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GYULA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
GAZDASÁGI PROGRAMJA
2019–2024.
I. BEVEZETÉS
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a
továbbiakban: Mötv.) 116. §-a szerint a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési
elképzeléseit gazdasági programban, fejlesztési tervben rögzíti, melynek elkészítéséért a
helyi önkormányzat felelős.
A gazdasági program, fejlesztési terv a képviselő-testület megbízatásának időtartamára vagy
azt meghaladó időszakra szól, és helyi szinten meghatározza mindazokat a célkitűzéseket és
feladatokat, amelyek a helyi önkormányzat költségvetési lehetőségeivel összhangban, a
helyi társadalmi, környezeti és gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével a helyi
önkormányzat által nyújtandó feladatok biztosítását, színvonalának javítását szolgálják.
A jelen gazdasági program bemutatja az elért eredményeket, és – illeszkedve a város
érvényben lévő városfejlesztési koncepciójához, valamint integrált településfejlesztési
stratégiájához –, irányt mutat Gyula város elkövetkező években megvalósítandó fejlesztési
céljait illetően. Figyelembe veszi a Magyarország számára kitűzött stratégiai fejlesztési
irányokat, tartalmazza a beruházási, felújítási feladatokat, valamint az önkormányzati
feladatok hatékonyságának növelésére, egyes közszolgáltatások színvonalának javítására
vonatkozó fejlesztési elképzeléseket.
I/1. A város rövid története
Gyula város Magyarország dél-keleti részén, közvetlenül az országhatár mellett, a FehérKörös bal partján terül el. A mai városképet meghatározó történelmi emlékek főként az elmúlt
évezredből maradtak fenn. A település első virágzása Károly Róbert nevéhez fűződik. Gyula
központtal uradalmat létesített, melynek XV. században felépített téglavára, a várbirtok és a
városi rang hosszú időn keresztül formálta e vidék történelmét. A város egyik jelképe, a több
mint 600 éves gyulai vár, amely Közép- és Kelet-Európa egyetlen épségben megmaradt
gótikus, sík vidéki téglavára. Erdély és a királyi Magyarország határán hol az egyik, hol a
másik fél párthívei birtokolták. 1566-ban foglalta el a török és Gyula a szandzsákság
székhelye lett. 129 évig tartott a török uralom. A törökök kiűzése után a lakatlan vidékre a
XVIII. században a magyarok mellett németeket és románokat telepítettek be. A betelepülők
külön városrészeket alkottak, Magyargyula és Németgyula külön közigazgatás alá esett. A vár
szomszédságában felépült a birtok központját jelentő kastély. A város több mint 450 éven
keresztül volt megyeszékhely. A térségben itt volt a legkiemelkedőbb a céhes ipar fejlődése,
legerőteljesebb a városiasodás: megépültek az első, ma is meglévő középületek. A XIX.
század második felében azonban Gyula elvesztette gazdasági vezető szerepét, mivel a
vasútépítkezések alkalmával csak szárnyvonalat kapott, majd az első világháborút lezáró
békediktátum következtében elvesztette legfőbb vonzáskörzetét is, a mai Románia területén
lévő környező településeket. 1950-től Békéscsaba Békés megye székhelye, egyes megyei
intézmények azonban továbbra is a városban maradtak. A XX. század második felében Gyula
fő erőit a mezőgazdaság és az ipar arányos fejlesztése mellett a gyógyfürdő és az
idegenforgalom fejlesztésére fordította.
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I/2. Közlekedés
A Békés megyei település Budapesttől 220 km-re, a magyar-román határátkelőhelytől néhány
kilométerre található. A város vasúti és közúti megközelíthetősége: Gyula vasútállomás a
MÁV 128-as számú Békéscsaba–Kötegyán–Vésztő–Püspökladány-vasútvonalán található.
Közúton alapvetően Békéscsaba felől a 44-es főúton, illetve Sarkadról, Dobozról,
Kétegyházáról, Elekről, valamint Szabadkígyósról, az azonos nevű utakon érhető el.
Gyula 1970 óta fontos közúti határátkelőhely: Arad–Bukarest irányában Romániával határos,
illetve fontos útvonalat biztosít ugyanebben az irányban a balkáni államok felé. A magyarromán határszakaszon máig Gyula az egyetlen olyan határátkelő, amelyhez fejlett városi
infrastruktúra is kapcsolódik.
I/3. Gyula napjainkban
Kevés hazai településnek van annyi jelzője, mint Gyulának: a vizek, a történelem, a kultúra, a
fesztiválok, a virágok, a kolbász és a pálinka városa. Sokan Erdély kapujának is nevezik,
mivel Gyula forgalmas határátkelőhely. Az ország egyik legmélyebben fekvő települése, a
tengerszintnél mindössze 88 méterrel magasabb Körös menti síkon fekszik. Napjainkra a DélAlföld régió első számú turisztikai központja, a belföldi turizmus kategóriában Magyarország
egyik legjelentősebb települése lett. Kiváló turisztikai célpont, köszönhetően egyedülálló
természeti és épített környezetének, egész évben pezsgő kulturális életének, a gyógyvízre
épülő Gyulai Várfürdőnek, a több évtizedes múltra visszatekintő Várszínháznak s a gyulai
fesztiválok, rendezvények sorának. Évről évre egyre több látogató érkezik a városba, mely a
Dél-Alföld régió minősített gyógyhelye, egyben hosszú évek óta legnépszerűbb úti célja.
Méltó módon őrizve értékeit és hagyományait, gondot fordítanak a folyamatos megújulásra is.
Ebben a szellemben került sor az Erkel Ferenc Emlékház felújítására, a Gyulai Várfürdő
hatezer négyzetméteres élménykomplexuma, az AquaPalota felépítésére, a Göndöcs-kert és
környezetének rehabilitációjára és az Almásy-kastély helyreállítására. Ez utóbbiban olyan
látogatóközpont került kialakításra, amely építészeti megoldásait és kulturális tartalmát
tekintve európai mércével mérve is kimagasló attrakció.
II. HELYZETELEMZÉS
II/1. Igazgatás, kistérség
2013-ban az államigazgatási és önkormányzati feladatok szétválasztását célzó közigazgatási
reform keretében az állam átvette a köznevelési intézmények fenntartói feladatait. 2017.
január 1-én a köznevelési intézményeknek helyt adó oktatási célú ingatlanok és a hozzá
kapcsolódó ingó vagyon is az állam köznevelési feladatait ellátó szerve, a Gyulai Tankerületi
Központ ingyenes vagyonkezelésébe került.
Továbbra is működik a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulása (Gyula, Elek,
Kétegyháza, Lökösháza önkormányzatainak társulása), melynek székhelye Gyula városa. A
kistérségi társulás fenntartásában egy intézmény működik: a Gyulai Kistérség Egységes
Szociális és Gyermekjóléti Intézménye, mely a társulás településein a szociális, családsegítő,
tanyagondnoki és gyermekjóléti (bölcsődei) feladatok ellátásáért felelős. Ezen a területen
4

változatlan a helyzet, továbbra is kizárólag pénzügyi okokból kistérségi szintű a feladatellátás,
tekintettel arra, hogy e feladatok kistérségi szintű ellátását magasabb összegű normatíva illeti
meg. A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás munkaszervezetének megszűnésével
a kistérségi feladatok 2013. január 1-től visszakerültek a Gyulai Polgármesteri Hivatalhoz
mint a gesztor önkormányzat szervéhez.
Gyula Város Önkormányzata a város jogszabályokban meghatározott közigazgatási feladatait
látja el. Az Mötv. 13. § (1) bekezdésében felsorolt kötelezően ellátandó feladatain túl az
önként vállalt feladatai az alábbiak:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

az idegenforgalmi feladatok finanszírozása, az idegenforgalom fejlesztése;
a testvérvárosi és egyéb nemzetközi kapcsolatok fenntartása, fejlesztése;
a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulásának támogatása;
iskolabusz működtetése;
önkormányzati vendégház működtetése;
futball- és kézilabda-utánpótlás, úszásoktatás biztosítása;
színház, múzeum működtetése;
médiatámogatás;
egyházi fenntartású iskoláknál étkezési támogatás nyújtása;
önkormányzati rendeletben vállalt szociális támogatások nyújtása;
helyi munkahelyek teremtése, védelme;
mezőgazdasági termelés, értékesítés, ismeretterjesztés, képzésszervezés,
települési nemzetiségi önkormányzatok támogatása;
a városerdei szabadstrand üzemeltetése, működtetése;
minden egyéb, a képviselő-testület által rendeletben vagy határozatban vállalt feladat.

A képviselő-testület a korábban önálló település, Gyulavári földrajzilag körülhatárolt
területére kiterjedő hatáskörrel településrészi önkormányzatot hozott létre 2019-ben is. A
Gyulavári Részönkormányzat a települési önkormányzat szerveként működik. A nemzetiségi
lakosok képviseletét német, román és roma nemzetiségi önkormányzat látja el.
Gyula Város Önkormányzatának intézményei, gazdasági társaságai:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gyulai Polgármesteri Hivatal
Egészségügyi Alapellátási Intézmény
Mogyoróssy János Városi Könyvtár
Gyula Város Egyesített Óvodája
Gyulai Turisztikai Nonprofit Kft.
Erkel Ferenc Kulturális Központ és Múzeum Nonprofit Kft.
Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft.
Gyulai Várfürdő Kft.
Gyulai Hírlap Nonprofit Kft.
Gyulasport Nonprofit Kft.
Gyulakonyha Nonprofit Kft.
Gyulahús Kft.
Gyulai Várszínház Nonprofit Kft.
KBC Békés Megyei Települések Fejlesztéséért Nonprofit Kft.
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II/2. Gyula mint járásközpont/járásszékhely
Békés megyében kilenc járás található. A Gyulai Járás az alábbi településeket foglalja
magába: Gyula város, Elek város, Kétegyháza nagyközség és Lőkösháza község. A Gyulai
Járás területe 413,22 km2, népessége a 2018. január 1. napi adatok szerint 39.154 fő. Gyula
státuszából adódóan a járás igazgatási, oktatási, egészségügyi, turisztikai, gazdasági,
közlekedési és kereskedelmi központja. A járás települései, önkormányzatai a járási
településfejlesztési programok megalkotásában (Terület- és Településfejlesztési Operatív
Program) játszanak jelentős szerepet. A járáson belül Gyulának Elekkel van folyamatos és
hosszú távra szóló együttműködése, az ivóvízminőség-javító program keretében. (Gyula–Elek
Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás)
A gyulai járásba tartozó települések megegyeznek a gyulai kistérségbe tartozó településekkel.
A gyulai járás települései 2018.01.01.
Település

Jogállás

Terület (ha)

Népesség (fő)

Gyula

város

25.580

30.189

Elek

város

5.491

4.785

Kétegyháza

nagyközség

5.049

3.648

Lőkösháza

község

5.202

1.795

A járás lakosságának 67,75 %-át Gyula város népessége adja. A járás urbanizációs indexe,
vagyis a városi lakosság aránya 85,50 %. Mindezek ellenére Gyula sem független a
magyarországi demográfiai folyamatoktól.

(Forrás: TEIR https://www.teir.hu/helyzet-ter-kep/)

6

II/3. Demográfiai helyzetkép
A 2016–2019. év gyulai anyakönyvi eseményeinek statisztikáját elemezve megállapítható,
hogy amíg a gyulai születések számában évről évre csökkenés tapasztalható, addig a gyulai
halálesetek száma – mely alól kivételt képez a 2018-as év – folyamatosan növekszik.
Az elmúlt évek gyulai anyakönyvi eseményeinek statisztikája
A város népességszámára az országos adatokhoz hasonlóan, továbbra is a természetes fogyás
a jellemző, melynek okai a természetes szaporulat csökkenése és az elvándorlás. Mindezt
kismértékben ellensúlyozza a más településekről Gyulára költöző polgárok száma.
2019. január 1-én Gyula lakosságának száma 30.189 fő, mellyel az 59.057 fős
megyeszékhely, Békéscsaba után Békés megye második legnépesebb városa. A harmadik
legnépesebb város Békés megyében Orosháza, lakosságának száma 28.344 fő.
Lakónépesség
A lakónépesség az adott területen lakóhellyel rendelkező és másutt tartózkodási hellyel nem
rendelkező személyek, valamint az ugyanezen területen tartózkodási hellyel rendelkező
személyek együttes száma. Gyulán 2017-től 10 évre visszatekintve az alábbiak szerint alakult
a lakónépesség száma. A táblázat adatai az adott év december 31-i adatait tartalmazzák.
Lakónépesség száma Gyulán (fő)

(Forrás: TEIR https://www.teir.hu/helyzet-ter-kep/)
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Természetes szaporodás/fogyás (ezrelék)
Az élveszületések és a halálozások különbözete ezer lakosra vetítve.

(Forrás: TEIR https://www.teir.hu/helyzet-ter-kep/)

II/4. Szociális ellátás, egészségügy
A szociális és gyermekjóléti szolgáltatások a Gyulai Kistérség Egységes Szociális és
Gyermekjóléti Intézményén keresztül kerülnek biztosításra.
A szociális és gyermekvédelmi jogszabályokban meghatározott szolgáltatások biztosítása egy
kivétellel teljes mértékben megoldott a városban. A gyermekek és családok átmeneti
otthonának létrehozása, mint kötelező feladat továbbra is megoldásra vár. A hajléktalan
ellátást feladat-ellátási szerződéssel a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet biztosítja nappali
melegedő, éjjeli menedékhely, átmeneti szállás és népkonyhai étkeztetés révén.
Alapellátás
A városban 13 felnőtt háziorvosi szolgálat működik. Egy háziorvos közalkalmazotti
jogviszonyban, 12 háziorvos pedig vállalkozói jogviszonyban praktizál. Gyulán két iskolafogászati, valamint két ifjúsági fogászati szolgálat működik négy telephelyen. A felnőtt
fogászati szolgálatok száma hét, mind a hét fogorvos vállalkozói jogviszonyban praktizál.
Gyulán jelenleg három iskolaorvosi státusz áll rendelkezésre, melyből kettőt főállású
közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkező orvos tölt be, a harmadik körzet helyettesítéssel
kerül ellátásra. E területen hat iskolavédőnő tevékenykedik. A tíz körzeti védőnői státuszt
főállású közalkalmazottak töltik be. A szakmai minimum feltételeknek minden telephely
megfelel, mely a működési engedélynek is feltétele. Az orvosi ügyeletet az Egészségügyi
Alapellátási Intézmény szervezi nemcsak Gyula, hanem Doboz település vonatkozásában is.
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A városban a magasabb szintű egészségügyi szolgáltatásokat a Békés Megyei Központi
Kórházban, valamint a járóbeteg-ellátás keretében a szakrendeléseken lehet igénybe venni. A
kórház a gyógyító osztályaival a legteljesebb egészségügyi szolgáltatásokat kínálja a
megyében. A kórház kimagasló szerepét tanúsítja Békés megye egészségügyi ellátásában az
is, hogy kórházi ágyszáma a környező városok kórházaival összevetve kifejezetten magas.
Szociális és egészségügyi feladatellátást szolgáló épületek korszerűsítése
Az idősek nappali ellátását biztosító épületek – összesen 9 idősek klubja – további felújítása,
korszerűsítése szükséges. Megoldásra váró feladat:
•
•

bentlakásos idősotthonok felújítása, adott esetben bővítése;
bentlakásos fogyatékos lakóotthon kialakítása, amelyhez egy fejlesztő-képző
rehabilitációs program, illetve szolgáltatás is csatlakozik.

A Gyulakonyha Nonprofit Kft. technológiai fejlesztése
A Gyulakonyha Nonprofit Kft. biztosítja a város óvodásainak, általános és középiskolásainak
az étkeztetését. A konyha megemelt adagszámot biztosít egy korszerűtlen épületben,
nagyrészt korszerűtlen technológia mellett.
Összehasonlítva a lehetőségeket, különösen középtávon (5–10 év) új építési beruházás
keretein belül megvalósuló konyha létesítése jelenti a megoldást. (A technológiát a jelenlegi
helyszínen is 80%-ban cserélni kellene, a meglevő korszerű berendezési elemek az új
épületbe is átköltöztethetők.) Ezen fejlesztések megvalósítása érdekében a Települési
Operatív Program keretében pályázat került benyújtásra, mely két esetben pozitív elbírálást
kapott. A Gyulakonyha kialakítására a volt Relégyár épületében kerül sor, valamint külön
pályázat keretében kerül korszerűsítésre a konyhatechnológia.
(Forrás: Gyulai Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai és gazdaságfejlesztési osztály)

II/5. Nevelés, oktatás, kultúra, sport
A városban található köznevelési intézmények közül kettő egyházi (Gyulai Római Katolikus
Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium, valamint a Magvető Református
Általános Iskola és Óvoda), egy nemzetiségi (Nicolae Bălcescu Román Gimnázium,
Általános Iskola és Kollégium), négy pedig állami fenntartású. A Románvárosi Óvodát a
Magyarországi Románok Országos Önkormányzata, a Németvárosi Óvodát Gyula Város
Német Nemzetiségi Önkormányzata tartja fenn. Valamennyi intézmény a színvonalas
oktatáshoz szükséges tárgyi feltételekkel rendelkezik, de egyes intézmények felújítása
elengedhetetlen.
A város rendkívül sokrétű és városhatáron túlnyúló vonzáskörzetű köznevelési
intézményrendszerrel büszkélkedhet: elérhető a román nemzetiségi oktatás, az alapfokú sportés művészeti képzés (Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola), a gimnáziumok mellett
sokrétű szakképzés, a felnőttképzés, a pedagógiai szakszolgálati ellátás és kollégiumi
elhelyezés.
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Gyula Város Egyesített Óvodája jelenleg 7 tagintézménnyel (Bajcsy-Zsilinszky Úti Óvoda,
Béke Sugárúti Óvoda, Ewoldt Elíz Óvoda, Galbácskerti Óvoda, Mágocsi Úti Óvoda,
Máriafalvai Óvoda és Gyulavári Óvoda), valamint 1 székhelyintézménnyel (Törökzugi
Óvoda) működő intézmény. Az épületeken számos felújítás és korszerűsítés történt.
A Gál Ferenc Főiskola 2017-ben létrehozta az Egészség- és Szociális Tudományi Kart,
melynek székhelye Gyulán van. Az új kar a Szent István Egyetemtől átvett gyulai
Egészségtudományi Intézet, valamint a szegedi Gerhardus Társadalomtudományi és
Továbbképzési Intézet egyesítésével jött létre.
A város kulturális intézményhálózata jól kiépült. A Mogyoróssy János Városi Könyvtár a
mai kor követelményeinek is megfelelő, korszerű információs bázis. 2019-ben két projektjük
zárult le, 2020-ban pedig pályázatot nyújtanak be a Minősített Könyvtár címre. Terveik
szerint az adatbázisukat online formában is elérhetővé teszik, valamint a gyulavári
fiókkönyvtárban is elindítják a számítógépes kölcsönzést.
A közösségi közművelődési színtereket (művelődési központ, Vigadó, múzeumok,
kiállítóhelyek) az Erkel Ferenc Kulturális Központ és Múzeum Nonprofit Kft. működteti.
Az előző önkormányzati ciklusban nagy volumenű fejlesztések történtek a kulturális
intézményrendszer területén. Bár 2009-ben a Göndöcs-kert és környezete integrált
fejlesztésének pályázatát a Bajnai-kormány elutasította, a 2010. évi önkormányzati
választásokat követően felállt új városvezetés – az országgyűlési képviselők támogatásával –,
kezdeményezte a pályázat újraértékelését. Az Orbán-kormány az önkormányzat terveit
megvalósításra érdemesnek találta, így európai uniós és állami támogatásból minimális
önkormányzati önerő biztosításával 2014-re elkészült a Vigadó teljes rekonstrukciója, a
Kohán Képtár bővített, felújított épülete és a kulturális központ külső felújítása, valamint
gépészeti- és energetikai korszerűsítése. Ezzel párhuzamosan a Göndöcs-kert rehabilitációja is
megvalósult. 2015-ben az új Széchenyi tervből megvalósuló Agora-program keretében a
gyulai művelődési központ új arculatot kapott, az épület energetikailag korszerűvé vált, és
funkciójában is megújult.
2016. márciusára befejeződött az Almásy-kastély felújítása, mely azóta Magyarország egyik
legnépszerűbb látogatóhelyévé vált, méltán elnyerve számos díjat. 2017-ben a példaadó
műemlék-felújításért járó ICOMOS-díjat, az Építőipari Nívódíjat, az Ingatlanfejlesztési
Nívódíjat és a Beton Fesztivál betonépítészet-tervezőknek kiírt kategória második helyezett
díját kapta meg, 2018-ban bekerült az Év Európai Múzeuma díj 40 jelöltje közé, 2019-ben
pedig az Európai Kastélyszállodák Szövetsége Örökség és Élmény díját érdemelte ki. Minden
évben hatalmas az érdeklődés a Múzeumok Éjszakája iránt, amikor is több ezren látogatnak el
a késő estig nyitva tartó intézményekbe.
A gyulai vár a hazai vidéki múzeumok közül a leglátogatottabbak közé tartozik. Az
érdeklődők 24 kiállítóteremben járhatják végig közel hét évszázad történetét. A vár
kiállításának legutóbbi korszerűsítése – új digitális látványelemek fejlesztése – a Kubinyi
Ágoston Program keretében, a Gyulai Önkormányzat által elnyert 10 millió forintos
támogatás segítségével valósult meg. A gyulai vár 1964 óta a múzeumi funkció mellett a
Gyulai Várszínház otthona is. A színház mára az ország egyik vezető szabadtéri színházává
nőtte ki magát. Kamaraterme ősztől tavaszig igényes művészeti eseményeknek ad otthont. A
Várszínház nézőterének korszerűsítése folyamatban van.
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A Gyulasport Nonprofit Kft. számtalan sportolási lehetőséget kínál Gyula város
lakosságának, valamint hátteret biztosít a sportolók eredményes felkészüléséhez,
versenyeztetéséhez, emellett kiváló színtere az iskolai diák- és szabadidősport
rendezvényeknek is. A Gyulasport NB II-es női felnőtt kézilabdacsapata a dél-kelet régióban
játszik.
A Prohászka Zsolt Városi Tornacsarnok tanítási időszakban délelőtt az iskolai testnevelésnek,
a délutáni órákban pedig diáksport-foglalkozásoknak és edzéseknek ad helyet. A televíziós
közvetítésre is alkalmas fénytechnikai rendszert és a hangosítást 2018-ban korszerűsítették. A
Gyulasport NKft. szervezi és bonyolítja le a városi és körzeti diákolimpiai versenyeket,
emellett sport-, kulturális és egyéb rendezvények (például labdarúgó-tornák, koncertek, bálok,
kiállítások, vásárok és esküvők) számára biztosít helyszínt.
Az Id. Christián László Városi Sporttelep megyei I. osztályú bajnoki labdarúgó-mérkőzések, a
városi labdarúgó-bajnokság, salakmotor, tenisz és számos atlétikai verseny helyszíne.
A Gyulavári Sporttelepen városi nagypályás labdarúgó-mérkőzéseket rendeznek. A
sportlétesítmények – melyeket az elmúlt időszakban több ifjúsági és felnőtt csapat
(labdarúgás, női kézilabda, férfi kézilabda, kosárlabda) vett igénybe – számos sportág
edzőtáborai számára biztosítanak jó feltételeket.
Az utánpótlás-nevelő sportiskolában négy szakosztály működik: atlétika (futó, dobó),
kézilabda, kosárlabda és a labdarúgás, jelenleg 400 sportolóval.
A diáksportban Gyula körzete 17 sportágban versenyez. A Gyulasport NKft. jó kapcsolatot
ápol a város oktatási intézményein és sportszervezetein túl a sportági országos
szakszövetségekkel is. A városban épült fel és működik a Grosics Gyula Katolikus Labdarúgó
Akadémia.
(Forrás: Gyulai Polgármesteri Hivatal Önkormányzati és kulturális osztály)

II/6. Városüzemeltetés
A közterületek gondozását, tisztítását, az önkormányzat városüzemeltetési feladatait a Gyulai
Közüzemi Nonprofit Kft. látja el. A társaság a megközelítőleg 35 hektár területű
önkormányzati tulajdonú erdőterületen felül, közel 80 hektár közterületen gondozza a
zöldfelületeket. A fűnyíráson, parlagfű-mentesítésen túl ápolja a városi virágágyásokat,
valamint az utcai sorfákat is. Gyula közigazgatási területén belül közel 300 km belterületi,
valamint közel 200 km külterületi belvízelvezető csatorna van, továbbá 12 db záportározó, és
9 db belvízátemelő.
A Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. látja el a belterületi önkormányzati utak kezelését, melyek
hossza összesen 143,3 km. A gyalogjárdák és a kerékpárutak kezelése is a társaság feladata. A
gyalogjárdák hossza 230,5 km, a kerékpárutaké pedig 19 km.
Az önkormányzat tulajdonában lévő, összesen 238 db lakás és 43 db üzlethelyiség kezelése,
szükséges felújítása is a társaság feladata. A lakások szociális, garzon, átmeneti, valamint
szolgálati jelleggel kerülnek bérbeadásra.
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A Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. szolgáltatja az ivóvizet, elvezeti és megtisztítja a
keletkező szennyvizet, és szállítja a keletkező települési szilárd és folyékony hulladékot.
A város ivóvízhálózata 22 km nyersvízvezetékből, 205 km elosztóvezetékből és 148 km
bekötővezetékből áll. A városi elosztóhálózat több mint fele – 146 km – azbesztcement-vezeték,
melynek kora zömében 40–50 év. Ezek a vezetékek elöregedtek, falvastagságuk, szilárdságuk
csökkent.
A szennyvízelvezető hálózat 140 km gravitációs gerincvezetékből, 72 km bekötővezetékből
és 28 km nyomóvezetékből áll. Bár a szennyvízcsatornázás közel 100 %-os, a
vezetékhálózatból 34 km azbesztcement, melynek kora bőven húsz év feletti, kb. 16 km
vezeték kora meghaladja a 35 évet. A régi építésű vezetékeknél gyakran nem biztosított a
vízzáróság, a vezetékekbe a csőkötéseknél benőnek a fák gyökerei, melyek dugulást okoznak.
Súlyos probléma még, hogy csapadékos időben a csapadékvíz bejut a rendszerbe, és többlet
üzemeltetési költséget okoz. A szennyvízátemelők, valamint a gerincvezetéken lévő aknák
betonja sok helyen korrodálódott, felújításuk időszerű.
(Forrás: Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft.)

III. TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS
III/1. A 2014 és 2019 közötti gazdasági beruházások adatai
ÖNKORMÁNYZATI
BERUHÁZÁSOK

összértéke 2014–2019-ben

11.676.335.532 Ft

ÖNKORMÁNYZATI
BERUHÁZÁSOKHOZ

elnyert támogatások összértéke
2014–2019-ben

A BÉKÉS MEGYEI KÖZPONTI
KÓRHÁZ

2014–2019-ben megvalósult
gyulai beruházásainak összértéke

12.654.650.000 Ft

A BÉKÉS MEGYEI KÖZPONTI
KÓRHÁZ

beruházásaihoz elnyert
támogatások összértéke 2014–
2019-ben

10.609.850.000 Ft

A KÖRÖS-VIDÉKI VÍZÜGYI
IGAZGATÓSÁG

2014–2019-ben megvalósult
Gyulát érintő beruházásainak
összértéke

11.740.451.656 Ft

A KÖRÖS-VIDÉKI VÍZÜGYI
IGAZGATÓSÁG

Gyulát érintő beruházásaihoz
elnyert támogatások összértéke
2014–2019-ben

11.685.716.033 Ft

9.353.398.564 Ft

(Forrás: Gyula város tájékoztató kiadvány 2014–2019)
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III/2. Elért eredmények
A 2014–2019-es ciklus két legfontosabb eredményének egyike, hogy minden korábbinál több
pályázati forrást sikerült elnyerni a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programból és
más operatív programokból. Ezek nem csak a városfejlesztés, hanem a civil szervezetek
számára is jelentős forrásokat jelentenek. A másik eredmény, hogy a gyulai gazdaság
fejlesztése elindult egy olyan irányba, melynek a végén a város gazdasági önállósága látható.
Ez a turizmus jelentős fejlődésén, illetőleg az Airbus Helicopters leendő gyulai gyárának
felépítésében érhető tetten.
A gyulai gazdaság a rendszerváltozás vesztese volt, az 1990 utáni két évtized alatt leépült a
városban a könnyűipar, a gépipar, összezsugorodott az élelmiszeripar, munkahelyek ezrei
szűntek meg. Jelenleg épp ezért fontosak a pályázatok, mert a nagy cégek által befizetett
adóbevételek hiánya miatt szerények a város saját forrásai. Az a gazdasági fejlődés viszont,
amit a turizmus felfele ívelése, és az Airbus Helicopters megjelenése jelent a város számára,
azt eredményezi, hogy Gyula a saját lábára tud majd állni a jövőben.
Gyula autópályától való távolsága mindig leküzdhetetlen akadályt képezett abban, hogy
innovatív ipari technológia érkezzen a városba. Az M44-es autóút építésének elsődleges célja
az igen forgalmassá vált 44-es főút tehermentesítése, valamint a biztonságos és gyors eljutási
lehetőség megteremtése Békés megye irányába. Az autóút első elkészült szakaszát 2019
októberében adták át a forgalomnak Tiszakürt és Kondoros között. A 62 kilométer hosszú
gyorsforgalmi útszakasz hazai forrásból, zöldmezős beruházásként épült meg. Meghatározó
állami fejlesztés eredményeként az M44-es út legkésőbb 2022-ig eléri Békéscsabát.
M44 Kecskemét – Békéscsaba közötti szakasz megvalósítása

(Forrás: www.dunaaszfalt.hu)
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Az Airbus Helicopters gyárának felépítéséhez a jogi és fizikai feltételeket biztosították,
kialakításra került a megfelelő szabályozási környezet és a cég számára alkalmas terület.
Nagy előny az a tény, hogy nincs a környéken olyan komoly kapacitással rendelkező
multinacionális vállalat, ami elszívná a szükséges munkaerőt. A befektetők ebben a térségben
látták meg azt a helyet, ahol még fellelhető a szakképzett munkaerő, ezen túlmenően a város,
és az általa kínált feltételek elnyerték tetszésüket. Az épített természeti környezet, a parkok,
zöldfelületek és az oktatási-nevelési intézményrendszer mind komoly súllyal estek latba a
döntés meghozatalánál.
III/3. Az elmúlt évtized városfejlesztő tevékenységei
A város terület-felhasználását és infrastruktúra-hálózatának kialakítását a helyi építési
szabályzat (HÉSZ) szabályozási terve határozza meg. A HÉSZ írja elő az építés helyi rendjét,
szabályozza a környezet természeti, táji és épített értékeinek fejlesztését és védelmét.
• Városépítő korszak
Megépült az AquaPalota, miáltal 1984. óta első ízben létesült új fürdőépület a Gyulai
Várfürdőben. Megmentésre került a gyulai húsipar, mely Gyulahús Kft. néven újjászervezve
sorra nyeri a szakmai elismeréseket, és aratja a gazdasági sikereket. Az elhanyagolt Almásykastély felújításával, európai színvonalú kulturális attrakció létesült. A város első közparkja, a
Göndöcs-kert teljes egészében megújításra került, benne a Vigadóval, a Kohán Képtárral és a
kulturális központtal. Megépült a Békés Megyei Központi Kórház XXI. századi színvonalú
műtéti tömbje.
• Természeti értékek védelme, fejlesztése, környezettudatos szemlélet
1884-ben indítványozta Göndöcs Benedek, hogy a Holt-Körös meder helyén népkertet, azaz
közparkot létesítsenek. Ezt az akkori képviselő-testület támogatta, mert „úgy
közegészségügyi, mint szépészeti szempontból” szükségesnek tartotta, a következő év
tavaszán pedig – az akkor már 40 éve szemét- és trágyalerakóhelyként használt – medret
feltöltötték, és hozzáfogtak a népkert fásításához. Azóta a fásítás és virágosítás politikai
rendszerektől függetlenül a gyulai várospolitika szerves része lett, mely a közösség
támogatását élvezi. Ennek a másfél százada érvényesülő szemléletnek az egyik szép
eredménye volt az, amikor 2014-ben az Entente Florale Europe elnevezésű európai
virágosítási versenyen Gyula város arany minősítést nyert.
A 2014-től 2019-ig terjedő időszakban megvalósult városi fásítások (körzeti karbantartási
keretből és egyéb forrásokból): 2014-ben 925 db, 2015-ben 226 db, 2016-ban 203 db, 2017ben 220 db, 2018-ban 424 db, 2019-ben 719 db utcai sorfa.
A városfejlesztési és társadalmi programok elkészítése során jellemzően érvényesül a
környezettudatos szemlélet, ami a gyulai polgárok által elvárt megközelítés is. A jövő egyik
legfontosabb feladata, ennek az értéknek a megóvása és továbbfejlesztése. A legfontosabb
eredmény pedig az a gyönyörű zöld környezet, amely itt található.
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• Zöldhálózati fejlesztések
A település a zöldfelületek, közparkok, közkertek, út- és térfásítások tekintetében igen
kedvező adottságokkal, jó fejlesztési lehetőségekkel rendelkezik. A városban több mint másfél
évszázada lényeges alkotóeleme a helyi politikának a zöld gondolat. Az elmúlt évtizedben is
évről évre öntözőrendszerek kiépítése mellett gyarapodott a város növényállománya, növelve
a zöldfelületeket. A település klímáját a város körüli erdők is nagymértékben javítják. Gyula
városához összesen 23.416 ha külterület tartozik, melyből 4.253 ha – a gyulai külterület
majdnem ötöde – erdő.
A gyulai erdőterületek növelésében az önkormányzat is aktívan részt vett. A város északi és
keleti része megfelelően erdősített, ezek az erdők védik a várost, szűrik a levegőt, ellátják
Gyulát friss levegővel. A város déli és nyugati részein is vannak erdők, mely területeken
tovább tervezik növelni a fásított terület nagyságát annak érdekében, hogy a város körül egy
zöld gyűrű jöjjön létre. 2011-ben és 2015-ben összesen 10,6 hektáron tölgyerdőt telepítettek a
Kálvária-domb mögötti önkormányzati területen. A képviselő-testület döntése értelmében az
Eleki út melletti szennyvíztelep területén további 3,5 ha tölgyes erdőt telepítését tervezik.
Gyula Város Önkormányzata a Kálvária-domb mögött 29,5 ha nagyságú földterülettel
rendelkezik. Az elkövetkező években újabb erdők telepítésére kerül sor.
• Energetikai korszerűsítés
Energetikai korszerűsítés történt Gyula város közintézményeinél és az önkormányzati
gazdasági társaságoknál, ezzel hozzájárulva Magyarország szén-dioxid-kibocsátásának
csökkentéséhez. 2015-ben az Erkel Ferenc Művelődési Központ épületén, 2016-ban az Erkel
Ferenc Gimnázium tetőszerkezetén, 2017-ben a Madaras Kollégium tetején, 2019-ben a
Szivárvány Napközi Otthon, a Mogyoróssy János Városi Könyvtár, a Gyulai Közüzemi
Nonprofit Kft. és a Gyulai Tankerületi Központ épületén, valamint a Városháza udvarában
építettek ki napelemes kiserőművet. Tovább folytatódott a megújuló energiára épülő fűtési
rendszerek kiépítése: a Közüzemi Nonprofit Kft. székházában vízhőszivattyús rendszer, a
Szivárvány Napközi Otthonban és a Béke sugárúti vállalkozói inkubátorházban
léghőszivattyús rendszert telepítettek. Az elmúlt évtizedben megvalósított energetikai
korszerűsítések elismeréseként a város Energiahatékony Önkormányzat díjat kapott. Ez a
munka is tovább folytatódik.
• Klímastratégia
A kutatások szerint a klímavédelem területén a beavatkozás egyik leghatékonyabb szintjét a
települések, az önkormányzatok jelentik. A kihívások, az ökológiai lábnyom csökkentése, a
lakosságot veszélyeztető extrém időjárási helyzetek kivédésének fontos színterét jelentik a
városok és községek. Gyulán rendszeresen megrendezésre kerül az Európai Mobilitási Hét és
Autómentes Nap, melynek célja a helyi szemléletformálás annak érdekében, hogy a lakosság
a gépkocsi használata helyett a kerékpározást, a gyaloglást, vagy közösségi közlekedést
válassza.
A város 16 millió forint támogatást nyert azon a pályázaton, melynek célja a város
klímastratégiájának kidolgozása, és a klímatudatosságot erősítő, szemléletformáló
rendezvények szervezése.
2020 februárjában helyi civil szervezetek, vállalkozások,
intézmények, szakemberek, fiatalok és nyugdíjasok bevonásával megkezdődött a helyi
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klímastratégia összeállítása. Az elkészülő dokumentum tartalmazza majd azt is, hogy mely
társadalmi rétegekhez milyen konkrét információkat kell eljuttatni a szemléletformálás
érdekében az elkövetkezendő 10–30 évben. A szemléletformálás nem csak hosszú távú
intézkedésekben nyilvánul majd meg. A következő egy évben számos ilyen jellegű
rendezvényt tartanak, hogy elérjék a lakosság különböző rétegeit. Lesz program óvodások
számára, akik különösen fogékonyak, és akár a szüleik figyelmét is felhívhatják fontos
dolgokra. Az iskolákban tanulmányi versenyeket szerveznek, és városi eseményeket is
tartanak, ahol megszólítják a lakosságot.
A 2030-ig szóló, 2050-ig kitekintést engedő klímastratégia várhatóan 2021 tavaszára készül
el, meghatározza a városfejlesztés, a várospolitika alapelveit, és konkrét intézkedéseket is
tartalmaz majd.
• Turisztikai fejlesztések
A város turisztikai vonzerejét a gyógyforrások mellett a város gazdag történelmi múltja,
hangulata, a vár, a műemlékek és nem kis mértékben a XIX. században és a XX. század elején
kiépített utcák, épületek, az ezek alkotta térfalak, parkok, sétányok adják. A természeti értékek
nem csak a gyulaiak életminőségét javítják, de Gyula turisztikai vonzerejének is meghatározó
elemét képezik. 2015-ben renoválásra került a Százéves Cukrászda homlokzata, 2017-ben a
ferences romkert, valamint az Élővíz-csatorna mentén 7 db csónakkikötő felújítása történt
meg. E téren is tovább erősödött a város 2019-ben a Szent Miklós Park rehabilitációjával. A
turisztikai fejlesztések más területen is folytatódtak. Elkezdődött az Almásy-kastély
kiskastély-szárnyának rekonstrukciója, és elkészült a Gyula–Városerdő kerékpárút. A fejlődés
nem áll meg, hiszen a Gyulai Várfürdő további fejlesztésére 2,5 milliárd forint támogatásban
részesül.
Az elmúlt évtizedben nem csak az önkormányzat valósított meg turisztikai célú
beruházásokat, hanem a magánszféra is. Szinte valamennyi gyulai szálloda megújult,
fejlesztette szolgáltatásait. Romjaiból újjáéledt a Komló Hotel, új apartmanok, panziók
épültek. Új, minőségi éttermek nyíltak a városban. Mindeközben jó együttműködés alakult ki
az önkormányzat és a turisztikai szektor szereplői között. Az eredmények számokban is
világosan láthatók: tíz év alatt duplájára nőtt a városban évente eltöltött vendégéjszakák
száma, az idegenforgalmi adóbevétel pedig 2010-ben 56 millió forint volt, míg 2019-ben már
meghaladta a 180 millió forintot. Mindehhez szakmai elismerések is társultak. Figyelemre
méltó, hogy a Dining Guide TOP 100 Étteremkalauz többször is a TOP 10 vidéki cukrászda
közé választotta hazánk második legrégebbi cukrászdáját, a Százéves Cukrászdát. A Gyulai
Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezetője a legrangosabb turisztikai szakmai elismerést, a Kőrösi
Csoma Sándor-nagydíjat érdemelte ki. A Turizmus Kft. által összeállított, 2014 óta évente
egyszer megjelenő TOP 50 Az év 50 legbefolyásosabb személye a magyar turizmusban
exkluzív kiadvány oldalain a szakma kiválóságai – közöttük a gyulai TDM-szervezet vezetője
– mellett feltüntetésre kerülnek azok a vidéki polgármesterek is, akik kiemelten kezelik
településük turizmusát. A TOP 10 városvezető között szerepel Gyula polgármestere is.
2019-ben a termálfürdővel rendelkező települések TOP 10-es listáján, – a kereskedelmi
szálláshelyeken eltöltött belföldi vendégéjszakák számát tekintve – Gyula volt a negyedik
legnépszerűbb település. A Központi Statisztikai Hivatal nemrégiben közzétett adatai alapján
összeállított lista kizárólag a kereskedelmi szálláshelyeken eltöltött vendégéjszakák számát
veszi figyelembe, a magánszálláshelyek adatait nem tartalmazza. Gyula, – több mint 425 ezer
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vendégéjszakájával – a külföldi és belföldi vendégforgalmat is figyelembe véve a hatodik
lett, maga mögé utasítva Visegrádot, Harkányt, Egerszalókot és Cserkeszőlőt. A külföldi
vendégforgalom alapján Hévíz, Bük és Hajdúszoboszló volt a legnépszerűbb termálfürdővel
rendelkező település, ebben a kategóriában Gyula a nyolcadik helyen végzett a listán.
(https://termalonline.hu/termal-hirek/termalvizbol-elo-telepulesek-toplistaja-2019)

• Szociális szolgáltatások területe
A fejlesztések természetesen nemcsak a turizmus területét érintették. 2019 januárjában került
átadásra a felújított és kétszeresére növelt Szivárvány Napközi Otthon, amely a megyében
egyedülálló, korszerű terápiás eszközökkel segíti a fogyatékossággal élő felnőtt ellátottak
rehabilitációját. A sérült emberekért végzett munka eredményei között ez is hozzájárult ahhoz,
hogy a Fogyatékos Emberek Szervezeteinek Tanácsa az önkormányzatnak ítélte a Befogadó
Magyar Település díjat.
2019 februárjában felavatásra került a Törökzugi Bölcsőde korszerűsített és bővített épülete.
Az év során megújult a Törökzugi Óvoda és a Gyulavári Óvoda, a Galbácskerti Óvoda
épülete pedig nem csak korszerűsítésre, hanem bővítetésre is került. Évtizedek óta várt ünnepi
esemény volt a Békés Megyei Központi Kórház új gyermekosztályának az átadása, amely
szép és modern feltételeket teremtett az ott dolgozóknak, valamint a kis betegeknek és
szüleiknek egyaránt.
Elkészült a Temesvári úti bicikliút-rekonstrukció, és az iskolakezdésre átadásra került a Béke
sugárúti körforgalom. Kegyelettel adózva az I. világháború hősei és áldozatai előtt, a
katolikus és a református egyházzal összehangolt munkával megújultak a világháborús
katonasírok.
Ezen beruházások mind pályázati támogatásokból valósultak meg. A jövő egyik stratégiai
célkitűzése – a környezettudatos fejlesztéspolitika mellett, azzal szigorú összhangban – a
helyi gazdaság jelentős fejlesztése annak érdekében, hogy a jövőben a város egyre kevésbé
legyen rászorulva a pályázati támogatásokra.
• Gazdaság- és vállalkozásfejlesztés
A 2010. év súlyos gazdasági válság közepén találta Magyarországot. A kormány kiváló
gazdaságpolitikájának köszönhetően a magyar gazdaság legyűrte a megoldhatatlannak tűnő
problémákat. Ennek eredménye a gyulai gazdaságon is látszik. Az iparűzési adóbevétel 2010ben 570 millió forint volt, 2019-ben pedig már meghaladta az egymilliárd forintot. A 2019.
évi adóbevétel 1 milliárd 60 millió forint volt, ami az előző évhez képest 11%-os növekedés.
Ez a két szám jól mutatja a gyulai gazdaság erősödését az elmúlt évtizedben. Tiszteletet
érdemelnek a gyulai vállalkozások, amelyek talpon tudtak maradni a válság éveiben, majd
képesek voltak fejleszteni, növekedni, így adóbefizetéseikkel hozzájárulnak a város
közszolgáltatásainak biztosításához és a közcélú fejlesztések önerejéhez.
Alapvető cél a helyi gazdaság további erősítése, elsősorban a jelenleg is a városban működő,
további fejlődésüket tervező, beruházásokat megvalósító vállalkozások céljainak támogatása,
valamint a munkahelyteremtést eredményező újabb befektetők, beruházások városba vonzása
a megfelelő infrastruktúrával ellátott ipari területek további kialakításával, az ügyintézés
megkönnyítésével, vállalkozásbarát önkormányzat működtetésével.
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Az önkormányzati és egyéb támogatásból megvalósuló beruházások közvetetten
hozzájárulnak a helyi gazdaság élénkítéséhez. Közvetlen a hatásuk akkor, ha helyi
vállalkozások valósítják meg ezen fejlesztéseket, melyre a jövőben is törekedni kell.
A helyi vállalkozások köréből kerül ki a legnagyobb adófizető, a Gyulahús Kft., melynek
felszámolását széles körű összefogással sikerült megakadályozni, amikor a gyulai nagyüzemi
húsipar évszázados tradíciója 2013-ban újjászervezésre került. Ebben mind a húsipari szakma,
mind a kormány partner volt. A termelés, a munkahelyek és a tradíció megmentése érdekében
az önkormányzat hosszú távú befektetésként tekint a Gyulahúsra, és nyereségének jelentős
részét visszaforgatja a cégbe, megőrizve ezzel a több mint 300 dolgozó munkahelyét. A gyulai
kolbász, mint a hagyományos ízvilágot megjelenítő élelmiszer, 2013-ban lett hungarikum.
2019-ben újabb szakmai elismerések öregbítették a gyulai húsipar hírnevét. A mangalica
termékek Brüsszelben aranycsillagokat kaptak, a darabos sertésmájas sültpaprika ízesítéssel
Érték És Minőség Díjban részesült, a Gyulai márka kilencedik alkalommal kapta meg a
Magyar Brands-díjat, illetve kiérdemelte a Superbrands-díjat is.
További cél, hogy a városban újabb iparágak jelenjenek meg, új munkahelyeket teremtő,
ugyanakkor nem környezetszennyező beruházást vonzva Gyulára. Magas hozzáadott értékű,
fejlett ipari technológiával termelő ágazatokra van szükség, melyek magas szintű
felkészültséget és szakmai tudást igényelnek a dolgozóiktól, és meg is fizetik azt. Az ilyen
gazdaság képes növelni a város megtartóerejét, az ilyen ágazatok csábítják vissza a tehetséges
gyulai fiatalokat, és vonzzák Gyulára más településekről a képzett munkaerőt. Az ilyen
ágazatok képesek magas jövedelmet biztosítani a dolgozóknak.
2018 novemberében sikerült tárgyalóasztalhoz ülni a világ egyik vezető légijármű-ipari
cégének, az Airbus Helicopters vállalatnak a képviselőivel. A kormány és az Airbus közötti
megállapodás eredményeként Magyarországon építik fel legújabb, a helikopterek dinamikus
rendszereihez szükséges precíziós alkatrészeket gyártó üzemüket. Az új gyár Gyulán épül fel,
mely egy új korszakot indít el a városban. Megjelenik egy olyan ipari technológia, amely a
világon a legfejlettebbek közé tartozik. A tapasztalatok szerint az ilyen beruházást újabb és
újabb gazdaságfejlesztési beruházások követik. A gyár építése mellett elindul a szakképzés,
tehát a szakember-utánpótlás is biztosított lesz. E folyamatnak köszönhetően a következő
évtizedben jelentősen növekedni fog a város adóbevétele és az emberek jövedelme. A
fiataloknak több oka és több lehetősége lesz Gyulán maradni.
III/4. Civil élet
A város közösségi életében jelentős szerepet játszanak a civil szervezetek. Gyulán virágzik a
civil élet – ez egyértelműen kitűnik a szervezetek számából és a végzett munka minőségéből
is. A sikerekhez és a fejlődéshez nélkülözhetetlen a civil szervezetek partnersége. A városban
295 bejegyzett civil szervezet tevékenykedik a kultúra, a sport, a szociális szektor, az
egészségügy és az oktatás területén. Az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési
Rendszerben jelentős részük regisztrált.
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A LEADER-program keretében a civil szervezetek, vállalkozások és települési
önkormányzatok támogatására nyílt lehetőség. Az általuk megvalósítani kívánt
projekteknek köszönhetően növekszik a vállalkozások versenyképessége, új
munkahelyek jönnek létre, növekszik a térségben eltöltött vendégéjszakák, valamint a
turisztikai attrakciók száma.
A gyulai CLLD-program (Community-led Local Development) célja a helyi
viszonyok javítása, az itt élők elégedettségének növelése, az elvándorlásra ösztönző
tényezők csökkentése, az itt maradásra vagy visszatérésre csábító fejlesztések
megvalósítása, valamint a közösségi és kulturális élet további erősítése. A 2016-tól
2020 végéig tartó program során összesen 340 millió forint áll rendelkezésre az alulról
épülő helyi kezdeményezések támogatására. A pályázók között egyesületek,
alapítványok, egyházak, oktatási-nevelési intézmények és nonprofit cégek egyaránt
megtalálhatóak.
A „Humánszolgáltatások fejlesztése a kelet-békési térségben” nevet viselő program
498 millió forint európai uniós támogatás segítségével valósul meg. A Gyulai járás
teljes területére, így Gyula és Elek városaira, Lőkösháza községre, valamint
Kétegyháza nagyközségre, illetve a Békéscsabai járásban található Doboz
nagyközségre kiterjedő projekt célja a közszolgáltatások kapacitásainak és
szolgáltatáspalettájának bővítése. A program keretében szakemberek számára
ösztöndíjprogram bevezetésével kerül sor az intézmények feladatellátásának minőségi
fejlesztésére, új szolgáltatások és mentorközpontok kialakítására.
2018 márciusában egyedülálló program indult Gyulán „Közös érték az egészség”
címmel, mely az egészségnevelést helyezi a középpontba. A program keretében
életminőségre és egészségi állapotra vonatkozó felméréseket végeznek,
egészségmegtartással kapcsolatos előadásokat, interaktív csoportos foglalkozásokat és
prevenciós programokat tartanak óvodás- és iskoláskorú gyermekek, illetve felnőttek
számára.
2018-ban indult útjára a város teljes területére vonatkozó Virágos Gyula Közösségi
Akció nevet viselő program a helyi lakosság bevonásával.
2019 májusában a 28. Erkel Diákünnepeken 24 település 783 regisztrált diákja vett
részt. A megújuló fesztivál összesen mintegy ezer fiatalt aktivizált a résztvevőkkel és a
szervezőcsapatban szerepet vállaló diákokkal együtt.
2019-ben ötödik alkalommal került megrendezésre a Sérült Fiatalok Megyei
Találkozója. A több száz fiatalt megmozgató találkozó elsőként 2015-ben került
lebonyolításra, azzal a céllal, hogy összefogja és összehozza a megyében működő,
fogyatékossággal foglalkozó, sérült fiatalokat, embereket ellátó intézményeket, civil
szervezeteket.
(Forrás: Gyula város tájékoztató kiadvány 2014–2019)

Gyula a hazai románság központja, ugyanakkor a német nemzetiségi hagyományok
továbbélése is egyre erőteljesebb a városban. Ezek a nemzetiségi közösségek és a nagyon sok
civil szervezet – melyek számára Civil Szolgáltató Központot tart fenn az Önkormányzat –
tovább erősítik a városra mindig is jellemző erős lokálpatriotizmust.
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III/5. Elismerések
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2014. évi Európai Virágos Városok és Falvak versenyében Magyarország
képviselete.
2015-ben és 2016-ban Kerékpárosbarát Település Díjat kapott Gyula Város
Önkormányzata a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumtól. Az önkormányzatnak régóta
fontos célkitűzése az alternatív közlekedés, azon belül a kerékpározás népszerűsítése
és fejlesztése.
Az elmúlt tíz év környezetszépítési munkájának elismeréseként 2018-ban Aranyfa
díjat kapott a város a Virágos Magyarország környezetszépítő verseny
eredményhirdetésén.
2018-ban az önkormányzat kiérdemelte a Tehetségbarát Önkormányzat címet annak
köszönhetően, hogy jó példával jár elöl a tehetséggondozás terén, és a kötelező
feladatain túl is hoz intézkedéseket, vezet be programokat a tehetséges fiatalok
támogatására. Három ösztöndíj is segíti a gyulai fiatalokat: a Bursa Hungarica a
felsőoktatásban tanuló, szociálisan hátrányos helyzetű fiatalok számára nyújt
támogatást, a Bay Zoltán-ösztöndíjat és az Erkel Ferenc Művészeti Ösztöndíjat pedig
kifejezetten tehetséggondozási céllal hívták életre.
2019-ben Befogadó Magyar Település címet nyert a város. Ezt a díjat a Fogyatékos
Emberek Szervezeteinek Tanácsa ítélte oda az önkormányzatnak az
esélyegyenlőségért végzett munkáért és a fogyatékosággal élő emberekért dolgozó
civil szervezetekkel ápolt partneri viszony miatt.
2019-ben az Energiahatékony Önkormányzat címet is kiérdemelte a település,
köszönhetően környezettudatos beruházásainak. A Virtuális Erőmű Program, melynek
keretében e díjat is átadják, a hazai önkormányzatok, vállalkozások, intézmények és
iskolák energiahatékonysági megtakarításait és megújulóenergia-termelését gyűjti
2011 óta, és a legjobb három uniós energiahatékonysági program egyike.

III/6. Városfejlesztési stratégia
A városfejlesztési stratégia lényegében az alábbi célok köré szerveződik:
1) a város bevételeinek adóemelés nélküli növelése,
2) a város üzemeltetési kiadásainak csökkentése,
3) a minőség fejlesztése minden területen (környezet, városkép, oktatás, kultúra,
szolgáltatás, szállás, vendéglátás, stb.).
Előbbi akkor lehetséges, ha fejlődik a gyulai gazdaság. Ez esetben a város gazdasági szereplői
több bevételből több adót fizetnek. Ezért jelentős az Airbus Helicopters megjelenése, mert
nagyon fontos adófizetője lesz ennek a városnak, és ezért bírt sorsfordító jelentőséggel a
gyulai húsipar megmentése is. A Gyulahús Kft. ma a város legnagyobb adófizetője.
A gazdaság fejlődéséhez elengedhetetlen a korszerű oktatási-nevelési intézményrendszer
megléte is. A modern köznevelési intézmények megtartóerővel bírnak, hozzájárulnak ahhoz,
hogy a fiatal családosok Gyulán maradjanak, hiszen láthatják, hogy itt jó körülmények között
tudják iskoláztatni gyermeküket, és ideálishoz közeli környezet – értve ezalatt a város tágabb
intézményrendszerét és adottságait – áll rendelkezésükre a gyermekneveléshez. A köznevelési
intézmények megújítása tehát a hosszú távú gondolkodás egyik stratégiai jelentőségű eleme.
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Ugyanebbe a körbe tartozik a települési infrastruktúra fejlesztése is, értve ezalatt például a
csapadékvíz- és belvízelvezető rendszerek fejlesztését és rehabilitációját, az utak, a
kerékpárutak és járdák építését, felújítását. Ezeken a területeken – bár kétségtelen, hogy
jelentős lépések történtek –, még további fejlesztésekre lesz szükség.
A városüzemeltetési költségek csökkentése érdekében számos energetikai korszerűsítés
valósult meg: napelemes rendszerek telepítése, geotermikus és más, megújuló
energiaforrásokon alapuló fűtési rendszerek kiépítetése a város középületeiben. Ez utóbbi
fejlesztések a környezetvédelem szempontjából is rendkívül fontosak.
(Forrás: Gyula város tájékoztató kiadvány 2014-2019)
IV. GYULA VÁROS GAZDASÁGI HELYZETE
IV/1. Az önkormányzat működésének gazdasági alapjai
Az Mötv. 2. § (2) bekezdése szerint a helyi önkormányzás a helyi közügyekben demokratikus
módon, széleskörű nyilvánosságot teremtve kifejezi és megvalósítja a helyi közakaratot. A
törvény 4. §-a alapján a helyi közügyek alapvetően a lakosság közszolgáltatásokkal való
ellátásához, valamint a helyi önkormányzás és a lakossággal való együttműködés szervezeti,
személyi és anyagi feltételeinek megteremtéséhez kapcsolódnak. A 106. § (1)–(2) bekezdése
szerint az önkormányzatok saját bevétele a helyi adók, saját tevékenységből, vállalkozásból és
az önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevétel, nyereség, osztalék, kamat és
bérleti díj, átvett pénzeszközök, a törvény alapján az önkormányzatot megillető illeték, bírság,
díj, az önkormányzat és intézményei egyéb sajátos bevételei. A helyi önkormányzat vagyona a
tulajdonából és a helyi önkormányzatot megillető vagyoni értékű jogokból áll, amelyek az
önkormányzati feladatok és célok ellátását szolgálják. A helyi önkormányzat gazdálkodásának
alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el a törvényben meghatározott
kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait.
A Gyulai Önkormányzat bevételeinek nagy része az átengedett központi adókból, normatív
támogatásból és normatív állami hozzájárulásból tevődik össze. A helyi adók szerepe is
jelentős, és annak ellenére, hogy a helyi adó mértéke, százaléka nem változott az utóbbi
években, a befizetett adó összege mégis nőtt, folyamatosan emelkedő tendenciát mutat. A
költségvetés egyensúlyban van, ami nemcsak a korábbi állami adósságkonszolidációnak,
hanem a helyi szervezetfejlesztéseknek és az utóbbi évek fegyelmezett és tudatos
gazdálkodásának is köszönhető.
IV/2. Az önkormányzat pénzügyi helyzete, gazdálkodása
A 2013–2014. években lezajlott adósságkonszolidáció következtében összesen 3.423.367.925
Ft hitel- és kötvényállományt vállalt át a kormány. Ezt követően kiegyensúlyozottá vált az
önkormányzat gazdálkodása. Az önkormányzat költségvetései hiányt nem tartalmaznak,
egyensúly van a bevételek és a kiadások alakulásában, működési hitel nélkül, saját és az
állami költségvetés által biztosított bevételeiből gazdálkodik. Az önkormányzat jelentős
tartalékkal rendelkezik, a megtakarítás összege 607.664.715 Ft, ennek ellenére időszakonkénti
likviditási problémái vannak.
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A 2017. évben 300 millió Ft fejlesztési hitelt vett fel az önkormányzat az utak, járdák
fejlesztése céljából, a 2019. évben szintén 300 millió Ft fejlesztési hitel felvételére kapott
kormányengedélyt, melyből a Törökzugi és Galbácskerti Óvodák, illetve az Almásy-kastély
kiskastély-szárnyának fejlesztéséhez biztosított önerőt.
Az önkormányzat vagyona évről évre növekszik a pályázatok keretein belül megvalósult
jelentős beruházásoknak, fejlesztéseknek köszönhetően, illetve a Magyar Nemzeti
Vagyonkezelő Zrt.-től átvett ingatlanok (alispáni lak, Almásy-kastély, mentorház) értékeiből
adódóan.
A helyi adóból származó bevételek minden évben emelkednek, mely a vállalkozások
hatékony gazdálkodására és a lakosság fizetőképességének növekedésére vezethető vissza.
Az önként vállalt feladatok az önkormányzat költségvetésének jelentős részét, 55–60%-át
teszik ki.
A részben vagy egészben önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok gazdálkodása
is kiegyensúlyozott, a versenyszférában működő gazdasági társaságok, mint a Gyulai
Várfürdő Kft. és a Gyulahús Kft. nyereségesek.
(Forrás: Gyulai Polgármesteri Hivatal Pénzügyi osztály)

IV/3. Foglalkoztatottság
A 2014 és 2019 közötti időszakot vizsgálva megállapítható, hogy az aktív (munkavállalási)
korú népesség száma (15–64 éves férfiak és 15–64 éves nők száma) 2014 decemberétől
folyamatos csökkenést mutat. A nyilvántartásban szereplő álláskeresők száma hasonló
tendenciát mutat, a 2018-as év kivételével, amikor kb. 10 %-os növekedés volt tapasztalható.
A relatív mutatók számának alakulásában hasonló tendencia érvényesül. Összességében
elmondható, hogy 2019. december 20-i állapot szerint a nyilvántartott álláskeresők az aktív
(munkavállalási) korú népesség számához viszonyított relatív aránya: 2,48%. Az ún. relatív
mutató Békés megyében 4,56%, országosan pedig 3,50%. Gyulán tehát az országos átlagnál
kedvezőbb a helyzet.
Nyilvántartott álláskeresők száma Gyulán
Időpont

Nyilvántartott össz. fő

Munkav. korú
népesség fő*

Relatív
mutató** %

Arányszám***

2019.12.20.

505

20361

2,48

0,71

2018.12.20.

561

20732

2,71

0,76

2017.12.20.

504

20999

2,40

0,64

2016.12.20.

570

21349

2,67

0,67

2015.12.20.

661

21713

3,04

0,62

2014.12.20.

747

21963

3,40

0,60
(Forrás: https://nfsz.munka.hu)

* Munkavállalási korú népesség fő - a KSH népszámlási ill. népességnyilvántartási adatai az előző év január 1-i
állapot szerint. (15-64 éves férfiak és 15-64 éves nők száma)
** Relatív mutató - a nyilvántartott álláskeresők a munkavállalási korú népesség %-ában
*** Arányszám - a relatív mutatónak az országos relatív mutatóhoz viszonyított aránya
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(Forrás: https://nfsz.munka.hu)

IV/4. Vendégforgalom
Gyula kulturális és turisztikai jelentősége országos, sőt nemzetközi jelentőségű, mely
mindenekelőtt az idegenforgalom területén mutatkozik meg. A város – megteremtve annak
intézmény- és feltételrendszerét –, kiterjedt és intenzíven működő külkapcsolati hálózattal
rendelkezik (testvérvárosok, nemzetközi szervezetek, turisztikai partnerségek).
A turizmusban érdekelt feleket az önkormányzattól kezdve a szállodákon át az egyéb
turisztikai szolgáltatókig a Gyulai Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezet fogja
össze. A rendszer sikeres működését igazolják az elmúlt években elért eredmények, amelyhez
az önkormányzat és a magánszektor turisztikai célú beruházásai, valamint a partnerek – Gyula
Város Önkormányzata, az önkormányzati cégek, a vállalkozások és a helyi lakosok – egyaránt
hozzájárultak.
Mivel a turizmus fontos szerepet tölt be Gyula életében, az önkormányzat kiemelten
támogatja az ágazatot. Képviselő-testületi döntés született arról, hogy a Gyulai Turisztikai
Nonprofit Kft. és a Békéscsabai Turisztikai Egyesület Gyula–Békéscsaba Térségi
Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezet néven hoz létre szövetséget. A két
településnek együttműködési keretrendszert kell kialakítania annak érdekében, hogy a Magyar
Turisztikai Ügynökség kiemelt turisztikai fejlesztési területté nyilvánítsa a Gyula és
Békéscsaba alkotta térséget. A turisztikai térségi cím további forrásokkal, kiemelt státusszal
jár. Minden olyan beruházás, amely komfortosabbá, élhetőbbé teszi a települést, és amelyik a
városkép javítását eredményezi, közvetetten kihat a turizmusra is. Az önkormányzat egyes
intézményeivel, gazdasági társaságaival közvetlenül vesz részt a turizmus formálásában
(Gyulai Turisztikai Nonprofit Kft., Gyulai Várszínház Nonprofit Kft., Erkel Ferenc Kulturális
Központ és Múzeum Nonprofit Kft., Gyulai Várfürdő Kft.)
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Az eredményeket tekintve Gyula, a történelmi fürdőváros megerősítette pozícióját a
turisztikai piacon. 2019-ben a városban 513 db szálláshely működött, melynek döntő többsége
ún. magánszálláshely. A vendégelégedettség-mérések eredményeiből évről évre kiderül, hogy
nagyon jó a megítélése a turisták körében, a vendégek elégedetten távoznak a városból.

Vendégéjszakák száma Gyulán

(Forrás: Gyulai Polgármesteri Hivatal Adócsoport)

A vendégéjszakák számát tekintve 2014-től 2018-ig folyamatos növekedés volt tapasztalható.
2019-ben minimálisan csökkent ugyan a vendégéjszakák száma az előző évhez viszonyítva,
de az összes vendégéjszakán belül az idegenforgalmi adóköteles éjszakák száma az előző év
azonos időszakához képest növekedett, míg az adómenteseké csökkent. Összességében tehát a
bevételre nem volt negatív hatással a változás, mivel a vendégéjszakák számának csökkenése
az idegenforgalmi adó menteseknél tapasztalható. Megfigyelhető az a tendencia is, hogy
megnövekedett az egynapos turisták száma, akik a környékről, illetve Románia Gyulához
közeli településeiről keresik fel a várost.

Idegenforgalmi adó
190 000 000

169754363

174837569

2017.

2018.

183797684

143845562

142 500 000
107238933

105118910

2014.

2015.

95 000 000

47 500 000

0

2016.

2019.

(Forrás: Gyulai Polgármesteri Hivatal Adócsoport)
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Az idegenforgalmi adó bevétel összegében 2014-től 2019-ig folyamatos növekedés
tapasztalható, melynek alakulásában jelentős szerepe van a megnövekedett vendégéjszakák
számának. A bevétel növekedése másrészt az ellenőrzéseknek és a helyi adó behajtási
tevékenységnek tudható be, melyek keretében helyszíni ellenőrzést és bevallás utólagos
ellenőrzés végzésére került sor. Az e fajta ellenőrzésekkel az adóhatóság célja, hogy
megelőzze a jövőbeli szabálytalanságokat. A bevallás utólagos ellenőrzése során a
vendégkönyv, a számlák és az adócsoport nyilvántartása kerül összevetésre.
IV/5. Kereskedelmi ügyintézés, engedélyezési eljárások
A Gyulai Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztályának nyilvántartása alapján az elmúlt
három év adatait vizsgálva látható, hogy a kereskedelmi üzletek száma, valamint az ipari
telephelyek száma évről évre folyamatosan növekszik a városban.
A szálláshelyek számának döntő többsége 2017-ben ún. egyéb szálláshely volt. Év végén –
egy pályázatnak köszönhetően – megszaporodott az egyéb szálláshelyből panzió rendeltetésbe
történő váltás. 2018-ban 446 db, többségében ún. egyéb szálláshely, míg 2019-ben már 513
db, többségében magánszálláshely működött Gyulán. 2019 júniusától többször jelentősen
módosult a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a
szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X.20.) Korm.
rendelet. A változás jelentős új kötelezettségeket ró a szállásadókra, illetve a nyilvántartó és
ellenőrző hatóságra, a jegyzőre is. A jogszabály értelmében éves ellenőrzési tervet kell
készítenie a jegyzőnek, több adatszolgáltatást teljesítenie az új szerv, a Nemzeti Turisztikai
Adatszolgáltató Központ felé. A szálláshelyet üzemeltetőknek tájékoztató fórumon tartottak
előadást, mintegy 150 fő részvételével, illetve kiemelten segítették őket a kötelezettségeik
teljesítésében.

Kereskedelmi ügyintézés
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Szálláshelyek száma
(Forrás: Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztály)
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IV/6. Adópolitikai célkitűzések
A Mötv. a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó
helyi önkormányzati feladatok közé sorolja – többek között – a helyi adóval kapcsolatos
feladatokat. A helyi önkormányzat adóztatási tevékenységét a helyi adókról szóló 1990. évi C.
törvény (a továbbiakban: Htv.) alapján és keretei között megalkotott helyi rendelet alapján
végezheti. Az adózási eljárás kérdéseit – 2018. január 1-től – az adózás rendjéről szóló 2017.
évi CL. törvény, az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény, valamint az
adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet
szabályozza.
Az önkormányzat kizárólagos joga, hogy a Htv.-ben meghatározott adóalanyok és adótárgyak
tekintetében, helyi adókat vagy azok valamelyikét bevezesse, a már bevezetett helyi adót
módosítsa, vagy hatályon kívül helyezze. Gyula Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a központi jogszabály alapján megalkotta az új, egységes helyi adókról szóló
52/2012. (XII. 15.) önkormányzati rendeletét. A rendeletalkotás során mérlegelve a
vállalkozások és magánszemélyek teherbíró képességét, valamint a törvényi adómaximumok
értékét, bevezetésre kerültek a vagyoni típusú (építmény), a kommunális jellegű
(magánszemélyek kommunális adója, idegenforgalmi adó) adók és a helyi iparűzési adó.
A helyi iparűzési adóbevétel összegének alakulása a 2014–2019. évi önkormányzati
ciklusban

(Forrás: Gyulai Polgármesteri Hivatal Adócsoport)

Az adóbevételen belül a helyi iparűzési adó (71 %) a legmeghatározóbb adónem és éppen
ezért az adónemben elért bevétel nagymértékben befolyásolja az összes bevétel alakulását is.
A 2019. évben az iparűzési adóbevétel először haladta meg az 1 milliárd forintot –
1.060.630.000 Ft-ban realizálódott –, mely 120.630.000 Ft-tal haladta meg a tervszámot. A
kiemelkedő nagyságú bevétel elérésében közrejátszott a vállalkozások hatékony
gazdálkodása, az ellenőrzés hatékonysága, illetve a vállalkozói szintű adóalap 1.000.000 Ft-ra
való csökkentése.
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A vállalkozások eredményesebb működésére utal, hogy a vállalkozások számában számottevő
változás nem volt, viszont az általuk bevallott és befizetett helyi iparűzési adó nagymértékben
emelkedett.
A helyi adóztatás fő célja, hogy az önkormányzatnak olyan forrásai legyenek, amelyek
finanszírozzák az önkormányzatok kötelező és önként vállalt feladatait, folyamatos,
kiegészítő jellegű bevételként jelenjenek meg, finanszírozzák az önkormányzatok
szolgáltatásait. Az önkormányzati adóhatóság látja el az önkormányzat és hivatal
működéséhez szükséges saját források jelentős részének beszedését, egyben más, az állam
által az önkormányzatokhoz telepített hatósági feladatokat is végez, mint pl. gépjárművek
adóztatása, adók módjára behajtandó köztartozások behajtása.
Gyula Város Önkormányzata 2019 márciusában csatlakozott az ASP-rendszerhez, az
önkormányzatok számára kötelezően alkalmazandó elektronikus ügyintézési felülethez, azon
belül is a helyi adó szakrendszerhez. Az ASP-modell lényege, hogy az adózók/felhasználók
egy böngészőprogram segítségével az interneten keresztül vehetik igénybe a
szolgáltatóközponttól a tevékenységük támogatásához szükséges szoftvereket,
alkalmazásokat, amelyek segítenek többek között a gazdálkodási, adóztatási feladatok
ellátásában. Az Önkormányzati Hivatali Portál (OHP) az önkormányzati ASP-rendszerben az
elektronikus önkormányzati ügyintézés helyszíne. A portál az ASP-központot igénybe vevő
önkormányzatok természetes személy és jogi személy ügyfelei számára lehetőséget biztosít az
önkormányzat által választott szakrendszeri alkalmazásokhoz kialakított, elektronikusan
elérhető szolgáltatások igénybevételére.
V. GYULA VÁROS JÖVŐKÉPE
V/1. Hosszú távú elképzelések
Gyula Város Településfejlesztési Koncepciójában meghatározásra került a város jövőképe a
társadalmi, gazdasági, táji, természeti és épített környezetére, valamint térségi szerepére
vonatkozóan.
Hosszú távú elképzelés:
•
•
•

a városlakók életminőségének javítása,
a természetes környezet fenntartása és védelme, valamint
a város és az üdülőhelyek karaktermegőrző fejlesztése.

Elvárás továbbá, hogy Gyula – együttműködve a környező településekkel –, éljen a megyei
társközponti funkciók és a járásszékhely adta lehetőségekkel. A település megyei társközpont
szerepét megalapozta, hogy egyes megyei intézmények továbbra is a városban működnek: a
Gyulai Törvényszék, a Békés Megyei Főügyészség, a Békés Megyei Ügyvédi Kamara, a
Magyar Nemzeti Levéltár Békés Megyei Levéltára, valamint a Békés Megyei Központi
Kórház.
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A város az élet minden területén – partnerségi alapon együttműködve térségével –,
munkahelyeket, illetve magas színvonalú közszolgáltatásokat kínál a környéken lakóknak.
A jövőkép szerint Gyula hosszú távon a lakosság számára egészséges lakókörnyezetet
biztosít, a belváros közterületei, közösségi programjai, kulturált környezete elősegíti a
kötődés erősítését, ugyanakkor vonzóvá teszi a várost a betelepülni szándékozók részére.
A helyi kis- és középvállalkozások a város zöld- és barnamezős telephelyein működő
gazdasági szervezetek meghatározó szereplőivé válnak. A turisztikai és termelővállalkozások
jelentős foglalkoztatóként és adózóként járulnak hozzá a város gazdasági-társadalmi
stabilitásához. A megfelelő lakókörnyezet, a foglalkoztatási és kikapcsolódási lehetőségek
következtében Gyula lakosságának demográfiai állapota javul, az ide települők fiatalítják a
település korösszetételét.
A fenntarthatóságot szem előtt tartó fejlesztésekben minden esetben szempont az
energiahatékonyság növelése.
A város jövőképét, hosszú távú fejlődésének irányvonalait alapvetően meghatározzák a külső
és öröklött tényezők is:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

az idegenforgalom, ezen belül a termál-, gyógy- és egészségturizmus hazai és
nemzetközi tendenciái, valamint a város turisztikai hírneve és az ezzel összefüggő
fejlesztési igények, elképzelések;
a vallási, kulturális és nemzetiségi sokszínűség;
a gyulai hagyományokon alapuló alkotó polgári szellemiség;
a mezőgazdasági, élelmiszeripari hagyományok, a gyulai hungarikumok;
a civil szervezetek relatíve magas aránya;
a város kedvezőtlen közlekedésföldrajzi elhelyezkedése;
az idegenforgalmi, munkaerőpiaci, közigazgatási és közszolgáltatási funkciókból
adódó feladatok;
a lakosság általános és speciális szükségletei, elvárásai a településsel, a
közszolgáltatásokkal és a városi funkciókkal szemben;
a városok közötti élesedő hazai és nemzetközi versenyhelyzet;
a modern európai városfejlődés kihívásai és a helyi társadalom elvárásai;
a fejlesztések megvalósításához rendelkezésre álló támogatási források és a mellé
rendelendő önerő, ami behatárolja a tervezett fejlesztések körét és
megvalósíthatóságát.

A város megyei jelentőségét mutatja, hogy Békés megye területfejlesztési koncepciója a
települést a KBC (Közép-Békési Centrum) meghatározó városaként definiálja, hisz a megyén
belül Békéscsaba, mint megyeszékhely után Gyulán található meg a legtöbb városi funkció, a
város megyei társközpont számottevő regionális szerepkörrel.
(Forrás: Gyula város településfejlesztési koncepciója)
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V/2. A település átfogó fejlesztését szolgáló célok meghatározása
A fenntartható, hosszú távú növekedés előmozdítása érdekében, a város földrajzi, természeti
adottságait figyelembe véve a turizmus, a termálvíz szélesebb körű hasznosítására irányuló
ágazatok megerősítése mellett a mezőgazdaság-élelmiszeripar felemelése és a gazdasági
szerkezet diverzifikációja elengedhetetlen. A turizmus további fejlesztése mellett elsőrendű
cél a modern technológián alapuló, magas hozzáadott értékű tevékenységet folytató
vállalkozások munkahelyteremtési beruházásainak elősegítése.
A további gazdasági fejlődéshez szükséges a hozzájáruló tőkebeáramlást ösztönző
intézkedések támogatása, a kedvező befektetői környezet kialakítása, a helyi kis- és
középvállalkozói szféra megerősítése, valamint a szakképzésre épülő humánerőforrásfejlesztés kiépítése. Fontos a tradíciók megőrzése, a város lakói számára még magasabb
minőségű életkörülményeket kell biztosítani annak érdekében, hogy megszűnjön a képzett
munkaerő elvándorlása, lassuljon az öregedés és megerősödjön a gyulai identitás. A turizmus
multiplikátorhatásainak érvényesüléséhez nagymértékben hozzájárul a város külső
elérhetőségének és belső közlekedési adottságainak javítása, valamint Gyula természeti
értékeinek megőrzése, egy egységes városkép kialakítása. A helyi kultúrához és
közművelődéshez kapcsolódó gazdag és változatos lehetőségek részét képezik a város
turisztikai kínálatának is.
A minőségi életkörülmények biztosítása, a szociális, oktatási és egészségügyi ellátás
fejlesztése, a közszolgáltatások és a közigazgatás ügyfélközpontú korszerűsítése elősegíti az
esélyegyenlőség érvényesülését.
A koncepció átfogó céljai:
1) kiegyensúlyozott gazdasági szerkezet kialakítása;
2) kiegyensúlyozott társadalmi viszonyok és a népesség növelése;
3) harmonikus, jó minőségű városkörnyezet fejlesztése.
(Forrás: Gyula város településfejlesztési koncepciója)

V/3. A 2019 és 2024 közötti időszak gazdasági programjának prioritásai
•

•

•

•

Gyula város vonzerejét növelni kell a fiatalok számára is, a cél az, hogy Gyulán
alapítsanak családot, itt neveljék fel gyermekeiket. Ennek érdekében továbbra is
fontos a környezettudatos városfejlesztési elvek érvényesítése. Óvni és gyarapítani
kell a városi zöldfelületeket, a helyi természeti értékeket. Ez a város politikájának
egyik vezérlőelve több, mint 100 esztendeje.
Folyamatban van a klímastratégia készítése, amelyet megalkotása után szigorúan be
kell tartani és tartatni. Gyula körül zöld gyűrű kerül kialakításra: az erdőtelepítési
program folytatódik a város déli külterületi részein.
Minden lehetőséget meg kell ragadni arra, hogy az önkormányzat működése még
átláthatóbb, transzparensebb legyen. A gyulai polgároknak mindig éreznie kell: Gyula
Város Önkormányzata az ő önkormányzatuk, értük dolgozik és nekik szolgáltat.
Biztosítani kell a gyulai kultúra további virágzásához szükséges feltételeket és
garantálni a kultúra sokszínűségét.
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Az önkormányzati fejlesztéseknek kiemelten kell szolgálnia a turizmus fejlődését és a
fejlett technológiákat alkalmazó ipari beruházásokat. A jól fizető, képzettséget igénylő
munkahelyek teremtése a város érdeke, ez az önkormányzat célja.
Kiépítésre kerül a Déli Ipari Park az Airbus-gyár megépítése érdekében és további
üzemek létesítése céljából.
Nagyszabású útfelújítási program indul, elsősorban a gyűjtőutak felújítására
koncentrálva.
Folytatódik a bölcsődék, óvodák, iskolák korszerűsítése.
Folytatódik az egészségügyi intézmények felújítása.
Folytatódik a kerékpárutak rekonstrukciója, és új kerékpárutak építése indul el.
Folytatódik városi járdaépítési program.
Folytatódik a Gyulai Várfürdő fejlesztése, 2,5 milliárd forint állami támogatással.
Folytatódik a Várkert rekonstrukciója, a Szigeterőd-program megvalósítása.
A gyulai nyugdíjas otthonokban korszerűsítés és férőhelybővítés megvalósítására
kerül sor.
„Gyermekparadicsom” elnevezéssel családi élménypark és játszóház létesül a gyulai
családosoknak a Béke sugárúti Civil Szolgáltató Központban.
A MÁV-val együttműködésben felújításra kerül a gyulai vasútállomás és környezete.

V/4. Összegzés
Gyula legyen olyan település, melyet virágzó turizmus, fejlett ipar, környezettudatosan és
magas színvonalon kezelt zöldfelületek, pezsgő kulturális élet, igényes történelmi környezet,
emberséges helyi társadalom jellemez. A legfontosabb cél, hogy a település 10 év múlva egy
olyan város legyen, ahol szeretnek élni az idősek, ahol szívesen maradnak, illetve
tanulmányaik után visszatérnek és családot alapítanak a fiatalok, hogy itt éljék le az életüket,
itt neveljék fel gyermekeiket és unokáikat. Gyula egy olyan város legyen a jövőben, mely
virágzó turizmusával, modern technológiát képviselő iparával és történelmi környezetével,
igényes zöldfelületeivel és emberséges helyi társadalmával igazi vonzerőt jelent az itt élőknek
és a Gyulára látogatóknak egyaránt.
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