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Városi szintű „Beszámoló a 2006-2010. választási ciklus gazdasági programjának 

megvalósításáról” és az elkövetkezendő évek gazdálkodási célkitűzéseiről  

I. A 2006-2010. választási ciklus gazdasági programjának kidolgozása 

Városunk gazdálkodásának alapelveit, legfontosabb szabályait és kereteit törvényi 
szintű előírások határozzák meg. 
A helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) 
bekezdésében előírja az önkormányzati ciklust felölelő gazdasági program elkészítését, (6) 
bekezdésében pedig megadja annak főbb tartalmi elemeit. 

A gazdasági program tartalmazza különösen:  

- a fejlesztési elképzeléseket,  
- a munkahelyteremtés feltételeinek elősegítését,  
- a településfejlesztési politika célkitűzéseit,  
- az adó politika célkitűzéseit,  
- az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó 

megoldásokat, továbbá  
- a befektetéstámogatási politika, és 
- a városüzemeltetési politika célkitűzéseit. 

- Az Önkormányzat az előírt határidőre és a hivatkozott törvényi rendelkezésnek 
megfelelő tartalommal elkészítette a 2006-2010-ig tartó időszakra vonatkozó 
gazdasági programját. A gazdasági program a hatékonyságot, fenntarthatóságot, 
felelős vagyongazdálkodás és a város térségi hatását fogalmazta meg alapelvei között.  

A programot az ÁSZ az átfogó vizsgálatra vonatkozó jelentésében észrevétel nélkül elfogadta. 
Megállapította, hogy „Az Önkormányzat helyzetelemzéssel alátámasztott fejlesztési 
célkitűzéseit a 2006-2010-ig terjedő időszakra vonatkozó gazdasági programban, valamint az 
Integrált Városfejlesztési Stratégiában határozta meg.”  
A program kidolgozását alapos és tárgyilagos helyzetfeltárás előzte meg. 
A helyzetelemzés kiterjedt: 

• a földrajzi elhelyezkedés, 
• a főbb demográfiai jellemzők, 
• az infrastruktúra helyzete, 
• a vállalkozások helyzete, 
• az önkormányzat és a kistérségi társulás által ellátott feladatok, 

humán erőforrások alakulása, 
• a környezeti állapot, 
• a település hazai és nemzetközi kapcsolatrendszere, 
• az előző ciklusban megvalósult és az előző ciklusból áthúzódó, 

folyamatban lévő fejlesztések, valamint 
• a település jelenlegi állapotában meglévő gyenge és erős pontok 

felmérésére és értékelésére. 

Békéscsaba Megyei Jogú Város helyzete 2006. év végén.  
Az egykoron közel 70.000 fős megyeszékhelyként emlegetett városunkban 2006. év végén 
már 64.500 főnél is kevesebb lakos élt. Az alacsony születésszám, a magas halálozási mutatók 
(természetes fogyás) és a negatív vándorlási egyenleg közös eredményeként a város 
népessége egyrészt folyamatosan fogyó, másrészt öregedő tendenciát mutatott. 
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Ezzel párhuzamosan – döntően a negatív vándorlási egyenlegen belül a magasabb 
képzettségűek igen magas aránya miatt - a lakosság minőségi jegyei (iskolázottság, 
szakképzettség, szakmai kvalifikáció) is kedvezőtlenül változtak. 

Az ipari vállalkozások száma megelőző 16 évben közel 25%-kal csökkent. A vállalkozások 
teljesítménymutatói alapján a város a megyeszékhelyek rangsorában a 16-19. helyet foglalta 
el. Az ipari vállalkozások ágazati megoszlása szerinti rangsorban is hasonló „helyezést értünk 
el”, az élelmiszeripari ágazatban elért 13. helyünk pedig kifejezetten elszomorító és 
kedvezőtlen volt. 

A mezőgazdaságban foglalkoztatottak aránya 9%-ról 3,5%-ra csökkent, az ezer lakosra jutó 
egyéni gazdaságok száma 140-ről 70-re esett vissza. 

Az egy főre jutó személyi jövedelemadó ugyan folyamatosan nőtt, de – lemaradásunkat hűen 
tükrözve - az országos átlaghoz viszonyított aránya folyamatosan csökkent. 

A város népességének gazdaságilag aktív hányada csupán 38,17% volt, ami országos 
viszonylatban is magas munkanélküliségi rátával párosult.  

A rendszerváltást követő 16 évben a privatizáció utáni gazdasági szerkezet átalakulás 
városunkban nem hozott fellendülést, az iparban (sajnálatos módon döntően az 
élelmiszeriparban) a keleti piacok összeomlása miatt jelentős termelés-visszaesés következett 
be, és az agrárszektor valamennyi területét is súlyosan érintette az ágazat általános válsága. 

Békéscsaba Megyei Jogú Város rendszerváltás utáni fejlődésének megtorpanásában, az 
országosan érvényesülő tendenciáktól történő lemaradásban megítélésünk szerint a város 
SZDSZ-es vezetése mellett a kormányzati intézkedések és városunk földrajzi elhelyezkedése 
(Kelet-Magyarországi, határmenti, közlekedési árnyékhelyzet) játszott döntő szerepet. Ezzel 
szemben Szeged, Debrecen és Nyíregyháza a közlekedési helyzetet leszámítva, ugyanilyen 
feltételek mellett, korábban soha nem látott mértékben fejlődött. De a megyei városokkal 
(Gyula, Szarvas, Orosháza) való összehasonlítás is hasonló eredményre vezetett. 

A kormány 2006-2007. évi megszorító intézkedéseinek közvetlen negatív hatásai  
A megszorító intézkedések egyrészt az alacsony foglalkoztatási szint és az országos átlag 
háromnegyedét alig elérő átlagkeresetek, másrészt városunk lakosainak korösszetétele és a 
családszerkezet változásának kedvezőtlen tendenciája miatt sújtották városunk polgárait 
leginkább. 

A „egyensúlyjavító” intézkedések természetesen érintették a gazdálkodó szervezeteket is.  

A többlet elvonásokon túl az évközbeni adóváltozások lehetetlenné tették a vállalkozások 
tudatos, előretekintő gazdálkodását.  
A közigazgatási-átszervezési intézkedései különböző, a helyzetfeltárás időpontjában még 
teljes körűen nem ismert mértékben érintették: 

   - a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatát és intézményeit, 

   - a Békés Megyei Önkormányzatot és intézményeinek egy részét, 

- a Békéscsabán működő, nem helyi irányítású intézményeket és szervezeteket 
(dekoncentrált kormányzati szervek, országos hatáskörű szervek megyei és 
regionális intézményei és szervei, egyéb szervezetek).  

Az önkormányzati törvény egyértelműen rögzíti a megyei jogú városok funkcióit. A megyei 
önkormányzat funkcióival átfedésben lévő feladatok megvalósítását az egyeztető bizottság 
osztja meg a két önkormányzat között. A változások rendezése nehezítette a bizottság 
munkáját. 
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A FIDESZ az önkormányzati törvény módosítását az előző kormány kapkodó, koncepciótlan, 
előkészítés nélküli közigazgatás- átszervezési javaslatai miatt nem szavazta meg. Ennek 
ellenére megindult - kétharmados törvénymódosítást nem igénylő módszerekkel – a régiók 
kialakítása, a megyei önkormányzati funkciók egy részének és a nem helyi irányítású 
államigazgatási szervezetek áttelepítése a régió központokban, amelyek egyúttal a kormány 
által kijelölt fejlesztési centrumok is. 

Így áttelepítésre kerül többek között az APEH, a Megyei Rendőr-főkapitányság, a 
közigazgatási hivatal, a tisztiorvosi szolgálat, és még számos nem helyi irányítású szervezet. 

A helyzetfeltárás időpontjában a funkciók áttelepítésénél még sok volt a bizonytalanság, de 
Békéscsaba Megyei Jogú Város szempontjából már körvonalazódtak az átszervezés 
azonnali és közeli katasztrofális következményei. 
A megkezdett és folyamatban lévő áttelepítések következtében megszűnt az érintett 
szervezetek munkahelyeinek jelentős hányada, amelyeket magas képzettségű békéscsabai 
lakosok töltöttek be. Az alkalmazottak egy része feltehetően Szegeden átmenetileg tovább 
dolgozhatott, de előbb-utóbb az elvándorlás negatív egyenlegét bővíttették. Az elbocsátottak a 
munkanélküliek táborát növelték és tovább csökkentették a magas képzettségűek arányát. 

Városunk jelentősebb funkcióinak nagy része hosszas tárgyalásoknak köszönhetően a Dél-
Alföldi tervezési-statisztikai régió központjába, Szegedre és a régió sokkal kedvezőbb 
helyzetben lévő megyei jogú városába, Kecskemétre vándorolt. 

A régiók kialakításával párhuzamosan fejlesztési centrumok lettek kijelölve, amiből 
Békéscsaba kimaradt. Ez azt jelentette számunkra, hogy városunk nem egy, az egyenrangú 
megyei jogú városok közül, hanem egy térségi funkcióját vesztett határmenti kisváros lett. 
Erre ítélt bennünket az előző Kormány.   
Ilyen körülmények között teljesen bizonytalanná vált, hogy az Új Magyarország fejlesztési 
terv 8.000 milliárd forintos, ezen belül a Dél-Alföldi regionális operatív programok 200 
milliárd forintos fejlesztési forrásából mennyi jut Békéscsabának. 

A helyzetfelmérés szerint a kormányzati intézkedések városunk fejlődését is akadályozó 
hatásán felül, az 1990-2006. közötti időszakban az Önkormányzat vagyonfelélő, az 
indokolt karbantartásokat - az intézmények működését veszélyeztető módon - 
folyamatosan elhalasztó, adóság-csapdába torkoló gazdálkodást folytatott. 

Hogyan lehet városunk fejlődésének kedvezőtlen tendenciáit megfordítani? Mi a 
megoldás? 
Erre a kérdésre kerestük a választ a 2006-2010-ig terjedő ciklus gazdasági programjának 
kidolgozása során.  

Alapvető célunk a város további leszakadásának megállítása, és egy reálisan 
megvalósítható fejlődési pályára állítása volt annak érdekében, hogy az elkövetkezendő 
évtizedben Békéscsaba váljék nemzetközi gazdaságba ágyazott, nyitott, versenyképes 
gazdaságra épülő, vonzó várossá. 
Mindennél fontosabb feladat volt, hogy felszámoljuk Békéscsaba fejlődésének útjában álló 
akadályokat, ezzel együtt gyorsított ütemben csökkentsük a jövedelmi viszonyok területén 
meglévő hátrányokat.  

Célunk eléréséhez az érvényben lévő városfejlesztési koncepciót haladéktalanul aktualizálni 
kellett. Ezen belül a fejlesztési célokat úgy kellett összehangolni, hogy lehetőség szerint 
minden békéscsabai polgár szülővárosában találjon magának megfelelő munkát. 
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Az Önkormányzat 2004-2005. évben elkészíttette „Békéscsaba Megyei Jogú Város 
Városfejlesztési Koncepcióját”. A koncepció első változatát társadalmi vitára bocsátotta, majd 
2005 májusában közgyűlési határozattal elfogadta. 

A koncepció a város jövőképét két változatban terjesztette elő. A társadalmi viták lezárása 
után Békéscsaba polgárai a II. változatra szavaztak. A Közgyűlés ennek ellenére az I. 
változat mellet döntött. 
A kialakult helyzetben véleményünk szerint városunk szempontjából a városfejlesztési 
koncepció II. jövőkép szerinti átdolgozása jelenthetett megoldást. Ebben a változatban a 
fejlesztések, ezen belül az uniós támogatások hatásai közvetlenebb módon és gyorsabban 
jelentkeznének városunk polgárainak mindennapjaiban. 

Az aktualizált koncepcióban hangsúlyosabban kellett figyelembe venni az oktatási, 
egészségügyi és szociális területeket. Ez egyszerűen fogalmazva azt jelentette, hogy a 
vállalkozások munkahelyteremtésének elsődlegessége és az infrastrukturális beruházások 
fontossága mellett a direktebb, mindenkinek kedvezőbb életvitelt biztosító programokat is 
előtérbe kellett helyezni. 

Ebben a humánabb szemléletű változatban a fejlesztések jelentős hányadának, ezen belül 
kiemelten az uniós támogatásokból finanszírozott programok hatásai közvetlenebb módon 
és gyorsabban jelentkeznek majd városunk polgárainak mindennapjaiban. 

Döntő fontosságú szempont volt a felzárkóztatásra fordítható (uniós) többletforrásoknak a 
város érdekeinek leginkább megfelelő célrendszer mentén történő felhasználása.  

A 2006-2010. ciklus gazdasági programját a helyzetelemzés megállapításaira támaszkodva 
és az aktualizált városfejlesztési koncepcióban megfogalmazott célkitűzések valamint a 
jogszabályokban előírt alapelvek figyelembevételével határoztuk meg.  
Az aktualizált városfejlesztési koncepció alapján a következők szerint rögzítettük a 
gazdálkodási és fejlesztési alapelveket: 

Gazdálkodási alapelvek 

- Finanszírozási prioritások 

Folyamatosan biztosítani kell a működési kiadások prioritását, a hivatali feladatellátás és az 
intézmények zavarmentes működésének pénzügyi feltételeit, a korábban vállalt pénzügyi 
kötelezettségek teljesíthetőségét, megfelelő tartalékok képzését, valamint a fejlesztési 
feladatokon belül a folyamatban lévő beruházások és felújítások elsődlegességét. 

- Felelős vagyongazdálkodás 

A program egyik célja a város vagyonának a gyarapítása. A fejlesztéseknél egyedileg is 
kimutathatónak kell lennie a vagyonhasznosítás pozitív mérlegének.  

Érvényesíteni kell a „forgalomképes vagyonért-forgalomképes vagyont” elv alkalmazását, 
ami azt jelentheti, hogy az ingatlanértékesítésből származó bevételt csak a gazdaságélénkítést 
szolgáló vagyonelem bővítésére használjuk fel, amely lehet ingatlanvásárlás, vagy pályázati 
önerő. 

Fejlesztési alapelvek 
A fejlesztési alapelvek mind a fejlesztési célok kitűzésekor, mind pedig a konkrét fejlesztések 
tervezésekor és megvalósításakor meghatározóak legyenek. Ezek az alapelvek legyenek 
iránymutatóak akkor is, amikor a rendelkezésre álló forrásoknak a különböző lehetőségek 
közötti elosztásáról kell döntést hozni. 
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- Hatékonyság  

A fejlesztéseknek számszerűsíthető, mérhető indikátorok mentén összességében magasabb 
hatékonyságot kell biztosítaniuk az adott területen, mint a kiindulási állapot. A hatékonyságot 
az egyes fejlesztések tágabb kontextusában szükséges vizsgálni. A kötelezően ellátandó és az 
önként vállalt önkormányzati feladatok esetén is törekedni kell az anyagi, környezeti és 
humán erőforrások minél hatékonyabb felhasználására. 

- Fenntarthatóság 

A fejlesztéseknek környezetvédelmi és gazdasági szempontból is hosszútávon 
fenntarthatónak kell lenniük. Az önkormányzat kötelező feladatait szintén a fenntarthatóság 
maximális figyelembevételével kell ellátni. 

Térségi - regionális hatás 

A kiválasztás során előnyt élveznek azok a projektek, melyek Békéscsaba érdekeinek 
maximális kiszolgálása mellett a térség/régió más szereplőire nézve is pozitív hatással bírnak. 
Prioritást élveznek a Közép-Békési Centrum keretében megvalósítható fejlesztések. 

A gazdasági programban az alapelvek figyelembevételével részletesen meghatároztuk a 
fejlesztési elképzeléseinket a következő területeken:  

• Munkahelyteremtés, foglalkoztatás 
• Befektetés-támogatási politika, gazdaságfejlesztés  
• Intézményi feladatellátás 

o Óvodák 
o Általános iskolák 
o Gimnáziumok 
o Szakképzés 
o Kollégiumok 
o Pedagógiai Szakszolgálat 
o Ifjúságpolitika 
o Egészségügy 
o Szociális ellátás 
o Az intézmények építési, felújítási, átalakítási szükségletei 

• Közigazgatás 
• A polgármesteri hivatal szervezeti struktúrája 
• Elektronikus közigazgatási szolgáltatások 
• Helyi adópolitika 
• Vagyoni ügyek 
• Városfejlesztés 
• Környezetvédelem 
• Helyi közlekedési infrastruktúra 
• Társadalmi és térségi kapcsolatok 

A program megfelelő alapot nyújtott az éves költségvetési koncepciók kidolgozásához. 

A program elfogadását követő legsürgősebb gazdálkodási feladatok voltak: 

Meghatározó volt számunkra, hogy az Új Magyarország fejlesztési terv keretében 
milyen összegű felzárkóztatási többletforráshoz jutunk a központi operatív 
programokból. Ez legalább annyira függött az Önkormányzat által benyújtott 
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pályázatok ötletességétől, minőségétől és mennyiségétől, mint a helyi vállalkozások 
hasonló tevékenységétől. 
Szép terveink lehettek, de a megvalósításukhoz szükséges pénzügyi forrásokhoz csak az uniós 
támogatásokból juthattunk.  

Tudomásul kellett vennünk, ha nem sikerül maximálisan kihasználni a kínálkozó lehetőséget, 
akkor belátható időn belül erre már nem kerülhet sor. Tisztában voltunk azzal, hogy az uniós 
támogatásokért versenyeznünk kell, és minden euróért meg kell harcolni.  

Rajtunk kívül senkinek nem állt érdekében, hogy Békéscsaba támogatásban részesüljön. 

A sikeres pályázatok benyújtásához kevés volt az idő, viszont rengeteg a tennivaló. 
Az Új Magyarország fejlesztési tervet ugyanis a kormány az önkormányzati választásokat 
követően már 2006. november végén benyújtotta az Európai Bizottságnak, megnyitva ezzel a 
pályázatok benyújtásának lehetőségét. 

 

II. A legjelentősebb fejlesztési területeket célkitűzéseinek összefoglalása, a célkitűzések 
megvalósításának értékelése, az előző ciklusban megvalósult és az előző ciklusból áthúzódó, 

folyamatban lévő fejlesztések 
(A 2006-2010.-ig terjedő időszak gazdasági programjának V. Fejezet 2. pontjában 
megfogalmazott fejlesztési elképzelések részletes értékelésével a következő szerkezetben: 

- eredeti fejlesztési program 
- a ciklusban felvett új projektek 
- véglegesen elmaradt programelemek 
- a 2006-2010. ciklusban megvalósuló projektek 
- a 2010-2014. ciklusra áthúzódó, folyamatban lévő projektek!) 

A 2006-os választások óta jelentős lépéseket tettünk a város fejlődése érdekében az 
infrastruktúrafejlesztés, a helyi vállalkozások támogatása, a munkahelyteremtés, az 
egészségügy, az oktatási- kulturális és szociális tevékenység fejlesztése, a közigazgatási 
modernizáció és nem utolsó sorban a költségvetési gazdálkodás, ezen belül a 
vagyongazdálkodás területén. 

1. Munkahelyteremtés, foglalkoztatás elősegítése       

Eredeti célkitűzések 
Bár a város legnagyobb foglalkoztatója, intézményein keresztül az önkormányzat, a 
munkahelyek megőrzésében és újak létrehozásában közvetlen szerepet a vállalkozói 
szektornak kell betöltenie, ehhez az önkormányzat a keretfeltételek megteremtésével, kedvező 
üzleti környezet kialakításával tud hozzájárulni. Az önkormányzat kiemelten támogatja a 
munkahelyteremtő beruházásokat, aktívan lobbizunk a bezárt élelmiszeripari üzemek 
újraindításáért, sorsukat folyamatosan figyelemmel kísérjük.  

Markáns szerepet szánunk a szakképző iskolák, az önkormányzat és a gazdaság kapcsolatában 
a Térségi Integrált Szakképző Központ mellett működő szakmai tanácsadó testületnek abban, 
hogy a szakképzés kimenete minél nagyobb mértékben fedje le a vállalkozások bemeneti 
igényeit. A több mint 3000 békéscsabai munkanélküli továbbképzése, átképzése érdekében 
képzési programokat indítunk a Békés Megyei Munkaügyi Központ jogutódaként létrehozott 
Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központtal és a Békéscsabai Regionális Képző Központtal 
együttműködve. Folyamatosan konzultációkat tartunk a városban működő vállalkozásokkal, 
felmérjük munkavállalóik kompetenciáival szemben támasztott elvárásaikat. A képzési 
programoknál jelentős európai uniós forrásokra támaszkodunk.  
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A kamarákkal és vállalkozói érdekképviseletekkel közösen törekszünk arra, hogy a 
vállalkozásokhoz eljussanak a legfrissebb európai uniós és pályázati információk. Pályázataik 
elkészítésében, projektjeik menedzselésében szintén segítséget nyújtunk. 

A vállalkozásokkal az önkormányzat korrekt, de a jogszabályokban előírtaknak mindenkor 
érvényt szerző hatóságként, de egyúttal szolgáltató partnerként is példamutató viszonyt alakít 
ki. Ebben kiemelkedően fontos a Polgármesteri Hivatal munkatársainak hozzáállása és 
szaktudása. 

A humánpotenciál fejlesztés területén az oktatás korszerűsítésére, ezen belül a 
munkaerőigény és a szakképzés összehangolására, a sportolási és kulturálódási lehetőségek 
szélesítésére valamint az „intelligens város” fejlesztésére kell nagyobb gondot fordítani.  

A munkanélküliség mérséklése szempontjából munkaerőigény és a szakképzés 
összehangolásán belül kiemelten fontosnak kell tekinteni a nem gimnáziumban 
továbbtanuló, tankötelesek szakképzésnek speciális megközelítését. 
(Az ÁSZ 2010. évi célvizsgálata szerint szükséges lett volna a felnőttképzés irányának és 
fejlesztési ütemének részletezése is.)  

 

 

 

A célkitűzések megvalósítása 
A munkahelyteremtési célkitűzéseink teljesítését jelentősen hátráltatták a szakszerűtlen 
kormányzati intézkedések és jelentősen hozzájárultak a foglalkoztatási (munkanélküliségi) 
mutatók romlásához, annak ellenére, hogy Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 
mindig is kiemelt figyelmet fordított a városban működő munkahelyteremtő foglalkoztatók 
támogatására. 

Az uniós szabályokkal összhangban indítottuk el többek között a „foglakoztatás érdekében 
nyújtott” támogatási programot, illetve legutóbb a „képzési támogatási programot”, amit 
valamennyi esetben egyeztettünk az illetékes hatósággal. Már ezen támogatási programok 
keretében részesült önkormányzati támogatásban a Budapest Bank Nyrt. is, amely a 2006. 
évtől kezdődően közel 650 munkahelyet hozott létre a Békéscsabán megvalósított 
bankműveleti központjában.  

A nagyfoglalkoztatók közül szintén az EU szabályainak megfelelően részesítettük „de 
minimis”, azaz csekély összegű támogatásban az INTERWARE Zrt-t is, amely már több mint 
40 főt foglalkoztat a békéscsabai telephelyén, ezen támogatást is a Pénzügyminisztérium 
engedélyezte. 

A nagyfoglalkoztatók esetében a Budapest Bank Nyrt. támogatási programját tekintettük és 
tekintjük a jövőben is kiindulási alapnak, ennek megfelelően azon gazdálkodó szervezeteket, 
amelyek legalább 5 éves időtartamra új békéscsabai munkahelyeket teremtenek, Békéscsaba 
Megyei Jogú Város Önkormányzata a továbbiakban is 200.000,- Ft/munkahely mértékben 
kívánja támogatni, összhangban a vonatkozó európai uniós jogszabályokkal. 

Ezen kívül természetesen minden lehetséges eszközzel törekedtünk a munkahelyek 
megőrzésére, a munkanélküliség növekedésének megállítására, majd mérséklésére. 

Foglalkoztatás bővítő beruházások 2006-2009. közötti időszakban 

           Budapest Bank Bankműveleti Központ Békéscsaba                             700 fő 
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Tondach új üzemcsarnok építése                                                                 60 fő 
Mondi új üzemcsarnok                                                             12 fő 
Északi Járműjavító                                                          50-60 fő 
Kner Packaging                                                                                            20 fő 
Csaba Center új szárnyában létesült üzletek                                           kb.30 fő 
Praktiker áruház megnyitása                                                                    kb.40 fő 
Stop Shop üzletek nyitása                                                         kb.30 fő 
 
Csabahús Kft.                                                                                20fő 
Interware                                                                            40fő 
Új bankfiókok nyitása (Volksbank, Unicredit Bank)                            kb.50 fő 
 

         Összesen:                                                                              Kb. 1000 új munkahely
 
 

A közmunka program keretében történő foglalkoztatás (munkahelyteremtés) adatait a 
szociális célkitűzések értékelésénél mutatjuk be. 

 

 

 

 

 

2. Befektetés-támogatási politika, gazdaságfejlesztés 

Eredeti célkitűzések 
A befektetés-ösztönzés infrastrukturális feltételeinek alapköve, a térség egésze közúti 
elérhetőségének javítása, ezért az M44 gyorsforgalmi út megépítésére égető szükség van. A 
többi érintett önkormányzattal együtt aktív lobbi tevékenységet folytatunk a gyorsforgalmi 
útért. 

A befektetések ösztönzése és magasan kvalifikált munkaerő képzésének a segítése érdekében 
kapcsolatot tartunk a Tessedik Sámuel Főiskola Gazdasági Főiskolai Karával és más 
képzőintézetekkel. 

Proaktív befektetés-ösztönzési programmal ajánljuk ki a bel- és külföldi befektetőknek a 
város ingatlan-portfolióját, üzleti és képzési lehetőségeit. Hazai és nemzetközi befektetői és 
kereskedelmi vásárokon ismertté és vonzóvá tesszük Békéscsabát. 

A Békéscsabán belüli infrastruktúra az elkerülő út megépítésével új, zöld- és barnamezős 
befektetési potenciállal bővült, ahová termelő-kereskedelmi-szolgáltató tevékenységet végző 
vállalkozásokat várunk. Az Északi Iparterületen található önkormányzati telkeken (majd azok 
bővítésével újabb területeken) kiépítjük az alapinfrastruktúrát és elindítjuk a logisztikai, ipari 
központot. Ezt az elképzelésünket összehangoljuk a vasúti fővonal fejlesztésével is. 

Ipari-kereskedelmi hasznosítás alá vonjuk az elkerülő út – Szarvasi út - 120-as vasúti fővonal 
által határolt (delta) területet, kezdeményezzük az ipari parki címre jogosult terület 
kiterjesztését az Almáskerti Ipari Parkon kívülre is. Az Almáskerti Ipari Park még szabadon 
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álló területeinek egy részén a Kétegyházi úti, időközben megtelt inkubátorház bővítését 
hajtjuk végre. Szintén itt kapnak helyet és támogató szolgáltatásokat az – elsősorban 
élelmiszeripari - innovációt folytató vállalkozások. 

Barnamezős beruházások potenciális helyszíne a Kétegyházi út és a Gyár utca menti 
iparterület (Hűtőház, Tejgyár, Barnevál) lehet. 

Ennél a fejezetnél törekszünk az előbbiekkel több ponton összefüggő turizmusfejlesztés 
során annak „húzóágazatainak” meghatározására is, mivel a turisztikai fejlesztések többsége 
magántőke befektetéseket feltételez. A régió településein a vonzerő-adottságok többsége 
önmagában jelentős egyedi vonzást nem képvisel, ezért a versenyképes kínálat kialakításához 
az egyes adottság-elemek összekapcsolásával „termékcsomag / programcsomag” összeállítása 
szükséges.  

Mivel hiányzik az egész évben vagy az év nagy részében élvezhető, elsőszámú vonzerő 
Békéscsabán, szükséges egy új, a turisták számára vonzó attrakció kitalálása, amihez a 
meglévő adottságokat és vonzerő elemeket turisztikai termékké, kínálattá kell fejleszteni.  

Ilyen lehet az ötlet szintjén már meglévő „Kolbászutca”, „Kolbászudvar”, megteremtve annak 
a lehetőségét, hogy Békéscsabán egész évben lehessen csabai kolbászt venni, sült kolbászt 
enni, disznóvágást szervezni. 
További turisztikai projektek között kiemelkedő a jaminai vízi paradicsom nagyprojekt, 
melynek első ütemeként a horgászfalut 100%-ban városi önkormányzati tulajdonú területen 
tudjuk megvalósítani. Rendbe tesszük a pósteleki kastélyparkot és visszaállítjuk a korábbi 
kedvelt kirándulóhely népszerűségét. A városban jelenleg nem áll rendelkezésre megfelelő 
színvonalú és befogadóképességű konferenciaközpont, ezért a Ruhaipari Szakközépiskola 
felszabaduló oktatási és kollégiumi épületeiben kialakítjuk azt. Békéscsaba és Közép-Békés 
természeti értékeire alapozva gyalogos, vízi, kerékpáros és lovas ökoturisztikai 
túraútvonalakat építünk ki az Élővíz-csatorna mentén. A sportturizmus bővítésének egyik 
kiemelt projektje a lőtér nemzetközi szintű létesítménnyé fejlesztése lehet. 

A legfontosabb kommunikációs és marketing feladat egy marketing stratégiai és cselekvési 
terv készítése, amelyben számba kell venni a térség adottságait, kínálati potenciálját, 
erősségeit, gyengeségeit, fel kell tárni a településről kialakult imázst, értékelni kell az eddigi 
marketing tevékenységet – szükséges változtatásokat megtenni. 

A gazdaság fejlesztését befektetés ösztönzéssel, vállalkozás barát közigazgatási környezettel, 
kormányzati-, regionális- és Közép-Békési kistérségi együttműködéssel kell elősegíteni.  

A fejlesztések törvényes, átlátható és hatékony lebonyolításáért való felelősség előtérbe 
helyezése mellet biztosítani kell a helyi vállalkozások közreműködésének maximális 
lehetőségét. 

A célkitűzések megvalósítása 
A befektetés ösztönzés infrastrukturális feltételeinek javítása céljából a gazdasági programban 
megfogalmazott M44-es gyorsforgalmi út megépítését országgyűlési képviselőink 
közreműködésével is, továbbá a megyei önkormányzat koordinálásával folyamatosan 
szorgalmaztuk, további önkormányzatok bevonásával rendszeresen megvitattuk az M44-es 
gyorsforgalmi út előkészítő munkáit hátrányosan befolyásoló központi intézkedéseket. Ennek 
ellenére az M44-es ügye holtpontra jutott, forráshiányra hivatkozva a korábbi kormány 
leállította a Kondoros – Tiszakürt közötti szakasz előkészítési munkálatait is. Jelenleg az a 
veszély fenyeget, hogy lejárnak a már érvényes „engedélyes tervek” is. 
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Szorosan együttműködtünk 160 km/óra sebességű vasúti fővonal korszerűsítésének 
előkészítésében a MÁV-val és a Nemzeti Infrastruktúrafejlesztői Zrt.-vel, e beruházás 2011 
közepén éri el a város közigazgatási területét. 

Támogattuk a főiskola egyetemi integrációját. 

Bel-, és külföldi befektetőknek bemutattuk a város befektetési lehetőségeit (Reevolutio 
kiállítás Budapest, 2008. szeptember 14-16. Arad Expo 2009, Kínai befektetői konferencia 
Budapest 2009), az ITDH adatbázisában magyar és angol nyelvű ingatlan adatlapokat 
frissítünk folyamatosan, az ITDH befektetői megkereséseire folyamatosan kiajánljuk 
befektetési lehetőségeinket (30-50 db/év). Békéscsaba Megyei Jogú Város angol nyelvű 
projekt gyűjteményt tartalmazó befektetői tájékoztató kiadványa elkészült 2009-ben, 
testvérvárosi kapcsolatépítés alkalmával, illetve egyéb rendezvényeken, tárgyalásokon 
rendszeresen átadásra kerül a projektgyűjtemény. Ingatlanjainkkal megjelenünk az 
ingatlanforgalmazás egyéb területein is (pl. www.ingatlan.com).  

A 2010. évi költségvetési rendeletünkben támogatást biztosítunk a Barnevál és a Hűtőház 
újraindításához, a Hűtőház létesítés előkészítése folyamatban van.  

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzati Közgyűlése 2008 szeptemberében döntött 
vállalkozásfejlesztési célelőirányzat létrehozásáról, mellyel a helyi mikro-és 
kisvállalkozások működéséhez kíván segítséget nyújtani.    
A célelőirányzat a helyi vállalkozások által befolyt adókból különít el költségvetési évenként 
meghatározott összeget egyéni vállalkozók, mikro-és kisvállalkozások vissza nem térítendő 
támogatására.  

Két terület támogatható a program keretében. Az egyik a munkahelyteremtés, ahol „+1 fő 
munkaerő” felvétele esetén a vállalkozás az új – békéscsabai lakhelyű - alkalmazott bérének 
járulékait 12 hónapon keresztül megkaphatja az önkormányzattól továbbfoglalkoztatási 
kötelezettség nélkül.  

A másik pályázati kör a vállalkozások eszközbeszerzéseit finanszírozza maximum 1 millió 
forint mértékben, de legfeljebb a nettó bekerülési érték 50%-áig. A vállalkozásfejlesztési 
célelőirányzat megteremtésével a város eddig mintegy 168 vállalkozás fejlesztéséhez járult, 
illetve járul hozzá. A pályázati lehetőség nagy érdeklődést váltott ki a vállalkozások körében.  

 

A 2008. évi 22 db nyertes pályázatból 19 vállalkozással kötöttünk szerződést 10.469.919,- Ft 
összegű támogatásról, 16 vállalkozás teljesítette már a vállalásait, a további 3 teljesítése 
rendben folyik (foglalkoztatás folyamatban van).  

A 2009/1-es pályázatból 43 db támogatási szerződés került aláírásra 24.681.345,- Ft összegű 
támogatásról, 17 elszámolása már meg is történt, 13 fő foglalkoztatása pedig folyik a további 
nyertes pályázóknál.  

A 2009/2 pályázati körben az október 9-i határidőre 43 db pályázat érkezett, melyből 34 db 
volt támogatható 19.231.988,- Ft összegben.  

2010-ben 65 db pályázat érkezett és 40 349 935,- Ft  összegű támogatást ítélt meg a 
bizottság.  
A támogatás a négy pályázati kört figyelembe véve 37 pályázó új munkahely létrehozására, 
143 pályázó eszközfejlesztésére adott lehetőséget, mellyel összesen 227.424.792,- Ft-os 
beruházás valósulhat meg a városban. 

Dél-alföldi Operatív Program keretében az „Ipari területek, ipari parkok és vállalkozói 
inkubátorházak infrastrukturális fejlesztése” (DAOP-2009-1.1.1/A) kiírás keretében az 

http://www.ingatlan.com/
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önkormányzat pályázatot nyújtott be az Északi Ipartelep infrastruktúrájának fejlesztése és 
egy 3000 m2-es üzemcsarnok építése céljából. A projekt teljes költsége 593 millió Ft, amely 
fejlesztés 250 millió Ft támogatás mellett valósulhat meg. A projekt megvalósításának 
határideje 2011. június 30. Az infrastruktúra kiépítésének munkálatai folyamatban vannak, 
hamarosan elkezdődik a csarnok építése is.  

Inkubátorház létrehozása a Békéscsaba Almáskerti Ipari Parkban  
(a DAOP-1.1.1/A-09 pályázat keretében) 
Az önkormányzati tulajdonú Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft. 1994. óta működtet 
inkubátorházat Békéscsabán. A jelenlegi Inkubátorházat hét vállalkozással és 1.500 m2 
bérbeadásával kezdtük működtetni. Hét fejlesztési ütemen keresztül jutottunk el a kb. 6.000 
m2 bérbe adott terület hasznosításáig. A vállalkozások száma jelenleg az inkubátorházban 36. 
Az itt helyet kapó kis cégek hozzávetőleg 250 főnek adnak munkát.  

Dél-alföldi Operatív Program keretében az „Ipari területek, ipari parkok és vállalkozói 
inkubátorházak infrastrukturális fejlesztése” (DAOP-2009-1.1.1/A) kiírás keretében 
benyújtott pályázata eredményeképpen, az önkormányzat 100 %-os tulajdonában álló 
Vállalkozói Centrum Kft ezúttal az Almáskerti Ipari Park területén az Inkubátorház bővítésére 
kerülhet sor. Az épület és a közművesítés együtt mintegy 200 millió Ft-ba kerül, ehhez 50 %-
os támogatással, 107 millió forintot nyert. 

A projekt célja az ipari park 3.000 m2-es telkén egy 930 m2 beépített alapterületű inkubátor 
csarnok felépítése. Az új inkubátorcsarnok 4 vállalkozásnak nyújthat korszerű telephelyet és 
szolgáltatásokat. A tervezett beruházás kapcsán az új Inkubátorház mintegy 773 m2 bérbe 
adható területtel rendelkezik majd.  

A projekt teljes költsége 107,5 millió Ft. A támogatás mértéke 49%, azaz 52,7 millió Ft.  

A projekt hosszú távú célja a település gazdasági szereplőinek,  elsősorban a 
kisvállalkozásoknak a támogatása, akik ezáltal növekednek, munkahelyet teremtenek és 
elősegítik a helyi gazdaság fejlődését. Közvetlen cél egy modern infrastruktúra megteremtése, 
amely a tervezett minőségben nem áll rendelkezésre a városban, ill. az ipari parkban. A 
betelepülő kisvállalkozásoknál 10-40 fő munkahely is teremtődhet. 

 
 
 
Az Almáskerti Ipari Park területi megoszlása az elmúlt 4 évben: 
 

2006 2006 
Nagysága 

(ha) 

2009 
Nagysága (ha 

1. Összterület 19 19 
2. Hasznosítható terület  17 17 
3. Betelepített terület 14 16 
4. Hasznosítható szabad terület (2-3) 3,3 1 

 
 
 
 
Az ipari park betelepült vállalkozásainak összesített adatai: 
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2006  

Működő 

2009 

Működő Növekedés 
Nagyság (ha) 8,4 13,92 5,52 
Számuk (db) 8 12 4 
Foglalkoztatottak 
(fő) 

288 331 43 

Beruházási érték (M 
Ft) 

2 400 3.844 1444 

Árbevétel (M Ft) 7 126,7 8.904 1777,3 
Exportarány (%) 7 10,54 3,54 

 

A Dél-alföldi Operatív Program (DAOP-2007-2.1./.C.) Versenyképes turisztikai termék 
fejlesztése - Békéscsabai rendezvények infrastrukturális fejlesztése – keretében Fesztivál 
Színpad beszerzésére került sor. 

Békéscsaba nemcsak helyi, hanem országos és nemzetközi jelentőségű, Dél-kelet 
Magyarország turisztikai arculatát megalapozó nagyrendezvények házigazdája (42 
rendezvénynap/év). A rendezvények lebonyolításához szükség volt egy EU-s 
követelményeknek megfelelő színpadra, amit eddig bérelni kellett. 

A beszerzéssel növekszik Békéscsaba turisztikai vonzereje, ennek köszönhetően emelkedik a 
városba látogató vendégek száma. A költséghatékony és minőségi szolgáltatásnak 
köszönhetően bővül a város turisztikai programkínálata. Lehetőség nyílik új, vonzó tartalmú 
rendezvények szervezésére és a már működő, bejáratott programok időbeni és tartalmi 
kibővítésére. A mobilszínpad a legmagasabb minőségi követelményeknek is megfelel, ezáltal 
lehetőség nyílik nagyobb volumenű előadások, produkciók befogadására. Abban az 
időszakban, pedig amikor Békéscsabán nincs szükség a színpadra, akkor más településeknek 
bérleti formában a rendelkezésére lehet bocsátani. 

A beszerzés összköltsége: 26,4 millió Ft, 13,2 millió Ft (50%) támogatási összeggel. 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2009. decemberben engedélyezte 
a Kalandpark alapinfrastruktúra kiépítésének megkezdéséhez a 684/2008. (XII. 18.) 
közgyűlési határozat szerint vállalt saját forrás - kötelezettségvállalással nem terhelt - összegét 
felhasználni, és egyben felhatalmazta a polgármestert az alapinfrastruktúra kiépítéséhez 
szükséges közbeszerzési eljárás megindítására. 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése továbbá felhatalmazta a 
polgármestert arra, hogy a Kalandpark teljes akcióterületére vonatkozóan (I., II. ütem) a 
terveket átdolgoztassa és a beruházás megvalósítására készítsen elő egy a 
költséghatékonyságot is szem előtt tartó kiemelt projektet, amelyet az előkészítés után az 
önerő biztosítása céljából terjesszen a közgyűlés elé. 

A kiemelt projekt tartalmi elemei: alapinfrastruktúra kiépítésének folytatása, erdei tó, színpad 
és nézőtér, közösségi épület és közösségi tér, sétányok (csökkentett tartalommal az eredeti 
tervekhez képest), fogadóépület (csökkentett műszaki tartalommal az eredeti tervekhez 
képest), állatsimogató, kanopi pálya, akcióterületek (12 db hőlégballon leszállóhely), parkoló 
és utak, kolbászfalu, rendezvénycsarnok, rendezvénytér és sátrak, kolbászház. A kiemelt 
projekt előzetesen becsült költsége: 1,5 milliárd forint. 
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A turisztikai fejlesztések sorába tartozik a belváros rehabilitációját szolgáló projekt is, 
melyről jelen dokumentum későbbi fejezeteiben szólunk. 
 

Az Önkormányzat gazdaságfejlesztési tevékenységének külső megítélése 
Békéscsaba, négy másik településsel együtt különdíjat vehetett át a Befektetőbarát 
Településekért Programban nyújtott kiváló teljesítménye elismeréseként. 

A Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium és az ITD Hungary által koordinált 
Befektetőbarát Településekért Program célja, hogy az önkormányzatok szakemberei egyéni 
segítséget kapjanak ahhoz, hogyan fejleszthetik településüket versenyképes befektetési 
helyszínné. A program 2009 februárjában indult 44 önkormányzat részvételével. A résztvevő 
önkormányzatok közül 21 készített befektetés ösztönző stratégiát, 31 település pedig közös 
honlapot hozott létre befektetési kínálatuk bemutatására. A stratégiák elkészítéséhez és a 
közös marketing megjelenés létrehozásához a települések egy több lépcsős képzési folyamat 
során jutottak el. Munkájukat a Magyar Befektetési és Kereskedelemfejlesztési Ügynökség 
szakemberei segítették. A képzési szemináriumokon többek között a települések 
megismerhették a befektetők rendkívül összetett döntési szempontjait a befektetési helyszín 
kiválasztása során, összegyűjtötték azokat a helyi adottságokat, amelyre alapozva felkelthetik 
a külföldi befektetők érdeklődését térségük iránt. 

A záróeseményen Békéscsaba a programban való kiemelkedő teljesítményéért Varga István 
volt gazdasági minisztertől különdíjat vehetett át. A programban résztvevő települések 
jogosultak a "Befektetőbarát" minősítő jelző és logó használatára. 

2009-ben az E-GO díj „Nagyvárosi és fővárosi kerületi” kategóriájában Békéscsaba nyerte el 
a megtisztelő első helyet, megelőzve a korábban több díjat nyert Kecskemétet és 
Székesfehérvárt. A felmérés a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége és a TÁRKI 
közös kutatásának eredményeként indult el 2005-ben, azóta minden évben elkészül, az 
elismerést a legjobb és leghasznosabb honlapokat üzemeltető önkormányzatok érdemelik ki.  

 

A Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács 2009 szeptemberében döntött a „Régió Nívódíj” 
megalapításáról. A nívódíj célja: a régió mintaértékű projektjeinek megbecsülése, szélesebb 
körben történő népszerűsítése. A DARFT a nívódíj megalapításával hagyományt kíván 
teremteni, amely részeként minden évben díjazná a nívódíj szellemiségéhez illeszkedő 
projekteket.  

Díjazási kategóriák:  

• Helyi közösség munkahelyteremtésében kiemelkedő helyi vállalkozás 
• Civil közösségként a régió értékeinek ápolásáért 
• Fejlődő település – az ötletektől a megvalósításig 

Békéscsaba Megyei Jogú Város a DARFT által létrehozott Kuratórium javaslata alapján a 
DARFT 2010. március 17-i döntése értelmében a „Fejlődő település – az ötletektől a 
megvalósításig” kategóriában regionális nívódíjat kapott.  

A DARFT a nívódíjjal elismerte Békéscsaba Megyei Jogú Város elmúlt években kifejtett 
azon erőfeszítéseit a város egészének fejlesztése érdekében, melyek az alábbiakban 
foglalhatóak össze:  

Békéscsaba Megyei Jogú Város 2006-ban megfogalmazott gazdasági programja a 
hatékonyságot, fenntarthatóságot, felelős vagyongazdálkodást, a város térségi hatását 
fogalmazta meg alapelvei között. Az elmúlt időszak fejlesztései ezen alapelvek mentén 
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egyrészt a lakosság élhetőbb körülményeinek kialakítását, másrészt pedig a 
munkahelyteremtést, a befektetőbarát település kialakítását célozták.  

Ezen célok megvalósítása érdekében a város többek között saját anyagi forrásaival támogatja 
a helyi kkv-k munkahelyteremtő beruházásait, integrált ügyfélszolgálati rendszert működtet, 
2009-ben pedig különdíjat vehetett át az NFGM és az ITDH által koordinált Befektetőbarát 
Településekért Programban.  

Az IR Consulting kutatást végzett a megyei jogú városok beruházásösztönző jogalkotási 
tevékenységéről. 

A kutatás során összeállítottak egy sorrendet, amely a városok tőkevonzó-képességének és 
jogrendszerének vizsgálata alapján értékelt adatokat hasonlítja össze. Ez a sorrend azt mutatja 
meg, hogy az adott városnak mennyire hatékony a jogrendszere, vagyis jogalkotási 
tevékenysége alapján mennyire vonzó a befektetők számára. 

Ebben a sorrendben Békéscsaba a 14. helyen végzett a 23 vizsgált településből. Végre 
elmondhatjuk, hogy van egy olyan sorrend, ahol nem az utolsók között kullogunk, 
hanem a dicséretes középmezőnyben helyezkedünk el, és ezt városunk fejlődését 
mérsékelt lelkesedéssel szemlélők is nyugodt szívvel elismerhetik. 

3. Intézményi feladatellátás 

Eredeti célkitűzések 

Óvodák 

A születésszám stagnálása, illetve az óvodáskorú gyermekek létszámának stabilizálódása 
következtében az óvodai szerkezet átalakításában jelentős változtatásra nem lesz szükség. 

Az óvodák további összevonása gazdasági szempontból jelentéktelen megtakarítást 
eredményezne, szakmai szempontból hátrányosan érintené a szolgáltatást igénybe vevőket. A 
békéscsabai óvodák szakmai munkája kiváló. A folyamatos megújulásuk, fejlődési 
lehetőségük biztosítása továbbra is fontos. 

Általános iskolák 

Az elkövetkező 4 évben a magasabb létszámú felsős évfolyamok (600-650 fő) kilépnek, 
helyükre az 520-540 fő átlaglétszámú korosztályok lépnek, ez újabb szervezési feladatokat ad 
a fenntartó számára, városrészenként át kell tekinteni az igényt, a kapacitást, s meg kell találni 
a legmegfelelőbb elhelyezési, szervezeti formát. 

Módosíthatja a kihasználtságot a Békéscsabai Kistérséghez tartozó települések általános 
iskolai oktatással kapcsolatos feladatainak részbeni átvállalása, kistérségi társulásban történő 
ellátása. 

A tornásztanulók oktatására kialakított rendszer tovább bővíthető. A közoktatási típusú 
sportiskolai oktatás bevezetésével más sportágak utánpótlás-nevelése is fejleszthető, 
intézményesíthető.  

Gimnáziumok 

A gimnáziumok képzési szerkezetében jelentősebb beavatkozás nem indokolt, kivétel ez alól 
a Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium, melynek kínálata átalakulás előtt áll: a 
2007/2008-as tanévben 9. évfolyamon egy új gimnáziumi osztály indítható nyelvi és 
informatikai specializációval, mely nyelvi előkészítő évfolyammal indul, képzése a 13. 
évfolyamon zárul. Felmenő rendszerben – először a 2007/2008-as tanévben 5. évfolyamra 
lépőknél – a 12 évfolyamos képzési idejű oktatás 8 évfolyamos általános iskolai és 4 
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évfolyamos gimnáziumi, a 13 évfolyamos képzési idejű oktatás 8 évfolyamos általános iskolai 
és 5 (nyelvi előkészítő) évfolyamos gimnáziumi szerkezetűvé alakul át. 

Szakképzés 

Elsődleges cél a város és térség gazdasági működését segítő szakképzési kínálat biztosítása, 
az ezt szolgáló, hatékonyan működő, rugalmas iskolarendszer kialakítása. Városi szinten 
tanulólétszám növekedés csak a szakképzés struktúrájának változása, a képzési idő 
meghosszabbodása miatt következik be. Az osztályszámok növekedése a jelenlegi 
teremkapacitásokkal megoldható. Új termek kialakítása csak speciális felszerelést igénylő 
tantárgyak esetében válhat szükséges. 

Jelenleg az egyik legfontosabb feladat, hogy a projekt zárása után a Közép-békési Térségi 
Integrált Szakképző Központ működése biztosított legyen. Ez a két fenntartó közötti további 
megállapodást igényli. 

A szakképzés hatékonyságának növelésére irányul a Békéscsabai Központi Szakképző Iskola 
és Kollégium létrehozása, mely 2007. augusztus 1-től három intézmény (Zwack József 
Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola, Trefort Ágoston Villamos- és Fémipari 
Szakképző Iskola és Kollégium, Kós Károly Szakképző Iskola) integrációjával alakul meg 

 

Kollégiumok 

A még önálló intézményként működő kollégiumok területi alapon a szomszédos iskolákkal 
egyesülnek. Segíteni kell az új szervezeti struktúra és kultúra kialakítását, a zökkenőmentes 
együttélés biztosítását. 

Pedagógiai Szakszolgálat 

Pedagógiai szakszolgáltatás az ESÉLY Pedagógiai Központ feladatellátásával valósul meg. 
Az intézmény feladata a pedagógiai szakszolgálati ellátás rendszerelvű fejlesztése, teljes 
városi tartalmi és strukturális lefedettség (korai fejlesztés, konduktív pedagógiai ellátás, utazó 
gyógypedagógus hálózat, logopédia, gyógytestnevelés, nevelési tanácsadás, tanulási 
képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottsági tevékenység) biztosítása, a sajátos 
nevelési igényű gyermekek és tanulók szükségleteinek megfelelő ellátási formák 
megteremtése, továbbfejlesztése, valamint az inkluzív szemléletű intézmények teljes körű 
szakmai segítése. 

A pályaválasztási tanácsadónak hangsúlyosabb szerepet kell betölteni az elkövetkezendő 
időszakban.  

A 2007-2010-ig terjedő időszakban fenntartói feladatként - a már működő rendszer 
fenntartása, a hatékony működés biztosítása jelentkezik. A működés tartalmi feltételeiként, a 
szakember ellátottság a jelenlegi létszámmal és felkészültséggel hosszabb távra biztosított. 
Aktualizálását a minden tanévben lefolytatott vizsgálati, illetve kontroll vizsgálati 
eredmények határozzák meg. 

Minden korosztály és ellátási forma esetén természetesen tekintetbe véve az eltéréseket és 
specialitásokat – kiemelt cél a gyermekek, tanulók harmonikus fejlődésének biztosítása, a 
továbbtanulásukhoz, munkába állásukhoz szükséges képességek, készségek ismeretek 
kialakítása, elsajátítása és a kialakult hagyományok, értékek megőrzése mellett a folyamatos 
fejlődés lehetőségének megteremtése. 



16  

Ifjúságpolitika 
Az ifjúsági szolgáltatások fejlesztésével átgondolt, jól szervezett, felesleges 
párhuzamosságokat elkerülő struktúrát hozunk létre, mellyel eredményes hatást lehet 
gyakorolni az ifjúsági korosztály életvezetésére, az oktatási időn és intézményen kívül 
alternatív megoldási lehetőséget lehet kínálni a szabadidő eltöltésére. Fejlesztéseink között 
szerepel ifjúsági közösségi tér működtetése, új közösségi terek létrehozása, ifjúsági 
játszóterek, játszóházak létrehozása, Városi Ifjúsági Fesztivál indítása, ifjúsági kedvezmény- 
rendszer kialakítása, valamint karrierműhely létrehozása is. 
Kiemelt ifjúságpolitikai célunk a részvételen alapuló helyi ifjúságpolitika fejlesztése, az 
ifjúsági kezdeményezések támogatása, az ifjúsági aktivitás erősítése. Az alábbi javaslatok a 
korosztály aktivitásának, véleménynyilvánításának, hatékony érdekképviseletének, 
motivációjának kialakítását szolgálnák: ifjúsági, ifjúsággal foglalkozó szervezetek 
létrejöttének, működésének, programjainak támogatása; egyházi ifjúsági szervezetek 
támogatása; önkéntes szolgálat, ifjúsági koncepció és cselekvési terv elkészítése.  

Egészségügy 
A szakmai minimumfeltételeknek minden intézményünk megfelel, ez egyébként a működési 
engedélynek is feltétele. 
Az egészségügyi alapellátásban feladat a gép-műszer állomány, valamint az önkormányzati 
tulajdonban lévő egészségügyi intézmények minőségi fejlesztése. A fekvőbeteg ellátásban 
célunk, hogy továbbra is minden szakma jelen legyen a Réthy Pál Kórházban. Az 
intézményen belüli párhuzamosságokat felülvizsgáljuk, az eszközbeszerzéseknél kiemelten 
támogatjuk azokat a műszereket, melyeket több szakma is tud használni. Az ágykapacitások 
rögzítése után az ellátás minőségének fejlesztése a legfontosabb feladat. A hatékonyabb 
feladatellátás érdekében elindítjuk az egynapos sebészeti ellátást, meghonosítjuk az ortopédiai 
sebészeti ellátásban a Joint Care rendszert. A járóbeteg ellátásban a folyamatos 
műszerfejlesztés mellett feladat az ellátás minőségének javítása, a várakozási, előjegyzési 
idők lecsökkentése. 
Együttműködésre törekszünk a gyulai súlyponti kórházzal, a párhuzamosságokat ki kívánjuk 
küszöbölni az ésszerűen vállalható keretek között. 

Szociális ellátás 

A közgyűlés a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatot, mint önálló jogi személyt 2005. 
december 31-i időponttal, jogutódlással megszüntette. Az intézmény által végzett feladatokat 
a Békéscsabai Kistérségi Gyermekjóléti és Családsegítő Központ látja el.  

További két szociális alap- illetve szakosított ellátást végző önkormányzati tulajdonú 
intézmény (Egyesített Szociális Intézmény és Csabai Életfa Kht.) feladatainak kistérségi 
szinten történő megszervezéséről 2007 első félévében döntés születik.  

A cél olyan ellátórendszer kialakítása, amely a fenntartó számára relatíve gazdaságosan 
üzemeltethető, mégis a lehető legnagyobb hatékonysággal bír. Szükséges az egyes fenntartók 
tevékenységének összehangolása. Ezzel a jelenleg is működő és a későbbiekben bevezetendő 
ellátási formák hatékonysági mutatói is nőhetnek.  

Az intézmények építési, felújítási, átalakítási szükségletei 

A feladatellátást szolgáló ingatlanok alapvetően rendezettek a célnak megfelelőek. 
Természetesen koruk és esetleges más eredeti funkciójuk befolyásolják állapotukat, 
megfelelősségüket. Intézmények átszervezésénél, épületkivonáskor szempont az is, hogy a 
megmaradó épületek minél jobb állapotúak, a feladathoz illeszkedőek legyenek, vagy 
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bővítéssel, átalakítással arra alkalmassá váljanak. Az épületek karbantartása, felújítása 
ütemezetten történik. 

A feladatellátáshoz kötelező eszközök és felszerelések meglétének felmérése megtörtént. 
Megállapítható, hogy intézményeink rendelkeznek az alapfelszereltséggel úgy bútorzatban, 
mint szemléltető, ill. az oktatáshoz szükséges eszközökben. Az esetleges hiányok rögzítésre 
kerültek, a fenntartó ütemtervet készített 2008-ig történő pótlásukra. Forrást az adott évi 
költségvetés biztosítja.  

Ezen túlmenően az oktatási intézményekben az eszközök fizikai és szellemi avuláson mennek 
keresztül, pótlásuk, korszerűsítésük folyamatos szükséglet. Kívánatos a lehetőségekhez képest 
minél szélesebb körben a tantermek multimédiás eszközökkel történő felszerelése, az 
informatikai hálózat bővítése, újabb szaktantermek kialakítása. 

A mindennapos testmozgás lehetőségének biztosítása a megfelelő tornatermek, sportpályák 
kialakítása, korszerűsítése óvodától a szakképzőkig szinte minden intézményben feladat. 
Iskolákban, óvodákban folyamatos feladat a játszótéri eszközök balesetmentesítése, cseréje. 

A felújítással, átalakítással érintett intézményekben a beruházások részévé kell tenni az 
akadálymentesítést.  

A szakszolgálati tevékenységek egy helyszínen történő biztosítását célul tűzzük ki. Ez 
munkaszervezési, gazdaságossági okokból és nem utolsósorban a szakmai hatékonyság 
szempontjából is kívánatos. A korai fejlesztés feladat-ellátási helyének megfelelő 
biztosításáról gondoskodunk.  

A kollégiumokban cél a kor igényeinek megfelelő elhelyezés kialakítása (kisebb hálók, 
tanulási feltételek javítása, közösségi terek biztosítása, a szociális kiszolgáló részek bővítése, 
a környezet otthonosabbá tétele), valamint, hogy minden kollégium rendelkezzen a 
sportolásra és mindennapi testedzésre alkalmas helyiséggel. 

Sport 

A sportlétesítmények esetén cél, hogy a város a jelenleg meglévő sportlétesítményeit – a 
lehetőségeihez mérten – karbantartsa, rendbe hozza, illetve a kor szellemének, elvárásainak 
megfelelően újakat építsen; a sport valamennyi területén tevékenykedők (szabadidősportot, 
versenysportot űzők, stb.) számára, valamint lehetőséget teremtsen a gazdaság-élénkítéshez 
(sportturizmushoz). Valamennyi sporttevékenység végzésének alapvető feltétele a 
létesítmény. A jó állapotban lévő tornatermek, csarnokok, pályák pozitívan hatnak a 
békéscsabai lakosokra, a sportolókra (gyermektől az élsportolóig, a lakossági sportot űzőkig).  

Sportlétesítményeink sokoldalú hasznosítása továbbra is feladat marad, kiemelve gazdaság-
élénkítő, sportturisztikai lehetőségeket: nagy nemzetközi rendezvények, edzőtáborok.  

Kultúra, közművelődés 

A fiókkönyvtárak szakmai működését a Megyei Könyvtár biztosítja, de helyzetük 
felülvizsgálatra szorul, mert a megyei könyvtár egyre csökkenő mértékben tud áldozni a 
könyv–, és folyóirat-állomány bővítésére, ezek egyre kevésbé felelnek meg a szakmai 
elvárásoknak és a használók igényeinek.  

A fenntartó több alkalommal felülvizsgálta a közművelődési intézmények integrált 
működésének lehetőségeit. Eredményeként megállapítható, hogy nem indokolt a jelenlegi 
szervezeti forma megváltoztatása, olyan minimális szak-alkalmazotti létszámmal működnek, 
hogy a további személyi „megtakarítás” egyes intézmények bezárásához, vagy a 
szolgáltatások jelentős szűküléséhez vezetne. Egyéb, fenntartási költségek adottak, ezeket 
épületkivonással lehetne mérsékelni, amely az előbb jelzett következménnyel járna. 
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A közgyűlés döntött az egyes városrészek közművelődési és egyéb közösségi célú 
feladataihoz szükséges feltételek biztosításáról. Folyamatban van a jaminai és a fényesi 
közösségi színterek biztosításának előkészítése.  

Megoldjuk városunk jeles képzőművészei hagyatékának méltó módon történő elhelyezését 
(Jankay Galéria végleges elhelyezése). Elindítjuk az Ifjúsági Ház és Általános Társaskör teljes 
rekonstrukcióját, a Stark Liget kialakítását, a környezet (udvar) kiépítésével újabb közösségi- 
kulturális terek kiépítését. Célunk a Kossuth tér mint történelmi főtér funkciójának 
visszaállítása, rendezvénytérré alkalmassá tétele. 

Szociális intézmények 

Az elmúlt években több telephely részleges, illetve teljes felújítása is megtörtént a szakmai 
feltételeknek való megfelelés érdekében. A jövőben elvégzendő felújítások a kivitelezési 
költségek nagyságrendjére való tekintettel csak külső források (pályázatok) bevonásával 
képzelhető el, a beruházás utáni fenntarthatóságot is szem előtt tartva.  

A kitűzött célok megvalósítása 
Az oktatási intézmények támogatása, fejlesztése a következő formában valósult meg: 

Az önkormányzati feladatok finanszírozási forrásainak évről-évre történő drasztikus 
elvonásával, a normatívák folyamatos módosításával esetenként bizonytalanná válhatott volna 
az intézmények működése is. Ennek ellensúlyozására az oktatási intézmények fejlesztése 
során az elérhető hazai és uniós pályázati támogatások maximális kihasználására törekedtünk 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009 decemberében pályázatot nyújtott be a 
Dél-alföldi Operatív Program keretében meghirdetésre került, a „Szociális 
alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése” című, 
DAOP-4.1.3/B-2009 azonosító számú pályázati felhívásra. 

A pályázati kiírás/komponens célja az 1997. évi XXXI. törvény (Gyermekvédelmi törvény) 
által nevesített gyermekjóléti alapellátások köréből a gyermekek napközbeni ellátását szolgáló 
bölcsődék férőhelyeinek bővítése, új intézmények létesítése és infrastrukturális feltételeinek 
javítása, a bölcsődei szolgáltatások fejlesztése. Kiemelt cél a bölcsődei férőhelyszám bővítése, 
ezért kizárólag kapacitásbővítést eredményező fejlesztések támogathatóak. 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata által benyújtott, „A Belvárosi és a Pásztor 
utcai bölcsőde fejlesztése és férőhelybővítése Békéscsabán” című, DAOP-4.1.3/B-09-2009-
0007 azonosító számú projekt összköltségvetése 165.953.899,- Ft, ebből 149.358.509,- Ft 
(90%) támogatás és 16.595.390,- Ft (10%) saját erő. Jelenleg folyamatban van a kivitelezési 
munkák előkészítése.  

A projekt keretében a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott 
Belvárosi és Pásztor utcai bölcsőde felújítása, infrastrukturális feltételeinek és a bölcsődei 
szolgáltatások színvonalának emelése, valamint férőhelyeinek bővítése valósul meg. A 
fejlesztés eredményeként a bölcsődei férőhelyek száma 130-ról 170 férőhelyre növekszik. A 
projekt hozzájárul a színvonalasabb gondozó-nevelő munka feltételeinek biztosításához és a 
kisgyermekes anyák munkaerőpiaci reintegrációjához. 

A projekt 2010. május 3. és 2011. április 29. között valósul meg. 

„Kompetenciák fejlesztése az óvodától az érettségiig Békéscsabán” címmel Békéscsaba 
Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008 decemberében, 114.000.000,- Ft támogatási 
igénnyel pályázatot nyújtott be a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében 
meghirdetésre került, a „Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – Innovatív 
intézményekben” című, TÁMOP-3.1.4/08/2 azonosító számú pályázati felhívásra.  
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Az Oktatási és Kulturális Minisztérium a projektet támogatásra érdemesnek ítélte, a 
támogatás mértéke az elszámolható költségek 100 %-a. A pályázat megvalósítási ideje: 2009. 
június 1. - 2010. szeptember 30. 

A projekt alapvető célja a sikeres munkaerő-piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész 
életen át tartó tanulás megalapozását szolgáló képességek fejlesztése és kompetencia alapú 
oktatás elterjesztése a magyar közoktatási rendszerben, ami hozzájárul a foglalkoztatási 
helyzet javításához. Ennek érdekében a pályázat a kompetencia alapú oktatás módszertanának 
és eszközeinek széleskörű elterjesztését célozza meg, a pedagógusok módszertani 
kultúrájának korszerűsítését, a tanulók képességeinek és kulcskompetenciáinak egyénre 
szabott fejlesztését és megerősítését, a rendszerben meglévő szelektív hatások mérséklésével, 
valamint az egyenlő hozzáférés és esélyegyenlőség szempontjainak érvényesítésével.  

A főpályázó Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata, a projekt keretében a következő 
intézmények részesülnek támogatásban:  

• Kemény Gábor Logisztikai és Közlekedési Szakközépiskola 25 millió Ft, 

• Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Diákotthon 25 millió Ft,  

• 2. Sz. Általános Iskola 25 millió Ft,  

• Szabó Pál Téri Általános Iskola 25 millió Ft,  

• a Lencsési Lakótelepi Óvoda telephelye és székhelye 7-7 millió Ft. 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010. februárjában pályázatot nyújtott be a 
Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetésre került, „A pedagógiai, 
módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése” című, TIOP-
1.1.1/09/1 azonosító számú pályázati felhívásra. 

A pályázati kiírás, konstrukció közvetlenül hozzá kíván járulni az IKT-val támogatott 1:1 (1 
diák/1 számítógép) oktatási környezet bevezetéséhez és elterjesztéséhez a közoktatásban. Az 
1:1 IKT-val támogatott környezet az IKT-val támogatott oktatás eszközrendszerének azon 
következő generációja, amelyben a frontális pedagógiai módszertan mellett a hangsúly az 
egyéni és egyedileg szervezett csoportos tanulási folyamatra helyeződik, és amely még 
hatékonyabban támogatja az egyéni tanulás képességének és a kooperatív technikák 
fejlesztését. A konstrukció hozzájárul a digitális oktatási tartalmak integrálásához a 
kompetenciafejlesztő oktatás alkalmazása során. A konstrukció keretében megvalósított 
infrastruktúrafejlesztés hozzájárul az elektronikus mérés-értékelés, valamint az oktatási 
adminisztráció elterjesztéséhez. 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata által benyújtott, „A pedagógiai módszertani 
reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése Békéscsaba iskoláiban” című, TIOP-
1.1.1-09/1-2010-0142 azonosító számú projekt tervezett összköltségvetése 71.093.741,- Ft. A 
támogatás mértéke 100%. A projekt támogatásban részesült. 

A projekt keretében a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott, 
TÁMOP-3.1.4/08/2. pályázati kiíráson támogatást nyert feladatellátási helyek (2. Számú 
Általános Iskola, Szabó Pál Téri Általános Iskola, Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű 
Általános Iskola és Diákotthon, Kemény Gábor Logisztikai és Közlekedési Szakközépiskola) 
számára IKT eszközök (24 db tanári laptop, 524 db tanulói laptop, 524 db tároló, 4 db router 
és 24 db WiFi Access Point) beszerzése valósul meg. 

A projekt tervezett kezdése 2010. június 1., tervezett befejezése 2011. március 1. 
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A Dél-alföldi Operatív Program (DAOP-2007-4.2.1/2/2F) „Alapfokú nevelés-oktatási 
intézmények és gimnáziumok infrastruktúrájának fejlesztése” című pályázat keretében 
kerül felújításra a 2. Számú Általános Iskola. 

A város központjában fekvő, több mint százéves múlttal és hagyományokkal rendelkező 
nyolc évfolyamos általános iskola épületének komplex felújításának támogatásáról a 
bírálóbizottsági döntés 2009. október 2-án megtörtént, a támogatási szerződés megkötése 
megtörtént, a kivitelezési munkálatok folyamatban vannak.  

A munkaterület ez év nyarán került átadásra a kivitelezőnek, munkálatok ezt követően 
azonnal megkezdődtek, a felújítás befejezése a 2011 augusztusára várható. A projekt 
elszámolható költsége 535.375.647,- Ft, elnyert támogatás 482.378.082,-Ft.   

A projekt tartalma: akadálymentes parkolóhelyek kialakítása, tetőfedés cseréje, homlokzat 
hőszigetelése, falak szigetelése, padló- és falburkolatok cseréje, épület akadálymentesítése, 
fűtési rendszer és villanyhálózat korszerűsítése, tantermek strukturált kábelezése, játszóudvar 
kialakítása, nyílászárók cseréje, vizesblokkok felújítása, eszközbeszerzés. A fejlesztés 29 
tantermet, 1 csoportszobát, a tornatermet, az ebédlőt, zsibongót, könyvtárat, tanári szobákat és 
az udvart érinti. 

Az Alapfokú és középfokú oktatási intézmények informatikai fejlesztése Társadalmi 
Infrastruktúra Operatív Program (TIOP 1.1.1.) beruházás célja az önkormányzat 
fenntartásában lévő iskolák informatikai alapinfrastruktúrájának fejlesztése: 

• Iskolai munkaállomás beszerzése 
• Digitális tartalmak tantermi felhasználása 
• Szavazó programok beszerzése 
• Internettel kapcsolatos fejlesztések 
• Kiegészítő eszközök beszerzése sajátos nevelési igényű diákok számára 

A fejlesztéssel mintegy 300 millió Ft értékben – 100 %-os támogatási intenzitással - a mai kor 
követelményeinek megfelelő informatikai eszközökkel (digitális táblák, projektorok, 
számítógépek) gazdagodnak a városunk iskolái. A pályázat jelenleg bírálás alatt áll. 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. május 14-i közgyűlésén döntött a 336 
millió Ft becsült költségű, várhatóan 71 %-os támogatási intenzitású, a KEOP-2009-5.3.0 
kódszámú "Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás korszerűsítése” című pályázat 
benyújtásáról a Szabó Pál téri Általános Iskola épületenergetikai fejlesztése céljából. 
A projekt tartalma: az iskola homlokzatainak külső hőszigetelése, nyílászáróinak cseréje, az 
iskola kazánjainak cseréje, az automatikus szabályozások, fűtési- és melegvíz rendszerek 
korszerűsítése.  
A megvalósíthatósági tanulmány és a műszaki tervek elkészültek, a pályázati dokumentáció 
benyújtásra került. 
 

Oktatási intézmények fejlesztésére, főleg tanműhelyek kialakítására 2007. évben összesen 
160.253.000,- Ft, 2009. évben a Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági 
Szakközépiskola sportpálya áthelyezésére 19.958.000,- Ft kifizetés történt.  

Saját forrásból elsősorban a működést veszélyeztető hibaelhárítási feladatokat végezzük el. 
2006. évben 94.638.000,- Ft, 2007. évben 87.325.000,- Ft, 2008. évben 62.567.000,- Ft, 2009. 
évben 46.286.000,- Ft lett hibaelhárítási feladatokra fordítva, a 2010. évi költségvetésben 
50.000.000,- Ft került betervezésre.  
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Az ifjúságpolitikai és sport célkitűzéseink megvalósításának támogatása, fejlesztése a 
következő formában valósult meg 
A város fiatalságának kulturált és biztonságos szabadidő eltöltéséhez elkészült a szabadtéri 
sportlétesítmények öt évre szóló felújítási, fejlesztési terve. 

A Lencsési úti Ifjúsági Parkban: a szánkódomb mellett természetes elemekből extrém pálya 
kialakítása, valamint padok, szemetes edények kihelyezése, a kosárlabda palánkok felújítása 
és új palánkok kihelyezése. 

A Dohány utcai Ifjúsági Parkban: a meglévő aszfaltos futballpálya újraaszfaltozása, 
ugyancsak természetes elemekből extrém pálya kialakítása, hulladékgyűjtők, ping-pong 
asztal, és padok kihelyezése. 

A Tolnai, Petőfi és Bánszky utcákon elhelyezkedő létesítmények, illetve a Sportcsarnok 
melletti extrém sportlétesítmény esetén: szemetes edények kihelyezése, illetve a 
létesítmények jelentős részén streetball palánkok beszerzése és kihelyezése. 

Megvalósult a volt 3. sz. Általános Iskola sportudvarának felújítása, melynek során az iskola 
sportudvara elválasztásra került a volt iskolaépülettől, így 2009. tavaszától az udvar szabadon 
használható minden lakos számára a meghatározott nyitvatartási időn belül. 

A nyári szünidőt már a felújított sportlétesítményekben élvezhették a gyerekek. 

A felújítások költségvetése: 22 millió Ft. 

A kulturális terület támogatása, fejlesztése a következő formában valósult meg 
Kulturális területen jelentős változást hoz az Agóra pályázaton elnyert támogatással 
megvalósuló új létesítmény. Összesen 1 milliárd 703 millió forintot nyert Békéscsaba 
kulturális és rendezvényközpont kialakítására. A fejlesztés összköltsége mintegy 2 milliárd 
forint (10 százalék önrész vállalása mellett). 

A jelenlegi ifjúsági ház helyén egy új, modern, minden korosztály igényeit kielégítő 
multifunkcionális közösségi- és kulturális központ jön létre. Az épület a mostani 2.520 m2-ről 
6.000 m2-re bővül. A látványos beruházás egyik eleme a csónakkikötő az Élővíz-csatornán, a 
nagyterem pedig többfunkciós (színház-, hangverseny-, konferenciaterem) rendezvénytérré 
alakul. 

A második fordulóra benyújtott pályázat bírálata megtörtént 2009. december 17-én, a 
támogató levél megérkezett, a támogatási szerződés 2010. március 22-én kétoldalúan aláírásra 
került. A kiviteli tervek készülnek, 2010.végén megkezdődnek a bontási és építési 
munkálatok. A beruházás befejezésének határideje: 2011. vége. 

A Munkácsy Mihály Emlékház oktatási-képzési szerepének erősítése Békéscsabán 
TÁMOP-3.2.8/B program keretében elnyert támogatás 5.773.640 Ft, mely 100%-os 
támogatást jelent. A pályázat megvalósítási ideje: 2009. 09. 01. - 2010. 12. 31. 

A program közvetlen célja elsődlegesen a gyermek és ifjúsági korosztály múzeumpedagógiai 
programokkal való ellátása, a formális oktatás rendszerét kiegészítve a közoktatási rendszer 
hatékonyságának fokozása, a célcsoport tanulási aktivitásának és eredményességének 
erősítése, továbbá az élethosszig tartó tanulás stratégiájának megvalósítása a nem formális és 
informális tanulás útján.  

Általános célok: 

• az intézmény oktatási-képzési szerepének erősítése: a közművelődési-
múzeumpedagógiai szolgáltatások minőségének és mennyiségének javítása 

• tervezett értékek:  
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 formális oktatáshoz kötődő tanulási alkalmak száma: 26, résztvevők száma: 
446 

 nem formális, informális tanulási alkalmak száma: 53, résztvevők száma: 1055 
• a múzeum és az iskolák közötti partnerség erősítése, hosszú távon a szoros kötődés, 

illetve beépülés az iskolarendszerű oktatás, a nem formális és informális képzési 
formák helyi rendszereibe 

• az intézmény gyermek és ifjúsági korú látogatószámának növekedése, a fenntartási 
időszak végére (2015) ez a korosztály tekintetében akár 50%-os látogatószám 
növekedést jelenthet. Az összlátogatói létszám tekintetében kb. 48%-os emelkedést 
eredményezhet. 

• a képzési szolgáltatások egyenlő esélyű hozzáférése, az "egészségesek" és fogyatékkal 
élők integrált közösségi elvének érvényesülésével. 

A TIOP-1.2.2-08/1 program keretében Munkácsy Emlékház Iskolabarát Fejlesztése című 
pályázat közvetlen céljai: az iskola és ifjúságbarát infrastrukturális fejlesztés keretében 
különböző korosztályok által jól használható, kreatív és élményszerű témafeldolgozást 
lehetővé tevő eszközparkkal felszerelt többfunkciós oktatóterem kialakítása, amelynek 
befogadóképessége 30 fő, hasznos alapterülete 54 m2, illetve a múzeumpedagógiai 
szolgáltatásokhoz kapcsolódó informatikai pontok kialakítása. 

A muzeális intézmény hátsó épületrészének belsőépítészeti átalakításával kialakításra kerül az 
Emlékház egyetlen komplex oktatóterme, amely szükség esetén két kisebb helyre osztható. A 
fejlesztés magában foglalja a teljes körű akadálymentesítést, vizesblokkal kiegészülve. Az 
udvaron egyedi formatervezésű fahinta is felállításra kerül.  

A projekt elszámolható költsége 29.758.734,- Ft, melyből támogatás 28.849.534,- Ft. A 
pályázat megvalósítási ideje: 2009. 09. 01. – 2010. 11. 30. 

Jamina városrész közösségi életének élénkítésében nagy szerepet játszik az Orosházi út 101. 
szám alatti Jaminai Közösségi Ház épületének felújítása. A beruházás Békéscsaba Megyei 
Jogú Város Önkormányzatának önerejéből valósul meg 2010. április 12. és 2010. október 31. 
között.  Az utcafronti, leromlott állapotú épületszárny lebontása, újjáépítése és a kapcsolódó 
felújítás 47.678.471,- Ft-ból valósul meg. A megvalósuló épületegyüttes 348 m2 alapterületen 
biztosít lehetőséget a városrész egyesületeinek, hogy programjaikkal színesebbé tegyék a 
közösség kulturális életet.  

Az egészségügyi terület fejlesztése 
A város lakosságának egészségügyi ellátását minden érdeknél előbbre valónak tekintettük. 
Ezért a bizonytalan egészségügyi „reform” folyamatában meg kellett találnunk a Megyei 
Kórházzal az ésszerű feladatmegosztást, és ki kell alakítani a racionális együttműködést. 

A Dr. Réthy Pál Kórház-Rendelőintézet támogatása, fejlesztése a következő formában 
valósult meg: 

Dr. Réthy Pál Kórház-Rendelőintézet belgyógyászati tömb rekonstrukció - 2006. évi címzett 
támogatásból A belgyógyászati tömb „E” és „F” épületei II-V. emeleteinek belső átalakítása 
és teljes felújítása valósult meg, mely építészeti, gépészeti és elektromos rekonstrukciót is 
magában foglal. Az „E” épület II. emeletére a rekonstrukció keretében járóbeteg szakrendelők 
kerültek; III. emeletén 30 ágyas belgyógyászati ápolási egység, IV. emeletén 28 ágyas 
belgyógyászati egység került kialakításra; V. emeletén maradt a 40 ágyas 
gyermekgyógyászati osztály, ahol a felújítás során komfortosításra kerültek a betegszobák. 
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Az „F” épület II. emeletén 28 ágyas belgyógyászati ápolási egység; III. emeletén 28 ágyas 
ápolási egység; IV. emeletén ugyancsak 28 ágyas belgyógyászati ápolási egység; V. emeletén 
30 ágyas, részben stroke-os belgyógyászati ápolási egység valósult meg. 

A rekonstrukció során a Gyulai úti főbejáratnál szabványos rámpa kialakítása valósult meg. A 
személy- és betegfelvonók tervezett felújítása kapcsán egy-egy személy- és betegfelvonó 
mozgássérültek számára is alkalmas módon került felújításra. 

A rekonstrukció alá vont II-V. emeleti szinteken minden önálló ápolási egységen belül, 
valamint a járóbeteg szakrendelőknél is mozgássérültek számára alkalmas akadálymentes 
WC-t alakítottunk ki. 

A fejlesztés összköltsége 960 millió forint, melyből 816 millió forint a támogatás és 144 
millió forint a saját forrás. 

Réthy Pál Kórház-Rendelőintézet számára egészségügyi gép-műszer beszerzése - 2006. évi 
céltámogatás keretében: 

• Digitális felvételi és átvilágító röntgen szerkezet 
• Modern röntgenkép előállító és archiváló rendszer, munkaállomásokkal, 

digitalizálással, telemedicinával, a meglévő MRI és CT rendszer homogenizálása, 
DICOM platformra (PACS). 

A fejlesztés összköltsége 156 millió forint, melyből 117 millió forint támogatás és 39 millió 
forint saját forrás. 

Réthy Pál Kórház-Rendelőintézet számára egészségügyi gép-műszer beszerzése - 2007. évi 
céltámogatás keretében: 

• Digitális mammográf (1db) 
• Sürgősségi röntgenfelvételi berendezés (1db) 
• Sürgősségi (sebészeti) képerősítő (1db) 
• Hagyományos röntgenfelvételi szerkezet (1db) 
• Aneszteziológiai TCI pumpa (1db) 

A fejlesztés összköltsége 128,4 millió forint, melyből 87 millió forint támogatás és 41,4 millió 
forint saját forrás. 

A szakellátási normatíva felosztásáról szóló közigazgatási határozatokból adódó, fekvőbeteg 
ellátó egészségügyi szolgáltatóknál megvalósuló átalakítások költségeinek 2007. évi 
támogatásból a stroke osztályhoz tartozó gép-műszer beszerzés, rehabilitációs osztály egyes 
részlegének (1 emelet) komfortosítása (vizesblokkok/wc-k, betegszobák 
felújítása/komfortosítása) illetve a krónikus ellátáshoz kapcsolódó gép-műszer beszerzés 
valósult meg.  

Az építészeti átalakítások a tervezettnél magasabb összegbe kerültek, így a kórháznak és az 
önkormányzatnak többlet forrást kellett vállalni. A teljes költség a tervezési díjakkal, 
építészettel és gép-műszer beszerzéssel együtt 62.786.186,- Ft volt, melyből gép-műszer 
beszerzésre 18 millió forintot fordítottunk.  

A beszerzett gép műszerek: elektroterápiás készülék; végtagi oedema kezelésre szolgáló 
készülék mandzsettával; Betegállító készülék; EKG készülék, 3 csatornás; Motoros szívó; 
Lélegeztető készülék; Betegőrző monitor; Pulzoximéter; Infúziós pumpa; Fecskendős pumpa; 
Defibrillátor; Infúziós melegítő, Antidecubitor matrac, Kerekesszék, Állítható masszázsasztal, 
Fürdető szék, Szoba WC. 

A fejlesztés összköltsége 49,6 millió forint, melyből 49,6 millió forint támogatás. 
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Réthy Pál Kórház-Rendelőintézet számára egészségügyi gép-műszer beszerzése - 2008. évi 
céltámogatás keretében: 

• UH - vizsgáló készülék sürgősségi (1 db) 
• Sebészeti generátor LigaSure, kryoseb készülékkel és CO2-lézerrel (1 db) 
• Sürgősségi videó-endoszkóp rendszer (1 db) 
• Csontfúró-maró-fűrész készülék nagyteljesítményű, présléghajtású (1 db) 
• Betegőrző monitor rendszer, 6 db betegágy-melletti, 1 db központi monitorral 
• Infúzió adagoló automata (10 db). 

A fejlesztés összköltsége 85 millió forint, melyből 63,75 millió forint támogatás és 21,25 
millió forint saját forrás. 

2.1.6. Réthy Pál Kórház-Rendelőintézet számára egészségügyi gép-műszer beszerzése - 2009. 
évi céltámogatás keretében:  

• Lélegeztető gép (2 db) 
• Alatatógép (1 db) 
• Defibrillátor (2 db) 
• Betegőrző monitor rendszer központosítása (1 db) 
• Minilabor (1 db) 
• Mobil ultrahang (1 db) 
• Mobil röntgen (1 db) 
• Gastroscope (1 db) 
• Colonoscope (1 db) 

A fejlesztés összköltsége 59 millió forint, melyből 44,25 millió forint támogatás és 14,75 
millió forint saját forrás. 

A Sürgősségi Betegellátó Osztályának (SO2) korszerűsítése (pályázati azonosító: TIOP-
2.2.2-08/2-2009-0015). A fejlesztés a meglévő SBO épületi és felszereltségi, orvostechnikai 
feltételei magasabb szintre emelését foglalja magában. Ezzel növekszik az ellátás biztonsága, 
elérhetősége, a beavatkozások megkezdésének, lefolytatásának gyorsasága. A tárgyi feltételek 
korszerűsítése, kiegészítése egyrészt a jövőben hatékonyabb és eredményesebb sürgősségi 
ellátást eredményezhet, másrészt a finanszírozási szerződés fenntartásának feltétele is. A 
speciális diagnosztikai hátteret képező meglévő CT berendezés minőségi cseréje orvos 
szakmai szempontból indokolt, és általa végzett képalkotó eljárások hosszú távú 
finanszírozásának követelménye. A fejlesztés része akadálymentes parkoló és főbejárat 
létesítése, valamint az informatikai eszközök és hálózat korszerűsítése. 

A fejlesztés összköltsége 512.952.800,- forint, melyből 456.347.976 forint a támogatás és 
56.604.824 forint a saját forrás. 

Az Egészségügyi Világszervezet Egészséges Városok Hálózata 2008. október 15-18. között 
Zágráb városában rendezte meg ötévenként esedékes nemzetközi konferenciáját. A 
résztvevők a konferenciát nyilatkozattal zárták, melyet az ott lévő polgármesterek és 
politikusok 2008. október 18-án fogadtak el.  

Az Önkormányzat, mint az egészség ügye mellett elkötelezett testület nevében a 
polgármester fontosnak érezte, hogy aláírásával deklarálja, egyetért a kongresszusi 
Nyilatkozatban foglaltakkal.   

A Nyilatkozat kimondja: „Az egészség alapvető joga minden embernek tekintet nélkül fajra, 
nemre, vallásra, politikai meggyőződésre, gazdasági vagy társadalmi rangra. Az egészség 
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előfeltétele a jó életminőségnek, a szegénység leküzdésének, elengedhetetlen feltétele a 
gazdasági növekedésnek.”    
Az egészséges városoknak a lakosság egészségért vállalt tevékenysége messze túlmutat a jó 
minőségű, hozzáférhető egészségügyi ellátások biztosításán. Magába foglalja a 
betegségmegelőzés, és az egészségfejlesztés civil tevékenységének ösztönzését, 
támogatását, valamint az egészség társadalmi, gazdasági és környezeti feltételeinek 
folyamatos monitorozását és javítását.  

A Nyilatkozat a következő ciklus új feladatként határozta meg a tagvárosok számára:  

• Az egészségi egyenlőtlenség és a társadalmi kirekesztés elleni fokozott fellépést. 
Az egészségi egyenlőtlenség nem csak az emberi méltóság megsértése, hanem a 
társadalmi stabilitás és gazdasági teljesítőképesség rizikófaktora is. 

• A nem-fertőző és krónikus betegségek terjedése szenvedéshez és hatalmas gazdasági 
költségekhez vezet. Mindez mérsékelhető lenne az egészséges életet és jólétet 
támogató tevékenységekbe és körülményekbe való befektetéssel. 

• Fokozott odafigyelés az esetlegesen felmerülő népegészségügyi veszélyekre, 
beleértve a klímaváltozást is, és annak hatásait a lakosság egészségére ugyanúgy, 
mint a városi környezetre és az infrastruktúrára.   

A Nyilatkozatban rögzített alapelvek jelentős segítséget nyújtanak egészségügyi 
célkitűzéseink korszerűsítésére. 

A szociális ellátás területének fejlesztése 
A megszorító intézkedések egy részét az Önkormányzat szociális intézkedésekkel 
ellensúlyozta. 

Békéscsaba önkormányzata kiemelten fontosnak tartja a szociális ellátórendszer fejlesztését és 
támogatását közvetett és közvetlen módon. Ezek a támogatások a munkahelyek megtartását is 
elősegítik, hiszen mintegy 50 főállású szakember dolgozik szociális területen a civil 
szférában. Az önkormányzat által nyújtott támogatás erősíti az ellátórendszert, így egyre 
nagyobb szükség van a civil erőre, akik segíteni tudják a fiatal és aktív korúakat az esetleges 
krízishelyzetekben, és a prevencióban is fontos szerepük van, mert képesek megakadályozni a 
teljes leszakadást. 

A megvalósított intézkedések feladatcsoportonkénti részletezése: 

Pénzbeli és természetbeni ellátások: 

• 2007. október 1. óta az adósságkezelési szolgáltatást kiterjesztettük az alábbi 
szolgáltatókkal szemben fennálló adósságtípusokra. 

o Békéscsabai Lakásszövetkezet 
o Csabai Üzemeltető és Szolgáltató Kft. 
o Egyéni társasházak 
o Gázszolgáltató 
o Áramszolgáltató 
o TAPPE Kft. 
(Előtte csak a Békéscsabai Vízművek és a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. 
adósságait kezeltük) 

• 2009. november 1. napjától bevezetésre került a válságkompenzációs támogatás, 
amely a válság miatt lakásukat elvesztett békéscsabai lakosoknak nyújt legfeljebb 6 
hónapon keresztül 12.000,- Ft/hó támogatást a lakhatásuk megoldása érdekében. 
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• 2010. január 1. napjától bevezetésre került a 70. év felettiek szemétszállítási díja 33%-
a támogatása. 

• Szociális Bolt kialakítása (épület és az dokumentációhoz szükséges számítástechnikai 
program kész van az üzemeltető kiválasztása folyamatban) 

• Tartós élelmiszerosztás 2007-2010. években, amelyben kb. 10.000 fő részesült 
alkalmanként. 2009. évben 3 alkalommal is volt ilyen segélyosztás. 

• Ruhaosztás keretében a 2009. és 2010. évben összesen 3.500 család jutott új 
ruhaneműhez. Emellett a Családsegítő folyamatosan gyűjti és osztja a használt ruhát a 
rászoruló békéscsabai lakosoknak. 

• Tűzifaosztás keretében a 2008-2010. években összesen 200 rászoruló család kapott 
tűzifát. 

• Meleg élelmiszer osztás minden karácsonykor kb. 300 adag, 2010 évben 3 alkalommal 
kb. 2.000 adag. 

• Az önkormányzat 56.000.000,- Ft-al támogatta a Kistérségi Egyesített Szociális 
Intézmény étkeztetés szolgáltatását 2009 és 2010. évben. 

Személyes gondoskodás: 

• Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlés a szociális alap és nappali 
ellátást végző civil szervezetek támogatására 2009-2011. évben 11 millió Ft/év 
keretösszeget osztott fel.   

• A Fövenyes utcai telephely üresen álló épületszárnyában a Békéscsabai Kistérségi 
Gyermekjóléti és Családsegítő Központ telephelye került kialakításra. Ebben az 
épületrészben az intézmény 2007. év őszétől fogadja ügyfeleit.  

• 2009. évben megvalósult beruházás, a Békéscsabai Kistérségi Gyermekjóléti és 
Családsegítő Központ áthelyezése a Békéscsaba, Szabadság tér 9. szám alatti 
ingatlanba. Az új szolgáltató helyiséget szeptember végén vehették birtokba az 
ellátottak. 

• Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 424/2009. (VI. 25.) 
közgy. határozattal döntött a Békéscsaba, Hadnagy u. 2. szám alatti területet 
kijelöléséről egy 50 fős idősek otthona kialakítására a bentlakásos ellátást nyújtó 
intézmények racionalizálási programja II. ütem keretében. Az engedélyes terv 
elkészítése folyamatban van. 

• Szintén nagy volumenű beruházást tervez az önkormányzat a Békéscsaba, Bankó 
András utca 44. szám alatti idősek otthona területén, ahol a jelenlegi 25 férőhely 
felújításáról és újabb 25 férőhely kialakításról (összesen 50 férőhely) és 
megvalósításáról döntött Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 
47/2010. (I. 21.) közgy. határozattal. Az engedélyes terv elkészült. 

• Tanyagondnoki szolgáltatás bevezetése a Nagyréti tanyákon. 
• A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatás bővítése 115 db kétirányú 

kommunikációt biztosító jelzőkészülékkel és a diszpécserközpont korszerűsítése. 
• 1 db tűcsere automata és 1 db óvszer automata elhelyezése annak érdekében, hogy az 

intravénás szerhasználók jelentősebb mértékben vegyék igénybe a tűcsere 
szolgáltatást, és aki intravénásan használ szereket Békéscsabán, az lehetőleg ezt steril 
fecskendővel tegye ezzel megelőzhetőek a súlyos szövődmények. 

Békéscsabán jelenleg 6 szociális alap és nappali ellátást végző civil szervezet működik, 2 
szervezet végez csak alapszolgáltatást, négy szervezet alap és nappali ellátás szolgáltatást 
nyújt.   

2008-ban a közgyűlés arról határozott, három évre ellátási szerződést köt a szociális 
alapszolgáltatást nyújtó nem állami fenntartók támogatására.  
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Ennek keretében 11 millió forint támogatásban részesül évente 6 tevékeny, elismert szervezet. 

 
Ssz Szervezet neve Nyújtott szolgáltatások Támogatási összeg 

1.  Aut-Pont Alapítvány 
Békéscsaba, Kereki sikátor 11. 

- támogató szolgáltatás 
- fogyatékosok nappali 

intézménye 

2.000.000 Ft 

2. Béthel Alapítvány 
Békéscsaba, dr. Becsey u. 2. 

- közösségi ellátás 
- pszichiátriai betegek 

nappali intézménye 

2.000.000 Ft 

3. Egyensúly Szabadidő Klub 
Békéscsaba, Kolozsvári u. 62. 

- szenvedélybetegek nappali 
intézménye 

- utcai szociális munka 

2.000.000 Ft 

4.  Mi-Értünk Egyesület 
Békéscsaba, Kazinczy u. 6/1. 

-     közösségi ellátás (2) 1.500.000 Ft 

5. Mentálhigiénés Egyesület 
Békéscsaba, Békési u. 40. 

-     közösségi ellátás (2) 1.500.000 Ft 

6. Mozgáskorlátozottak Békés 
Megyei Egyesülete 
Békéscsaba, Kölcsey u. 27.  

- támogató szolgáltatás 
- fogyatékosok nappali 

intézménye 

2.000.000 Ft 

Összesen: 11.000.000 Ft 
 
Lakásügyi terület 

• Az önkormányzat 15 db honvédségi bérlőkijelölésű lakás bérlőkijelölését váltotta 
meg, így az önkormányzat rendelkezésébe visszakerült lakásokat szociális (13 db) és 
ifjúsági (2 db) céllal adtunk bérbe. 

• 2009. július 1. napjától a szociális bérlakások esetén bevezetésre került a 
lakbérkedvezmény, amely abban az esetben illeti meg a bérlőt, ha minimum 4 évre 
szóló és minimum 10.000,-Ft/hó/háztartás elő takarékosságot köt. Minden 10.000,-Ft 
befizetése esetén 3000,-Ft/hó bérleti díjkedvezményben és minden 20.000,-Ft 
befizetése esetén 5000,-Ft/hó bérleti díjkedvezményben részesül. 

• Az ifjúsági garzonház bérleti jogára jogosultak korhatárát 35 évről 40 évre emeltük. 
• A lakáscélú kamatmentes maximális összege 2008. december 1. napjától 800.000,-Ft-

ról 1.000.000,-Ft-ra 2 vagy több gyermeket nevelő családok esetén 1.300.000,-Ft-ra 
emelkedett. 

Közfoglalkoztatási terület  

Az Önkormányzat által foglalkoztatott közmunkások létszáma: 2009. évben (és várhatóan 
2010. évben is) 764 fő.  

A közfoglalkozás 2006-2010. –terjedő időszakra vonatkozó adatai: 

          2006     2010 

- létszám         106 fő     623 fő 

- önkormányzati támogatás        29.778 eFt         52.370 eFt 

- összes támogatás     92.960 eFt   468.304 eFt 

 

Egészségügyi szociális intézkedések területén 
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• 2007. május 1 napjától azok a háziorvosok, házi gyermekorvosok és fogorvosok, akik 
alapellátási feladatukat területi ellátási kötelezettséggel végzik eszközpótlási 
támogatásban részesülnek. Háziorvos és házi gyermekorvos esetén a támogatás 
összege 240.000 Ft/év/szolgáltató, fogorvosok esetén 324.000 Ft/év/szolgáltató és a 
fogorvosi ügyelet támogatása 162.000 Ft/év. 

• 2008. évtől az alternatív betegszállítás megszervezése, a szállítóautók költségének 
biztosítása. 

• Hármasikres családok támogatása, gondozónő biztosítása. 
• A 12-17. év közötti békéscsabai leánygyermekek HPV elleni védőoltásának 

támogatása 2008. évtől. A 20.000 Ft-os önrész befizetésével a védőoltás mindhárom 
vakcinájára jogosult a kérelmező gyermeke. A védőoltás támogatás nélküli ára 
kb.90.000 Ft. Méltányosságból az önrész befizetése alól is mentesülhet a kérelmező. 

• Az önkormányzat a békéscsabai közoktatási intézményekben 2008. óta az első 
osztályos tanulók részére biztosítja az egészséges tartást segítő ülőpárnákat.  

• Helikopter le-és felszálló pálya kialakítása. 
• Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. január 1. napjától Békéscsabai 

Hűségdíj kitüntetést alapított a Békéscsaba városban az egészségügy, oktatás, 
közművelődés, szociális ellátás területén 25, 30 éve tevékenykedők, és a Békéscsaba 
városban az egészségügy, oktatás, közművelődés, szociális ellátás területén legalább 
25 éve tevékenykedik, és munkájukat befejezők részére. 

• Jaminai Egészségház  
• Bölcsődei férőhelyfejlesztés a Pásztor u. bölcsődében 10 fh. amely saját erőből 

valósult meg. Pályázat keretében a belvárosi bölcsőde és a pásztor u. bölcsőde 20-20 
férőhellyel bővül. (149.358.509 Ft a támogatás) 

• Közfinanszírozott fogszabályozási szakellátás biztosítása Békéscsabán. 
• Klinikai szakpszichológia ellátás biztosítása Békéscsabán. 

 
Az intézmények (egészségügy, oktatás, sport, kultúra, közművelődés, szociális 
intézmények) építési, felújítási, átalakítási szükségletei területén  

Az intézmények (egészségügy, oktatás, sport, kultúra, közművelődés, szociális intézmények) 
építési, felújítási, átalakítási szükségleteire vonatkozó célkitűzések döntő hányada 
megvalósult, ezeket a szakterületenkénti beszámolók részletesen tartalmazzák. 

4. Közigazgatás 

Eredeti célkitűzések 

A polgármesteri hivatal szervezeti struktúrája 

Alapvető célkitűzés egy emberközpontú, hatékony, eredményes, szolgáltató jellegű, 
ügyfélbarát, a nemzeti sajátosságokat, a megváltozott gazdasági-, társadalmi viszonyokat 
figyelembe vevő, költség-hatékonyan működő, de megfelelő garantált színvonalú 
feladatellátást produkáló, a párhuzamosságoktól és a felesleges kapacitásoktól mentes 
Hivatalt kialakítani és működtetni, amely képes megfelelni az ügyfélbarát, szolgáltató 
önkormányzattal szemben támasztott szakmai és társadalmi elvárásoknak és hozzá tud járulni 
a város társadalmi és gazdasági versenyképességének javításához.  

A legfontosabb rendező elvnek tekinthető a szolgáltató közigazgatást kialakítása, ami 
egyfajta új viszony kialakítása a közigazgatás és az ügyfelek között. Ehhez 
mindenekelőtt egy alapos szemléletváltozást és egy új közigazgatási szerepfelfogást 
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szükséges kialakítani, amely a Polgármesteri Hivatal munkamódszerének 
megváltoztatását is jelenti.  
Egyre nagyobb jelentőséggel bír az ügyek elektronikus úton történő intézése, az ügyfélkapu 
mind szélesebb körű igénybevétele, és ennek kapcsán az elektronikus-önkormányzat 
rendszerének minél hatékonyabb kiépítése és működtetése.  

A közigazgatási szolgáltatások ügyfél-centrikusabbá tétele érdekében célszerű megvizsgálni, 
hogyan, és hol hozható létre egy olyan központi, integrált, komplex tevékenységű – 
esetlegesen a közüzemi szolgáltatókkal egységesen megvalósításra kerülő – 
ügyfélszolgálati iroda, amely biztosítja a lakosság minél hatékonyabb, gyorsabb, 
kényelmesebb, egy helyen történő ügyintézését. Ez biztosítaná a lakosság számára annak 
lehetőségét, hogy nem csak a kifejezetten közigazgatási ügyeket tudja elintézni egy helyen, 
egy időben, hanem jelenleg a város különböző pontjain és eltérő ügyfélfogadási rendben 
működő közszolgáltatások egységesen elérhetőek legyenek számára.  

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2007. február 15. napján, 
nyilvános ülésen elfogta a Polgármesteri Hivatal szervezeti átalakítását, új szervezeti struktúra 
felállítását, melynek következtében a polgármesteri hivatali osztályok száma jelentős 
mértékben 13-ról 8-ra csökkent.  

Az új szervezeti struktúra lényegi változás, ami reális kiindulási alapot és lehetőséget jelent a 
fent részletesen kifejtett célkitűzések megvalósításához. Megteremti a kereteit az integrált 
fejlesztésekben gondolkodásnak. 

Elektronikus közigazgatási szolgáltatások 

Az információs stratégia szerint az „e-önkormányzat az információs társadalom révén 
lehetőség nyílik a helyi önkormányzati feladatok hatékonyabb megoldására (korszerű, átfogó 
funkcionalitást megvalósító, magas fokon integrált alkalmazások bevezetése révén), az 
állampolgárok széles körű tájékoztatására, az elektronikus ügyintézés megvalósítására, 
kiterjesztésére (az Internet lehetőségei és az átfogó, integrált információs rendszerek 
lehetőségei kihasználásával).” 

A stratégiában foglaltak eléréséhez az alábbi feladatokat tűzzük ki az informatikai fejlesztések 
területén: egységes belső információforrás, intranet fejlesztése; az intézményi kapcsolatok 
sávszélességének bővítése, virtuális magánhálózattá fejlesztése, az ehhez szükséges 
infrastruktúra kiépítése (hardver, szoftver, üzemeltetés). Az Önkormányzat működését 
támogató informatikai rendszerek hatékonyabb és alacsonyabb kockázati szinten történő 
üzemeltetése (intézményekkel együtt); az önkormányzat tulajdonában lévő intézményekben 
(pl.: könyvtár) ingyenes (vagy minimális térítéssel igénybe vehető) hozzáférési pontok 
létrehozása; vezetői információs, döntéstámogató rendszerek bevezetése.  

A célkitűzések megvalósítása 
A célkitűzések döntő hányada megvalósult. 

Békéscsaba önkormányzata 13.050.000 Ft-os támogatást nyert az Államreform Operatív 
Program, „A Polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése” elnevezésű pályázaton.  A 
projekt összköltsége 14.500.000 Ft, ennek az összegnek a 10%-át, azaz 1.450.000 Ft-ot kell 
Békéscsaba önkormányzatának önerőként biztosítania. 

A 15 hónapos projekt keretében komplex hivatalfejlesztés végrehajtására kerül sor, amelynek 
a részét képezi a partneri kapcsolatok erősítése, a hivatali ügyintézési idő csökkentése, és az 
intézményekkel való kapcsolattartás korszerűsítése. A fejlesztés kiterjed a munkatársak 
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továbbképzésére, valamint olyan eljárások bevezetésére, amelyek segítségével a Hivatal 
működése eredményesebbé, hatékonyabbá tehető. 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának alapvető célkitűzése, hogy 
racionálisan, takarékosan és hatékonyan működő, koncentrált hivatali struktúra működjön, 
amely képes megfelelni a szolgáltató, ügyfélbarát önkormányzattal szemben támasztott 
szakmai és társadalmi követelményeknek. 

Békéscsaba az országban elsőként kezdte meg az önkormányzatok között az integrált 
ügyfélszolgálati rendszer működtetését. A város saját költségen, 45 millió forintért alakította 
ki a Szabadság téren, a volt Party étterem helyén az ügyfelek fogadására alkalmas egyterű 
helyiséget. 

A terület teljes nagysága 300 négyzetméter. Összesen tizenkét 11 négyzetméteres 
ügyfélszolgálati iroda található a helyiségben. Irodát nyitott a Tappe Kft., a Békéscsabai 
Víziközmű Társulat, a Békés Megyei Vízművek Zrt., valamint a Vagyonkezelő Zrt. parkolási 
üzletága. Az épület teljesen akadálymentesített, a vakok és csökkentett látásképességűek, 
illetve fogyatékkal élők is biztonsággal közlekedhetnek, intézhetik ügyeiket. 

 

5. Helyi adópolitika 

Eredeti célkitűzések 
Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi adókról szóló, többször módosított 
46/2000. (XII. 14.) számú önkormányzati rendelet felülvizsgálata 2007-ben szükségessé válik. 
A felülvizsgálat indoka, hogy a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet 7/2003. (II. 27) 
számú módosítása szerint az adóalanyok részére adómentesség, adókedvezmény határozott 
időpontig, legfeljebb 2007. december 31-ig biztosítható. 

A helyi adók esetében az építményadó, a vállalkozók kommunális adója, a tartózkodási idő 
utáni idegenforgalmi adó adómértéke módosítható. Az önkormányzat egyik adónem esetén 
sem kívánja alkalmazni a törvényi felső mérték szerinti legmagasabb adómértéket. A 
vállalkozói és lakossági adóterheket új adónemek bevezetésével nem kívánjuk növelni, a 
központi kormányzati adó- és költségvetési politika azonban előírhatja, kikényszerítheti az 
önkormányzat által kirovandó adók emelését. 

A be nem vezetett adónemekről szólva megjegyezzük, hogy Békéscsabán csak a gazdasági 
tevékenységre szolgáló építmények adóztatása történik, a lakóépületeké és a garázsoké nem. 
Az önkormányzat illetékességi területén nem vezette be a telekadót, ennek indoka, hogy a 
településen  kevés a be nem épített belterületi földrészlet, illetve a beépített telkek mérete  
nem haladja meg a településre jellemző átlagos méretet. 

A közgyűlés 2006-ban több alkalommal tárgyalta a magánszemélyek kommunális adójának 
bevezetését, a döntést 2008. január 1. napjáig elnapolta. 

A helyi adóból fennálló követelések (kintlévőségek) csökkentése érdekében a behajtási 
tevékenység hatékonyabbá tétele szükséges. 2006. december 31-i állapot szerint fennálló 
2006. évi teljes hátralék 694.803.638 Ft, ebből behajthatatlan 220.909.256 Ft, behajtható 
tartozás 473.894.382 Ft. 
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A célkitűzések megvalósítása 

Az adórendelet és a kapcsolódó rendeletek módosítása megtörtént. 

6. Vagyoni ügyek 

Eredeti célkitűzések 

Vagyongazdálkodás 

Az Önkormányzat vagyonának szerkezete a 2007. márciusban készített statisztikai kimutatás 
becsült értékkimutatása szerint a következő: 

• A törzsvagyon-forgalomképtelen vagyonállomány aránya         44 % 
• A törzsvagyon-korlátozottan forgalomképes vagyonállomány aránya 48 % 
• A forgalomképes egyéb vagyonállomány aránya                        8 %. 

A vagyonváltozás arányait befolyásoló főbb tényezők az alábbiak voltak: 

• Az elmúlt időszakban az Önkormányzat által megvásárolt ingatlanok szinte kizárólag 
közterületek kialakítását szolgálták, így az ingatlanvásárlások ennek a vagyoni körnek 
az aránynövekedését szolgálták. A forgalomképtelen vagyonkör aránya ennek ellenére 
mégis csökkent, köszönhetően az elmúlt időszak intézményi fejlesztéseinek, amelyek 
a korlátozottan forgalomképes vagyonkör arányát növelték. 

• A korlátozottan forgalomképes vagyonkör (mely jellemzően az intézményi körbe 
tartozó vagyont jelenti) aránya az elmúlt időszakban jelentősen megnőtt, amely oka 
elsősorban az, hogy az intézményi területen valósultak meg a legjelentősebb 
fejlesztések. 

• A forgalomképes vagyonkör aránya nagyon alacsony az egész állományon belül. 
Különösen kirívó ez az adat, ha figyelembe vesszük, hogy ennek vagyonállománynak 
a körébe tartoznak a lakások döntő része, és a közeljövőben az elkerülő út céljára a 
Magyar Államnak átadandó telekállomány is. A korábbi vagyonértékesítések 
természetszerűleg ezt a vagyonkört érintették, és ennek is köszönhető az alacsony 
aránya az összvagyonon belül. Az elmúlt időszakban forgalomképes vagyonkör 
bővítése céljára történő ingatlanvásárlás elenyésző mértékben történt. 

A forgalomképes vagyonkör visszaszorulásának főbb oka az lehetett, hogy elsősorban ennek 
rovására történt meg az előző két vagyoni kör fejlesztése. 

Az önkormányzati vagyon gyarapítása elsősorban pályázati forrásokból lehetséges. 
Stratégiai kérdés az, hogy a pályázati forrásokból mely vagyonkört kívánjuk elsősorban 
fejleszteni. A közterületi állomány jelentős bővülés előtt áll, köszönhetően a 
szennyvízberuházás miatt szükséges jelentős számú ingatlan megvásárlása és a várható 
közműfejlesztések miatt. 

Mivel a gazdaságélénkítő hatású, munkahelyteremtő beruházások elsősorban a forgalomképes 
vagyonállományhoz kötődnek, ennek a területnek a kiemelt fejlesztésére lenne szükség. 
Ennek módjai az alábbiak lehetnek: 

• A forgalomképtelen vagyonkörbe tartozó közterületi állományt át kell tekinteni, és a 
közfeladatok ellátásához nem szükséges ingatlanállományt a forgalomképes 
vagyonkörbe át kell csoportosítani. 

• Az elmúlt időszakban az intézményi racionalizálás miatt kiürített ingatlanoknak csak 
egy része került át a forgalomképes vagyonkörbe, többször előfordult, hogy a 
kiürített ingatlanokba alapítványok, egyesületek nyertek elhelyezést. Ezen a 
gyakorlaton változtatni kell, az intézményi hasznosítási körbe tartozó 
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ingatlanállomány további bővítését el kellene kerülni, a kiürített ingatlanokat pedig 
gazdasági célra kell hasznosítani. 

• Összhangban a fejlesztési koncepcióinkkal forgalomképes vagyonkör bővítését 
szolgáló ingatlanvásárlásokat kell eszközölni, amellyel a később gazdasági 
fejlesztések alapját tudjuk megteremteni. 

• A forgalomképes vagyonállomány pályázati forrásokból történő gyarapításával, ipari 
területek kijelölésével, vállalkozó inkubátorházak létesítésével. 

Vagyonértékesítésre kijelölhető vagyonelemek: 

• A lakóházépítésre szánt területek értékesítése. A város területén kb. 3000 db 
magántulajdonú telek van, ehhez további, önkormányzati területen lévő 600 db 
építési telek kialakítására van lehetőség. Ennek a vagyonelemnek a bővítését jelenleg 
nem javasoljuk, de a telkek értékesítését a fizetőképes keresletnek megfelelő 
arányban folytatni kell. 

• Gazdasági tevékenység folytatására alkalmas telkek értékesítése. Ebből a 
vagyonelemből jelenleg kevés áll rendelkezésre, bővítése szükséges. Tekintettel arra, 
hogy ezen a vagyonállományon belül valósulhatnának meg az Önkormányzat 
gazdaságélénkítő hatású fejlesztései is, ebből a vagyonkörből csak olyan célú 
értékesítéseket javaslunk, amely alapja lehet a magánerőből megvalósítandó, de 
ugyancsak gazdasági fejlődéssel járó beruházásoknak. 

• Értékesíthetők lehetnek az intézményi körből kivont nagy értékű ingatlanok. Ezek 
rövidtávon történő értékesítésére azonban a térségre jellemző alacsony vásárlóerő 
miatt csak középtávon lehet számítani. 

A vagyoni bevételek felhasználási szabályai 
A Közgyűlés még 1992-ben kimondta a vagyonért – vagyon elvet. Ha tágabb értelemben 
nézzük a kérdést, akkor ez az elv eddig is megvalósult, hiszen mondható az is, hogy a 
telekértékesítésből származó bevételekből játszóterek létesültek, iskolák újultak meg, utak 
lettek leaszfaltozva, tehát a forgalomképes vagyonkör rovására a másik két vagyonkör 
bővült, és elmondható, hogy az összvagyon nem csökkent. 

Stratégiai kérdés, hogy a forgalomképes vagyonkör értékesítéséből származó bevétel mire 
kerül felhasználásra, bevezetjük a forgalomképes vagyonért-forgalomképes vagyont elv 
alkalmazását, ami azt jelentheti, hogy az ingatlanértékesítésből származó bevételt csak a 
gazdaságélénkítést szolgáló vagyonelem bővítésére használjuk fel, amely lehet 
ingatlanvásárlás, vagy pályázati önerő. 

Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok  
Békéscsaba Megyei Jogú Város által tulajdonolt cégek küldetése, hogy megbízható, 
sokoldalú és sikeres közérdekű vállalkozás legyen a szolgáltatási, a vagyonkezelési, 
intézmény- és városüzemeltetési szegmensben. Alapvető célkitűzésünk a cégcsoportot a 
legnagyobb hatékonysággal, az ügyfeleknek nyújtott szolgáltatások minőségének 
középpontba állításával működtetni. Elvárás, hogy a gazdasági társaságok által nyújtott 
minőségi szolgáltatások jelentős mértékben hozzájáruljanak a városban élők 
életminőségének és társadalmi közérzetének javulásához.  

 A tulajdonos önkormányzat a vállalatcsoport egységes irányításával a következő célokat 
kívánja elérni:  

• Érvényesüljön jobban az önkormányzat, mint tulajdonos érdeke.  
• Valósuljon meg a vállalatok valódi szakmai irányítása és kontrollja.  
• Történjen meg az erőforrások vállalatcsoport szintű optimalizálása.  
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• A Vagyonkezelő Zrt. nagyságából eredő piaci előnyöket ragadja meg, alakítson ki 
közös beszerzési rendszert, javítsa a vállalatcsoporton belüli működés hatékonyságát.  

• Támogassa az egyes cégek szintjén az ésszerű tőkebevonást.  
• Kutasson fel további befektetési és vállalkozási lehetőségeket, expanzióval szerezzen 

új piaci pozíciókat.  
• Összességében a fenti célok eredményeként a vállalatcsoport nyereséges működése 

járuljon hozzá az önkormányzat gazdálkodásához  
  
A vállalatcsoport megszervezésével az alábbi előnyöket célozzuk meg: pénzügyi előnyök, 
hatékonyabb pénzgazdálkodás, eredményesebb pénzpiaci fellépés, „belső bank" működtetése, 
kedvezőbb beszerzési pozíciók, a vállalatcsoport szintű adóoptimalizálás, vezetési-szervezési 
előnyök, a vállalati pénzügyi-számviteli és controlling-rendszer hatékonyságának növelése, 
gyorsabb és megalapozottabb döntéshozatal, belső szolgáltatások nyújtása, integrált vállalati 
információs rendszer kiépítése. 

 Önkormányzati lakásgazdálkodás  
A költségelvű bérlakásoknál a lakbérben a lakáson belüli feladatok bérbeadó által történő 
elvégzésének költségei jelentik a szociális bérlethez képest azt a többletet, ami a lakbérben 
érvényesíthető. 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a Széchenyi Terv Lakásprogramja keretében 
állami támogatással valósította meg a költségelvű, családi házas jellegű, 57 db önkormányzati 
bérlakásból álló Erzsébet lakóparkot. Az önkormányzat a lakásokhoz kapcsolódó bevételeket 
külön számlán tartja nyílván és csak a költségelven meghatározott lakbérű lakások 
működtetésére, karbantartására, valamint a lakóház felújítására használhatja fel. A 
megvalósulás után, a lakóházakban jelentkező folyamatos műszaki problémák negatívan 
befolyásolták a bérlakások utáni érdeklődést.  

A városban letelepedő gazdasági társaságok, oktatási intézmények szakembereinek 
elhelyezésére, valamint egyedülálló, nem szociális bérlakásra váró fiatalok ideiglenes 
lakásgondjainak megoldására költségelvű lakásokat kell biztosítani. Ennek egyik formája az 
Irányi u. 4-6. szám alatti szociális bérű átmeneti lakások (51 db) költségelvű bérlakássá való 
átminősítése, felújítása. 

A szociális bérlakás állomány a szociálisan rászoruló családok, vagy személyek 
elhelyezésére szolgál. A rászorultság kritériumait önkormányzati rendelet szabályozza.  

Az önkormányzatnak a szociális helyzet miatt rászoruló családok tekintetében alacsony 
lakbérmértéket kell szabni. A komfort nélküli vagy félkomfortos, komfortos lakásokra 
meghirdetett pályázatokra jelentkezők magas száma bizonyítja, hogy a városban nincs 
elegendő bérbe adható szociális bérlakás. Az 537 önkormányzati bérlakásból jelenleg 170 db 
a szociális bérlakás. A lakossági érdeklődés folyamatos, a bérbe adható, megüresedett lakások 
száma nyomasztóan alacsony. A városban 1992 óta nem épült szociális bérlakás. 1999 és 
2001 között az önkormányzat 7 családi ház megvásárlása után a lakóházakból 25 db komfort 
nélküli és félkomfortos lakást alakított ki.  

A szociális alapon bérbe adható lakások számának növelése érdekében cél lakásvásárlás a 
szabad piacról, nem frekventált vagy peremkerületi, de jó műszaki állapotú ingatlanok esetén. 
További lehetőség a végrehajtási eljárások során keletkező elővásárlási jog gyakorlásával 
történő lakóingatlan vásárlás. Szociális bérlakások építése kizárólag külső források 
bevonásával képzelhető el. 

A célkitűzések megvalósítása 
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A vagyongazdálkodási célkitűzéseket az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 
egységes irányítási rendszerének bevezetésén kívül gyakorlatilag megvalósítottuk. 

A vagyon szerkezet alakulása becsült érték alapján 2009. december 31-i állapot szerint: 

• törzsvagyon-forgalomképtelen vagyonállomány aránya              44% 

• törzsvagyon-korlátozottan forgalomképes vagyonállomány aránya  47% 

• forgalomképes egyéb vagyonállomány aránya                        9% 

A gazdasági programban megfogalmazott elvárások az alábbiak szerint teljesültek: 

• az intézményi körből kikerülő ingatlanokat elsősorban gazdasági célra kívánjuk 
használni, az alapítványi elhelyezések csak ideiglenesek, 

• a fejlesztési koncepciónkkal összhangban a forgalomképes vagyonkör bővítése, az 
ingatlanvásárlások folyamatosak, a pályázati forrásokból történő gyarapítás az adott 
ágazati szakosodásban a pénzügyi keretekhez képest folyamatos, 

Lakóházépítésre alkalmas telkek értékesítése folyamatos, a fizetőképes keresletnek 
megfelelően. Gazdasági tevékenység folytatására alkalmas telkek értékesítésére is van példa, 
de a beruházások egyenlőre nem valósultak meg. A térségre jellemző alacsony vásárlóerő 
miatt ezek az értékesítések nem jelentősek. 

A stratégiailag fontos, a „forgalomképes vagyonért – forgalomképes vagyont” elve 
érvényesült az elmúlt 3-4 év alatt. Az alacsony vagyoni bevételek miatt a vásárlások nagyobb 
mértékben történtek meg, tehát többet fordítottuk forgalomképes vagyonra, mint amennyire a 
bevételi oldal lehetőséget adott volna. 

Az önkormányzattól és gazdasági társaságaitól elvárás, hogy tevékenységükkel a városban 
élők életminőségének és a közérzetük javulásához hozzájáruljanak. Az önkormányzat és a 
vállalkozások próbálnak olyan profilokban megjelenni, amelyek ezeket lehetővé teszik. A 
VAK ZRt. kezelésébe került Árpád Fürdőnél komoly, a működési hatékonyság és a 
költséghatékonyság elveit szem előtt tartó beruházások indulnak, részt veszünk 
érdekképviseleti szervezetek munkájában, a több más alapítóval együtt megnyitott Brüsszeli 
Érdekképviseleti Iroda révén a közvetlen források hatékonyabb bevonására törekszünk.  

Az önkormányzat, mint tulajdonos érdekének érvényesüléséért minden eszközt felhasználunk.  

7. Városfejlesztés 

Eredeti célkitűzések 

Városrendezési terv, városrehabilitáció 
A városrendezési, szabályozási tervekben, a helyi építési szabályzatban hosszú-, illetve 
középtávra, 8 – 12 évre meghatározásra kerül a város minden területének (telkének) a 
rendeltetése, terület-felhasználása és a terület beépítésének legfontosabb településrendezési 
paraméterei. A szabályozási tervezés folyamata hosszadalmas és törvényben (építési törvény) 
szabályozott. A városrendezési terv biztosít térbeli elrendezést és megfelelő mennyiségű 
helyet, területet az elképzelt fejlesztéseknek.  

A rendezési terv szerint a gazdaságfejlesztéshez elvileg megfelelő területű gazdasági – ipari 
és gazdasági - kereskedelmi területek vannak kijelölve, azok azonban gyakran nem 
találkoznak a befektetői elvárásokkal. A gazdasági területek városépítési paraméterei az 
országos előírások maximumához közel helyezkednek el, 70–90%-os beépítettségi mutatók és 
alacsony zöldterületi mutatók szerepelnek a tervben, melyek biztosítják az arányos és még 
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elviselhető gazdasági környezetet. Kimondható, hogy e mutatók betartásával olyan gazdasági 
területek jöhetnek létre, melyek humánus kellemes és használható környezetet teremtenek. 

A gazdasági területek mellett a környező területek (főleg lakóterületek) védelmét biztosítani 
kell.  

Probléma, hogy tartalék nélküli telkeket vásárolnak a befektetők, akik már első beépítéskor 
kihasználják a teljes beépítettséget. Ezen a szabályozási terv a minimális teleknagyság 
magasabbra történő emelésével segíthet.  

A ciklus egyik legnagyobb fejlesztési projektje a belváros rehabilitációja lesz, amit európai 
uniós támogatással kívánunk megvalósítani. A város megyeszékhelyi rangjához méltó 
belvárosi környezetminőségre van szükség. Nem tartható fenn tovább az elavult közlekedési 
rend és a funkció-hiányos jelleg. A turisztikai vonzerőt jelentő épületeket, közintézményeket, 
a kulturális élet központjait, az egyházi épületeket, templomokat, az iskolákat és 
rendezvénytereket méltó, magas színvonalú környezetbe helyezzük. A belvárosi funkciókat 
meg kívánjuk feleltetni a csabai tér, az "agóra" igényeinek, ahol a városlakók többsége jól 
érezhetik magukat, ahol nyugodt környezetben vásárolhatnak, pihenhetnek, fogyaszthatnak, 
beszélgethetnek a vendéglátó teraszokon. A belvárosrehabilitáció akcióterületét kiterjesztjük a 
Szent István tér – Kossuth tér felé. 

A városfejlesztés másik kiemelt programja a lakótelepek fizikai és szociális rehabilitációja, a 
panelépületek felújítása, melyhez szintén uniós források bevonására van szükség. 

A célkitűzések megvalósítása 
Az „Agóra - Program Békéscsaba: A békéscsabai Agóra intézménytípusú multifunkcionális 
közösségi központ és területi közművelődési tanácsadó szolgálat infrastrukturális feltételeinek 
kialakítása 

A Bíráló Bizottság második fordulós döntésében a békéscsabai Agóra projektet 1.702.746.162 
Ft összeggel támogatásra érdemesnek ítélte. A döntés értelmében, az első fordulót követően 
feltételesen megítélt 1.711.606.000 Ft-ot, 8.859.838 Ft összeggel csökkentette a Nemzeti 
Fejlesztési Ügynökség. A megítélt támogatási összeg mellé - a Képviselő-testület döntése 
értelmében – az Önkormányzat legfeljebb 250 millió forint önerő biztosítását vállalta.  

A kivitelezés eredményeképpen a jelenleg is rendelkezésre álló 5 szintes épület teljes 
egészében megújul, az igazgatási funkciójú helységek mellett helyet fog biztosítani többek 
között oktatási, kiállítási, rekreációs és kulturális funkciók megvalósítására is. A jelenleg 
meglévő nagyterem helyett pedig egy 600 m2-es multifunkcionális terem, illetve egy 400 fő 
befogadásra alkalmas kiváló akusztikai tulajdonságokkal rendelkező hangverseny- és 
előadóterem kerül felépítésre. Az épület egyediségét, különlegességét a Körös-csatorna, terasz 
elé történő kismértékű beterelés is fogja jelenteni. A beruházás eredményeképpen a város egy 
6.200 m2-es, magas színvonalú hang- és fénytechnikával bíró, energiatakarékos gépészeti 
megoldásokkal rendelkező költség-hatékony üzemeltetésű épülettel gazdagodik.      

Kiemelt projektté nyilvánította Békéscsaba belvárosának felújítását a kormány, és 
biztosítja a beruházás 1,9 milliárd forint összköltségének mintegy 60 százalékát. 

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által a Dél-alföldi Operatív Program keretében 
meghirdetett „Megyei jogú városok integrált fejlesztése” című, DAOP-2007-5.1.2/C 
kódszámú pályázati felhívásra Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. 
júniusában pályázatot nyújtott be. 

A „Békéscsaba belváros rehabilitációja I. ütem” című, 1.916.000.000 Ft összköltségű 
pályázatot a Kormány 2009. november 11-i ülésén kiemelt projektjavaslatként 1.129.892.000 
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Ft összegű támogatásban részesítette. Ezen akciótervi nevesítéssel a kiemelt projekt – a 
támogatási szerződés megkötését megelőzően – egy olyan projektfejlesztési szakaszba lépett, 
amikor szükséges az elképzelések meghatározott szempontok szerinti részletes kidolgozása.  

A Támogatási Szerződés megkötéséhez szükséges feltételeket a Nemzeti Fejlesztési 
Ügynökség iránymutatásai, valamint a pályázati dokumentációban rögzített feltételrendszerek 
alapján kell biztosítani. Ezen követelmények alapján szükséges a Békéscsabai 
Városfejlesztési Kft. létrehozása és bejegyeztetése, városrehabilitációs rendelet elfogadása, az 
engedélyes és kiviteli tervek elkészítése, és az Akcióterületi Terv végleges kidolgozása, 
valamint a pályázati dokumentáció 2010. június 30. napjáig történő benyújtása. 

A tervezett fejlesztések az alábbi területet foglalják magukba:  
Szent István tér - Luther utca - Irányi utca - Munkácsy utca – Bartók Béla út - Szabadság tér 
által határolt terület. 

Konkrét fejlesztések:  
A Szent István tér fejlesztésével – a Szent István tér revitalizációja 12.400 m2-en, főtér 
funkció kialakítása, parkosítás 5.800 m2-en, 188 db parkbútorzat kihelyezése egy fesztiválok, 
nyári rendezvények, szabadtéri mozi, téli korcsolyapálya befogadására alkalmas közösségi tér 
kialakítása valósul meg, illetve térinformatikai rendszer beszerzésére kerül sor.   

A Szent István téren ezen kívül négy épület homlokzat-felújítása történik meg 3845 m2-en: a 
Szent István tér 7., a Szent István tér 8., a Szent István tér 10., Főtéri Sas Patika homlokzata 
kerül felújításra.  

A Főtéri Sas Patikánál tetőszerkezet felújítás, homlokzati kőműves munkák, lábazat felújítás, 
bádogos munkák, homlokzati festés, nyílászárók cseréje. Az Univerzál Zrt. az 
önkormányzattal és az Élésker Kft.-vel közös projektcégben vesz részt (Csaba Belvárosi 
Parkolóház Kft.) egy 220 férőhelyes parkolóház terveinek készítésében, továbbá önállóan 
valósítja meg a saját ingatlanjának a tervezését. 

Az Andrássy út I. szakaszán a térburkolat 1.200 m2-en lesz felújítva, illetve parkosítás valósul 
meg 824 m2-en. 

A belváros közlekedési rendje átláthatóvá válik a Kossuth téri csomópont átalakítása, a Luther 
utca- Irányi utca fejlesztése, Szabadság téri buszforduló rekonstrukciója által, továbbá 3750 
m2-en új kerékpárút építése valósul meg.  

A Luther utcai és a Bartók Béla úti gépjárműforgalom felgyorsulhat, könnyebb elérni és 
könnyebb elhagyni a városközpontot.  

A belvárosi területek felújításával bővül a város közösségi tereinek száma, a felújított 
közterületek közelében az ingatlanárak emelkedése várható, jelentősen javul a belváros 
közlekedése a fejlesztéssel átalakul a közlekedési forgalom, a város imázsa, belső identitása 
erősödik, ami az idegenforgalom növekedésében is jelentős szerepet játszik. A projekt 
keretében teljesen megújul Békéscsaba történelmi főtere, több lesz a zöldterület, illetve az 
olyan hely, amelyet kizárólag gyalogosok használhatnak majd. A beruházás megvalósulása 
után kisebb rendezvények és sportesemények megtartására is alkalmassá válik a Szent István 
tér. A fejlesztés várhatóan 2012 közepére készül el és azon túl, hogy növeli a város turisztikai 
vonzerejét, munkahelyeket is teremt. 

A békéscsabai autóbusz-pályaudvart, és a környező területeket a helyi infrastruktúra-
fejlesztés keretében újítjuk fel, szintén az EU által biztosított forrásokból, önerő 
biztosításával. A munkálatok 2010 márciusában már meg is kezdődtek.  
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A létesítmény sok szempontból a békési megyeszékhely kapuját jelenti, így nagymértékben 
meghatározza azt, hogy a Békéscsabára érkezőknek milyen az első benyomásuk a városról. 
Ennek megfelelően a pályaudvar felújításakor minden olyan követelménynek meg kívánt 
felelni az önkormányzat, mint beruházó, amely egy modern, biztonságos és emberbarát 
létesítmény kialakításához elengedhetetlen. 

Békéscsaba Megyei Jogú Város lakásállományának egyharmada – közel 9.000 lakás – 
iparosított technológiával épült (jellemzően panel és blokk falazatú) épület, amelyek 
kétharmada (mintegy 6.000 lakás) 30 évnél régebbi.  

Mivel Békéscsaba lakónépességének közel 40%-a (25.000 ember) lakótelepeken – többségük 
panelépületben – él, ezért a város vezetése kiemelt célként kezelte és kezeli az itt élők 
lakhatási körülményeinek javítását, a városrehabilitáció szorgalmazását. 

„Az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítésének, 
felújításának és a lakóépületek környezete felújításának támogatása” című pályázat keretében 
10 iparosított technológiával épült lakóépület 418 lakásának felújítására nyújtottak be 
pályázatot a társasházak az önkormányzathoz, majd azokat (a közgyűlés pozitív elbírálását 
követően) az önkormányzat továbbította az országos szervhez elbírálásra. Békéscsabán 9 
lakóépület energiatakarékos felújítása valósult meg (388 lakás).  

A sikeres pályázatok révén – a felújítási költségek 1/3-át kitevő – közel 100 millió Ft 
(lakásonként maximum 400.000 Ft) vissza nem térítendő támogatás felhasználásával 
valósultak meg az elsősorban a külső homlokzat-hőszigetelésre, a nyílászárók cseréjére, a 
fűtési rendszerek korszerűsítésére irányuló – ezáltal a fűtési költségekben mintegy 30%-os 
mértékű megtakarítást eredményező – munkálatok.  

Az önkormányzat visszatérítendő kamatmentes kölcsön nyújtásával, illetve – a szükséges 
lakossági önerő hiányában, a lakástulajdonosok által felvett pénzintézeti hitel kamatainak 
átvállalásával – lakásonként maximum 200.000 Ft vissza nem térítendő kamattámogatás 
nyújtásával segíti a társasházak felújítását. 
Békéscsaba Megyei Jogú Város vezetése a jövőben a korábbiaknál is nagyobb hangsúlyt 
fektet a panellakásokban élők életminőségének javítására, amelynek érdekében hosszú távú 
felújítási programot dolgoz ki. Ennek részbeni célja a szociálisan hátrányos helyzetű 
lakástulajdonosok önerejéhez való korábbiaknál nagyobb mértékű hozzájárulás a minél 
hatékonyabb tömbrehabilitáció megvalósítása érdekében. 

Jamina városrész jellegzetes épülete a Madách utca és Orosházi út sarkán álló kútház. Az 
épület felújítása 2009. december 31. és 2010. április 2. között valósult meg 3.343.303 Ft 
önerőből.  

8. Környezetvédelem 

Eredeti célkitűzések: 
A városi környezetvédelmi program célja, hogy hozzájáruljon a város fenntartható 
fejlődéséhez, illetve, hogy a gazdaság és a társadalom szereplőivel a fenntartható város 
környezetgazdálkodását alapozza meg. Elsődleges feladat a környezetvédelmi hiányosságok 
felszámolása, ezen belül a környezeti elemek – levegő, víz, talaj – állapotának és a hulladékok 
kezelésének felmérése, ezeknek a lakossággal történő megismertetése, valamint azon célok és 
eszközök kijelölése, amelyek a jelenlegi állapot javítását szolgálják. 

A célok megvalósításának feltételrendszere a következő: 
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• A környezettudatos gondolkodásmód és magatartás kialakításához megfelelő 
intézmény- és eszközrendszer kialakítása, a környezeti információk szabad 
áramlásának biztosítása, a naprakész környezeti adatbázisok elérhetősége. 

• A környezetvédelem feladatainak megoldásához szükséges anyagi források 
megteremtése. 

Levegőtisztaság-védelem terén feladat: 

• a nem motorizált közlekedés feltételeinek megteremtése, a kerékpárút-hálózat 
továbbfejlesztése településen belül és a települések között, 

• a városi tömegközlekedés további fejlesztése, szolgáltatási színvonalának emelése, 
környezetbarát közlekedési eszközök (pl. gázüzemű busz, stb.) forgalomba állítása, 

• a jelentősebb környezetszennyező üzemek fokozatos kitelepítése a lakókörzetekből, 

• a mezőgazdasági eredetű levegőszennyezések visszaszorítása, 

• megújuló energiaforrások használatának támogatása. 

Felszíni és a felszín alatti vizek védelme terén feladat: 

• részletes felmérés és elemzés szükséges a vízkészletek nagyságára, 
kitermelhetőségére, a vízadó hideg- és meleg vizes rétegek kapcsolatára, az 
utánpótlásra, a lehetséges üzemeltetés idejére, 

• ivóvízbázisok védelme érdekében a hulladék- és szennyvízelhelyezés komplex 
megoldása, 

• Dél-Alföldi Régió Ivóvízminőség Javító Program nagyprojekt megvalósítása, 
amelynek célja olyan minőségű ivóvíz szolgáltatása a lakosság számára, mely többek 
között kielégíti azon EU elvárásokat, hogy ne tartalmazzon határérték feletti 
mennyisséget ammónia, arzén, bór, fluorid és nitrit vonatkozásában, valamint kis 
mértékű hálózatrekonstrukció biztosítása, 

• ÖKOVÍZ program – az Élővíz-csatorna ökológiai, turisztikai állapotának, 
vízminőségének javítása, vízgazdálkodási szempontból, egyben környezetvédelmi, 
turisztikai szempontból is vonzó vízfolyásának, vegetációjának helyreállítása, 
csatornapart faunájának rehabilitációja (ökoturisztikai vízi út és rekreációs útvonal), 

• a meglévő belvíz-elvezető rendszerek kiépítettségének növelése és rendszeres 
karbantartása, az alacsony kiépítettségű csapadékvíz-elvezető hálózat fejlesztése (III.-
IV. kerület belvízrendezése), 

• termálvízkészlet hasznosítási lehetőség bővítése, a keletkező használt termálvizek 
környezetkímélő elhelyezhetősége, újrahasznosíthatóságának szakmai felülvizsgálata, 

•  Békéscsaba szennyvíztisztításának és csatornahálózatának 
fejlesztése nagyprojekt megvalósítása, 

A szennyvíz projekt elsődleges célja, hogy Békéscsabán megfelelő szennyvízelvezetést és 
tisztítást biztosítson. A projekt keretében kiépülnek az eddig csatornázatlan területek nagy 
részén a helyi gyűjtőrendszerek, nyomóvezetékek és a hozzátartozó átemelők, így a 
csatornázott területeken a talajvíz szennyezettsége csökken.  

A meglévő békéscsabai szennyvíztelepet technológiai fejlesztéssel alkalmassá teszi a 
városban keletkező szennyvízmennyiség fogadására és nagyobb hatásfokú, tápanyag-
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eltávolítást is megvalósító biológiai tisztításra. Ezáltal a befogadó felszíni víz – az Élővíz-
csatorna – és közvetve a Kettős-Körös vízminőségi állapota javul.  

A projekt fontos célja, hogy a jövőben a szennyvíztelepen keletkező fölös iszap kezelésére 
korszerű és gazdaságos iszapkezelési eljárás, hasznosítás valósuljon meg. A jelenleg üzemelő 
hidegrothasztók egyidejűleg felszámolásra kerülnek. 

Hulladékgazdálkodási célkitűzések és feladatok 
A hulladékhasznosítás elsődleges célja, hogy a települési szilárd hulladék veszélyes és 
hasznosítható alkotói minél kisebb mennyiségben és arányban kerüljenek a lerakókra, ill. 
ezzel párhuzamosan történjen meg a veszélyes alkotók biztonságos ártalmatlanítása és a 
hasznosítható frakció továbbhasznosítása. A korszerű, környezetkímélő és gazdaságos 
hulladékgyűjtés, kezelés megoldása, a településen lakók életminőségének javítása  

Feladatok 

• Környezetvédelmileg nem megfelelő Kétegyházi úti régi települési szilárd 
hulladéklerakó rekultivációja. A lerakó felülvizsgálata elkészült, jelenleg (2007. II-III. 
né.) a rekultivációs terv készítése, engedélyezése van folyamatban.  

• Környezettudatos gondolkodásra nevelés, a fenntartható hulladékgazdálkodást 
ismertető, népszerűsítő programcsomag. 

• A keletkező hulladék mennyiségének csökkentése, válogatása, reciklálása, 
újrahasznosítása. 

• „Települési hulladékból energiát” komplex hulladékgazdálkodási program 
megvalósítása a Szeged Biopolisz pólusprogram részeként, újrahasznosítási rendszer 
kidolgozása, a szelektív gyűjtés fejlesztése mellett fenntartható, környezetkímélő, 
ugyanakkor energiát és hasznosítható anyagokat termelő technológiák bevezetése. A 
program keretin belül megépül a Regionális Hulladéklerakó II. üteme. 

Zöldterület-gazdálkodás terén feladat 

• zöldterületi fejlesztési és rekonstrukciós tervek készítése (Széchenyi-liget Körösök- 
Völgye Látogató Központ, Pósteleki Rekreációs Park, ökoturisztikai útvonalak, stb). 

Energiagazdálkodási célkitűzések és feladatok 

Békéscsaba Város önkormányzata közvetlenül felelős az önkormányzati intézmények 
energiaellátásáért, a közvilágításért, a hálózat üzemeltetéséért, karbantartásáért, a város és 
intézményei energetikai célú fejlesztéseiért, energiahatékonysági beruházásokért. 

Az inflációt meghaladó mértékű energiaár-emelkedések miatt a város polgárai és intézményei 
egyre többet kénytelenek energiára költeni, ezért a város energiagazdálkodása fokozottabb 
odafigyelést igényel. Indokolja az is, hogy az önkormányzat – a város méretéből adódóan – 
meglehetősen sok intézményt üzemeltet, és az, hogy a környék adta természetes forrásból 
származó energiaforrások (biomassza, termálvíz, napenergia) kiaknázására a város komoly 
lehetőségekkel rendelkezik. 

Egyre jobban előtérbe kerül az a követelmény, hogy a fosszilis energiafelhasználás 
környezetre gyakorolt káros hatásait mérsékelni kell. Ennek teljesítéséhez tudatos 
energiagazdálkodásra van szükség, aminek intézményi hátterét az önkormányzat adhatja (más 
tanácsadó szakcégek, szolgáltatók esetleges bevonásával). 

Feladatok: 

• a város biztonságos energiaellátása, 
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• a településfejlesztési célokkal kapcsolatos energiaigények biztonságos kielégítése 
(ipari park, logisztikai és más beruházás fejlesztés), 

• az önkormányzati intézmények teljes körű energetikai átvilágítása, 
energiahatékonyságának javítása, a működési költségek csökkentése, 

• a lakossági energiahatékonyság javítása, valamint 

• az energetikai tervezés, a saját intézményi kör energiaellátásának bővítése megújuló 
energiák felhasználásával. 

Az Európai Unió egyik célkitűzése az egységes villamosenergia-piac létrehozása, mely 
biztosítja a villamos-energia rendszerek megbízható működését. 2007-től mind a gáz-, mind a 
villamosenergia-piac felszabadul, azaz az önkormányzat szabadon választhat, hogy melyik 
energiakereskedőtől vásárol energiát. A liberalizált villamosenergia-piac az EU direktíva 
szerint olyan eszköz, mely lehetővé teszi a piac összes szereplőjének az azonos alapelvek 
érvényesítését. A teljes piacnyitás azt is jelenti, hogy megszűnik a jelenlegi közüzem, 
szétválik az energia termelése, szállítása és elosztása. 

Kiemelt energetikai projekttervek 
Békéscsaba város célja és érdeke is, hogy a Szeged Biopolisz programhoz kapcsolódva a 
Közép Békési Centrum regionális fejlesztési alpólusaként a Biofinomító program, 
Biofinomító Innovációs Klaszter projekt megvalósuljon. A program célja a zöld növényzet, 
a növényi hulladékok alapanyagként és energiahordozóként történő kiaknázása a regionális 
mezőgazdaság és ipar hosszú távú fenntartható fejlődése érdekében. 

Biofinomítás koncepciója: komplex ökológiai technológiai rendszer, a rendelkezésre álló 
mezőgazdasági hulladékokból, melléktermékekből, termesztett növényekből (megújuló 
biomassza energiaforrás) biológiai, fizikai, kémiai eljárások alkalmazásával magas piaci 
potenciállal rendelkező vegyipari termék előállítása, a fel nem használható technológiai 
maradékok energetikai célú hasznosítása (biomassza energetika). 

A KBC Környezettechnológiai alprogram, a Települési hulladékból energiát projekt 

A projekt a hulladék energetikai hasznosításán alapul, a háztartási hulladékból biológiai úton 
közvetlen hasznosításra kerülő környezetbarát tüzelőanyagot állít elő. A fejlesztési ciklus 
végére (2013.) a jelenleg 100%-ban depóniába helyezett hulladék mennyiség legalább 20%-a 
energetikai felhasználásra, 60%-a reciklálásra kerül és csak 20%-át helyezik el 
szemétlerakóban. 

Komplex hulladékgazdálkodási program megvalósítása hozzájárul a térségben képződő 
hulladék mennyiségének abszolút és relatív csökkenéséhez, és az emberi egészségre, 
környezetre veszélytelen technológiát alkalmazva. 

KBC Megújuló Energiák Központja komplex energetikai projekt 
Egységes cselekvési program, az önkormányzat energiatakarékosságának ösztönzését és a 
megújuló energiaforrások hasznosítását célozza. Az önkormányzat tulajdonában lévő 
ingatlanok energiatakarékos üzemeltetése, az intézmények energiafelhasználásában a 
megújuló energiák részarányának növelése. 

Az ipari és lakossági fogyasztók bevonása az energiahatékonysági és az alternatív energia 
felhasználásának növekedését elősegítő tevékenységekbe (tájékoztatás, tanácsadás, 
ösztönzés). 

A városfejlesztésben érdekelt döntéshozók „energiatudatosságának” fejlesztése, az energetikai 
projektek integrációja a városfejlesztésbe és a környezetvédelembe. 
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A célkitűzések megvalósítása 
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a környezet védelmének általános 
szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény előírásai alapján 2002-ben elkészítette a 
„Békéscsaba Megyei Jogú Város Környezetvédelmi Programját. Az 1995. évi LIII. törvény 
módosításait és az új helyzetet figyelembe véve az Önkormányzat a környezetvédelmi 
program értékelését a 2009. évre határozta meg. Így készült el 2009-ben Békéscsaba Megyei 
Jogú Város Környezetvédelmi Programjának Felülvizsgálata. 

2007. július 31-én elfogadásra került Békéscsaba Megyei Jogú Város Középtávú 
Hulladékgazdálkodási Koncepciója is. 

Felszíni és felszín alatti vizek védelme terén jelentős előrelépés lesz az uniós támogatással 
megvalósuló szennyvíz projekt végrehajtása. Az egészséges ivóvíz biztosítására uniós 
pályázat előkészítése van folyamatban, a térség településeinek összefogásával. 

2010. március 16-án, Békéscsabán megalakult a Közép Békési Ivóvízminőség-javító Társulás. 
Az így létrejött társulás a maga 44 tagjával a legnagyobb Dél-alföldi régióban.  

A részvevők közül 29 település jelenleg is a Közép Békési Regionális ivóvízvezeték 
rendszerről kapja az ivóvizet. A program megvalósítása során a regionális vezetékrendszer 
felújításával, bővítésével további 15 település csatlakozik a rendszerhez. 

A létrejött társulás legfontosabb feladata a részletes műszaki tervek alapján a pályázat 
elkészítése és benyújtása a Környezeti Operatív Program pályázati kiírására. Az esetben, ha 
társulás a szükséges támogatást megkapja, és az érintett önkormányzatok a szükséges saját 
forrást biztosítani tudják, akkor 2013-ban a legszigorúbb az Egészségügyi Világszervezet 
(WHO) által meghatározott paramétereknek is megfelelő ivóvizet fogyaszthatnak az érintett 
településen élők. 

2009. április 2-án az Európai Közösségek Bizottsága jóváhagyta a város által benyújtott 
Szennyvízcsatorna-beruházási pályázatot. 

A beruházás összege tartalmazza a csatornaépítés, a szennyvíztelep korszerűsítése, a 
területbiztosítás, a tájékoztatás, régészet, lőszermentesítés, mérnöki tevékenység és az 
adminisztráció költségeit is. 

A kivitelezésre vonatkozóan 24 ajánlat érkezett be a pályázók részéről. A közbeszerzési 
eljárás során benyújtott fellebbezések kapcsán a Közbeszerzési Döntőbizottság megállapította, 
hogy a 2009. november 24-én, a békéscsabai önkormányzat által nyertesként kihirdetett Sade 
Kft ajánlata érvényes. Ezzel elhárult az akadály a kivitelezési szerződések megkötése elől. A 
szerződések aláírására 2010. február 5-én került sor, ezt követően elkezdődtek a kivitelezési 
munkák. 

A szennyvízcsatorna-hálózat teljes kiépítését 2012. augusztus 31-ig végzik el, a 
szennyvíztelep fejlesztése pedig 2012. október 31-ig valósul meg. 

A beruházás nettó összköltsége: 17,7 milliárd Ft, ebből 14,98 milliárd Ft támogatás, a 
támogatási intenzitás 84,38%. Az összköltség 71,7%-át uniós forrásból, 12,7%-át az állami 
költségvetésből, 8,3%-át önkormányzati erőből, 7,3%-ot pedig lakossági hozzájárulásból 
finanszírozza a város. 

A beruházás során 223 kilométer gravitációs csatornát, 34 kilométernyi nyomóvezetéket, 31 
darab új átemelőt építenek ki. Emellett a már meglévő 37 darab átemelőt korszerűsítik és a 
szennyvíztelepet is átépítik. A telep korszerűsítésére azért van szükség, mert jelenleg 
megoldatlan a biológiai tisztítás. 
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Az ivóvízhálózat-felújítási program szerint biztosított egy 486 millió forintos keret, melyből 
 a 2.352 darab házi bekötéssel együtt  közel 23 kilométernyi vezetéket építenek majd meg. A 
beruházás a tervezet szerint kizárólag saját forrásból valósul meg. A hálózat állapota évről-
évre romlik, 20 éve nem történt felújítás, így a rekonstrukció aktuálissá vált. 

Hulladékgazdálkodás terén Békéscsaba Megyei Jogú Város 2008-ban pályázatot (KEOP-
2.3.0/1F-2007-0013) nyújtott be bezárt hulladéklerakójának (Kétegyházi út) rekultivációjára, 
a Kondoros Nagyközség gesztorságával megalakult társulással. 

Az Irányító Hatóság döntése alapján a Társulás a projekt előkészítésére irányuló feladatok 
végrehajtásához vissza nem térítendő támogatásban részesül, melyre a támogatási szerződés a 
gesztor önkormányzat által aláírásra került. A Szerződés tárgya a „Települési szeméttelep 
rekultivációs program a Körös-szögben” című, EU támogatással megvalósítani tervezett 
projekt. A megvalósításra ezen támogatás felhasználásával a kivitelezésre vonatkozó 
pályázatkészítése van folyamatban.  

A hulladékgazdálkodási rendszer korszerűsítésére a DAREH társulás településeivel az első 
sikertelen pályázat után új pályázat készül és kerül benyújtásra. 

Az előkészítő munkák le nem vonható ÁFA-val számított becsült összköltsége: 92.880.000 
Ft, ebből a költségből Békéscsaba előkészítésre fordítható költsége: 40.680.000 Ft, melyből a 
becsült támogatás összege: 34.578.000 Ft, a saját erő pedig: 6.102.000 Ft. 

Zöldterület-gazdálkodás terén  
A Körösök Völgye Látogatóközpont 15 pályázaton 2.852.710 eFt fejlesztési támogatást nyert. 
Ezen kívül a Nemzeti Civil Alap 5.700 eFt vissza nem térítendő támogatással járult hozzá a 
működési költségeinek finanszírozásához. 

A Körösök Völgye Látogatóközpont állandó programjai közé tartoznak a kézműves és 
zöldköznapi foglalkozások, melyek egy-egy iskolai, óvodai csoport számára valamely 
környezet- vagy természetvédelmi témában zajlanak (újrapapír, komposztálás, tudatos 
vásárlás, környezetbarát háztartás, az év fája és az év madarainak ismertetése). Rendszeresen 
tartanak ligeti sétákat kisebbeknek, nagyobbaknak, ahol különböző szakemberek segítségével 
ismerkedhetnek meg az érdeklődők a liget élővilágával, a levéltől a csigaházon át a 
madártollig minden apró részletével. Idén az osztálykirándulások ideje alatt az előadásokat 
kirándulások, kenutúrák is kiegészítik.  

 

Az egyesület fő szolgáltatásai közé tartozik a turisztikai információszolgáltatás is, így az 
épület falai közt szóróanyagokkal, információkkal várják a túrázni vágyókat. Egyre bővülő 
mini-könyvtárunkban és a szabad internet-hozzáférés segítségével a világhálón is 
böngészhetnek az érdeklődők a különböző, hozzánk kapcsolódó és általuk fontosnak tartott 
témák között. 

A város az energiafelhasználást csökkentő fejlesztések és felújítások terén, 2009 nyarán 
nagy előrelépést tett. Több önkormányzati fenntartású intézményben valósult meg nyílászáró 
csere, padlóburkolat csere vagy akár épületrész felújítás. A fejlesztéseket részben 
támogatásból, részben önerőből végeztük és kívánjuk folytatni. A felújításokat végző 
vállalkozók mindegyike békéscsabai. 
A program keretében a következő beruházások valósultak meg: 

• Szent-Györgyi Albert Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium (Gyulai út 53-57.) 
kollégiumi épületében nyílászárók cseréje 
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• A Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium (Puskin tér 1.) 
tagintézményében, a Trefort Ágoston Székhelyiskolában (a régi épületben) folyosói 
ablakok cseréje 

• Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Diákotthon (Peter Jilemniczky 
u. 1/1.) a Diákotthon épületében külső nyílászáró cseréje 

• Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium (Haán Lajos utca 2-4.) oktatási épületének 
nyílászáróinak cseréje 

• A Szent László Utcai Általános Iskola és Óvodában (Szent László u. 17) a tornaterem 
padlóburkolatának cseréje 

• Kemény Gábor Logisztikai és Közlekedési Szakközépiskolában (Gábor köz 1.) 
tanügyi épületrész, aula homlokzati nyílászárók cseréje 

A munkálatok költsége összesen: 149.597.463 forint. 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. május 14-i közgyűlésén döntött a 336 
millió Ft becsült költségű, várhatóan 71%-os támogatási intenzitású, a KEOP-2009-5.3.0 
kódszámú "Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás korszerűsítése” című pályázat 
benyújtásáról a Szabó Pál téri Általános Iskola épületenergetikai fejlesztése céljából. 

A projekt tartalma: az iskola homlokzatainak külső hőszigetelése, nyílászáróinak cseréje, az 
iskola kazánjainak cseréje, az automatikus szabályozások, fűtési- és melegvíz rendszerek 
korszerűsítése.  

A megvalósíthatósági tanulmány és a műszaki tervek elkészültek, a pályázati dokumentáció 
benyújtásra került. 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. június 25-i közgyűlésén döntött az 1 
milliárd Ft becsült költségű, várhatóan 60%-os támogatási intenzitású, a KEOP-2009-4.2.0/B 
kódszámú "Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal” című 
pályázat benyújtásáról. 

Az elérendő cél: a Gyulai úton és annak környezetében található önkormányzati intézmények 
geotermikus energiával történő ellátása, új termálkút fúrása, az intézmények használati 
melegvíz - és fűtési hőigényének kielégítését szolgáló rendszer kialakítása, valamint az 
előírások szerinti vízelhelyező rendszer kialakítása.  

Jelenleg a megvalósíthatósági tanulmány készítése folyamatban van. 

A város 260 millió forintos pályázatot nyújt be 2010 tavaszán az Árpád Fürdő energetikai 
fejlesztésére vonatkozóan. A termálenergia hasznosítására, valamint a saját ivóvízbázis és a 
technikai, kényelmi körülmények fejlesztésére irányuló pályázat hozzávetőlegesen 50 
százalékos támogatottsággal valósulna meg. A beruházás megtérülési ideje pedig közel 3 év. 
A konkrét módosításokról szóló tervekről tudni lehet, hogy a fürdő területén jelenleg két 
gyógyvíz kút üzemel, ezeket kellene rendbe hozni, gáztalanító, továbbá lég-és hőtechnikai 
berendezéseket kell beszerezni, és vezérlőközponttal ellátni. 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. októberében  pályázatot nyújtott be a 
Dél-alföldi Operatív Program keretében meghirdetésre került, a „Belterületi csapadék- és 
belvíz elvezetés” című, DAOP-2009-5.2.1.A azonosító számú pályázati felhívásra.  

A pályázati kiírás, komponens célja a települések környezetbiztonságának növelése, 
környezeti állapotának javítása, az ár- belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettségének 
csökkentése, a felszíni vizeink minőségének biztosítása, a további környezeti káresemények 
megelőzése. 
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Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata által benyújtott, „Békéscsaba, Lipták András 
utcai burkolt csatorna és a hozzá kapcsolódó csapadékelvezető csatornák építése” című, 
DAOP-5.2.1/A-09-2009-0038 azonosító számú projekt összköltségvetése 145.000.000 Ft, 
ebből 130.500.000 Ft (90%) támogatás és 14.500.000 Ft (10%) saját erő. A támogatási 
szerződés megkötésre került, jelenleg zajlik a projekt megvalósítása.  

A pályázat által érintett terület a település III-IV. kerület Északi részének (a Szarvasi út  
Békési út  Ipari út  Őszi utca  Vasútvonal és Szarvasi út által határolt terület) belterületi 
vízrendezésén belül a Lipták András utca (Botyánszki Pálné utca – Károlyi Mihály utcák 
között), valamint a Déli sor (Károlyi Mihály utca – a Kézay sor között). A projekt közvetlen 
célja, a csapadék és/vagy belvíz belterületről való biztonságos elvezetésének érdekében a 
vízkárokkal veszélyeztetett területeken a csapadékvíz elvezető, belvízelvezető infrastruktúra 
fejlesztése. A projekt keretében megvalósuló létesítmények csatornák összhossza: 3.793 
méter, ebből nyílt szelvényű burkolt és földmedrű csatorna: 2.480 méter, 0,60 méter átmérőjű 
zárt csatorna 566 méter; 0,80 méter átmérőjű zárt csatorna 747 méter. 

A projekt tervezett befejezési időpontja 2011. november. 

8. A helyi közlekedési infrastruktúra 

Eredeti célkitűzések 
A helyi közlekedési infrastruktúra fejlesztése szempontjából meghatározó lesz a vasúti 
fővonal átépítéséhez kapcsolódó beruházási csomag. A belső hálózati elemek közül a 
legjelentősebb terv ezzel kapcsolatban az Orosházi úti felüljáró négysávúsítása, a Gyár u. – 
Kétegyházi út összekötése és a Szerdahelyi úti aluljáró megépítése.  

Emellett a fontosabb terveink: 

• folyamatos útfelújítások 
• József Attila ltp. kikötése a városközpont irányába 
• Szabolcs u. - Károlyi u. - Munkás u. kikötése a Berényi út irányába 
• Fürjesi összekötő út megépítése 
• további kerékpárutak kiépítése, felújítása (Békési út, Szarvasi út, Kétegyházi út, 

Orosházi út, Jaminai bányatavak – városközpont – Dobozi út) hálózati rendszerré 
összekapcsolása 

• tömegközlekedés által lefedett területek bővítése. 

A lakosság életkörülményeinek közvetlen javítását szolgálja a hat évre meghirdetett járda 
felújítási program, amely új elemként lett felvéve a gazdasági programba. 

2007-ben elfogadta a közgyűlés azt a hat éves járda-felújítási programot, melynek keretében 
Békéscsaba közigazgatási területén lévő járdák átépítésére és felújítására kerül sor, évente 200 
milliós előirányzatból. 

A célkitűzések megvalósítása 
Az elért eredményeink regionális és uniós támogatásból megvalósult útburkolat-felújítások és 
útépítések, melyek tételes felsorolását az éves költségvetési rendeletek és azokról készült 
beszámolók részletesen tartalmazzák.  

2007. évben TEUT támogatásból 9 utca útburkolatának felújítása valósult meg: Franklin utca 
(Szegfű u. - Liliom u. közötti szakasza), Lencsési út - Menta utca, Lencsési út – Fövenyes 
utca közötti 1. sz. összekötő út, Lencsési út – Fövenyes utca közötti 2. sz. összekötő út, 
Lencsési út – Fövenyes utca közötti 3. sz. összekötő út, Lencsési út – Fövenyes utca közötti 4. 
sz. összekötő út, Áchim lakótelep M7 és M17 sz. lakóépület közötti út, Tábor utca, Szigligeti 
utca. A beruházási összköltség közel 50 millió Ft, az elnyert támogatás összesen 20 millió Ft.    
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2008. évben nyertes, befejezett pályázatok: 

• Tevan Andor utca útburkolatának felújítása 183 méter hosszúságban. Beruházási 
összköltség 36.837.364,- Ft, ebből támogatás 18.422.000,- Ft. 

• Szabolcs utca (Őr utcánál) útburkolatának felújítása 162 méter hosszúságban. 
Beruházási összköltség 9.540.000,- Ft, ebből támogatás 4.770.000,- Ft. 

• Pásztor utca 101-107. szám közötti szakasz útburkolatának felújítása 183 méter 
hosszúságban. Beruházási összköltség 4.618.000,- Ft, ebből támogatás 2.309.000,- Ft. 

• 4-es Honvéd utca útburkolatának felújítása 615 méter hosszúságban. Beruházási 
összköltség 14.006.000,- Ft, ebből támogatás 7.003.000,- Ft. 

• Franklin utca útburkolatának felújítása 360 méter hosszúságban. Beruházási 
összköltség 13.504.000,- Ft, ebből támogatás 6.752.000,- Ft. 

• Kazinczy ltp. 20. számú házhoz vezető út burkolatának felújítása 87 méter 
hosszúságban. Beruházási összköltség 5.038.000,- Ft, ebből támogatás 2.519.000,- Ft. 

Az útfelújítások elkészültek, a támogatások lehívása megtörtént. 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a Dél-alföldi Operatív Program (DAOP) 
keretén belül Önkormányzati és állami tulajdonú belterületi valamint önkormányzati 
külterületi közutak fejlesztése tárgyú pályázati felhívásra benyújtott DAOP-2007-3.1.1/B-
0058 azonosító számú Békéscsaba, Nagy Antal utca, Trefort utca, Kisszik utca 
útfejlesztése című fejlesztésre támogatásban részesült.  

A beruházás összköltsége 41.483.663,- Ft, a támogatás mértéke 35.261.114,- Ft (85%), vállalt 
saját forrás 6.222.549,- Ft. 

A fejlesztés tartalma: 

A projekt keretében Békéscsaba Megyei Jogú Város belterületén a Nagy Antal, Trefort és 
Kisszik utca alkotta úthálózaton végeztünk útépítési, útfelújítási munkákat. A Nagy Antal 
utcát 305 m hosszúságban, és a Trefort utca Szarvasi út - Kisszik utca közötti 301 m 
hosszúságú szakaszát 4,0 m szélességű szilárd burkolattal láttuk el, míg a Kisszik utcán 220 m 
hosszúságban burkolat erősítést végeztünk.   

A megépített és felújított utcák kielégítik a legújabb útügyi előírásokban megfogalmazott 
feltételeket, mind a burkolat szélességben, mind az út rétegrendje, teherbírása tekintetében is.  

A földes utcák megszüntetése nemcsak a közlekedési lehetőségek fejlődését, hanem 
környezet- és egészségvédelmi célokat is szolgálnak. 

A projekt kapcsán megépített, felújított utcák kapacitása, keresztmetszeti méretei megfelelően 
biztosítják az arra közlekedők utazási kényelmét. 

Ipari út, Berzsenyi utca felújítása - Önkormányzati és állami tulajdonú belterületi valamint 
önkormányzati külterületi közutak fejlesztése (DAOP-2007-3.1.1/B) című kiíráson nyert az 
önkormányzat pályázatával. A két útszakasz (3170 m) felújítási munkálatainak közbeszerzési 
eljárása a idei esztendőben lezajlott, a beruházás várható összköltsége: 148 millió forint, 88 
millió Ft összegű támogatással.  

A munkálatok befejezésének várható időpontja: 2010. december. 

A tervezett munkák: útburkolat felújítás, útszélesítés, padka felújítás, útburkolati jelek 
felújítása.  

A Regionális Fejlesztési Tanács a 2009. augusztus 13-i döntése szerint Békéscsaba a TEUT 
pályázati keretből 58.830 ezer Ft támogatást nyert, amelyből hét utca (a Csiki, az Ihász, az 
Őr, a Kerekes György, a Tölgyfa, a Szerdahelyi és Szabolcs utca csomópontja, valamint 
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a Vigasz utca) felújítási munkálatait végzik majd el. A rehabilitáció tervezett összköltsége 
mintegy 118 millió Ft. 

Jelentős eredményeket értünk el kerékpárút építések előkészítésében és megvalósításában, a 
tervezésekhez minisztériumi a megvalósításhoz uniós forrást sikerült elnyerni. Négy új 
kerékpárút megvalósításáról született döntés a közelmúltban. 

2009. július közepén átadták a munkaterületet a kivitelezőnek, augusztusban megkezdődött a 
Békés —Békéscsaba kerékpárút III. ütemének építése. A megyeszékhelyet a szomszédos 
várossal összekötő bicikliút befejező szakaszának kivitelezése 126 millió forintba kerül. A 
közel 3 kilométeres útrész elkészült, így a már korábban átadott két szakasszal együtt 
összesen 7,4 kilométer hosszú kerékpárút segíti majd a balesetmentes közlekedést a 470-es 
számú közút mentén. 

DAOP-2009-3.1.2/A kódszámú pályázatot 2009. júniusában nyújtotta be önkormányzatunk az 
Orosházi úti kerékpárút, és a Békési út – Szarvasi út menti kerékpárút kivitelezésére 
192.543.000 Ft beruházási összeggel. A pályázat 163.661.000 Ft összegű támogatásban 
részesült, a támogatási szerződés megkötésre került, 2010. május elején a munkaterület 
átadása megtörtént, 2010-ben a közműkiváltások, előkészítési munkálatok folynak, a 
kerékpárutak 2011-ben fognak megvalósulni. 

Békéscsaba-Kondoros közötti kerékpárút-hálózat kiépítésének előkészítésére nyert 
Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás 6.878.000.- Ft-ot 100 %-
os támogatással (KÖZOP 3.2.0.) 2009. januárjában. 

A Körösök Völgye Natúrpark Egyesület 2009. februárban nyújtott be pályázatot a 
Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében (a 
kerékpárút nyomvonala: békéscsabai Bányatavak – Doboz – Sarkad - Méhkerék határátkelő – 
Nagyszalonta -Belényes). A 2. fordulós pályázati dokumentáció benyújtásra került, bírálatra 
várunk. A mostani pályázat az első ütem megvalósítását célozza, amely szerint Békéscsaba 
belterületén (Bánszky utca - Árpád sor - Gyulai út - Dobozi út - 44-es körforgalomig), Gerla 
és Doboz között, Sarkad és Nagyszalonta között, valamint Nagyszalonta belterületén 
valósulna meg kerékpárút. Támogatásra ítélt pályázat esetén még 2010-ben elkezdődhet a 
határon átnyúló kerékpárút kivitelezése. 

Az Orosházi úti kerékpárút, valamint a Békési, és Szarvasi úti kerékpárút építése  a 
szennyvízberuházás miatt  várhatóan 2011. novemberében fejeződik be. 

2007-ben elfogadásra került az a hat éves járda- felújítási program, melynek keretében 
Békéscsaba közigazgatási területén lévő járdák átépítésére és felújítására kerül sor, évente 200 
milliós előirányzatból.  

A nyílt közbeszerzéses eljárást követően a programban szereplő külön részekre négy cég lett 
nyertesként kihirdetve, akik a munkálatokat 2008 szeptemberében kezdték meg. A 2008.évi 
felújítások keretében 64 db, közel 22.300 m2 járda lett átépítve. A műszaki megoldások 
utcánként eltérőek voltak: 80 %-ban aszfaltozott járdák épültek 1- 1,2 m szélességben, 20 %-a 
a járdáknak felújítás jellegű volt- járdalapos járda építéssel, vagy a meglévő járdalapok 
átrakásával. A felújítások folyamán a cégek, a műszaki ellenőrök és az önkormányzat jól és 
rugalmasan együtt működött a lakossággal, melynek végeredményeként mindenki 
megelégedettségére 2008. november első hetében határidőnek és műszaki tartalomnak 
megfelelően a műszaki átadás- átvétel sikeresen lezárult. 

A 2009. évi járdaprogram megvalósítása 2009. október – novemberben lezajlott Békéscsaba 
utcáin. Az összeállított lista alapján 59 db, 23.870 m2 járda került felújításra. A 2008-ban 
elkezdődött hat éves járda-felújítási program folytatódik. 
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Egy másik program keretében 14 millió forintból új járdák valósultak meg, a lakossági 
igények figyelembevételével. 

A fejlesztés összköltsége 2009-ben: 214 millió forint volt. A 2010. évi járdaprogram 
közbeszerzési eljárása zajlik jelenleg. Az összeállított lista alapján 45 db, 23.928 m2 járda 
kerül majd felújításra. A tervek 2009. decemberéig elkészültek, a kivitelezések 2010. tavaszán 
indulnak. 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. márciusában pályázatot nyújtott be a 
Dél-alföldi Operatív Program keretében meghirdetett „Közösségi közlekedés fejlesztése” 
című felhívásra a buszpályaudvar fejlesztésének céljából. A „Közösségi közlekedés 
fejlesztése Békéscsabán” című projektünk bruttó 294.485.349 Ft összköltséggel, 265.036.814 
Ft támogatásból valósul meg. A fejlesztéshez szükséges 29.448.535 Ft önerőt az 
önkormányzat és a Körös Volán Zrt 50-50%-os megoszlásban fizeti.  

A fejlesztés hozzájárul a megyeszékhely közösségi közlekedés színvonalának emeléséhez, 
biztonságosabbá tételéhez, minőségi fejlesztéséhez. 

A projekt tehát a békéscsabai autóbusz pályaudvar fejlesztésére irányul, mely a következő 
tevékenységeket foglalja magában:  

• az autóbusz-állomás területén a közutak hibáinak kijavítása; 
• a peronok térburkolatának cseréje, elválasztó korlát telepítése;  
• az aluljárókból a peronokra vezető lépcső és a lépcsőkorlát felújítása;  
• az aluljáróból a felszínre vezető lift kialakítása; 
• az aluljáróban a falburkolat cseréje, 2 db WC felújítása, ifjúsági váró kialakítása; 
• a peronok és a lépcső teljes hosszban történő lefedése, a peronok új padokkal, 

hulladéktárolókkal történő ellátása; 
• a Temető sori helyi buszmegálló járda felületén a térburkolat cseréje, a jelenlegi 

utasváróba új, nagyobb méretű váró telepítése; 
• a Temető sori és a vasútállomás közötti felszíni gyalogosforgalom akadálymentesítése;  
• kerékpár tárolók kialakítása;  
• az autóbusz-állomás környezetében a növényzet rehabilitációja;  
• valós idejű utastájékoztató rendszer kialakítása, térinformatikai fejlesztések 

megvalósítása, biztonsági kamerák telepítése. 

A beruházási munkák 2010. április hónapban megkezdődtek, és 2010. szeptember 30-ig 
fejeződnek be. 

A saját forrásból megvalósított egyéb helyi infrastrukturális beruházások és felújítások: 
2007. évben befejezett 

Parkoló építések (Gábor Áron utca, Lencsési út 13. sz. előtt) 
Közvilágítás bővítés – 150 db lámpatest felszerelése 
Milleneum ltp. térburkolat kiépítése 

2008. évben befejezett  

Elkerülő út – Dobozi út csomópontban szennyvízcsatorna építés 
Parkoló építések (Vécsey u., Petőfi u., Kazinczy u. 6. sz. mellett) 
Gyalogátkelőhely létesítése Kazinczy u 21-24. sz. előtt  
Közvilágítás bővítés – 195 db lámpatest felszerelése 
Tinódi u. út és parkoló felújítása 

2009. évben befejezett  
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Csapadékvíz elvezetés (Szépkert, Virág, Csányi utca) 
Víztorony jégcsapmentesítése 
Utasvárók létesítése (Fényesen 4 db) 
Október 23. tér építése buszmegállóval együtt 

 

 

9. Társadalmi és térségi kapcsolatok 

Eredeti célkitűzések 

Nemzetközi kapcsolatok  közös együttműködési lehetőségei 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának 8 várossal van testvérvárosi 
együttműködésen alapuló kapcsolata. A testvérvárosi kapcsolatok fejlesztésének három fő 
irányát lehet meghatározni az elkövetkezendő időszakra.  

• A nemzetközi áramlatok megismerésére, pozitív hatásainak kibontakoztatása, a 
nemzetközi, gazdasági, üzleti feltételek fejlesztése, speciális ellátás és társadalmi 
kapcsolat kialakítása, az Uniós tagországok városaival (Mikkeli, Trencsén, 
Tarnowskie Gory, Székelyudvarhely, Belényes, Wittenberg) való együttműködés 
erősítése révén. A hagyományosan jól működő kulturális és sport kapcsolatok mellett 
indokolt a gazdasági, idegenforgalmi együttműködés fejlesztése (nemzetközi 
konferenciák, üzleti és rendezvényturizmus feltételeinek javítása, speciális szolgáltatás 
biztosítása). 

A határ menti külgazdasági kapcsolatok bővítését, természeti és környezetvédelmi 
együttműködés elősegítését, logisztikai szerepkör növelését, a határ menti 
szomszédos (EU-n belüli és kívüli) országokkal (Zrenjanin, Belényes, Ungvár, nem 
testvérváros Arad, Nagylak, Nagyvárad) való együttműködés keretében lehet 
fejleszteni. 

• Az együttműködés humán alapjainak kedvező megléte, a szlovákiai településekkel 
való kapcsolattartás erősítését teszi szükségessé (Trencsén, nem testvérváros 
Korompa, Brezno). A gazdasági, társadalmi és kulturális együttműködés 
fejlesztésében nagy lehetőséget biztosít az olyan városokkal való kapcsolattartás, ahol 
a magyar nyelv ismerete nagyobb közösségekben biztosított (Székelyudvarhely, 
Zrenjanin, Arad, Nagyvárad, Belényes).   

A kistérségi társulásban résztvevő önkormányzatokkal a közös együttműködés 
lehetőségei 

A Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás két esztendős múltra 
tekint vissza. Ezen időszak alatt folyamatosan bővült a közösen ellátott feladatok száma (ld. 
helyzetelemzés). A tagtelepülésektől rendszeresen érkeznek a feladatellátás szélesítésére 
vonatkozó javaslatok. Felmerült a közoktatási feladatok, valamint a bölcsődei ellátás közös 
megszervezésének gondolata. A távlati elképzelések között szerepel a hatósági feladatok 
kistérségi szintű ellátásának megszervezése, illetve az e-önkormányzat valamennyi településre 
történő kiterjesztésének igénye. 

Az együttműködés kiemelt területe lehet a kistérségi többfunkciós közösségi terek kialakítása, 
amely különösen a kisebb lélekszámú települések, illetve Békéscsaba külső területeinek 
számára rendkívül fontos. 
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Tovább erősíthető a civil szervezetek közötti együttműködés, amelynek alapját képezheti a 
jelenleg is működő Kistérségi Civil Fórum. 

A békéscsabai kistérség kilenc másik kistérségi társulással részt vesz az Önkormányzati és 
Területfejlesztési Minisztérium modellkísérletében, amely komplex kistérségi szabadidősport 
programok kidolgozására és megvalósítására, illetve informatikai adatbázis kialakítására 
indult el. Ez is az együttműködés új területe lehet. 

Komoly lehetőséget látnak az együttműködésben a kistérségi társulás önkormányzatai a 
turisztikai célú fejlesztések közös megvalósításában, illetve az idegenforgalom területén 
történő integrált megjelenésben is. 

A közös együttműködés lehetőségei Közép-Békési Centrummal (KBC) 
Békéscsaba továbbra is egyértelműen érdekelt a Gyulával és Békéssel kialakított közép-
békési együttműködésben, melyet igyekszünk kiterjeszteni a fejlesztéseken túl a kölcsönös 
előnyökön alapuló közös üzemeltetési megoldásokra is. A KBC saját fejlesztési programja 
tartalmazza a fejlesztési fókuszterületeket, ezek a közigazgatás, egészségügy, 
környezetvédelem, agrárium és turizmus. A KBC-t intenzívebben bevonjuk a határmenti 
kapcsolatok élénkítésébe. 

A közös együttműködés lehetőségei a helyi kisebbségi önkormányzatokkal 

Békéscsaba Megyei Jogú Város területén négy kisebbségi önkormányzat működik (szlovák, 
román, lengyel, cigány) ezen kisebbségi önkormányzatok közvetítő szerep adta 
lehetőséggel való élés fokozott figyelmet igényel. Az anyaországi kapcsolatrendszer, 
személyes kontaktus segítheti a kulturális együttműködés mellett a gazdasági élet 
szereplőinek nyújtandó információ áramlását. 

A lakossággal és a civil szervezetekkel történő együttműködés 

Az önkormányzat és a lakosság közötti információ áramlását segítő formák hatékony 
kihasználásával (lakossági fórum, képviselői fogadóórák, stb.) elősegíthető egy-egy konkrét 
lakossági csoport megszólítása, véleményük megismerése és közös cselekvésre való 
felszólítás lehetősége. A szakmai érdekegyeztetések, valamint a Városi Érdekegyeztető 
Fórum hatékony működése biztosítja a szakmai csoportokkal való közös gondolkodást. A 
nyilvánosság eszközei, a honlap, rádiók, televízió és sajtó által nyújtott lehetőségek 
kihasználásával a nyilvánosság szintereinek bővítésére nyílik lehetőség.  
 
A helyi lakosság aktív városfejlesztési szereplővé tétele a civil szektor helyzetének 
erősítésével érhető el. Ehhez alapvetően szükséges, hogy elkészüljön az önkormányzat civil 
stratégiája, valamint kialakuljon, egységesüljön a szétszórt tájékoztatási, informálási 
rendszerek összevonásával a civil tájékoztató és szolgáltató központ. Ezen központ igényli 
az infrastruktúra kialakítását és a szolgáltató, tájékoztató, érdekérvényesítő funkció 
érvényesítését. A civil közösségek működési körülményeik és feltételeik javításához az 
önkormányzatnak továbbra is támogató funkcióját fenn kell tartani. Nagy figyelmet kell 
fordítani a peremkerületek, valamint lakótelepeken működő civil közösségek megerősítésére. 
A partnerségi viszony erősítése, a feladatátadás folyamatos vizsgálatával az érdekegyeztető 
rendszerek működtetésével lehetséges. A civil szervezetek kapcsolati tőkéje, mozgalmassága, 
egymással való kapcsolattartása segíti a városi imázs felépítését.   

A célkitűzések megvalósítása 
Társadalmi és térségi kapcsolatok eredeti célkitűzési valamennyi részterületen maradéktalanul 
megvalósultak.  
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Kiemelést érdemel a Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi 
Társulás. 
 
A Társulás 2005. április 30-ig Békéscsaba és Térsége Többcélú Területfejlesztési 
Önkormányzati Tanács néven működött, majd a jogszabályi előírásoknak megfelelően 
2005. május 1-től kezdődően jogutódlással történő megszűnése után Békéscsaba és Térsége 
Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás néven alakult meg, s folytatta tevékenységét. 
A korábbi időszakban megalakított kistérségi fejlesztési tanács jogkörét és tevékenységét a 
Társulási Tanács vette át, s látja el. 
A Társulás 2005. december 6-án feladat-ellátási szerződést kötött a Csaba Ügyeleti 
Egészségügyi Kft-vel háziorvosi ügyelet ellátására, melynek ellátási területe: Békéscsaba, 
Csabaszabadi, Kétsoprony és Telekgerendás. 
A Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának fenntartása alá tartozó Gyermekjóléti 
és Családsegítő Központ 2006. január 1-től a Békéscsabai Kistérségi Társulás irányítása alá 
került Békéscsabai Kistérségi Gyermekjóléti és Családsegítő Központ néven, A 
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának fenntartása alá tartozó Egyesített 
Szociális Intézmény 2007. március 31-től a Békéscsabai Kistérségi Társulás irányítása alá 
került Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény néven.  

2007. december 31-ével Doboz település önkormányzata kivált a Társulásból, de szociális, 
gyermekjóléti, családsegítő feladatait és a támogató szolgálatot ellátási megállapodás alapján 
a Békéscsabai Kistérségi Társulás látja el.  

Ezzel egyidőben Szabadkígyós és Újkígyós települések önkormányzatai 2008. január 1-vel 
csatlakoztak a Társuláshoz. 

A Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának fenntartása alá tartozó Életfa Idősek 
Otthona 2008. január 1-től a Békéscsabai Kistérségi Társulás irányítása alá került 
Békéscsabai Kistérségi Életfa Idősek Otthona néven.  

A Társulás 2008. december 31-ig több civil szervezettel is ellátási megállapodása volt – 
Egyensúly Szabadidő Klub, Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesülete, valamint a MI-
ÉRTÜNK Prevenciós és Segítő Egyesület – azonban az állami normatíva megvonása miatt ez 
2009. január 1-től megszűnt.  

A Társulás 2009. július 1-vel a munkaszervezetét átalakította önálló költségvetési szervezetté 
Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Munkaszervezete 
névvel. A munkaszervezet dolgozói előkészíti, szervezi, végre hajtja, illetve végre hajtatja a 
Társulási Tanács által hozott határozatokat, döntéseket. Ezen felül központi feladatot lát el az 
intézmények gazdasági tevékenységeinél.  

A Társulás 2010. április 1-vel beolvasztotta a Békéscsabai Kistérségi Életfa Idősek otthonát, a 
Békéscsabai Kistérségi Gyermekjóléti és Családsegítő Központba, és így a két intézményt 
összevonva létre hozta a Békéscsabai Kistérségi Életfa Szociális Szolgáltató Központot, 
mely intézmény feladatai a két intézmény feladataiból állt össze.  

A Társulás bevételei és kiadásai 2008. évig dinamikusan növekedtek, ami elsősorban az 
intézmények társulási formában való működtetésének köszönhető. 2009. évben ez a 
dinamikus növekedés megállt, illetve a 2010 évben (tervezett) már csökkenő tendenciát mutat. 

A Társulás bevételei költségvetési támogatásból, működési célra átvett pénzeszközökből, 
felhalmozási célra átvett pénzeszközökből, működési bevételekből és előző évi 
pénzmaradványból tevődik össze az alábbi táblázat alapján: 
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2010 
Bevételek (eFt) 2005 2006 2007 2008 2009 

(tervezet)

Költségvetési Támogatás 66 052 156 317 641 425 894 250 845 605 802 871 

Működési célra átvett pénzeszközök 3 565 63 188 50 767 51 962 49 101 41 996 

Felhalmozási célra átvett pénzeszközök   7 295   3 395 16 084 17 400 

Működési bevételek 7 514 12 289 159 057 310 544 557 914 479 371 

Előző évi pénzmaradvány   59 160 63 184 83 133 102 946 111 803 

Bevételek összesen: 77 131 298 249 914 433 1 343 284 1 571 650 1 453 441

Kiadások (eFt)             

Beruházási és felújítási kiadások 5 606 72 639 33 463 22 074 35 537 20 120 

Pénzeszközök átadása 4 425 18 865 26 122 34 620 73 014 105 420 

Személyi juttatások 120 89 294 413 490 602 560 574 210 706 584 

Munkaadókat terhelő járulékok 31 28 472 135 275 194 667 170 416 172 712 

Dologi kiadások 3 981 25 938 217 181 383 821 592 014 448 605 

Kiadások összesen 14 163 235 208 825 531 1 237 742 1 445 191 1 453 441
 

A Társulás vagyoni helyzetének alakulása 

A mérleg elemzése során összességében elmondható, hogy a Kistérség vagyona évről évre 
nagymértékben növekedett, mely a nyertes pályázati pénzek befektetett eszközökre 
fordításának és az újonnan alapított intézmények működéséhez szükséges vagyonátvételének 
köszönhető. 

 

Eszközök 2 005 2 006 2 007 2 008 2 009 

Befektetett eszközök 7 710 75 225 1 136 837 1 566 229 1 534 274
Forgó eszközök 67 006 72 730 117 373 142 969 205 888
Aktív időbeli elhatárolások   4 010 3 618 35 205 36 686
Eszközök összesen 74 716 151 965 1 257 828 1 744 403 1 776 848

Források           
Saját tőke 7 722 75 533 79 570 102 910 115 903
Tartalékok 59 640 63 486 60 370 102 946 126 459
Kötelezettségek   278 1 062 605 1 478 592 1 473 213
Passzív időbeli elhatárolások 7 384 12 668 55 283 59 955 61 273
Források összesen 74 746 151 965 1 257 828 1 744 403 1 776 848
A Társulás pályázaton nyert forrásainak bemutatása 

A Társulás munkaszervezete és intézményei nagy figyelmet fordított a különböző 
pályázatokon való részvételre. Eddig (2005 évtől 2010 év júniusáig) összesen 49 db sikeres 
pályázatot nyert a kistérségi Társulás, összesen 390.347 eFt-ot. Az évenkénti bontásban ez az 
összeg: 2005-ben 80.907 eFt, 2006-ban 22.817 eFt, 2007-ben 4.047 eFt, 2008-ban 56.044 eFt, 
2009-ben 42.690 eFt, 2010-ben 183.842 eFt.-ot tett ki. Az évek közötti differenciálódás a 
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pályázati kiírástól függött. Volt több olyan pályázatunk is, ami minden szempontból 
megfelelt, azonban a kiíró forráshiányra hivatkozva utasította el. 
 

ÖSSZEGZÉS 
A városvezetés a tiszta, nyílt gazdálkodást tűzte ki célul. Békéscsaba elmúlt négyévi 
gazdálkodása átlátható, elszámolunk az adóforintokkal. Ezt valamennyi külső vizsgálat 
igazolta: a legutóbbi átfogó vizsgálat ÁSZ-jelentése és a Progresszív Intézet elemzése is 
alátámasztja.  

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata az elmúlt négy évben következetesen 
törekedett 2006-2010.-ig terjedő időszak gazdasági programjának megvalósítására. Az 
időközben változó gazdálkodási körülményeket és a lakossági igényeket figyelembe véve 
azonban a szükséges mértékben és a megfelelő időben módosítania kellett az eredeti 
gazdálkodási célkitűzések megvalósításának feltételrendszerét. Így került sor fejlesztéseink és 
nyertes pályázataink önrészének finanszírozása céljából a kötvénykibocsátásra, amelynek 
visszafizetése megalapozott. A cél az volt, hogy minden pályázaton indulni tudjunk, amely a 
város fejlődéséhez hozzájárul. Minden egyes önerőként odatett forinthoz várhatóan 6-8 forint 
pályázati pénz kerülhet.  

Három futó pályázattal vettük át a várost 2006-ban, most 23 pályázatunk van. Békéscsaba 
vissza nem térő lehetőséget kapott uniós pályázatokkal a kitörésre. A legnagyobb fejlesztés a 
lakosság számára a 19 milliárdos komplex szennyvízberuházás, az egészséges ivóvíz 
biztosításával, a felszín alatti és feletti vizeink védelmével. Mindezek, a beszámolóban 
részletezett különböző építkezések, iskola felújítások –, melyek közül a legkiemelkedőbb a 2-
es iskola 535 millió beruházása –munkahelyteremtő beruházások is egyben. Őszre várható a 
mintegy kétmilliárd forintos Agora-projekt indítása is, s ennek kapcsán az ifjúsági házat és 
annak környékét teljesen átépítik. A belváros revitalizációjának I. és II. ütemének nyomán 
mintegy kétmilliárd forintból megújul a város központja, a Szent István tér és a Kossuth tér a 
környező utcákkal együtt. Napirenden szerepel a vasút rekonstrukciójához kapcsolódó 
program, és az autóbusz állomás is megújul. Ennek keretében a Szerdahelyi úton közúti 
aluljáró épül, míg az Orosházi úti vasúti felüljárót átépítik. A Kalandparkot kiemelt 
kormányprogramok közé szeretnénk beemelni. A jaminai közösségi ház közel 50 millió 
forintból újul meg. 

Az EU-s támogatások pályáztatásának, a pályázatok elbírálásának kialakított időigényes 
rendszere miatt a legjelentősebb fejlesztéseink megvalósítása, illetve befejezése áthúzódik a 
következő ciklusra. Ezen kívül vannak olyan fejlesztéseink, amelyek előkészítése már 
megtörtént, végleges megvalósítása azonban a következő évek feladata lesz. Ilyen fejlesztési 
célkitűzés volt pl. az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok egységes irányítási 
rendszerének kialakítása, stb. 

A város vagyona 55 milliárdról 60 milliárdra nőtt 2006 óta, amelyet a folyamatban lévő, 
döntően támogatásból megvalósuló fejlesztések közel 30 %-kal fogják növelni.  

Eredményeink mellett számos súlyos gondot és problémát szándékaink ellenére sem tudtunk 
megoldani az országot, és ezzel együtt városunkat sújtó, szakszerűtlen kormányzati 
intézkedések miatt. 
Az országos átlagos jövedelem színvonalhoz viszonyítva városunk az egyik legalacsonyabb 
jövedelem színvonalú település maradt. Sajnálatos módon, a munkahely-teremtési 
erőfeszítéseink ellenére a foglalkoztatási mutatóink sem javultak. A vállalkozások száma a 
2006. év végi 7044-ről örvendetes módon 7530-ra növekedett 2009. év végére, de sajnos ez 
sem tudta pótolni a nagy élelmiszeripari vállalatok kiesését. 
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III. A 2011-2014.-ig terjedő választási ciklus és az azon túlnyúló időszak gazdálkodási és 

fejlesztési célkitűzései 
Ha a meglévő gazdasági program az előző ciklusidőn túlnyúló, az Ötv. szerint nem szükséges 
új programot kidolgozni, az újonnan megválasztott képviselő-testület az alakuló ülést követő 
hat hónapon belül köteles a meglévő programot felülvizsgálni, és legalább a ciklusidő végéig 
kiegészíteni vagy módosítani. 

Békéscsaba Megyei Jogú Város az elmúlt időszakban komoly erőfeszítéseket fordított a 
pályázati úton történő forrásbevonásra. Az elnyert támogatások igénybevételével elindított 
fejlesztések befejezése zömében áthúzódik a következő választási ciklus időszakára, a 
támogatási szerződések „útógondozása” pedig feltehetően több ciklusra is kiterjedő jelentős 
gazdálkodási feladatokat keletkeztet.  
Ebből következően az Önkormányzat élni kíván az 1990. évi LXV. törvény 91. § (7) 
bekezdésében biztosított lehetőséggel, és a meglévő gazdasági programját az újonnan 
megválasztott képviselő-testület az előírt határidőn belül felülvizsgálja, és a ciklusidő végéig 
illetve szükség szerint azon túlnyúló időszakra kiegészíti vagy módosítja. 

Az aktualizált gazdasági program a 2014-ig tartó önkormányzati ciklus éves költségvetési 
koncepcióinak tervezési alapja lesz, és iránymutatásokat tartalmaz majd elsősorban az 
önkormányzat következő négy évének, illetve azon túlnyúló időszak gazdálkodásához.  

A program a tervezési hierarchiában illeszkedik a város érvényben lévő városfejlesztési 
koncepciójához és az Integrált Városfejlesztési Stratégiájához. 

Az elmúlt négy év gazdálkodási tapasztalatai, a városfejlesztési koncepció és az Integrált 
Városfejlesztési Stratégia figyelembe vételével az elkövetkezendő időszak gazdálkodási és 
fejlesztési alapelvei a következők szerint határozhatók meg: 

Gazdálkodási és fejlesztési alapelvek 

Az előző ciklusban az alapvető célunk a város további leszakadásának megállítása volt, 
amit sikerült megvalósítanunk. A város reálisan megvalósítható fejlődési pályára 
állítását - annak érdekében, hogy az elkövetkezendő évtizedben Békéscsaba váljék a 
nemzetközi gazdaságba ágyazott, nyitott, versenyképes gazdaságra épülő, vonzó várossá 
–folytatnunk kell. 

Továbbra is mindennél fontosabb, hogy gyorsított ütemben csökkentsük foglalkoztatási 
és a jövedelmi viszonyok területén meglévő hátrányokat.  

Reméljük, hogy az új kormány támogatásával, más megközelítéssel, kedvezőbb 
feltételrendszerben, sikeresebben tudjuk biztosítani a város fejlődési ütemének 
növelését. 

Gazdálkodási alapelvek 

Finanszírozási prioritások 

Folyamatosan biztosítani kell a működési kiadások prioritását, a hivatali feladat ellátás és az 
intézmények zavarmentes működésének pénzügyi feltételeit, a korábban vállalt pénzügyi 
kötelezettségek teljesíthetőségét, megfelelő tartalékok képzését, valamint a fejlesztési 
feladatokon belül a folyamatban lévő beruházások és felújítások elsődlegességét. 

Ha az Ötv. 83.-86. §-aiban meghatározott (normatív) támogatási rendszer változása, vagy 
egyéb körülmények szükségessé teszik, a gazdálkodás egyensúlyának biztosítása érdekében 
át kell tekinteni, és mérlegelni kell az önként vállalt feladatok teljesíthetőségét. 
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Adóság állomány kezelése 

Az elkövetkezendő évek kiemelt gazdálkodási feladata az adóság kezelése. A város 
jelenlegi eladósodottsága kezelhető szintű, felelős gazdálkodási politikával az adóság 
állomány kordában tartható és ésszerű pályán mozoghat. Ehhez elengedhetetlenül szükséges a 
megvalósult beruházásokhoz kapcsolódó hitelek illetve hitelterhek támogatási szerződés 
szerinti forrásokból történő törlesztése, különös tekintettel a szennyvízberuházásra. 

Valószínűsíthető, hogy a folyamatban lévő (áthúzódó) fejlesztési projektek befejezéséhez 
további hiteleket kell felvenni. Ezért újabb fejlesztésekre és a pályázati önrészekre vonatkozó 
kötelezettségvállalásnál minden esetben szigorúan mérlegelni kell a hitelek visszafizetésének 
feltételeit és jövőbeni kihatásait. Az Integrált Városfejlesztési Stratégiában konkrétan 
meghatározott fejlesztési és egyéb finanszírozandó feladatokat csak olyan mértékben lehet az 
éves költségvetésekben ütemezni, amely a gazdálkodás egyensúlyát hosszabb távon nem 
veszélyezteti és a szükséges hitelfelvétel nem ütközik az Ötv. 88. § (2)-(3) bekezdésében 
meghatározott eladósodási korlátba. 

Felelős vagyongazdálkodás 

A program egyik célja a város vagyonának a gyarapítása. A fejlesztéseknél egyedileg is 
kimutathatónak kell lennie a vagyonhasznosítás pozitív mérlegének.  

Továbbra is érvényesíteni kell a forgalomképes vagyonért-forgalomképes vagyont elv 
alkalmazását, ami azt jelentheti, hogy az ingatlanértékesítésből származó bevételt csak a 
gazdaságélénkítést szolgáló vagyonelem bővítésére használjuk fel, amely lehet 
ingatlanvásárlás, vagy pályázati önerő. 

A folyamatban lévő, döntően támogatásból megvalósuló fejlesztések közel 30 %-kal növelni 
fogják az önkormányzat befektetett eszközeinek állományát illetve értékét. Ez a körülmény 
szükségessé teszi a vagyonrendelet és az eszközgazdálkodáshoz kapcsolódó további 
szabályozások megfelelő módosítását annak érdekében, hogy a rendkívüli 
vagyongyarapodás maximálisan a város érdekeit szolgálja. 
Be kell fejezni az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok egységes irányítási 
rendszerének kialakítását. 

Fejlesztési alapelvek 
A fejlesztési alapelvek mind a fejlesztési célok kitűzésekor, mind pedig a konkrét fejlesztések 
tervezésekor és megvalósításakor meghatározóak lesznek. Ezek az alapelvek lesznek 
iránymutatóak akkor is, amikor a rendelkezésre álló forrásoknak a különböző lehetőségek 
közötti elosztásáról kell döntést hozni. 

Hatékonyság  

A fejlesztéseknek számszerűsíthető, mérhető indikátorok mentén összességében magasabb 
hatékonyságot kell biztosítaniuk az adott területen, mint a kiindulási állapot. A hatékonyságot 
az egyes fejlesztések tágabb kontextusában szükséges vizsgálni. A kötelezően ellátandó és az 
önként vállalt önkormányzati feladatok esetén is törekedni kell az anyagi, környezeti és 
humán erőforrásokkal minél hatékonyabb felhasználására. 

Fenntarthatóság 

A fejlesztéseknek környezetvédelmi és gazdasági szempontból is hosszútávon fenntarthatónak 
kell lenniük. Az önkormányzat kötelező feladatait szintén a fenntarthatóság maximális 
figyelembevételével kell ellátni. 
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Térségi - regionális hatás 

A kiválasztás során előnyt élveznek azok a projektek, melyek Békéscsaba érdekeinek 
maximális kiszolgálása mellett a térség/régió más szereplőire nézve is pozitív hatással bírnak. 
Prioritást élveznek a Közép-Békési Centrum keretében megvalósítható fejlesztések. 

 

Fejlesztési célok 
Hosszú távú átfogó stratégiai cél 
Békéscsaba Megyei Jogú Város érvényben lévő Integrált Városfejlesztési Stratégiája és 
városfejlesztési koncepciója a következő városi szintű, 15 éves átfogó stratégiai célt tűzi ki:  

a térség gazdasági, közigazgatási, szakképző, kereskedelmi és szolgáltató központi 
szerepkör további erősítése, valamint az info-kommunikáció fejlesztésével az e-
szolgáltatások terén régiós központtá válás. 

Tematikus stratégiai célok 

• Helyi gazdaság élénkítése, versenyképesség javítása 
• Társadalmi célkitűzések 
• Épített környezet és városi infrastruktúra fejlesztése 
• Városi zöldterületek fejlesztése, ökológiai szempontok érvényesítése 
• Közlekedés fejlesztése 

Az érvényben lévő IVS már nem csak a városi szintű, hanem a városrészenkénti és 
akcióterületenkénti tematikus stratégiai célkitűzéseket is részletesen tartalmazza. 

Az elkövetkezendő időszak legfontosabb gazdálkodási feladatának a folyamatban lévő 
(áthúzódó) nagyberuházások befejezését és a további fejlesztési célkitűzések 
megvalósítási rangsorolását kell tekinteni a rendelkezésre álló pénzügyi források 
figyelembe vételével.  

Kiemelt stratégiai célkitűzések: 

Az aktualizált gazdasági programban részletesen rögzítésre kerülnek a tematikus célkitűzések 
és a kapcsolódó fejlesztési feladatok, összhangban az érvényben lévő szakterületi 
koncepciókkal. Nagyon fontos azonban, hogy elképzeléseink összhangban legyenek a 
következőkben részletezett kormányzati szintű gazdaságpolitikai rendezőelvekkel. 

1. Meg kell erősíteni Békéscsaba gazdaságát! 
Jelenleg az Európai Unió legszegényebb 20 régiója között négy magyar is szerepel: Észak-Alföld, 
Észak-Magyarország, Dél-Alföld és Dél-Dunántúl. Ezek jövedelemszintje csak az uniós átlag 39-
43 százalékát éri el. A 20-ban vannak még lengyel, román és bolgár területek.  

Voltaképpen az országnak már rég csődben kellene lennie, ha csak az elmúlt évek 
kormányzati politikáján múlik a dolog. Az, hogy nem omlott teljesen össze az ország, az 
kizárólag a magyar emberek, munkaadók és munkavállalók tehetségének és kitartásának 
köszönhető. 

A jelenlegi erős kormány a legjobb a magyar gazdaságnak az áprilisi választások után, 
mivel az végre tudja hajtani azokat a reformokat, amelyek a gazdaságot 
versenyképesebbé tennék.  
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Húsz év után egy nem-koalíciós kormány jött létre, tehát egy egységes kormány, amelynek a 
működését, hatékonyságát nem nehezíti, nem teszi lehetetlenné, nem súlyosbítja, energiáit 
nem emészti föl a minden koalícióval szükségszerűen együtt járó belső egyeztetési rendszer, 
ezzel a magyar gazdaság már egy óriási lehetőséghez jut. 

Ahhoz, hogy eredményt tudjunk elérni, és a magyar gazdaságot talpra tudjuk állítani, egy új 
irányt kell szabnunk. A politikának egy új irányt kell szabni a gazdaság számára. Nem 
részkérdéseket kell jobban megoldanunk. Másképpen kell gondolkodnunk. Más irányban kell 
keresnünk a kiutat a mai helyzetből, mint ahogyan egyébként ezt az elmúlt esztendőkben 
tettük. 

Az első és legfontosabb feladat, hogy pontosan fel kell tárni az igazságot az ország gazdasági 
helyzetéről és kilátásairól. Láthatóvá kell tenni a gazdaságot. A gazdaságpolitikai spekuláció, 
a kormányzati költségvetési és egyéb trükkök miatt eddig nem ismertük a magyar gazdaság, 
de különösen a magyar államháztartás valós helyzetét és valós adatait. Ezért, hogy a nemzeti 
ügyek politikája valóságos alapra épülhessen, s a valóságból kiindulva fogalmazhassa meg a 
teendőit, első lépésként föl kell, hogy tárja az igazságot a gazdaság helyzetéről. 

A második feladat az, hogy egyszerűbb és teljesíthetőbb föltételeket kell biztosítani a 
vállalkozások számára, vagyis csökkenteni kell a terheiket, és új lehetőségeket kell nyitni a 
számukra. Ennek az is része, hogy a más európai országoknál alkalmazott arányokat kell 
biztosítani a magyar cégek számára a közbeszerzéseknél. 

A harmadik fontos teendő, hogy a valós adatok birtokában hatékony programot kell azonnal 
indítani a magyar építőipar mielőbbi talpra állítása érdekében. 

Negyedik dolog, hogy az új kormány állítsa helyre a fizetési fegyelmet, rövidítse le a fizetési 
határidőket. Ezek a 90 és 120 napos állami fizetési határidők egész egyszerűen erkölcstelenek. 
Először harminc, aztán pedig nyolc napra le kell hozni az állami fizetési határidőket. Az pedig 
végképp elképzelhetetlen, hogy a kormányzati szervek 25 milliárd tb- vagy állam iránti 
tartozással rendelkeznek. 

Az új kormánynak arra is szüksége lesz, hogy a külföldi gazdasági kapcsolatokat 
megújítsa, és helyreállítsa a bizalmat. 

És végül az is a fontos feladatok közé tartozik, hogy az új kormánynak elkötelezetten 
védenie kell a hazai gazdaság erőforrásait. Ilyen a magyar termőföld, ilyen a vízkészlet, 
ilyen néhány kiváló magyar termék, áru. Védeni kell a magyar termelőket, sőt védeni kell a 
magyar fogyasztókat is. 

A magyar gazdaságot úgy kell talpra állítani, hogy magyar lábakon álljon. Szükségünk van 
külföldi beruházásokra, tőketranszferekre, élő, nagy volumenű nemzetközi kereskedelmi és 
gazdasági kapcsolatrendszerekben való részvételre, de magának a magyar gazdaságnak 
magyar lábon kell állni abból az egyszerű, paraszti, józan igazságból kiindulva, hogy 
mindenki a maga lábán áll a legbiztosabban. Ezt a mostani gazdasági világválság elég 
világosan megmutatta. 

Arra kell összpontosítanunk, hogy olyan gazdaságpolitika jöjjön létre, amely minél több 
ember számára teszi lehetővé, hogy munkahelyet találjon a munkaerőpiacon, és munkából és 
ne állami transzferekből próbálja fönntartani saját magát és családját. 

Tapasztalat és erő. Ez a két dolog, ami szükséges a sikeres változtatáshoz. Mind a kettővel 
rendelkezünk. 

Ezeknek az országos szintű gazdaságpolitikai alapelveknek a figyelembevételével kell a 
békéscsabai gazdaságfejlesztési tevékenységet elősegíteni. 
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Az NFGM és az ITD Hungary által koordinált „Befektető barát településért Program” 
keretében városunk kidolgozta saját „Befektetés ösztönzési stratégiáját”, amelyben 
részletesen meghatározta a helyi gazdaság élénkítéséhez és a versenyképesség javítása 
érdekében szükséges célrendszert, és a kapcsolódó konkrét feladatokat. 

2. Jól fizető, biztos munkahelyeket a csabaiaknak! 
Az új kormány a teljesítmény és a vállalkozó szellem pártfogója, a munkából élők 
boldogulását, gyarapodását segíti.  

A korábbi kormányzati politika emberképe rossz, torz volt. Milyen emberkép van a mögött, 
ahol a tőkejövedelmek előnyt élveznek a munkából származó jövedelmek előtt? Szemléletbeli 
változásra van szükség a jövőben. A változás azonban nem csak a kormányprogramokban, 
hanem az emberekben, a közösségekben kezdődik.  

„Ha a gazdaság is és a politika is erre törekszik, akkor létre lehet hozni tíz év alatt egymillió 
munkahelyet Magyarországon, akkor igenis lehet egyszerre gazdaságösztönző és fegyelmezett 
költségvetési politikát folytatni. Csak a lényeg, hogy az embereket vissza kell segíteni, vissza 
kell hívni, vissza kell tolni a munkaerőpiacra. A munkahelyek száma, a munkanélküliség 
csökkenése az a mutató, ami a gazdaságnak fontos. Ha több ember dolgozik, sikeres az 
önkormányzat, ha kevés ember dolgozik, akkor sikertelen. Ez ilyen egyszerű. És az emberek 
sem gondolkodnak erről sokkal bonyolultabban. A politika és a gazdaság együttműködésének 
a középpontjába a munkát, mint közös értéket kell helyeznünk, és a munkahelyteremtést 
szolgáló gazdaságpolitikát érdemes támogatni mind a két oldalról. 

Egymillió új munkahelyet csak a hazai kis- és középvállalkozások megerősítésével lehet 
teremteni. 
Ennek eszközei az adórendszer átalakítása és célzott gazdaságfejlesztési programok 
beindítása. A nemzeti ügyként kezelt munkahelyteremtést csak a kis- és középvállalkozások 
megerősítésével lehet véghez vinni  Ehhez szükség van az adórendszer átalakítására és arra, 
hogy a bankok felelős pénzügyi politikát folytatva nagyobb részt a hazai vállalatok hitelezését 
segítsék.” 

A kis- és középvállalkozások érdekében nem elég csak adót csökkentenünk. Olyan 
pénzpolitikát kell folytatni, hogy a bankok hitelezzék a termelőtevékenységet folytató 
vállalkozásokat. Ha a bankok nem hitelezik az ilyen cégeket, akkor 20-30 ember veszti el 
kisüzemenként az állását. Rá kell szorítanunk a bankokat, hogy adjanak elfogadható 
kamatozású hiteleket a kis- és középvállalkozásoknak, hogy ők majd munkát tudjanak adni az 
itt dolgozóknak. A jövőben szükség van a kkv-szektor stabilizálásának érdekében egy, a 
Széchenyi-tervhez hasonló gazdaságfejlesztési program beindítására, illetve a Széchenyi-
kártya típusú alkalmazások kibővítésére. 

Az önkormányzatoknak a helyi körülmények figyelembevételével, sajátos 
önkormányzati eszközökkel kell segíteni a kkv-szektort.  
Az Önkormányzat a legnagyobb foglalkoztató Békéscsabán. Az Önkormányzati tulajdonú 
gazdasági társaságok is jelentős foglalkoztatók. 

Ebben a két körben a munkahelyteremtés feladatai közvetlenül a városvezetésre hárulnak, a 
legfontosabb feladat a munkahelyek megőrzése. A természetes fogyás (nyugdíjba vonulás és 
elvándorlás) folyamatos pótlása is új munkalehetőség a fiatalok részére.  

A kiemelt városi beruházások megvalósítása a következő években jelentős számú új 
munkahelyet fog teremteni. A kiviteli szerződések megkötésénél arra törekedtünk és 
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törekszünk, hogy minél több békéscsabai vállalkozásnak, és ezen keresztül a csabai 
munkavállalóknak biztosítsunk munkát.  

További új munkahelyek létrehozása gazdaságfejlesztési feladataink egyik kiemelt 
célkitűzése. 

Ezen a területen a munkahelyteremtés nem közvetlenül a város igényeinek megfelelően 
alakulhat, de nem mindegy, hogy minimálbéres varrodák, vagy magas hozzáadott értéket 
előállító feldolgozóipari üzemek létesülnek a jövőben.  

A megfelelő jövedelem biztosítására az új kormány gazdasági programja a garancia. 
(adócsökkentések, az önkormányzatok feladatokkal összehangolt finanszírozása) 

A szándékunk egyértelmű, az új kormány gazdasági programja mindenben támogatja 
törekvésünket. 

3. Család- és szociálpolitika, egészségügy és oktatás 

Az új kormány programja szerint nemzeti, stratégiai ügyként kell tekinteni a jövőben a 
család- és szociálpolitikára, az egészségügyre és az oktatásra. 
A szociálpolitikát az elmúlt éveket a dúlás és a pusztítás jellemezte, az eltelt nyolc 
esztendőben a kormányzat a szociális segélyezést teljesen összekeverte a családtámogatási 
rendszerrel. Ennek következményeként a középosztály teljes lecsúszása indult meg. 
Szétverték a családi adókedvezményt, az otthon teremtési támogatás rendszerét, 
lecsökkentették a gyes időtartamát. A krízisre - amit létrehoztak - pedig alapítottak egy 
krízisalapot". 

A család-, és szociálpolitikára nemzeti ügyként kell tekinteni a jövőben. A gyermekvállalás 
nem lehet egyenlő a szegénység vállalásával, kiszámítható családpolitikára van szükség.  

 Első intézkedések között a lakhatás megőrzésének mindenképpen szerepelnie kell.  

Az egészségügynek szintén nemzeti stratégiai kérdésnek kell lennie.  

Ma ugyanakkor költségérzéketlen és önkényes a finanszírozás, és az egészségügyi 
ráfordításoknak semmi köze ahhoz, hogy az adott betegség tényleges ellátása mennyibe kerül. 

Országosan jelenleg a százmilliárdot meghaladó az egészségügyi intézmények 
adósságállománya, ami az egészségügytől független gazdasági szereplők számára is veszélyt 
jelent. Mára a békéscsabai korház is felélte tartalékait. 

A most munkában álló orvosokkal és ápolókkal nem lehet megfelelő színvonalon ellátni a 
betegeket, illetve kielégíteni azt az igényt, amely ma megjelenik a kórházak és a 
rendelőintézetek háza táján, ezért növelni kell az orvosok és növelni kell az ápolónők számát, 
valamint növelni kell a fizetésüket is. Azért nincs ma elegendő ápoló és orvos, mert ha 
összeveti egy külföldi nyelven valamelyest beszélni képes ápoló vagy orvos a magyar 
kereseteket külföldi keresetekkel, kereseti lehetőségekkel, akkor előbb vagy utóbb nekivág a 
nagyvilágnak, és máshol próbál szerencsét. Tehát a magyar béreknek versenyképesnek vagy 
legalábbis az otthonosság érzésével kiegészülve megközelítőleg versenyképesnek kell lennie a 
ma elérhető külföldi ajánlatokkal.  

Először is tisztázni kell, hogy sok-e vagy kevés, amit ma az egészségügyre költünk? A 
költségvetésből nagyon nehéz kihámozni, hogy pontosan a nemzeti jövedelmünk hány 
százalékát költjük egészségügyre. Abban van egy nemzetközi megegyezés, hogy 
Magyarországon körülbelül a nemzeti össztermék egy százalékával kevesebbet költünk 
egészségügyre, mint ahogy mondjuk ezt Lengyelországban, Csehországban vagy éppen 
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Szlovákiában teszik. Tehát ennek a szintnek az elérése a következő négy évben be kell, hogy 
következzen.  

A közoktatás területén az elmúlt nyolc év kormányzati politikája tudatosan rombolta a 
pedagógusok tekintélyét. Ma a pedagógusok java szenved attól, ami az iskolákban zajlik és 
sokan hagyták ott a pályát. 

Az iskolának szerintünk az erkölcsi nevelést és a tudás gyarapítását egyaránt kell szolgálnia. 
Az iskola legalapvetőbb feladata, hogy az egyre inkább jellemző erkölcsi analfabetizmust 
megszüntesse. Ezt úgy tudja megtenni, ha a nevelésből nagyobb részt vállal. A nevelés 
tekintély nélkül azonban nem valósítható meg, ezért meg kell szüntetni azokat a szabályokat, 
amelyek rombolják a pedagógusok tekintélyét és ellehetetlenítették a nevelő munkát. Egyebek 
mellett el kell törölni az iskolai buktatás tilalmát, az ugyanis ellehetetleníti az eredményes 
munkát. 

Tehát ha valaki azt akarja, hogy Magyarországon megmentsük az egészségügyet, hogy 
megteremtsük a szociális biztonságot, korszerűsödjön az oktatási rendszer, tehát ha valaki 
mindezt, akarja, akkor ma a Fidesz irányába érdemes tájékozódnia, mert ott remélheti a 
megoldást 

4. Nem ígérgetni, megépíteni kell az M44-est! 
A 44-es főút korszerűsítését az előző Fidesz kormány elkezdte. A kormányváltás idején ezt 
már nem lehetett leállítani, a Gyula - Békéscsaba közötti szakasz négynyomúsítása ennek 
következtében valósulhatott meg.  

Az elmúlt 8 évben a szakterületet irányító SZDSZ-es miniszterek a közútkezelés és fejlesztés 
megyei szintű irányítását, a megyei érdekek képviseleti lehetőségét átszervezés címén 
gyakorlatilag megszüntették és a régió központ Kecskemétre került. 8 év alatt mindössze a 
Békéscsaba – Kondoros közötti szakasz megerősítésére került sor, amit rögtön „Kiemelt 
üzemeltetésű” szakasznak minősített a miniszter. Ezen a dicsőségtáblán kívül többre nem 
tellett a Gyurcsány kormány ígéreteiből. A 2010-es országgyűlési választások közeledtével 
ismét napirendre került a 44-es ügye. Az MSZP békés megyei képviselői ismét ígértek, 
az országos választási programjukban azonban az M44-es helyett ismét a Dunántúl, az 
M8-as és M9-es autópálya szerepelt.  

A választók áprilisban a változásra szavaztak, ezért ki kell mozdítani az M44-es ügyét a 
holtponti helyzetéből. 

A városunk és a megye külső elérhetőségének javítása (M44-es, 47-es, 46-os főutak, vasút, 
vízi közlekedés, repülőtér) véleményünk szerint kizárólagosan csak teljeskörű társadalmi 
összefogással lehetséges. Ennek jegyében Békés megye újonnan megválasztott parlamenti 
képviselői összefogtak, és első lépésként egy közös nyilatkozatot írtak alá, amelyben 
kinyilvánították a fejlesztés jelentőségét, bízva abban, hogy az újkormány - a 
gazdaságfejlesztési programjával összhangban - Békés megye közlekedési 
kapcsolatainak komplex fejlesztését megoldandó feladatnak tekinti. 

 

1. Meg kell őrizni és javítani kell a város közbiztonságát! 
Nem lehet elfogadni azt, hogy egyfelől az emberek megpróbálják tisztességes munkából 
fönntartani a családjukat, de azt tapasztalják, hogy rendre megkurtítják őket, betörnek a 
lakásukba, ellopják a vagyontárgyaikat, megdézsmálják a kertben a munkájuk gyümölcsét, 
másfelől ezzel egy időben pedig a kormány semmit nem tesz annak érdekében, hogy 
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megvédje őket. Nem szabad meglepődni azon, hogy olyan kormányzati kudarcokkal terhelt 8 
év után, mint amely mögöttünk van, nagyon sok ember türelmetlen, dühös.  

Az MSZP-kormány nyolc évig a bűnözők mentegetésével foglalkozott a közrend biztosítása 
helyett. A Fidesz viszont nemzeti ügynek tekinti és garantálja az emberek biztonságát és a 
rend helyreállítását.  

Az új kormány a törvényes rend elkötelezettje és ebben nem ismer alkut. Védelmet nyújt a 
törvénytisztelő polgároknak, és követeli a bűnözők gyors és kemény büntetését. 

 Ez az egyik olyan nemzeti ügy, amely képes egyesíteni ma pártállásra való tekintet nélkül az 
embereket. Mindenki úgy érzi, hogy a védelem joga, amely megilletné őt, valamiért mégsem 
áll rendelkezésre, az állam nem tudja ezt garantálni. Az emberek ma azt érzik, és joggal érzik 
úgy, hogy néhány ezerrel kevesebb rendőr teljesít szolgálatot, mint amennyire szükség volna. 
Például nincs minden településen körzeti megbízott. Pedig Magyarországon létezik egy 
törvény, amely előírja, hogy mennyi rendőrt kell a magyar államnak szolgálatban tartania. És 
a ténylegesen szolgálatban álló rendőrök száma mintegy háromezerrel kevesebb még annál is, 
mint a törvény előír, tehát őket föl kell venni.  

Az  új kormány célja, hogy minden településen legyen körzeti megbízott, és növelni akarjuk a 
kapitányságok számát is, tehát különösen azokon a településeken, ahol a bűncselekmények 
száma magas, ott egy-egy településen, egy-egy faluban is akár, nemcsak egy, hanem ha kell, 
akkor két körzeti megbízottat is el fogunk majd helyezni. Erre kész programunk van. 
Remélem, hogy sikerül kellően fölkészült és aránylag gyorsan kiképzett rendőröket 
szolgálatba állítanunk. 

Az új kormány azt akarja, hogy Magyarországon rend legyen, hogy megteremtsük a szociális 
biztonságot, hogy legyen munkahely, hogy a kisebbséghez, a cigánysághoz tartozóknak is 
dolgozniuk kelljen, hogy nekik is iskolába kelljen járatni a gyerekeiket.  

Békéscsabának fontos a közbiztonság! 

Együttműködési megállapodást kötött Békéscsaba Önkormányzata a Békéscsaba 
Jaminai Polgárőr Egyesülettel és a Békéscsabai Városi Polgárőrség Egyesülettel 
A megállapodás célja az önkormányzat és az egyesületek tevékenységének összehangolása, a 
város közbiztonságának javítása és a bűnüldözés elősegítése.  

A polgárőrök tevékenységét az önkéntesség, az emberi jogok messzemenő tiszteletben tartása, 
az ellenszolgáltatás nélkül végzett közösségi tevékenység, a bizalomra épülő 
felelősségvállalás jellemzi. 

A megállapodásban önkormányzatunk egyebek mellett vállalja, hogy minden évben a 
Békéscsabai Jamina Polgárőr Egyesületnek és a Békéscsaba Városi Polgárőrség 
Egyesület részére anyagi támogatást biztosít. 
Az egyesület többek között vállalja, hogy segíti a rendőri tevékenységet a közterületi 
járőrszolgálat folyamán, figyelő-jelző szolgálatot működtet az óvodák, iskolák, játszóterek 
körzetében a bűncselekmények, balesetek megelőzése érdekében. Különösen hétvégén 
éjszaka a közintézmények, üzletek zártságának ellenőrzése, az éjjeliőrökkel és a portásokkal 
való folyamatos kapcsolattartás. 
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