ismert – díjhátralék miatt lekapcsolt a hálózatról a vízművek. A problémát fokozza,
hogy a terület északnyugati részén például csak egyetlen közkifolyó van (a Tanács sor végén).
A városközpont mintegy 2,5 km-re található.
3.3.4.2

2. számú szegregátum

A KSH az Ibrány városrészben található Kubikos utca - Maróthy utca - Gagarin u. - Kodály Zoltán
utca által határolt tömböt szegregátumnak minősítette. A szegregációs mutató: 36,1%. A
területen élők száma 81 fő. A 0-14 évesek aránya 22,2%. A 60 év felettiek aránya a
szegregátumok között itt a legalacsonyabb, mindössze 2,5%. Ez a tizede a városi átlagnak. Az
aktív korúak 62%-a nem rendelkezik rendszeres munkajövedelemmel (a szegregátumok között a
legkedvezőbb mutató). A háztartások 16%-ában nincs egyetlen foglalkoztatott sem (ez a városi
átlagnál – 44,3% - jóval kedvezőbb arány). A területen zömmel roma családok élnek. A roma
családok megtelepedése a területen jóval spontánabb folyamat volt, mint az 1. számú
szegregátum esetében, ahol a tanács elképzelései szerint növekedett az egykori Párizs. Itt
parasztportákat vásároltak, vagy kedvezményes hitelből építkeztek a roma családok.
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26. térkép: A 2. számú szegregátum térképe.

2011. évi népszámlálás, KSH.

A területen található lakások száma 19, ebből 1 komfort nélküli vagy félkomfortos. A
szegregátumok közül itt a legalacsonyabb (5,6%) az egyszobás lakások aránya (1 lakás). 2010.
január 1. óta egy új ingatlan építése történt.
Az infrastrukturális ellátottság teljességéhez szükséges lenne a Kubikos, Maróthy, Gagarin utcák
aszfaltozása.
A szegregátumok közül itt a második legmagasabb a laksűrűség (4,3 fő/lakás), ami jóval
meghaladja a városi átlagot (2,4 fő/lakás).
3.3.4.3

3. számú szegregátum

A KSH a Borosgyán – Malomasszonykert városrészben található Mátyás király utca - Hunyadi
utca - Szabadkai utca - Kisvasút utca által határolt tömböt szegregátumként határolta le. A
szegregációs index: 36,8%. A szegregátumban élő lakosság száma 206 fő. A szegregátumok
közül itt a legmagasabb a 0-14 évesek aránya (35,9%). Ez húsz százalékponttal magasabb a
városi aránynál. A 60 év feletti lakosság aránya mindössze 8,7%. Az aktív korúak 72%-a nem
rendelkezik rendszeres munkajövedelemmel. A háztartások felében egyetlen foglalkoztatott
sincs.
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27. térkép: A 3. számú szegregátum térképe.

2011. évi népszámlálás, KSH.

A területen található lakások száma 45, ebből 5 komfort nélküli vagy félkomfortos, 3 egyszobás.
A Szabadkai utcában egy összkomfortos szociális bérlakás található.
A Jókai utca kivételével az utcákban nincs pormentes út. A legmagasabb laksűrűségű
szegregátum, átlagosan 4,6 fő él egy lakásban.
3.3.4.4

4. számú szegregátum

A KSH a Hatház városrészben található Rövid utca - Szélmalom utca - Vasút sor - Kecskeméti
utca által határolt tömböt szegregátumként határolta le. A szegregációs index: 36,1%. A területen
élők száma 62 fő. A 0-14 évesek aránya 21%. Az aktív korúak kétharmada nem rendelkezik
rendszeres munkajövedelemmel. A háztartások hatvan százalékában nincs egyetlen
foglalkoztatott sem.
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28. térkép: A 4. számú szegregátum térképe.

2011. évi népszámlálás, KSH.

A területen található lakások száma 23, ebből 4 komfort nélküli vagy félkomfortos, kettő
egyszobás. 2010. január 1. óta egy új ingatlan építése történt. A laksűrűség enyhén meghaladja
a városi átlagot: 2,7 fő/lakás.
Nincs pormentes út a Szélmalom és a Kecskeméti utcákban, valamint a Vasút soron.
3.3.4.5

5. számú szegregátum

A KSH a Hatház városrészben található Szarvasi utca - Vágóhíd utca - Szarvasi utca - Rét utca Kötélverő utca - Vágóhíd utca - Névtelen utca által határolt tömböt szegregátumként határolta le.
A szegregációs index: 36,4%. A területen élők száma 57 fő. A 0-14 évesek aránya 29,8%. Az
aktív korúak 82%-a nem rendelkezik rendszeres munkajövedelemmel, amely a
legkedvezőtlenebb adat a szegregátumok között. A háztartások 65 százalékában nincs egyetlen
foglalkoztatott sem.
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29. térkép: Az 5. számú szegregátum térképe.

2011. évi népszámlálás, KSH.

A területen található lakások száma 20, ebből 5 komfort nélküli vagy félkomfortos, illetve
egyszobás. 2010. január 1. óta öt új ingatlan építése és egy bontás történt. A laksűrűség
megegyezik a városi átlaggal: 2,4 fő/lakás.
Nincs pormentes út a Vágóhíd, a Rét, a Kötélverő és a Névtelen utcákban.
3.3.4.6

6. számú, szegregációval veszélyeztetett terület

A KSH a Hatház városrészben található Lengyel Lajos utca - Hegedűs utca - Vasút sor - Darányi
utca - Töltés utca által határolt tömböt szegregációval veszélyeztetett területnek határolta le. A
szegregációs index: 32,7%. A területen élők száma 82 fő. A 0-14 évesek aránya 17,1%, ami a
legalacsonyabb a lehatárolt területek között (és másfél százalékponttal haladja meg a települési
arányt). Az aktív korúak 75%-a nem rendelkezik rendszeres munkajövedelemmel. A háztartások
64 százalékában egyetlen foglalkoztatott sincs.
A területen található lakások száma 26, ebből 5 komfort nélküli vagy félkomfortos, illetve három
egyszobás. A laksűrűség 3,2 fő/lakás. Nincs pormentes út a Hegedűs, Darányi és Töltés
utcákban, valamint a Vasút soron. A terület mellett található egy szeméttelep, amelynek
rekultiválása jelenleg van folyamatban.
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30. térkép: A 6. számú, szegregációval veszélyeztetett terület térképe.

2011. évi népszámlálás, KSH.

3.3.4.7

7. számú szegregátum

A KSH a Hatház városrészben található Magyar utca - Kecskeméti utca - Kereszt utca Szélmalom utca - Vasút sor - Legelő utca által határolt tömböt szegregátumként határolta le. A
szegregációs index: 36,4%. A területen élők száma 90 fő. A 0-14 évesek aránya 18,9%. Az aktív
korúak kétharmada nem rendelkezik rendszeres munkajövedelemmel. A háztartások 65
százalékában nincs egyetlen foglalkoztatott sem.
31. térkép: A 7. számú szegregátum térképe.

2011. évi népszámlálás, KSH.

A területen található lakások száma 33, ebből 7 komfort nélküli vagy félkomfortos, illetve 3
egyszobás. Egy összkomfortos szociális bérlakás található a Magyar utcában. 2010. január 1. óta
egy ingatlan bontása történt. A laksűrűség megegyezik a városi átlaggal: 2,7 fő/lakás. Nincs
pormentes út a Magyar, a Kecskeméti, a Kereszt, a Szélmalom és a Legelő utcákban, valamint a
Vasút soron.
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Egyéb szempontból beavatkozást igénylő területek

Barnamezős, rehabilitációra váró egykori iparterületek Szécsénykert és Hatház
városrészben.
Veres Péter tér. Lakótelep épületeinek energetikai felújítás szükséges.
Karacs Teréz utca: Lakótelep épületeinek energetikai felújítás szükséges.
Vasútállomás: Rendkívül elhanyagolt, lényegében rozsdaövezet jellegű terület.
Temetők: Zöldfelületi rekonstrukció, elkerítés, lehatárolás szükséges.
Roncsolt településszerkezet határvonalinak tompítása, sebhelyek lehetőség
szerinti kezelése (lakótelepek, intézményterületek, újabb kereskedelmi
létesítmények).
Autós kereskedelmi létesítmények sivár parkolóinak humanizálása.
Zöldterületek biológiai aktivitásértékének növelése, elsősorban a központtól
távolabbi városrészekben.
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Mellékletek
Békés demográfiai adatai
Mutató

Évszám

Települési adat

A település területe, km2

2001

127

A település területe, km2

2011

127

Lakónépesség száma (fő)

2001

21 663

Lakónépesség száma (fő)

2011

20 088

Lakónépességből a férfiak száma (fő)

2001

10 396

Lakónépességből a férfiak száma (fő)

2011

9 642

Lakónépességből a nők száma (fő)

2001

11 267

Lakónépességből a nők száma (fő)

2011

10 446

Lakónépességen belül 0-14 évesek, aránya (%)

2001

18,23%

Lakónépességen belül 0-14 évesek, aránya (%)

2011

15,64%

Lakónépességen belül 15-19 évesek, aránya (%)

2001

7,41%

Lakónépességen belül 15-19 évesek, aránya (%)

2011

7,21%

Lakónépességen belül 20-29 évesek, aránya (%)

2001

14,19%

Lakónépességen belül 20-29 évesek, aránya (%)

2011

11,29%

Lakónépességen belül 30-39 évesek, aránya (%)

2001

12,05%

Lakónépességen belül 30-39 évesek, aránya (%)

2011

14,11%

Lakónépességen belül 40-59 évesek, aránya (%)

2001

13,27%

Lakónépességen belül 40-59 évesek, aránya (%)

2011

27,16%

Lakónépességen belül 60-x évesek, aránya (%)

2001

20,86%

Lakónépességen belül 60-x évesek, aránya (%)

2011

24,60%

Öregségi mutató, (száz 0-14 évesre jutó 60-x éves)

2000

115,1

Öregségi mutató, (száz 0-14 évesre jutó 60-x éves)

2001

116,2

Öregségi mutató, (száz 0-14 évesre jutó 60-x éves)

2002

119,3

Öregségi mutató, (száz 0-14 évesre jutó 60-x éves)

2003

121,7

Öregségi mutató, (száz 0-14 évesre jutó 60-x éves)

2004

127,9

Öregségi mutató, (száz 0-14 évesre jutó 60-x éves)

2005

126,8

Öregségi mutató, (száz 0-14 évesre jutó 60-x éves)

2006

130,8

Öregségi mutató, (száz 0-14 évesre jutó 60-x éves)

2007

134,8
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Évszám
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Települési adat

Öregségi mutató, (száz 0-14 évesre jutó 60-x éves)

2008

141,0

Öregségi mutató, (száz 0-14 évesre jutó 60-x éves)

2009

146,6

Öregségi mutató, (száz 0-14 évesre jutó 60-x éves)

2010

153,1

Öregségi mutató, (száz 0-14 évesre jutó 60-x éves)

2011

158,3

Öregségi mutató, (száz 0-14 évesre jutó 60-x éves)

2012

164,4

Öregségi mutató, (száz 0-14 évesre jutó 60-x éves)

2013

169,3

Természetes szaporodás, fogyás

2000

-2,3

Természetes szaporodás, fogyás

2001

-4,1

Természetes szaporodás, fogyás

2002

-5,0

Természetes szaporodás, fogyás

2003

-4,4

Természetes szaporodás, fogyás

2004

-6,6

Természetes szaporodás, fogyás

2005

-2,1

Természetes szaporodás, fogyás

2006

-4,6

Természetes szaporodás, fogyás

2007

-7,0

Természetes szaporodás, fogyás

2008

-6,3

Természetes szaporodás, fogyás

2009

-8,0

Természetes szaporodás, fogyás

2010

-7,9

Természetes szaporodás, fogyás

2011

-7,0

Természetes szaporodás, fogyás

2012

-8,0

Természetes szaporodás, fogyás

2013

-7,5

Vándorlási egyenleg (állandó, ideiglenes együtt)

2000

-1,1

Vándorlási egyenleg (állandó, ideiglenes együtt)

2001

-1,2

Vándorlási egyenleg (állandó, ideiglenes együtt)

2002

-1,2

Vándorlási egyenleg (állandó, ideiglenes együtt)

2003

-2,9

Vándorlási egyenleg (állandó, ideiglenes együtt)

2004

-9,8

Vándorlási egyenleg (állandó, ideiglenes együtt)

2005

-6,8

Vándorlási egyenleg (állandó, ideiglenes együtt)

2006

1,0

Vándorlási egyenleg (állandó, ideiglenes együtt)

2007

-2,2

Vándorlási egyenleg (állandó, ideiglenes együtt)

2008

-3,0

Vándorlási egyenleg (állandó, ideiglenes együtt)

2009

-5,9

Vándorlási egyenleg (állandó, ideiglenes együtt)

2010

-2,5

Vándorlási egyenleg (állandó, ideiglenes együtt)

2011

-5,2

Vándorlási egyenleg (állandó, ideiglenes együtt)

2012

-5,5
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Mutató

Évszám
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Települési adat

Vándorlási egyenleg (állandó, ideiglenes együtt)

2013

-4,3

A cigány (romani, beás) etnikai kisebbséghez tartozó népesség
aránya (%)

2001

2,90%

A cigány (romani, beás) etnikai kisebbséghez tartozó népesség
aránya (%)

2011

6,98%

A német kisebbséghez tartozó népesség aránya (%)

2001

0,16%

A német kisebbséghez tartozó népesség aránya (%)

2011

0,37%

A szlovák kisebbséghez tartozó népesség aránya (%)

2001

0,16%

A szlovák kisebbséghez tartozó népesség aránya (%)

2011

0,40%

A román kisebbséghez tartozó népesség aránya (%)

2001

0,11%

A román kisebbséghez tartozó népesség aránya (%)

2011

0,29%

A szerb kisebbséghez tartozó népesség aránya (%)

2001

0,01%

A szerb kisebbséghez tartozó népesség aránya (%)

2011

0,04%

A horvát kisebbséghez tartozó népesség aránya (%)

2001

0,00%

A horvát kisebbséghez tartozó népesség aránya (%)

2011

0,00%

Hazai nemzeti kisebbséghez tartozó népesség aránya (%) (romák
nélkül)

2001

0,54%

Hazai nemzeti kisebbséghez tartozó népesség aránya (%) (romák
nélkül)

2011

1,20%

Forrás: KSH
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Békés fontosabb foglalkoztatási, képzettségi,
lakásállományra vonatkozó adatai
Mutató

Évszám

Települési adat

Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül (%)

2001

44,20%

Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya (%)

2001

47,21%

Naponta ingázó (eljáró) foglalkoztatottak aránya (%)

2001

8,06%

Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül (%)

2011

49,70%

Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya (%)

2011

0,63%

Naponta ingázó (eljáró) foglalkoztatottak aránya (%)

2011

34,08%

Regisztrált munkanélküliek száma (fő)

2013

1 094

Nyilvántartott álláskeresők aránya a munkaképes korú népesség
százalékában (%)

2013

7,87%

180 napnál hosszabb ideje regisztrált munkanélküliek aránya (az
összes munkanélküli százalékában)

2013

51,74%

Legfeljebb 8 általános iskolát végzett regisztrált munkanélküliek
aránya (az összes munkanélküli százalékában)

2013

3,11%

25 év alatti regisztrált munkanélküliek aránya (az összes
munkanélküli százalékában)

2013

18,83%

45 év feletti regisztrált munkanélküliek aránya (az összes
munkanélküli százalékában)

2013

32,54%

Legfeljebb általános iskola 8. osztályát végzettek a 7 éves és
idősebbek arányában (%)

2001

27,0%

Legfeljebb általános iskola 8. osztályát végzettek a 7 éves és
idősebbek arányában (%)

2011

26,7%

Érettségivel, mint legmagasabb iskolai végzettséggel rendelkezők a
7 éves és idősebbek arányában (%)

2001

17,0%

Érettségivel, mint legmagasabb iskolai végzettséggel rendelkezők a
7 éves és idősebbek arányában (%)

2011

22,2%

Érettségi nélküli középfokú végzettséggel, mint legmagasabb iskolai
végzettséggel rendelkezők a 7 éves és idősebbek arányában (%)

2001

24,5%

Érettségi nélküli középfokú végzettséggel, mint legmagasabb iskolai
végzettséggel rendelkezők a 7 éves és idősebbek arányában (%)

2011

21,8%

Egyetemi, főiskolai, egyéb oklevéllel, mint legmagasabb iskolai
végzettséggel rendelkezők a 7 éves és idősebbek arányában (%)

2001

0,9%

Egyetemi, főiskolai, egyéb oklevéllel, mint legmagasabb iskolai
végzettséggel rendelkezők a 7 éves és idősebbek arányában (%)

2011

9,1%

Lakásállomány (db)

2001

8 217

Lakásállomány (db)

2011

8 277
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Mutató

Évszám

221

Települési adat

1000 lakosra jutó lakások száma

2001

369

1000 lakosra jutó lakások száma

2011

399

Épített lakások aránya (éves lakásállomány százalékában)

2001

0,12%

Épített lakások aránya (éves lakásállomány százalékában)

2011

0,05%

Alacsony komfort fokozatú lakások aránya (félkomfortos, komfort
nélküli, szükséglakás) (%)

2001

Alacsony komfort fokozatú lakások aránya (félkomfortos, komfort
nélküli, szükséglakás) (%)

2011

Közüzemi ivóvízvezeték-hálózatba bekapcsolt lakások aránya (%)

2001

89,72%

Közüzemi ivóvízvezeték-hálózatba bekapcsolt lakások aránya (%)

2011

96,22%

Háztartásoknak szolgáltatott víz egy lakosra jutó mennyisége
(l/fő/nap)

2001

Háztartásoknak szolgáltatott víz egy lakosra jutó mennyisége
(l/fő/nap)

2011

Közcsatornahálózatba bekapcsolt lakások aránya (%)

2001

33,33%

Közcsatornahálózatba bekapcsolt lakások aránya (%)

2011

92,33%

Közcsatornahálózatba bekapcsolt lakások aránya a vezetékes
ivóvízhálózatba bekapcsolt lakások százalékában

2001

Közcsatornahálózatba bekapcsolt lakások aránya a vezetékes
ivóvízhálózatba bekapcsolt lakások százalékában

2011

Kizárólag közvilágítási célú villamosenergia-hálózatok hossza, km

2001

17

Kizárólag közvilágítási célú villamosenergia-hálózatok hossza, km

2011

18

Száz lakásra jutó háztartási gázfogyasztók száma

2001

89

Száz lakásra jutó háztartási gázfogyasztók száma

2011

95

Egy lakosra jutó háztartások részére szolgáltatott villamosenergia
mennyisége (1000 kWh)

2001

Egy lakosra jutó háztartások részére szolgáltatott villamosenergia
mennyisége (1000 kWh)

2011

Távfűtéses lakások aránya (%)

2001

48,74%

Távfűtéses lakások aránya (%)

2011

0,00%

Legalább 30 Mbps sávszélességre képes vezetékes internethozzáféréssel rendelkező lakosság száma

2013

Forrás: KSH
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Városrészi adatok

Mutató megnevezése

Békés
összesen

1.
2.
Belváros Újváros

3. Borosgyán Malomasszonykert

4.
5.
6.
7.
8.
Malomvég Dánfok Bánhida Szécsénykert Ibrány

9. Hatház

Külterület

Lakónépesség száma
Lakónépességen belül 0-14 évesek
aránya
Lakónépességen belül 15-59 évesek
aránya
Lakónépességen belül 60-X évesek
aránya
Legfeljebb általános iskolai
végzettséggel rendelkezők aránya az
aktív korúakon (15-59 évesek) belül
Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és
idősebbek arányában

20088

3236

1825

1930

2409

75

3095

845

2823

3165

685

15,6

14,8

14,2

15,5

13,7

17,3

13,9

14,1

15,1

21,4

15,8

59,8

64,2

57,0

62,0

55,1

70,7

55,7

59,9

59,8

62,1

62,2

24,6

21,0

28,8

22,5

31,2

12,0

30,4

26,0

25,2

16,5

22,0

18,4

12,4

10,5

17,3

10,2

5,7

13,7

19,8

19,7

35,8

28,6

12,1

19,2

13,0

12,1

13,7

27,6

13,4

4,6

10,3

5,6

5,1

Lakásállomány (db)
Alacsony komfort fokozatú lakások
aránya
Rendszeres munkajövedelemmel nem
rendelkezők aránya az aktív korúakon
(15-59 évesek) belül
Legfeljebb általános iskolai
végzettséggel rendelkezők és
rendszeres munkajövedelemmel nem
rendelkezők aránya az aktív korúakon
belül
Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves
népességen belül

8377

1546

792

741

1116

36

1212

362

1129

1057

386

10,4

1,8

9,2

9,9

9,5

0,0

5,4

15,5

11,3

13,2

52,3

46,5

44,2

42,0

47,1

37,2

37,7

41,8

42,7

46,8

61,5

50,2

13,5

8,9

7,2

12,3

7,0

3,8

9,8

13,4

14,2

28,9

18,1

49,1

52,2

52,7

48,5

56,2

59,3

52,3

51,4

48,9

36,2

45,2
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Mutató megnevezése
Foglalkoztatott nélküli háztartások
aránya
Állandó népesség száma – a mutató a
település egészére állítható elő,
szegregátumokra nem
Alacsony presztízsű foglalkoztatási
csoportokban foglalkoztatottak aránya
A gazdaságilag nem aktív népesség
aránya lakónépességen belül
Munkanélküliek aránya
(munkanélküliségi ráta)
Tartós munkanélküliek aránya
(legalább 360 napos munkanélküliek
aránya)
A komfort nélküli, félkomfortos és
szükséglakások aránya a lakott
lakásokon belül
Egyszobás lakások aránya a lakott
lakásokon belül
Forrás: KSH
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Békés
összesen
44,3

1.
2.
Belváros Újváros
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3. Borosgyán Malomasszonykert

4.
5.
6.
7.
8.
Malomvég Dánfok Bánhida Szécsénykert Ibrány

9. Hatház

Külterület

38,9

45,8

45,4

46,6

32,4

40,8

44,9

45,0

48,5

50,3

42,6

33,6

37,6

45,7

39,1

25,7

51,8

52,8

48,2

39,7

54,3

59,2

56,4

58,3

58,5

58,1

42,7

58,8

62,8

59,0

61,5

56,1

18,7

13,7

16,6

19,6

13,4

18,6

14,1

34,2

19,4

13,5

25,9

11,0

8,2

10,0

11,7

7,3

9,3

8,6

20,1

12,9

6,9

13,6

8,4

1,1

7,3

7,6

7,4

0,0

14,7

12,6

8,3

3,9

46,1

7,9

7,6

4,8

3,7

4,9

8,8

11,5

10,9

5,9

6,2

35,0
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4.4

Helyi egyedi védelemben részesített épületek,
műalkotások:

1. Csabai u. 43. 2426 Népi lakóépület, homlokzati megjelenés5
2. Csabai u. 6. 3445 lakóépület, homlokzati megjelenés
3. Csíkos u. 23. 5602 Polgárház, homlokzati megjelenés
4. Jantyik u. 21. 5612 Régi iskolaépület Csíkos utcai homlokzata
5. Törölve a 34/2004. (X. 1.) rendelettel
6. Durkó u. 6. 2386 Homlokzati megjelenés
7. Durkó u. 9. 2325 Népi lakóépület, homlokzati megjelenés
8. Görbe u. 1. 1938 Népi lakóépület, homlokzati megjelenés
9. Irányi u. 31. 6806 Népi lakóépület, homlokzati megjelenés
10. IX. ker tanya 48. 0270/4 Tanyaépület jelenlegi állapota, melléképület, gémeskút
11. Kispince u. 9. 5687 Népi lakóépület, homlokzati megjelenés
12. Kossuth u. 11. 3996 Épület kapuzata
13. Kossuth u. 12. 5582 Lakóépület, üzletek homlokzati megjelenés
14. Kossuth u. 14. 5581 Lakóépület kapuzata
15. Kossuth u. 4. 5633 Iskolaépület, volt Bíróság, homlokzati megjelenés
16. Kossuth u. 6 és 8/1. 5632, 5631 Lakóépület, homlokzati megjelenés
17. Külterület 0709 Varga-hosszai gátőrház, homlokzati megjelenés
18. Külterület 0709 Varga-hosszai szivattyúház, homlokzati megjelenés
19. Kürt u. 8. 5748 Népi lakóépület, homlokzati megjelenés
20. Ligeti Pavilon 5636/5 Vendéglő, külső homlokzati megjelenés
21. Mezei u. 11. 5549 Gazdaház, homlokzati megjelenés és alaprajzi kialakítás
22. Nyíri u. 7. 5071/1 Népi lakóépület, homlokzati megjelenés
23. Ó-temető u. 2. 178 Óvoda, külső homlokzat és folyosó6
24. Petőfi u. 13. 789 Gimnázium épülete és kerítése
25. Petőfi u. 12. 2250 Polgárház, nagykapu és homlokzati megjelenés
26. Petőfi u. 16. 2252 Polgárház épülete, homlokzati megjelenés
27. Petőfi u. 3-5. 793/1 Iskolaépület, homlokzati megjelenés
28. Petőfi u. 40. 2268 Népi lakóház, homlokzati megjelenés
29. Petőfi u. 7. 792 Volt óvoda épület, homlokzati megjelenés
30. Rákóczi út 42. 237 Volt jegyzői ház, homlokzati megjelenés
31. Rákóczi út 13. 6783 Volt Hosszúfoki Ármentesítő Társulat, (jelenleg rendőrkapitányság)
32. Raktársor 2. 1639 Cédulaház, teljes épületre
33. Szabó D. u. 1. 614 Vendéglő, homlokzati megjelenés
34. Szabó D. u. 10. 31 Lakóépület, homlokzati megjelenés
35. Szabó D. u. 18. 27 Lakóépület, homlokzati megjelenés
36. Szabó D. u. 20. 26/1 Lakóépület, homlokzati megjelenés
37. Szabó D. u. 21. 624 Gazdaház, homlokzati megjelenés
38. Szabó D. u. 24. 24/1 Lakóépület, homlokzati megjelenés
39. Szabó D. u. 26. 23 Lakóépület, homlokzati megjelenés
40. Szabó D. u. 5. 616 Polgárház, homlokzati megjelenés
41. Szabó D. u. 6. 33 Lakóépület, gazdaház, homlokzati megjelenés
42. Szánthó Albert u. 2. 6893 Dübögő étterem, külső homlokzati megjelenés
43. Szarvasi út 27. 3722 Római katolikus temető kálvária- elhelyezés
44. Széchenyi tér 4/1. 2238 Posta épület, homlokzati megjelenés
45. Széchenyi tér 4/2. 2239 Bérház-üzletház, homlokzati megjelenés
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46. Szent Pál sor 4. 2481 Népi lakóépület, homlokzati megjelenés
47. Teleky u. 11. 706 Lakóépület, homlokzati megjelenés
48. Teleky u. 15. 708 lakóépület, homlokzati megjelenés
49. Teleky u. 17. 709 lakóépület, homlokzati megjelenés
50. X. ker. 32/1 031/5 Tanyaépület jelenlegi állapota, melléképület
51. Tárház u. 22. 6516/4 Külső homlokzati megjelenés és rakodópálya
52. Rákóczi u. 36. 209 Utcai- és udvari oromfalas homlokzati megjelenése
Helyi védelemben részesített szobrok, képzőművészeti alkotások:
1. Széchenyi tér 1 Világháborús emlékmű; Pásztor János
2. Honfoglalás tér 3937/3 Országzászló talapzattal
3. Széchenyi tér 1 Áldozati emlékmű; Veress Kálmán
4. Széchenyi tér 1 II. Világháborús emlékmű; Kiss László
5. József Attila utca 2298/2 Anya gyermekével; Csíkszentmihályi Róbert
6. Erzsébet liget 5636/14 Kodály Zoltán mellszobra
7. Széchenyi tér 4. 2236 Benedek György: Torzó
8. Múzeum köz 2243 Széchenyi István mellszobra, Lantos Györgyi Máté István
9. Erzsébet –liget 5636/14 Királyok Kapuja, Szőke József

4.5

A városban megvalósult jelentősebb beruházások
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Beruházás
Komposztálást népszerűsítő projekt
Békés Város
Önkormányzata szervezésében
Békés Város szennyvíztisztító
telepének korszerűsítése
Belvízrendezés az élhetőbb
településekért komplex
belvízrendezési program
megvalósítása belterületen és
a csatlakozó társulati
csatornán I. ütem
Energiatakarékos átalakítás
Békés város intézményeiben
Békés város közvilágítási
hálózatának korszerűsítése
Békés, Baky utca 4. sz.
épületenergetika
A hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás fejlesztéséhez
szükséges eszközvásárlás
Hulladéklerakó rekultivációja
Illegális hulladéklerakók
felszámolásának feladatai
Békés Malomasszonykerti
lakóövezet
ivóvízvezetékének építése
Szennyvízelvezetés a
környezet megóvásáért
Belvízrendezés az élhetőbb
településekért
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Forrás

Beruházás költsége

Megvalósítás ideje

Helyszín

KEOP-6.2.0/A/09-20100158

10 177 000

2011-2014

Békés város

KEOP-1.2.0/B/10-20100040

498 749 000

2011-2014

szennyvíztelep

DAOP-5.2.1/D-2008-0002

157 454 470

2011-2014

Békés város

290 516 967

2011-2014

Békés város intézményei

149 877 551

2011-2014

-

27 861 250

2011-2014

Vidékfejlesztési
Minisztérium

35 496 500

2011-2014

Békés város

KEOP-1.1.1/2F/09-11

30 000 000

2011-2014

hulladéklerakó

KvVN

4 911 600 Ft

2009

Békés város

DARFT-LEKI 2008

17 896 324 Ft

2008

Malomasszonykert

DARFT-LEKI 2008

19 350 000 Ft

2008

Békés város

EU Önerő Alap

253 934 000 Ft

2008

Békés város

KEOP-5.5.0/A/12-20130024
KEOP-5.5.0/A/12-20130005

közvilágítási
hálózat
Békés, Baky utca 4. sz.

Békés város Településfejlesztési Koncepciójának és Integrált Településfejlesztési Stratégiájának megalapozó vizsgálata
HELYZETFELTÁRÓ- HELYZETELEMZŐ - HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZEK

Kistérségi Székhelyiskola
napkollektor építése
Malomasszonykerti
lakóövezet
szennyvízvezetékének
kiépítése
Oncsai szennyvízvezeték
kiépítése I-II. ütem
Ivóvízminőség javító Program
Komposztálást népszerűsítő
projekt Békés Város
Önkormányzata
szervezésében
Békés Város szennyvíztisztító
telepének korszerűsítése

ITS DA Konzorcium

227

DARFT
TEKI/2009

1 250 000 Ft

2009

Kistérségi 0Székhelyiskola

DARFT/LEKI/2009

44 584 000 Ft

2009-200

DARFT/LEKI/2009

15 000 000 Ft

2009-2010

Oncsa

KEOP- 1.3.0/ 09-11-20110019

38 060 344 909 Ft

2012-2015

vízi közmű

KEOP-6.2.0/A/09-20100158

10 177 000

2011-2014

Békés város

KEOP-1.2.0/B/10-20100040

498 749 000

2011-2014

szennyvíztelep

Malomasszonykert

