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Bevezetés
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91.§ (1) bekezdésében rendelkezik
az önkormányzati ciklust felölelő gazdasági program elkészítéséről, amely a képviselőtestület megbízatásának időtartamára, vagy az azt meghaladó időszakra szól. A gazdasági
program az önkormányzat részére helyi szinten meghatározza mindazon célkitűzéseket,
feladatokat, amelyek a költségvetési lehetőségekkel összhangban, az önkormányzat által
nyújtandó kötelező és önként vállalt feladatok biztosítását, fejlesztését szolgálják.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának gazdasági programja kijelöli a prioritásokat a
település feladat-centrikus működtetése és fejlesztése területén. A városvezetés a működésre
és a fejlesztésre fordítható források arányának kiegyensúlyozott, fejlesztés-orientált
alakítására törekszik.
A település fenntartható fejlődése, jövedelemtermelő kapacitása szempontjából meghatározó
jelentősége van népességmegtartó képességének. Az eddig elért eredményekre alapozva kell
megvalósítani fejlesztési elképzeléseinket oly módon, hogy az itt élők megőrizhessék
történelmi hagyományaikat; mindenki büszkén vállalhassa az endrődi vagy a gyomai
kötődését. Kiemelt célunk Gyomaendrőd önálló arculatának megteremtése, mert ennek
hiányában, múltunk felvállalása nélkül nem tudjuk biztosítani, hogy a jövőben gyermekeink
kötődjenek szülővárosukhoz, büszkék legyenek származásukra.
Az önkormányzat Gazdasági Programjának tervezési időszaka 2011. március - 2015 március.
A 2011. év a tervezett beruházások pályázati előkészítését szolgálja, a program céljainak
megvalósítása várhatóan 2012-től kezdődik. Bár a gazdasági program elsősorban a jelen
képviselő-testület működésének idejére szól, olyan stratégiai jellegű célokat is tartalmaz,
amelyek hosszabb távon meghatározzák az önkormányzati döntések irányát és
összehangoltabbá teszik azokat.
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1. Helyzetelemzés
Gyomaendrőd az ország délkeleti részén, Békés megye északi felében, a Hármas-Körös
partján található kisváros. A települést több eltérő jelentőségű útvonal szeli át, amelyek közül
ki kell emelni a 46. számú főút és a Budapest-Lőkösháza vasútvonal fontosságát. A város
megközelíthető a 46.sz főútvonalon Mezőtúr és Mezőberény felől, illetve a 44-es számú
főútról Szarvas felől, valamint a 4-es főútról Kisújszállás–Dévaványa irányból.

1.1 A település infrastruktúrája
1.1.1 Közlekedés
Közúti közlekedés:
A város az országos közúthálózat rendszerébe szervesen kapcsolódik, hiányzó térségi
kapcsolata nincs. Mivel a nem megfelelő minőségű és szolgáltatási szintű közúti
infrastruktúra hátrányosan érinti a térség fejlődését, ezért az alapvető cél a meglévő hálózati
kapcsolatok javítása.
- 46-os sz. főút (Törökszentmiklós-Mezőberény)
- 443. sz. főút (Gyomaendrőd-Szarvas)
- 4231. sz. mellékút (Gyomaendrőd-Dévaványa)
- 4232. sz. mellékút (Gyomaendrőd-Körösladány)
- 4642.sz. mellékút (Gyomaendrőd- Kondoros)
Autóbusz-közlekedés:
A közúti személyszállítási közszolgáltatás az állam és az önkormányzat feladata. A
szolgáltatás mennyiségét és színvonalát az ellátásért felelős közigazgatás határozza meg.
Biztosítani kell az akadály-és balesetmentes közlekedés feltételeit. Alapvető cél a közösségi
közlekedésben résztvevők arányának növelése.
Kerékpáros-közlekedés:
Az alföldi településeken jellemző kerékpáros-arány hosszú távon is irányadó. A kerékpárosforgalom leválasztása a közúti forgalomtól kiemelten fontos közlekedésbiztonsági
szempontból. Fejlesztési cél a meglévő kerékpárút-hálózat további bővítése belterületen és
külterületen egyaránt.
Vasúti közlekedés:
A település a Budapest-Lökösháza vasúti fővonal mellett helyezkedik el, ehhez csatlakozik itt
a Vésztő- Szeghalom- Gyomaendrőd vasúti mellékvonal. A vasútállomás és a pályaszerkezet
felújítására az elmúlt években került sor, hogy megfeleljenek a 160km/ó sebesség
követelményeinek.
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1.1.2 Közmű infrastruktúra:
Vízellátás:
A belterület- Gyomaendrőd Város, Nagylapos, Kocsorhegy településrészek-vízellátása
vezetékes ivóvíz hálózattal megoldott. A települési vízmű vízellátását a Közép- Békési
Regionális vízellátó Rendszer biztosítja a mezőberényi ágról. Az átadási pont a Gyomaendrőd
II/A jelű vízműtelep gépházában van.
Szennyvízelvezetés:
A folyékony hulladék mennyiségének minimalizálása érdekében a város területén jelentő s
szennyvíz beruházást valósítottak meg. Ennek keretében a város lakásainak mintegy 82%-a
bekötésre került a szennyvíz csatornahálózatba.
Gyomaendrőd Város a keletkező szennyvizeit gravitációs elválasztó rendszerű csatorna
átemelőkkel juttatja a szennyvíztisztító telepre, mint zömmel kommunális szennyvizet.
Villamos-energia ellátás:
Gyomaendrőd város ellátása több, Karcag, Szarvas és Szeghalom alállomásokat összekötő
20kV-os vezetékről van kiépítve. A betáplálás mindhárom irányból lehetséges. A mindenkori
tényleges táppontot az áramszolgáltató a hálózati adatok függvényében a szakaszolási
pontokon tudja kiválasztani. Az érkező hálózatok biztosítják a szomszédos települések
ellátását is.
Gyomaendrőd közigazgatási területén az E.ON Tiszántúli Áramszolgáltató Zrt. 152 db,
valamint a Sirató és a Kecsegés-zug terület környezetében a DÉMÁSZ Zrt. 5 db
transzformátor állomást üzemeltet.
Közvilágítási hálózat:
A közvilágítási hálózat sugaras ágakkal épült a körzeti transzformátor állomásoktól táplálva.
Hálózata a belváros egyes területein és egyes ipari körzetekben kábel, másutt a kisfeszültségű
hálózattal megegyezően szabad vezeték.
Földgázellátás:
A vezetékes földgázellátó 3 bar-os középnyomású hálózata kiépült. Öregszőlő 6 bar-os az
elosztó hálózat.

1.2 Demográfiai adatok és folyamatok
A lakosság száma 2009. január 1. napján 14.777 fő. A helyi népesség döntő többsége magyar
nemzetiségű, ám számottevő Gyomaendrődön a magukat német (sváb) nemzetiséghez
tartozónak vallók száma, valamint a cigány etnikumhoz tartozók. A cigány közösség 1995
óta, a német pedig 1998 óta rendelkezik önálló kisebbségi önkormányzattal.
Az alábbi táblázatban 2007-2009 évekre vonatkozóan mutatjuk be a város lakosságának
korcsoportonkénti megoszlását:
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Külterületi
lakosok
száma

2007. 01.01.

407

441

1121

738

7727

1104

1652

1214

740

1057

2008. 01.01.

367

425

1125

710

7601

1126

1670

1185

763

1063

2009. 01. 01. 343

424

1081

697

7455

1168

1672

1199

738

1030

Forrás: Központi Statisztikai Hivatal
A táblázat adataiból látható, hogy a gyermekek, és az aktív korú személyek száma csökken,
míg a nyugdíjas korú személyek száma stagnál településünkön. Két év alatt 162 fővel, azaz
6%-kal csökkent a 0-17 év közötti lakosok száma, valamint 2%-kal csökkent az aktív korú
lakosok száma.
A táblázatból látható, hogy városunkban jelentős a külterületi lakosok száma, akik számára a
közszolgáltatások elérhetőségét folyamatosan biztosítani kell.
Települési lakossági adatok:
Év

Lakosság Szüle- Születések száma
-szám
tések
száma
Gyomai Endrődi
települé település
s-részen -részen

Halá
lozá
-si
adatok

Halálozási
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Gyomai Endrő
települé di
srészen települ
ésrész
en

Termé
szetes
szapor
odás,
fogyá
s (-)

Természetes
szaporodás,
fogyás (-)
Gyoma
i
települ
ésrésze
n

Endrő
di
telepü
lésrés
zen

1999.

16.045

146

89

57

241

129

112

-95

40

-55

2000.

15.900

104

57

47

251

147

104

-147

-90

-57

2001.

15.600

158

92

66

231

144

87

-73

-52

-21

2002.

15.523

136

76

60

239

150

89

-103

-74

-29

2003.

15.540

143

100

43

219

129

90

-76

-29

-47

2004.

15.399

146

73

73

217

118

99

-71

-45

-26

2005.

15.321

138

81

57

248

146

102

-110

-65

-45

2006.

15.237

124

78

46

218

129

89

-94

-51

-43

2007.

15.144

108

58

50

244

150

94

-136

-92

-44

2008.

14.972

105

59

46

232

141

90

-127

-82

-44

2009.

14.777
114
60
54
232 130
102
-118
-70
Forrás:KSH illetve Saját adatgyűjtés – helyi népesség-nyilvántartás adatai alapján
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-48

A város lakosságszáma 1999-hez viszonyítva 1268 fővel, 7,9%-kal csökkent. A születési
adatok 1999-hez viszonyítva szintén csökkenést mutatnak. Városunkban 1999-ben 146
gyermek született, míg 2009-ben 114 fő, ez 21,9 % csökkenést jelent. A születési adatok
eltérést mutatnak a két településrész között: 1999-ben a gyermekek 39%-a született az endrődi
településrészen, míg 2009-ben 47%-a. Az emelkedést az okozza, hogy a kevesebb tőkével
rendelkező személyek, családok az alacsonyabb ingatlanárak miatt előnyben részesítik az
endrődi településrészt. Mindkét településrészen megfigyelhető a születések számának
csökkenése, ez a csökkenés 1999-hez viszonyítva a gyomai településrészen nagyobb. A
halálozási adatok az elmúlt tíz évben csökkenő, stagnáló tendenciát mutatnak, amely
megegyezik az országos és megyei adatok változásával. Mind 1999-ben, mind 2009-ben a
lakosság kb. 1,5%-a halt meg az adott évben. 1999-ben a halálesetek 46,47%-a, 2009-ben a
halálesetek 43,96%-a következett be az endrődi településrészen. Az adatokból az látható,
hogy a két településrészen közel azonos ütemben figyelhető meg a lakosság elöregedése, a
különbség a lakosság anyagi és szociális helyzetében van; az endrődi településrészen jóval
több család szorul az önkormányzat segítségére.
A táblázat adataiból látható, hogy az elmúlt tíz évben átlagosan 104 fővel csökkent a település
lakosainak a száma, minden évben átlagosan 100 fővel többen haltak meg a településen, mint
amennyien születtek.
A népesség lélekszámának visszaesése közel harmincéves folyamat, mely az ország területein
különbözőképpen megy végbe. A természetes fogyás tekintetében Békés Megye élen járt az
elmúlt nyolc évben, 7,6%-kal csökkent a megye lélekszáma (KSH: A népmozgalom területi
különbségei), sajnos a megyei tendencia településünkön is megjelenik, hiszen az elmúlt 10 év
alatt 7,9 %-kal csökkent a településünkön élő személyek száma. A népesség számának
csökkenése mellett jelentősen változott a magyar lakosság korösszetétele, a gyermekkorúak
számának csökkenése mellett, nő az idős korosztály létszáma. Ez az idősödési folyamat
szintén megfigyelhető településünkön, amely nagy terhet ró az önkormányzatra, hiszen az
idősek ellátásáról fokozottabban kell gondoskodnia.
A lakosságszám alakulásában jelentős szerepet játszik még az el- és bevándorlás. A település
külterületeire (Öregszőlő) figyelhető meg nagyobb arányú bevándorlás az alacsony
ingatlanárak miatt.

1.3 Foglalkoztatás helyzete a településen
Az ÁFSZ jelentése alapján a város 2007-2008-2009 február havi munkanélküliségi adatai:
Regisztrált munkanélküliek száma
Munkanélküliségi ráta
1 évnél régebben nyilvántartásban lévők száma
Járadék típusú ellátásban részesülők száma
Segély típusú ellátásban részesülők száma

2007
1035
10,7
108
236
125

2008
1049
10,9
168
204
117

2009
1232
12,8
236
338
104

Forrás: Foglalkoztatási és Szociális Hivatal

2007-ben Békés megyében a gazdasági aktivitás tartósan a régió és az ország átlagánál
kedvezőtlenebbül alakult, annak ellenére, hogy 2007 év első negyedévében nőtt a
foglalkoztatottak száma és aránya. Az országos munkanélküliségi ráta 7,5 %, Békés
megyében 7,7 %, melyet 3 százalékponttal meghaladja a Gyomaendrődi mutatószám. 2008ban jelentős változás nem következett be sem a megyében, sem városunkban a gazdasági
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aktivitás területén, a munkanélküliségi ráta városunkban illetve a megyében kedvezőtlenebbül
alakult, mint az országos mutatószám. 2009-ben a Békés megyei munkanélküliségi ráta 13,3
% volt, míg a gyomaendrődi munkanélküliségi ráta 12,8 % volt, így városunkban a megyei
helyzetnél kedvezőbben alakult a munkanélküliség. A táblázat adataiból látható, hogy a
gazdasági világválság 2009 évben elérte városunkat, hiszen emelkedett a munkanélküliek
száma, illetve csökkent a foglalkoztattak száma.
Az ÁFSZ jelentése alapján a város 2010 első félévének munkanélküliségi adatai:
Január
Február Március Április
Május
Regisztrált munkanélküliek
1236
1306
1269
1113
1037
száma
Munkanélküliségi ráta
12,96
13,7
13,31
11,67
10,88
1 évnél régebben
348
339
336
308
302
nyilvántartásban lévők száma
Járadék típusú ellátásban
266
289
273
231
192
részesülők száma
Segély típusú ellátásban
226
131
103
76
72
részesülők száma

Június
1025
10,75
304
171
64

Forrás: Foglalkoztatási és Szociális Hivatal

Regisztrált munkanélküliek hat havi átlaga: 1164 fő, mely a munkaképes lakosok (18-60
évesek) 12,2 %-a. A munkaképes lakosság száma: 9534 fő
A munkaképes korú lakosság száma viszonylag magas, ám a regisztrált
munkanélküliek száma is jelentős. Jelentős azoknak a személyeknek a száma is, akik
regisztrált munkanélküliek, illetve akik álláskeresési járadékban, segélyben részesülnek.

1.4 Vállalkozások helyzete a településen

Működő
vállalkozások száma
(db)
Kiskereskedelmi
üzletek száma (db)
- ebből élelmiszer
jellegű (db)
- ruházati jellegű (db)
Iparűzési adósok
száma (db)
Kivetett iparűzési
adó (Ft)
Vendéglátóhelyek
száma (db)
Összes szálláshely
szállásférőhelyeinek
száma (fő)
Kiskereskedelmi
szállásadó egység

2008

2009

2010

1579

1535

1547

250

300

287

52

53

53

19

35

30

1597

1535

1547

Nem áll
rendelkezésre adat

347 070 229

272 736 322

82

85

83

729

996

988

13

17

17
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(db)
Magán szállásadó
egység (db)
Vendégek száma
összesen (fő)
Vendégéjszakák
száma összesen
- ebből adóköteles
(db)
- adómentes (db)

Nem áll
rendelkezésre adat

80

76

11 580

10 670

9 103

42 832

48 200

25 136

27 899

22 716

13 235

14 933
25 484
Forrás: Saját adatgyűjtés
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1.5 SWOT- analízis Gyomaendrőd Város vonatkozásában
Erősségek:
Gyengeségek:
Gazdaság
Gazdaság
• Szakképzett munkaerő
• Kevés a nagyobb foglalkoztatást
jelentő
termelőüzemalacsony
• Ipari
gazdasági
szerkezet
keresetek, csökkent vásárlóerő
hagyományai
Társadalom
• Helyi tőkehiány- az alacsony
nyereség miatt kicsi a visszaforgatás
• A város tudatosult idegenforgalmi
elkötelezettsége
• A város tőkevonzó képessége kicsialacsony a befektetői érdeklődés,
• Jelentős vadászati hagyományok
illetve korlátozott a pályázati önrész• Kulturális
hagyományok
és
vállalás lehetősége
történelmi múlt
• A turisták átlagos tartózkodási ideje
Környezet
és fajlagos költése alacsony
• Sokrétű,
egymást
kiegészítő
• Alacsony innovációs képesség-K+F
idegenforgalmi vonzerő
hiánya-,tudás
alapú
vállalatok
• Értékes
természeti
erőforrások
alacsony száma
(holtágak,
termálvíz,
•
A KKV-k működési gyengeségeiapróvadállomány
klaszteralapú együttműködés hiánya
Közszolgáltatások
•
Hiányos infrastruktúra
• Nemzetközi vasút melletti fekvés
• Torz
gazdaságszerkezet:
a
• Térségi összehasonlításban vonzó
hagyományod iparágak korlátozott
vállalkozói környezet->Ipari Park
túlélése, logisztikai szolgáltatások
inkubátorház
alacsony színvonala
Társadalom
• Öregedő, fogyó népesség, a fiatalok
elvándorlása
• Magasan kvalifikálta munkaerőmegtartó képesség alacsony
Környezet
• A holtágak és környezetük nem
megfelelően
rendezett
állapota
korlátozza
azok
turisztikai
hasznosíthatóságát
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•

Az erőforrások, az adottságok,
lehetőségek kihasználtsága ne minden
esetben megfelelő
• A turisztikai kínálatból hiányoznak a
komplex turisztikai programok
Közszolgáltatások
• Hiányzik egy jól működő befektetésés pályázat-segítő ügyintéző rendszer,
a gazdasági szereplők és az
önkormányzat gyakori párbeszéde
• Közúti közlekedési peremhelyzet
• Nem kellően megtalált kistérségi
szerepkör
• A
települések
kistérségi
kommunikációja
és
feladatmegosztása gyenge
Veszélyek:
Gazdaság
• Az ipari és a mezőgazdasági csak
csekély mértékben függ a település
irányítóitól, ezeket sokkal inkább a
kormányzati politika határozza meg
• A tőkebefektetésnél erősödik a
pénzügyi befektetői szemlélet a
szakmai befektetők rovására
• Ár/érték arány további romlása
Társadalom
• Folytatódik a lakosság elöregedése és
fogyása
• A
felkészült,
szakképzett
szakemberek további elvándorlása
• Munkanélküliségi arány növekedése
• Érdekellentét az idegenforgalomban a
különböző szektorok között
Környezet
• A nem megújuló energiaforrások
elapadása
• A
természeti
erőforrások
degradációja
• Ár-és belvíz vszély
• Az
EU-s
elvárásoknak
való
megfelelés új, növekvő forrásokat
igényel
Közszolgáltatások
• Erősödhet
a
közlekedési
perifériahelyzet-emiatt
a
térség
vonzóereje nem nő sem a tőke sem az
idegenforgalom számára
• Kistérség helyzete stagnálást mutat,

Lehetőségek:
Gazdaság
• A
kistérségi
együttműködés
erősödése
• Önkormányzati
intézmények,
gazdasági társaságok működésének
átszervezése
Társadalom
• A belföldi turizmus-ezen belül is a
gyógyturizmus – erősödik
• A
nemzetközi
turizmus
és
együttműködés feltételei javulnak
• Közfoglalkoztatás
nyújtotta
lehetőségek kihasználása
Környezet
• A geotermikus és más megújuló
energiaforrások emelkedő arányú
hasznosítását erősítő programok,
intézkedések, támogatások
• Nyitottság a környezetkímélőbb
szállítási és közlekedési formák felé
• Energiaracionalizálás
az
Önkormányzat
fenntartásában
működő intézmények esetében
Közszolgáltatások
• E-közigazgatás fejlesztése
• Közlekedési
infrastruktúra
fejlesztése
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•

leszakadás
Mellékutak romló
karbantartás hiánya

állapota,

a

2. A polgármesteri program rövid összefoglalása
(2010-2014)
Az elkövetkező négy évben szükséges Gyomaendrőd önálló arculatát megteremteni, mert
csak így képes a település a fejlődésre. A jövő legfontosabb kihívása, hogy a városvezetés
döntéseinek következményeként képes lesz-e mérsékelni a település lakosai számának
rohamos csökkenését, tud-e olyan szolgáltatásokat biztosítani, mely kiemeli városukat a
környezetéből. Lehetőségeink adottak: részben természetiek, részben az elmúlt ciklusok során
magunk teremtettük meg azokat.
Az Önkormányzat már korábban is tett lépéseket, hiszen kezdeményezték az infrastrukturális
fejlesztések javítása érdekében egy pályázati projekt elindítását, mellyel vonzóbbá tudnák
tenni kihasználatlan területeket.
A cikluson átívelő elképzelések mellett ki kell használni a jogi környezet megváltozását, így
különösen a közbeszerzési törvény változását, és még nagyobb szerepet kell biztosítani a
helyi vállalkozásoknak a közszükségletek kielégítése területén. Ez a lehetőség nem
eredményezheti azonban a verseny korlátozását, nem vezethet a munka minőségének
romlásához, melyre az elmúlt ciklus során jelenleg is folyó beruházásaiknál voltak negatív
példák is. Anyagi lehetőségeik kihasználásával tovább kell segíteni a vállalkozásokat a
munkahely megtartása és új munkahelyek teremtése területén.
A képviselő-testület működése során az elmúlt ciklusban is törekedtünk arra, hogy a
bizottságok egy-egy feladatellátásáért viseljenek önálló felelősséget. Az önkormányzat
szervezeti és működési szabályzata felülvizsgálata során célszerű az átruházott hatáskörök
számának növelése, másrészt a párhuzamosan, több bizottság által tárgyalandó előterjesztések
számának csökkentése. Rövid időn belül indokolt a testületi munka informatikai támogatását
erősíteni, a papír alapú előterjesztések számának drasztikus csökkentése mellett. A testületi
munka területén bekövetkező változások alkalmasak lehetnek a belső erőforrások feltárására,
a hatékony és eredményes gazdálkodásra, az ellenőrzések színvonalának emelésére.
A Körös-szögi Kistérségi Társulás keretében a már kialakított közös feladatellátást fenn kell
tartani, amíg pótlólagos anyagi eszközök bevonását teszi szükségessé, és keresni kell a
további együttműködési lehetőségeket. A kistérségen belül, illetve annak határain túlnyúló,
attól független együttműködéseinket változatlanul fenn kell tartani, és más településekkel
közös együttműködést kell kialakítani, tekintettel természetes vonzáskörzeti szerepünkre. Át
kell értékelni a kistérségi együttműködést, amely nem a kistérség váltást jelenti, hanem az
abban betöltött szerepünk újragondolását.
A képviselő-testület munkáját segítő hivatallal kapcsolatban meg kell említeni, hogy hosszú
távon a közigazgatás átszervezése negatívan érintheti a települést. Törekedni kell arra, hogy a
helyben történő ügyintézés minél szélesebb körben biztosított legyen, ehhez az informatikai
és egyéb feltételek biztosítottak. Javítani kell a minőségi munkavégzést, meg kell vizsgálni a
minőségbiztosítási rendszer esetleges bevezetésének előnyeit, hátrányait, értékelni és
mérlegelni kell a közigazgatás más területein szerzett ilyen irányú tapasztalatokat. Át kell
tekinteni az ügyfélfogadási rendszert, és annak differenciálásával segíteni kell, hogy
munkaidőn kívül is biztosított legyen az ügyintézés lehetősége, de csak ott, ahol ez
ténylegesen indokolt és szükséges. Alkalmassá kell válnia a hivatalnak a megváltozott
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képviselő-testületi munka kiszolgálására, és a megszületett döntések hatékonyabb és gyorsabb
végrehajtására.

3. A gazdasági helyzetet alapvetően befolyásoló
körülmények
3.1 A kormány gazdaságpolitikai célkitűzései
-

munkaközpontú gazdaság, társadalom

-

kiemelt szerep az építőiparnak, mezőgazdaságnak, és a turizmusnak

-

kiemelt szerep a kreatív iparágaknak, innovációnak, és a K+F-nek

-

rugalmas, családbarát foglalkoztatás

-

egyszerűbb és teljesíthetőbb feltétek a vállalkozások számára

-

bürokrácia csökkentése

-

alacsony kamatok és gyors pénzforgatás a gazdaságban

-

fellépés a monopóliumok ellen

-

növekvő hazai piac

-

megfelelő és tisztességes kereskedelmi viszonyok kialakítása

-

versenyképes oktatás és képzés

-

a munkaerőpiac „hozzáférhetővé” tétele-átképzés

-

vállalkozásbarát önkormányzatok

-

uniós források hasznos, gyors, egyszerű felhasználása

-

közmunka program

-

saját meglévő erőforrásaink kiaknázása

-

az ország gazdasági kapcsolatainak megújítása, szélesítése

-

a közbiztonság megerősítése, színvonalának emelése

-

az egészségügyi alapellátás minőségi és emberközpontú legyen

-

járóbeteg-szakellátás fejlesztése

-

kockázatközösségen alapuló,egységes egészségbiztosítási rendszer

-

gyógyszergazdálkodás átalakítása

-

orvosok, nővérek Magyarországon tartása

-

a szociális biztonság politikáját új alapokra kell helyezni

-

a nyugdíj- és az adórendszer megreformálása
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3.2 A közigazgatás átszervezése
A kormány a közigazgatás átszervezésének keretein belül új célokat tűzött ki. A közigazgatás
rendszerének nyitottnak, érthetőnek kell lennie, ki kell szolgálnia a magyar társadalmat. A
magyar közigazgatás megújítása egyre sürgetőbb feladat. A hatékonyan működő közigazgatás
indítómotorja lehet a teljes társadalmi fellendülésnek.

3.3 Az Új Széchenyi Terv pályázati rendszere
2011. január 14-én hatályba lépett az Új Széchenyi Terv (ÚSZT). A terv hat alterületre lett
osztva, melyek az alábbiak:
- Gyógyító Magyarország – Egészségipari Program
- Zöldgazdaság-fejlesztési Program
- Vállalkozásfejlesztési Program
- Tudomány - Innováció Program
- Foglalkoztatási Program
- Közlekedésfejlesztési Program
Az Új Széchenyi Terv fejlesztési területeinek kialakítását csaknem másfél éves elemzői
munka előzte meg, amelyben több száz elemző és kutató, szakterületüket kitűnően ismerő
gazdasági szakember vett részt. Az így elkészült vitairatot 2010. július 28-án mutatta be a
Kormány. A vitairathoz beérkezett több száz fejlesztési javaslat a novemberig tartó szakmai
konzultációsorozat keretében került megvitatásra. A társadalmi egyeztetések során a
vállalkozásoktól, szakmai és civil szervezetektől, önkormányzatoktól és magánemberektől
kapott
fejlesztési
elképzelések
beépültek
az
Új
Széchenyi
Tervbe.
Az Új Széchenyi Terv középpontjában a foglalkoztatás dinamikus bővítése, a pénzügyi
stabilitás fenntartása, a gazdasági növekedés feltételeinek megteremtése, valamint hazánk
versenyképességének javítása áll. A tízéves gazdaságstratégia kijelöli azokat a kitörési
pontokat és a hozzájuk kapcsolódó programokat, amelyek biztosítják Magyarország hosszú
távú fejlődését.

4. Fejlesztési prioritások
4.1 Intézmények, gazdasági társaságok átszervezése
4.1.1 Intézmények
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 4/2011. (II.17.) önkormányzati
rendeletével elfogadta a város 2011. évre szóló költségvetését.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési rendeletének elkészítését
meghatározta az ország költségvetési helyzete, a költségmegszorítás illetve a
költségmegtakarítás elve.
A költségvetési rendelet előkészítésekor több alkalommal felvetődött, hogy a költség
megtakarítás érdekében az oktatási intézményrendszer szerkezeti átszervezését is el kell
kezdeni az idei évben ahhoz, hogy az elkövetkező év költségvetési rendeletének
elkészítésekor ne kerüljön szembe több milliós hiánnyal Gyomaendrőd Város
Önkormányzata. A racionális átszervezési folyamatokkal a fenntartó a színvonalas - minőségi
intézményrendszer működtetéséhez kívánja a költségvetési feltételeket biztosítani úgy, hogy a
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jogszabályi előírásokat betartva a város adottságait, a szülők véleményeit figyelembe véve a
településen felnövekvő ifjúság számára a lehetséges legjobb feltételeket kínálja a nevelés és
oktatás területén.
Az átszervezés várhatóan a 2012/2013-as tanévkezdésre történik meg, ehhez a fenntartói
döntést legkésőbb 2012. május 31-ig kell meghozni. A döntés meghozatalához szükséges az
intézmények működésének átvilágítása, melyre az önkormányzat szakértőket kérne fel. Az
intézmények átszervezésével párhuzamosan megtörténne az őket kiszolgáló konyhák
működésének átütemezése is.

4.1.2 Gazdasági társaságok
A költségvetés készítése során továbbá annak elfogadásakor a Képviselő-testület
kinyilvánította azon szándékát, hogy a feladatok ésszerűbb, hatékonyabb és átláthatóbb
ellátása érdekében gazdasági társaságait átszervezi.
A gazdasági társaságok átalakításával illetve a meglévő ingatlan vagyon tulajdoni
szerkezetének megváltoztatásával a kapcsolt vállalkozásokból adódó árnövelő hatás
jelentősen mérsékelhető, a nonprofit jellegű tevékenységeknél jobban érvényesíthető az
önköltségnek megfelelő árképzés. Amennyiben az önkormányzat a hulladék gyűjtés és
szállítás területén tovább kíván lépni, úgy meg kell vizsgálni a külső tőke bevonásának
lehetőségét, ebben az esetben indokolt csak a 3 gazdasági társaság létrehozása.

4.2 Közfoglalkoztatás
Napjaink egyik legégetőbb problémája a tartós munkanélküliség, amely jelentős
részben a gazdasági szektorok átalakulásának, a gyorsan változó munkaerő-piaci
viszonyoknak a következménye. A szakképzetlen munkavállalók, továbbá a gazdaság által
már nem keresett szakképzettséggel rendelkezők kiszorulnak a munkaerő-piacról, és egyre
jelentősebb arányban válnak a segélyezési rendszer alanyaivá. Az utóbbi években egyre több
azon fiatalok száma, akik egyáltalán nem találnak állást, így munkatapasztalatot sem tudnak
szerezni. A tartós munkanélküliség elszegényedést, a lakhatási körülmények romlását, a
szegénység átörökítését idézheti elő. Szociológiai kutatások bizonyítják, hogy a tartósan
munkanélküli személy társas-társadalmi kapcsolatai beszűkülnek, önértékelése romlik,
gyakran mentális problémákkal küzd.
A munkanélküliség kezelésére számos aktív és passzív eszköz áll rendelkezésre. A célja ezen
eszközöknek a munkanélküliség csökkentése, a káros hatások minimalizálása, a munkanélküli
személyek aktivitásának növelése. A közfoglalkoztatásnak, mint eszköznek a célja a tartósan
munkanélkülivé vált, a segélyezési rendszerben megjelenő személyek számára a közösség
számára értékes munka biztosítása.
Önkormányzatunk mindig kiemelten kezelte a közfoglalkoztatást, saját erő biztosításával részt
vett a különböző közhasznú és közmunkaprogramokban, 2009-2010 évben közfoglalkoztatási
terv működtetésével megszervezte a települési közcélú foglalkoztatást. A napjainkban
átalakult közfoglalkoztatási rendszerben is aktívan részt vesz mind a rövid, mind a hosszabb
időtartamú közfoglalkoztatási pályázatokon való részvétellel.
Várhatóan a rokkantnyugdíjazás rendszerének országos felülvizsgálata folytán a következő
időszak nagy kihívásaként jelentkezik a csökkent munkaképességű személyek tömeges
megjelenése a munkanélküli személyek körében, mely személyek közfoglalkoztatását is meg
kell oldani. Szükséges megvizsgálni, hogy a csökkent munkaképességű személyek milyen
munkakörökben vonhatók be a közfoglalkoztatás rendszerébe.
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A gazdasági program a hatékonyabb intézményi, önkormányzati működés egyik eszközének
tekinti a Szociális Földprogramot, melynek megvalósítása is szorosan kapcsolódik a
közfoglalkoztatáshoz. A Földprogram működtetése új területeket jelent a közfoglalkoztatás
körében, több személy vonható be a foglalkoztatásba, ugyanakkor az önkormányzati működés
költséghatékonysága növelhető.

4.2.1 Szociális Földprogram
A háztartás, mint szociális és gazdasági egység jövedelemszerző képességének erősítése, a
szociálisan hátrányos helyzetű inaktív, vagy tartósan alacsony jövedelmű háztartások
gazdasági aktivizálása, tevékenységük bővítése értékteremtő munka lehetőségének
biztosításával. Az alapcél az alábbi célkitűzéseken keresztül valósítandó meg:
‐
szociális földprogramot működtető települési önkormányzatok/szervezetek
szerepvállalásának erősítése a folyamatos működtetés feltételeihez történő hozzájárulással;
‐

a területi hátrányok mérséklése;

‐

a Kedvezményezettek aktivizálásával foglalkoztathatóságuk javítása.

4.3 Energiaracionalizálás
A megújuló energia hasznosítása önkormányzati szinten is jelentős potenciállal bír, hiszen a
jelenlegi gazdasági helyzetben a magyarországi önkormányzatok számára elengedhetetlen az
energiaköltségek csökkentése, a racionális és hatékony energiagazdálkodás. Ezt felismerve
bízta meg Gyomaendrőd Város Önkormányzata a REC‐ENERGO Energetikai Kft‐t egy
középtávú energiahatékonysági és megújuló energetikai koncepció összeállításával. A
koncepció célja, hogy felvázolja azokat a fejlesztési irányokat és konkrét projekteket,
amelyeket a Városnak a következő 3 évben javasolt végrehajtania annak érdekében, hogy a
jelenlegi energiaköltségeit radikálisan csökkentse, miközben egy tudatosan működtetett,
komplex szemléletű és racionális energiagazdálkodási rendszert hoz létre.
A koncepció elkészítése során az alábbi alapelveket vette figyelembe a REC‐ENERGO
szakértői csapata:
‐ rendszerszemléletű energiagazdálkodás
‐ finanszírozhatóság
‐ gazdaságos megvalósíthatóság
‐ minél rövidebb megtérülési idő
‐ fenntarthatóság
‐ egymásra épülő, összehangolt fejlesztések
‐ pozitív gazdaságfejlesztési hatás
A megújuló energetikai koncepcióban meghatározott fő fejlesztési irányok:
‐ biomassza tüzelés és tüzelőanyag előállítás
‐ geotermikus energiahasznosítás
‐ épületek energiahatékonyságának javítása
‐ valós idejű méréseken és energetikai adatbázison alapuló városi energiagazdálkodás
A projekt javaslatok ütemezése során figyelembe lett véve az a tény, hogy a jelenleg
rendelkezésre álló hazai pályázati források (Környezet és Energia Operatív Program) erősen
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korlátosak, azaz törekedni kell a finanszírozást támogató pályázatok mielőbbi összeállítására
és beadására.
A koncepcióban megnevezett előkészítő tanulmányok összeállítása, illetve a javasolt
energetikai auditok olyan befektetések az Önkormányzat számára, melyek a jövőben
mindenképp megtérülnek, mivel:
- elengedhetetlenek a pályázati források elnyeréséhez
- biztosítják, hogy az Önkormányzat kizárólag megtérülő és fenntartható beruházásokat
hajtson végre
- tudatos, átgondolt és kockázatokat csökkentő átgondolt fejlesztési stratégiát alapoznak
meg.

A megújuló energiafelhasználásra vonatkozó javaslatok
Termálenergia hasznosítás
A termálenergia hasznosítás a fürdő területén lévő termálkút üzembe helyezésével bővíthető
az előzetes tanulmányok szerint. E tanulmányok vizsgálatai alapján a fürdő környékén lévő
Önkormányzati tulajdonú intézmények fűtési energia ellátása is kielégíthető a téli időszakban
egy új termelő és visszasajtoló kútpárral. Mivel a termálkút vizsgálati jegyzőkönyvek szerint
magas a kitermelt termálvíz gáz‐ezen belül a metán‐ tartalma, célszerű megvizsgálni annak
hasznosítását, biogáz motorral történő villamos energiatermeléssel.
Biomassza hasznosítás
A biomassza eredetű energiahordozók általában olcsó, decentralizált energiaforrások,
amelyek a közvetlen eltüzelésen kívül, számos, már jelenleg is rendelkezésre álló
energiaátalakítási technológia révén alkalmasak értékesebb másodlagos energiahordozók
előállítására, mint pl. a bio‐brikett, a folyékony és gáznemű bio‐hajtóanyagok (bio‐etilén,
bio‐dízel, stb.), illetve lokális villamos energiatermelésre is.
Biomassza tüzelőanyag előállítás
Az energetikai hasznosítás legegyszerűbb és energiahatékonyság szempontjából
legkedvezőbb változata az eredeti, vagy ahhoz közeli formában lévő energetikai hasznosítás(
pl.: pelletgyártás. A pelletgyártás eljárástechnikai értelemben nyomással történő
agglomerálás, brikettálás. A kazánokhoz meghatározott tüzelőanyag szükséglet figyelembe
vételével meghatározható a pelletüzem szükséges minimális kapacitása, ami a saját
intézmények tüzelőanyag ellátását biztosítja.
Biogáz hasznosítás
A folyamatban biológiailag bontható hulladékokból állítunk elő biogázt, innovatív
szárazfermentációs technológia felhasználásával.
A gyomaendrődi biogáz üzem és az erre alapozott villamos energiatermelés realitásának és
megtérülésének felmérése érdekében javasolt egy részletes szakértői munkán alapuló
megvalósíthatósági tanulmány összeállítása, melynek eredményeire támaszkodva 3‐5 éves
távlatban lehet az üzemet megvalósítani.
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Javaslat az épületek energiahatékonysági korszerűsítésére
A biomassza hasznosítás során nem lehetett figyelembe venni azokat az épületek, melyek
nem felelnek meg a 7/2006. (V.24.) TNM rendelet épületekre vonatkozó összesített
energetikai jellemzője szerinti C besorolásnak. Ezekre az épületekre akkor célszerű pályázati
forrással támogatott biomassza hasznosítást telepíteni, ha az épületeket energetikailag a
jelenlegi előírásoknak megfelelő állapotúra hozta az Önkormányzat. Jelenleg egy ilyen
pályázat áll nyitva, viszonylag alacsony, 2 milliárd Forintos pályázható keretösszeggel,
(KEOP‐2011‐4.9), ebben viszont teljes elszámolható beruházási összeg legalább 25%‐át
kitevő megújuló költség arányt kell elérni. A látott intézmények állapota sajnos olyan, hogy
ezt a költség arányt nem lehet elérni önmagában a biomassza hasznosítással, ugyanis jelentős
az egyéb energetikai korszerűsítésre fordítandó (hőszigetelés, nyílászáró csere,
épületgépészet) költség, mellyel az épület legalább C besorolásúvá tehető. Várhatóan
2011.májusában megnyitják az önkormányzati és állami épületek energiahatékonysági
korszerűsítésére vonatkozó ‐ megújuló energia nélküli – pályázatot (85%‐os támogatási
intenzitással), melyre célszerű beadni a pályázatot, amennyiben az Önkormányzat ütemezni
tudja finanszírozási szempontból az épületek korszerűsítését.
Korszerűsítéshez felhasználható külső források
Pályázati cél/
pályázat

KEOP‐2011‐
4.2.0 /A

Termálenergia
hasznosítás
Biomassza
tüzelőanyag
gyártás
Biomassza
alapú fűtési X
rendszerek
Biogáz üzem
létesítése
Épületek
korszerűsítése

KEOP‐2011‐
4.2.0/B

KEOP‐2011
‐
4.4.0

X

X

Energiahatékonyság

X

X
X

4.4 e-közigazgatás fejlesztése
Az elektronikus közigazgatási (a továbbiakban: e-Közigazgatás) ügyintézés kialakulásának,
fejlődésének elsődleges hajtóereje a hivatali (intézményi) működés, később
az
önkormányzás, az önigazgatás hatékonyságának növelése volt.
A rendszerváltással egy időben kezdődött és az EU csatlakozásig tartott az önkormányzati eKözigazgatás extenzív fejlesztési szakasza. Természetesen ebben az időszakban nemcsak
irodatechnológiai váltás (számítógépesítés) következett be, amikor elsősorban a mechanikus
és elektro-mechanikus adat, illetve dokumentum feldolgozást felváltotta a digitális
technológia, hanem egyes területeken megkezdődött a szakrendszerek elektronikus
támogatása is.
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Gyomaendrődön az önkormányzati igazgatásban elsősorban a funkcionális és stratégiai
területek, mint a pénzügy-számvitel, az adó analitika, ügyirat nyilvántartás, lakcím
nyilvántartás, testületi döntések nyilvántartásának, szociális igazgatás támogatása kezdődött
meg első lépésben.
A kezdetben elsősorban hatékonysági célokat szolgáló e-Közigazgatás az elmúlt években
gazdaság- és társadalompolitikai eszközzé vált, lehetővé tette a szolgáltató önkormányzati
működés fejlesztésének elvárás-rendszerét.
Az EU országok 2001-ben megkezdett e-kormányzati munkája mára azt eredményezte, hogy
a kiemelt kormányzati szolgáltatások mintegy fele teljes körűen elektronizált. Magyarország
uniós csatlakozását követő évek feladata volt a technológiai alapokra építve az
elektronizáltság növelése mellett az állampolgárok és vállalkozások e-közigazgatás
alkalmazási képességének fejlesztése, a közigazgatási szolgáltatások hatékonyságának
növelése és a önkormányzati e-Közigazgatás működés megalapozása.
Gyomaendrődön 2004-ben SPARD forrásból és regionális fejlesztési alapból hiánypótló
szélessávú internet szolgáltatás épült ki elsősorban a helyi kis- és középvállalkozások
versenyképességének javítására. Szintén pályázati forrásból a nyilvánosságot, e-demokráciát
erősítő dinamikus hírportál kezdte meg működését. Az évtized közepén először kockázati
tőkéből, majd uniós forrásból (GVOP) két szélessávú adatátviteli hálózat is kiépült. Az előbbi
kizárólag lakossági ellátásra településen belül, míg az utóbbi elsősorban az önkormányzati
közigazgatás támogatására épült ki a Békési kistérség települései között. Az évtized végére
további közösségi és hazai forrásokból a e-Közigazgatás alapjait megteremtő illetve
továbbfejlesztő informatikai fejlesztések valósultak meg. Ezekből kiemelendő az internetes
ügyfélhívó, komplex pénzügyi rendszer, a testületi üléseket és e-nyilvánosságot biztosító
elektronikus döntéstámogató rendszer és az új generációs önkormányzati portál.
Az online közigazgatás sikere mindezek mellett nagyban múlt, illetve múlik azon is, hogy az
állampolgárok milyen mértékben tudnak és kívánnak élni az elektronikus ügyintézési
lehetőséggel, ezért kiemelten fontos, hogy a hagyományos ügyintézést meghaladva, az
ügyfelek igényeire reagáló ügyfélbarát szolgáltatások épüljenek majd ki.
A technológiai fejlesztések alkalmazása és a szolgáltatások elektronizáltsága bár jelentősen
javítja az ügyfelek kiszolgálásának minőségét, önmagában azonban még nem biztosítja az
ügyfélközpontú szolgáltatást, és nem jár hatékonyság-javulással. Az ügyfélközpontú
szolgáltatás esetében gyakori, hogy egy-egy szolgáltatás megvalósítása több szervezeti egység
együttműködését igényli. A magyar önkormányzati közigazgatásban – még ott is, ahol
sikerült már az ügyfélkapcsolatot megfelelően elektronizálni – gyakori, hogy az új típusú,
elektronizált front office rendszerek mögött vagy elavult, vagy egymással nem együttműködő
intézményi rendszerek állnak. (pl. vállalkozói engedélyek ügyfélkapus ügyintézése)
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4.4.1 e-Közigazgatási akcióterv, mint stratégiai alap dokumentum
Az EU i2010 e-Kormányzati Akcióterv öt pontban foglalja össze a tagországok feladatait
2010-ig:
„Senki sem maradhat le” – 2010-re el kell érni, hogy a tagállamok valamennyi állampolgára
egyszerűen hozzáférhessen a megbízható és biztonságos elektronikus szolgáltatásokhoz, és a
modern technológiai eszközök széles skálájához. Lényeges, hogy a hátrányos helyzetű
társadalmi csoportokhoz tartozó személyek is az e-kormányzat haszonélvezőivé váljanak;
Hatékonyság és eredményesség – Ezt a két tényezőt több „kulcsszóval”, részcéllal fejezi ki az
akcióterv, melyek között megtalálható az átlátható kormányzati működés, az elszámoltatható
kormányzat, a magas szintű felhasználói elégedettség, valamint a karcsúsodó bürokrácia;
Biztonságos szolgáltatások – A magánszemélyek és az üzleti szféra szereplői számára
kényelmes, megbízható és egymással együttműködő közszolgáltatásokat kell nyújtani.
Biztonságos és egymással kommunikálni képes, átjárható rendszereket kell létrehozni,
amelyek lehetővé teszik az elektronikus személyazonosítást tartózkodási helytől függetlenül;
Állampolgári részvétel, a demokratikus döntéshozás erősítése – A hatékony állampolgári
párbeszédet és a döntéshozatali folyamatokba történő bevonást erősítő alkalmazások
létrehozására van szükség.
Az i2010 e-Kormányzat Akcióterve megállapítja, hogy az elektronikus kormányzatban élen
járó országok az elsők között találhatók a gazdasági versenyképességben is. A nemzeti
versenyképesség, az erős innovációs képesség és a közigazgatás minősége között fennálló
szoros kapcsolat azt jelzi, hogy a világgazdasági versenyben a jó kormányzás elengedhetetlen.
Az elektronikus kormányzattal, e-közigazgatás megteremtésével a közigazgatás nagyban
hozzájárulhat a tagországok gazdasági fejlődéséhez.

4.4.2 e-Közigazgatás jövőkép
A közigazgatás-fejlesztés részeként szükség van az önkormányzat feladatainak
újragondolására, a megerősített feladatok magasabb színvonalú ellátásához szükséges
fejlesztések megvalósítására. A közigazgatás fejlesztésének célja, hogy fenntartható
finanszírozású, jobb minőségű és jobban hozzáférhető szolgáltatások jöjjenek létre. A
kormány az államreform program keretében a közigazgatás megújítása terén a következő főbb
célokat határozta meg:







A kormányzás megújítása, s ennek keretében a közpolitika alkotás − kiemelten a
jogalkotás − és a végrehajtás társadalmi eredményességének javítása;
A civil társadalom közügyekben való részvételének erősítése;
A közigazgatás szolgáltatóvá tétele, az elektronikus ügyintézés elterjesztése;
A közigazgatási intézmények költséghatékonyabb működése és a magasabb szervezeti
teljesítmény elérése;
A közigazgatási és felhasználói humánerőforrás felkészültségének javítása és a
közigazgatási informatikai szakma megbecsülése; valamint
Az integrált kistérségi és a területi döntési szint megerősítése a szubszidiaritás elvének
érvényesítése érdekében.
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A részletes célokat illetően több fontos terület fejlesztését kell meghatározni:










A demokrácia erősítése, a civil társadalom, az érdekképviseletek és a hátrányos
helyzetűek bevonása a döntéshozatalba az informatika adta lehetőségek
felhasználásával;
Ügyfélközpontú megközelítés kialakítása, az egyes intézmények által nyújtott
közszolgáltatások folyamatainak, típusainak áttekintése, egyszerűsítése, a szabályozási
háttér átvizsgálása és az egyes folyamatok elektronikus alapúvá tétele;
Integrált, központi infrastruktúra továbbfejlesztése, az integrált közigazgatási rendszer
létrehozása a szigetszerű informatikai fejlesztésekből adódó párhuzamos kiadások
elkerülése, az ügyfél-azonosítást biztosító eszközrendszer kialakítása, és az információ
áramlását biztosító központi gerinchálózat fejlesztése;
A közigazgatási bürokrácia csökkentése a szakigazgatási rendszerek folyamatainak
informatikai eszközökkel támogatott racionalizálásával, valamint az ügyintézésbe
bevont
adatbázisok
konszolidálásával,
és
adatállományaik
kölcsönös
hozzáférhetőségének biztosításával, interoperabilitás megteremtésével a közigazgatás
és a közszolgáltatások folyamatainak új logikai rendszerbe foglalása az
elektronizálhatóság, a szabványosíthatóság, az egyszerűség és az átláthatóság
követelményeinek megfelelően;
Többcsatornás elérés és ügyintézés kialakítása, a személyes mellett a telefonos,
internet, illetve mobiltelefon alapú elérés és ügyintézési lehetőségek fejlesztése, a
különböző csatornákon folyó ügyintézési formák egységes kezelése;
Intézményi, szervezeti és folyamatmodellek kialakításával új, elektronikus alapú
működési rendszer megteremtése az igazgatásban;
Az intézmények és rendszerek együttműködésének, az adatok megfelelően kontrollált,
célhoz kötött hozzáférésének megteremtése a szolgáltatási portfolió és tudásbázis
lehető legszélesebb körű kihasználása érdekében.

Mindez egy olyan önkormányzati közigazgatás jövőképét vázolja fel, ahol kiemelt cél
elkötelezettség, a technológia nyújtotta előnyök jobb kihasználása a közszolgáltatások
nyújtásában, melynek révén az e-Közigazgatás hozzájárul ahhoz, hogy:




Az állampolgárok hétköznapi élete során nagyobb választási lehetőségük legyen,
személyre szabottabb módon vehessék igénybe a közigazgatás, oktatás, egészségügy,
társadalombiztosítás és adózás szolgáltatásait;
Egy modernebb jogi környezet és hatékony önkormányzat kialakításával javuljon a
helyi közigazgatás, az önigazgatás működés hatékonysága;
Erősödjön az állampolgárok demokratikus joggyakorlási lehetősége.

A hatékony működésre és szolgáltatás-orientáltságra irányuló átalakítások segítsenek abban,
hogy:






Az állampolgároknak és a vállalkozásoknak lehetősége nyíljon a személyre szabott
önkormányzati interakciók kiválasztására. Ennek a választási lehetőségnek a forrását
az új csatornák használatba vétele és az újraszabott, egyszerűsített szolgáltatások
elérhetővé tétele jelentik;
A civil szféra és az önkormányzati közigazgatás együttműködése javuljon;
Az állampolgárok és vállalkozások ügyeiket gyorsabban tudják intézni;
A köztisztviselők képesek legyenek magasabb színvonalú szolgáltatást nyújtani;
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A helyi politika szereplői jobban meg tudják jeleníteni a megcélzott eredményeket,
azok hatásait a gyakorlatban;
Az állampolgárok jobban átérezzék a demokratikus önigazgatás folyamatait, és
erősebben kötődjenek azokhoz.

5. Az Önkormányzat gazdasági programjának célkitűzései
5.1 A szennyvíz-tisztítótelep fejlesztése
A Képviselő-testület 2010. évben döntött a szennyvíztisztító telep fejlesztéséről. A KEOP
pályázat benyújtásához az elvi vízjogi engedélyes tervek elkészítésére, a BDL Kft
megbízására a januári testületi ülésen döntés született.
A város szennyvíztisztító telepe 30 éve épült, 1994-1995. években a telep fejlesztése valósult
meg, amely egyrészt a technológia felújítását, másrészt a kapacitás bővítését 2800 m3/d-re
jelentette. A kapacitás bővítését azt tette szükségessé, hogy a város szennyvízhálózat
fejlesztése létesítési engedélyt kaphasson. A telep jó tisztítási hatásfokkal működött, de
jelentős energia igénnyel. A megváltozott környezetvédelmi előírások miatt a technológia már
nem tudja teljesíteni az előírt szigorúbb határértékeket folyamatosan. Több alkalommal került
sor szennyvízbírság kiszabására, de a mértéke még nem volt jelentős. Az Önkormányzat
2007/2008. évben már nyújtott be pályázatot a tisztítótelep fejlesztésére, de az első fordulón
nem jutott túl. A tervezett projekt költsége 955 millió forint + áfa volt. A bírálatnál a 2800
m3/napos kapacitást túlzottnak ítélték és nem támogatták a beruházást. A telepre az átlagosan
beérkező szennyvíz 1500 m3/nap körüli.
A szennyvíztisztító telep tisztítási hatásfokának javítása a cél, megfelelni az előírt
határértékeknek, a szennyvízbírságok nélkül, jobb energiafelhasználással üzemeltetni a
telepet. A tisztított szennyvíz befogadója a Hármas-Körös, a fejlesztés után az élővíz
szennyvíz-terhelése kisebb lesz. A Hármas-Körös NATURA 2000 terület, várhatóan a
határértékek szigorodnak A környezetvédelmi követelményeknek megfelelő tisztító telepet
létesítünk. A hálózaton kis mértékű rekonstrukciót is meg tudunk valósítani. A jelenlegi
technológia a csapadékosabb időszakokban a telepre érkező nagy mennyiségű "szennyvizet"
nem tudja kezelni. Meg kell oldani a beérkező szennyvízmennyiség ingadozásából adódó
problémát - egy részt a telepi műtárgyakkal, vezetékekkel, másrészt a városon belüli
csapadékvíz bevezetésének kizárásával. Ez azt jelenti, hogy a csatornahálózaton elvégzendő
javításokkal, rekonstrukciós munkákkal az idegenvíz jelentősen csökkenthető, valamint a
lakosság ellenőrzésével, hogy a szennyvízcsatorna hálózatba ne kerüljön esővíz bevezetés.
Az elkövetkezendő években (2011-2014) a költségvetésünket jelentősen megterheli a
beruházás. A beruházás költsége még nem ismert, várhatóan a három évvel ezelőtti
költséggel lehet számolni A pályázat elbírálása a következő évben várható. 2012-ben kell
megpályáztatni a létesítési engedélyes, kiviteli tervek elkészítését, a kivitelezési munkát.
2013-2014. évben történhet a kivitelezés. A beruházás 15 %-os önerőt igényel. A saját erő
forrása: kötvény és a víz- és csatornadíjakból elkülönített rekonstrukciós alap.
A belterület utcáin a Bánomkerti településrész kivételével kiépült a szennyvízcsatornahálózat. A csatorna bővítése gazdaságosan nem oldható meg, azon a település részen a
minimális rákötési arányt nem tudjuk elérni, így pályázatba nem kerül beépítésre.
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5.2 Turisztika, idegenforgalom
5.2.1 A Liget Fürdő fejlesztése
A Fürdő fejlesztésének egy részét a már korábban említett termálenergia felhasználása a
fűtésrendszer korszerűsítésében jelentheti. A más részt a szálláshelyek bővítése és a kemping
felújítás is aktuálissá vált, de ennek megvalósításához kapcsolódóan még nem jelent meg
megfelelő pályázati konstrukció.

5.3 Hulladékhasznosítás korszerűsítése
5.3.1 Regionális Hulladékkezelő Mű:
A beruházás 9 település társulásával és Gyomaendrőd Város gesztorságával (Gyomaendrőd,
Szarvas, Kondoros, Hunya, Csárdaszállás, Kardos, Kétsoprony, Csabacsűd, Örménykút)
valósult meg és az önkormányzatok döntése alapján 2010. június 1. napjával a létrehozott
Regionális Hulladékkezelő Kft vette át az üzemeltetést a Remondis Kft-től.
Az hulladéklerakó mű környezethasználati engedélyét 2004 decemberében adta ki az I. fokú
környezetvédelmi hatóság. A határozatában rögzítette, hogy az I. depóniatérbe betölthető
tömör hulladék : 179.848 m3. A I. depóniatér élettartama: 13 év, azaz 2017. évben telik be. A
szakértők véleménye szerint 2014, 2015. év.
A II. depónia tér tervezésével, amely magába foglalja a 133. jelű régészeti lelőhely feltárását
is jelen cikluson belül foglalkozni kell.
A terület rendelkezésre áll.
A II. depónia megépítésével a védelmi övezet határa megváltozik.
A I. depóniatér betelésének ideje nagy mértékben függ a beszállított mennyiségtől, a
hulladékok fajtájától, mennyire gyűjtünk szelektíven. Javasolt a telepet fejleszteni,
megvalósítani a MBH-t.
A települési szilárdhulladék környezetkímélő, EU és a hazai jogszabályoknak megfelelő,
elhelyezése költségekkel járó feladat. Szükséges, hogy csupán a tovább már nem
hasznosítható
hulladék
kerüljön
hulladéklerakókban
elhelyezésre.
A szelektív hulladékgyűjtés, az újrahasznosítható hulladék kiválogatása, a komposztálás és a
vegyes hulladék mechanikai-biológiai kezelése (MBH) csökkenti a lerakásra kerülő hulladék
mennyiségét, ezen kívül az újrahasznosítás bevételt is jelent, így mind gazdasági, mind pedig
környezetvédelmi
szempontból
előnyös
technológiai
megoldások.
(az újrahasznosításra alkalmas hulladékok válogatása, bálázása, újrahasznosításra történő
alkalmassá tétele, a szelektíven gyűjtött biohulladékok komposztálása, a vegyesen gyűjtött
hulladék lerakás előtti mechanikai-biológiai stabilizálása (MBH),valamint más célra nem
hasznosítható hulladékok lerakással történő ártalmatlanítása (deponálás).

5.3.2 Felhagyott hulladéklerakó
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a régi hulladéklerakó telep rekultivációjára Kondoros,
Szarvas, Békéscsaba, Csabacsűd, Csárdaszállás, Kétsoprony, Körösladány, Szabadkígyós
települések önkormányzatával közösen nyújtott be pályázatot a KEOP-7.2.3.0-2007-0013
projekt megvalósítására, mely támogatást nyert. A Projekt elszámolható költségei összesen:
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1.525.991.604,- Ft. Gyomaendrőd települési felhagyott hulladéklerakó rekultivációja
beruházási költsége: 103.955 eFt.
A megvalósítás 2011-2012. évben várható.

5.3.3 Egyéb hulladékgazdálkodási feladatok
A Körös-szögi Kistérség 2008-ban pályázatot nyújtott be „A települési szilárdhulladékgazdálkodási rendszerek fejlesztésére”. A megvalósítás tervezett helyszínei: Szarvas,
Gyomaendrőd, Kondoros, Kardos, Hunya, Csabacsűd.
A projektben szereplő fejlesztések Gyomaendrődön:
Szelektív hulladékgyűjtő szigetek kialakítása, szelektívhulladék gyűjtő jármű, biokukák,
komposztáló és zöld konténerek beszerzése, valamint egy komposztaprító és forgatót,
homlokrakodót és egy targoncát, konténerszállító jármű. (testületi döntéstől függően)
A hulladékokat – a pályázat eredményétől függetlenül! - célszerű szelektíven gyűjteni, hiszen
a hulladékkezelő telepen válogatni sokkal drágább tevékenység, mint a keletkezés helyén.

5.4 Az ipari csarnok megvalósítása, üzemeltetése
A GYOMASZOLG Ipari Park KFT 2009 tavaszán – a park infrastrukturális fejlesztése
folytatásaként - kezdte el a DAOP-1.1.1/A-09-2009 pályázat inkubátorház létesítésre irányuló
előkészítését. Az előkészítést követően 2009. május 13-án Gyomaendrőd Város Képviselő
Testülete megtárgyalta és támogatta az inkubátorház létesítésére vonatkozó pályázást.
A pályázati anyag benyújtását követően 2009 szeptember 28-án kapta meg a pályázó a
DARFÜ támogató levelét, mely szerint az Új Magyarország Fejlesztési Terv Dél –Alföldi
Operatív Program támogatási rendszerén belül a Gyomaendrődi Ipari Parkban Inkubátorház
létesíthető. (A beruházásra elnyert állami támogatás összege 132.645.000 Ft . A projekt teljes
költségvetése –miután az önrész 50% - a jelzett összeg duplája, azaz 265. 290.000 Ft.)
Az inkubátorház építésével kapcsolatos támogatási szerződést 2010. februárjában kötötte meg
a támogató és a pályázó. A közbeszerzési eljárás lebonyolítását követően a nyertes
vállalkozóval az építésre és kiviteli tervek készítésére vonatkozó vállalkozási szerződést 2010.
05. 25. –én kötötte meg a megrendelő. A rendkívüli csapadékos időjárás és az építési
területen uralkodó belvíz nehezítette az építést, ily módon mintegy másfél hónappal kitolódott
a befejezési határidő, azonban hatósági használatba vételi engedély kiadását követően akár
2011 áprilisában már kész fogadni betelepülőket a létesítmény.
Az inkubátorház csarnok épülete 1600 m² alapterülettel rendelkezik. A kubatúrában a porta
és az alapvető szociális helyiségeken kívül 9 üzemi helyiség létesült. Ezek alapterületei 80
m² -től - 356 m² -ig különbözőek. Az üzemi helyiségek többféle ipari tevékenység
befogadására képesek, azok mindegyike külön – külön egymástól függetlenül
megközelíthetők a csarnok-épület két végén elhelyezet ipari ajtókon keresztül. Az
üzemcsarnok bejáratai mellett kétnemű WC, dohányzó és takarítóeszköz tároló tervezett.
Ezek súlyponti helyen a munkahelyhez közvetlenül kapcsolódva biztosítják a szociális
feltételeket a munkavállalók számára.
Az iroda – szociális helyiség blokk elhelyezésére egy kétszintes épület létesült. Ez az épület
egy földszinti nyaktaggal kapcsolódik a csarnok épülethez. Természetesen a földszinten
helyezkednek el az öltözők és egyéb szociális helyiségek, amelyek a csarnok felől viszonylag
könnyen megközelíthetők. Az öltözők tartalmazzák a funkció ellátásához szükséges mobil
bútorokat. Ugyanezen épület emeleti szintjén hét - iroda jellegű - helyiség épült. A
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funkcióhoz kapcsolódó komfort biztosításához egy kis teakonyha is kialakításra került az
emeleti szinten.
A létesítmény udvarterében 12 személyautó számára készült parkoló. A kerékpárok tárolása,
továbbá a kommunális hulladékok gyűjtő fogadója is természetesen biztosított az udvari
térrészben. Nagyobb teherszállító járművek belső közlekedéséhez, illetve a kihajtáshoz
járműforduló útrész épült.
A beruházáshoz szükséges források
Főösszeg és főbb összetevők [Ft]:
- várható teljes költség
271.931.972,
- ebből a támogatás mértéke
129.750.000,
elszámolható saját erő
129.750.000, (DARFÜ által befogadott)
- egyéb saját erő
12.431.972.
A Gyomaendrődi Ipari Parkban létesített inkubátorház projekt fejlődéséről rendszeresen
adtunk tájékoztatást a médiumokban. A célkitűzések ismertetése, az építési beruházás kezdése
és egyéb aktuális információk országos, megyei, és a helyi (városi) lapokban egyaránt
megjelentek. Megyei és helyi lapokban történtek és a jövőben is folyamatosan történnek
hirdetések a létesítményben lévő üzemi és iroda jellegű helyiségek igénybevételi lehetőségére.
Az üzemeltető GYOMASZOLG Ipari Park KFT direkt marketinget is folytat a betelepítés
sikerességéhez. A kommunikációról a DARFÜ számára ciklusonként beszámolót készít. A
releváns információk folyamatos bővítése céljából az üzemeltető kapcsolatot tart más városok
települések inkubátorház üzemeltetőivel.
Jelenleg három cég jelzett az inkubátorházba történő betelepülésre szándékot. Egy cég 2011.
május, kettő 2011. júniusra tervezi a betelepülést. A területi igények pontosítása még nem
fejeződött be.
További két cég képviselőivel egyeztetések folynak a tárggyal kapcsolatban.
A megyében már működő és kellő üzemeltetői tapasztalatokkal rendelkező inkubátorházak
vezetői, valamint az érdeklődést tanúsító vállalkozások képviselői véleménye alapján felül
kell vizsgálni a gyomaendrődi inkubátorház pályázati szakaszban megállapított fajlagos
bérleti díjait. A bérleti díjak piaci viszonyokhoz (inkubátorházak piaca értendő) történő
csökkentése minden bizonnyal a recessziós folyamatok és a megyében kvázi egyszerre
megjelenő kínálatnövekedés miatt indokolt.

5.5 Közlekedési infrastruktúra fejlesztése
5.5.1 Közlekedési módok összekapcsolása
Dévaványa önkormányzatával közösen kívánunk pályázatot benyújtani az Új Magyarország
Fejlesztési Terv Közlekedési Operatív Program (továbbiakban KözOP) 4. prioritására, a
"Közlekedési módok összekapcsolása, gazdasági központok intermodalitásának és
közlekedési infrastruktúrájának fejlesztése" című kiírásra.
A projekt eredményeként biztosítottá válhat az Észak-Békés megye ipari területeinek
csatlakozása a fő közlekedési vonalakba a TEN 22-es prioritási tengely gyomai
vasútállomásán kiépülő átrakodási lehetőséggel, fejleszti ennek elérhetőségét és az ipari
területetek közúti kapcsolatának infrastruktúráját.
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5.5.2 Kerékpárút- hálózat fejlesztése
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának célkitűzései között szerepel a már meglévő
kerékpárút hálózat további bővítése, mivel a kerékpáros közlekedés igen meghatározó
szerepet tölt be a település életében. A fejlesztésre a következő pályázati lehetőségek keretein
belül nyílna lehetőség:
-

DAOP-3.1.2/A-11 Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése a Dél-alföldi régióban
(belterület)

-

KÖZOP-3.2.0/C-08-11 Kerékpárút-hálózat fejlesztése (külterület)

5.6 Belvíz elvezetés és öntözés
5.6.1 Belvíz:
Gyomaendrőd városa egy kiemelkedő természeti értékekkel rendelkező és ugyanakkor
komoly belvíz gondokkal küzdő kisváros. Az önkormányzat belvízvédelmi programokat
tervezett és valósított meg.
A település összesen 15 holtággal rendelkezik ezekből több a város belterületén, és több
külterületen. A holtágak a területek jelentős belvíz befogadói, ugyanakkor elöregedtek, belvíz
befogadói és ökológiai állapotuk leromlott.
A belvízrendezés I., II. és V. üteme megvalósult.
III. ütem (Békés megye 16 település pályázat) :
„Belvízrendezés az élhetőbb településekért” projektben három belterületi holtág tározó
kapacitásának helyreállításának munkáival szerepel, létesítési engedéllyel rendelkezünk.
Gyomaendrőd, Endrőd-Középső, Fűzfás-, és a Hantoskerti holtág, mint befogadók
fejlesztésére kaptunk támogatást DAOP -5.2.1/D-2008-0002 keretén belül. A
támogatásban 145.500 m3 iszapkotrás szerepel.
- a beruházás megvalósítása nem indult el, a közbeszerzési eljárásokat elindította a
konzorcium vezetője Kondoros. A kivitelezés egy éven belül megvalósul. A beruházás
Ft,
saját erő 37, millió forint.
A tervezett beruházással biztosítjuk a holtág belvíztározó kapacitásának, befogadó szerepének
növelését. Ez által a felszíni elöntések megakadályozását, a levezetési sebességek növelését.
A tározó kapacitás növelése biztosítja az aránytalanul nagy csapadékhullásból származó
lefolyó felszíni vizek zavartalan gravitációs befogadását, az átemelő szivattyúk vízhozama és
a holtágakat terhelő lefolyó csapadékhozam közötti különbségek kiegyenlítését.
IV. ütem Torzsás zugi öblözet gyűjtőcsatorna megépítése: a Társulat megbízásából
megtervezésre, engedélyezésre került a Torzsás-zugi szivattyútelep, a Társulattal közös
feladat az öblözet vízrendezésének megoldása.
VI. ütem
A vízjogi üzemeltetési engedélyt megszereztük.
A tartalma: Kecsegés-zug, Templom-, Soczó-, Bónom-, Pap-zugi holtágak medrének
iszapkotrása, ideiglenes zagyterek kialakítása, tápcsatorna kotrása, vízpótló műtárgy
(szivornya) építés, vízkivételi műtárgy (szivattyú) építés, összekötő csatornák kotrása, tiltók
építése.
A holtágak kotrásával 169.000 m3 iszap mennyiség keletkezik, mely közel 15 ha területen
kialakított iszapszikkasztón kerül ideiglenes elhelyezésre.
A holtágak és a hozzájuk csatlakozó összekötő csatorna kotrásával, a szivattyúk, szivornyák
építésével, vízutánpótlás biztosításával javul a vízminősége, a környezet ökológiai értéke, a
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külterület vízgyűjtőjeként is funkcionáló holtágak kapacitás növelésével a belvízkárok
csökkennek.
Jelenleg nincs pályázati lehetőség erre a beruházásra.
VII. ütem (Besenyszegi terület, Rácz Lajos utcai, Polányi utcai csatorna egy szakasza, Fő út
melletti záportározók):
az 5/2010.(I.28.) ÖM pályázatra nyújtottuk be a fenti műszaki tartalmú pályázatunkat, mely
támogatást nyert. A kivitelezés elkezdődött, befejezés 2011. szeptembere.
VIII. ütem:
a 74/e, 74/d, 74/c jelű rendszerek belvízrendezése – a külterület belvizeinek befogadói a
belterületen levő holtágak, így szükség szerint a befogadó holtágakba vezető főgyűjtők és
mellékágainak felújítása, vízszállító képességük javítása.
A főgyűjtő csatornák fejlesztésével biztosítjuk az érintett a település alacsonyan fekvő
területeiről a csapadékvizek folyamatos, akadálytalan levezetését, az elmúlt időszakban
történt gyakori belvizek problémáinak, az általuk okozta károknak csökkenését. Ez a
beruházás jelentős külterületi területeket (mezőgazdasági területeket) is érint.

5.6.2 Öntözés:
Gyomaendrőd város kül- és belterületének a NAGYKUNSÁGI XIV-es ÉSZAKI fürt célterültére
irányuló átfogó környezetállapot javítás tervezési munkáit a Hidrokultúra Víz- és
környezetgazdálkodási Kft végezte.
A 2010. évi költségvetési rendeletünkben az elvi vízjogi engedélyes tervdokumentáció
készítésére fedezetet biztosítottunk. Az terveket benyújtottuk a vízügyi hatósághoz, az
engedélyezési eljárás folyamatban van.
A vízpótlás kiépítési ütemei
A kiépítési ütemeket az elérhető anyagi forrásokhoz és az érdekviszonyokhoz igazodóan
tömbösítetten berendezendő területek vízigényéhez és a kettő kombinációjának racionális
összehangolásával célszerű rendelni.
Az I. ütem keretében kiépítésre kerülnének a Fűzfászugi vízkivétel teljes alépítménye, a teljes
elektromos háttér és egy egység gépészeti és elektromos berendezés, továbbá az É-1
főcsatorna 18. és 19. sz. ábrákon feltüntetett táblaszintű csatornái.
A további táblaszintű csatornák az I. ütem pontosításával egyidejűleg kerülnének
meghatározásra. Tartalékként indokolt a „fennmaradó státuszú” Fűzfászugi provizórium
szivornya csövének és hullámtéri kapcsolatának üzemképessé tétele.
Az I. ütem továbbfolytatása, valamint a Boldisháti vízigény kielégítésének vízátadási pontja
több nyomvonal variáns lehetőségét veti fel.
A II. ütem keretében kerülnek kielégítésre minden további, Gyomaendrőd közigazgatási
területén elhelyezkedő öntözési igények, melyhez szükséges az 1,0 m3/s teljesítményű
gépészetet az I. ütemben megvalósított vízkivételi műbe beépíteni. Ezen ütem keretében
indokolt a szivornya kapacitás bővítése és az úgynevezett tájképi híd megépítése a Fűzfászugi
holtágon. A nyomvonal variánsoktól függően épülnének ki az I. ütemhez kapcsolódó további
hálózati elemek.
A 0,4 m3/s teljesítményűre előirányzott, önálló Kisfoki vízkivétel kialakításának és a DécsiPáskum vízellátásának megoldása a fórumon igényként fogalmazódott meg.
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A III. és IV. ütem az örménykúti és csárdaszállási vízátadásokat tenné lehetővé, a hálózati
kapcsolat megalkotásával és a vízkivétel teljes kiépítésével. Előfeltétele a beruházási és a
vízhasználati költségek megosztása.
Belvízrendszer fejlesztése:
Gyomaendrőd Hármas-Körös bal oldalára eső, fejlesztés tárgyát képező célterületének
környezetállapot javítása nem nélkülözheti a mezőgazdasági termelésének szerkezete
alapvetően meghatározó belvízrendszer fejlesztést.
A vízgazdálkodás fejlesztési beavatkozások megvalósítása során cél: a szélsőséges
hidrometeorológiai helyzetből eredő károsítás mérséklése. Ezen belül a vízrendezési
beavatkozások célja a belvízkár elleni védelem lehetőségének megteremtése, különös
tekintettel a célterületet külső vízgyűjtőről érkező hatások mérséklésére!
A vízrendezési és öntözési fejlesztésekre alapozott termőföld minőségvédelmi feladatok
végrehajtásával, javulnak a mezőgazdasági termelési egységen, a táblán belüli termőhelyi
feltételek, amelynek során cél a vízháztartás szabályozásával és a talajadottságokból eredő
inhomogenitás csökkentésével a kedvezőtlen fizikai és kémiai tulajdonságok
megváltoztatásával a talaj termékenységének megőrzése, növelése.
Az előirányzott feladatok és azok nettó költsége
A vízgazdálkodás fejlesztést során
az öntözésfejlesztés keretében a tervezett közcélú vízellátó, vízszétosztó művek
(56.064 km, vízkivétellel és a hozzájuk tartozó
műtárgyakkal) tervezett költsége
2.898.000 eFt
a vízrendezés keretében
- a felújítandó művek (51.600 m) költsége
- az átépítendő-bővítendő művek (9.900 m) költsége
- a fejlesztendő művek (32.750 m) költsége
mindösszesen:

56.760 eFt
55.638 eFt
465.050 eFt
3.475.448 eFt

A megvalósítás tervezésének menete
- elvi vízjogi engedély megszerzése
- hatósági döntéseknek megfelelő további dokumentációk: előzetes vizsgálatok,
talajvédelmi terv, stb.
- pályázathoz szükséges előzetes megvalósíthatósági tanulmány
- Létesítési vízjogi engedélyezési műszaki dokumentáció
- Létesítési vízjogi engedélyezési eljárás és annak szakági egyeztetései
- Ajánlatkérési műszaki dokumentáció
- Részletes megvalósíthatósági tanulmány

Gyomaendrőd, 2011. március 24.
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