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Tisztelt Békéscsabai Polgárok! 

Az Önök bizalmának köszönhe-
tően 2006 óta vagyok szülővárosom, 
Békéscsaba polgármestere. Született 
csabaiként ismertem a város múltját 
és jelenét, tisztában vagyok minden 
egyes városrész, minden egyes korosz-
tály problémáival, gondjaival. Az eltelt 
időszakban minden döntésemnél a bé-
késcsabai polgárok érdekeit helyeztem 
előtérbe. Alapvető célom volt és lesz a 
jövőben is, hogy Békéscsaba dinamiku-
san fejlődő, élhető, szerethető város le-
gyen, ahol szívesen maradnak, és ahova 
örömmel visszaköltöznek a városlakók. 
Amikor átvettem a stafétabotot eldön-
töttem, hogy Önökkel együtt Békéscsa-
bát a fejlődés útjára állítom.

Ma már érzékelhető a változás szeretett városunk mindennapjaiban. Valami 
megmozdult, más időszámítás kezdődött Békéscsabán. Az új várospolitikának, 
továbbá a beruházásoknak, a fejlesztéseknek köszönhetően Békéscsaba felkerült 
a térképre, arra a térképre, amelyre a gazdaságilag mérvadó települések neveit ír-
ják fel. Ebben a kiadványban összegeztem az elmúlt négy esztendő fontosabb, az 
Önök mindennapjait befolyásoló beruházásait. Elindultunk a megfelelő irányba. 
Azonban számos feladat, sok dolog vár még ránk, de én bízom magamban és a 
város szorgalmas polgáraiban, és tudom, hogy Békéscsaba a jó utat választotta.

Köszönöm, hogy velem tartottak és bízom benne, hogy a jövőben is együtt 
dolgozhatunk. Önökkel! Kérem, hogy október 3-án szavazatukkal támogassa-
nak, támogassák a megkezdett munkát. Számítok Önökre. Számíthatnak rám.

Vantara Gyula, Békéscsaba polgármestere és országgyűlési képviselője

2 0 0 6 - 2 0 1 0 .



Békéscsabai beruházások 2006-2012.
KÖZÉRDEKŰ INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK

17.700.000.000.-Ft
(14.980.000.000.-Ft)

223 km gravitációs csatorna, 34 km nyomóvezeték, 31 db új átemelő,
ill. a szennyvíztelep korszerűsítése - 2012. december 31.

1.916.000.000.-Ft
(1.129.892.000.-Ft)

Szent István tér revitalizációja, térrendezés, közlekedési csomópont kialakítása, út és 
járda burkolatfejlesztés, kerékpárút építése. Út- és járdaburkolat, kerékpárút építése, 

parkolók létesítése, parkosítás, 220 férőhelyes parkolóház építése  - 2012. II. félév

A belváros
rehabilitációja

1.500.000.000.-Ft
(Várhatóan 50-80%)

Szánkózó domb kialakítása, rajta műanyag borítású sí- és hófánk- pálya, csó-
nakázásra alkalmas tó, canopi pálya, sétautak, fesztiválterületen apartmanok, 

fesztiválcsarnok, kolbászkészítést bemutató épület - 2012. II. félév

Kalandpark
(előkészítés alatt)

17.000.000.-Ft
(10.000.000.-Ft)

Akadálymentes feljáró,vizesblokk kialakítása,lift és kerekesszék emelő 
beépítése - 2008.

Okmányiroda 
akadálymentesítése

44.588.000.-Ft
(0.-Ft)

Bérlakás építés,honvédségi lakások megvásárlása,Fövenyes utcai
Garzonház építéséhez támogatás - 2007-2009.

Önkormányzati 
bérlakás fejlesztés

Beruházás
megnevezése

Bruttó összköltség
(támogatás összege) Megvalósuló feladatok + befejezés ideje



298.117.268.-Ft
(238.117.268.-Ft)

Gépezetes tolólétra, vízszállító gépjármű, gépjárműfecskendő,magasból 
mentő gépjármű beszerzése - 2008-2009.

Hivatásos önkor-
mányzati tűzoltóság 

eszközbeszerzése

100.000.000.-Ft
(32.374.630.-Ft)

Teljes homlokzatszigetelés, nyílászárócsere,
épületgépészeti korszerűsítés - 2008.

A Színészgarzon 
felújítása

25.882.614.-Ft
(7.600.000.-Ft)

Homlokzatszigetelés, nyílászárócsere - 2007.Lepény Pál utca
1-3. sz. felújítás

592.698.513.-Ft
(250.000.000.-Ft)

Gépipari összeszerelő csarnok építése, infrastruktúra kiépítése - 
2011. május 31.

Északi Ipartelep 
Üzem-csarnok

Beruházás
megnevezése

Bruttó összköltség
(támogatás összege) Megvalósuló feladatok + befejezés ideje

Békéscsabai beruházások 2006-2012.
KÖZÉRDEKŰ INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK



107.500.000.-Ft
(52.700.000.-Ft)

930 m2-es üzemcsarnok létesítése - 2010. őszInkubátorház 
bővítése

186.598.000.-Ft
(130.000.000.-Ft)

Csatornák építése, csapadékvíz elvezetés terveinek készítése,
belvízrendezés, Élővíz csatorna ökológiai állapotának javítása -

2006-2010.

Csapadékvíz 
elvezetés

40.680.000.-Ft
(34.578.000.-Ft)

A Kétegyházi úti felhagyott hulladéklerakó rekultivációjának
előkészítése - a rekultiváció várható befejezése: 2012. december 31.

Települési
hulladék

294.485.000.-Ft
(265.000.000.-Ft)

A buszpályaudvar peronjainak térburkolat cseréje, aluljáró falburkolatá-
nak cseréje, WC felújítás,akadálymentesítés,térinformatikai fejlesztések 

- 2010. szeptember 30.

Buszpályaudvar 
felújítása

461.810.000.-Ft
(0.-Ft)

Ivóvízvezeték felújításának több éves programja - 2010-2012.

152.477.000.-Ft
(0.-Ft)

Ivóvízvezeték létesítés, tervek készítése - 2010-2012.
Szennyvíz-beruhá-
záshoz kapcsolódó 
vízhálózat bővítés

Ivóvízhálózat
felújítási program

Beruházás
megnevezése

Bruttó összköltség
(támogatás összege) Megvalósuló feladatok + befejezés ideje

2.500.000.-Ft
(0.-Ft)

A bezárt Hűtőház mellett létesítendő egy korszerű új üzem terveinek 
megvásárlása, munkahelyteremtés érdekében - 2010.

Új hűtőház építésé-
nek előkészítése

Békéscsabai beruházások 2006-2012.
KÖZÉRDEKŰ INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK

Bruttó összköltség: 23.440.336.395.- Ft
Támogatás: 17.130.261.898.-FtÖSSZESEN



148.215.000.-Ft
(0.-Ft)

Kerékpárutak felújítésa és tervezése - 2006-2010.Kerékpárút felújítás 
+ tervezés

326.000.000.-Ft
(260.900.000.-Ft)

Kerékpárutak építése: Orosházi út + Békési-Szarvasi út - 2010-2011.
Kerékpárút építés 
(Békés-Békéscsaba 

III. ütem)

1.164.430.000.-Ft
(298.028.516.-Ft) Útépítés, útfelújítás + tervezés - 2006-2010.Útépítés, útfelújítás

+ tervezés

Beruházás
megnevezése

Bruttó összköltség
(támogatás összege) Megvalósuló feladatok + befejezés ideje

715.528.000.-Ft
(0.-Ft) Járdaépítés, felújítás - 2006-2010.Járdaépítés,

felújítás

Békéscsabai beruházások 2006-2012.
ÚTÉPÍTÉSEK, ÚTFELÚJÍTÁSOK

Bruttó összköltség: 2.354.173.000.- Ft
Támogatás: 558.928.516.-FtÖSSZESEN



29.210.000.-Ft
(0.-Ft)

Sürgősségi Betegellátó Osztályhoz helikopter leszálló létesítése - 2009.Helikopter 
leszálló

Beruházás
megnevezése

Bruttó összköltség
(támogatás összege) Megvalósuló feladatok + befejezés ideje

353.986.000.-Ft
(185.936.400.-Ft)

A Réthy Pál Kórház részére kórházi műszerek,
gépek beszerzése - 2006-2010.

Gép- és műszer
beszerzés

Békéscsabai beruházások 2006-2012.
EGÉSZSÉGÜGY

960.000.000.-Ft
(816.000.000.-Ft)

A Réthy Pál Kórház Belgyógyászati Osztályának felújítása
és fejlesztése - 2007. vége

Belgyógyászati 
osztály felújítása, 

fejlesztése

512.952.800.-Ft
(456.347.976.-Ft)

Sürgősségi Betegellátó Osztály korszerűsítése, felújítása -
2010-2011.

Sürgősségi Beteg-
ellátó osztály

Bruttó összköltség: 1.856.148.800.- Ft
Támogatás: 1.458.284.376.-FtÖSSZESEN



Beruházás
megnevezése

Bruttó összköltség
(támogatás összege) Megvalósuló feladatok + befejezés ideje

535.975.647.-Ft
(482.378.082.-Ft)

A 2. sz. Általános Iskola teljes felújítása, fejlesztése,
eszközök beszerzése - 2011. novemberIskolafelújítás

71.093.741.-Ft
(71.093.741.-Ft)

524 db laptop beszerzése - 2010. decemberTanulói laptop
program

221.000.000.-Ft
(221.000.000.-Ft)

Alapfokú és középfokú oktatási intézmények esetén a mai kor
követelményeinek megfelelő informatikai eszközök (digitális táblák,

projektorok, számítógépek) beszerzése, telepítése - 2010. ősz

Informatikai 
fejlesztések

Békéscsabai beruházások 2006-2012.
OKTATÁSI ÁGAZAT

165.953.899.-Ft
(149.358.509.-Ft)

Bölcsőde felújítás, férőhely fejlesztés, eszközbeszerzés -
2011. augusztus

Bölcsőde
fejlesztés

Bruttó összköltség: 994.023.287.- Ft
Támogatás: 923.830.332.-FtÖSSZESEN



Beruházás
megnevezése

Bruttó összköltség
(támogatás összege) Megvalósuló feladatok + befejezés ideje

26.101.098.-Ft
(13.050.549.-Ft)

Az Uniós követelményeknek mindenben megfelelő fesztiválszínpad
beszerzése - 2009. nyár

Fesztivál-
színpad

1.951.000.000.-Ft
(1.701.000.000.-Ft)

Egy új 6.000 m2-es, modern, minden korosztály igényeit kielégítő multi-
funkcionális közösségi- és kulturális központ létrehozása - 2012. június

AGÓRA projekt

Békéscsabai beruházások 2006-2012.
KÖZMŰVELŐDÉSI ÁGAZAT



34.622.534.-Ft
(34.622.534.-Ft)

Infrastrukturális fejlesztés (múzeumpedagógiai oktatóterem,
mellékhelyiségek, infópult, digitális tábla, laptop) - 2010. július

A Munkácsy Em-
lékház fejlesztése

5.234.479.-Ft
(4.187.583.-Ft)

TV, korszerű hangtechnika, 160 m2-es rendezvénysátor, fénymásoló, 
scanner, vetítővászon, projektor, laptop - 2009.

A Diáktanya 
eszközfejlesztése

47.678.471.-Ft
(0.-Ft)

A jaminai lakosság életminőségét javító közművelődési programok és 
szolgáltatások helyszíne. A 15 ezer fős városrész lakossági igényeinek 

kielégítésére - közösségi színtérként jön létre - 2010. október

Jaminai közösségi 
ház létesítése

Beruházás
megnevezése

Bruttó összköltség
(támogatás összege) Megvalósuló feladatok + befejezés ideje

Békéscsabai beruházások 2006-2012.
KÖZMŰVELŐDÉSI ÁGAZAT

30.000.000.-Ft
(10.000.000.-Ft)

Nagyterem, foglalkoztató helyiségek kialakítása, játszóudvar és
sportudvar létesítése Fényesen - 2010. október

Fényesi közösségi
ház létesítése

Bruttó összköltség: 2.094.636.582.- Ft
Támogatás: 1.762.860.666.-FtÖSSZESEN



22.000.000.-Ft
(0.-Ft)

A város fiatalságának kulturált és biztonságos szabadidő eltöltéséhez 
készült sportlétesítmények öt éves fejlesztési programja - 2008-2012.

Ifjúsági parkok létre-
hozása, fejlesztése

22.000.000.-Ft
(1/3-ad részben önkor-
mányzati beruházás)

Műfüves sportpálya létesítése, az önkormányzati tulajdonú
sportlétesítmények bővítése céljából - 2009.

Műfüves kispálya 
létesítése

19.500.000.-Ft
(0.-Ft)

A volt MÁV pálya városi tulajdonba vétele utánpótlás központ
létesítése céljából, sportlétesítmények bővítése - 2010.

A MÁV pálya 
megvásárlása

19.000.000.-Ft
(0.-Ft)

Műanyag borítással ellátott kézilabdapálya létesítése lelátóval,
világítással - 2009.

SZTK pálya 
létesítése

25.000.000.-Ft
(0.-Ft)

Aszfaltburkolattal ellátott kézilabdapálya létesítése,
környezetének rendezése Gerlán - 2009.

Gerla, kézilab-
dapálya építés

Bruttó összköltség: 30.846.818.064.-Ft
Támogatás: 21.848.832.455.-Ft

ÖSSZES
BERUHÁZÁS

Beruházás
megnevezése

Bruttó összköltség
(támogatás összege) Megvalósuló feladatok + befejezés ideje

Békéscsabai beruházások 2006-2012.
SPORT ÁGAZAT

Bruttó összköltség: 107.500.000.-Ft
Támogatás: 14.666.667.-FtÖSSZESEN



Agóra Közösségi Központ építése az
Ifjúsági ház helyén
Belváros-revitalizáció – Sétálóutca
Belváros-revitalizáció – Szent István tér
Belváros-revitalizáció – Parkolóház 
építése
Északi Ipartelepen üzemcsarnok építése
Kórház fejlesztése
Közösségi közlekedés fejlesztése
Békéscsabán (buszpályaudvar fejlesztése)
Vasútrekonstrukció
„Kerékpárút-hálózati elemek építése
Békéscsabán” projekt az Orosházi úti
kerékpárút és a Békési út–Szarvasi út
menti kerékpárút kivitelezése
Békés–Békéscsaba kerékpárút építése
(külterületi szakasz)
Ipari út és Berzsenyi utca felújítása
Békéscsabán
Kerekes György utca burkolatfelújítási
munkái
Csiki utca burkolatfelújítási munkái
Tölgyfa utca burkolatfelújítási munkái

Ihász utca burkolatfelújítási munkái
Őr utca burkolatfelújítási munkái
Szerdahelyi utca burkolatfelújítási munkái
Vigasz utca burkolatfelújítási munkái
Kőmíves Kelemen sor 1–42. burkolat-
felújítási munkái
Temető sori belső út útalapépítése
Október 6. utca útalapépítése
Tildy utca útalapépítése
Szatmári utca útalapépítése
Peter Jilemnicky utcán párhuzamos
parkolók építése
Orosházi út–Povázsay utcai óvoda melletti 
parkolók felújítása
Szegfű utcai óvodai parkoló felújítása
Tompa utcai temető mellett parkolók építése
Berényi úti kerékpárút tervezése
Jókai úti kerékpárút tervezése
Körte soron kerékpárút tervezése
„Határtalanul két keréken” tervezett
kerékpárút
„Határtalanul két keréken” kerékpárút-
hálózat fejlesztés I. ütem

1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.
9.

10.

11.

12.

13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.

20.
21.
22.
23.
24.

25.

26.
27.
28.
29.
30.
31.

32.

A megvalósuló fejlesztések összértéke: 30.846.818.064,- Ft
Ebből a támogatás értéke: 21.848.832.455,- Ft



Tisztelt Békéscsabai Polgárok! 
Az előző oldalakon található felsoro-

lás a teljesség igénye nélkül mutatja be 
azokat a fejlesztéseket, amelyek az elmúlt 
négy esztendőben megvalósultak, illetve 
elkezdődtek Békéscsabán, és amely beru-
házások nem jöhettek volna létre, ha négy 
éve Önök nem szavaznak bizalmat a város 
jelenlegi vezetésének. Az évtizedes lemara-
dás és perifériára szorulás után Békéscsa-
bának meg kellett újulnia. 2006 óta város-
unk végre elindult egy olyan úton, amellyel 
visszaszerezheti régi rangját, dicsőségét.

Sok munka vár még ránk, hogy célba 
érjünk, de már jó úton vagyunk. Továbbra 
is hiszek az összefogásban, az együttgon-
dolkodásban, a munkában. Hiszek a vá-
rosban rejlő lehetőségekben, a csabai em-
berek szorgalmában.

Nem állhatunk meg! Kormánypárti or-
szággyűlési képviselőként a kormányzat-
hoz fűződő jó kapcsolatomat felhasználva 
arra törekszem, hogy még inkább segítsem 

Budapest Bank Bankműveleti Központ Békéscsaba: 700 fő,
Tondach új üzemcsarnok építése: 60 fő, Mondi új üzemcsarnok:

12 fő, Északi Járműjavító: 50-60 fő, Kner Packaging: 20 fő,
Csaba Center új szárnyában létesült üzletek: 30 fő,

Praktiker áruház megnyitása: 40 fő, Stop Shop üzletek nyitása: 
30 fő, Csabahús Kft.: 20 fő, Interware: 40 fő,

Új bankfiókok nyitása (Volksbank, Unicredit Bank): 50 fő.

Összesen: közel 1000 új munkahely

Foglalkoztatást bővítő beruházások - 2006-2009.

szülővárosom, Békéscsaba fejlődését. Ah-
hoz, hogy a városunk fejlődése töretlenül 
folytatódjon, kérem, október 3-án támo-
gassanak bizalmukkal, mert Önök nélkül 
nem érhetjük el kitűzött céljainkat.

Vantara Gyula,
Békéscsaba polgármestere és

országgyűlési képviselője
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