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Békés Város Önkormányzata Képvisel�-testületének 
Gazdasági Programja 

2015-2019  

I. BEVEZETÉS   

A gazdasági program elkészítésére Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 116. §-ban meghatározottak alapján került sor. 

A gazdasági program a képvisel�-testület megbízatásának id�tartamára, vagy azt meghaladó 
id�szakra szólhat. A gazdasági program elkészítésének célja, hogy az önkormányzat képvisel�-
testülete egységes, el�re meghatározott célrendszer szerint m�ködjön és a lehet�ségek 
figyelembe vétele mellett fejl�djön is. 

A gazdasági program az önkormányzat részére helyi szinten határozza meg mindazon 
célkit�zéseket, feladatokat, amelyek a költségvetési lehet�ségekkel összhangban, a helyi 
társadalmi, környezeti, gazdasági adottságok figyelembevételével – a megyei térségi 
koncepciókhoz illeszkedve – az önkormányzat által nyújtandó kötelez� és önként vállalt 
feladatok biztosítását, fejlesztését szolgálják. 

A képvisel�-testület a jelen gazdasági programban meghatározottakat figyelembe veszi minden 
gazdasági jelleg�, a gazdálkodásra, a település m�ködtetésére, fejlesztésére vonatkozó döntésnél, 
különös tekintettel az éves költségvetési rendeletek elkészítése és összeállítása során.  

I.1. A gazdasági program összeállítását befolyásoló tényez�k 

� a kormányzat gazdaságpolitikája, 
� a megyei, ezen belül a járási területfejlesztési operatív program, 
� nemzeti és EU-s pályázati források, 
� a település adottságai, a lakosság összetétele, igényei, 
� az önkormányzat vagyoni helyzete, jelenlegi, illetve várható pénzügyi kondíciói, 
� a polgármesteri program,  
� a képvisel�-testület és a bizottságok javaslatai,  
� a településen m�köd� intézmények és szervezetek javaslatai, elvárásai. 

A gazdasági programban meghatározott célok eléréséhez a képvisel�-testületnek az alábbiakra 
kell koncentrálnia: 
- a célkit�zések egymásra épül� megvalósítására, 
- a szükséges anyagi források és eszközök megteremtésére. 

Az anyagi eszközök megteremtéséhez nem elegend� az évr�l-évre keletkez� források (pl. állami 
támogatás, helyi bevételek) megléte, hanem szükség van: 

- a pályázati lehet�ségek felkutatására és kiaknázására, 
- az önkormányzat sajátosságaira támaszkodva új lehet�ségek keresésére, 
- a meglév� források nagyobb mérték� kihasználására 
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I.2.  A helyi gazdaságpolitika alapelvei 

 A kormányzat gazdaságpolitikája egyértelm�en a gazdaságfejlesztés folyamatos fejlesztése 
illetve a munkahelyteremtés irányába mutat. Feladatunk, hogy a helyi és a térségi sajátosságokat 
kihasználva minél több pályázaton induljunk ezen a területen, szem el�tt tartva, hogy a megnyert 
fejlesztések rövid id�n belül önfenntartóak legyenek azért, hogy a város saját bevételeib�l ezek 
fenntartására ne – vagy csak minimális mértékben – kelljen költeni. Hamarosan megnyílnak a 
pályázati lehet�ségek a különböz� operatív programok keretein belül. A járási, megyei, és 
országos pályázatok megcélzásán kívül lehet�ségként a határon átnyúló ún. HU-RO projektek 
keretében is lesz lehet�ségünk pályázni. 

Javítja Békés város lehet�ségeit, hogy mint kistérségi körzetközpont és járási székhely a 
gazdasági életben – Békéscsaba és Gyula közelsége miatt ugyan kis mértékben - központi 
szerepet tölt be. A közigazgatásban, oktatásban, egészségügyben, sportban, kultúrában 
megtartottuk vezet� szerepünket, s�t egyes területeken n�tt a befolyásunk a mintegy 40 ezer f�t 
számláló kistérségben (pl. sport, egészségügy). 

A jöv�ben olyan gazdaságpolitikát kell folytatni, mellyel meg tudjuk �rizni a térségben elért 
vezet� szerepünket. Nem szüntethetünk meg intézményeket. Er�sítenünk kell a lakosság 
köt�dését a városhoz.  

Ahhoz, hogy Békést továbbra is megtartsuk a fejl�dési pályán, egy olyan gazdasági program 
végrehajtása szükséges, melyben a több százmilliós pályázatoktól a kiskertek m�veléséig; más 
megközelítésben: a bölcs�dét�l az id�sgondozásig minden területen számoljunk a 
lehet�ségekkel, és azokat maximális mértékben kihasználjuk. A munkába be kell kapcsolni 
minden megszerezhet� forrást (állami támogatást, pályázatokat, saját er�t). Tájékozottnak kell 
lenni a lehet�ségekr�l és a kapcsolati t�ke, valamint más településekkel történ� együttm�ködés 
segítségével ezeket ki kell használni. Békés városának hatalmas el�nye, hogy sokan (kisebb vagy 
nagyobb közösségek), akik közvetlenül nem az önkormányzat irányítása alá tartoznak, a városért 
dolgoznak és pozitívan formálják arculatát. Ide sorolandók a vállalkozások, civil szervezetek, 
iskolák, egyházak és sok magánszemély is. 

Ahhoz, hogy reális jöv�képet tudjunk alkotni (különösen 5 évre el�re), tisztában kell lenni a 
város anyagi kondícióival és a potenciális lehet�ségekkel. 

Az elmúlt évek felel�s gazdálkodása következtében elmondhatjuk, hogy Békésnek nincs 
adósságállománya. Ehhez természetesen hozzájárult az elmúlt években lezajlott 
adósságkonszolidáció, mely a 2007-ben jegyzett kötvény terheit�l szabadított meg bennünket. 
Ugyanakkor itt azt is el kell mondani, hogy Békés a 2 milliárdos kötvény t�kéjét nem, csupán a 
kamatait használta fel fejlesztésekre, és ezzel a felel�s politikával lényegesen kevesebb volt az 
adósságunk, mint más hasonló településeknek. Az említett kötvény kamata biztosította az el�z�
ciklusban a pályázati öner�t azokhoz a fejlesztésekhez, melyek Békésen az elmúlt 6 évben 
megvalósultak. Jelen helyzetben a fejlesztésekhez (a kötvény kamat maradékából illetve néhány 
eladott ingatlanból) van még elegend� saját er�. Ez a saját er� 2-3 év alatt elfogyhat, ami azt 
jelenti, hogy lecsappannak a pályázati öner� forrásai. Ahhoz, hogy a fenntartható fejl�dés útján 
maradjon a város, úgy kell gazdálkodni, hogy a folyamatos m�ködés és fejlesztés lehet�ségei 
megmaradjanak. 

Szem el�tt kell tartani, hogy a központi támogatás évr�l évre a lakosságszám arányában csökken, 
ezáltal a normatív támogatásokból is várhatóan kevesebb érkezik. 
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A város gazdálkodásának alappillérei várhatóan a következ� lesznek: 

• Takarékosabb önkormányzati gazdálkodás és a m�ködési költségek optimalizálása. Az 
energiagazdálkodás teljes kör� áttekintése és optimalizálása.   

• A pályázati lehet�ségek kihasználása olyan területen is, ahol önkormányzati támogatást lehet 
ezzel kiváltani. 

• Újabb önkormányzati vállalkozások indítása a gazdaságossági szempontok 
figyelembevételével. 

• További középületek f�tésének és világításának korszer�sítése a kiadások csökkentése 
érdekében.  

• A közmunka és a szociális szövetkezet termelésbe állításával tovább csökkenteni az 
önkormányzat kiadásait, újabb munkahelyeket teremteni. 

• A korábbi évek fejlesztései nyomán ma már m�ködtetett idegenforgalmi és turisztikai 
szolgáltatásainkat nyereségessé, illetve az uszodát kevésbé veszteségessé kell tenni. 

• Új adópolitikával el� kell segíteni az igazságosabb teherelosztást, a kedvezmények 
áttekintését és igazságosabbá tételét kell megvalósítani. 

• Els�sorban olyan pályázatokon indulni, ahol a kés�bbi fenntartás nem jelent újabb m�ködési 
költségnövekedést. 

• Átfogó vagyonleltár készítése. Meg kell találni a jelenleg kihasználatlan ingatlanok 
funkcióját. Értéknövel� beruházásokkal, telekalakításokkal, egyes vagyontárgyak 
értékesítésével további források realizálhatók. 

• Egyes szolgáltatások önkormányzati szint� közbeszerzésével jelent�s megtakarítás érhet� el. 

A képvisel�-testület nyomon követi a költségvetési támogatások alakulását, az elképzeléseivel 
összhangba hozva igyekszik kihasználni a rendszer által nyújtott legoptimálisabb lehet�ségeket. 
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II. HELYZETELEMZÉS 

II.1. A település földrajzi elhelyezkedése, adottságai   

Békés város az ország délkeleti részén a Békési Kistérségben két nagyobb várossal (Gyula, 
Békéscsaba) kvázi agglomerációt alkot. A Békési Kistérség az ország egyik leghátrányosabb 
helyzet� kistérsége. Ez azt jelenti, hogy gazdaságilag és infrastruktúrájában is az országos átlag 
alatt áll. A település lélekszáma fogyó tendenciát mutat, a korösszetétel pedig folyamatos 
elöregedést. A szület� gyermekek száma évr�l évre csökken. A lakosság szociális, anyagi vagy 
egzisztenciális helyzetét tekintve megállapítható, hogy a tanultabb, képzettebb réteg – mivel 
itthon nem talált munkát – egy id�re, de lehet, hogy tartósan vagy végleg elvándorol, családot 
nem itt alapít. A helyben családot alapítók jelent�s része a kevésbé képzett, szolid anyagi 
háttérrel rendelkez�k közül kerül ki. Ebb�l adódódik, hogy a helyben megszület� gyermekek 
nagyobb része már eleve hátrányos helyzetbe születik. A helyzetb�l következik, hogy a termel�, 
intenzív munkát végz� emberek száma csökken, a város lakosságának korösszetétele kedvez�tlen 
tendenciát mutat, évr�l évre n� a szociális támogatásra szorulók száma. 

Békés – természeti adottságait tekintve - Délkelet-Magyarország egyik legszebb és legvonzóbb 
körzetében, a Körösök völgyében helyezkedik el. Az olyan adottságok kiaknázása, mint a kiváló 
min�ség� termálvíz lehet�vé tehetik, hogy vonzó legyen a település a turisták, gyógyulni vágyók 
számára. Amennyire érz�dik a két nagyobb város gazdasági elszívó hatása, összefogással a 
Közép-békési Centrumban meg lehet találni a települések további együtt fejlesztésének 
lehet�ségeit. A város adottságainak és az elmúlt évek kitartó munkájának köszönhet�en a sport 
és a kultúra (els�sorban népi kultúra) fellegvára lett. Ehhez társulnak azon civil szervezetek, 
melyek az önkormányzat mellett komoly célokat fogalmaznak-és valósítanak meg. A település 
pozitív adottsága, hogy élhet�, tiszta, rendezett és biztonságos, szorgalmas emberek lakják.  

II.2. Adópolitika  

Az önkormányzat fontosnak tartja olyan – törvényes és reális - helyi adópolitika 
megfogalmazását – amivel hosszútávon biztosítható a város m�köd�képessége, fejlesztéseinek 
finanszírozhatósága. Igazságos és méltányos is egyben, nem jelent elviselhetetlen terhet a 
településen él� magánszemélyek és vállalkozások részére. Az adóforintok transzparens 
felhasználása mindenkor a közösség javát szolgálja.

A helyi adók esetében az önkormányzat képvisel�-testülete az adóztatást úgy kívánja kialakítani, 
hogy az állandósága mellett az önkormányzat biztos bevételi forrását jelentse. 

Az adópolitika megalkotása során figyelmet kell fordítani arra, hogy  
- az adóalanyok teljes köre adóztatásra kerüljön, ennek érdekében fokozottan 

figyelemmel kell kísérni az adóalanyi kör, adó bejelentési kötelezettségének teljesítését, 
- kezdeményezni kell az elmaradt adóhátralékok miel�bbi beszedését,   
- az indokolatlan mentességek és aránytalanságok megszüntetésével olyan 

közteherviselést kell megvalósítani, melyben szerepe van a méltányosságnak is. 
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II.3. Fejlesztési források 

Az önkormányzat takarékos gazdálkodásának köszönhet�en az elmúlt id�szakban 
biztosítható volt a fejlesztések önereje. Ezekb�l a forrásokból még rendelkezésre állnak 
tartalékok, de 

• 2016-ra 2017-re várhatóan jelent�sen romlanak a város anyagi kondíciói. A 2016. évi 
költségvetés felhalmozási részét, fejlesztési elképzeléseit a forrásigény tisztázása 
érdekében már idén �sszel meg kell tervezni.  

• Elengedhetetlen, hogy a takarékossági intézkedések, a helyi adópolitikai döntések a 2015-
2016-os évben megszülessenek. 

• Amennyiben szükség lesz rá, id�ben jóvá kell hagyatni a város hiteligényét a 
Kormánnyal. 

• Az önkormányzati energiagazdálkodást egy áttekinthet�, minden részletre kiterjed�
rendszerbe kell foglalni, hogy a fontosabb stratégiai döntéseket kell� alapozottsággal meg 
lehessen hozni.  

• A START program folytatása mellett egyre jobban ki kell terjeszteni a termel�
tevékenységet a szociális szövetkezetben (els� lépések: mez�gazdasági termelés és 
feldolgozás, sportháló készítése).  

• Készletekkel, anyagokkal kapcsolatos beszerzések központosítása önkormányzati szinten 
a kiadások csökkentését jelenti. 

• Az intézményrendszer racionális átszervezésével további megtakarításokat kell elérni.  
  

II.4. A település gazdaságának f�bb jellemz�i 

II.4.1. A gazdasági program anyagi forrásainak megteremtése 

Az önkormányzat gazdasági programjában szerepl� célok megvalósításához szükséges anyagi 
források biztosítása érdekében az alábbi feladatok rögzíthet�k. 

A pályázati források figyelése, igénylése és megszerzése. 

Az önkormányzat sajátos m�ködési bevételeinek növelési lehet�ségeit meg kell keresni 
olyan adórendszer megteremtésével, mely megfelel a helyi adópolitika elvárásainak és 
hatékony eszköze az önkormányzati saját forrás növelésének. 

Közteherviselés (indokolatlan mentességek megszüntetése, helyi adók racionalizálása, 
hátralékok behajtása, adómorál javítása) biztosítása.  

Az egyéb bevételek növelése önkormányzati cégek vállalkozásainak segítségével. 

Az intézményi kiadások csökkentése, valamint az intézmények ösztönzése további saját 
bevételek növelésére.  

A képvisel�-testület nyomon követi a költségvetési támogatások alakulását és az elképzeléseivel 
összhangba hozva igyekszik kihasználni a rendszer által nyújtott lehet�ségeket (legkedvez�bb 
összeg� támogatás megkeresése). 
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Az önkormányzat részletes vagyonleltárt készít vagyontárgyairól, megfogalmazza azok 
hasznosításának módját és lehet�ségeit, a fenntartási, üzemeltetési költségeit.  

Javaslatot dolgoz ki az egyes vagyontárgyak kihasználására, azok értéknövel� beruházásaira, 
értéknövel� telekalakításokra, a felesleges vagyontárgyak hasznosítására, valamint a 
szükségtelen vagyontárgyak értékesítésére.  

A település szerkezeti és szabályozási tervét a helyi építési rendelettel összhangban úgy kell 
végrehajtani, hogy az önkormányzati beruházások megvalósítására, családi lakóházak építésére, 
partnerszervezetek beruházásaira (térség, közm�szolgáltató cégek, vízügyi- és természetvédelmi 
beruházások, stb.), gazdasági, a mez�gazdasági és turisztikai vállalkozások számára vonzó 
legyen. 

II.4.2. Infrastruktúra  

Települési infrastruktúrán általában a közlekedés, kommunikáció, energiaellátás, víz és 
csatornarendszer hálózatát értjük. Békés városában és a külterületeken az úthálózat fejlesztésére a 
jöv�ben többet szükséges fordítani. Jelent�sebb javulás a nagy költségek miatt, csak EU-s 
pályázati támogatás segítségével képzelhet� el. Ezen a területen f�leg a munkahelyek 
megközelíthet�ségének javítását szolgáló pályázatok lesznek el�térben. A városi járdák állapotán 
is javítani szükséges. Különösen a küls� kerületek járdái elhanyagoltak. A víz és csatornahálózat 
folyamatos tervszer� karbantartása mellett további b�vítésekre van szükség els�sorban a 470-es 
út mentén – az odatelepül� vállalkozások segítésére- illetve a Malomasszonykertben. A 
belvízelvezet�-rendszer (árok, csatorna) további korszer�sítése és karbantartása (a lakosság 
bevonásával) kiemelt feladat. A közvilágítás további kiterjesztése, illetve a szélessávú 
internethálózat fejlesztése pályázati forrásokból lehetséges. A meglév� kerékpárutak 
karbantartása, illetve további fejlesztések (K�rösi Cs. Sándor u. Tarhos és Murony irányába) 
elindítása. 

III. ÖNKORMÁNYZATI SZOLGÁLTATÁSOK 

Az Önkormányzat feladata a település üzemeltetése, m�ködtetése, településfejlesztés, 
településrendezés (közvilágítás, közutak, járdák és belvízelvezet� árkok, ivóvíz ellátás, stb.), 
egészségügyi alapellátás, intézményeinek önálló fenntartása és m�ködtetése, környezet-
egészségügy, óvodai ellátás, szociális és gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások, lakás-és 
helyiséggazdálkodás, kulturális szolgáltatás, helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal 
kapcsolatos feladatok, sport, ifjúsági ügyek, nemzetiségi ügyek, hulladékgazdálkodás. 

Mindezek mellett gondot kell fordítani a közterület-fenntartásra, utak, járdák, belvízelvezet�
rendszerek karban-és tisztán tartására. Ezek a feladatok nagyrészt a közmunka program keretében 
kerülnek végrehajtásra, melyeknek mennyisége és min�sége az anyagi lehet�ségek függvénye. A 
belvízelvezetésen sokat javított az elmúlt ciklusban, 180 millió forintból megvalósított pályázat, 
de az utcaárkok, átereszek állapota folyamatos karbantartást igényel, melyben a lakosság aktív 
részvétele is elengedhetetlen.  
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III.1. Közigazgatás 

A közigazgatás átszervezése során a korábbi önkormányzatokhoz telepített közigazgatási 
feladatok egy részének ellátására létrejöttek a megyei kormányhivatalok járási hivatalai. Ez 
részben feladatcsökkenést eredményezett a polgármesteri hivatalban, nagyobb részt azonban 
létszámcsökkenést, és így a megmaradó dolgozók feladatai jelent�sen megn�ttek. 

Az átmeneti bizonytalanságokon túl az ügyfelek számára jelent�s problémát okoz, hogy 
ugyanannak az ügynek a hatósági és intézményi része más fenntartásában van, más eljárásrend 
alá esik (az állami iskolafenntartó a kormányhivataloktól függetlenül m�ködik, tehát állami 
szinten is több helyen intéz�dnek az ügyek). 

A polgármesteri hivatal struktúrájában a helyi adók ügyintézésében jelentkeznek többletfeladatok 
az eddigi tevékenységekhez képest.  

A megfelel� színvonal biztosítása érdekében szükséges: 
- a szolgáltató és ügyfélbarát közigazgatás megteremtése, 
- az információs szolgáltatás m�ködtetésének kiterjesztése, 
- a városfejlesztésre alkalmas közigazgatás személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása. 

A város szempontjából fontos kiemelni, hogy Békés ismét járási székhely, ami a térségi 
felel�sség mellett lehet�ségeket is rejt magában.  

III.2.  Intézményi ellátórendszer

III.2.1. Bölcs�de- és óvodafenntartás 

A bölcs�dei és óvodai ellátási kötelezettség továbbra is önkormányzati kötelez� feladat. Békés 
Város Önkormányzata és Tarhos Község Önkormányzata intézményfenntartói társulásban 
közösen látja el fenntartói jogait e területen, az ellátórendszer tulajdonjogából ered�
kötelezettségeit mindkét önkormányzat önállóan tervezi és végzi. 

Az újonnan épült Földvár Bölcs�de átadásakor abban reménykedtünk, hogy a GYES melletti 
munkavállalási lehet�ség kihasználásával a 450 f� feletti bölcs�dés korosztály számára 
kialakított 192 fér�helyre szükség lesz. Egy év tapasztalata után a 48 fér�helyes Bajza utcai 
bölcs�dét kihasználatlanság miatt be kellett zárni, mert kevesen éltek vagy tudtak élni a 
lehet�séggel. 

Az Ótemet� utcai Bóbita Tagóvoda felújításakor eleve azzal számoltunk, hogy a megnövelt 
fér�helyszámmal a 40 %-os kihasználtságú Végvári Tagóvoda is kiváltásra kerülhet, mert úgy 
t�nt, hogy a 3 éves kortól kötelez� óvodáztatással a kihasználtság jó szinten tartható lesz. A 
köznevelési törvény szabályozása azonban közben megváltozott, szigorodtak a 6 éves kor után 
óvodában maradás feltételei, amivel évente 30-35 óvodással kevesebb lesz a jöv�ben, mint amire 
a számítások készültek.  

A mennyiségi mutatók mellett a min�ségi szempontokat is szem el�tt kell tartani.  A tagóvodák 
egy része régi épületekben m�ködik, a csoportszobák mérete nem megfelel�, állaguk is er�sen 
romlik. A fejlesztések nem kizárólag a kapacitásnövelést szolgálták, hanem a min�ségi 



11

változásokat is. A következ� id�szak feladata a szakmai és tulajdonosi (épületüzemeltet�i) 
feladatok eddigieknél is fokozottabb összehangolása.  

III.2.2. Iskolaüzemeltetés 

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 m�vészeti iskola és a pedagógiai szakszolgálat állami fenntartásba került. 

A köznevelési törvény alapján az önkormányzatok a feladatellátásban (mint a nevelési-oktatási 
ingatlanok tulajdonosai) m�ködtetési kötelezettséggel vesznek részt. Békés Város részben e 
m�ködtet�i feladatok ellátására hozta létre 2013. július 1-jével a Békési Városgondnokságot. 

A város középiskolái 1992-t�l (Szegedi Kis István Református Gimnázium) és 1995-t�l (akkori 
Fehér Lajos Mez�gazdasági Szakközépiskola, Ipari Szakközépiskola és 636. sz. 
Szakmunkásképz� 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 m�vészeti iskola) és Békéscsabai Tankerülete (középiskola, 
gyógypedagógiai oktatás, pedagógiai szakszolgálat) gyakorolja, így lényegében a Békési 
Kistérségi Intézményfenntartó Társulás mellett két egyházi és két állami intézményfenntartó 
m�ködik a városban. 

Ez a széttagoltság az egységes szemlélet� városi ifjúságpolitikát jelent�sen megnehezíti, ráadásul 
a tankötelezettségi korhatár csökkentésével a kiskorúak teljes vertikumát nem is fedi le, így a 
szociális ellátórendszernek is az eddigieknél jelent�sebb szerep jut a fiatalokkal való 
foglalkozásban.  

Sajátos problematika, hogy az állami iskola (de az önkormányzati óvoda is) köteles felvenni 
minden olyan gyermeket, akinek a szülei a világnézetileg elkötelezett egyházi nevelést-oktatást 
nem igénylik. Így állhat el� az a helyzet, hogy miközben az iskolák kapacitása b�ven elegend�
valamennyi gyermek ellátására, a Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola fér�helygondokkal küzd. 

A képvisel�-testületnek a megválasztása utáni év március 31-ig kell nyilatkoznia, hogy képes-e 
továbbra is az intézmények m�ködtetését vállalni. A döntés 5 évre szól. A köznevelési törvény, a 
város gazdasági helyzete ennél gyakrabban változik, de jelen ismereteink szerint az állami 
fenntartású köznevelési intézmények m�ködtetése biztosítható lesz. Az erre vonatkozó határozat 
a Képvisel�-testület március 31-ig elfogadta. 

Sürg�sen tisztázni kell, hogy az állami iskola b�vülése miatti b�vítéssel járó kiadások kinek a 
költségei. Amennyiben a város feladata, akkor csak pályázat segítségével lehet ezt megoldani, 
mint ahogy pályázatból finanszírozható tornaterem építés, melyre igen nagy igény mutatkozik a 
városban. 

III.2.3. Ifjúsági koncepció 

A város egységes ifjúsági koncepcióval eddig nem rendelkezett. Ha számba vesszük ennek 
tartalmát, akkor a köznevelési intézményrendszer tevékenysége mellett ide tartozik a civil szféra 
szervezeteinek egy része, a sportszervezetek tevékenysége, a közm�vel�dés jelent�s része, a 
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b�nmegel�zés, az egészségnevelés, a család és n�védelem, a gyámhivatali munka, a szociális 
ellátások egy része, a drogstratégia, a turisztika egyaránt. 

A település egyik legfontosabb feladata, hogy a csökken� számú ifjúságot a városhoz kösse, 
általa a város megtartó erejét növelje. Ennek érdekében kell számba venni az ifjúságpolitika 
lehetséges eszközeit, s e célnak alárendelni az intézményi és támogatási forrásokat. 

A város intézményei, sport- és civil szervezetei, az egyházak eddig is sok programot kínáltak az 
ifjúság számára a szabadid� hasznos eltöltéséhez, amit egy átgondolt koncepció keretében (ha 
vannak) a „fehér foltok” kitöltése irányában b�víteni is kell.  

Mindezek érdekébe az ifjúsági koncepció a gazdasági programmal egyidej�leg benyújtásra került 
a Képvisel�-testület részére. 

III.3.  Szociális ellátórendszer  

Az elmúlt évek során városunkban is n�tt a szociálisan nehéz helyzetbe kerül�k száma. Békés 
város felel�sséget érez a rászorulók iránt, segít� kezet nyújt, viszont partnerséget vár azoktól, 
akik segíteni akarnak magukon. Elvárja, hogy tegyenek meg minden t�lük telhet�t a saját 
szociális helyzetük javítása érdekében.   
  
Békés Város Önkormányzatának az elmúlt négy év során összesen nyolc alkalommal 
élelmiszersegély osztására nyílt lehet�sége az EU Élelmiszersegély Program keretében, a Magyar 
Élelmiszerbank Egyesület és a Mez�gazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal támogatásával. 
Alkalmanként, az élelmiszerek mennyiségét�l függ�en 5000-6000 ember részesült ily módon 
támogatásban. A továbbiakban is keressük azon lehet�ségeket, melyekkel városunk lakóinak 
természetbeni formában tudunk segítséget nyújtani. 

A Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ a Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás 
által fenntartott, a személyes gondoskodás alap- és szakosított ellátások intézménye. M�ködési 
kereteit a Szervezeti és M�ködési Szabályzat, a feladatellátásra vonatkozó iránymutatásait a 
kidolgozott szakmai programok tartalmazzák. 

Az integráltan m�köd� intézmény tevékenységi köre az alapító okirata szerint: családsegítés, 
gyermekjóléti szolgálat, étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelz�rendszeres házi segítségnyújtás, 
támogató szolgáltatás, közösségi ellátás, nappali ellátások (id�sek, fogyatékosok, hajléktalanok, 
demensek), átmeneti elhelyezést nyújtó ellátások (hajléktalanok), szociális intézményen belüli 
foglalkoztatás, gyermekek napközbeni ellátása (nyári napközi). 

Az elmúlt id�szak felújításai az átmeneti szállások és az id�skorúak ellátóhelyeinek min�ségi 
javulását eredményezték, egyéb területeken azonban van még b�ven tennivaló. 

A Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ m�ködésében nagy jelent�séggel bír az intézmény 
szociális foglalkoztatása. A fogyatékosokat és hajléktalanokat támogató foglalkoztatás 
produktumai a városban és környékén találnak gazdára. A dolgozók a munka anyagi hasznán túl 
is profitálnak ezen tevékenységekb�l. Minden ellátottat egyéni készségét és képességét 
figyelembe véve foglakoztatnak, így mindenki hasznosnak érezheti magát. A napi megjelenés 
által a foglalkoztatottak társas kapcsolatai er�södnek, szegregációs esélyük lecsökken. Évek óta 
húzódó szakpolitikai döntés a szociális foglalkoztatás átalakítása. Az el�készít�k 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 bekövetkez� változásra felkészülve a BVSZSZK 
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egyesületet alapított, Békés HáTTér Szociális Egyesület néven. A szervezet akkreditációs 
eljárása lehet�vé teszi a jelenleg szociális foglalkoztatásban tevékenyked� kör további 
megtartását. 

A lakosság folyamatos öregedése az id�skori ellátások területén egyre nagyobb igényt jelent, 
illetve elmozdulást a demens id�skorúak ellátása irányába. A kérelmek teljesítéséhez e területen 
fér�helyb�vítésre lesz szükség még a következ� években is, ami újabb ingatlanok bevonásával is 
járhat. 

Sajátos problémát fog jelenteni, hogy összességében a külterületen él�k életkora a városi átlagnál 
magasabb. A város lakosságának átlagéletkora 41 év, VI. és VII. kerületben él�ké a 
legmagasabb, 47 év felett van. Ez a betegszállítás, a házi segítségnyújtás és a szociális étkeztetés 
munkaer�igényét növelni fogja. Az önkormányzat továbbra is kiemelt figyelmet fordít az 
id�sekre és a szociálisan rászorulókra is. 

III.3.1. Szociális szolgáltatásszervezési koncepció

A dokumentum a Békés városban nyújtott szociális ellátásokat veszi számba fenntartótól, 
szervezett�l (önkormányzat, egyház, civil szervezet, vállalkozás) függetlenül és azt elemzi, hogy 
a gazdasági-társadalmi környezet változása alapján milyen változások lehetnek az igények terén 
a közeljöv�ben, illetve ezekre hogyan lehet felkészülni. 

Mivel a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ a Békési Kistérségi Intézményfenntartó 
Társulás fenntartásában m�ködik, a dokumentumot a társulási tanácsnak kell elfogadnia, 
Békésnek azokra az ellátásokra van jóváhagyási jogköre, melyek csak Békés városban folynak 
(pl. hajléktalan ellátás). 

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. 

A demográfiai adatok alapján az id�skori ellátásokra egyre nagyobb igény várható a következ�
években. 2015. március 1-jét�l a lakásfenntartási támogatás, méltányossági ápolási díj, 
méltányossági közgyógyellátás és adósságkezelési szolgáltatás helyébe, hasonló feltételekkel, 
mint az eddigiek voltak a települési támogatás lépett. Ez a helyi szociálpolitika egészének 
újragondolását és újraszabályozását követeli meg.  

III.3.2. Esélyegyenl�ség 

Békés város 2013 májusában fogadta el esélyegyenl�ségi tervét, aminek kétéves felülvizsgálata 
ebben a félévben esedékes. Az ellátórendszerben azóta is történtek változások, f�leg a 
közigazgatás oldaláról, így a felel�sségi körök, kapcsolatrendszerek újragondolást igényelnek. 
Az egyes tevékenységek körében is érdemes a hasznosság oldaláról máshová helyezni a 
hangsúlyokat. 
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III.4.  Egészségügyi ellátások 

Az egészségügy területén az elmúlt id�szakban nem következtek be szervezeti változások, mely 
a város döntésének következménye. Az állam 2013. május 1-jével állami fenntartásba és 
tulajdonba vette a járóbeteg szakellátó intézményeket, amennyiben a korábbi fenntartó 
önkormányzatok nem nyilatkoztak, hogy a fenntartást továbbra is vállalják. Békés Város 
Önkormányzata ezt a nyilatkozatot 2013 januárjában megtette, abban azonban nem lehetünk 
biztosak, hogy ez a választási lehet�ségünk meddig áll fenn. 

 A rendel�intézet és a fürd� felújításával az intézmény szakmai feltételei jelent�sen javultak.  

A gyógyvíz min�sítési eljárásának felülvizsgálata 2014 decemberében fejez�dött be, ami alapján 
a gyógyfürd� név használatát (20 évenkénti felülvizsgálat mellett) határozatlan id�re adták. 
Ennek a lehet�ségnek a kihasználása Gyula közelsége miatt nem könny�, további komoly 
infrastruktúra-fejlesztést és marketing tevékenységet igényel. 

A lakosság öregedésének ténye az egészségügyi ellátás vonatkozásában is jelentkezni fog, 
rövidesen a hangsúlyok más szakrendelésekre helyez�dnek. 

Az ügyelet Békés megye egyik legjobban m�köd� ügyelete, mára sikerült elérni, hogy a lakosság 
minden tekintetben maximálisan kielégít� szolgáltatást érhessen el ezen a területen.  

III.5. Közétkeztetés 

A város 2013. január 1-jével kapta meg kötelez� feladatként az állami fenntartású intézményekbe 
járó gyermekek étkeztetését. Induláskor az önkormányzat közvetlenül látta el a feladatot, 
végleges és jó megoldásnak azonban azt t�nt, ha a városgondnoksághoz integrálódjon az összes 
állami fenntartású intézménnyel kapcsolatos feladatot. A konyhák üzemeltetése várhatóan 
gyakori felújítási igénnyel fog párosulni. 
Uniós pályázat segítségével szükséges felújítani az Eötvös Iskola konyháját, melyben a 
mintamenza irányelveinek megfelel�en els�sorban helyi termékek felhasználásával készülnek a 
jöv�ben az ételek. 

III.6. Településtisztaság, hulladékgazdálkodás  

A teljes egészében önkormányzati tulajdonú BKSZ Békési Kommunális és Szolgáltató Kft. 2012. 
június 1-jén alakult, azzal a céllal, hogy a békési és más települések hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási feladatait ellássa. A kft. 2012. október 1-jén kezdte meg tevékenységét Békés 
városában a szükséges hulladékgazdálkodási engedélyek birtokában és a Békés Város 
Önkormányzatával kötött közszolgáltatási szerz�désben vállalt feltételekkel. A hulladékok 
begy�jtése és szállítása a vállalat tulajdonában lév� szállító járm�vekkel történik, jelenleg 3 
hulladékgy�jt� járm�vel és egy láncos konténerszállítóval rendelkezik a kft. 
Békés városa mellet Újkígyós, Murony, Geszt, Méhkerék településeken is végez a települési 
hulladék begy�jtési és szállítási feladatokat a kft.. A begy�jtött települési hulladékot a BKSZ 
Nonprofit Kft. engedéllyel rendelkez� átvev�nek, a Gyomaendr�di Regionális Hulladékkezel�
Kft.-nek és a Békéscsabai Városüzemeltetési Kft.-nek adja át. 2013-ban a Békésen begy�jtött 
vegyes hulladék mennyisége 3505 tonna volt, ez az el�z� évhez képest 23 %-os csökkenést 
jelent, mert 2012-ben 4550 tonna hulladékot szállított el a Békési Hulladékgy�jt� Kft. 



15

Közelmúltban megvalósult fejlesztések: 
• Házhoz men� szelektívgy�jtés 
• Szelektív válogatóm�
• Hulladékgy�jt� udvar 
• Komposztáló Telep 
• Építési-bontási el�kezel� telep 

A fent felsorolt fejlesztéseknek köszönhet�en Békés város hulladékgazdálkodási rendszere 
teljessé vált, amelyre a BKSZ Békési Kommunális és Szolgáltató Kft. nettó 55 000 000 Ft–ot 
költött. Az új hulladékgazdálkodási rendszert�l a hulladéklerakóban elhelyezend� hasznosítatlan 
hulladékok mennyiségének csökkenését várjuk.

A város továbbra is saját cégének segítségével kívánja a fenti feladatokat megoldani. Cél az, 
hogy a ciklus végére tovább növeljük a település tisztaságát, és el�bbre lépjen a 
környezetvédelem területén is. 

2014-ben Békés területér�l összesen 4395 tonna hulladékot szállított el a kft. Ezen 
hulladékmennyiség 16,1%-a, 707 tonna zöldhulladék volt, továbbá a házhoz men� szelektív 
gy�jtés során 50 tonna hulladékot gy�jtött be, ez körülbelül az összmennyiség 1,1%-a. 
Tapasztalati adatokból tudjuk, hogy a hulladék közel 30%-a biológiailag lebomló, amelynek 
jelenleg 54% át gy�jtjük be, ezt kívánjuk fejleszteni 5 év alatt 80%-ra. Szintén tapasztalati 
adatokból tudjuk, hogy a hasznosítható (papír, m�anyag, fém)  anyag a hulladékmennyiség 8 %-
át teszi ki, 5 év alatt ezt a szintet lenne célszer� elérni. 

III.7. Ingatlangazdálkodás 

Átfogó ingatlankataszter keretében meg kell határozni, hogy melyek azok az épületek, amelyek 
hosszú távon is a feladatellátást szolgálják, ugyanakkor dönteni kell az értékesítésre, továbbá 
fejlesztési célra hasznosítható ingatlanok sorsáról.  

Az ingatlanok állapotának karbantartására évr�l évre a szükséges összeget el kell különíteni. 
Gondoskodni kell arról, hogy az ingatlanok kezelése már az átvétel pillanatában megkezd�djön. 
Az üresen álló ingatlanok gondozása a városgondnokság kiemelt feladata kell, hogy legyen. 

III.8. Az építészeti arculat, a még meglév� építészeti értékek meg�rzése 

Békés városa az elmúlt évtizedek nagy változásai ellenére meg�rizte a tipikus alföldi kisváros 
képét és hangulatát. Ez több esetben annak a jele is lehet, hogy nem fejl�dött ipari központtá. 
Ugyanakkor pozitív megközelítésben az ebb�l ered� el�nyökkel kell foglalkozni. A szép virágos 
f�tér, történelmi épületek, a jelent�s nagyságú rendezett zöldövezet, a piac elhelyezkedése, a 
körzetközponti szerepb�l ered� középületek és hivatalok egyedivé teszik a város arculatát. Az 
utóbbi id�kben jelent�sen fejl�dött a kerékpárút-hálózat. A sok kerékpáros szintén békési 
sajátosság a megyében.  

Sokan fogalmazták már meg az idelátogatók közül, hogy egyedi hangulata van a településnek. 
Ebben nem csupán az épített környezet játszik szerepet, hanem az is, ahogyan a békésiek 
tartalommal töltik meg ezt a keretet. Vigyáznunk kell erre a városképre, mert érték és vonzer�. 
Jöv�beli építészeti fejlesztéseket (mint eddig) ennek a jegyében kell megtervezni.  
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Helyi rendeletünk felülvizsgálatával lehet�séget kell teremteni arra, hogy a városképi jelent�ség�
épületek mellett az egyéb építmények (szobrok, síremlékek stb.) meg�rzésére is lehet�ség 
legyen. Elérend� cél lehet a belváros életének felpezsdítése további padok kihelyezésével, 
vendéglátóhelyek betelepülésével, esetleg játszótér létesítésével.

III.9. Közm�vel�dés, sport 

Az elmúlt képvisel�i ciklusban valósult meg a közm�vel�dési és sport, illetve a turisztikai 
intézményhálózat egységes kezelése, ami e területek átfedéseib�l egymást er�sít� részekké 
formálódott. A könyvtár–kulturális központ intézményegység–múzeum hármas a kultúra és 
örökségvédelem intézményi hátterét biztosítja. A sportpálya–sportcsarnok–uszoda 
intézményegységek a sportlehet�ségeket biztosítják a lakosság számára, Dánfok és a kiköt� a 
turisztikai infrastruktúra részeként szolgálja a várost. 

A város kulturális és sport kínálata jó, megfelel� változatosságot biztosít a különböz� korú és 
érdekl�dés� lakosság széles rétegeinek. Legf�bb feladatunk e téren a meglév� kínálat megtartása, 
de nem mondunk le a programb�vítés lehet�ségér�l sem. 

Különösen oda kell figyelnünk a Békés-tarhosi volt zeneiskola területén folyó nagyszabású 
fejlesztésekre, ezek els�sorban a kulturális kínálat b�vülésével új munkahelyeket jelentenek 
majd. 

III.9.1. Közm�vel�dési koncepció  

A közm�vel�dés legtágabb értelmezésében az iskolai rendszeren kívüli képzés és önképzés 
feladataitól a szabadid� kulturált eltöltése lehet�ségének intézményi és rendezvényi biztosításán 
keresztül a civil szféra közösségszervez� munkájában való részvételig terjed. Magában foglalja a 
különböz� korosztályok életkorából adódó eltér� igényeket, a különböz� érdekl�dési területek 
szerinti szervez�déseket, máskor település egészének nyújtott kulturális szolgáltatásokat. 
Szervezi az állami és nemzeti ünnepeket, teret biztosít az élethosszig tartó tanulásban 
érdekelteknek. 

A közm�vel�dés szerepe részben párhuzamos a sportéval, részben tágabb annál, mert többféle 
tevékenységet integrál. 

A közm�vel�dés intézmény- és kapcsolatrendszere a legalkalmasabb a szemléletváltoztatás 
el�segítésére, az innovatív, pozitív gondolkodás er�sítésére. 

A közm�vel�dési koncepciót a Képvisel�-testület elfogadta. 
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III.9.2. Sportkoncepció 

A város 2009-ben fogadta el sportkoncepcióját, mely az akkori állapotoknak megfelel�en 
tartalmazta az önkormányzat és a sportszervezetek viszonyát, illetve egyáltalán a város viszonyát 
a sporthoz.  
A sport els�sorban az ifjúság számára nyújt lehet�séget az egészséges életmódra, a 
szabadid�sport és a tömegsport rendezvények azonban korosztálytól függetlenül szolgálják ezt a 
célt, illetve nyújtanak kulturált szórakozási lehet�séget néz�iknek. A sport tevékenység a 
cselleng�k „lekötésének” egyik formájaként a b�nmegel�zés eszköze, illetve egészségügyi 
prevenciót is nyújt m�vel�inek. 

Az iskolák egyházi, állami fenntartásba kerülésével az intézményi keretek között végzett 
sporttevékenységre az önkormányzatnak kevés ráhatása van, a köznevelési törvény által 
kötelez�vé tett mindennapos testnevelés azonban segíti az egészségmeg�rzési célokat. Nagy 
gondot kell fordítani az intézményt�l és fenntartótól független diáksport feladatokra, hiszen a 
sportszervezetek szakmai munkájának ez az alapja. 

Továbbra is kiemelten kívánja kezelni és támogatni az önkormányzat a városban nagy múlttal és 
hagyománnyal rendelkez� sportágakat, különös tekintettel a Nemzeti Kézilabda Akadémia 
regionális központjaként m�köd� BFKC-re, és segíti a megjelen� új lehet�ségeket is. Támogatni 
kell új, helyi, fiatal edz�k bevonását a napi munkába.  A szakmai fejl�dés egyik következménye 
a létesítményhiány. Ennek megoldására pályázatok elnyerésével van lehet�ség, melyeket 
feltétlen ki kell használni. 
Elérend� cél lehet a hagyományos n�i sportágak (ismételt) meghonosítása a városban, általa n�k 
sport iránti aktivitásának fokozása, csapatversenyeken való megjelenésük biztosítása. 

A sportkoncepció és a sportfinanszírozás aktualizálása az elkövetkez� id�szak feladata. A 
sportturizmusban, szabadid�sportban rejl� lehet�ségek kiaknázása, a feln�tt rendszeres 
szabadid�sport támogatása elengedhetetlen. 

III.10. Civil szervez�dések 

A város közösségi életének jelent�s helyszínei a civil szervezetek. A városban 1990 óta mintegy 
210 szervezetet jegyeztek be, ezek közül 150 körüli ma is m�ködik. Önkormányzati támogatást 
évente 60-70 szervezet kér és kap. 

A civil szervez�dések egy része a város kulturális életében is komoly szereppel bír, illetve egyéb 
közfeladatot lát el.  Közülük kett�nek kiemelked� szerepe van: 

• A polgár�rség a közbiztonság és a vagyonvédelem területén játszik komoly szerepet a 
város és az önkormányzati rendezvények vonatkozásában is; 

• a Belencéres Néptáncegyüttes pedig a város által kezdeményezett hagyomány�rz�
egyesület, amelyik szinte minden városi, intézményi rendezvényen szerepel, illetve 
nemzetközi kapcsolataival marketing értéke is van a város számára. 

Külön említést érdemel a Nefelejcs egyesület, a Városvéd� és Szépít� Egyesület és a KÉSZ, 
melyek a saját tagságukon túl nagy számban mozgatják meg a békésieket. 

A civil szervezetek tevékenységére Békés Város a a jöv�ben is számít a sport, a közm�vel�dés, a 
szociális ellátások és egyéb területek vonatkozásában.  

A terület fontosságát jelezve képvisel�-testület elfogadta a civil szervezetek önkormányzati 
támogatásáról szóló rendeletet. 
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Egyházak 
Önkormányzatunk jó kapcsolatot ápol a településen m�köd� valamennyi egyházzal és 
gyülekezettel. Különösen szoros a kapcsolat a karitatív munka és az ifjúság nevelése terén. A 
békési gyülekezetek a hitbéli tevékenységen kívül a közösségteremtésben, a b�nmegel�zésben az 
ifjúság nevelésében  és az oktatásban is  nagy szerepet vállalnak. 

Nemzetiségek 
Békés Város Önkormányzata és Képvisel�-testülete a város nemzetiségi sokszín�ségét olyan 
értéknek tartja, melyet meg kell �rizni. Cigány, német, szlovák, román nemzetiség� polgárok 
élnek békében és toleranciában a többségi nemzettel. Állampolgári jogaik maradéktalanul 
teljesülnek, demokratikusan választott önkormányzataik nyelvük, kultúrájuk és tradícióik 
fennmaradásán tevékenykedik.  

III.11. Önkormányzati kapcsolatok 

Békés város három településsel tart fent testvérvárosi kapcsolatot: 
• Gyergyószentmiklós (Románia) 1993. szeptember 18. óta, 
• Magyarittabé (Szerbia) 2007. szeptember 9. óta, 
• Myszków (Lengyelország) 2014. február 7. óta. 
  
A város jobbára a települések rendezvényein való kölcsönös részvétel, a civil kapcsolattartás és 
egy-egy cserediák program szervezésében vesz részt, els�sorban a kapcsolatépítésben és azok 
fenntartásában. A városi kezdeményezésekre kapcsolódtak rá az intézmények, a civil 
szervez�dések, sportegyesületek és a vállalkozók, magánszemélyek is szép számmal. 

Közvetlen környezetünkben a város a Békési Kistérségi Társulás gesztor települése, illetve a 
Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás (Békés-Tarhos) kijelölt székhelye. 
A közigazgatás átszervezésével az önkormányzat számos korábbi feladatkörét az állam 
közvetlenül látja el, ami a településeknek presztízsveszteség. Békés azonban a megyei 
kormányhivatalok járási hivatalai felállításával járási központ lett, ami vonzáskörzetének 
megtartását eredményezte. A lehet�ség egyben kötelezettség is a térség települései irányába. 

Az önkormányzat feladata a kulturális, sport, civil kapcsolatok továbbépítése, a gazdasági 
tapasztalatcserék szervezése a lehetséges gazdasági együttm�ködés irányába. Önkormányzati 
feladat a testvérvárosok népszer�sítése, a békésiek érdekl�désének fenntartása. 

III.12. B�nmegel�zés és drogellenes stratégia 

III.12.1. B�nmegel�zési koncepció 

Békés város a köznevelési intézményekkel, a rend�rséggel, civil szervezetekkel közösen 
készítette el b�nmegel�zési koncepcióját, amit rendszeresen aktualizál. A tevékenységek 
nagyobbik része a köznevelési intézményekben folyik, a helyi demográfiai tendenciák és az 
országos b�nözési statisztikák alapján azonban úgy t�nik, hogy az id�skorúak sérelmére 
elkövetett b�ncselekmények száma n�tt, ezért az idei akciótervben már e korosztály irányába is 
er�síteni szükséges a felvilágosító tevékenységet. 
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III.12.2. Drogellenes stratégia 

Békés város 2014 decemberében fogadta el a Városi Drogellenes Stratégiáját. Megint nehezen 
eldönthet� kérdés, hogy a drogellenes stratégia a közbiztonsági-b�nmegel�zési, az egészségügyi 
vagy szociális problémakörbe tartozik-e? Valószín�leg mindhárom része, épp ezért kell külön 
koncepcióként kezelni.  

A drogellenes stratégia akciótervei kidolgozásának id�pontja nagyban függ a kormányzati 
lépések (cselekvési és finanszírozási koncepció) bekövetkeztét�l, de ett�l függetlenül a jelent�s 
költségvetési forrást nem igényl� tevékenységeket szükséges beépíteni az egyéb programokba, a 
hangsúlyt a megel�zésre fektetve. 

IV. GAZDASÁGI FEJLESZTÉS  

A gazdasági program a következ� öt év célkit�zéseit, elképzeléseit tartalmazza, de valójában a 
város hosszú távú fejl�dését készíti el�. 

IV.1.  A település fejlesztésének alapelvei 

Békés városrendezési tervét a település széles nyilvánossága bevonásával szükséges 
végrehajtani. Ez a biztosítéka annak, hogy a fejlesztési tervekb�l azok az elemek valósuljanak 
meg, melyek a település jöv�jét, hosszú távú fejl�dését és fejlesztését, a lakosság igényeit 
szolgálják. 

IV.1.1. Településfejlesztési célok, követelmények 

A településfejlesztés legf�bb célkit�zése, hogy az önkormányzati vagyon a képvisel�-testület 
ciklusa alatt tartósan ne csökkenjen. A szükségessé vált fejlesztéseket a képvisel�-testületnek fel 
kell vállalnia, melyeknek a finanszírozását zökken�mentes m�ködés mellett biztosítani kell. 

Követelmény a településfejlesztés széles nyilvánossága, ezzel kapcsolatosan: 
- a település honlapjának folyamatos fejlesztése, információtartalmának b�vítése, 
- a képvisel�-testület m�ködésével kapcsolatos közérdek� adatok nyilvánosságra 

hozatala, 
- az intézményeknek, a civil szervezeteknek a településen rendezett programjainak 

ismertetése, 
- a turisztikai kiadványok készítése. 

A településfejlesztés során figyelembe kell venni azokat a fejlesztéseket, programokat, 
melyekhez kapcsolódva gazdasági számítások igazolják azt, hogy a fejlesztés eredményeként az 
önkormányzat tartósan a korábbi éveknél magasabb bevétellel, illetve alacsonyabb kiadással 
számolhat. 

Az elkövetkezend� években jelent�s pályázati források nyílnak meg, fontos, hogy a 
településfejlesztés egyik eszközévé váljon a pályázati tevékenység. 
Ennek érdekében: 

- fontos a pályázatok folyamatos figyelemmel kísérése, 
- amennyiben szükséges, a sikeres pályázat reményében megfelel� szakértelemmel 

rendelkez� személyt kell keresni és megbízni, 
- a pályázatokhoz megfelel� öner�t kell biztosítani.  
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IV.1.2. A térségi kapcsolatok er�sítése

A település jöv�beli fejl�dését is er�sen befolyásolja a gazdasági környezet. Ezen belül is fontos 
és a jöv�ben kiemelt figyelmet szükséges fordítani a meglév� térségi kapcsolatok jobb 
kihasználására.  

Els� helyen a Békési kistérség – mint önkéntes társulás – fogja össze mintegy kilenc település 
mintegy 40 ezer lakosának érdekeit. Jól m�ködik a szélessávú internethálózatunk, melyre a 
települések térfigyel� kamera rendszere épül. Újabb pályázat készül a hátrányos helyzet�
településeken él� lakosság felzárkóztatására. Biztosan tudható, hogy ezen a szinten újabb TIOP 
és TÁMOP pályázatok kerülnek kiírásra. 

Közép-békési Centrum (KBC), a három város Gyula-Békéscsaba-Békés együttm�ködése a 
közép-békési térség meger�sítését szolgálja. A települések közötti kisebb távolság, az ingázás és 
a települések sajátosságai feltétlenül egy szorosabb együttm�ködést tesznek szükségessé. 

A fejlesztéseket minden esetben a megyei és térségi fejlesztési elképzelésekkel összehangoltan 
szükséges végrehajtani. 

IV.2. Munkahelyteremtés 

A munkahelyteremtés feltételei jelent�s mértékben objektív tényez�kön múlnak. Ezek között 
els� helyen van a közúthálózat fejlesztése. Amíg Békés megyét nehéz megközelíteni közúton, 
addig jelent�s gazdasági fejl�dés és ezzel együtt a munkahelyek számának érzékelhet�
növekedése nem várható. Természetesen az önkormányzatnak így is mindent meg kell tenni a 
feltételek javításáért. A jól szervezett közmunkaprogram, illetve az erre épül� start programok, 
majd a szociális szövetkezet azok a területek, ahol eddig is születtek eredmények. A jöv�ben a 
szociális szövetkezet tevékenységének a kiszélesítésével, újabb (piacképes értéket el�állító) 
foglalkoztatási formák meghonosításával teremthet�k tartósan újabb munkahelyek. Békés 
esetében – tekintettel arra, hogy az elvándorlás igen nagy - a munkahelymegtartás is komoly 
feladatot jelent. 

Zártkerti program 

A település gazdasága a múltban kizárólagosan, jelenleg is meghatározóan mez�gazdasági 
jelleg�. Az itt él�k közül a rendszerváltozás el�tt a nagyüzemi mez�gazdaságból, ma a kisüzemi 
gazdálkodásból biztosítják egzisztenciájukat. Komoly hagyományai és  gyakorlata van az 
ökológiai (bio) gazdálkodásnak is. Sajnos a mez�gazdasági termékek feldolgozottsága alacsony, 
magasabb hozzáadott értékel komolyabb jövedelem lenne realizálható. 

Az önkormányzat el szeretné érni, hogy a város küls� részein lév� zártkertek hasznosítása 
magasabb arányú legyen. Zártkerti Program keretében olyan intenzív kultúrák termesztésbe 
állítása történhet, melyek munkaer� szükséglete magas, továbbá a termékek élelmiszeripari 
feldolgozása a Szociális Szövetkezet keretein belül az inaktív id�szakokban is munkát 
biztosíthatna. A program a város népességmegtartó erejét is fokozhatja. 
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IV.3. A népességmegtartó er� növelése 

A város demográfiai és népességi mutatói kedvez�tlenek. Okai ismertek, ezt most részletesen 
nem szükséges taglalni. Ugyanakkor számba kell venni a reálisan végrehajtható programokat a 
népességmegtartás érdekében.  
Békés el�nye az, hogy élhet�, tiszta, rendezett, biztonságos város csodálatos természeti 
környezetben, kertekkel körülvéve. Az el�nyöket kell� odafigyeléssel, tudatos fejlesztéssel meg 
lehet tartani, s tudatosítani a fiatalságban is. 

• Élhet�: ezen a területen el kell érni, hogy a lakosság érdekeit, kényelmét szolgáló 
valamennyi szolgáltatás fejl�djön. A rendszerbe direkt módon pozitívan tud beavatkozni 
az önkormányzat. Törekedni kell a minél szélesebb kör� információátadásra. Ehhez fel 
kell használni a meglév� kommunikációs csatornákat. Az infrastruktúra fejlesztésére a 
több figyelmen túl több forrást is kell biztosítani. Az intézményeinkkel együttm�ködve 
több és rendszeresebb ifjúságbarát programot kell szerveznünk. Külön figyelmet kell 
fordítani a krízishelyzetbe kerül� ifjúság segítésére, melyre külön program szükséges. 
Sok a magányos id�s ember, nekik az életmin�ségén javíthat, ha megoldjuk az orvosi 
rendel�be szállítást, vagy például körjárattal a temet� látogatást. A fiatalok 
letelepedéséhez kedvezményeket kell biztosítani a továbbiakban is, a jelenlegi 
lehet�ségeket kiegészítve az építkezéshez szükséges ingyenes telek biztosításával. 

• Tiszta: alapvet�en a város tiszta, ez els�sorban a közmunkásoknak és az illegális 
szemétlerakók felszámolásának köszönhet�. A lakosságot jobban kell ösztönözni a saját 
lakókörnyezetének a rendben tartására. Fel kell eleveníteni a tiszta udvar rendes ház és a 
virágos ingatlan, virágos utca mozgalmat. Meg kell találni a jó példával elöljárók 
ösztönzésének módját. 

• Rendezett: a városrendezési terv eredménye is, hogy az imént felvázolt kisvárosi jelleget 
tudja tartani a település. Ugyanakkor a közterületek rendben tartása els�sorban a 
városközpontra korlátozódik. Fontos a küls�bb városi közterületek rendben tartása is. Az 
egyházakkal együttm�ködve rendezni szükséges a temet�ink környezetét is. 

• Biztonságos: Békés alapvet�en biztonságos település, ugyanakkor ismert, hogy ezen a 
területen is van még mit fejl�dni. A rend�rséggel jó a kapcsolat, jól végzik a munkájukat 
a számukra meghatározott kereteken belül. Továbbra is ápolni kell a kiemelked�en jó 
kapcsolatot a polgár�rséggel. Az � jelenlétük valamennyi nagyobb rendezvényen és a 
közlekedés biztosításának segítésében megnyugtató. Az el�ttünk álló ciklusban újabb 
térfigyel� kamerák elhelyezésével kell a közterületek megfigyelését er�síteni. Jól 
m�ködik az önkormányzati t�zoltóság is. �k a hivatalos munkájukon kívül sok speciális 
feladatot megoldanak önkéntesen is. A t�zoltóságunk fejl�dése az önkéntesek 
toborzásával és rendszerbeállításával szükséges. A katasztrófavédelem a háttérben, de 
igen felkészülten végzi munkáját. A napi kapcsolat a polgármesteri hivatal 
katasztrófavédelmi referensének köszönhet�en megvan. A hálózat jól kiépített. Ezen a 
területen is m�ködnek önkéntesek is a Titán ment�csoport keretein belül. 

IV.4. Az idegenforgalom, a turizmus fejlesztése 

Meg kell alkotni a város idegenforgalmi és turisztikai koncepcióját. Ennek keretében a földrajzi, 
gazdasági, történelmi hagyományokra építve egy olyan középtávú tervet szükséges megalkotni, 
melyben reálisan elérhet� célok fogalmazódnak meg. Figyelembe kell venni a már meglév�
adottságokat, a környez� települések már meglév� turisztikai attrakcióira épül� újabb 
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vonzer�ket. Meg kell találni azt az egyediséget, ami miatt városunkba látogat a turista. Kiemelt 
szerepe jut a gyógyturizmusnak, a kerékpáros turizmusnak, a gasztroturizmusnak és a 
víziturizmusnak. Olyan eseményeket, rendezvényeket szükséges hagyománnyá tenni, melyek a 
már meglév� nagy rendezvényeken túl újabb lehet�ségeket kínálnak. Jó min�ség� szálláshely 
(egy 25 szobás panzió) megépítésével el kell érni, hogy komplett programsorozatok esetén a 
turista néhány napra Békésre költözzön. A koncepció és annak végrehajtása csak akkor lesz 
sikeres, ha a környez� települések és a már meglév� társulások programsorozatába beépülve, 
azokkal egyeztetve, térségi szinten gondolkodunk (KBC, Natúrpark, Kistérség). 

Az önkormányzat honlapján szerepeltetni kell a turisztikai lehet�ségeket, megjelenési lehet�séget 
kell biztosítani az idegenforgalommal foglalkozó vállalkozók számára is. 

Szükséges információs adatbázis kialakítása szálláshelyekr�l, programokról a település 
honlapján, szórólapokon, kiadványokban.  

IV.4.1. Idegenforgalmi övezet kialakítása  

A település egyik kitörési pontja lehet az idegenforgalom és a turizmus további fejlesztése. Az 
elmúlt évek beruházásainak köszönhet�en ezen a területen már van el�relépés. Az uszoda és 
gyógyfürd� megépítésével, illetve a kiköt� és a dánfoki ifjúsági tábor fejlesztésével a város dél-
keleti részén csoportosulnak azok a létesítmények, melyek a turistákat els�sorban vonzzák. 
Célszer�, hogy a fürd�-kiköt�-Dánfok által határolt területen létesüljön idegenforgalmi övezet. A 
parkosított Fürd� sétányon keresztül jól megközelíthet� a városközpont, ahol Békés történelmi 
épületei, látványosságai találhatók.   

IV.4.2. Turizmusfejlesztési koncepció 

A turizmusfejlesztés az egyes ágazati koncepciókban fogalmazódik meg mint egészségturizmus, 
kulturális turizmus, sportturizmus. Külön turizmusfejlesztési koncepciót eddig nem készítettünk, 
de a jöv�ben erre feltétlenül szükség lesz azért, hogy az egyes ágazatok, valamint a térségi 
szerepkör egy rendszerbe épüljön. 

Az Ó-Fehér Körös menti turisztikai fejlesztési elképzeléseink az érintett települések bevonásával 
Magyarország, s�t Közép-Európa egyedülálló vízi turisztikai attrakciója lehet. Ezen a 30 km-es 
szakaszon a különböz� korosztályoknak és különböz� felkészültség� vízitúrázóknak sokféle 
lehet�séget tudnánk biztosítani a vadvízi evezést�l a Nyugat-Európában kedvelt bárka-
turizmusig. A három érintett város már meglév� „vendégcsalogató” programjai több napos 
tartózkodásra ösztönöznék a turistákat. A program a KBC közös pályázatával, folyamatos 
fejlesztésével az egész Körös-völgyre kiterjeszthet� lesz. 

A f�útvonalak elkerülik a várost, mely el�nytelen a munkahelyteremtés és megtartás 
szempontjából, ugyanakkor pozitívum, hogy a 44-es számú f�út fejlesztésével a tervezett 4 sávos 
autóút (Békéscsabát Északról elkerülve) mindössze 6,5 km-re közelíti meg Békést. 

IV.5. A természeti környezet fejlesztése 

Békés egyik szerencsés adottsága, hogy szép természeti környezetben fekszik. Erre a jöv�ben is 
vigyázni kell. Újabb lehet�ségeket kell keresni az Ó-Fehér Körös környezetének a rendezésére, a 
természetes környezetben lév� él�világ bemutatására. Ide egy újabb parkot szükséges létrehozni, 
ahova a megyében �shonos fákat telepítünk. Folyamatosan meg kell újítanunk elöreged�
parkjainkat (Erzsébet liget), az utcai fákat, cserjéket tervszer�en pótolni szükséges. 
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IV.6. Tervezett beruházások, fejlesztések  

Az egyes területek bemutatásakor, a képvisel�i ciklusban várható feladatok meghatározásakor a 
fejlesztési elképzelések egy része már érintve lett.  A dokumentum zárásaként álljon itt egy 
hosszabb felsorolás, mely még mindig nem teljes, de az irányokat, szándékokat pontosan jelzi. 
Az önkormányzat gazdasági programja az uniós és  hazai pályázatok ismeretében folyamatosan 
módosulhat, mert a fejlesztésekhez e források megszerzésére feltétlenül szükségünk van. 
Terveink szerint az alábbi fejlesztések valósulhatnak meg, mely nagymértékben függnek az 
Európai Uniós támogatásoktól.  

IV.6.1. Városi fejlesztések 
Az elkövetkez� id�szakban a pályázati lehet�ségek függvényében az alábbi fejlesztések 
megvalósítására nyílik reális lehet�ség: 

- Ivóvíz és szennyvíz vezeték építése a 470-es számú f�út mentén Békéscsaba irányába, 
- Városközpont korszer�sítés , 
- Városközpont öntöz�berendezésének megvalósítása, 
- H�t�ház létesítése a Szociális Szövetkezet keretein belül, 
- Jantyik utca 5 számú m�emlék épület felújítása, 
- Dánfoki üdül�központ fejlesztése, 
- Belvíz rendezés, 
- Békés-Tarhos kerékpárút kiépítése, 
- Rendel�intézet energetikai korszer�sítése, 
- A fürd�komplexum és környékének további fejlesztése, 
- H�t�ház és zöldség el�készít�, -csomagoló létrehozása, 
- Malomasszonykerti új lakóövezet közm�vesítésének folytatása, 
- Pályázati forrásból turisztikai célú kerékpárút létesítése a Kett�s-Körös töltésén, 

összekötve a belvárossal, 
- KBC-s szinten pályázatok segítségével a város ismertségének javítása, különböz�

kiadványok segítségével, 
- Pályázati forrásból intézmények nyílászárócseréjének, utólagos h�szigetelések 

elvégzésének folytatása, 
- Közvilágítási hálózat b�vítése, korszer�sítés befejezése, 
- EU-s játszóterek számának növelése, 
- Térfigyel� kamerarendszer b�vítése, 
- Tornacsarnok építése, 
- Vágópont megépítése, 
- Ipai park fejlesztése, 
- További körforgalmú csomópontok létesítése, 
- Futópálya létesítése, 
- Utak korszer�sítése a városon belül, illetve munkahelyteremt� beruházásokhoz vezet�

utak korszer�sítése, 
- Zártkerti program keretében a használaton kívüli zártkertek bekapcsolása a termelésbe, 
- Mez�gazdasági Termel�szövetkezet létrehozása (kertészettel, állattenyésztéssel), 
- A kerékpáros közlekedést vonzóvá, kényelmessé és biztonságossá kell tenni a lakosság 

számára ahhoz, hogy valóban növekedjen e közlekedési mód részaránya a városi 
közlekedésben.  

- Utak, járdák korszer�sítése, úthálózat b�vítés, 
A célok megvalósításához továbbiakban is folyamatos munkára, tervezett el�relépésre van 
szükség. 
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Az egyes intézmények vonatkozásában a fenntartót terhel� várható feladatokról: 

IV.6.2. Óvoda 

Gondosan 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 készíteni, melyiket érdemes új 
építésével kiváltani. 

IV.6.3. Közgy�jtemények 

- Múzeum (Galéria) és Könyvtár (Olvasóterem és Gyermekkönyvtár) akadálymentesítése, 
- Iskolamesteri lakás m�emléki felújítása. 

IV.6.4. Városháza 

Békés Város egyik meghatározó épülete, mely állagmegóvása és korszer�sítése folyamatos 
fejlesztést, forrásbevonást igényel. Célszer� az épület korszer�sítését pályázati projektb�l 
finanszírozni. 
Fejlesztési célterületek: 

- nagyterem felújítása, 
- ügyfélhívó rendszer kialakítása, 
- fedett kerékpártároló építése, 
- elavult – és lassan használhatatlan – informatikai rendszer megújítása. 

IV.6.5. Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürd�

- Az OEP az orvosi m�szerek, berendezések amortizációját nem finanszírozza, ez a fenntartó 
feladata. A folyamatos magas színvonalú betegellátás érdekében erre folyamatosan 
biztosítani kell forrásokat. 

- A szakorvosi létszám biztosítása az elöregedés, a nyugdíj melletti munkavállalás 
megnehezítettsége következtében 2020-ig nagy problémát fog jelenteni. Szakdolgozók 
utánpótlásáról való gondoskodás kiemelt feladat kell, hogy legyen. 

- Az adattárolás a megnövekedett és gyorsan b�vül� leletanyag miatt állandó fejlesztésre 
szorul. A meglév� számítógépek kapacitása és sebessége már nem megfelel�, felújításukra 
van szükség.  

- A B-155-ös kút min�sítése a törvényi el�írásoknak megfelel�en 2015 év elején megtörténik, 
azonban ennek a kútnak a vízhozama nem biztosítja megfelel�en a megnövekedett igényeket, 
ezért B-112 kút helyett egy új kút fúrása szükséges.  A széles spektrumú orvosi háttér 
megtartásával a reumatológia és ortopédiai szakrendeléssel együttm�ködve fizioterápiás és 
balneoterápiás kezelések összehangolása a továbbiakban is elengedhetetlen a gyógyfürd�ben 
a beteglétszám eddigi emelkedésének fenntartásához.  

- A gyógyturizmus fejlesztéséhez megvalósult a békési fürd� gyógyfürd�vé és helyi fürd�b�l 
körzeti gyógyfürd�vé min�sítése. Így most már a beutalás szélesebb térségekb�l is lehet�vé 
vált. A továbbiakban a szolgáltatások szélesítésével: szálloda létesítésével, parkosítással, 
kültéri medencék létrehozásával, vonzóvá tehet� a jó min�ség� gyógyvíz. A város turisztikai 
koncepciójába ezt szervesen be kell illeszteni.  
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IV.6.6. Szociális Szolgáltató Központ 

- Figyelemmel kell lenni a városban lakó potenciális ellátottak szükségleteire, ezért a 
pszichiátriai betegek nappali ellátásában az eddigieknél nagyobb kapacitással kell részt 
venni. 

- A szociális étkeztetés megújításához, a külterületen él�k ellátásának biztosításához 
fejlesztésre (létszám, gépkocsi) van szükség. 

- A „központ” a szociális alapszolgáltatások rendszerének kialakulásakor (1993-1994) 5-6 
szociális szakember munkahelyéül szolgált, mára közel 20 f� munkahelyét jelenti. A 
zsúfoltságon túl komoly problémát jelent a gépészeti megoldások, elektronikai hálózat 
elavult állapota. A Jantyik u. 1. sz. alatti székhely felújítására pályázati úton célszer�
lehet�séget teremteni. 

  

IV.6.7. BKSZ Kft. 

- A komposztálótelep kapacitásának növelése. 
- Építési-bontási hulladékkezel� telep kapacitásának növelése. 
- A szelektíven begy�jtött hulladék arányának javítása. 
- A kft. gépparkjának fiatalítása. 
- További ösztönzésekkel, akciókkal, programokkal, kedvezmények biztosításával az 

óvodákban és az iskolákban, valamint a lakosság körében népszer�síteni a szelektív 
hulladékgy�jtést. 
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V. ÖSSZEGZÉS  

A város gazdasági programjának alapvet�en az a célja, hogy a meglév� és lehetséges gazdasági-
pénzügyi forrásokat prognosztizálja és a város fejl�dése,  szolgálatába állítsa.  

A fejl�dést els�sorban az infrastruktúrán és a humán ellátórendszer fejlettségén, a nyújtott 
szolgáltatások mennyiségén és min�ségén méri le a lakosság és az idelátogató idegen, így a 
humán szféra szervezeteinek, ellátási területeinek számbavétele szerves része a gazdasági 
koncepciónak. Ezek elemzéséb�l kiindulva tud az önkormányzat el�re tervezni, pontosan  
meghatározva a lehetséges irányokat és a fejlesztési célkit�zéseket. 

A turizmusfejlesztés sajátos helyet foglal el a palettán: egyik oldalon fejlesztési cél, de 
ugyanakkor gazdasági eszköz is. Magyarán a humán területek jövedelemtermel� képességének 
növelése a turizmus eszközeivel lehetséges, ez pedig feltétele az ágazat fejl�désének. Így ezt a 
területet kell a következ� id�szak fejlesztési célkit�zéseinek középpontjába állítani, ennek 
szempontjait érvényesíteni az egyes ágazati koncepciókban is. 

Ez nem mond ellent az egyes területeknél megfogalmazott feladatoknak, hiszen minden 
járdaépítés javítja a város infrastruktúráját, minden intézményfejlesztés vonzóbbá teszi a helyi 
szolgáltatásokat, minden program színesíti a helyi kínálatot.  

A turizmusfejlesztést emeltük ki célként és eszközként, de valójában csak a város 
jövedelemtermel� képességének javítása érdekében. Minden fejlesztés, b�vítés igazából a helyi 
lakosság érdekeit szolgálja, a helyben maradás és megmaradás esélyét növeli. 

A koncepcióban megfogalmazott célok eléréséhez szükséges biztosítani a forrásokat és 
eszközöket. 

A felvázolt gazdasági koncepció akkor lesz eredményes, ha a lehet� legtöbb célkit�zés 
megvalósul bel�le. A fejlesztési célok a jelenlegi közigazgatási rendszer illetve, központi 
gazdasági koncepció irányvonala szerint készültek. Az összeállításhoz igénybe vettük a korábban 
készült felméréseket (önkormányzati szinten, közvetlenül a lakosság megkérdezésével). A terv 
elkészítésében a képvisel�-testület valamint a szakmai területek javaslatai mellett a környez�
települések fejlesztési elképzelései is figyelembe lettek véve. 

Békés, 2015. április 22. 

       Izsó Gábor 
                polgármester 
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              BÉKÉSI IPARTESTÜLET 
             5630 Békés, Kossuth u. 17.  
                  Telefon: 66/411-028 
            E-mail: bekesiipartestulet@alfold.net  

Adószám: 19053848-1-04                   Bírósági nyilvántartásba vételi szám: P.k.60.092/1990/3 

Békés Város Polgármesteri Hivatal 
5630 Békés, Pet�fi utca 2. 
Izsó Gábor  
részére 

                                           Tisztelt Polgármester Úr! 

Köszönettel vettük az Ön által megküldött Gazdasági Program tervezetet 
véleményezésre. 

A Békési Ipartestület f� célja a területi gazdaságfejlesztés és 
munkahelyteremtés, melynek elengedhetetlen feltétele egy er�s, stabil 
vállalkozói réteg kialakítása.  

Az Önkormányzatnak sok olyan állami feladatot kell ellátni, melyet a 
nyereségorientált vállalkozói réteg nem képes, vagy nem az � feladata, de 
közvetetten a megfizetett adók útján jelent�sen hozzájárul ezen feladatok 
teljesítéséhez.  
Ezért kiemelten fontosnak tartjuk a vállalkozói réteg er�sítését. Az 
Önkormányzat rendelkezésére álló eszközökkel segítse egy az eddiginél 
kedvez�bb gazdasági környezet kialakítását, amelyben a megengedett 
eszközöket kihasználva a helyi vállalkozásokat részesítik el�nyben. 
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Bízva a jöv�beni sikeres együttm�ködésben. 

Békés, 2015. április 16. 

                                                                            Tisztelettel: Juhos János 
                                                                                                      elnök  



                                     

  




