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PIACTÉRI ELÁRUSÍTÓ ASZTALOK BESZERZÉSE 
Az elavult beton elárusító asztalok bontásra kerülnek, he-
lyettük 41 db új piaci elárusító asztal kerül beszerzésre.
Teljes bekerülési költség: 3 280 000 Ft, 
ebből támogatás: 984 000 Ft.

PIACTÉR ÜZLETEK FELÚJÍTÁSA
Az épületeken egységes, részleges felújítás történik, teljes
homlokzati vakolatcserével, illetve új homlokzati nyílászá-
rók elhelyezésével, továbbá az akadálymentesítés követel-
ményeinek való megfeleléssel.
Teljes bekerülési költség: 11 700 000 Ft, 
ebből támogatás: 3 510 000 Ft.

PIACTÉR ÉTTEREM FELÚJÍTÁSA 
Az étterem belső és külső megújítása kerül, a fedett terasz-
ból előtér és a meglévő fogyasztótérhez belső ruhatár ké-
szül. A tetőtér új személyzeti blokkal bővül, az eddigi
személyzeti blokk helyén négy önálló vendégszoba létesül
külön-külön vizesblokkal. A munkálatok során akadály-
mentes WC és előtér kerül kialakításra. A telek beépített-
sége az átalakítás során nem változik. 
Teljes bekerülési költség: 9 687 284 Ft, 
ebből támogatás: 2 906 185 Ft.

TEMETŐ, KISZOLGÁLÓ ÉPÜLET 
A temető főkapuja az új utcai homlokzattal egységbe fog-
lalva került kialakításra. Az átalakítás révén nyert épület
három különálló részre osztható fel. A fő funkciót a temet-
kezési vállalat telephelye testesíti meg. Ezen kívül van a lé-
tesítményben virágüzlet, valamint önkormányzati
irodarész is. Az önkormányzati résszel hűtőház, papi öltöző,
porta és az akadálymentesítés követelményeinek megfelelő
nyilvános WC is biztosított. 
A beruházás projektet érintő költsége: 51 777 000 Ft, 
ebből támogatás: 15 533 100 Ft.

CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA
Kapuvár Város Önkormányzata a városközpont megújítása
projekt keretében pályázatot hirdetett ún. mini-projektek
támogatására helyi, a településen bejegyzett székhellyel
rendelkező non-profit (civil) szervezetek részére. A felhí-
vásra érkezett 22 civil-pályázat mindegyike támogatásban
részesült, összesen 15 125 000 Ft értékben. A mini-projek-
tek Kapuvár 850 éves jubileumának keretében fesztiválok,
kulturális programok, rendezvények formájában valósul-
nak meg.



HŐSÖK PARKJA
Az emlékmű körül alakul ki a park központi tere nagy bur-
kolt felülettel, utcabútorokkal (kerti padok, ülőkockák, sze-
métgyűjtők, kandeláberek) szökőkúttal, közvilágítással. A
tér súlypontjába a meglévő emlékmű kerül. A park akadály-
mentesítetté is válik. A térről induló sétautak feltárják a
parkot és elvezetnek a különböző középületekhez. Az álta-
lános iskola és a gimnázium előtti területen stabilizált
murvaburkolat kerül kialakításra, a meglévő gesztenyefák
alatt kerékpártárolók készülnek. Kiépül a park öntöző-
rendszere is.

RÁBAKÖZI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KÜLSŐ- ÉS RÉSZ-
LEGES BELSŐ FELÚJÍTÁSA 
A beruházás keretében a főbejárat egy új fémszerkezetű
üvegportált kap, fedett előtérrel, a szakköri termek és az iro-
dák felőli bejárat elbontásra kerül, helyére vasbeton szer-
kezetű előtető készül. Megtörténik a lapostető szigetelése,
a kémények felújítása, teljes homlokzati vakolatcserére
kerül sor hőszigetelő rendszer alkalmazásával, továbbá
minden külső nyílászáró cseréje is megvalósul. A csapadék-
víz-elvezető rendszer is teljesen megújul, akadálymentesí-
tés keretében rámpák, akadálymentes illemhely,
infokommunikációs elemek kerülnek elhelyezésre, aka-
dálymentes parkolók épülnek.
Teljes bekerülési költség: 140 346 250 Ft, 
ebből támogatás 119 294 313 Ft.

SZENT ANNA TEMPLOM KÜLSŐ FELÚJÍTÁSA 
Legfontosabb feladat a műemléki épület állagmegóvása,
melynek keretében az épület külső falazatának felújítására
kerül sor. A projekttel párhuzamosan, a Római Katolikus
Egyházközség külső forrásból belső felújítást is végez,
amely feladatok összehangolt, együttes megvalósítása je-
lenthet garanciát az épület hosszú távú konzerválására. 
Teljes bekerülési költség: 7 956 239 Ft, 
ebből támogatás: 6 762 803 Ft.

PIACTÉR KÖRNYEZETRENDEZÉSE 
A területen megvalósuló legfontosabb cél a Piactér egysé-
ges megjelenésének biztosítása, a piactéri szolgáltatások
fejlesztése, új út és térburkolatok készítése, továbbá par-
kolók kialakítása, a gyalogos kapcsolatok biztonságossá té-
tele térhatárolással, kerékpárút építése, térfigyelő kamerák
telepítése.
Teljes bekerülési költség: 47 243 875 Ft, 
ebből támogatás 40 157 294 Ft.

Kedves Kapuvári Polgárok!

Régi vágya teljesül váro-
sunk lakóinak azzal, hogy
tanúi és részesei lehetnek
belvárosunk megújításá-
nak, rekonstrukciójának. A
beruházás környezet -
rendezési, környezetalakí-
tási munkálatai során
közintézmények és közte-
rületek felújítására és par-
kolók kialakítására kerül
sor. Erre a programra Kapu-
vár Város Önkormányzata
az Európai Unió és a Ma-
gyar Állam támogatásaként
526,5 millió forint pályázati
forrást használhat fel, amelyet a Város további 137,5 millió
forinttal egészít ki. A projekt támogatási szerződését 2011.
október 5-én írtuk alá, ezután kezdődhetett meg a kivitele-
zői munkálatokra kiírt közbeszerzési eljárás, amely ez év
február végén sikeresen lezárult, így elhárult minden aka-
dály a munkálatok megkezdése elől. Az építési munkáknak
lehetnek olyan szakaszai, amikor átmenetileg a gyalogos és
az autós közlekedés korlátozására kerül sor, és az átalakítás
a közműveket is érintheti. Ezekben az esetekben a környe-
zetünk szépülése és javulása érdekében is kérjük a város
polgárainak türelmét és megértését. 
Az Önök tájékoztatása érdekében, amennyiben közvetlen
akadályoztatás éri a lakosságot, postaládákban elhelyezett
értesítőkkel és a helyi nyomtatott és elektronikus sajtóból,
valamint a város honlapjának segítségével is informáljuk az
érintetteket. A kivitelezési munkálatok megkezdése előtt,
a további részletes tájékoztatás érdekében a város polgárai
számára lakossági fórumot szervezünk, melyre ezúton min-
denkit tisztelettel meghívunk.

Hámori György
Kapuvár Város polgármestere

VÁROSHÁZA KÜLSŐ- ÉS RÉSZLEGES BELSŐ 
FELÚJÍTÁSA 
A beruházás keretében megtörténik a teljes tetőszerkezet
felújítása és a héjazat cseréje. A földszinten egy, az emeleten
három helyiség térkialakítása történik meg, mivel a belső
akadálymentesítés keretében lift is épül. Az épületen min-
den homlokzati nyílászáró kicserélésre, az épület külső falai
pedig szigetelésre kerülnek. 
Teljes bekerülési költség: 159 158 750 Ft, 
ebből támogatás 135 284 938 Ft.

FŐ TÉRI ZÖLDFELÜLETEK MEGÚJÍTÁSA (VÁRKERT, 
VÁRÁROK, HŐSÖK PARKJA)
Teljes bekerülési költség: 190 601 839 Ft, 
ebből támogatás: 162 011 563 Ft.

VÁRKERT 
Az 1848-as emlékmű előtt félköríves tér, két oldalán 4-4 db
koszorútartó oszlop épül. A félköríves teret széles sétány
fogja összekötni a Művelődési Központ északi homlokzatán
kialakítandó új bejárattal. A sétány két oldalára növényka-
zetták, egynyári növények, továbbá terméskőből készülő
burkolat, valamint új utcabútorok (kerti padok, ülőkockák,
szemétgyűjtők) kerülnek. A keleti lakóház előtti aszfaltos
út megszűnik, nyomvonala nyugatabbra kerül, így a ház
előtti zöldsáv megnövekedik. A Művelődési Központ mel-
lett 55 férőhelyes kerékpártároló is épül, új térkőburkola-
tok, automata öntözőrendszer, díszmedence, valamint
parkolók kerülnek kialakításra.

VÁRÁROK
A meglévő kavics- és aszfaltburkolatok helyén új burkola-
tok épülnek. A területen lévő összes pad, hulladékgyűjtő,
műkő-virágtartó, kerékpártároló elbontásra, a hirdető-
tábla áthelyezésre kerül. A Damjanich utcai gyalogátkelő
helye kissé módosul, a Városháza melletti burkolat bazalt
kiskockakő lesz. A burkolat szélesítése miatt rönktámfal
is épül.
Az északi várárokba az utcaszintről öt lépcsősoron és két
rámpán keresztül lehet majd lejutni. A várárkot körbefutó
sétány 2,5 m széles, stabilizált kavicsburkolattal készül, a
várárok északi részén szabadtéri színpad épül, és körül-
ötte kiszélesedik a kavicsburkolat. A burkolatot körkörö-
sen süllyesztett bazalt nagykockakő sávok díszítik majd.
A pavilontól északra, a rézsűre kisebb lelátó épül ülőfalak-
kal. Kialakításra kerülnek továbbá egynyári virágágyak,
zöldfelületek, a szabadtéri színpad köré nyírfaliget kerül. 

LAKOSSÁGI FÓRUM

Időpont: 2012. március 22. (csütörtök) 17.00 óra
Helyszín: Polgármesteri Hivatal, 

Díszterem (Fő tér 1.)


