
Tisztelt békéscsabai Adózók! 

 

Engedjék meg, hogy   -  hasonlóan, mint az elmúlt években  -  jelen levéllel rövid tájékoztatást adjak az elmúlt évben 

befizetett adóforintjaik összegéről és felhasználásáról, a város legfontosabb beruházásairól, felújításairól. 

 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2012. évben az egyes adónemekből a következő bevétele képződött: 

Helyi iparűzési adó 2.455.377.553,- Ft 

Építményadó 439.968.975,- Ft 

Idegenforgalmi adó 3.980.400,- Ft 

Gépjárműadó 385.951.306,- Ft 

Késedelmi pótlék, bírság 22.495.994,- Ft 

Összesen: 3.307.774.228,- Ft 

 

Az önkormányzat 2012. évben is kiemelt figyelmet fordított a kötelező, valamint az ezen túlmenően vállalt feladatai 

folyamatos ellátására, a működtetés biztonságának fenntartására, amelyeket eredményesen teljesített. 

Az önkormányzat számos feladatot lát el a város üzemeltetése, az egészségügy, a szociális, az oktatás, a közművelődés, a 

sport, a civil szféra támogatása terén. Ezen területekre az elmúlt évben az alábbi összegeket fordítottuk: 

Közutak, hidak üzemeltetése 146.343.120,- Ft 

Köztisztaság 169.582.030,- Ft 

Parkfenntartás 128.819.741,- Ft 

Közvilágítás 176.865.258,- Ft 

Körös Volán támogatása 126.741.000,- Ft 

Szociális ágazat kiadásai 971.122.897,- Ft 

Sporttámogatás, sportlétesítmény-fenntartás 314.695.402,- Ft 

Közművelődési támogatások, civil szféra támogatása 61.926.987,- Ft 

 

A város intézményeinek támogatására (bölcsődék, óvodák, általános iskolák, középiskolák, kollégiumok, egészségügyi 

ellátás, közművelődés) a központi költségvetésből érkező támogatási összegeken túlmenően közel 2.000.000.000,- Ft-ot 

fordítottunk. 

A beruházások, felújítások terén a korábbiaknál nagyságrendekkel több célt valósítottunk meg. Számos, pályázati 

forrásból megvalósuló beruházás kezdődött el, folytatódott vagy befejeződött, amelyek közül csak a legnagyobbakat 

nevesítem:  

- Folytatódott a szennyvízcsatornázás kivitelezése 4.993.015.452,- Ft összegben. 

- A Csabagyöngye Kulturális Központ kialakítására 1.655.290.106,- Ft-ot fordítottunk. 

- A Szabó Pál Téri Általános Iskola épületenergetikai fejlesztésére 119.849.530,- Ft-ot fizettünk ki az elmúlt 

évben. 

- A Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium épületenergetikai korszerűsítésének megvalósítására 234.646.061,-  

Ft-ot költöttünk. 

- Az elmúlt évben megkezdődtek Békéscsaba belvárosa megújításához kapcsolódó kivitelezési munkálatok 

224.268.971,- Ft összegben, valamint átadásra került a Csaba Belvárosi Parkolóház. 

- A „Határtalanul kétkeréken” pályázat kivitelezésére 148.831.971,- Ft-ot fordítottunk. 

 

Az önkormányzat a fentieken túlmenően számos, a lakossági igényekhez kapcsolódó, valamint a választókerületeket 

érintő fejlesztést és felújítást is végrehajtott. 

Felhívom szíves figyelmüket arra, hogy a 2013. évi önkormányzati költségvetést, valamint a 2012. év gazdálkodását 

összegző beszámolót, azok jóváhagyását (február 22., illetve április 26. után) követően a város honlapján 

(www.bekescsaba.hu) tekinthetik meg. 

 

2013. január 1-jétől az önkormányzati rendszert jelentős feladatváltozások és forrásátcsoportosítások érintették. A 

változások következtében a 2013. évi önkormányzati költségvetés eredményes teljesítése érdekében még nagyobb 

jelentősége lesz az Önök által befizetett adóösszegeknek, amelyeket az önkormányzat az elkövetkezőkben is 

közfeladatainak ellátására fog fordítani. 

  

Köszönöm megtisztelő figyelmüket!  

 

Békéscsaba, 2013. február 26. 

 Vantara Gyula 

 polgármester 

http://www.bekescsaba.hu/

