SZOLGÁLTATÓ ÖNKORMÁNYZAT
GYULA VÁROS 2010–2014
 Tájékoztató kiadvány az önkormányzat,
a képviselő-testület és a városvezetés
elmúlt négy éves munkájáról

AZ ELMÚLT NÉGY ESZTENDŐBEN AZÉRT DOLGOZTUNK
VALAMENNYIEN, HOGY JOBB LEGYEN AZ ÉLET GYULÁN
§ CIKLUSZÁRÓ BESZÉLGETÉS dr. Görgényi Ernő polgármesterrel az önkormányzat,
a képviselő-testület és a városvezetés elmúlt négy éves munkájáról

Dr. Görgényi Ernő: Az elmúlt négy év eredményei egy széleskörű összefogásnak köszönhetőek. Gyula városa úgy működik, mint egy svájci óra: minden fogaskerék hozzájárul a műhöz és ha valamelyik hiányzik, akár az egész
műszer leállhat. A képviselő-testület tagjainak felelős döntéseire és munkájára
éppúgy szükség volt, mint a polgármesteri hivatal vezetőinek, szakembereinek
elkötelezett, szakszerű munkájára, az önkormányzati intézményvezetők, kft.
ügyvezetők, és sok dolgozó áldozatos munkájára. Egy célért dolgoztunk valamennyien: Gyulán jobb legyen élni. Úgy gondolom, hogy ez volt jellemző az
elmúlt négy évre, és ezért is volt a korábbiaknál sokkal inkább békés a közélet
Gyulán. Az önkormányzati üléseket nem jellemezték azok a sehová nem vezető viták, amik például nem egy önkormányzati ciklust megbénítottak. Ezt
külön köszönöm a jelenlegi képviselő-testület tagjainak és a következő évekre
is ilyen szellemiségű képviselő-testületet kívánok a városnak.
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GYULAI FEJLESZTÉSEK 2010–2014

FEJLESZTÉSEK
GYULÁN
2010–2014:

27,4 milliárd
Ft értékben

§ Hosszú távú tervezés
§ Egymást erősítő beruházások
§ Komplexitás elve
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Várfürdő fejlesztésének majdnem
meghiúsult pályázatára. Emellett az
önkormányzatot rendkívül rossz
gazdasági helyzetben vettük át,
gyakorlatilag csődközeli helyzetben
volt. Az első dolgunk a gazdálkodás rendbetétele volt, a várost ki
kellett húzni az adósságcsapdából, mert csődközeli helyzetben a
fejlesztéseket sem lehet megvalósítani. Sürgősen rendbe kellett tenni
a dolgokat, hiszen a közszolgáltatások voltak veszélyben Gyulán.
A legtöbb ember számára az, hogy
az önkormányzat pénzügyi helyzete hogyan áll, egészen addig csak

§ MILYEN HELYZETTEL
TALÁLTA MAGÁT SZEMBEN?
– Az elődök munkáját meg
kell becsülni, az addig elért eredményekre építeni kell a város érdekében, a hibákat pedig korrigálni
kell, ugyancsak a város érdekében.
Ebben a szellemben kezdtünk a
munkához egy erősen ellentmondásos helyzetben. A dolgok négy éve
úgy álltak, hogy az előző városvezetésnek voltak szép eredményei, elsősorban a városszépítés területén.
Ugyanakkor megrekedt fejlesztési
elképzelések válságmenedzselése
is várt ránk, gondolok itt például a
3

FEJLESZTÉSEK GYULÁN
					2010–2014 KÖZÖTT

FEJLESZTÉSEK
GYULÁN
2010–2014:

27,4 milliárd
Ft értékben

§ 6,9 milliárd forint összértékű
önkormányzati fejlesztés
§ 2,4 milliárd forint összértékű fejlesztés
a Gyulai Várfürdőben
§ 6,5 milliárd forint összértékű kórházfejlesztés
§ 12 milliárd forint összértékű,
Gyulát közvetlenül érintő vízügyi fejlesztés
§ Mindösszesen fejlesztésre fordított összeg:
27,4 milliárd forint
DR. GÖRGÉNYI ERNŐ

Gyula város polgármestere

– Gyula Város Önkormányzata ma már működési hitel nélkül gazdálkodik,
több mint 1 milliárd forint megtakarítása van városunknak
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– Igen. A ciklus elején megbíztunk egy független gazdasági szakembert, aki átvilágította az önkormányzat gazdálkodását, és sajnos
megerősítette, hogy ha a folyamatok
változatlanul haladtak volna tovább, akkor még ebben a ciklusban
bekövetkezett volna a csőd, tehát
mindenképpen változtatnunk kell.
Azonnal lépéseket kellett tennünk,
de úgy kellett az önkormányzat
gazdálkodását rendbe rakni, hogy
ne sérüljenek azok a közszolgáltatások, amik jogosan járnak a gyulai
embereknek, ne sérüljön a város
imidzse, ne romoljon a kulturális

egy újsághír, egy unalmas cikk, míg
tényleg be nem következik a baj. A
csődöt szerencsére elkerültük, de
volt olyan település – mint például
Esztergom – ahol megszűnt a közvilágítás, a helyi közösségi közlekedés, vagy volt olyan település, ahol a
közszolgálatban dolgozók nem kapták meg időben a fizetésüket. Sok
súlyos következménye lehet annak,
ha egy önkormányzat gazdálkodása nem a jó gazda gondosságának a
szemléletét tükrözi, és ennek a levét
előbb-utóbb az emberek isszák meg.
§ A CSŐD VALÓBAN REÁLIS
VESZÉLY VOLT GYULÁN?
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A GAZDASÁG KÉT FŐ PILLÉRE GYULÁN

FEJLESZTÉSEK
GYULÁN
2010–2014:

27,4 milliárd
Ft értékben

§ Mezőgazdaság/élelmiszeripar
§ Turizmus
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pedig egyensúlyba került a gazdálkodásunk. A korábbi időszakokban
az önkormányzat minden évben
többet költött annál, mint amennyi
bevétele volt. Ez egy családnál sem
engedhető meg, hiszen egy családban sem lehet többet költeni a
fizetésnél, nyugdíjnál, mert ha ezt
teszik, a különbözetet csak hitelből
tudják fedezni, amit meg előbbutóbb vissza kell fizetni. Ezt sajnos
sok ember megtapasztalta Magyarországon, és keserű tapasztalatokat szereztünk. Az önkormányzat
ugyanilyen problémával küzdött: a
hiányt hitelből finanszírozta, ami

szolgáltatások színvonala vagy a
közterületek minősége.
§ MILYEN KONKRÉT LÉPÉSEKET TETTEK EZ ÜGYBEN?
– Adót emelni nem szerettünk
volna, tehát egyértelmű volt, hogy
úgy kell a kiadásokat csökkenteni, hogy az a város élhetőségét ne
rontsa, és az emberek mindennapi
életében ne okozzon hátrányos következményeket. Ezért takarékossági intézkedéseket dolgoztunk ki,
átszerveztük a gyulai kultúrának és
kommunális szolgáltatásoknak az
intézményrendszerét. Évről évre javultak a mutatóink, a ciklus végére
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FEJLESZTÉSEK
GYULÁN
2010–2014:

GYULAHÚS KFT.

27,4 milliárd
Ft értékben

§ 145 éves húsipari tradíció
§ 2012. októberében elrendelték a Gyulai
Húskombinát Zrt. felszámolását
§ Széles körű összefogás – kormányzati
támogatással
§ 2012. február 6-án újraindult a gyártás
§ 2013. szeptemberében a Húskombinát teljes
vagyonát tehermentesen vásárolta meg
Gyula Város Önkormányzata és
megalapította a Gyulahús Kft.-t
§ A gyulai kolbász ma már hungarikum
§ A cég pozitív eredménnyel zárta első üzleti évét
§ Az újraindulás óta kétszer is Magyar Termék
Nagydíj elismerésben részesült
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nagyon felhalmozódott, a ciklus
elejére meghaladta a 3 milliárd forintot, aminek az éves törlesztése az
árfolyamok függvényében 200-300
millió forint között volt.
Nagyon fontos volt tehát, hogy
hosszútávra rendbe tegyük az önkormányzat gazdálkodását, az állam
pedig az adósság átvállalásával megszabadított bennünket a törlesztéssel
járó terhektől. Egyensúlyba kerültünk, mára működési hitel nélkül
gazdálkodunk és több mint 1 milliárd forint megtakarításunk van, ami
a jövő terveinek megvalósításához
egyfajta aranytartalékként szolgál.

§ A KIADÁSOK CSÖKKENTÉSE CSAK A TÖRTÉNET EGYIK
FELE, DE A BEVÉTELEK NÖVELÉSE LEGALÁBB UGYANILYEN
FONTOS LENNE…
– Mivel a gyulai Fidesz egyértelmű felhatalmazást kapott a
város vezetésére, nyilvánvaló volt,
hogy a mi felelősségünk, hogy ezt a
gazdasági problémát megoldjuk-e
vagy sem. Ez súlyos felelősségként
nehezedett a vállunkra, ahogyan
az is, hogy az előző uniós pénzügyi
ciklus vége felé adódó pályázati lehetőségeket meg tudjuk-e ragadni.
Gyulának megvan az az előnye, hogy
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FEJLESZTÉSEK
GYULÁN
2010–2014:

GYULAI PIAC

27,4 milliárd
Ft értékben

§ Helyi termékek értékesítésének erősítése
§ Több ütemben megvalósuló fejlesztés: a képviselő-testület ingyenessé tette a piaci parkoló
használatát; megtörtént az épületek tatarozása
§ 2013. április 30-ig: 20 db beton-asztal/elárusító
pad cseréje modern, horganyzott acél szerkezetű,
polikarbonátos fedéssel ellátott asztalokra,
meglévő járdalapok elbontása és 750 m2-en
új térkő-burkolat kialakítása
§ Beruházás összértéke 24,7 millió forint
§ 2014. április 30-ig: fedett, akadálymentesített
vásárcsarnok épült, 485 m2 hasznos alapterülettel, 35 standdal, 60 db elárusító asztallal
§ Beruházás összértéke 48,2 millió forint
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október 12-én eldöntik, hogy mi a
véleményük, mennyire volt eredményes ez a munka, mindenesetre úgy
érzem, mindent elkövettünk annak
érdekében, hogy éljünk a lehetőségekkel. Viszont csak a megnyíló
lehetőségekkel lehet élni, ezért nyilvánvalóan bizonyos keretek között
kellett, hogy mozogjunk. 100%osan minden tervünket nem tudtuk
megvalósítani.
§ MONDANA PÉLDÁT
OLYAN TERVEKRE, AMELYEK
KIFEJEZETTEN ROSSZUL
ÁLLTAK?
– Az AquaPalota ügye a cik-

az egymást követő városvezetések
nem dobják ki a korábbiak terveit,
hanem továbbfejlesztik azokat, és
újabb terveket építenek rájuk. Szerintem hosszú távon csak így biztosítható egy város fenntartása, tisztelni
kell az elődök eredményeit. Mi is így
cselekedtünk, ezért aztán a korábban
elkezdett, de meglehetősen rossz állapotban lévő projekteket befejeztünk,
és újabb beruházásokat készítettünk
elő, melyekhez uniós és állami támogatást kellett szerezzünk.
§ MILYEN EREDMÉNNYEL
JÁRTAK?
– Azt a gyulai polgárok majd
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TDM-SZERVEZET FEJLESZTÉSE

FEJLESZTÉSEK
GYULÁN
2010–2014:

27,4 milliárd
Ft értékben

§ Szervezetfejlesztés - helyi turisztikai szereplők
összefogásának erősítése 2011. májusától
§ A beruházás összértéke 118,3 millió forint
§ Standard, garantált programok kialakítása
§ Szoftverfejlesztés a jegyértékesítés támogatására
§ Új túraútvonalak kialakítása
§ Komplex városi csomagok kidolgozása
§ Új turisztikai portál fejlesztése
§ Tourinform iroda akadálymentesítése
és korszerűsítése
§ 2010-hez képest több mint 40%-os vendégéjszakaszám emelkedés
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belerakni, mert akkor az összes
megtakarításunkat fel kellett volna áldozni, inkább a bonyolultabb
megoldást választottuk, átterveztettük a fejlesztést, úgy hogy az értékei, a méretei és az élményelemek
megmaradjanak, de kevesebbe kerüljön – pontosan ezért kaptuk meg
a támogatást végül.
§ ÉS MEGÉRTE A KOCKÁZATVÁLLALÁS?
– Ezen a nyáron a saját szemünkkel győződhetünk meg arról,
milyen jót is tett ez a fejlesztés a
gyulai turizmusnak. Olyan tömeget lehetett látni a városban, amit

lusváltáskor gyakorlatilag sehol
nem tartott. A korábbi tervekre az
elnyerhető összeg egész egyszerűen nem nyújtott fedezetet, ezért
2010-ben úgy nézett ki, ez a projekt nem fog nyerni. Döntenünk
kellett: vagy lemondunk róla,
vagy hozzáteszünk 700 millió forintot, vagy pedig átdolgoztatjuk a
terveket. Lemondani nyilván nem
mondhattunk le róla, hiszen a város
így is több éves késedelemben volt,
a konkurencia – Hajdúszoboszló,
Nyíregyháza vagy Mórahalom – elhúzott mellettünk. 700 millió forintot egyszerűen nem volt miből
13

KIEMELT TURISZTIKAI ATTRAKCIÓK
					FEJLESZTÉSE

FEJLESZTÉSEK
GYULÁN
2010–2014:

27,4 milliárd
Ft értékben

§ AquaPalota
§ Harruckern–Wenckheim–Almásy-kastély
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elutasította a kérelmünket. Ezért
országgyűlési képviselőinkkel dr.
Kovács Józseffel és Gajda Róberttel az volt a feladtunk, hogy az új
kormánynál próbáljuk elérni, hogy
mégiscsak támogassák a projektet.
Ez a vállalkozásunk sikeres volt,
ráadásul sokkal előnyösebb feltételekkel valósíthattuk meg a beruházást, mint ahogyan megpályáztuk.
Eredetileg körülbelül 30% önerőt
kellett volna biztosítsunk hozzá,
ami végül 7%-ra csökkent. Az 1
milliárd Ft-os beruházásnak köszönhetően megújult a Béke sugárút egy szakasza, a Göndöcs-kert és

már régen, több a vendég, több
bevétele van a vállalkozásoknak,
az önkormányzatnak és több a
munkahely is ennek köszönhetően. Az AquaPalota nyereségesen
működik, és egy ilyen esős nyáron,
mint az idei, megbizonyosodhattunk róla, hogy gyakorlatilag képes
arra, hogy megmentse a szezont.
A Göndöcs-kert és környezetének
a rehabilitációja esetében hasonló volt a helyzet. A pályázatunkat,
egy széles körű egyeztetési folyamat
eredményeként, még 2009-ben beadtuk, azonban a Bajnai-kormány
nem ítélte támogatásra érdemesnek,
15

FEJLESZTÉSEK
GYULÁN
2010–2014:

AQUAPALOTA

27,4 milliárd
Ft értékben

§ A Gyulai Várfürdő a Dél-Alföld egyetlen
nemzetközi minősítésű gyógyfürdője
§ 6 000 négyzetméteres élménykomplexum
§ Közel 900 négyzetméternyi vízfelület
§ Teljeskörűen akadálymentesített
§ Magyarország „legzöldebb fürdője”
§ Szezonalitás csökkentése
§ Több száz munkahelyet biztosító turizmus
§ Munkahelyteremtés, munkahelyek megtartása
§ Projekt összköltsége: 2,4 milliárd forint
§ Projekt megvalósítási időszaka:
2012. június 20–2013. december 31.
§ Augusztus végéig 127.000 vendég
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kormányzati fejlesztések kimutathatóan fejlesztéseket generáltak
a magánszférában. Több szálloda
megújult a városban, és ezek a szállodák újabb munkahelyeket biztosítanak. Új szárnnyal bővült a Corvin
Hotel, és végre a Komló Szállodának is méltó funkciót biztosít az új,
immár gyulai tulajdonos. Ezekkel a
vállalkozásokkal együttműködve
a Corvin utca elejét is felújítottuk,
ahol egy szép sétány alakul ki. A
másik pedig az, hogy ezeknél az önkormányzati beruházásoknál mindig arra törekedtünk, hogy a gyulai
vállalkozásoknak is megadjuk a

a művelődési központ, a Vigadó és
a Kohán Képtár méltó helyre került, a sportcsarnokhoz pedig 20 év
után végre parkolókat építettünk.
§ GYULA GAZDASÁGI
HELYZETE GYAKORLATILAG
KÉT TÉNYEZŐN ÁLL VAGY BUKIK, A TURIZMUSON, ILLETVE
A MEZŐGAZDASÁGON…
– Két megjegyzést tennék a
turizmussal kapcsolatban, ami
valóban az egyik fontos gazdasági ágazat Gyulán, hiszen több
ezer embernek tud közvetlen, vagy
közvetve munkát, megélhetést biztosítani. Az egyik az, hogy az ön17

HARRUCKERN–WENCKHEIM–
						ALMÁSY-KASTÉLY

FEJLESZTÉSEK
GYULÁN
2010–2014:

27,4 milliárd
Ft értékben

§ Az ország egyedülálló kulturális és környezeti
értékeinek fenntartható gazdagítása
§ Komplex szolgáltatást nyújtó turisztikai attrakció
§ Az alföldi kastélyok falai között zajló egykori
életet, a hétköznapokat és ünnepeket mutatja be
§ Kastélytulajdonosok nyolc generációjának
életét bemutató projekt
§ Komplex hasznosítás – három fő pillér:
múzeumi/látogatóközponti fejlesztés, közösségi
terek kialakítása (kulturális rendezvénytér)
§ Kastélypark revitalizációja
§ Beruházás összértéke 2 milliárd forint
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lehetőséget, hogy kivitelezőként
részt vegyenek. A közbeszerzési feltételek megfogalmazásánál próbáltunk olyan kritériumokat megszabni, amelyek segítették azt, hogy a
gyulai vállalkozások eredményesen
indulhassanak a munkákért. Csak
a tavalyi évben 700 millió forintot
meghaladó összegű megrendelést
tudtunk adni helyi vállalkozásoknak az önkormányzati beruházásoknál, és ebben még nincs benne
az AquaPalota, ahol alvállalkozóként tudtak részt venni. Ez gyulai
embereknek biztosított jövedelmet.
§ EZ AZ EGYIK FONTOS

ELEME A BEVÉTELI OLDALNAK
A VÁROSBAN, A MÁSIK PEDIG
A MEZŐGAZDASÁG, AMI HA
JÓL SEJTEM NEM VOLT SOKKAL JOBB HELYZETBEN A CIKLUS ELEJÉN.
– Békés megyének és Gyulának
a turizmus mellett a másik kitörési
pontja és stratégiai gazdasági ágazata valóban a mezőgazdaság és az
élelmiszeripar. Sajnálatos módon
az élelmiszeripar leépült a rendszerváltozást követően, 1990 után
sorra zártak be a gyárak, és csak az
elbocsátásokról szóltak a hírek. A
korábbi városvezetések semmit
19

KIÁLLÍTÁSOK ÉS FEJLESZTÉSEK
						A KASTÉLYBAN

FEJLESZTÉSEK
GYULÁN
2010–2014:

27,4 milliárd
Ft értékben

§ Báró Harruckern, gróf Wenckheim és gróf
Almásy család bemutatása
§ 10 aradi vértanú lefegyverzése a kastélyban
§ Albrecht Dürer gyulai kapcsolatai
§ Munkácsy Mihály a gyulai kastélyban
kezdte meg festészeti tanulmányait
§ Időszakos kiállítótermek
§ Turisztikai információs pont
§ Játszóház, múzeumpedagógiai műhely
§ Integrált látogatómenedzsment rendszer létesül
§ A kastély víztornyának tetején toronykilátó
§ Kastélypark rendezése
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bezárták volna a Húskombinátot,
akkor szétszéledt volna az a kollektíva, amelyik a szakma csínját-bínját
ismeri, széthordásra került volna az
az eszközállomány, ami biztosította
a gyártást, nem beszélve a több száz
munkahely és a több száz család
sorsáról. Elődeinkkel ellentétben
közügynek tekintettük ezt a problémát, és mindent elkövettünk annak
érdekében, hogy megakadályozzuk
a tragédiát. Összefogtunk a kormánnyal és a húsipari szakmával
– hiszen a „húsosok” is az önkormányzatban bíztak, hozzánk fordultak – és együtt küzdöttünk. Ennek

sem tettek annak érdekében, hogy
akár egyetlen ilyen ügyben is melléálljanak a dolgozóknak, és megakadályozzanak egy gyárbezárást.
2004-ben a tejporgyár is megszűnt,
így már csak a Gyulai Húskombinát
maradt, mint jelentős élelmiszeripari üzem. Azonban 2005-től a
Húskombinát egyre rosszabb eredményeket produkált, 2012-re odáig
jutott, hogy felszámolási eljárás alá
került. Nagyon nagy volt a tét... Látszólag csak egy magánvállalkozásról
volt szó, de valójában egy közel 150
éves hagyománnyal rendelkező ipari kultúrának a jövője volt a tét. Ha
21

EGÉSZSÉGÜGY, SZOCIÁLIS ELLÁTÁS
						FEJLESZTÉSE
§ Békés Megyei Pándy Kálmán Kórház
§ Családsegítő Központ
§ Digitális tanyatérkép
§ Tégy az Egészségedért! –
szemléletformáló életmódprogram
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FEJLESZTÉSEK
GYULÁN
2010–2014:

27,4 milliárd
Ft értékben

eredményeként sikerült megmenteni a gyulai nagyüzemi húsipart,
a közel másfél évszázados tradíciót,
a termelési kultúrát és 300 ember
munkahelyét, 300 család megélhetését. Amikor végigmegyek a Béke
sugárúton és látom, hogy világít
a Húskombinát cégére, működik
a gyár, holott nem sokon múlott,
hogy most a lakat rozsdásodjon a
kapuján, akkor mindig érzem, hogy
volt értelme az elmúlt négy év
küzdelmes munkájának. A világító
cégér azt is üzeni, hogy a kitartó,
elkötelezett munka és az összefogás
meghozza gyümölcsét.

§ DE MEKKORA KÖLTSÉGET JELENT EZ A VÁROSNAK?
– Tehermentesen szereztük
meg a Gyulai Húskombinát vagyonát, nem terhel bennünket a korábban, a magántulajdonosok által
felvett adósság, tiszta lappal tudtunk
indulni. Jó személyi döntésekkel
olyan új vezetést tudtunk kinevezni,
amely a dolgozókkal együtt bebizonyította az elmúl másfél évben, hogy
ha a tulajdonos a jó gazda gondosságával és felelősen tekint a vagyonra,
és nem arra törekszik, hogy kiszivattyúzza a pénzt, akkor ezt a céget
nyereséggel is lehet működtetni. És a
23

BÉKÉS MEGYEI PÁNDY KÁLMÁN
						KÓRHÁZ

FEJLESZTÉSEK
GYULÁN
2010–2014:

27,4 milliárd
Ft értékben

§ A 167 éves Pándy Kálmán Kórház Békés megye
legnagyobb egészségügyi intézménye
§ 11.248 m2 alapterületű új sebészeti tömb
§ Az új tömbben kap helyet a Központi Intenzív
Osztály, a haemodinamikai laboratórium, az
elkülönített sebészeti ambulanciák, 6 új műtő
és egy 169 ágyas hotelszárny
§ A projektben megvalósul a 8800 négyzetméter
alapterületű sebészeti tömb felújítása, ahol helyet
kap a Gyermekgyógyászati Osztály a Kora- és
Újszülött Intenzív Centrummal együtt
§ Az átadás tervezett időpontja 2014. október 31.
§ A beruházás összköltsége 6,5 milliárd forint
24

Gyulahús első éve nyereséges is lett.
Ebben az évben is nagyon szépen
produkálnak, nyereséggel dolgoznak, az üzleti tervnek megfelelően.
Úgy érzem, hogy a cég jövője biztonságban van, és van egy pozitív
jövőkép, van egy perspektíva a cég
előtt. Bízom abban, hogy a meglévő
fejlesztési terveinket meg fogjuk tudni valósítani, modernizálni tudjuk
az üzemet, és vissza tudjuk állítani
az elkövetkezendő években a vágást
is. Meggyőződésem, hogy ennek a
térségnek és a városnak a jövője
azon múlik, hogy ebben mennyire
tudunk eredményeket felmutatni.

§ NYILVÁN FONTOSAK A
NAGY CÉGEK, DE VILÁGSZERTE EGYRE INKÁBB A HELYI
TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE KERÜL ELŐTÉRBE.
– Igen, a helyi termékek értékesítése nagyon fontos. Mindent
meg kell tegyünk a helyi termékek
helyben történő fogyasztásának az
ösztönzésért, és ennek elsődleges
helyszíne a piac. Éppen ezért kiemelten foglalkoztunk a gyulai
piac helyzetével, ami elég siralmas
volt 4 évvel ezelőtt. Első lépésben
ingyenessé tettük a parkolást a piac
mellett. Második lépésben elkezd25

CSALÁDSEGÍTŐ KÖZPONT

FEJLESZTÉSEK
GYULÁN
2010–2014:

27,4 milliárd
Ft értékben

§ 2012. júliusában új épületbe költözött a Gyulai
Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti
Intézményének Családsegítő Központja
§ Műemléki jelentőségű, országosan védett épület
§ Megtörtént az akadálymentesítés, a nyílászárók
és burkolatok cseréje, a falak szigetelése
§ Egy helyen található a Családsegítő Szolgálat,
a Gyermekjóléti Szolgálat, a közösségi
szenvedélybeteg-ellátás, a közösségi pszichiátriai
ellátás, az adósságkezelési tanácsadás,
a kapcsolattartási ügyelet és a Tanyagondnoki
Szolgálat központja
§ A projekt összköltsége 17 millió forint
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zetét. A piac fejlesztésével hozzájárulunk a helyi őstermelők, kistermelők megélhetésének ügyéhez is.
Ezen túlmenően az önkormányzat a
közmunka programban is foglalkozik mezőgazdasági feladatok ellátásával. Remetén gyakorlatilag egy
romos területből sikerült létrehozni
egy mára normálisan működő gazdaságot és egy faiskolát, ahol a városi közterületek számára nevelünk
föl cserjéket és kis fákat.
§ IGAZ, HOGY A MEZŐGAZDASÁG ÉS A TURIZMUS A
KÉT LEGERŐSEBB HÚZÓÁGAZAT A GAZDASÁGBAN, VI-

tük az épületek tatarozását. Harmadik lépésben egy tanyafejlesztési
pályázat segítségével esztétikus
térkő burkolatot építettünk, és az
elárusítópadok egy részét is kicseréltük. Ma már fedett, korszerű,
rozsdamentes acél asztalokon tudják kínálni a helyi árusok a vevők
számára a termékeket, terményeket.
Következő lépésben pedig eredménnyel pályáztunk egy 48 millió
Ft értékű, fedett elárusító csarnok
felépítésére. Ez főleg esős időben, illetőleg a téli hónapokban fogja majd
növelni a piac forgalmát, javítani
az árusok és a vevők komfortér27

DIGITÁLIS TANYATÉRKÉP

FEJLESZTÉSEK
GYULÁN
2010–2014:

27,4 milliárd
Ft értékben

§ Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás
Tanyagondnoki Szolgálatok fejlesztése
§ Elkészült egy, a térség tanyáit tartalmazó
digitális térkép, mely jelentős segítséget
nyújthat olyan krízishelyzetek esetén, melyek a
tanyavilágot érintik
§ A térkép a következőket tartalmazza:
külterülethatár, belterülethatár, tanya
határok, tanya nevekkel (pl.: Sándorhegy), főbb
útvonalak, a tanyákhoz vezető utak az útminőség
feltüntetésével, vízrajz, vasút, eseménykezelő
rendszer
§ A fejlesztés teljes összege 5,2 millió forint
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amilyen a Pándy Kálmán Kórház.
Az elmúlt 4 évben a kórház dr. Kovács József vezetésével beindította
az invazív kardiológiai ellátást, tehát
infarktus esetén nem kell Szegedre
vagy Debrecenbe szállítani a beteget, hanem rögtön el tudják végezni
a beavatkozást itt helyben. Szó szerint az életünk múlhat azon, hogy
nem kell 10 vagy 100 kilométereket
utazzunk a megfelelő ellátásért,
hanem néhány utcányi távolságra megkapjuk azt. Mindezek miatt
nagyon fontos kérdés volt, hogy a
gyulai kórház központi szerepe
megmarad-e a jövőben. A kér-

SZONT A LEGNAGYOBB MUNKÁLTATÓ GYULÁN A KÓRHÁZ,
AHOL SZINTÉN ELÉG KOMOLY
VÁLTOZÁSOK TÖRTÉNTEK.
– Valóban a gyulai kórház az
egyik legbecsesebb kincse ennek
a városnak. A kórház nem csak,
mint legnagyobb munkáltató fontos, hanem a gyulai és környékbeli
vállalkozások egyik legnagyobb
megrendelőjeként is. Persze azért
a legfontosabb, mert az egészségünk, sőt az életünk múlhat azon,
hogy mennyire van közel hozzánk
egy magas minőségű egészségügyi
szolgáltatást nyújtó intézmény,
29

SZEMLÉLETFORMÁLÓ
				ÉLETMÓDPROGRAM

FEJLESZTÉSEK
GYULÁN
2010–2014:

27,4 milliárd
Ft értékben

§ Egészségügyi Alapellátási Intézmény
a szív-érrendszeri, daganatos megbetegedések
csökkenésének támogatása, a korai és
elkerülhető halálozást befolyásoló életmód,
illetve szokások javítása
§ Egészséget szolgáló egyéni magatartásminták
kialakítása a lakosság és speciális, magas
kockázatú célcsoportok körében
§ Kistérségi Egészségfejlesztési Iroda kialakítása
§ 10 500 lakost ér el
§ 625 fő magas kockázati besorolásba tartozó
személy 6 hónapos egyéni egészségfejlesztése
§ Projekt összköltsége 125 millió forint
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dés eldőlt, 6,5 milliárd forintból
megépül egy új műtéti tömb, és
bekerül az eddigi sebészeti osztályok helyére a gyermekosztály. Az
építkezés folyamatban van, az új
tömb szerkezetkész. Ez a beruházás
mindenképpen garantálja azt, hogy
több évtizeden át Gyula marad a
megye egészségügyi központja.
Örülök annak, hogy végre rendbe
tudtuk tenni az alapellátási ügyelet
kérdését is. Sok jogos panasz merült
fel a korábbi szolgáltatóval szemben,
ezért változtattunk. A gyermekek
ügyeleti ellátását a legjobb helyen, a
gyermekkórházban végzik ma már,

míg a felnőttek az önkormányzat által működtetett szolgáltatást vehetik
igénybe a Zöldkereszt épületében.
Persze a legjobb az, ha az ember nem
is kerül be a kórházba, vagy nem kell
kihívni az ügyeletet, viszont ez nemcsak szerencse kérdése, tenni is kell
érte. Elkötelezett híve vagyok a prevenciónak, lehetővé kell tenni azt,
hogy a lakosság minél nagyobb része
vehessen részt szűréseken. Ezért is
pályáztunk egy szemléletformáló
programra, amely az Egészségügyi
Alapellátási rendszeren keresztül a
„Zöldkeresztben” folyik, a háziorvosok támogatásával. A program neve:
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OKTATÁSI FEJLESZTÉSEK

FEJLESZTÉSEK
GYULÁN
2010–2014:

27,4 milliárd
Ft értékben

§ Mágocsi Úti Óvoda
§ Erkel Ferenc Gimnáziumban
természettudományos labor kialakítása
§ Implom József Általános Iskola
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– Nagyon nehéz a kérdés,
hiszen európai trend, hogy a fiatalok a nagyobb városokhoz vonzódnak. Nyilván több a lehetőség,
akár a párválasztást, akár a munkalehetőségeket, akár a szórakozási kultúrát és lehetőséget nézzük, és persze egy nagyvárosban
magasabb jövedelmek is érhetőek
el. Ez egy európai trend, amivel
számolnunk kell, de ettől függetlenül, a mindenkori városvezetés
kötelessége, hogy mindent megtegyen annak érdekében, hogy
ösztönözze a fiatalokat az itt
maradásra.

„Tégy az egészségedért”, hiszen
egészségünk megőrzéséért tenni kell,
egy idő után az már nem marad meg
magától. A program igyekszik a betegeket és az egészséges embereket
egyaránt elérni, szakemberek segítenek megszabadulni a káros szenvedélyektől és próbálják terjeszteni az
egészségesebb életmódra irányuló
szemléletet.
§ A FIATALOK ELVÁNDORLÁSA NEM CSAK GYULÁN, HANEM EGÉSZ MAGYARORSZÁGON NAGY PROBLÉMA. LEHET
EZ ELLEN EGYÁLTALÁN VALAMIT TENNI?
33

FEJLESZTÉSEK
GYULÁN
2010–2014:

MÁGOCSI ÚTI ÓVODA

27,4 milliárd
Ft értékben

§ Óvodai férőhelyszám-bővítés
§ Új óvodai csoportszoba és tornaszoba
§ Építési, közegészségügyi előírásoknak megfelelő
infrastrukturális fejlesztés
§ Komplex akadálymentesítés
§ Megvalósult az épület felújítása, bővítése,
külső hőszigetelése, a födém hőszigetelése, a
nyílászárók cseréje, a belső burkolatok cseréje,
a fűtési rendszer átalakítása
§ 123 m2-es új, gumitéglával borított játszóudvar,
SNI-s gyermekek számára is használható
§ 2013. szeptember 12-én átadták az épületet
§ A projekt összköltsége 126,3 millió forint
34

ros vonzerejét a gyermekes családok
számára. Ezért újítottuk fel és bővítettük az Implom iskolát, a Mágocsi
úti óvodát, ezért újítottuk fel a Máriafalvi óvodát. Ebbe a sorba illik az
Erkel Gimnázium új természettudományos laborjának kialakítása. Ezeket a beruházásokat folytatni kell,
szisztematikusan minden intézmény korszerűsítését el kell végezni.
Nagyon fontos dolog, hogy meg
kell teremteni a lehetőségeket az
itteni érvényesülésre a fiataloknak,
magyarán a munkahelyteremtés
ügyében kell mindig, minden lehetőséget megragadni. Az egy dolog,

§ HOGYAN LEHET EHHEZ
HOZZÁFOGNI?
– Olyan intézkedés, amely önmagában megoldaná ezt a problémát, nincsen. Sok területen sok
intézkedésre van szükség. Szerintem az oktatás során kell megtenni
az első lépéseket, már az óvodában
meg kell ismertetni a gyulai gyerekekkel a város értékeit és meg kell
teremteni annak lehetőségét, hogy
megszerethessék ezt a várost. Úgy
érzem, ebben a gyulai oktatási intézmények kimondottan sikeresek.
Korszerű óvoda- és iskolaépületek
kellenek, mert ezek is növelik a vá35

ERKEL FERENC GIMNÁZIUM
TERMÉSZETTUDOMÁNYOS LABOR

FEJLESZTÉSEK
GYULÁN
2010–2014:

27,4 milliárd
Ft értékben

§ Az Öveges-programban megvalósuló fejlesztés
§ Kétszer 18 fő befogadására alkalmas labor,
több mint 300 korszerű és magas színvonalú
természettudományos szemléltetőeszköz
§ 2000 diák használja
§ Partneriskolák is csatlakozhatnak
§ A város, a tankerület, az iskola, a Pándy
Kálmán Megyei Kórház és a Food Analytica
Kft. együttműködési megállapodást kötött
- a laboratóriumi munkával megismerkedő
diákok lehetőséget kapnak professzionális
laboratóriumának megtekintésére
§ A beruházás összértéke 304 millió forint
36

számos új munkahely jött létre. Az
nem olyan feltűnő, nem rendelkezik
nagy hírértékkel, amikor egy vagy
két új állás jön létre, de azoknak az
embereknek, akik itt találnak munkát maguknak, felbecsülhetetlen
értékkel bír. Nagyon büszke vagyok
arra, hogy ebben a ciklusban valósult meg a rendszerváltozás óta az
első zöldmezős beruházás az ipari
parkban. Az önkormányzat segítő
közreműködésével a Food Analytica
Kft. egy élelmiszeripari laboratóriumot épített, ahol ma több mint 60
ember dolgozik. A jelenleg tovább
bővülő cég olyan gazdasági tevé-

hogy valaki szeretne itt maradni, de
nyilván a megélhetését is biztosítania kell ebben a városban. Ebben
a tekintetben még rengeteg feladatunk van a jövőben, de az elmúlt 4
évben történtek komoly előrelépések, legalábbis a megelőző időszakhoz képest. Érdemi munkahelyek
jöttek létre százas nagyságrendben
ebben a városban, a turisztikai szektorban, a szállodaiparban, a vendéglátóiparban és a termelőszektorban
is, így a fémiparban, bútoriparban.
Az állami munkahelyteremtő
programok segítségével a mikro- és kisvállalkozások körében is
37

INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSEK

FEJLESZTÉSEK
GYULÁN
2010–2014:

27,4 milliárd
Ft értékben

§ Útépítés Dénesmajor és Nagyzerénd között
§ Gyula-Elek Ivóvízminőség-javító Program
§ Vízügyi projektek
§ Közvilágítás fejlesztése
§ Zöld program
§ Zöldfelületi fejlesztések
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lehetőségek, hiszen a közszférában
szigorúan csak annyi embert vehetünk fel, amennyinek a munkájára
ténylegesen szükség van, itt nincs
helye pazarlásnak. Amikor szükség
van egy szolgáltatásra, vagy cégeinknél van igény többlettevékenységre, akkor tudunk létrehozni ilyen
módon munkahelyeket, például az
AquaPalota üzemeltetéséhez 12 új
alkalmazottat vettünk fel. Közvetett
munkahelyteremtés alatt pedig a
munkahelyteremtő tervekkel rendelkező vállalkozások segítését és a
velük való együttműködést értjük. A
munkahelyeket alapvetően a vállal-

kenységet folytat, ami nagyon jól
kapcsolódik az élelmiszeriparhoz,
ami a város egyik stratégiai iparága. Azok a gyulai vállalkozások,
melyek képesek voltak az elmúlt
években bővíteni, új munkahelyeket teremteni, minden elismerést
megérdemelnek, hiszen az országnak ezen a felén különösen nehéz
egyről a kettőre jutni.
§ ÉS HOGYAN TUD SEGÍTENI AZ ÖNKORMÁNYZAT?
– Az önkormányzat közvetett
és közvetlen módon tud a munkahelyteremtésben részt venni.
Közvetlen módon elég szűkösek a
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ÚTÉPÍTÉS DÉNESMAJOR ÉS
		 NAGYZERÉND KÖZÖTT KÖZÖTT

FEJLESZTÉSEK
GYULÁN
2010–2014:

27,4 milliárd
Ft értékben

§ Trianon után Gyula vonzáskörzetének jelentős
hányadát elvesztette, a város gazdasági hátterét
jelentő 30 településből 6 maradt Magyarországon
§ Határon átnyúló program
§ Magyarország területén 1 kilométenyi út épült,
Romániában ehhez 7,6 km-es szakasz csatlakozik
§ A meglévő út szélesítése, korszerűsítése 3,1 km-en
§ 40-ről 8 km-re rövidült az út Dénesmajor és
Nagyzerénd között
§ Esély arra, hogy visszaálljon Gyula eredeti
társadalmi-gazdasági vonzáskörzete
§ Megköttetett az államközi szerződés
§ Projekt összköltségvetése 3 millió Euro
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kozások teremtik, ezért, ha egy magánvállalatnak ilyen tervei vannak,
akkor az önkormányzat semmiképpen sem lehet akadálya azok megvalósításának, ellenkezőleg, segítő
partnernek kell lenni. Ha például az
építési szabályokat kell módosítani,
akkor azt meg kell tegyük – természetesen a törvényes keretek között –,
nem akadályozhatjuk a létesítmény
megépítését, fel kell gyorsítanunk
a hatósági ügyintézést, és nyilván
mindig tárgyalóképesnek és nyitottnak kell lennünk a gyulai, vagy
itt letelepedni kívánó vállalkozások
megkeresései és problémái iránt.

§ A VÁROS JÖVŐJE SZEMPONTJÁBÓL KULCSFONTOSSÁGÚ KÉRDÉS AZ, HOGYAN
GAZDÁLKODUNK MEGLÉVŐ
ERŐFORRÁSAINKKAL.
– A „Zöld Gyula” programunkban nagyot léptünk előre.
Egyáltalán nem mindegy, hogy
gyermekeink és unokáink milyen
világban fognak majd élni, ezért
környezettudatosan kell élnünk és
környezettudatos beruházásokra
van szükségünk. Az ilyen fejlesztések pozitív hatásai — értve ez alatt
az üzemeltetési költségek jelentős
mértékű csökkenését — viszont már
41

GYULA-ELEK IVÓVÍZMINŐSÉG						JAVÍTÓ PROGRAM

FEJLESZTÉSEK
GYULÁN
2010–2014:

27,4 milliárd
Ft értékben

§ Térségi összefogás
§ Az EU-s szabályozás értelmében az ivóvíz arzéntartalmát 2014-re 10 μg/l alá kell csökkenteni
§ 6 új kút fúrása, 2 kút felújítása
§ Távvezeték-építés összesen 16.500 m
§ Technológiai elemek (víztisztítás): 1100 m3/
nap kapacitású víztisztító berendezés telepítése
Eleken (ammónium/mangán), 2992 m3/nap
kapacitású víztisztító berendezés telepítése
Gyulán (ammónium/mangán), 2992 m3/nap
kapacitású víztisztító berendezés telepítése
Gyulán (arzén/ammónium/mangán)
§ A projekt teljes összege 2,1 milliárd forint
§ 2014 tavaszától zajlanak az építési munkák
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azonnal jelentkeznek. Az önkormányzat gazdasági értelemben vett
egyensúlyi helyzetét hosszú távon is
fent kell tartani, ezért mindig arra
törekszünk, hogy az újabb fejlesztéseknél a legmodernebb és leginkább költséghatékony megoldásokat válasszuk a fűtés, a világítás, az
energetika terén. Ez minden beruházásunknál kiemelt szempont. Alternatív energiaforrások működtetik például az Erkel Házat, a Kohán
Képtárat, az AquaPalotát és a most
a felújítás alatt álló Almásy-kastélyban is ilyen megoldásokat alkalmaznak.

§ A NÉGY ÉV ALATT MI
VOLT A LEGNEHEZEBB DÖNTÉS, AMIT MEG KELLETT HOZNI?
– Sok nehéz döntést kellett
meghozni, az az igazság. Rengeteg alkalom volt, amikor tudtuk,
hogy érdekeket sértünk, de abban
a meggyőződésben tudtuk ezeket
a döntéseket meghozni, hogy nem
csak hosszú-, de már középtávon is
a város érdekeit szolgálják. Szerintem az idő minket igazolt.
§ PÉLDÁUL MI VOLT ILYEN?
– Például a kulturális intézményrendszer átszervezése. Vol43

FEJLESZTÉSEK
GYULÁN
2010–2014:

VÍZÜGYI PROJEKTEK

27,4 milliárd
Ft értékben

§ Projektgazda a Körös-Vidéki Vízügyi Igazgatóság
§ Árvízi biztonság növelése
§ Kisdelta árvízi szükségtározó korszerűsítése
§ A tározó területe 5,80 km2, a kiépített tározó
térfogata 26,0 millió m3
§ Projekt összköltsége 4,2 milliárd forint
§ Mályvádi árvízi szükségtározó fejlesztése
§ 75 millió m3 kapacitású szükségtározó
§ Projekt összköltsége 7,4 milliárd forint
§ Fekete-Körös komplex árvízvédelmi célú
fejlesztése – határon átnyúló pályázat
§ Projekt KÖVIZIG-re eső költsége 1 millió Euro
§ Táj- és víztörténetet bemutató – Tájvízház
§ Projekt KÖVIZIG-re eső költsége 428 ezer euro
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Nagyon nagy volt a kockázat, mivel
egy, korábban súlyos veszteséget
termelő iparágat vettünk át. Többen
attól tartottak, hogy ez a veszteség
majd a városnak lesz a terhe, és
majd nekünk kell ezt finanszírozni
az adófizetők pénzéből. Mi viszont
úgy láttuk, hogy a tulajdonosi hozzáállásban és a vezetésben rejlő
hibák vezettek el a csődig. Bíztunk
abban, hogy a Gyulai Húskombinát
termékei egy jó, szakszerű és racionális gazdasági irányítás esetén
sikereket hozhatnak, és bíztunk az
ott dolgozó emberek szakértelmében. Bíztunk abban, hogy a Gyulai

tak, akik aggódtak, voltak, akik
politikai haszonszerzésre akarták
felhasználni az érintettek érthető
félelmeit, hiszen a változástól az
ember mindig tart. Mára látható,
hogy jó döntés volt, hiszen végre
élet van a várban. Ennek a döntésnek köszönhetően szereztük vis�sza a Rondellát, ami ma már nem
egy családnak termeli a nyereséget,
hanem az egész városnak, a haszonból pedig ingyenes programokat
finanszírozunk a gyulaiak és vendégeink számára. A Húskombinát
megmentésével kapcsolatban is
voltak nagyon nehéz pillanatok.
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KÖZVILÁGÍTÁS FEJLESZTÉSE

FEJLESZTÉSEK
GYULÁN
2010–2014:

27,4 milliárd
Ft értékben

§ A városban működő lámpatestek száma 6044 db
§ Lecserélésre kerül 2383 db (39,4%) Gyulán
§ Jelenlegi beépített villamos teljesítmény 494 kW
§ A lámpatestek cseréje után 371 kW-ra csökken
§ Csökken az energiafogyasztás Gyula városában
§ Csökkennek a karbantartási költségek
§ Csökken az energia beszerzési ára a
szabadpiaci energiabeszerzésnek köszönhetően
§ Kalkulált megtakarítás 20–25 millió Ft/év
§ A projekt teljes költségvetése 357,3 millió forint
§ Projekt folyamatban van
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lő-testület nem válhat áldozatává
annak, hogy egyesek a parlamenti pártcsatározásokat akarják
helyben lemásolni, mert annak
végül a város issza meg a levét.
Vannak, akik erre törekszenek,
de úgy gondolom, hogy ők tévúton járnak, mert egy ekkora
városban a közösség túlságosan
kicsi és túlságosan értékes ahhoz,
hogy fölöslegesen megosszuk az
embereket. Itt nem a pártpolitikai érdekeket kell nézni, hanem
azt, hogy mi a város érdeke, és
Gyula érdekében a pártpolitikai
érdekeken is felül kell emelked-

Kolbász mégiscsak egy olyan tradicionális és kedvelt termék, ami nem
hiányozhat az üzletek polcairól, és
amire igenis van igénye a fogyasztóknak. Az eltelt idő ezt bebizonyította.
§ POLGÁRMESTERKÉNT
HOGYAN TUDNÁ MEGFOGALMAZNI AZ ARS POETICÁJÁT?
– Meggyőződésem, hogy önkormányzati politikát nem lehet
a pártpolitika logikája mentén
folytatni, itt elkötelezettnek kell
lenni a város iránt, szeretni és
ismerni kell ezt a települést és
az itt élő embereket. A képvise47

FEJLESZTÉSEK
GYULÁN
2010–2014:

ZÖLD PROGRAM

27,4 milliárd
Ft értékben

§ Hulladéktelep rekultiváció (lezárult)
§ Vízbázisvédelem (folyamatban)
§ Geo-Thermic projekt (lezárult)
§ 2006 óta nincs hulladéklerakás a városban
§ Energetikai korszerűsítések történtek és
folyamatban vannak: Implom Általános Iskola,
művelődési ház, Vigadó, Mágocsi Úti Óvoda,
Családsegítő Központ, Erkel Ferenc Emlékház,
Kohán Képtár, Gyulai Várfürdő, Almásy-kastély
§ Tervezett beruházások: biogáz erőmű,
hulladékátrakó korszerűsítése (DAREH), szelektív
hulladékgyűjtés korszerűsítése, komposztáló
telep bővítése, 500 kW-os napelem telepítése
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áldozatos munkájára. Egy célért
dolgoztunk valamennyien: Gyulán jobb legyen élni. Úgy gondolom, hogy ez volt jellemző az
elmúlt négy évre, és ezért is volt a
korábbiaknál sokkal inkább békés
a közélet Gyulán. Az önkormányzati üléseket nem jellemezték
azok a sehová nem vezető viták,
amik például nem egy önkormányzati ciklust megbénítottak.
Ezt külön köszönöm a jelenlegi
képviselő-testület tagjainak és a
következő évekre is ilyen szellemiségű képviselő-testületet kívánok a városnak.

ni és összefogásra van szükség.
Az elmúlt négy év eredményei
egy széles körű összefogásnak
köszönhetőek, ez a város úgy
működik, mint egy svájci óra:
minden fogaskerék hozzájárul a
műhöz és ha valamelyik hiányzik, akár az egész műszer leállhat.
A képviselő-testület tagjainak
felelős döntéseire és munkájára
éppúgy szükség volt, mint a polgármesteri hivatal vezetőinek,
szakembereinek elkötelezett,
szakszerű munkájára, az önkormányzati intézményvezetők,
kft- ügyvezetők, és sok dolgozó
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ZÖLDFELÜLETI FEJLESZTÉSEK

FEJLESZTÉSEK
GYULÁN
2010–2014:

27,4 milliárd
Ft értékben
§ A zöldfelületi fejlesztések folyamatosak
§ 2015-re mind a turisztikai, mind a közigazgatási központ megújul
§ 2006. Kossuth tér komplex környezetrendezése
§ 2007. Belváros komplex környezetrendezése
§ 2007. Csigakert parkrekonstrukciója
§ 2009. Erkel Ház és kertjének felújítása
§ 2010–2013. Oktatási intézmények energetikai korszerűsítése
§ 2005–2011. Felhagyott hulladéklerakó rekultivációja
§ 2013. Béke sugárút, Göndöcs-kert komplex környezetrendezése
§ 2013. Gyulai Várfürdő fejlesztése
§ 2014. LED-es közvilágítás korszerűsítés
§ 2014-2015. Harruckern–Wenckheim–Almásy-kastély felújítása és
parkjának rekonstrukciója, megnyitása a közösség számára
ORSZÁGOS DÍJAINK (VIRÁGOS MAGYARORSZÁGÉRT):
§ 2005. Belügyminiszteri Különdíj § 2006. Oktatási és Kulturális
Minisztérium Különdíja § 2007. Országos I. helyezés
§ 2009. Miniszterelnöki Különdíj § 2010. Arany Rózsa Díj – Régiós
I. helyezett § 2011. Fővédnöki Különdíj § 2012. Emberi Erőforrások
Minisztériumának Kulturális Díja § 2013. Országos I. helyezés
EURÓPAI DÍJ (EURÓPAI VIRÁGOS VÁROSOK ÉS FALVAK – ENTENTE
FLORALE EUROPE – VERSENYE):
§ 2008. Ezüst fokozat § 2014. Díjátadási ünnepség szeptemberben
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som szerint, és úgy érzem, ehhez
a célhoz polgármesterként tudok
a legközelebb kerülni. Aki ismer,
tudhatja, egy pillanatig sem merült
fel bennem, hogy elhagyjam a szülővárosom.

§ AZ ORSZÁGGYŰLÉSI VÁLASZTÁSOK UTÁN ELÉG SOK
OLYAN PLETYKA KAPOTT
SZÁRNYRA, HOGY MÁSHOL
FOLYTATNÁ A PÁLYAFUTÁSÁT...
– Igazság szerint nem tudom,
hogy kaphatott szárnyra ilyen
mendemonda. A stabil megélhetést
biztosító ügyvédi praxisomat nem
azért cseréltem fel a polgármesteri
tisztségre, mert önmagában a politikai karrier érdekel, hanem azért,
mert ezért a városért, ahol már a
nagyapám nagyapja is megszületett, tenni szeretnék legjobb tudá51

KÖZÖSSÉGI TEREK FEJLESZTÉSE

FEJLESZTÉSEK
GYULÁN
2010–2014:

27,4 milliárd
Ft értékben

§ Göndöcs-kert és környezetének
integrált fejlesztése
§ Erkel Ferenc művelődési ház
§ Vigadó
§ Kohán Képtár
§ Béke sugárút
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Gyula Város Képviselő-testületének tagjai
2010–2014

Dr. Görgényi Ernő polgármester, egyéni képviselő
1. sz. választókerület: Belváros, Galbácskert, Kastélykert, Krinolinkert
Alt Norbert alpolgármester, egyéni képviselő
7. sz. választókerület: Máriafalva, Szentpálfalva, Bánom,
Csíkosér, Nagyfenék, Remete, Nagyökörjárás, Sitka,
Szanazug, Szeregyháza, Városerdő
Galbács Mihály alpolgármester, egyéni képviselő
3. sz. választókerület: Bicere, Honvéd lakótelep, Kálvária,
Kisrománváros, Kosároldal, Pejrét, Sándorhegy, Siórét, Újgyula

Gajda Róbert társadalmi megbízatású alpolgármester, egyéni képviselő
4. sz. választókerület: Németváros, Belváros, Újváros
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GÖNDÖCS-KERT ÉS KÖRNYEZETÉNEK
				INTEGRÁLT FEJLESZTÉSE

FEJLESZTÉSEK
GYULÁN
2010–2014:

27,4 milliárd
Ft értékben

§ Funkcióbővítések: Göndöcs-kert közösségi
hasznosítása, Kohán Képtár átkerül a
szomszédos, művelődési ház által használt
épületbe, bővítéssel, Vigadó kialakítása, sétány
kialakítása, új játszó- és szabadidős eszközök,
zenepavilon, kerékpárút, parkolók építése
§ Új rendezvényhelyszín
§ A vállalkozói szféra és önkormányzat
összefogásával a Corvin utca sétánnyá alakul
§ Valódi közösségi terek
§ Szebb és élhetőbb lesz a város
§ Megtérülő beruházás, turisztikai hozadéka van
§ A projekt összköltsége 952 millió forint
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Torma Béla sport tanácsnok, egyéni képviselő
5. sz. választókerület: Belső-Törökzug, Ajtósfalva, Törökzugi szőlők
Dr. Ökrös István egyéni képviselő
2. sz. választókerület: Magyarváros, Farkashalom, Józsefbenedek,
Kisváros, Szabadka, Szlányi, Szentbenedek
Kónya István egyéni képviselő
6. sz. választókerület: Budrió lakótelep, Észak-Törökzugi lakótelep,
Újváros, Törökzugi kertes házak
Balogh Lajos egyéni képviselő
8. sz. választókerület: Románváros, Újváros, Kisökörjárás
Dr. Párducz László egyéni képviselő
9. sz. választókerület: Paradicsom, Újvári
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ERKEL FERENC MŰVELŐDÉSI HÁZ

FEJLESZTÉSEK
GYULÁN
2010–2014:

27,4 milliárd
Ft értékben

§ A művelődési központ néven ismert épület
a város lakói számára leginkább elérhető
közművelődési színtér
§ Közösségi funkció
§ Energetikai korszerűsítés
§ Üzemeltetési költségek csökkentése
§ A megújuló környezetbe illő épület
§ Beruházási költség 340 millió forint
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Szabó Károly egyéni képviselő
10. sz. választókerület: Gyulavári, Dénesmajor
Durkó Károly
listáról szerzett mandátumot
Szalai György
listáról szerzett mandátumot
Kóra János
listáról szerzett mandátumot
Leel-Őssy Gábor
listáról szerzett mandátumot
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FEJLESZTÉSEK
GYULÁN
2010–2014:

VIGADÓ

27,4 milliárd
Ft értékben

§ Eredeti neve Göndöcs-kerti (vagy Népkerti)
Pavilon volt
§ Göndöcs Benedek 1884-ben indítványozta egy
közpark kialakítását
§ 1889. július 7-én adták át az épületet
§ Eredetileg nyári színház, hangversenyterem,
közösségi tér volt
§ Jó darabig Kohán Képtárként funkcionált
§ Vigadóként éledt újjá – eredeti funkcióhoz
sokkal közelebb áll
§ Beruházás összértéke 187 millió forint
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Gyula Város Képviselő-testületének bizottságai
2010–2014

GAZDASÁGI ERŐFORRÁSOK BIZOTTSÁGA
Elnök: Dr. Ökrös István
Tagok:
Balogh Lajos
Dr. Párducz László
Szalai György
Dinya Imre
Kvaszné Kónya Gabriella
Tarr Gyula
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FEJLESZTÉSEK
GYULÁN
2010–2014:

KOHÁN KÉPTÁR

27,4 milliárd
Ft értékben

§ A „B” épületként ismert ingatlant a művelődési
ház használta korábban
§ Bővítés után Kohán Képtárként üzemel
§ Kohán képei, grafikái monumentális méretűek,
a művész által a városra hagyott gyűjteményt
korábbi helyén nem lehet méreteinek
megfelelően elhelyezni
§ Az átalakított épület minden szempontból
alkalmasabb erre
§ Beruházási költség 103 millió forint
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OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS BIZOTTSÁG
Elnök: Durkó Károly
Tagok:
Kónya István
Torma Béla
Szabadosné Bécsi Katalin
Dr. Czirok Sándor
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FEJLESZTÉSEK
GYULÁN
2010–2014:

BÉKE SUGÁRÚT

27,4 milliárd
Ft értékben

§ Gyula közlekedésének egyik verőere
§ Kistérségi központhoz méltó városközponti
funkciók erősítése
§ A műemléki környezethez illeszkedő turisztikai
vonzerő és fogadófeltételek javítása
§ Kulturális és rekreációs szolgáltatások
fejlesztése
§ Kerékpárút és sétány kialakítása
§ Turisztikai közlekedőutak bővítése
§ Hét vezér utca 6. szám alatti ingatlan
homlokzatának felújítása
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HUMÁN ÉS TÁRSADALOMPOLITIKAI BIZOTTSÁG
Elnök: Dr. Párducz László
Tagok:
Kóra János
Szabó Károly
Beszterczey László
Dohányos Mihály

63

SZOLGÁLTATÓ ÖNKORMÁNYZAT

FEJLESZTÉSEK
GYULÁN
2010–2014:

27,4 milliárd
Ft értékben

§ Sikeres vállalkozók = sikeres város
§ A munkahelyteremtés nem közvetlenül
önkormányzati feladat
§ Vállalkozások, magánberuházások támogatása
§ Kedvező környezet
§ Helyi szabályozás megfelelő kialakítása
§ Egyszerű, rugalmas ügyintézés
§ Az önkormányzati fejlesztések (állami és/vagy
EU-s támogatással) – átgondolt fejlesztéspolitika
mellett – indukálják a magánberuházások
számának növekedését

64

KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁG
Elnök: Kónya István
Tagok:
Balogh Lajos
Szalai György
Torma Béla
Csizmadia Imre
Kiss Miklós
Dr. Szalai Katalin
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FEJLESZTÉSEK
GYULÁN
2010–2014:

FAFÉM ZRT.

27,4 milliárd
Ft értékben

§ Az 1950-ben alakult Gyulai Fa- és Fémbútoripari
Szövetkezet teljes körű jogutódja
§ 100%-ban magyar tulajdonú cég
§ Irodabútorok, iskolai, kollégiumi bútorok,
színházi- és mozinézőtéri bútorok,
laborbútorok gyártása
§ Termelésünk közel harmadát exportálják
§ A cég 118,5 millió forint támogatást nyert
§ 70 fővel bővült a dolgozók létszáma
§ 1700 négyzetméterrel bővült az asztalos
és a szerelőműhely
§ CNC megmunkálóközpontot vásároltak
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GYULAVÁRI RÉSZÖNKORMÁNYZAT TESTÜLETE
Elnök: Szabó Károly
Tagok:
Balogh József
Baranyai Tamás
Dankó Előd János
Singer Attila
Sándor Jánosné
Szabó Szilárd Dániel
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LOVÁSZ FORGÁCSOLÓ KFT.

FEJLESZTÉSEK
GYULÁN
2010–2014:

27,4 milliárd
Ft értékben

§ 1996-ban alakult családi vállalkozásként
§ Fő profil: fémforgácsolás, kismérető alkatrészek
nagy sorozatban történő gyártása, ezen belül
leginkább szerszámalkatrészek, gépjármű
alkatrészek és elektronikai alkatrészek gyártása
§ Évi 20–22 millió db alkatrészt értékesítenek
§ Termelésük majdnem 90%-a exportra készül
§ 2200 négyzetméteres új üzemcsarnok,
korszerű, automatizált alapanyagraktár,
készáruraktár, valamint irodai és szociális
helyiségek épültek
§ Projekt összértéke 820 millió forint
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Gyulai Polgármesteri Hivatal
Becsyné dr. Szabó Márta címzetes főjegyző				66/526-810
Dr. Varga Erzsébet aljegyző						66/526-811
			
OSZTÁLYVEZETŐ			OSZTÁLY				TELEFON
Illés Józsefné 			Igazgatási Osztály			30/677-17-57
Kocsisné Zanócz Margit		Építéshatósági Osztály		30/682-96-61
Lipták Judit				Pénzügyi Osztály			30/90-18-019
Megyeri Sándor			Mérnöki Osztály			30/606-77-92
Sós Judit				Szociálpolitikai és 			20/478-16-78
						Gazdaságfejlesztési Osztály
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SIÓRÉTI LOVASKÖZPONT

FEJLESZTÉSEK
GYULÁN
2010–2014:

27,4 milliárd
Ft értékben

§ 2010-ben alapított családi vállalkozás
§ A központ 2013-ban 1850 m2-es
fedeles lovardával bővült
§ Oktatólovardaként működik, lovaglástanítással
és fogathajtás-tanítással egyaránt foglalkoznak
§ Iskolai és óvodai lovasoktatás
§ Nemzetközi versenyek lebonyolítása
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Önkormányzat
intézményei és társaságai
			
			
VEZETŐ					INTÉZMÉNY/GAZDASÁGI TÁRSASÁG
		
Daka Zsolt ügyvezető				Gyulahús Kft.
Gedeon József igazgató				Gyulai Várszínház
Jónás Elekné intézményvezető			

Egészségügyi Alapellátási Intézmény

Felföldi Sándor ügyvezető			

Gyulasport Nonprofit Kft.

Katona Katalin ügyvezető			 Gyulai Kulturális és Rendezvényszervező Nonprofit Kft.
Komoróczki Aliz ügyvezető			

Gyulai Turisztikai Nonprofit Kft.		

Csáki Béláné ügyvezető			

Gyulakonyha Nonprofit Kft.

Daróczi László ügyvezető			

Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft.

Dézsi János igazgató				Mogyoróssy János Városi Könyvtár
Boros László Attila ügyvezető			

Gyulai Várfürdő Kft.

Mocsár-Pörjés József ügyvezető		 Gyulai Hírlap Nonprofit Kft.
Szilágyiné Solymosi Mária intézményvezető Gyula Város Egyesített Óvodája
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FEJLESZTÉSEK
GYULÁN
2010–2014:

FOOD ANALYTICA KFT.

27,4 milliárd
Ft értékben

§ A cég 2006 szeptemberében alakult
§ Élelmiszeripari és mezőgazdasági vállalkozások
élelmiszerbiztonsági és minőségi
törekvéseinek segítése
§ Komplex szolgáltatások az élelmiszeripar,
takarmányipar és mezőgazdaság számára
§ Számos saját innovációs pályázat
§ 280 millió forintos beruházás
§ A projektnek köszönhetően új laboratórium
épült a Henyei úton
§ A foglalkoztatottak létszáma 37-ről
60-ra emelkedett
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SZÉP VÁROSUNK – GYULAI LÁTKÉP
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FEJLESZTÉSEK
GYULÁN
2010–2014:

CORVIN HOTEL

27,4 milliárd
Ft értékben

§ A Corvin Hotelt 1996 óta a Super Invest
Ügynökség Kft. üzemelteti
§ A fejlesztés a családi szobák és vendéglátó
egység bővítését célozta meg
§ A szálloda korszerűsítését tartalmazza
a konferenciaterem, az étterem és a
SPA részleg felújítása
§ Informatikai fejlesztés
§ Kerékpárbérlés, valamint -szervízelési
lehetőség
§ A projekt összköltsége 236 millió forint

74

SZÉP VÁROSUNK – GYULAI LÁTKÉP
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FEJLESZTÉSEK
GYULÁN
2010–2014:

KOMLÓ SZÁLLÓ

27,4 milliárd
Ft értékben

§ A Gyulai Komló Kft. tulajdonában lévő Komló
Szálló közel 100 évig üzemelt szállodaként
§ Gyula első hotele volt
§ A városképben fontos szerepet betöltő épület
34 db szobával, 102 férőhellyel biztosít új
szálláslehetőséget 2014 nyarától
§ Felújításra kerülő étterem, kávézó, wellness
részleg, kerékpárkölcsönzési és
-szervízelési lehetőség
§ Transzfer a Gyulai Várfürdőbe
§ A projekt összköltsége 602 millió forint
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SZÉP VÁROSUNK – GYULAI LÁTKÉP
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FEJLESZTÉSEK
GYULÁN
2010–2014:

PARK HOTEL

27,4 milliárd
Ft értékben

§ A szálloda 2011 óta a Park Hotel Gyula Kft.
tulajdona
§ A város 3. legnagyobb szállodája
§ A 2012-ben megkezdett felújítás lezárultával
megtörtént a közel 45 éves, szocreál stílusban
épült szálláshely modernizálása
§ 58 szoba, melyből 2 akadálymentesített
§ Megújult mind az 58 szoba és fürdőszoba,
a közösségi terek, a teljes gépészet,
korszerű fűtésrendszer került kialakításra
§ A beruházás összértéke 310 millió forint
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SZÉP VÁROSUNK – GYULAI LÁTKÉP
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AZ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOKKAL
HELYBEN TARTJUK A FORRÁSOKAT

FEJLESZTÉSEK
GYULÁN
2010–2014:

27,4 milliárd
Ft értékben

§ A fejlesztések során elsődleges szempont a
helyi tervezők, kivitelezők megbízása
2011-ben 391,9 millió forint
2012-ben 265,9 millió forint
2013-ban 752,8 millió forint
volt a gyulaiak által végzett, önkormányzat által
megrendelt beruházások, tervezések értéke
(a Gyulai Várfürdő, a Pándy Kálmán Kórház és a
KÖVIZIG projektjei nélkül)
§
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Dr. Görgényi Ernő polgármester: A tavalyi évben 700 millió forintot meghaladó összegű
megrendelést tudtunk adni helyi vállalkozásoknak az önkormányzati beruházásoknál

Kiadó: Gyula Város Önkormányzata
Felelős kiadó: dr. Görgényi Ernő,
Gyula város polgármestere
Kiadó címe: H–5700 Gyula, Petőfi tér 3.
Postacím: 5700 Gyula, pf.: 44.
Telefon: +36 66 526 800
E-mail: gyulaph@gyula.hu
Honlap: www.gyula.hu
Fotók: Gyulai Hírlap fotóarchívuma,
www.gyulaihirlap.hu, www.gyulavaros.hu
Grafikai tervezés:
s.a.s

GYULA VÁROS 2010–2014





6,9 milliárd forint összértékű önkormányzati fejlesztés
2,4 milliárd forint összértékű fejlesztés a várfürdőben
6,5 milliárd forint összértékű kórházfejlesztés
12 milliárd forint összértékű vízügyi fejlesztés



MINDÖSSZESEN FEJLESZTÉSRE FORDÍTOTT ÖSSZEG:

27,4 milliárd forint

