Tájékoztató a Békés városból elköltözött,
külföldre kivándorolt családok arányának
alakulásáról az elmúlt 3-5 évben
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Egyéb előterjesztés
Békés Város Képviselő-testületének
Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottsága
2015. december 1-i ülésére
Tisztelt Bizottság!
Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 287/2015. (VI. 25.) határozatával
jóváhagyta a 2015. II. félévére vonatkozó munkatervét, mely szerint az Oktatási, Kulturális és
Sport Bizottság napirendjei között tárgyalja meg a Békés városból elköltözött, külföldre
kivándorolt családok arányának alakulásáról az elmúlt 3-5 évben szóló tájékoztatót.
Bereczki Mónika, az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság nem
képviselő bizottsági tagja, eleget téve a felkérésnek, megküldte az általa készített tájékoztatót,
melyet jelen előterjesztéshez mellékeltünk.
Kérem a T. Bizottságot, hogy a tájékoztatót szíveskedjen megvitatni és az alábbi
határozati javaslatot elfogadni.
Határozati javaslat:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Kulturális és Sport
Bizottsága a Békés városból elköltözött, külföldre kivándorolt családok arányának
alakulásáról az elmúlt 3-5 évben szóló tájékoztatót tudomásul veszi.
Határidő:

intézkedésre azonnal

Felelős:

Mucsi András bizottsági elnök

Békés, 2015. november 25.

Mucsi András
bizottsági elnök

Ügyrendi, Lakásügyi,
Egészségügyi és Szociális Bizottsága
részére

Tisztelt Jegyző Asszony!
Mellékelten küldöm tájékoztatómat a „Békés városból elköltözött, külföldre kivándorolt
családok arányának alakulásáról az elmúlt 3-5 évben”
Előzmények
Fontos, hogy tisztában legyünk azzal, hogy múltunkban elkövetett hibáinknak jelenünket
meghatározó következményeik vannak, amikkel szembe kell nézni tudatosan.
A múltból fakadó a jövőt meghatározó stratégiai gondolkodás hiánya a közéletükbe súlyos
kudarcokhoz vezetett: szociális egyenlőtlenségek elmélyülése, érték és érdekközösségek szétesése,
kulturális, gazdasági politikai megosztottságot generált.
Ezek jellemzőek országosan, de kisebb közösségeinkre is leképeződnek, így ezt városunkba is
tapasztalhatjuk, érzékelhetjük, akkor amikor a külföldre kivándorolt fiatalok, családok arányát
vizsgáltam az elmúlt három öt évet tekintve.
•Alapvetően meghatározó tényező, a lakosság folyamatos fogyása
Országos, megyei és városi jellemző.
„Az idei első kilenc hónapban tovább fogyott Békés megye lakossága – derült ki a Központi
Statisztikai Hivatal nemrég közzétett adatsorából. A munkaerő-piaci adatokat nézve a megye
aktivitási aránya országos szinten az utolsók között kullog, a keresetek terén is nagy a lemaradás. „
(2014. december 31. BEOL)
Városunkra is jellemző a lakosság folyamatos fogyása:
Békés város lakossága: 2005-ben 21 112 fő
Békés város lakossága: 2015-ben 19 433 fő
•A munkaerő-piaci aktivitási arány folyamatos csökkenése
Továbbra is kevés az aktív termelő réteg nemcsak a városunkban, hanem jellemzően a megyénkben
is.
•Jellemző: megyei (városi) átlag keresetek nagy lemaradása
Az alacsony átlag keresetek meghatározzák az itt élők jövő tervezését. Helybeli munkavállalás
beszűkült lehetőségei, országos, vagy külföldi munkavállalás-elvándorlás a jobb élet reményében.
Városi jellemző a külföldre kivándoroló családok arányáról
Az előzményekben felsorolt okok miatt jelentős külföldi és országon belüli munkaelvándorlás
tapasztalható az elmúlt 3-5 évben.
Az országon belüli elvándorlás nem olyan nemzet romboló hatású, mint az amikor családok,
egyedül álló fiatalok keresnek hazánkon kívüli megélhetési létfenntartási lehetőséget.

5.évvel ezelőtti külföldi munkavállalók jellemző életkora: 18- 30. év közöttiek.
Itt még nem annyira jellemező, hogy családfenntartók, családok vállaltak külföldi munkát.
Olyan fiatalok kerestek külhonban lehetőséget akiknek jellemzően nem volt diplomájuk ( szerencsét
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próbálnak, szeretnének anyagi biztonságot megalapozni)
A diplomával rendelkezők magasabb anyagi megbecsülés reményében vállaltak külföldi munkát,
vagy ingázást.
Akik ebben az időszakban hagyták el városunkat, országunkat jellemzően kitolták
családalapításukat, nem vállaltak gyermeket, nem házasodtak. Újabb lehetőségként megjelenik a
más nemzetből való párválasztás (vegyes párkapcsolatok megjelenése)
okok:
- a környezet (városunk) nem tudott elég lehetőséget biztosítani a pályakezdő fiataljaink számára
( beszűkült élettér)
3.évvel ezelőtt a külföldi munkavállalók jellemző életkora: 18- 50. évre tolódik ki.
A deviza hitelek áldozatai szembesültek kilátástalan helyzetükkel, végső elkeseredésükben
külföldi munkalehetőséget vállalták. A szülőföld elhagyásának okai tehát bővültek. A családok
megszenvedik az anyagi biztonság hiányát, valamint azt hogy az egyik családtagjuk külföldön
dolgozik. Új helyzet adódik, hiszen átgondolják a békési családok lehetőségeiket és az együtt
maradás reményében, már családosan hagyják el városunkat.
Békésen 2010-ben 163 fő született, 2013-ban 152 fő, 2015.október 31-ig eddig 127 fő született.
Az óvodai beíratások aránya a következő képen alakult: 2010-ben 216. fő
2013-ban 117. fő
2015-ben 126. fő
Az óvodába beíratkozottak alapján 41 fő nem kezdte el a beíratás alapján a tanévet. 41 fő
óvodáskorú gyermek családja elhagyta városunkat. A számadatok alapján 2 óvodai csoport
gyermek hiányzik, ami a továbbikban majd az iskolai oktatásban is hiányként jelenik meg.
Ezek az adatok a családok arányainak elvándorlását pontosan mutatják, de ezen túl még több a
külföldön dolgozók aránya.
A városunkból az elmúlt 5 évben becslés és személyes tapasztalatok alapján 2500 körüli fő fiatal,
középkorú aktív munkavállaló hagyta el országunkat. Ezek a felnőttek hivatalosan bejelentett
lakcímmel rendelkeznek városunkba. Magyarországi jövedelemmel nem rendelkeznek, ezért adót
sem fizetnek, „szellempolgárként” vannak jelen társadalmunkban. Gyökereiket nem elfelejtve, más
európai országok által felkínált anyagi biztonságot nyújtó lehetőségekben látják a jövőképet.
Összegzés
A külföldön dolgozók saját és családjuk túléléséért küzdenek. Tévhit az hogy, meggazdagodás
reményében vállalnak külföldi munkát. Tetteiket egyszerű túlélési ösztön vezérli.(hitelek
kifizetése, ...stb)
A „kint léttel” lazulnak a családi, baráti kapcsolatok. Többségében nem élnek szavazati jogukkal.
Nem tudnak gondoskodni, felelősséget vállalni idős, beteg hozzátartozóikról. Az itthon maradott
aktív réteg felelőssége, terhe nő!
A születési arány csökkenésével, az elvándorlással megfogyatkozik a város lakossága. Az itthon élő
aktív korúak száma szintén csökken. Megnövekszik az időskorúk, szociálisan rászorulók száma.
Fontos figyelembe venni ennek megfelelően az intézményi átalakítást.
Ki kellene dolgozni egy hazaváró programot, ahol munkahely teremtéssel vissza tudnánk hívni a
külföldön dolgozókat.
Jövőbe tekintve megállítani a további elvándorlást. A most fiatalkorúak megcélzása,
arra irányozva, hogy lehetőséget teremtsük munkavállalásra (megérje itthon maradni)
Támogassuk a tehetségeket, fiatal vállalkozókat.
Hazánknak számos kiemelkedő alakja megfogalmazta a nemzetünk fennmaradásának
kulcskérdéseire a választ. A záró gondolatot Kölcsey Ferenctől idézem:
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„Jelszavaink valának: haza és haladás. Azok, kik a haladás helyett maradást akarnak, gondolják
meg: miképen a maradás szónak több jelentése van. Korszerinti haladás épen maradást hoz
magával; veszteg maradás következése pedig senyvedés.”
Kölcsey Ferenc

Békés, 2015. november 15.
Tisztelettel:
Bereczki Mónika
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