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Tárgyalja: mindegyik bizottság 
 

Kapuvár Város Önkormányzat Gazdasági és humán programja 
2011-2014. 

 
I. fejezet: Bevezető 

 
A helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. tv. 91. § (6) és(7) bekezdésének 
rendelkezése szerint a képviselő-testület az alakuló ülést követően 6 hónapon belül fogadja 
el/vizsgálja felül a gazdasági és humánprogramot.  
 
A program a képviselő-testület megbízásának időtartamára, vagy azt meghaladó időtartamra 
szól. A gazdasági és humánprogram az önkormányzat részére meghatározza mindazon 
célkitűzéseket, feladatokat, amelyek a költségvetési lehetőségekkel összhangban, a helyi 
társadalmi, környezeti, gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével – a kistérségi 
területfejlesztési koncepcióhoz illeszkedve – az önkormányzat által nyújtandó kötelező és 
önként vállal feladatok biztosítását, fejlesztését szolgálják.  
 
A program tartalmazza különösen:  

 a fejlesztési elképzeléseket; 
 a munkahelyteremtés feltételeinek elősegítését; 
 a településfejlesztési politika; 
 az adópolitika célkitűzéseit; 
 az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó 

megoldásokat; 
 a befektetés támogatási politika; 
 a városüzemeltetési politika  

célkitűzéseit. 
 
A programalkotás az önkormányzat egyik legfontosabb feladata, mivel iránymutatóként 
szolgálhatja a város közösségét, így elsősorban azokat, akik képviseletük lévén tevékenyen 
részt vesznek a település arculatának alakításában.  
 
A mostani program meghatározásánál az ismert tényezők mellett, sok olyan dologra is 
figyelni kell, amelyek hatása jelenleg még nem mérhető fel teljes mértékben 
 
Ilyenek például az alábbiak: 

- a makrogazdasági tényezők kedvezőtlen alakulása a helyi gazdaságra is hatással lehet, 
ami bizonytalansági tényező a helyi adóbevételeknél, elsősorban az iparűzési adónál. 

- a világválság jelei az energia árak emeléséhez vezetnek, illetve infláció-gerjesztő 
hatásuk lehet. 
Ez a hatás elsősorban az intézményhálózat működési (dologi) kiadásainak alakulására 
hathat erőteljesen.  

- az önkormányzati törvény tervezett változása jelentős mértékben befolyásolhatja az 
önkormányzati rendszer működését.  

 
Ismert, hogy a programkészítés időpontjában folyik az új alaptörvény, az Alkotmány 
előkészítése, aminek elfogadása számos sarkalatos törvény megalkotását is maga után vonja, 
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átalakul az önkormányzati rendszer, a kistérségi társulások helyett a járási hivatalok 
létrehozását tervezik, változnak a feladat és hatáskörök. 
E nagy volumenű változások miatt a program készítésekor a jelenlegi helyzetből tudtunk 
kiindulni, de már előre látható, hogy az önkormányzati és közigazgatási rendszer lényeges 
átalakulása miatt a program felülvizsgálatára lehet szükség. 
 
 

II. fejezet: Helyzetelemzés 
 
NÉPESSÉGI ADATOK 2011. január 1-jén: 
 
0-6 éves korúak száma:  553 fő 
6-18 éves korúak száma.  1190 fő 
18-60 éves korúak száma:  6379 fő 
60 év felettiek száma:  2439 fő 
városunk népessége:  10561 fő 
 
közalkalmazottak és köztisztviselők száma:              708  fő 
gazdasági társaságok száma:                                      402   
egyéni vállalkozók száma:                                         530  
 
Sajnálatos, hogy az utóbbi években az országos jelenséghez hasonlóan városunk lakossága évről-évre 
csökken. A születések számát minden évben meghaladja a halálozások száma, és a korlátozott 
munkahelyi lehetőségek miatt csökken a városba betelepülők száma is, így egy-két éven belül a város 
lakossága 10.000 fő alá csökkenhet. 
 

III. fejezet: Az önkormányzat pénzügyi eszközei 
 
Az önkormányzat a nemzetgazdaság része, így pénzügyi helyzetünk sem függetleníthető az ország 
általános gazdasági, pénzügyi lehetőségeitől. Az önkormányzatok anyagi-pénzügyi lehetőségeit 
alapvetően több tényező határozza meg: 

- az országban megtermelt összes jövedelem, 
- az ellátandó „állami” közszolgáltatási feladatok, 
- az „eredeti” jövedelemtulajdonosokat (vállalkozó és lakosság) terhelő (központi és helyi) 

jövedelem elvonás mértéke, 
- a közszolgáltatási feladatok megosztásának, s ennek alapján a centralizált jövedelem 

elosztásának aránya a központi és önkormányzati költségvetés között, valamint 
- a helyi önkormányzat pénzügyi lehetőségét jelentősen befolyásolja még az összes 

önkormányzati forrás elosztási rendszere is. 
 

Bevételi források 
A helyi önkormányzatok feladataik ellátásához szükséges anyagi fedezetét az alábbi forrásokból 
finanszírozzák: 
 saját bevételek 
 átengedett központi adók 
 normatív állami hozzájárulás 
 társadalombiztosítási támogatás (Kórház, iskola-egészségügy) 
 állami támogatás (címzett-, cél-, központosított- és kiegészítő állami támogatás) 
 hitel, kötvény kibocsátás 
 pályázatok  
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Saját bevételek 
 

Intézményi bevételek 
 
Ezek a bevételek a rendeltetésszerű működéssel kapcsolatosak. Ide tartoznak az intézményi ellátási 
díjak, az alkalmazottak térítései, a hatósági, engedélyezési, felügyeleti, ellenőrzési feladatok bevételei, 
valamint egyéb alaptevékenységi bevételek. Az alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek közé 
tartozik az állami feladatok ellátása során létrehozott áruk és készletek értékesítéséből származó 
bevételek, az alaptevékenység körében végzett szolgáltatások ellenértéke, valamint az 
alaptevékenység sajátos szolgáltatásainak ellenértéke. 
 
Vagyon hasznosításából származó bevételek 
- közterület használati díj 
- lakások bérleti díja 
- üzletek bérleti díja  
- piaci helypénz, 
- parkoló díjak, éves bérletek  
 
Vagyon értékesítéséből származó bevételek 
 
A vagyonfelélés megakadályozása érdekében javasoljuk, hogy az esetleges 
vagyonértékesítésből származó bevételt csak fejlesztési célra lehessen felhasználni. 

 
Önkormányzatoknak átengedett központi adók 
 
Személyi jövedelemadó: A helyi önkormányzatokat együttesen az állandó lakhely szerint az 
adózók által 2009. évre bevallott, az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal által településenként 
kimutatott személyi jövedelemadó 40%-a illeti meg. Ennek elosztása azonban differenciáltan történik.  

 SZJA helyben maradó része 
A 2011. évi költségvetési törvény alapján az önkormányzatok 8%-ot kapnak. (96,2 
millió Ft) 

 SZJA-ból kiegészítés jövedelem differenciálódás alapján  
Azoknál a települési önkormányzatoknál, amelyeknél az jövedelemadó-bevétel és az 
iparűzési adóerő-képesség - a 2010. január 1-jei lakosságszámra - együttesen számított 
egy főre jutó összege nem éri el a törvényben meghatározott összeget, akkor további 
SZJA bevételre számíthat. Önkormányzatunk az elmúlt években részesült ilyen 
kiegészítésben, 2011. évben 214,4 millió Ft-ra jogosult. 

 
Gépjárműadó a helyi adókon túl önkormányzati bevétel, mely tulajdonképpen átengedett 
központi adó. A gépjárműadó törvény mentességein és kedvezményein túl az 
önkormányzatoknak nincs lehetőségük azt bővíteni. 
 
Talajterhelési díj: További saját bevétel a környezetterhelés díjról szóló törvény alapján a 
talajterhelési díj. A díj fizetésére a lakosságnak csak kis része kötelezett, mivel örvendetesen 
az ingatlan tulajdonosok nagy része rákötött a szennyvízcsatorna-hálózatra. Kapuvár város 
illetékességi területén a talajterhelési díj mértéke a vízfogyasztás után  360 Ft/ m3. 
 
Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó bevételre nem számíthat az önkormányzat. 
 



 

4 

Normatív állami hozzájárulások 
Normatív hozzájáruláshoz önkormányzatunk a költségvetési törvényben meghatározottak alapján 
egyrészt a lakosság számához kötötten, másrészt feladatmutatók figyelembevételével juthat.  
Mind a lakosság, mind az ellátotti létszám az elmúlt években csökkenő tendenciát mutat, ebből 
adódóan folyamatosan felül kell vizsgálni intézményhálózatunk kihasználtságát. 
 

Egészségbiztosítási támogatás 
A kórház meghatározó bevételi forrása az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól kapott 
finanszírozás, ami zömében teljesítmény-finanszírozás.  
 

Állami támogatás (központosított) 
A mindenkori költségvetési törvény 5. számú mellékletében találhatók az önkormányzatok által 
felhasználható központosított előirányzatok. A támogatást pályázat útján lehet elnyerni, és adott célra 
kell felhasználni.  

2011. évben az alábbi jogcímeken kívánunk támogatáshoz jutni: 
 - Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 
 - Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása 
 - Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatás 
 - Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása 
 - Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 
 

Egyéb pályázati források 
 
Új Magyarország Fejlesztési Terv 
1103/2006. (X.30.) kormány határozattal jóváhagyták az „Új Magyarország Fejlesztési Terv”-et. 
Az elmúlt években Önkormányzatunk folyamatosan pályázott egészségügyi, szociális és település 
felújítási pályázatokra. 
Táblázatban mutatjuk be a támogatással rendelkező, lezárult és folyamatban lévő pályázatainkat  
 
Új Széchenyi Terv 
 
Gazdaságélénkítés és munkahelyteremtés – 2011-2013  
2011-13 között közel 2000 milliárd forint uniós forrás áll Magyarország rendelkezésére, amelynek 
köszönhetően megerősödhet a gazdaság, növekedhet a foglalkoztatás. Az akciótervekben található 
pályázatok és kiemelt projektek igazodnak az Új Széchenyi Terv (ÚSZT) hét kitörési pontjához, 
amelyek biztosítják a foglalkoztatás bővítését, a gazdasági növekedés feltételeinek megteremtését, és 
hazánk versenyképességének javítását.  

 
Kitörési pontok: 

1.    egészségipar, 
2.    zöldgazdaság-fejlesztés, 
3.    otthonteremtés, 
4.    vállalkozásfejlesztés, 
5.    közlekedésfejlesztés, 
6.    tudomány-innováció, 
7.    és foglalkoztatás. 

 
Mivel az önkormányzatok pályázati lehetősége beszűkült ezét városunk a táv-hő rendszer korszerűsítésére és 
belvízi csapadékvíz elvezető rendszer felújítására kíván pályázni. 
Az Új Széchenyi Terv elsősorban a KKV szektor pályázati lehetőségeit erősíti. Önkormányzatunk elsősorban 
információ adással próbál segítséget  nyújtani a helyi vállalkozásoknak.  



 

5 

Hitelek 
Az önkormányzat a fentebb felsorolt bevételei kiegészítésére képviselő-testületi döntéssel hitelt vehet 
fel, és kötvényt bocsáthat ki. A Képviselő-testületnek azonban vizsgálni kell azt, hogy az 
önkormányzatnál  a keletkezett adósság éves kötelezettségvállalása (hitelfelvétel és járulékai) nem 
haladja-e meg a korrigált saját folyó bevételt. E korlátozás alá nem tartozik az éven belül felvett és 
visszafizetett likvid hitel.  
 
Működési hitelek: 
Kapuvár Város Önkormányzata 2010. évben 100 millió Ft-ra csökkentette folyószámla hitelkeretét. Ez 
lehetőséget biztosít  az önkormányzat fizetőképességének folyamatos biztosítására. 
 
Fejlesztési hitelek: 
 

A jelenleg felvett fejlesztési hitelállomány változása a törlesztések 
figyelembevételével: 

      Ezer forintban  
Hitel jellege Felvétel Lejárat  Hitel állomány január 1-jén 

 éve éve 2011. 2012. 2013. 2014. 
Ipari Park területén lévő 
csatorna építés-beruházási 
ÖKIF hitel 

2006.09.19 2013.06.30 6 812 4 087 1 362 0 

Városi útak felújítása -
ÖKIF hitel 2006.09.27 2013.06.30 27 502 16 501 5 500 0 

Ipari Park területén lévő 
útépítés, közvilágítás- 
beruházási ÖKIF hitel 

2006.09.19 2013.06.30 28 185 16 911 5 637 0 

CHF alapú hitel (2010. 
dec. 31. 222,68 MNB 
árfolyammal számolva) 

2008.01.29 2016.12.31 82 251 65 806 52 650 39 494 

Összesen      144 750 103 305 65 149 39 494 

 
Kötvény kibocsátása 
 
2008. április 29. 1 milliárd Ft-nak megfelelő CHF alapú kötvényt bocsátott ki, amelyet a 
benyújtandó EU-s pályázatok saját erejének biztosítására, külön testületi döntést igénylő 
fejlesztések, beruházások fedezetére biztosított. Az eltelt időszakban a kötvény felhasználása 
elindult a projektek teljesülésével összhangban. A kitermelt kamatot és a tőkét a 
felhasználásig kedvező lekötések mellett kamatoztatjuk.  
 
Információk a kötvényről: 
Kibocsátás dátuma: 2008. 04 29. 
Kötvények névértéke: 6.552.221 CHF 
Lejárat dátuma: 2028.04.15 
Kamatláb: 6 hónapos CHF LIBOR+1,3 % 
Kamatfizetések időpontja: tárgyév április 15. és október 15. 
Kamatfizetés kezdete: 2008.10.15 
Törlesztések időpontja: tárgyév április 15. és október 15. 
Törlesztés kezdete: 2013.04.15 
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Az Európai Uniós támogatással érintett pályázatok projektek nyilvántartása 
      

     Ft-ban 

Projekt megnevezése 

  
Pályáztató 
szervezet 

  
  

  
Benyújtás 

dátuma 
  
  

Tervezett költségvetési adatok  

összes kiadás 
 finanszírozó források 

saját forrás EU-s támogatás 

Lumniczer Sándor Kórház 
Angiológiai Rehabilitációs 
központ kialakításának 
rekonstrukciós programja 

ROP 2007.10.31 884 040 000 134 040 000 750 000 000 

Aktív kórházi ellátásokat kiváltó 
járóbeteg szolgáltatások 
fejlesztése 

TIOP 2008.02.28 879 288 024 87 928 802 791 359 222 

Települési alközpontok 
környezetrendezése - Kapuvár 

NYDOP 2008.05.06 56 040 149  6 040 149    50 000 000 

SORS-TÁRS Kistérségi 
Szociális Szolgáltató Központ 
kialakítása 

NYDOP 2008.08.15 67 707 120  7 707 120 60 000 000     

A polgármesteri hivatalok 
szervezetfejlesztése” című 
pályázat benyújtására 

ÁROP 2008.07.15 21 700 000     1 700 000 20 000 000  

Marketingeszközök létrehozása 
az Alsó-Csallóköz és a Hanság 
termálturizmusához 

HUSK 2008.12.15 15 301 293     765 066 14 536 227  

Európa a polgárokért - 
Testvérvárosi alprogram 

EACEA 
Brussels 2009.03.28 30 149 € 0 30 149 € 

Településkép megújítása 
Kapuváron 

NYDOP 2009.10.  56 294 000  6 294 000 50 000 000  

Határon átnyúló inkubációs 
szolgáltatások kialakítása 

HUSK 2009.09.29 451 851 € 22 843 € 434 008 € 

Fertő-Hansági Környezetbarát 
Mobilitás 

ATHU 2010.04.13 2 450 000 € 122 500 € 2 327 500 € 

Egészségre nevelő és 
szemléletformáló 
életmódprogramok a Kapuvár 
Városi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatalában 

TÁMOP 
2010.03.01 9 925 357  0 Ft 9 925 357  

Az "intelligens iskola" modell 
infrastruktúrális hátterének 
kialakítása Kapuváron 

TIOP 2008.03.13  53 141 500 0 Ft 53 141 500 

Összesen: (Ft)     2 043 437 443    244 475 137     1 798 962 306    

Összesen: (Euro)     2 932 000 € 145 343 € 2 791 657 € 
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Helyi adók 
 
Az önkormányzat saját bevételei közül legjelentősebb tétel a helyi adók bevétele. 
 
Jelenleg bevezetett helyi adónemek: 

- helyi iparűzési adó 
- magánszemélyek kommunális adója 
- telekadó 
- idegenforgalmi adó 

 
A helyi adók közül a legnagyobb volumenű az iparűzési adó, melynek 2 %-os mértéke a 
törvényi maximumon van. A helyi rendeletben biztosított a kisvállalkozások segítése, 
támogatása érdekében bevezetett (évi 1 millió Ft vállalkozási szintű adóalap alatti) 
mentességet továbbra is fenntartja Kapuvár Város Önkormányzata. Egyéb kedvezmény vagy 
mentesség biztosítására nincs törvényi felhatalmazása az önkormányzatoknak.  
Az ingatlanokhoz kacsolódóan az önkormányzat továbbra is kétféle adónemet működtet: 
magánszemélyek kommunális adóját és telekadót. Magánszemélyek kommunális adóját csak 
a lakások után kell fizetni, mértéke adótárgyanként évi 10.000,- Ft, mely 58 %-a a törvényi 
maximumnak. A telekadó mértéke 60Ft/m2, mely 21 %-a a törvény általi lehetőségnek. 
Telekadót csak kevés tulajdonos fizet, mivel a magánszemélyek esetében több mentességet is 
tartalmaz a helyi rendeletünk. Továbbá az 1500 m2 feletti adóköteles  területek után 
adókedvezményt ad az önkormányzat. 
Az idegenforgalmi adó mértéke Kapuváron személyenként és vendégéjszakánként 250,- Ft. 
Továbbra is cél a szálláshelyek számának növelése, az idegenforgalom fellendítése, s akkor 
ebből az adófajtából több bevétele lehet a városunknak. 
A helyi adókon túl önkormányzati bevétel a gépjárműadó, mely tulajdonképpen átengedett 
központi adó. A gépjárműadó törvény mentességein és kedvezményein túl az 
önkormányzatoknak nincs lehetőségük azt bővíteni.  
További saját bevétel a környezetterhelés díjról szóló törvény alapján a talajterhelési díj. A díj 
fizetésére a lakosságnak csak kis része kötelezett, mivel örvendetesen az ingatlan 
tulajdonosok nagy része rákötött a szennyvízcsatorna-hálózatra. Kapuvár város illetékességi 
területén a talajterhelési díj mértéke a vízfogyasztás után  360 Ft/ m3. 
Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó bevételre nem számíthat már évek óta az 
önkormányzat. 
 

 
IV. Fejezet: Városfejlesztési feladatok 

 
 Iparfejlesztés 
 
A Kapuvári Ipari Parkban a beruházások generálásának és ezzel új munkahelyek teremtésének 
akadálya a fejlesztési területek hiánya. Az Önkormányzat a korábbi években megvalósította 
az ipari park I. és II. jelű útjait a hozzájuk kapcsolódó infrastruktúrákkal együtt, felújította az 
Ipartelepi utat. Elkészült az ipari park II. ütemére vonatkozó út és közműhálózatok 
engedélyezési terve. (Ez további 35 ha nagyságú terület feltárását teszik lehetővé.) 
 
A Kapuvári Ipari Park területén jelenleg is számos kisebb-nagyobb beruházás zajlik, illetve 
áll előkészítés alatt. Befejeződött az Ipartelepi utcában egy új gyártócsarnok építése, 
amelyben vasipari tevékenységet folytatnak. Az iparfejlesztés új lendületet kaphat az ipari 
parkban 2011 késő őszén átadandó Vállalkozók Háza – inkubátorház projekt kapcsán, ahol a 
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Kapuvári Ipari Park kft. (KIP) prioritásként az ipari parkon belüli vállalkozásélénkítő, 
innovatív és a kkv-szektor pályázati forrásait feltáró, támogató tevékenységét kívánja 
megalapozni a következő időszakban.   
 
A befektetés-ösztönzés érdekében kiemelten fontos a közeljövőben fejlesztési területek 
vásárlása és iparterületté történő alakítása. Az elmúlt időszakban e tárgyban folyamatos 
tárgyalások zajlottak a tulajdonosok és az önkormányzat között. A tulajdonosi elvárások és az 
önkormányzat pénzügyi lehetőségei közötti szakadékot viszont nem sikerült áthidalni. 
Pályázati források a terület megvásárlásához nem állnak rendelkezésre és a hatályos jogi 
környezet sem segíti a kialakult patthelyzet feloldását. Megoldásként eddig kizárólagosan 
mutatkozott a pénzügyi források felkutatása. A jövőben ehhez tárgyalási alapként társulhat az 
osztott közös tulajdonú iparfejlesztés a jelenlegi tulajdonosokkal, vagy konzorciumi 
megállapodás kötése az iparfejlesztésről az érintettekkel.  
 
A beruházások mellett kiemelt szerepet kell kapnia az Ipari park arculatának, marketingjének 
is. Fontos feladat továbbá a vállalkozások számára megfelelő mennyiségű és minőségű 
szakember utánpótlás biztosítása, a képzés és átképzés feltételeinek megteremtése. A 
Kapuvári Ipari Park Kft-nek jelentős integrátori szerepet kell játszania a vállalkozások közötti 
gazdasági kapcsolatok erősítésében, a pályázati lehetőségek minél eredményesebb 
kiaknázásában és az arculat formálásában. 
 
Az ipari park mellett fontos fejlesztési irányt kell képviselnie a város egyéb területein 
kialakult iparterületeknek, amelyek szintén a város gazdasági potenciálját erősítik, és ma is 
jelentős számú cég működését biztosítják. Fontos feladat számukra a megfelelő minőségű 
alap és közlekedési infrastruktúra megteremtése. 
 
Az élelmiszeripari feldolgozás és abban is a húsfeldolgozás hagyományosan kiemelt 
jelentőséggel bír Kapuvár gazdasági életében. A Kapuvári Hús Rt. a helyi foglalkoztatásban 
fontos szerepet játszik. Kiemelt cél a hagyományos kapuvári termékek gyártásának 
felfuttatása, ismertségének növelése és ezzel a termékmarketinget kísérő városimidzs-emelés.  
 
 Városképfejlesztés 
 
A fenti fejlesztések mellett kiemelt figyelmet kell fordítani a város megjelenésének, a helyi 
lakosság hangulatát meghatározó városképi elemek javítására. A Fő téri tömbbelső 
rehabilitációjának folytatása, a Belső utca és a Deák Ferenc utca belső területeinek beépítése 
még jelentős fejlesztési lehetőséget kínálnak.  
 
Különösen fontos a megkezdett Fő téri járdafelújítások folytatása a növényzet teljes felújítása 
mellett.  
 
Az átmenő forgalom számára szembetűnő lerobbant épületek felújítására illetve bontására 
szintén hangsúlyt kell fektetni (Szt. István kir. u. 1 és 17.).  
 
Tekintettel arra, hogy városunk kistérségi kereskedelmi és közigazgatási központ, ezen 
elvárásoknak is eleget kell tennie. „A kapuvári városközpont megújítása a természeti és 
történelmi értékek megőrzésével” című projekt keretében 2012 nyarára az alábbi 
tevékenységek valósulhatnak meg: 

 Megújul a Fő tér – Hősök Parkja, Várárok, Várkert, Piactér, Városháza, Rábaközi 
Művelődési Központ épülete.  
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 A Kapuvár, Fő tér – Hősök Parkja, Várárok és Várkert területe értékes növényzettel 
rendelkezik. Fontos e zöld területeken található szobrok és kulturális emlékek 
megóvása, felújítása. Ezen parkok közlekedési úthálózata átépítésre kerül modern, 
korszerű építőanyagok beépítésével, korszerű térszín alatti öntözőrendszer kerül 
kiépítésre, valamint a Hősök parkjában a világháborús emlékmű előtti területen 
szökőkút kerül megépítésre.  

 Szintén felújításra kerül a meglévő Piactér is. Megoldásra kerül a felszíni 
csapadékvíz elvezetése, a tér új burkolattal kerül kialakításra és megújulnak a 
Piactéri berendezések is.  

 
 Szintén e program keretén belül megújul a Városháza, valamint a Rábaközi 

Művelődési Központ épülete is. A megújulás tartalmazza a tetőszerkezetek 
héjazatának, illetve a lapos tető szigetelésének munkáit, a külső nyílászárók cseréjét, 
a homlokzat hőszigetelési munkáit, valamint az épületek akadálymentes 
megközelíthetőségét is. 

 
Fontosak más zöldterületeken található szobrok és kulturális emlékek megóvása, további 
felújítása is. 
 
Turizmusfejlesztés: 
 
Komplex turisztikai kínálat összeállítása, és működtetése szükséges, amely a turisztikai 
ágazatok összekapcsolásával valósítható meg. Ezek között a kiemelt jelentőséggel bír a gyógy 
idegenforgalom feltételeinek megteremtése. Ezt egészítheti ki az öko, a fitness és wellness, a 
kerékpáros, a kulturális a konferencia és egyéb ágazatok. Az ezekhez szükséges infrastruktúra 
megteremtése kiemelt feladat, amelyek csak a vállalkozói tőke és az Önkormányzat szoros 
együttműködésével valósulhat meg.  
 
A gyógy-idegenforgalom számára a helyi specialitásként kezelt érbeteg-rehabilitáció képezhet 
alapot. Az érrehabilitációs központ elkészült, a tárgyi és személyi feltételek biztosítása 
folyamatban van. 
 
A termálturisztika fejlődéséhez az első lépéseket a Flóra Termál Kft. valósította meg. A 
szolgáltatások körének szélesítésével egyre nőhet a látogatók és a vendégéjszakák száma. 
Különös hangsúlyt kell fektetni a strandfürdő szolgáltatási színvonalának és 
üzembiztonságának javítására is, mivel a turizmus mellett a helyi és környékbeli lakosság 
ellátását is szolgálja. Ehhez szükséges a strandfürdő üzemeltetési jogviszonyának rendezése. 
 
A Fertő tó partján és különösen Ausztriában a kerékpáros turizmusnak nagy hagyományai 
vannak. A lehetőségekhez képest ebbe a turisztikai ágazatba városunk is szeretne minél 
inkább bekapcsolódni. Ennek kiemelt lépése volt a Hanyistók Kerékpáros Centrum 
megvalósítása. A centrum üzemeltetői szerződése az idén lejár, a megfelelő működtetéséhez 
szükséges az üzemeltetési jogviszony rendezése. 
A 2010. április 13-án beadott „Fertő-Hansági Környezetbarát Mobilitás” című pályázat 
keretében a Kapuvár, 0309. hrsz. (volt szeméttelep) északi végéig megvalósuló kerékpárút 
külön nyomvonalon készül, onnantól táblázással vezetjük Miklósmajorig. A pályázat 
részeként szerepel a Miklósmajor-Hansági főcsatorna déli töltéséig vezető meglévő 
kerékpárút táblázás felülvizsgálata. A Hansági főcsatorna töltésén kb. 8 km. hosszan murvás 
kialakítású kerékpárutat, valamint a főcsatornán egy gyalogos-kerékpáros közlekedésre 
alkalmas hidat építünk meg. A murvás kialakítású kerékpárútról az új hídon átkelve 
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Wallernbe, keleti irányban pedig az Andaui hídhoz lehet eljutni. A beruházás 2012 nyarára 
készül el a tervek szerint. 
 
Fontos feladat volna mielőbb az Andaui híd határátkelő mellett a Fertődi közúti határátkelő 
kerékpáros elérésének kialakítása, biztosítva ezzel a határon átnyúló közúti kapcsolatot, 
valamint a Fertő-parti kerékpárút-rendszerhez történő csatlakozást. 
 
Az ökoturizmusban rejlő lehetőségek –amelyek a kerékpáros turizmus kiegészítői lehetnek- 
még nem kellően feltártak városunkban. A Hansági tájegység érintetlen természeti értékei, a 
Fertővidékkel együtt értékes turisztikai termékké formálható. Ebben a Fertő-Hanság és Őrségi 
Nemzeti Park már megfelelő szakmai tapasztalatokkal rendelkezik, azonban a Kapuvárhoz -
mint a Hanság fővárosához- szorosabban kötődő arculat kialakítása még szükséges. 
 
Városunk kulturális értékeit tekintve kiemelt jelentőséggel bír Hany Istók személye, amely 
még mindig kevéssé feldolgozott a város kultúrtörténetében, azonban jelentős potenciállal bír. 
Szobrának felállítása – melynek terveit 2008-ban szakértői zsűri bírálta el – a Várárokban, 
forrás függvényében a közeljövőben megvalósulhat. Fontos megemlítenünk továbbá Pátzay 
Pál szobrászművész hagyatékát, amely szintén városunk nagy értéke. A hagyaték a Hanyistók 
Kerékpáros Centrum épületében a nagyközönség számára is megtekinthető, és méltó 
városunk nagy szülöttének emlékéhez. Az említettek mellett városunkra jellemző, hogy 
földrajzilag a Rábaköz, a Répce-mente, a Hanság és Fertő-mente találkozásánál fekszik, így 
néphagyományaiban ötvözi mindegyik tájegység jellegzetességeit. Az említett helyi 
nevezetességek mellett a kistérség valamint a környék természeti, építészeti és kulturális 
értékeinek felhasználásával alakíthatók ki komplex turisztikai termékek az ide látogatók 
számára. Mindezekre felfűzve a városi rendezvénysorozatok színesítése is fontos feladat lesz 
a jövőben. 
 
A Város nyugati részén megálmodott Anna Thermál szálló egy, a legmagasabb igényeket 
kiszolgálni is képes projekt megvalósítását tűzte ki céljául. Mindehhez azonban az 
alapinfrastruktúra megteremtése az Önkormányzat feladata, amely lehetőséget biztosít majd a 
tervezett építmények megvalósításához. 
 
A volt KRESZ Park területén került megtervezésre a Hanság Üdülőpark projektje. A 
megvalósíthatósági tanulmányában foglaltak értelmében a meglévő termálfürdő mellett új 
kemping és szállodák, valamint sport és szabadidő tevékenységet ellátó épületek 
valósulhatnak meg. Az új kemping 2008-ban nyitotta meg kapuit a fürdő közvetlen 
szomszédságában. A szállodaépítés kapcsán a befektetői tárgyalások folyamatban vannak, a 
megvalósítás valószínűleg a közeljövőben várható. A korábbi rendezési tervekben szereplő 
mintegy 430 db üdülő – és hétvégi házas ingatlan kialakításának terve felülvizsgálatra került, 
s az új koncepció értelmében ezen területre is nagyobb beruházás megvalósítását tervezi 
önkormányzatunk. Ezen elképzelés megvalósításához azonban szükséges a magántulajdonban 
lévő szántóterületek megvásárlása, melyre több tárgyalást folytatott le önkormányzatunk az 
utóbbi másfél évben. A tárgyalások során ugyan közeledtek az álláspontok, azonban a 
földtulajdonosok által kért vételár összege még mindig magas ahhoz, hogy ezt jelen 
helyzetben az önkormányzat fel tudja vállalni. További egyeztetések illetve végső esetben a 
kisajátítás eljárás megindítása hozhat előrelépést ez ügyben. 
 
A terület víz, csatorna, gáz és részleges energia ellátása csak a 4,5 ha-nyi terület tekintetében 
biztosított, továbbá a teljes úthálózat és az elektromos fejlesztések révén teljessé vált a terület 
infrastruktúrával való ellátása. 
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A turizmus fejlesztését szolgálhatná a miklósmajori laktanya tulajdonjogának megszerzése, 
ami segíthetne már turisztikai szolgáltatások megvalósítását a létesítményben. (lovas-
turizmus, stb.) Természetesen más irányú hasznosítás is elképzelhető, haszon-érték 
számítással alátámasztott elképzelések kidolgozásával.  
 
Játszóterek 
 
Kapuvár Város Önkormányzatának tulajdonában, - annak közterületein - 7 db szabványos 
játszótér van, amelyen mindösszesen 36 db játszótéri eszköz található. 
A játszótéri eszközök biztonságáról szóló 78/2003.(XI.27.) GKM. rendelet értelmében a 
közterületen lévő játszótéri eszközöket biztonsági szempontból 2009. évtől kezdődően 
kétévente felül kell vizsgálni arra kijelölt akkreditált szervezettel. 
A játszótéri eszközök felülvizsgálatát a Fürdő utcában 2010. év októberében a Fadoktor 
Mérnöki Iroda Kft., a Fő téren, a Táncsics Mihály utcában, a Felsőmező utcában, valamint a 
Győri úton pedig a Precíz Biztonságtechnikai és Szaktanácsadó Kft. végezte el. A vizsgált 
eszközök mindegyike szabványos, ép, sértetlen, a vonatkozó jogszabályi és szabvány 
előírásoknak a kialakított ütéscsillapító talajjal együtt megfelelnek. A rendeltetésszerű 
használat biztosításához szükséges karbantartások, javítások elvégzése az önkormányzat 
feladata, mely szükségességét a rendszeres, illetve operatív ellenőrzések alkalmával a 
Városfejlesztési Osztály munkatársai mérik fel. 
 
A Mátyás király utca - Iskola utca kereszteződésében, valamint a Szent Katalin utcában a 
játszóterek éves felülvizsgálatára 2011. év júliusában kerül sor. 
Az önkormányzat anyagi lehetőségeihez mérten tovább kell fojtatni játszótereink felújítását. 
 
A város közlekedési infrastruktúrája 
 
Az elmúlt időszakban mintegy 4 km útszakasz felújítása történt meg. A felújítások mellett 
szükséges azonban a korábban kitűzött cél megvalósítása is, miszerint a jelenleg szilárd 
burkolattal el nem látott utcák aszfaltozásra kerüljenek. 
 
Fontos továbbá a jelenlegi gyűjtő és alternatív közlekedési útvonalak, felújítása, továbbá a 
gépjármű és az idegenforgalom növekedésével arányosan a parkolóhelyek számának növelése 
is. 
 
Városunk négy közlekedési tengelyével párhuzamosan a kerékpáros forgalom biztonságos 
kerékpárúton történő vezetése megoldott. Szükséges azonban az ezen szakaszok közötti 
összeköttetés megoldása, építési engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció elkészítése, 
valamint megépítése. 
 
Önkormányzatunk az állami közútkezelővel közösen elkészíttette a Rákóczi utca 
korszerűsítéséhez szükséges engedélyezési tervdokumentációt. Ennek megvalósítása jelentős 
előrelépést jelenthet a gartai városrész arculatának javításában, és az átmenő-forgalom gyors 
levezetésében. 
 
Az alternatív közlekedés szempontjából hiányzó láncszem a Széchenyi utca-Erdő sor közötti 
Kis-Rába híd megépítése, amely tehermentesítené a Fő tér forgalmát is. 
 
2011. márciusában megkezdődtek a Magyar Állam tulajdonát képező 8611. számú közúti híd 
felújítási munkálatai. Az átépítési munkák során a régi híd elbontásra kerül, helyébe új, 
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korszerű 2x4 méter széles pályatestű és 2x2 méter széles gyalogos közlekedésre alkalmas híd 
kerül megépítésre. A híd átépítése teljes útzár mellett valósul meg, amely érinti az észak-déli 
irányban a tömegközlekedésben részt vevőket. A forgalom 2011. augusztus végén veheti 
birtokba az új hidat. 
 
Pályázatot nyújtottunk be 2011. februárban a Kapuvár, Gartai templom és postaépület 
környezetében a Rákóczi utcában kialakítandó két új gyalogos átkelőhely építésére. A 
pályázat bírálata folyamatban van. A két gyalogátkelőhely megvalósítás még az idén 
megtörténhet. 
 
Vagyonhasznosítás 
 
Az önkormányzatok vagyonának feladata elsősorban az önkormányzat kötelező és választott 
feladatellátásának biztosítása, másodsorban a mindenkori költségvetés bevételi 
előirányzatainak megteremtése.  
 
Kapuvár Város Önkormányzata tulajdonnal rendelkezik olyan gazdasági társaságokban, mint 
pl.: a Jószív Kft., a Pannon-Víz vagy a KÉZ-MŰ Nonprofit Kft., melyekben több millió forint 
névértékű részesedése áll fenn, 100 %-os önkormányzati tulajdonban van, az Ipari Park Kft., a 
Kapuvári Hőszolgáltató Kft, valamint a Rábaköz Rádió Kft. Ez utóbbi beolvasztását az Ipari 
Park Kft - be elindítottuk. 
 
Önkormányzatunk jelenleg 14 db nem lakáscélú helyiséggel rendelkezik, melyek mindegyike 
bérleményként kerül hasznosításra. Ezek közül legértékesebbek a Fő téren található 
üzlethelyiségek, melyek felújításához, komfortosításához szükséges beruházásokat az eddigi 
gyakorlat szerint önkormányzatunk bérbeszámítással valósította meg, javítva ezzel a város 
arculati megjelenését is.  
 
A Fő tér 22. szám alatti volt óvoda épület hasznosítása jelenleg szintén bérleményként 
történik. Az Önkormányzatunk 50 millió Ft-ot nyert el a külső felújítására. 
 
Megoldásra vár viszont a Győri u. 8. szám alatti volt Édász épület hasznosítása.  
 
Régóta húzódik a Szt. István kir. u. 2. szám alatti volt mozgalmi ház vagyoni rendezése, majd 
az önkormányzati hasznosítása is. Itt a tulajdonostársak konstruktív együttműködése vezethet 
a végleges rendezéshez. 
 
Már öt-hat éve próbáljuk megszerezni az állami tulajdonban levő miklósmajori határőr 
laktanya és a volt rendőrségi épületet. Ezeknek az ingatlanoknak a megszerzése továbbra is 
célunk. 
 
Az Önkormányzatunk jelenleg 12 db garázshelyiséggel rendelkezik, melyek bérbeadás útján 
kerültek hasznosításra. Rendezendő továbbá a garázsok alatti önkormányzati területek sorsa 
is. 
 
A magánerős építkezésekhez szükséges kedvező árú építési telkek kialakítása folyamatos 
feladat az önkormányzat számára. Ennek érdekében önkormányzatunk folyamatosan végezte 
a meglévő közműhálózatok melletti szabad területekre az építési telkek kialakítását (Zrínyi 
utca, Keleti sor, Vásártér). A családi ház építésére még mindig van igény, azonban az 
építkezés fajlagos költségei egyre nőnek. A telek megvásárlása is gondot jelenthet sokaknak, 
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főleg a túlzott árak miatt. Az önkormányzat által kínált telkek viszonylagos kedvezőbb ára 
minden évben jelentős érdeklődésre tart számot, ezért az új utcasorok kialakítása fontos 
feladat a következő 4 éves tervezési időszakban is.  
Az elmúlt időszakban az önkormányzat és a lakosság összefogásával megkezdődhetett a 
Cseresznye sor keleti oldalán is az építési telkek kialakítása. A közeljövőben azonban új 
fejlesztési területek feltárása és közművesítése szükséges ahhoz, hogy az építkezni 
szándékozók számára a megfelelő mennyiségű beépíthető ingatlan rendelkezésre állhasson. 
Az olyan vagyonértékesítések, mint az építési telkek ugyancsak hosszutávú megtérülést 
jelentenek a város számára, hiszen a lakosság településen tartása valamint ipari területek 
értékesítése befektetőknek, a munkahelyteremtést biztosítják hosszú távra. 
 
Lakásgazdálkodás   
 
Kapuvár Város Önkormányzata jelenleg 67 lakástulajdonnal rendelkezik. Ezekből 18 
összkomfortos, 26 komfortos, 10 félkomfortos, 10 komfort nélküli és 3 szükséglakás van. A 
jelenlegi lakásállományból több mint 20 lakásban nem található fürdőszoba és 12-ben 
vezetékes ivóvízhálózat és vízöblítéses WC sem. Ezek megoldása fontos feladat az 
önkormányzat számára. A lakások folyamatos karbantartása is szükséges. 
 
A lakások bérbeadása szociális és közérdek jogcímen kerül kiutalásra a várólistán szereplő 
családok részére történtek. 
 
Lakásaink állapota – elsősorban a félkomfortos és annál rosszabb besorolásuk estében – nem 
kielégítő, minden évben újabb és újabb felújítási kérelmek kerülnek terítékre. A lakások 
értékesítésével egyrészt az előző pontban vázolt probléma megoldódik, azonban a növekvő 
számú lakásigénylők helyzete ezzel nem válik megoldottá. Fontos lenne olyan koncepció 
kialakítása, mely erre hosszútávon megoldást kínál. A szociális bérlakások építésének 
programja pályázat keretében képzelhető el a magas fajlagos bekerülési érték miatt. 
 
Hulladékgazdálkodás: 
 
A Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2005. áprilisában alakult 
meg. 
A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény alapján feladata a Társulásnak a 
települési hulladék kezelése, a közszolgáltatás megszervezése és fenntartása, mely kiterjed a 
hulladék rendszeres gyűjtésére, szállítására, valamint a hulladék ártalmatlanítására szolgáló 
berendezésekre, létesítmények működtetésére, begyűjtő, előkezelő és hasznosító telepek 
létesítésére és működtetésére egyaránt.  
A pályázat két részből tevődik össze: 

– A KEOP 7.1.1.1., a települési szilárd hulladékgazdálkodási rendszerek fejlesztésére 
irányul.  
 

– A KEOP 7.2.3.0. a települési szilárd hulladéklerakókat érintő térségi szintű 
rekultivációs programok elvégzésére irányul, itt a támogatás mértéke eléri a 100%-ot.  

 
2009. augusztus hónapban a KEOP -7.2.3.0/2F-2008-0006 azonosító számú pályázati 
konstrukcióba beadott Sopron térségi települési szilárdhulladék lerakók rekultivációja 
pályázat nyert. A projekt megvalósításának támogatott összege bruttó 2 619 243 348,-Ft, 
melyet a Kohéziós Alap és a Magyar Köztársaság költségvetése társfinanszírozásban biztosít. 
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A projekt során 13 db lerakó kerül rekultiválásra, melyek közül egyik a Kapuvár-
Kistölgyfapusztai régi hulladéklerakó telep (0309 hrsz.).  
 
Városunkban hulladékudvar kialakítására is sor kerül a 1023/1 hrsz-ú területen, a jelenlegi 
ütemezés szerint 2012. év második felében.  
 
Ivóvíz-ellátás 
 
Miklósmajor település lakóinak egészséges ivóvízzel történő ellátása érdekében mintegy 2800 
fm hosszúságban a gerincvezeték kiépítése szükséges a Kistölgyfamajori végponttól 
kezdődően. 
Megoldásra váró feladat a megfelelő keresztmetszetű vezetékes ivóvíz kiépítése a Kossuth 
major - Kertész utcában, mintegy 900 fm hosszban.  
Szintén megoldásra váró feladat a még hiányzó gravitációs szennyvízcsatorna megépítése a 
Petőfi-majori bekötő út menti ingatlanok, valamint a Kertész utca vonatkozásában is.  
 
Parkfenntartás, zöldterület gazdálkodás  
 
Kapuvár Város Önkormányzata 2003. évben nyílt közbeszerzési eljárást tett közzé Kapuvár 
város közigazgatási területének parkfenntartási munkáira. A szerződés lejártát követően –az 
idei év áprilisától -  a parkfenntartási feladatok ellátásával az Ipari Park Kft.-t kívánjuk 
megbízni. 
A belterjesen művelt parkok gyepfelületeinek fenntartásában a minőségi irányában kell a 
további lépéseket megtenni, ezért 2011. évben a város zöldterületeinek felmérését a 
Városfejlesztési Osztály elvégezte. Több parkunk került az I. és II. osztályba, illetve a 
területeket részletesen lebontottuk gyepterületre, virágágyásokra, valamint kavics, murva, 
aszfalt, beton, térkő burkolatú utakra. 
 Természetesen ezen minőségi javításnak további költségvonzata merül majd fel. 
A városközpontban, a Fő tér környezetében található zöldterületek a városközpont 
rehabilitációja során 2011. évben pályázati forrásból fognak megújulni. 
 
Az Önkormányzat tulajdonát képező közterületek tisztántartását a munkanélküli ellátásból 
kikerülő, elsősorban szakképesítéssel nem rendelkező munkanélküliek foglalkoztatásával 
oldja meg a város. Városunkban jól bevált a közfoglalkoztatás, melyre folyamatosan igény 
mutatkozik. Éves szinten 15 főt tudunk közmunkásként foglalkoztatni, és ezt a formát a 
jövőben is szeretnénk hatékonyan működtetni. A Munkaügyi Központ Kapuvári 
Kirendeltségével éves bontásban szerződéskeretén belül folyamatos együttműködésünk van e 
területen is. A közmunka programot a Magyar Állam támogatja. A rendelkezésre álló 
pályázati kerettel a jövőben is maximálisan élni kívánunk, szeretnénk minél több 
munkanélküli személy munkába állítását megoldani ilyen módon. 
 
Víz és csapadékvíz elvezetés 
 
A város belterületi csapadékvíz elvezetésének engedélyes terve elkészült. A program várható 
költsége meghaladja az 1,5 milliárd forintot. A város költségvetéséből ezen nagy összeg nem 
biztosítható, azonban pályázatok benyújtásával próbáljuk a hiányzó összeget előteremteni.  
A város vízgyűjtő területét 7 részterületre bontottuk, annak érdekében, hogy a projekt 
kezelhető legyen műszaki és finanszírozási szempontból.  
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Az útfelújítási program során folyamatosan történik a felszíni csapadékvíz-elvezető rendszer 
rekonstrukciója, azaz az útfelújítással párhuzamosan elkészül az út tartozékát képező padka, 
valamint szikkasztó jelleggel működő árok kialakítása. 
Az önkormányzat az Észak-dunántúli és Környezetvédelmi Vízügyi Igazgatósággal 
együttműködve sort kerített a  Kis-Rába folyónak a  Berg-féle erőmű és a Margit híd közti 
szakaszának mederrendezési munkálataira. E program keretén belül megkezdődött a folyónak 
a Vasúti híd és Zrínyi utcai híd közötti szakaszának meder- és partrendezésének munkálatai az 
elmúlt év során. További feladat a folyónak a Vasúti híd és a Berg féle erőmű közötti 
szakaszának meder- és partrendezési munkálatai.  
 
Parkoló üzemeltetés 
 
A városi forgalom növekedésével szükségessé vált újabb parkolóhelyek kialakítása. Jelenleg a 
belváros és közvetlen környezetében 440 db fizető-parkolóhely áll rendelkezésre. 
A város közterületi parkolóiban 9 db parkoló-automata üzemel, amelyeket 2006. szeptember 
30. napjáig az önkormányzat üzemeltetett. 
2007. október 1. napjától 2010. szeptember 30. napjáig az üzemeltetés vállalkozói alapon 
történt. 
Jogszabályi változások miatt 2010. október 1. napjától a parkolók üzemeltetését kizárólag 
önkormányzati tulajdonú társaságok végezhetik. Ennek következtében a parkolók 
üzemeltetését a Kapuvári Ipari Park Kft. látja el. 
 
Közvilágítás 
 
Kapuvár város közigazgatási területén, valamint Öntésmajor település területén a közvilágítás 
rekonstrukciója a 2000-2003. évek között befejezést nyert. Ezáltal Kapuvár város területén 
1654 db korszerű energiatakarékos lámpatest, 122,920 kW teljesítménnyel, valamint 
Öntésmajor település területén 61 db korszerű energiatakarékos lámpatest 2,806 kW 
teljesítménnyel, továbbá Miklósmajor település területén 8 db energiatakarékos lámpatest              
0,368 kW teljesítménnyel került beépítésre. Mindösszesen 1723 db lámpatest, 126,094 kW 
teljesítménnyel. 
Megoldásra váró feladat a város területén még hiányzó közvilágítási hálózat kiépítése, 
nevezetesen: 

 Osli út: Hansági utca – Kertész utca közötti szakasza,  
 Pátzay Pál Általános Iskola melletti „bürü-köz” 
 Hanság Üdülőpark területén: Veszkényi utca, Termál utca 
 Belső utca 

továbbá Kistölgyfamajor közvilágítási hálózatának megvalósítása is. 
 
Temető-fenntartás és üzemeltetés: 
 
A Szent Kereszt temető üzemeltetésére és fenntartására  - pályáztatási eljárást követően -a 
Jószív Kft.vel 2011.-ben, 10 évre szóló időtartamra kötött üzemeltetési szerződést az 
önkormányzat.  
 
A temető 7.000 m2-rel történő bővítése során 1997. évben megépült az új kerítés. 2000. évben 
sor került a bővített rész területének rendezésére, valamint feltöltésére. Sor került továbbá a 
meglévő faállomány szakértői vizsgálatára és a program részleges végrehajtására is. A 
következő időszak feladata a faállomány további fiatalító metszése. Elkészült a temető 
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úthálózat-fejlesztési és parcella kiosztási terve is. 2003. évben megvalósult az új parcellarész 
megközelítését biztosító úthálózat murvás kialakítással. 
A Szent Kereszt Köztemető bővítése és a kiszolgáló épület kérdésköre a 2008. év folyamán új 
alapokra került. A meglévő temető a volt Édász ingatlan egy részével bővítésre kerülne, és 
urnaudvaros elrendezéssel kerülne kialakításra.  A JÓSZÍV Temetkezési Kft.  a meglévő 
épületegyüttes részbeni átalakításával, bontásával és új épület építésével egy modern, a mai 
kor igényeit kielégítő szolgáltató épületet valósított meg a 2010. évben.  E komplexum 
keretén belül nyert kialakítást az Önkormányzat kötelező feladatát is ellátó hűtő, vizesblokk, 
papi öltöző és porta épület is. A temető parkolási igénye a meglévő JÓSZÍV tulajdonát 
képező parkoló felhasználásával, valamint a MOL benzinkút melletti zöld területen 
kialakítandó új parkolóhelyek megvalósulásával történhet. Ezen épületegyüttes 
kivitelezésével egy új, modern megújult épület és környezet fogadja az arra közlekedőket.  
A Szent Antal Kápolna tetőszerkezete és homlokzata az elmúlt évek folyamán felújításra 
került, de a munkálatokat a továbbiakban is folytatni szükséges. Ezt jelenti a Kápolna belső 
burkolatának felújítását, valamint az épület vízszintes szigetelési munkáinak elvégzését. 
 
Helyi tömegközlekedés 
 
A helyi-járati közlekedést közszolgáltatási szerződéssel vállalkozó látja el városunkban.  
 
Ipari Park Kft. 
 
Ebben az évben az Ipari Park Kft-hez néhány feladatkör átkerült (pl.: parkoló üzemeltetés, és 
további feladatkörök átadását is tervezzük ( pl. zöldterületek fenntartása,  kommunikációs 
tevékenység stb., Rábaköz Rádió beolvasztása ). Több tevékenységi körrel is érdemes lenne 
folytatni a bővítést, mivel az a gazdasági lehetőségek kihasználását is magában hordozza.  
Az új vállalkozás már nem költségvetési intézmény, hanem gazdasági társaság, amely profit 
orientált kell, hogy legyen. 
 
 

V. FEJEZET: Munkaerő-piaci helyzet 
 

Az elmúlt években bekövetkezett, a világot és országunkat is érintő gazdasági válság negatív 
irányú hatást gyakorolt a munkaerő-piaci folyamatokra, az országos és területi 
foglalkoztatatás politika alakulására is. 
Sajnos hazánk, szűkebb térségünk is „szenvedője” volt a gazdasági visszaesésnek. 
Különösen igaz volt ez az országos átlagtól mindig magasabb szinten teljesítő megyei 
munkáltatók, termelő egységek, intézmények esetében. 
Körükben a gazdasági visszaesés, ennek foglalkoztatásra gyakorolt hatása fokozottan jelent- 
meg, amit a munkanélküliségi adatok emelkedése is visszaigazolt. 
Fent leírtak hatására régiónkban, megyénkben az álláskeresők száma 2008-től 2010 elő feléig 
folyamatosan emelkedett, majd kistérségünkben egy jelentős emelkedést követően stagnál.  
 
Kapuvár városában, 4. 5%-os az álláskeresési ráta, ami régiós és megyei összehasonlításban a 
kevésbé veszélyeztetett térségek közé helyezi szűkebb környezetünket. 
 
Pozitív a városban működő nagyvállalataink munkahelyteremtő szándékának bővülése, 
melyek közül kiemelkedik a Provertha Zrt. 46 fős, valamint a Kapuvári Hús Zrt. 35 fős, 
elmúlt évet érintő létszámnövekedése. 
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Területünkön nagyobb volumenű létszámcsökkentés nem volt az elmúlt években, és a 
közeljövőben sem várható a városi munkáltatók körében. 
 
Meg kell jegyezni, hogy az elmúlt időszakban csökkent, de napjainkban is jelentős 500-600 fő 
a városból eljáró, napi ingázásra kényszerülő munkavállalók száma.  
 
Tapasztalható hogy egyre több azok száma, akik munkalehetőség hiányában tartósan a 
munkaügyi kirendeltség nyilvántartási rendszerben maradnak, mint ellátott, vagy 
ellátásnélküli személy. 
 
 Főbb munkaerőpiaci mutatatók az alábbiak: 
 
Nemek szerinti megoszlás: 
 
 Kapuvári kirendeltség (fő) Kapuvár város (fő) 
Nő 430 140 
Férfi 613 186 
 
 
Szakmai végzettség szerinti adatok: /Kapuvár város/ 
 
Szakmunkás 39.3% 
Segédmunkás 13.8% 
Betanított munkás 27.5% 
Vezetőként nyilvántartott 4.00% 
Ügyintéző, ügyviteli alkalmazott 15.4% 
 
Iskolai végzettség szerinti megoszlás:/Kapuvár város/ 
 
Általános iskolával nem rendelkezik 9 fő 
Általános iskolai végzettsége van 56 fő  
Szakmunkásképző 116 fő  
Gimnáziumi érettségi 44 fő  
Szakközépiskola 50 fő 
Technikus 23 fő  
Felsőfokú végzettségű 28 fő 
 
Életkor szerinti kimutatás:/Kapuvár/ 
 
20 év alatti 58 fő 
20-45 év közötti 166 fő 
45-60 év közötti 102 fő 
 
A kirendeltséggel együttműködési megállapodást kötött Rehabilitációs járadékban részesülő 
ügyfelek száma, kirendeltségi szinten 109, míg kapuváron 27 fő volt. 
 
A megváltozott munkaképességű személyek munkába állítási lehetősége elsősorban az 
országos jellegű szabályoktól és elképzelésektől függően valósítható meg. 
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Mind a munkahelyek számára, mind a megváltozott munkaképességű személyek számára 
kedvező az a jelenleg hatályos rendelkezés, ami lehetővé teszi foglalkoztatásuk esetén a 
rehabilitációs járulék fizetésének kiváltását.  
Ezzel a lehetőséggel a jövőben is élni kívánunk. 
 
Az elkövetkezendő évek egyik kiemelt feladata a roma lakosság munkába és képzésbe történő 
bevonására, az eddigi tevékenység több területen a célcsoport érdektelensége következtében, 
nem a várakozásoknak megfelelően alakult. 
A roma lakosság közmunka programba való bevonását – a jogosultsági feltételek esetén – 
minél nagyobb számban szeretnénk megvalósítani elsősorban a köztisztasági, parkfenntartási, 
hóeltakarítási feladatok ellátásához. Ehhez remélhetőleg az anyagi források is lehetőséget 
biztosítanak. 
 
Az önkormányzat által sikeresen megvalósított projektek közvetlen hozadéka az is, hogy a 
városban munkahelyek teremtődnek. A fogyatékosok napközi otthonának létrehozása, a 
Lumniczer Kórház és Rendelőintézettel angiológiai és járóbeteg projektjének sikeres 
befejezése maga után vonja  a  munkahelyek számának a növekedését.  
 
Az önkormányzat munkahelyteremtő beruházások támogatásával, az Ipari Park területén  
inkubátor-ház megvalósításával, a vállalkozások letelepedésének ösztönzésével  igyekszik 
előmozdítani a foglalkoztatottsági helyzet javítását. 
 
A jövőre nézve szükség van a munkaerő képzés és a tanulók megfelelő irányú orientálására. 
ezért  szükséges a munkaügyi kirendeltség és az önkormányzati maximális együttműködése. 
 
A Munkaügyi Kirendeltség a város általános és középfokú oktatási intézményeivel a 
pályára irányítás területén végez közös munkát.  
 Bízunk abban, hogy a Berg Gusztáv Szakiskola felnőttképzési akreditációjának 
megvalósulásával a szakképzések egyik bázisa lehet az intézmény. 
 
A munkaerő helyzet javítása érdekében az önkormányzat  az eszközeihez és lehetőségeihez 
mérten maximális támogatást nyújt a  munkaügyi központ által megfogalmazott alábbi 
célokhoz:  
 
 növekedjék a munkaerőpiacról tartósan kiesők nagyobb arányú visszatérése a munka 

világába. 
 a jelenlegi foglalkoztatottak munkába tartására, munkahelyük megőrzésére, új 

munkahelyek létrehozásra. 
 hiányszakmákra, szakmaszerzésre irányuló képzések  megvalósítása 
 a tartós munkanélküliek, álláskeresők közötti növekedési arány megállítása.  
 A megváltozott munkaképességű munkavállalók számára olyan, más intézményeket és 

civilszférát érintő programok szervezése és kivitelezése, ami számukra 
munkalehetőséget teremt. 

 a szociális problémákkal küzdő ügyfelek számára a közmunka program hatékony 
működtetése 
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VI. fejezet: SZOCIÁLIS ELLÁTÁS 
 
Szociális pénzbeli és természetbeni ellátások 
 
A  szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv.(továbbiakban Szt.) 
25. §-ában nevesített pénzbeli  ellátások mindegyikét biztosítja önkormányzatunk  a 
rászorultak és igényjogosultak részére. 
 
Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások 
 
Az Szt. 32.§-a rögzített pénzbeli ellátások:  
 időskorúak járadéka, 
aktív korúak ellátása ezen belül: rendszeres szociális segély, illetve bérpótló juttatás 
lakásfenntartási támogatás, 
 ápolási díj, 
 átmeneti segély  
és temetési segély.  
 
Az időskorúak járadékában részesülők száma évek óta stagnál, lényeges változás nem várható 
a jogosultsági feltételeknél és az ellátottak számában sem.  
Az aktív korúak ellátása 2011. évben már jelentősen változott és ez a folyamat még a 
következő években is változhat. Jelenleg a bérpótló juttatás feltétele a tartós munkanélküliek 
esetében legalább 30 napos közfoglalkoztatás biztosítása a jogosultságot megállapító 
döntéstől számított egy éven belül. Éves átlagban 40-50 fő között mozog városunkban a 
létszám. A közfoglalkoztatás és közmunka rendszerének átalakítása jogszabályi előírások 
függvénye. 
Az aktív korú rendszeres szociális segélyben részesülők számában ugyancsak nem várható 
lényeges változás.  
A lakásfenntartási támogatást igénylők száma az elmúlt évben jelentősen nőtt, ezen belül is a 
normatív alapon nyújtott támogatás. A lakásrezsi-költségek drasztikus emelkedésével 
arányosan nőtt az ügyfelek száma is. Az önkormányzat továbbiakban is tervezi méltányossági 
alapon e támogatási forma fenntartását is. 
 A legnagyobb ügyfélforgalmat az átmeneti segélyt igénylők száma és aránya jelenti. Az  
átmeneti segély eseti formában és havi rendszerességgel jövedelem kiegészítésként is 
nyújtható. Temetési segélyt igénylők száma nem meghatározó, ugyanakkor a temetési 
költségek emelkedésével - a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek szerint 
- a támogatás is évente növekedik.  Köztemetés évente egy – egy alkalommal fordul elő, a 
költségeket az önkormányzat a lehetőségek függvényében az örökösöktől visszaköveteli.  
Az ápolási díjat igénylők száma minden évben növekedik, a méltányossági alapon 
megállapított támogatásnál az odaítélések feltételeinek felülvizsgálatát tervezünk. 
Köz-gyógy ellátásnál már az elmúlt év végétől tapasztalható a kérelmezők számának 
ugrásszerű növekedése, amely a magas gyógyszerköltségekkel magyarázható. A Kormány 
tervezi a rendszer átalakítását, ami a helyi feltételrendszer  módosításával is jár. 
 
Természetbeni ellátások 
 
A pénzbeli ellátások közül az átmeneti segély, a temetési segély, köztemetés és köz-gyógy 
ellátás természetbeni ellátásként is nyújtható. Az elmúlt években ennek a városunkban 
gyakorlata nem volt. 
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Önkormányzatunk tervezi és jelenleg is biztosítja a 70 éven felüli egyedülállók ingyenes és 70 
éven felüli házaspárok számára a hulladék-szállítás költségeihez hozzájárulást. 
Ugyancsak egyéb pénzbeli támogatásként juttatjuk a tanulóknak és nyugdíjasoknak a 
helyijárat-költségeihez a hozzájárulást.  
 
Szociális szolgáltatások 
 
A szociális rászorulók részére a önkormányzatunk  a Nyitott Kapu-Vár Térségi Szociális 
Szolgáltató Központ útján biztosítja : 

 az étkeztetést 
 házi segítségnyújtást 
 jelzőrendszeres házi segítségnyújtást 
 közösségi ellátást 
 családsegítést 
 nappali ellátást - idősek klubja és fogyatékos személyek nappali ellátását 

 
A Máltai Szeretet Szolgálat Egyesület ellátási szerződés útján biztosítja a jogosultak részére: 

 támogató szolgáltatást 
 
Kapuvár város és a környező települések lakossága az alapszolgáltatások igénybevételének 
lehetőségét, formáit ismeri, igény van rá. Az új szolgáltatások megismertetését az intézmény a 
kommunikációs csatornákon keresztül valósítja meg. A fogyatékos személyek nappali ellátása 
2010. júliusában indult a teljesen felújított új székhelyen és itt tervezik a szociális 
foglalkoztatás megszervezését is a gondozottak számára. 
 
 Gyermek és ifjúságvédelmi feladatok 
 
Önkormányzatunk a gyermekvédelmi törvény 94. § (1,2) bekezdés értelmében, mint 
tízezernél több állandó lakosú önkormányzat biztosítja a személyes gondoskodás keretébe 
tartozó gyermekjóléti alapellátásokat: 

- a bölcsődét, 
- a gyermekjóléti szolgáltatást. 

 
A szolgáltatások, feladatellátások finanszírozásához szükséges pénzügyi fedezetet a központi 
költségvetés és az önkormányzat hozzájárulása biztosítja, amit az igénylő által fizetendő 
térítési és gondozási díj egészít ki, ez vonatkozik a bölcsődére. A gyermekjóléti szolgáltatás 
igénybevétele ingyenes. 
 
A pénzbeli és a természetbeni ellátások közül a jegyző a gyermekvédelmi törvényben 
meghatározott feltételek szerint rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre valamint 
óvodáztatási támogatásra való jogosultságot állapít meg.  
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők jogosultak étkezési kedvezmény 
igénybevételére, évente két alkalommal egyszeri támogatásra (jelenleg 5.800.Ft/gyermek) , a  
tanulók tankönyv és tanszer ellátási támogatására, diákotthoni kedvezmény igénybevételére, 
valamint egyéb jogszabályokban meghatározott kedvezmények igénybevételére.  
 
Az óvodáztatási támogatás célja, hogy a gyermek minél előbb kezdje meg az  „óvodába 
járást” . Az óvodai nevelésben való részvétel szülői döntésen múlik mindaddig, ameddig a 
gyermek nem lép az ötödik életévébe, mert ettől az évtől kezdődően a szülőnek be kell íratni 
gyermekét az óvodába. Azoknál a gyermekeknél azonban, ahol a szülők iskolai végzettsége 
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alacsony, indokolt, hogy a gyermek lehetőség szerint már három éves korában óvodába 
járjon, hogy könnyebben megkezdje iskolai tanulmányait. A törvény célja, hogy ösztönözze a 
szülőket arra, hogy a gyermeküket minél korábbi életkorban beírassák az óvodába. Az 
óvodáztatási támogatásra jogosult gyermek szülője pénzbeli támogatásra jogosult első 
alkalommal 20.000.Ft összegben / ha a beíratás 2009. január 1-je után történt/ ezt követően 
pedig évente két alkalommal 10-10 ezer Ft összegben. 
 
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatást önkormányzatunk az elmúlt években nem állapított 
meg, és a  közeljövőben sem tervezzük bevezetését az önkormányzat korlátozott anyagi 
lehetőségei miatt. 
A kötelező feladatokon túl új pénzbeli és természetbeni ellátások bevezetésére és a személyes 
gondoskodást nyújtó alapellátások bővítésére sem lesz előreláthatólag az önkormányzatnak 
anyagi lehetősége. 
 
A kiskorú gyermekeket nevelő - átmeneti nehézségekkel küzdő családokat, - átmeneti segély 
nyújtásával támogatjuk.  
 
A GYES melletti teljes munkaidőben való foglalkoztatás lehetőségét egyre több szülő vállalja 
fel, így a bölcsődei férőhelyek után megnövekedett az igény, amit az önkormányzatnak a 
bölcsődei férőhelyek kialakításánál és meghatározásánál figyelembe kell vennie.  
 
A térségi feladatellátásra is jelentkezik igény, így megvizsgálandó a bölcsőde kistérségi 
szerepének kialakítása. 
 

 
VII. fejezet: OKTATÁS-NEVELÉS, KÖZMŰVELŐDÉS 

 
OKTATÁS-NEVELÉS 
 
Közoktatás 
 
A közoktatási feladatellátás kiadásait részben a helyi önkormányzatok normatív 
hozzájárulása, részben a többcélú kistérségi társulások támogatásai biztosítják, de az 
önkormányzat saját bevételei terhére kiegészíti azt a szükséges mértékig.  
 
Városunk önállóan tartja fenn a gimnáziumot, a szakiskolát és a zeneiskolát, az óvoda és az 
általános iskola intézményfenntartó társulás keretében működik.  
 
Óvoda 
 
A Király-tó Óvoda és Bölcsőde intézményében jelenleg 9 telephelyen 20 óvodai csoportban 
464 óvodás nevelése folyik. 
A Kapuvár Térségi Óvodai Intézményfenntartó Társulás keretében a Király-tó Óvoda és 
Bölcsőde intézményében jelenleg Kapuváron 13 ( a gyermeklétszám csökkenése miatt 2011. 
szeptemberétől 11), Vitnyéden 2, Osliban 1, Himodon 1, Babóton 1 és Veszkényben 2 óvodai 
csoport működik.  
 
2010. szeptemberétől Kapuváron - a katolikus óvoda beindulásával - egy óvodai csoporttal 
kevesebb indult. 
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A csökkenő gyereklétszám miatt a kapacitáskihasználtságot a következő időszakban is 
folyamatosan vizsgálni kell, ha szükséges a megfelelő lépéseket meg kell tenni. 
 
Általános iskola 
 
A közoktatási törvényben a települési önkormányzatnak kötelező feladatellátásként előírt 
általános iskolai oktatás és nevelés városi szinten egy önkormányzati és egy egyházi 
fenntartású általános iskola működtetésével valósul meg. 
 
A Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat intézményében jelenleg    
9 telephelyen 35 tanulócsoportban 800 tanuló nevelése-oktatása folyik. A térségi iskola vidéki 
tagiskoláiban és kihelyezett osztályában 1-4. évfolyamon tanulnak a gyerekek. A vidéki felsős 
tanulók Kapuvárra történő utaztatása iskolabusszal és menetrendszeri járatokkal megoldott. 
 
A Kapuvár Térségi Közoktatási Intézményi Társulás keretében a Kapuvár Térségi Általános 
Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat intézményében jelenleg Kapuváron: Pátzay székhelyen 17, 
Széchenyi telephelyen 10 osztály, 2 speciális tanuló csoport, 1 korai fejlesztő csoport és         
1 fejlesztő felkészítő csoport, Babóton 1, Himodon 1, Osliban 1, Szárföldön 1, Veszkényben 1 
és Vitnyéden 1 iskolai osztály működik.  
 
A kistérségi pedagógiai szakszolgálati feladatokat továbbra is a Kapuvár Térségi Általános 
Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat intézménye látja el. 
 
A térségi iskola pedagógiai programjának kidolgozása és elfogadása, továbbá a pedagógus 
létszám humánus megoldásokkal történő csökkentése az elmúlt években elindult. A 
gyereklétszám folyamatos csökkenése miatt azonban további változások várhatók.  
 
Folyamatosan nyomon kell követni az iskolai osztályok létszámának alakulását a minél jobb 
kapacitáskihasználtság érdekében. 
Új koncepciót kell kidolgozni a konyhák (óvoda, iskola, bölcsőde) racionálisabb 
működésének hosszú távú megoldására.  
 
Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium 
 
A nappali oktatás keretében az intézményben 8 évfolyamos, illetve 4 évfolyamos képzés 
folyik.  
A iskola mindkét oktatási formája évek óta maximális kihasználtsággal működik. A 8 
osztályos képzés esetében szinte tanévente kell döntést hoznunk a maximális osztálylétszám 
növelésére. Az oktatás színvonalát nagy mértékben mutatja az egyetemekre, főiskolára felvett 
tanulók száma.  
 
A 4 évfolyamos képzésnél továbbra is a központi felvételi rendszer alapján történne a 
beiskolázás, a 8 évfolyamos képzésnél – ha az új közoktatási törvény lehetővé teszi – 
alkalmazhatja az iskola a felvételi eljárást.     
 
Berg Gusztáv Szakiskola 
 
A szakiskola középtávú elképzelése szerint képes ellátni a kistérségben jelentkező igényeket 
ehhez megfelelő kapacitással, férőhellyel, személyi és tárgyi feltétellel rendelkezik. 
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Szakképző évfolyamain az intézmény igyekszik rugalmasan igazodni a munkaerő piaci 
igényekhez. 
 
A Berg Gusztáv Szakiskola a 2011/2012. tanévtől 3 szakmában (festő, mázoló, tapétázó; 
asztalos; és géplakatos) kísérleti jelleggel beindítja a 3 éves képzést, amely hatással lehet a 
közismereti tanárok óraszámára. 
 
Kapuvár Városi Önkormányzat, mint a szakiskola fenntartója 2007. decemberében 
csatlakozott a Győr-Moson-Sopron Megyei Szakképzés-szervezési Társuláshoz, Csornával, 
Mosonmagyaróvárral és a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzattal együtt. 
A kialakult TISZK konzorciumok összehangolt fejlesztési lehetőségeket tesznek lehetővé, 
amelyek alapot adnak a régió fejlesztési és beruházási helyszíneinek kijelölésére a hazai és 
uniós forrásokra történő pályázatokon való részvételre, a szakképzési hozzájárulások 
fogadására. 
 
Keresni kell annak lehetőségét, hogy a csornai hasonló képzést folytató szakképző 
intézményekkel - közös érdeken alapuló - profiltisztítás valósuljon meg. 
 
METRUM Alapfokú Művészetoktatási Iskola 
 
Az intézményben évek óta mintegy 190-200 fő között mozog azoknak a 6-18 éves 
növendékeknek a száma akik zeneelméletet, szolfézst és hangszeres képzést sajátítanak el. A 
zenei alapok biztosításán, a művészi pályára való felkészítésen túl a Metrum Alapfokú 
Művészetoktatási Iskola szolgáltatja a nagy hagyományokkal bíró Kapuvár Város 
Fúvószenekar Egyesület utánpótlását is. 
 
A METRUM Alapfokú Művészetoktatási Iskola növendékei a városi rendezvények és 
ünnepségek állandó szereplői, de önálló intézményi szinten is évek óta rendszeresen tartanak 
különböző eseményekhez kapcsolódóan koncerteket. Minden évben a nyári szünidőben 
növendékeik részére nagysikerű zenei tábort szerveznek. 
 
Az iskola 2007-ben elnyerte a „Kiválóra minősített alapfokú művészetoktatási intézmény” 
címet. 
 
Egyházi, magán vagy alapítványi fenntartású intézmények 
 
Színesítik a város közoktatási ellátását. Támogatásukra és ösztönzésükre az önkormányzatnak 
kiemelten kell figyelnie és anyagi lehetőség függvényében támogatni. 
 

 Páli Szent Vince Katolikus Általános Iskola és Óvoda 
 
Városunkban az általános iskolai oktatás az önkormányzati általános iskola mellett 1992 óta 
működő katolikus, egyházi fenntartású iskola működésével valósul meg. A Páli Szent Vince 
Katolikus Általános Iskola és Óvoda tanulói létszáma jelenleg 318 fő. 
Az intézményben katolikus óvoda is működik jelenleg 3 óvodai csoportban 64 gyermekkel. 
 

 GENIUS Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
 
2001-ben kezdte el működését iskolai formában, ennek előzménye a DIAMANT Tánciskola 
volt. Kapuváron a modern táncoktatás 15 éves múltra tekint vissza. 2002. óta tagja a Kapuvári 
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Sportegyesületnek, mivel a táncversenyek egy része sporttevékenységi formában zajlik. Az 
iskola Kapuvári székhellyel működik, de több helyen van telephelye, így Fertőszentmiklós, 
Csorna, Sopron és Budapest, összesen 390 tanulóval. A művészeti iskolában 5 tanár és 2 
óraadó tanár dolgozik. Az évek során elérték, hogy az ország legszínvonalasabb 
táncművészeti iskolái közé tartoznak és nemzetközi szinten is a legjobbak közé sorolják őket. 
 

 Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Kapuvár 
 
Az intézmény 2005-ben nagy alakuláson ment át, hiszen a Harmónia Művészeti Iskola 
keretében működtek, mint kapuvári tagiskola. A Rábaköz Öröksége Közhasznú Alapítvány  
fenntartásában 2005. szeptember 1-jétől kezdte meg tevékenységét az alapfokú 
művészetoktatási iskola. Az iskolában jelenleg 334 fő gyermek képzése folyik, melyből közel 
200 fő kapuvári.  Az intézmény Kapuváron és a kistérség településein, így Kisfaludon, 
Mihályiban és Agyagosszergényben vállalták a néptánc intézményes oktatását. Az iskolában 
jelenleg 6 fő dolgozik, a táncoktatás mellett helyi néprajzi ismeretek, népdalok és 
népszokások oktatása is folyik. Az intézmény költségvetése az állami normatív 
támogatásokból és a tanulók által befizetett térítési és tandíjakból, valamit pályázati 
forrásokból tevődik össze. Az intézmény biztosítja a Kapuvár Néptáncegyüttes utánpótlását, 
valamint a működéshez szükséges infrastrukturális hátteret.  
 
Az intézmény 2007-ben elnyerte a „Kiválóra minősített alapfokú művészetoktatási 
intézmény” címet. 
 
SPORT 
 
A városunkban zajló sporttevékenység három fő területet ölel fel: 

 diáksport 
 versenysport, utánpótlás-nevelés 
 szabadidősport 

 
Diáksport 
Kapuváron a diáksport feladata, hogy a város iskoláinak versenysportját és alapfokú 
bajnokságait irányítsa, bonyolítsa. Az iskolák az elmúlt években is megkapták az 
önkormányzattól és a Nemzeti Sporthivataltól azt az anyagi segítséget, melynek birtokában 
minden versenyt megfelelő színvonalon meg tudtak rendezni.  
 
Versenysport, utánpótlás-nevelés 
 
Kapuvári Sportegyesület: 
 
A Kapuvári Sportegyesület jelenleg 5 szakosztállyal működik. 

 
 A labdarúgó szakosztályon belül három korosztály szerepel. (U16, U19, felnőtt). A 
korosztályok teljes spektrumát egy közeli utánpótlás nevelő egyesülettel (Beledi SE) valósítja 
meg a Kapuvári Sportegyesület. 

 
A női és férfi kézilabda szakosztály a Győr-Moson-Sopron megyei bajnokságban 

szerepel. Városi sportcsarnok hiányában a csapatok jelenleg nem tudnak magasabb osztályba 
lépni. 
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A karate szakosztály kiemelt feladata a tehetséges fiatalok versenyeztetése. 
 

A DIAMANT művészeti torna, tánc szakosztály évek óta jelen van a városi 
rendezvényeken. Színesítik, emelik az ünnepségek színvonalát. Kiemelkedő eredményeket 
érnek el országos és nemzetközi szinten egyaránt. 
  

A hajómodellező szakosztály versenyzői országos és nemzetközi szinten is jelentő s 
eredményeket érnek el Rádió-távirányítású motoros hajómodellek F1, F3 kategóriájában.  

 
A Kapuvári Lóbarátok Köre A szakosztályban lovasok és fogathajtók egyaránt versenyeznek.                     
2009. novemberétől a Kapuvári Lóbarátok Köre kivált a Kapuvári Sportegyesületből és külön 
egyesületként működik tovább. Minden évben nagy sikerrel rendezik meg a Kapuvári 
Lovasnapokat. 
 
A Nebuló Futball SE utánpótlás-nevelő egyesület, melyben U7, U9, U11, U13 éves 
korosztályokkal foglalkoznak a szakemberek.  
 
Castrum Sport Club Kapuvár (régi nevén: Lakótelepi SE): 
 
Az egyesület 3 szakosztályt működtet: 

 1./ Kyokushin Karate és Ifjúsági Sport Szakosztály 
 2./ Ovitorna és Gyermeksport Szakosztály 
 3./ Kick-box és Szabadidősport Szakosztály 
 
Az egyesület versenysport tekintetében Kapuvár „kirakatcsapatának” tekinthető, versenyzőik 
szinte minden évben jelentős hazai és nemzetközi sikereket érnek el. 
A Castrum Sport Club Kapuvár közhasznú egyesület nagy hangsúlyt fektet az utánpótlás-
nevelésre, évről-évre több - nagy nemzetközi sikert elért - ifjúsági korú versenyzőjük van. 
 
Kapuvár-Fertőszentmiklós Sakk Klub Egyesület: 
Évről-évre növekszik az egyesület tagjainak a száma. Kitűnően megállják a helyüket a 
bajnokságokban. Nagy hangsúlyt fektetnek az utánpótlás nevelésre. A második csapatuk 
serdülő és ifjúsági játékosokból tevődik össze. 
 
A Kapuvári Sakk Sportegyesület kimondottan utánpótlás-nevelés céljából alakult 2009-ben, 
tehetséges fiatal sakkozókat tudhatnak soraikban. Hagyományos évente megrendezésre kerülő 
versenyük a „Kapuvári Király Kupa” sakktorna.     
 
Bázis Sportlövész Egyesület: 
Az egyesület a megszokott célkitűzéseinek végrehajtását tartja a legfontosabbnak. Minden 
évben 4 minősítő lövészversenyt rendeznek. Tagjaik kiemelkedő eredménnyel szerepelnek az 
észak-dunántúli régió által szervezett versenyeken. Az országos és vidéki bajnokságokon is 
képviselik az egyesületet.  
 
F 12 Kapuvári Postagalambsport Egyesület: A 2006-ban alakult egyesület hazai és külföldi 
versenyeken egyaránt eredményes. 
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Kapuvári Asztalitenisz Club: 
Az egyesület 2006-ban alakult, versenyzőik a Sopron körzeti és megyei I. osztályú 
asztalitenisz bajnokságban versenyeznek. Heti két edzésük van a Kapuvár Térségi Iskola 
Széchenyi telephelyének tornatermében. 
 
A kapuvári egyesületek (művészeti torna-tánc, hajómodellezés, karate, postagalambsport, 
sportlövészet) sportolói kiemelkedően szerepelnek az országos bajnokságokon, illetve az 
Európa és Világbajnokságokon. 
 
A városban működő – versenysport szakosztályokat működtető – sportszervezetek 
számára a helyi sportrendelet támogatási formáit a továbbra is fenn kell tartani. 
 
Szabadidősport 
 
A versenysport mellett a város lakossága igényli, hogy saját szórakozására és testedzésének 
fejlesztésére, szervezett keretek között, különböző versenyeken és bajnokságokon vegyenek 
részt, melyet a minden évben megrendezésre kerülő sportesemények is bizonyítanak:  
 
- Városi Kispályás Labdarúgó Bajnokság (március-június, szeptember-november) 
 
- Autómentes Nap (szeptember 22.) 
 
- Kapuvári Tekebajnokság: (szeptember-december, január-június) 
 
- Roma fiatalok sportja (január-április, szeptember-december) 
 
Az önkormányzat elsősorban a szervezett formában megrendezésre kerülő események 
kapcsán tud hatékonyan közreműködni, segítséget nyújtani a város szabadidősportjában.  
 
Sportlétesítmény-fejlesztés 
 
Az elmúlt időszakban mennyiségileg megfelelő sportlétesítmény-hálózat alakult ki a 
városban, hiszen minden iskolának van tornaterme, melyben az iskolai testnevelés feladatait 
meg lehet oldani. Sőt a teremben űzhető sportágak is itt kapnak lehetőséget (karate, kick-
boksz). 
 
2010-2013 közötti időszakra vonatkozó elképzelések: 
A Kapuvári Sportegyesület Győri úti sporttelepén sportturisztikai centrum kialakítása 
valósulhat meg magyar-szlovák pályázat keretén belül, mely 2009 szeptemberében került 
benyújtásra. Első körben pályázatunkat nem támogatták, amennyiben a pályázat újból kiírásra 
kerül szeretnénk azonos műszaki tartalommal pályázni. 
 
A sportlétesítmény területén helyet kapna egy minden igényt kielégítő kiszolgáló épület,      
20 x 40 m-es villanyvilágításos műfüves pálya, 18 pályás minigolf pálya, 100 m-es műanyag 
borítású gyalogló pálya, 2 db salakos teniszpálya, 1 db salakos tollaslabdapálya,                      
3 db lábtenisz pálya. 
 
A Bem utcai  MEDOSZ sporttelepen a belső sportpályarészt az önkormányzattal kötött 
megállapodás alapján a Kapuvári SE Lóbarátok Köre versenyzői használják, nagyobb 
rendezvényeik idején használhatják a külső pályát is.  



 

27 

A tervek között szerepel a belső pályarészen fogathajtó pálya kialakítása, melyet a Kapuvári 
Lóbarátok Köre versenyzői vennének birtokba. 
 

Amatőr művészeti mozgalom 
 
Kapuvár városa méltán lehet büszke amatőr művészeti mozgalmára, zenészeink – táncosaink - 
énekeseinek mind helyi, mind pedig térségi és országos szinten is elismerést szereznek városunknak, a 
városi közélet és közösségi élet meghatározói. A csoportok közül többen is országos versenyeken 
minősített csoportok (kiválóan minősült néptánc együttes, arany fokozatú fúvószenekar). Amatőr 
művészeti csoportjaink is a helyi civil társadalom tagjai és meghatározói. 
 
A városban működő amatőr együttesek: 
- Kapuvár Város Fúvószenekara 
- Hanság Big Band           
- Haydn Vegyeskar 
- Kapuvár Néptánc együttes és utánpótlás csoportjai  
- hanság Néptáncegyüttes 
- Arts Camerata Kórus         
- Castrum Copu Vonósnégyes          
- Versmondó Stúdió      
- Majorett csoport          
 
Kapuvár Város Önkormányzata mindig támogatta a városban működő, és a város kulturális életét 
meghatározó amatőr művészeti csoportokat. Célunk továbbra is az,  hogy a városban működő amatőr 
művészeti  csoportok a város kulturális életének szerves részei legyenek, színesebbé tegyék a városi 
rendezvényeket. Az elmúlt ciklusban támogatásukra új rendszert dolgoztunk ki, amelyet a jövőben is 
tovább akarunk működtetni. 
 
Civil szervezetek 
 
Kapuvár Városában számos civil szervezet tevékenykedik, közülük a legtöbben a kultúra, művészetek, 
a közművelődés és egészségügy területén. A városban működő civil szervezetek összefogása és az 
önkormányzattal történő szorosabb együttműködés érdekében civil fórumot alakítottunk ki, és 
pályázati eljárás keretében támogatjuk őket. A pályázati eljárás már ismertté vált a civil szervezetek 
között, elfogadják ezt a támogatási formát, jónak tartják, ezért a következő években is folyatni 
kívánjuk. 
Fontos, hogy a civil társadalom tagjai és az önkormányzat közművelődési intézményei közösen 
határozzák meg Kapuvár közművelődési koncepcióját.  
 

VIII. fejezet: KÖZIGAZGATÁS 
 
A program bevezető részében már utaltunk rá, hogy a közigazgatásban lényeges változások 
várhatók az új önkormányzati törvény megalkotásával. A változások folyamata már 
elkezdődött a Kormányhivatalok létrejöttével, a Köztisztviselői törvény módosításával, egyes 
hatáskörök átcsoportosításával. A jelenlegi helyzetben fő célkitűzésként nem tudunk mást 
meghatározni, mint a lakosság maximális kiszolgálása, az elektronikus ügyintézés és 
tájékoztatás fejlesztése. 
 
Összhangban az Elektronikus Közigazgatás Operatív Programban megfogalmazottakkal a 
helyi igazgatás működtetésében is tovább kell erősítenünk a szolgáltató illetve az 
ügyfélközpontú ügyintézést.  Az ezen cél megvalósításához szükséges információtechnológiai 
fejlesztések szükségesek, melyekhez az anyagi forrás teremtése nem könnyű. Rövid távú cél, a 
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lehetőségek feltérképezése, az anyagi és humán erőforrások előteremtése. Remélhetőleg a 
közigazgatási reformmal kapcsolatban megjelenő pályázati források segítséget jelenthetnek. 
 
A közigazgatás informatikai szolgáltatások fejlesztése érdekében a város kettős célt kíván 
megvalósítani.  
 

 Az egyik a lakosság elektronikus úton történő tájékoztatása, bevonása a 
város életébe, ügyei intézésének biztosítása.  

 A másik az elektronikus ügyintézés minél teljesebb körben történő bevezetése 
a helyi igazgatás területén is.  

 
A város honlapja  
 
Az internet adta lehetőségeket felhasználva statikus oldalakon keresztül törekedünk városunk 
népszerűsítésére, bemutatására. Mindez német és angol nyelven is elérhető. Az állandó városi 
információk mellett az önkormányzati munka nyilvánosságát szem előtt tartva a testületi 
előterjesztések, határozatok és jegyzőkönyvek is megtekinthetőek a város honlapján. A városi 
rendezvényekről, eseményekről igyekszünk a honlapon keresztül minél szélesebb körű 
tájékoztatást adni. Az elektronikus ügyintézés tekintetében több ponton is előrelépés történt. 
A letölthető űrlapok és nyomtatványok száma 92. 
 
A honlap folyamatos fejlesztése, minél több információ megjelenítése, az információk 
aktualitásának biztosítása elengedhetetlen követelmény. 
 
Elektronikus úton történő tájékoztatása fejlesztése: 
 
Tervezzük elektronikus szavazatszámláló rendszer bevezetését, amellyel a képviselőtestületi 
ülések levezetésének segítése mellett, lehetőség nyílik az ülésterem részvevőinek pontos 
tájékoztatására: a szavazati eredményekről, résztvevőkről és felszólalásra jelentkezőkről. A 
rendszerhez szorosan kapcsolódó hangosító rendszer a televíziós közvetítést hangminőségét 
javítja és a jegyzőkönyvvezetői munkát digitális hangrögzítéssel segíti.  
Internetes videó közvetítő és archiváló rendszer bevezetésével az ülések megtekintése 
tartózkodási helytől  és időtől függetlenül, interneten keresztül is követhetőek. Ezáltal a helyi 
televízió vétellel nem rendelkezők számára a nyilvánosság nem csorbul. 

 
Elektronikus ügyintézés és városi portál kialakítása: 
 
A Hivatal csökkenteni kívánja a papír alapú adminisztrációt, és javítani kívánja az 
informatikai infrastruktúra használatának minőségét.  Ennek első lépése volt a képviselő-
testületi ülések anyagainak elektronikus formában történő továbbítása a képviselőknek. 
Olyan informatikát kívánunk alkalmazni a közigazgatási eljárásokban is,  amely hatékonyan 
segíti a dolgozókat szakmai munkájuk minőségi elvégzésében. 
 
Cél az e-Magyarország ügyfélkapujához hasonló városi portál kialakítása. Internetes 
megjelenést biztosító portál felületen elérhetővé válik az összes hivatali ügyintézési folyamat 
dokumentációja, dokumentumainak listája, valamint az ügyintézés indításához szükséges 
formanyomtatványok. A rendszert úgy kell megvalósítani, hogy az ügyintézésekhez 
szükséges formanyomtatványok, űrlapok a portálon elektronikusan is kitölthetőek és 
feladhatóak legyenek. Az elektronikus aláírás használatával az űrlapok maguk lesznek az 
ügyindító dokumentumok, addig azonban kinyomtatott és aláírt változatuk képezi a hivatalos 
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ügyindító dokumentumot azokban az esetekben, amikor az ügyfél személyes jelenléte illetve 
személyazonosságának igazolása már az ügyintézés elindításához is szükséges. A portálon 
minden regisztrált ügyfél rendelkezik saját tárterülettel, amelyen keresztül hozzáférhet a 
korábban általa indított ügyintézési folyamatokhoz, lekérdezheti azok állapotát, az esetleges 
hiányokat pótolhatja. A belső ügyintézési rendszer lehetővé teszi, hogy az egyes ügyintézési 
folyamatok egyszerűsödjenek, rövidüljenek, az egyes ügyintézők leterheltsége csökkenjen. A 
rendszer, ahol lehetséges, magába integrálja a hivatalon belül használt egyéb rendszereket oly 
módon, hogy mindazon információkat, amelyekkel a hivatal rendelkezik, belső úton 
szerezzék be az ügyintézők, ne az ügyfél feladata legyen azok benyújtása. 
 
Az elektronikus ügyintézés megvalósítása  természetesen nagyban függ az önkormányzat 
anyagi lehetőségeitől, de függ az ezzel kapcsolatos  kormányzati elképzelésektől és a 
bevezetésre tervezett egységes, központi megoldásoktól 
 
 

IX. fejezet: Egészségügyi ellátás 
 
Önkormányzatunk a város lakosságának egészségügyi ellátása érdekében az alábbi ellátási formákat 
biztosítja: 
 
Alapellátás: 
  

- Felnőtt háziorvosi ellátás 
- Gyermek háziorvosi ellátás 
- Fogászati alapellátás 
- Iskolafogászati ellátás 
- Anya- és Gyermekvédelmi Szolgálat 
- Iskola-egészségügyi ellátás 
- Központi háziorvosi ügyelet 
 

Az alapellátás nagy része vállalkozási formában, és társulás keretei között működik. A 
kórházi járóbeteg projekt megvalósításával a jövőre nézve a térségi feladatellátás bővítése és  
kiterjesztése várható. 
 

Szakellátás: 
 
- Járóbeteg szakellátás 
- Fekvőbeteg szakellátás 
 

A fekvőbeteg ellátás az angiológia projektet követően 134 ágy angiológiai rehabilitációs 
részlegre, 86 ágy pszichiátria rehabilitációs, 58 ágy krónikus belgyógyászatra változott. Az 
intézmény egyik fő célja a kieső pszichiátriai férőhelyek számának visszapótlása, amelyet 
kapacitásbővítésként szeretnének benyújtani a jogszabályi lehetőségek figyelembevételével. 
Közeljövőben várható pszichiátria pályázaton való részvétellel fejlesztés, foglalkoztatás 
minőségi javítása megvalósítható. 
 
A fekvőbeteg osztályok jelenlegi kihasználtsága gyakorlatilag 100%-s, ennek fenntartása a 
kórház likviditásában is elsőrendű szereppel bír. Ehhez szükséges a pályázatból kimaradt 
belgyógyászati infrastruktúra felújítása, korszerűsítése, melyhez a tervezési szakasz 
megtörtént, 2011-ben a beruházás realizálását tervezik, így a teljes fekvőbeteg ellátás 
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színvonala megfelel a modern egészségügyi követelményeknek, intézményen belül a betegek 
számára is szeretnék az internetet elérhetővé tenni. 
 
A járóbeteg ellátásban az uniós projekt lezárást követően a szakrendelési óraszámok lakosság 
igényeihez történő igazítást kell megcélozni. Előjegyzési idő rövidítésével, betegbehívó 
rendszer kiépítésével, rendelési idők pontos betartatásával (beléptető rendszer, automatizált 
munkaidő nyilvántartás) kell a szolgáltatások minőségén javítani, teljesítmény korrekt 
elszámolása, a szakrendelő költségminimalizálása a fenntarthatóság érdekében 
elengedhetetlen. Kihívást jelent a  humánerőforrás biztosítása, a rendelési idők optimális 
elosztása. Nagy forgalmú rendelések időben egymástól távolabb való megszervezése, 
zsúfoltság csökkentése.  
 
Nappali kórház intézményének bevezetésével megvalósítandó célok: 

 Az egészségügyi szolgáltatáshoz való hozzáférés kistérségi javítása a lakosság közeli, 
szükségletorientált ellátások feltételeinek megteremtésével. 

 A fekvőbeteg szakellátást kiváltó egészségügyi szolgáltatások feltételeinek bővítése, 
fejlesztése. 

 A kistérségi definitív ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatások rendszerének kialakítása, 
innovatív együttműködések és koordináció megvalósításával a humán szolgáltatásban. 

 A betegségek megelőzését és korai felismerését célzó feltétel és programrendszerrel a 
munkavállalók munkaerő-piaci esélyeinek javítása, a munkavégző képesség gyors 
helyreállítása. 
 
A szakrendelők komfortjának folyamatos emelése, a projekt által nem biztosított felszerelési 
tárgyak beszerzése, felszerelése, a projektek által nem érintett területek szükség szerint 
gépekkel műszerekkel való ellátása, bútorzat kiegészítése egységessé teszi a magas 
színvonalú szakellátást. 
Az egynapos sebészet körülményeinek folyamatos javításával, központi sterilizáló funkciónak 
megfelelő modernizálásával fel kell készülni a kormányzati szándéknak megfelelő 
kapacitásbővítésre. Vizesblokkok kialakítása betegek komfortérzetét, elégedettségét segíti elő. 
Gép-műszer park folyamatos felújítása, cseréje a magas szakmai munka színvonal 
megtartásának előfeltétele. 
 
A tüdőgondozó intézet fejlesztésre szorul, prevenciós cél a tüdőszűrések jobb minőségű 
elérhetősége az érintett korosztályok számára.  
A központi röntgenosztályon az uniós pályázat révén megvalósuló digitalizálás elérhetővé 
tette a távdiagnosztikát, szakmai konzílium azonnali elérését. Ennek kiaknázása, 
tüdőgondozói szintre történő kiterjesztése a Rábaközben egyedülállóvá teszi az ellátást. 
 
A kórház informatikai rendszerének modernizálását folytatják, optikai gerinchálózat kiépítése 
a fejlett eszközellátás informatikai hátterét biztosítja, a központi szerverek kapacitása a 
dokumentumok megfelelő archiválását, előhívhatóságát teszi lehetővé. 
 
A nagy múltú, értékes kórházpark építkezés alatt elszenvedett sérüléseit „begyógyítva” 
ismétel „arborétum” szerű környezet fog kialakulni. 
 
Kiemelt cél a  működőképesség megőrzése, szabad kapacitások kihasználásával a fejlesztési 
források megteremtése, a humán erőforrás folyamatos biztosítása, az ellátás színvonalának 
folyamatos emelése, nem mondva le a sürgősségi ellátás megteremtéséről. 
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Az egészséges életmód közösségi feltételeinek az elősegítése: 
 
Az Ötv. 8.§-a értelmében az Önkormányzat feladatkörébe tartozik az egészséges életmód feltételeinek  
elősegítése. 
Kapuvár város Önkormányzata  a feladat ellátását kétféleképpen biztosítja a lakosok számára: 
 

 Anyagi lehetőségein belül visszaállítja és biztosítja az „ Egészségvédelmi Hetek „   
              rendezvény sorozatát az eddig elért színvonalon. A rendezvényen helyi-, és neves   
                      szakemberek tartanak felvilágosító előadásokat az egészség megőrzésével a betegségek     
                     elkerülésével kapcsolatban. 
                     A rendezvény fontos része, hogy szűrővizsgálatok történjenek azért, hogy még    
             panaszmentes állapotban kerüljenek a kiszűrt egyének szakorvosok kezébe, hisz ebben az    
              állapotban még könnyebben gyógyíthatók. 
 
Az egészséges életmódra való nevelést, felvilágosítást már  gyermekkorban. el kell kezdeni Több 
program szerveződik az óvódásoknak, általános iskolásoknak, középiskolásoknak, valamint a felnőtt 
lakosságnak. 
 
Bízunk abban, hogy közös összefogással tudunk segíteni lakosaink egészségének megőrzésében, és 
kitartó munkával valóban Kapuvár az egészség városa lehet. 
 
 

X. fejezet: ÖNKORMÁNYZATI KAPCSOLATRENDSZER 
 
Az önkormányzat napi kapcsolatot tart fenn a rendvédelmi szervekkel, a városban működő 
pénzintézetekkel, gazdálkodó egységekkel, civil szervezetekkel, társadalmi szervekkel, 
alapítványokkal. 
 
 Mind anyagi eszközökkel, mind a közösség érdekeit szolgáló célkitűzések erkölcsi támogatásával 
segíti a civil szervezetek, egyesületek, alapítványok  munkáját. Az éves költségvetésében rendszeresen 
irányoz elő anyagi forrásokat ezeknek a szervezeteknek a támogatására. 
 
 A Képviselő-testület a költségvetési keretösszeg erejéig dönt a városban működő kulturális és 
művészeti egyesületek, alapítványok támogatásáról. A támogatásokkal kapcsolatban az önkormányzat 
együttműködési megállapodásokat köt, amelyekben rögzíti azokat a feladatokat, amelyeket Kapuvár 
kulturális és művészeti életének fellendítése érdekében elvár, továbbá elszámolási kötelezettséget ír 
elő a támogatásban részesített szerveknek. 
 A civil szervezetek támogatása pályázati eljárás keretében történik. Ezt a kialakított pályázati eljárási 
rendszert a jövőben is szeretnénk fenntartani. A pályázatban meg kell jelölniük azokat a célokat, 
amelyekre a támogatást kérik. Így az önkormányzatnak, illetve a pályázati elbírálást végző Képviselő-
testületnek módja lesz rangsorolni a megjelölt célok között.  
A civil szervezetek munkáját sok esetben nemcsak anyagilag, hanem a működéshez szükséges 
technikai eszközök rendelkezésre bocsátásával, az adminisztráció biztosításával is segíti az 
önkormányzat. A jövőben még élőbbé kell tenni a civil szervezetekkel való kapcsolatot. 
Kezdeményeznünk kell, hogy rendezvényeiket, elképzeléseiket a város kultúrpolitikájával 
összhangban tervezzék. 
 
Az önkormányzat által létrehozott közalapítványok közül jelenleg két közalapítvány működik Kapuvár 
Lakosainak Egészségéért Közalapítványt és a Közrend, Közbiztonság és Bűnmegelőzési 
Közalapítvány. 
 
A közbiztonság megvalósítása érdekében a rendőrséggel folyamatosan együttműködünk és minden 
évben anyagiakkal is támogatjuk munkájukat. A város közbiztonságának javítása érdekében a 
rendőrség támogatását továbbra is fontosnak ítéljük meg.  
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Együttműködünk és támogatjuk a Kapuvári  Polgárőr Egyesületet, akik vállalták, hogy hétvégeken 
illetve a kapuvári városi rendezvények alkalmával ellenőrzéseket végeznek a városban a rendbontások 
megelőzése érdekében. Tervezzük az együttműködés kiterjesztését további területekre is, pl 
szórakozóhelyek ellenőrzése, fiatalkorúak szeszesital fogyasztásának ellenőrzése, a sok lakossági vitát 
kiváltó zeneszolgáltatások hangerejének mérséklése stb.   
 
Az önkormányzati érdekek érvényesítésére, információszerzésre a felvetett problémák hathatósabb 
kezelésére fontosnak tartjuk, hogy Kapuvár Városi Önkormányzat továbbra is tagja maradjon a 
különféle önkormányzati szerveződéseknek. 
  
Tagjai vagyunk a következő szervezeteknek: 
 
Önkormányzati Klub 
Győr-Moson-Sopron Megyei Szakképzés-szerv. Társulás 
Magyar Fürdővárosok Szövetsége 
Magyar Önkormányzatok Szövetsége 
Rábaköz Vidékfejlesztési Egyesület 
Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 
Kapuvár-Beledi Kistérség Többcélú Társulása 
 
A fejlesztési elképzelések megvalósítására, a közoktatási, szociális feladatoknak a társulás keretében 
történő ellátásához eddig a kedvező finanszírozási és pályázati lehetőségek nyújtottak perspektívát, 
ezért tagjai vagyunk a Kapuvár és Térsége Többcélú Kistérségi Társulásnak. A járások kialakításával 
megszűnhetnek a kistérségi társulások és változhat a társulási feladatellátás finanszírozási módja. 
 
 

XI. FEJEZET: NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINK 
 
Az Európai Unióba történő belépésünkkel változást eszközöltünk nemzetközi kapcsolataink 
kiterjesztésének érdekében, amelynek során több ország településével kezdeményeztük és a 
jövőben is fenn kívánjuk tartani a partnerkapcsolat kiépítését a kétoldalú előnyök 
figyelembevételével. 
Ennek érdekében lépéseket tettünk korábbi testvérvárosunkkal, MATTERSBURG-gal való 
kapcsolat megújítására. 
 
Továbbra is hatékony PFORZHEIM várossal fennálló kapcsolatunk, ahonnan több 
alkalommal is kaptunk kórházi segélyszállítmányokat. 
 
2003. november 11-én ANDAU-val partnertelepülési kapcsolatra vonatkozó megállapodást 
kötöttünk. Egymás rendezvényeit látogatjuk és a tapasztalatokat munkánk során hasznosítjuk. 
Ennek a kapcsolatnak továbbra is látjuk a létjogosultságát, és keressük a lehetőséget, hogy 
gazdasági vonatkozású kapcsolatot is létesítsünk a határ menti osztrák településsel. 
 
2004. január 10-én az erdélyi Bihar községgel is hivatalossá tettük kapcsolatunkat azáltal, 
hogy testvér-települési megállapodást írtunk alá. Delegációnk többször járt Bihar községben 
és ők is több alkalommal vettek részt városi rendezvényeinken. A kialakult kapcsolat további 
fenntartása a magyarság tudat érősítése érdekében is ápolandó. Örömünkre szolgált, hogy a 
magyar állampolgárság iránti kérelmeket a  testvér település lakói közül közel negyvenen 
Kapuváron nyújtották be, és az állampolgársági esküt is itt kívánják letenni. 
 
Együttműködési megállapodásokat kötöttünk 2009-ben az alábbi településekkel: VILLAINES 
LA JUHEL (Franciaország), OBZOR (Bulgária), SVISHTOV (Bulgária), 
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OBERBULLENDORF (Ausztria), NAGYKÁROLY (Románia), GOLS (Ausztria), BAD 
LIEBENZELL (Németország), WALLERN (Ausztria) településekkel. Az együttműködés a 
szociális, gazdasági, nevelési-oktatási, egészség-megőrzés és turizmus terén történő 
tevékenységek megszervezésére és összehangolására irányul. 
 
Csatlakoztunk 2008. évben a lengyelországi Debica város kezdeményezéséhez, amely során 
alapító tagok lettünk az Európai Uniós Országok Kisvárosi Egyesületének. 
 
Már a 2008-as évben határon átnyúló pályázati lehetőségeket kihasználva közös pályázatot 
nyújtottunk be magyar-szlovák relációban Nagymegyerrel és Diószeg településekkel, 
amelyből Nagymegyerrel közös pályázatunk eredményes lett és a közös marketing 
fejlesztésre jelentős összegű forrást nyertünk, amelynek realizálására sor került. 
 
A Nagymegyerrel való testvértelepülési kapcsolat további gyümölcse a 2010. szeptember 7. 
napján Kapuvár és Nagymegyer mellett a Rábaközből Beled, Bősárkány és Szany, illetve a 
Csallóközből Dunaszerdahely (Dunajská Streda), Ekecs (Okoc) és Bős (Gabcíkovo) 
települések részvételével megalakult Pro Comitatu Korlátolt Felelősségű Európai Területi 
Együttműködési Csoportosulás. 
A megalakult szervezet formája Európai uniós jogszabályokon alapszik, alapításának, 
bejegyzésének és működésének háttere a Magyar Köztársaság joggyakorlata szerint történik. 
A szervezet székhelye Kapuvár lesz.  
A Pro Comitatu-csoportosulás négy kiemelt fejlesztési irányt jelöl meg céljai elérése 
érdekében: régió- és területfejlesztés, ökológia és természetvédelem, emberierőforrás-
fejlesztés, valamint az identitás célterületeket. 
A Pro Comitatu-csoportosulás a nyugat-dunántúli régió és Nyugat-Szlovákia első – a 
megalakulás ilyen magas stádiumába jutott – kezdeményezése, de az egész szlovák–magyar 
határtérségben is az elsők között létrejött ilyen irányú szerveződések egyike. 
 
Összegezve megállapítható, hogy Kapuvár város nemzetközi kapcsolatrendszere az utóbbi 
években kiszélesedett, hiszen mintegy 7 ország 14 városával, illetve településével van élő 
kapcsolatunk, ami teljes mértékben egyedülálló a megyében, illetve hazánkban is. 
 
Az önkormányzati kapcsolatrendszer kiszélesítésével meg kell említeni a külföldi országok 
Magyarországon diplomáciai tevékenységet folytatott nagykövetségekkel fenntartott 
együttműködésünket.  
 
Önkormányzati intézményeink korábbi külföldi kapcsolataikat továbbra is fenntartják és 
ápolják. 
 
 
Kapuvár, 2011. március 17. 
 
         Hámori György 
          polgármester 
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Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011-2014. évre szóló Gazdasági és 
humán programot elfogadja. 
 
 


