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BEVEZETÉS	

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CKXXXIX. törvény rendelkezése 
alapján a Képviselő-testületnek - az alakuló ülést követő hat hónapon belül - hosszú távú 
fejlesztési elképzeléseit gazdasági programban, fejlesztési tervben kell rögzíteni. A gazdasági 
program, fejlesztési terv a képviselő-testület megbízatásának időtartamára, vagy azt meghaladó 
időtartamra szólhat. 

Ennek a törvényi kötelezettségnek teszünk eleget, amikor a Képviselő-testület elé 
terjesztjük gazdasági programunkat, fejlesztési elképzeléseinket az önkormányzati ciklus 
időszakára vonatkozólag. 

A fejlesztési terv és gazdasági program (a továbbiakban: gazdasági program) tulajdonképpen 
egy dokumentum, hiszen az önkormányzati feladatok, fejlesztési elképzelések meghatározása 
a gazdasági alapok és pénzügyi tervezés nélkül elképzelhetetlen. A választási ciklusra szóló 
feladataink meghatározásánál természetesen prioritást kapnak a kötelező önkormányzati 
feladatok, amelyeket a Magyarország önkormányzatairól szóló törvény és egyéb vonatkozó 
jogszabályok alapján meghatároztunk az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatában, 
illetve évente a költségvetés tervezése során. Kötelező feladataink ellátását – óvodai nevelést, 
szociális ellátást, egészségügyi alapellátást, közigazgatási feladatok végzését, 
városüzemeltetést stb., valamint az ehhez kapcsolódó intézményhálózat működtetését – 
legalább a korábbi éveknek megfelelő színvonalon kívánjuk biztosítani. Anyagi lehetőségein 
függvényében azonban – elsősorban a pályázati lehetőségek kihasználásával – a kötelező 
feladatellátás színvonalának emelésére, illetve önként vállalt feladatokkal Kapuvár város 
fejlesztésére, a lakosság jobb ellátására, munkahelyteremtések elősegítésére törekszünk. 

Jelen gazdasági programunkat vázlatosan határozzuk meg fejlesztési elképzeléseinket, mivel 
most van folyamatban Kapuvár város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának (ITS) 
elkészítése. Ennek összeállítása a Belügyminisztérium koordinálásával folyik, és várhatóan 
szeptemberben kerül a Képviselő-testület elé. Az ITS-nek része lesz a város helyzetelemzése, 
illetve a fejlesztési célok meghatározása. 

Úgy gondoljuk, hogy a gazdasági programnak az Integrált Településfejlesztési Stratégiának 
azonos elképzeléseket kell tartalmazni, ezért a gazdasági program részletes meghatározására és 
a településfejlesztési stratégiával való összhangjának megteremtésére csak az ITS elfogadása 
után kerülhet sor. 

Az alábbiakban rövid elemzést adunk a város demográfiai helyzetéről, az intézményhálózatról, 
kitérve a kötelező feladatok ellátásnak módjára, valamint vázoljuk azokat a fejlesztési 
elképzeléseket, amelyekről a Képviselő-testület már döntött, illetve, amelyek már beépültek a 
megyei fejlesztési elképzelésekbe.  
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DEMOGRÁFIAI	ADATOK	

Születések, halálozások számának alakulása (az elmúlt 5 évben) 

Év Születések száma (fő) Halálozások száma (fő) 

2010. 93 108 

2011. 83 106 

2012. 80 137 

2013. 104 114 

2014. 81 128 

Népesség kor szerinti megoszlása 2015. január 1-jén 

Kor szerinti 
csoportosítás Fő 

 0 - 3 357 

 4 - 6 286 

 7 - 14 744 

 15 - 18 383 

 19 - 60 6.056 

 61 - 2.527 

Összesen: 10.353 

	

AZ	ÖNKORMÁNYZATI	INTÉZMÉNYRENDSZER;	
ÖNKORMÁNYZATI	GAZDASÁGI	TÁRSASÁGOK	

Az önkormányzati rendszer teljes átalakuláson ment keresztül. Az Országgyűlés elfogadta a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényt, kialakult a járási 
rendszer, jelentősen megváltozott az önkormányzati intézményrendszer, állami irányítás alá 
került a hivatásos tűzoltóság és a kórház. A közoktatási feladatok irányítására létrejött a 
Klebelsberg Központ, az önkormányzat az iskolák tekintetében csak működtetői feladatokat 
végez.  

Korcsoport Fő Megoszlás 
%-a 

Gyermek és 
fiatalkorú 1.770 17,1 

Munkaképes korú 6.056 58,5 

Időskorú 2.527 24,4 

Összesen: 10.353 100,0 



4 

Az önkormányzathoz került viszont a múzeum működtetése és fenntartása. 

Az önkormányzati intézmények által társulási formában ellátott feladatok jogi keretrendszerét 
az önkormányzatoknak kellett átalakítani az új Mötv. előírásai alapján. Ez érintette a szociális 
intézményünket, valamint az óvodát. A Nyitott Kapu-Vár Térségi Szociális Szolgáltató 
Központ a szociális társulás szerve lett, a Király-tó Óvoda és Bölcsőde pedig a társulási forma 
helyett feladatellátási szerződéssel biztosítja az óvodai és bölcsődei ellátást a környező 
községeknek. 

A helyi közügyek és a helyben biztosítandó közfeladatok körében ellátandó feladatok: 

- közigazgatási feladatok 

- óvodai nevelés 

- szociális ellátás 

- kultúra 

- sport 

- egészségügyi alapellátás 

- közszolgáltatás 

A helyi közügyek és a helyben biztosítandó közfeladatok ellátására jelenleg az alábbi 
intézményi struktúra van az önkormányzat irányítása alatt:  

- Kapuvári Polgármesteri Hivatal 

- Király-tó Óvoda és Bölcsőde 

- Rábaközi Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Kiállítóhely 

Polgármesteri Hivatal 

Az elmúlt években illetve 2013. január 1-jétől jelentősen átalakult az ország, így Kapuvár 
közigazgatási rendszere is.  

A polgármesteri hivatalok szerepköre főként az önkormányzati feladatok – városfejlesztés, 
településüzemeltetés, gazdálkodás,   önkormányzati intézmények működtetése és fenntartása, 
pályázatai lehetőségek kihasználása, önkormányzati testületek működtetése - tekintetében 
erősődik 

Kapuváron a Polgármesteri Hivatal önállóan működik. 

Óvoda 

A társulások átalakítására vonatkozó jogszabályok módosítása okán 2013. június 30.-i hatállyal 
megszűnt. 2014. szeptember 1-jétől a Kapuvár Térségi Óvodai Intézményfenntartó Társulás, 
Kapuvár, Babót, Osli, Vitnyéd, Veszkény községek számára az óvodai ellátást 
tagintézményekben feladat-ellátási szerződéssel biztosítja.  

A Király-tó Óvoda és Bölcsőde intézményében az elmúlt évben – nagyrészt az egyházi óvoda 
beindítása következményeként - két csoport szűnt meg, jelenleg 8 telephelyen 17 óvodai 
csoportban folyik az óvodások nevelése és oktatása. 
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Bölcsőde 

A gyermekek napközbeni ellátását biztosító bölcsődét az Önkormányzat európai uniós forrás 
segítségével közel 100 millió forintból újította meg. A beruházással egy csoportszobával bővült 
a bölcsődei férőhelyek száma, és az épület teljes felújításával lehetőség nyílt arra, hogy további 
községekkel is kössünk feladatellátási szerződést. A 26 férőhelyes bölcsőde Mihályi, Osli, 
Vitnyéd, Hövej, Babót, Himod, Szárföld, Veszkény gyermekeit is fogadja. 

Rábaközi Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Kiállítóhely 

Törvényi változás következtében az állami fenntartású megyei múzeumi szervezetek 2013. 
január 1-jével megszűntek, tagintézményeik a területileg illetékes települési önkormányzatok 
fenntartásába kerülnek. A Rábaközi Muzeális Kiállítóhely fenntartását a Rábaközi Művelődési 
Központ és Városi Könyvtárhoz intézményhez integráltuk, ennek megfelelően az intézmény 
alapító okirata módosításra kerül. A városközpont rehabilitációja keretében megújult a 
művelődési központnak helyet adó épületegyüttes. 

Egészségügyi alapellátás 

Az egészségügyi alapellátás biztosítása a települési önkormányzati feladatkörébe tartozik. 
Ezek az alábbiak: 

· háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás, 
· fogorvosi alapellátás, 
· alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás (felnőtt, gyermek), 
· védőnői ellátás, 
· iskola- és ifjúság orvosi ellátás. 

Kapuváron 5 önálló háziorvosi praxis, a gyermekek ellátására 3 gyermekorvosi praxis 
szerveződött. A fogorvosi alapellátás területén 3 vegyes körzet és egy ifjúsági,- iskolai körzet 
elégíti ki a lakossági szükségleteket. 6 körzeti védőnő a házi gyermekorvosokkal szoros 
együttműködésben végzi munkáját. Az iskola- és ifjúság orvosi ellátás a város minden oktatási 
intézményében biztosított, az orvosi feladatokat részállású háziorvosok, illetve házi 
gyermekorvosok látják el. 
A közoktatási intézmények átszerveződése miatt az idei évben az iskola- és ifjúsági orvosi 
ellátásra vonatkozó szerződéseket megújítottunk. 
A korábbi fogászati alapellátásra vonatkozó társulási megállapodás helyett feladatellátási 
szerződést kötöttünk a korábbi településekkel, amelyhez Kisfalud is társult. 
Az egészségügyi alapellátáshoz csatlakozó Háziorvosi Központi Ügyeleti feladatokat külön 
megállapodás alapján biztosítjuk. 

Közszolgáltatási feladatok 

Közszolgáltatási feladatokat az önkormányzat a 100 %-os tulajdonában levő Kapukom Kft-
én, a Kapuvári Hőszolgáltató Kft-én keresztül, valamint feladatellátásra kötött szerződésekkel 
oldja meg. (részletezve a Városüzemeltetés cím alatt) 
Az ugyancsak 100 %-os önkormányzati tulajdonban lévő Kéz-Mű Kft. a megváltozott 
munkaképességű személyek foglalkoztatását biztosítja. 
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AZ	ÖNKORMÁNYZAT	PÉNZÜGYI	ESZKÖZEI	

Magyarországon a hatályos jogi szabályozás, mindenekelőtt az önkormányzati törvény 
alapulvételével a helyi önkormányzatok bevételei alapvetően három csoportba sorolhatóak: 

· saját bevételek; 
· átengedett központi bevételek; 
· állami hozzájárulások, támogatások. 

A helyi önkormányzati saját bevételei 
· a helyi adók, 
· saját tevékenységből, vállalkozásból és az önkormányzati vagyon hasznosításából 

származó bevétel, nyereség, osztalék, kamat és bérleti díj, 
· átvett pénzeszközök, 
· törvény alapján az önkormányzatot megillető illeték, bírság, díj, 
· az önkormányzat és intézményei egyéb sajátos bevételei. 

A helyi önkormányzatok részére átengedett központi bevételek 

Ezek fajtáját és mértékét az Országgyűlés törvényben (rendszerint a költségvetési törvényben) 
állapítja meg.  

2013-tól az SZJA átengedés korábbi formájában teljesen megszűnt, a gépjármű adó átengedett 
része 40%-ra mérséklődött (a korábbi 100%-hoz képest). Egyéb, összegszerűségében kisebb 
arányú átengedett bevételek még a települési önkormányzat jegyzője által jogerősen kiszabott 
környezetvédelmi bírság teljes összege, a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi 
felügyelőség által a települési önkormányzat területén kiszabott, és abból befolyt 
környezetvédelmi bírságok 30%-a. 

Állami hozzájárulások és támogatások 

Az Mötv. 117-118. §-ai rögzítik a feladatfinanszírozással kapcsolatos alapvetéseket. E szerint 
a feladatfinanszírozási rendszer keretében az Országgyűlés a központi költségvetésről szóló 
törvényben meghatározott módon a helyi önkormányzatok kötelezően ellátandó, törvényben 
előírt egyes feladatainak – felhasználási kötöttséggel – a feladatot meghatározó jogszabályban 
megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelő ellátását feladatalapú támogatással biztosítja, 
vagy azok ellátásához a feladat, a helyi szükségletek alapján jellemző mutatószámok, illetve a 
lakosságszám alapján támogatást biztosít. Egyéb az előző feltételnek meg nem felelő 
feladatokhoz is nyújthat a költségvetési támogatást. 

A támogatás biztosítása a következő szempontok figyelembevételével történik: 

· takarékos gazdálkodás, 

· a helyi önkormányzat jogszabályon alapuló, elvárható saját bevétele, 

· a helyi önkormányzat tényleges saját bevétele. 

Az állami támogatások és hozzájárulások döntő többsége a költségvetési törvény IX. Helyi 
önkormányzatok támogatásai fejezetből a feladatfinanszírozás rendszerén keresztül jut el az 
önkormányzatokhoz. 
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Az önkormányzatok bővíthetik bevételeiket egyéb pályázati úton elnyert fejlesztési 
támogatásokkal. Ezek egy része teljes egészében a központi költségvetésből származik, más 
része az Európai Unióból származó támogatás. 

Hitelek 

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény 2012. január 1-től szigorúan leszabályozta 
a hitelfelvétel és kötvénykibocsátás feltételeit. Az önkormányzatok csak a Kormány előzetes 
hozzájárulásával köthetnek adósságot keletkeztető ügyletet, ez alól kivételt csak néhány esetben 
engedélyez, ilyen pl. a támogatás előfinanszírozásának biztosítására szolgáló adósságot 
keletkeztető kötelezettségvállalás, illetve a likvid hitel. 

	

VÁLLALKOZÁSOK	SZÁMÁNAK	ALAKULÁSA	

Vállalkozás 
fajtája 

2010. 
január 1. 

2011. 
január 1. 

2012. 
január 1. 

2013. 
január 1. 

2014. 
január 1. 

2015. 
január 1. 

gazdasági 
társaságok 414 402 411 413 483 494 

egyéni 
vállalkozások 524 530 524 524 525 537 

ÖSSZESEN 938 932 935 937 1008 1031 

BEVEZETETT	ADÓNEMEK,	ADÓMÉRTÉKEK,	
ADÓMÉRTÉK-MAXIMUMOK	

2015. január 1-jei állapot szerint: 

Bevezetett helyi adó fajták Az adó évi mértéke Törvényi adó mérték 
maximumok 

Helyi iparűzési adó Adóalap 2%-a Adóalap 2 %-a 

Magánszemélyek 
kommunális adója 10.000 Ft / lakás 28.624 Ft / adótárgy 

Telekadó 60 Ft / m2 336 Ft / m2 

Idegenforgalmi adó 250 Ft / fő / éj 505 Ft / fő / éj 

Kapuvár városban a helyi iparűzési adó mértéke 2004. január 1-jétől, a magánszemélyek 
kommunális adó mértéke 2011. január 1-jétől, a telekadó és az idegenforgalmi adó mértéke 
pedig 2008. január 1-jétől nem változott, azaz a 2015. évi mértéken van. 
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A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 2015. január 1-jétől lehetővé tette a települési 
önkormányzatok képviselő-testületei részére, hogy a helyi adók mellett új adónemként 
települési adót, adókat is bevezethet az önkormányzat illetékességi területére. Kapuváron ilyen 
adó bevezetésére nem került sor, igaz országosan is csak elenyésző azon települések száma, 
ahol ilyen típusú adót vetettek ki. 

	

SZOCIÁLIS	ELLÁTÁSOK	KAPUVÁRON	

A Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás által 2013. július 1. óta 
fenntartott intézmény, a Nyitott Kapu-vár Térségi Szociális Szolgáltató Központ széleskörű 
szolgáltatási palettával áll a lakosság rendelkezésére. 

Az integrált intézmény által nyújtott szociális ellátási formák a következők: 

Ř étkeztetés, 
Ř házi segítségnyújtás, 
Ř jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
Ř családsegítés, 
Ř gyermekjóléti szolgáltatás 
Ř idősek és fogyatékosok nappali ellátása, 
Ř  jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 
Ř  közösségi pszichiátriai ellátás 

Az önkormányzat ellátási szerződés útján biztosítja a támogató szolgáltatást. 

A működő szolgáltatások a jelentkező igényeket el tudják látni, a dolgozói létszámot 
rugalmasan igazítják az ellátotti létszámhoz, figyelembe véve az elvárt maximális kapacitás 
kihasználást.  

Az intézményi társulásban végzett feladatellátás előnye Kapuvár számára a kiegészítő normatív 
támogatás leigénylése, mellyel javult a feladatellátás finanszírozása. Egyidejűleg a társult 
települések lakói pedig hozzájuthatnak olyan szociális szolgáltatásokhoz, amelyeket a kisebb 
települési önkormányzatok önerőből nem képesek nyújtani a lakosság számára. 

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2013. július 1-től állami feladatként a Szociális és 
Gyermekvédelmi Főigazgatósággal kötött szerződés útján valósul meg. A korszerűbb, 
biztonságosabb technikai háttér megvalósítása többször is felvetődött már, ugyanakkor ezek a 
rendszerek sokkal drágábbak és térítési díj nélkül gazdaságosan nem lehetne működtetni, ez 
pedig az igénybevevők számának csökkenésével járhat. E szolgáltatáson túl a közösségi ellátás 
finanszírozása is 3 éves ciklusokban, pályázati úton elnyert befogadás után igényelhető. 

Az alapszolgáltatások működtetése során az állami támogatás a kiegészítő normatívával együtt 
a két nappali ellátás kivételével a működési költségeket a térítési díj bevétellel együtt szinte 
teljes mértékben fedezte. Az intézményhez két telephely tartozik a város különböző pontján. 
céljából. A szociális és gyermekjóléti területi ellátást a Zöldfasor utcai telephelyre költöztették 
a közösségi pszichiátriai ellátás mellé. A Mátyás király utcában az idősek nappali ellátása- 
idősek klubja működik kedvező kihasználtsággal.  
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A közösségi pszichiátriai ellátás és a két nappali ellátási forma nagyrészt kielégíti azokat az 
igényeket, melyek a pszichiátriai betegek részéről jelentkeznek.  

A lakosságszámot tekintve nem kötelező a városnak működtetnie átmeneti elhelyezést nyújtó 
intézményt, a jelentkező igények ismeretében azonban szükség lenne helyben működő 
időskorúak gondozóházára. Az önkormányzat engedélyes tervekkel rendelkezik az egykori 
házhelyi iskola átalakítására, a pályázati lehetőségeket várjuk. 

A szociális (nappali és bentlakásos) intézmények fenntartása, új alapítása vagy átalakítása 
magas költségekkel jár, sem az önkormányzat, sem a kistérség forrásai ezt jelenleg nem teszik 
lehetővé 

Kizárólag pályázati források felhasználásával tudna önkormányzatunk személyes 
gondoskodást nyújtó szociális intézményi ellátást megvalósítani az előttünk álló fejlesztési 
időszakban.  

SZOCIÁLIS	PÉNZBELI	ELLÁTÁSOK	KAPUVÁRON	

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. március 1-től jelentős 
mértékben átalakult. 

Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 92/B.§ (1) bekezdés b) pontja és (2) bekezdésében, valamint 
a 132.§ (4) bekezdés d) és g) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 151. §. (2f) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján a Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulásban résztvevő 
önkormányzatok hozzájárulásával új rendeletet alkotott a pénzben és természetben nyújtott 
szociális és gyermekjóléti ellátások helyi szabályairól. 

Az állam és az önkormányzat segélyezéssel kapcsolatos feladatai élesen elválasztásra 
kerülnek. A helyi önkormányzatok felelőssége növekszik a helyi közösség szociális 
biztonságának erősítésében, a szociális segélyek biztosításában. Az önkormányzatok által 
nyújtható támogatás neve egységesen települési támogatás, amelynek jogosultsági feltételeit, 
típusait az önkormányzatok határozzák meg. 

Kapuvár Város Önkormányzata azt a koncepciót fogalmazta meg, hogy az eddig jól és 
hatékonyan működő pénzbeli és természetbeni ellátásokat a továbbiakban is nyújtja a 
rászorulók, illetve az igénybevevők számára, figyelembe véve az önkormányzat teherbíró 
képességét, a költségvetési rendeletben meghatározott előirányzatokat. 

 A rendeletbe kerültek azok az eljárási szabályok, amelyek meghatározzák a döntést 
előkészítők munkáját, ezen túl azok a hatásköri rendelkezések, melyek döntő többsége - a 
képviselő-testület által átruházott hatáskörben - polgármesternek nevesíti a feladatellátást. 

A települési támogatások 2015. március 1-től 

- a lakhatási támogatás,  

- a helyi közlekedéshez nyújtott utazási kedvezmény, 

- elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás és a 

- rendkívüli települési támogatás 
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A lakhatási támogatást a jogosultaknak 12 hónapra, természetbeni szociális ellátás formájában 
kell nyújtani, a lakásfenntartással összefüggő rendszeres kiadásokhoz. 

Helyi közlekedéshez nyújtott utazási kedvezményt az önkormányzat a helyi közforgalmú 
közlekedésben kedvezményes bérletjegy igénybevételére vehetik igénybe a diákok, illetve a 
85/2007.(IV.25.) Kormányrendelet 1-9. §-ában meghatározottak. 

Elhunyt személy eltemettetésének költségeihez hozzájárulásban részesíthető az a 
eltemettetéséről gondoskodó, aki a temetés költségeit vállalja és családjában, (egyedül élő 
esetén) az egy főre számított jövedelem a rendeletben meghatározott értékhatárt nem haladja 
meg. 

Rendkívüli települési támogatás nyújtható a létfenntartás veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe 
került, valamint időszakosan, vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő személyeknek 
(egyedül élőnek), akinek az egy főre számított jövedelme a rendeletben meghatározott 
értékhatárt nem haladja meg. Méltányosságból a polgármester magasabb összegű rendkívüli 
települési támogatást is megállapíthat kérelmezőknek, akik olyan rendkívüli élethelyzetbe 
kerültek, mint elemi kár, tűzeset, súlyos betegség vagy emiatt rendkívüli többletkiadásuk 
jelentkezett. 

EGYÉB	TÁMOGATÁSOK	

Önkormányzatunk a kiváló tanuló, a közéletben és a város kulturális életében kiváló 
teljesítményt nyújtó közép és felsőfokú oktatási intézményben tanuló fiatalok anyagi 
megbecsülése, kitüntetése, további ösztönzésére a „SEDES SAPIENTIAE” ösztöndíj 
pályázatot évente ír ki. Ezen túl a kapuvári állandó lakóhelyű a főiskolai és egyetemi nappali 
tanulmányokat folytató hallgatók támogatására a Bursa Hungarica pályázathoz is csatlakozott 
a kapuvári önkormányzat. 

GYERMEKJÓLÉTI	ELLÁTÁSOK	

A személyes gondoskodás körébe tartozó gyermekjóléti alapellátások közül a bölcsődei ellátást 
önkormányzatunk intézménye a Király-tó Óvoda és Bölcsőde, a gyermekjóléti szolgáltatást 
pedig a Kapuvár térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás fenntartásában működő 
Nyitott Kapu-Vár Térségi Szociális Szolgáltató Központ nyújtja az ellátottak és gondozottak 
részére. 

A felújított bölcsőde 26 férőhellyel várja a kisgyermekeket. A feladat-ellátási szerződés 
értelmében a Király-tó Óvoda és Bölcsőde bölcsődei egysége a környező településekről is 
fogadja a bölcsődés korú gyermekeket Babót, Himod, Veszkény, Szárföld, Hövej, Mihályi Osli, 
Vitnyéd községek közigazgatási területéről. 
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ÖNKORMÁNYZAT	KAPCSOLATRENDSZERE	

Az önkormányzat rendszeres kapcsolatot tart fenn a gazdasági, a civil szervezetekkel, 
társadalmi szervekkel, és alapítványokkal. 

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 egyedi kérelem alapján részesülhetnek támogatásban a Képviselő-testület 
döntése alapján.  

A civil szervezetek munkáját sok esetben nemcsak anyagilag, hanem a működéshez szükséges 
technikai eszközök rendelkezésre bocsátásával, az adminisztráció biztosításával is segíti az 
önkormányzat. A városban működő civilszervezetek sokszínű és színvonalas rendezvényeikkel 
járulnak hozzá a város hírnevének növeléséhez. Továbbra is szorgalmaznunk 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.  

A közelmúltban újjáalakult a Kapuvári Polgárőr Egyesületet. Munkájukkal jelentősen 
hozzájárulhatnak a város közbiztonságához, a rendbontások megelőzéséhez, biztosíthatják a 
rendezvények zavartalan lebonyolítását. 

Tagjai vagyunk az alábbi egyesületeknek és szervezeteknek:  
¨ Magyar Fürdővárosok Szövetsége 
¨ Magyar Önkormányzatok Szövetsége 
¨ Rábaköz Vidékfejlesztési Egyesület 

Jelenleg még élő szervezet a Kapuvár-Beled Kistérségi Társulás is, azonban feladatköre a járási 
hivatalok létrejöttével kiüresedett, a folyamatban levő pályázatok befejezésére és az orvosi 
ügyeleti feladatok ellátásának koordinálására terjed ki. 

NEMZETKÖZI	KAPCSOLATOK	

Az Európai Unióba történő belépésünkkel nemzetközi kapcsolatainkat kiterjesztettük. Több 
ország településével kezdeményeztünk és a jövőben is fenn kívánjuk tartani a partnerkapcsolat 
kiépítését a kétoldalú előnyök figyelembevételével. 

¨ Mattersburggal és Bihar községgel testvérvárosi szerződést kötöttünk.  

Partner települési kapcsolatot az alábbi településekkel létesítettünk: 

¨ Wallern 
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¨ Andau 
¨ Oberpullendorf 
¨ Jesenik  
¨ Nagymegyer  
¨ Nádszeg 
¨ Svishtov 
¨ Obzor 
¨ Debica 
¨ Bad Liebenzell 
¨ Villaines la Juhel 

Kelet felé nyitással a kínai kapcsolatok kialakítására is törekszünk, remélve hogy ez a kapcsolat 
hozzájárulhat a város gazdasági életének fellendüléséhez 

Az önkormányzati kapcsolatrendszer kiszélesítésével meg kell említeni a külföldi országok – 
Magyarországon diplomáciai tevékenységet folytató – nagykövetségeivel fenntartott 
együttműködésünk továbbfejlesztését.  

	

GYŐR-MOSON-SOPRON	MEGYEI	INTEGRÁLT	TERÜLETI	PROGRAM	
KAPUVÁR	VÁROST	ÉRINTŐ	PÁLYÁZATAI	

Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 145/2014. (IX. 3.) és 210/2014. (XI. 25.) 
ÖKT. határozatokban egyetértett a 2014 - 2020. évig szóló Győr-Moson-Sopron Megyei 
Integrált Területi Programban szereplő, alábbiakban megnevezett pályázatok benyújtásával. 

Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete vállalta, hogy a pályázatokhoz szükséges 
15 %-os önrészt az adott évi költségvetésében a fejlesztési tartalék terhére biztosítja. 

A képviselő-testület egyetértett azzal is, hogy a járás területét érintő projektekben Kapuvár 
Városi Önkormányzat vezető partnerként vegyen részt.  

 PROJEKT MEGNEVEZÉSE: BECSÜLT ÉRTÉK: 

Kapuvár: Ipari park bővítése (területvásárlás, infrastruktúra fejlesztés) 300 millió Ft 

Kapuvár ipari területek elérhetőségének javítása 150 millió Ft 

Ipari parkok, innovációs és kompetencia központok szolgáltatásfejlesztése 
(Kapuvár) 40 millió Ft 

Rábaközi zöldség- és gyümölcs program (Kapuvári járás területén) 230 millió Ft 

Rábaközi sertésprogram (Kapuvári járás területén) 230 millió Ft 

Manufakturális élelmiszer termelés fejlesztése a Kapuvári járásban 130 millió Ft 

Helyi termékpiac kialakítása Kapuváron 100 millió Ft 



13 

Rábaközi Innovációs Kompetencia Központ létrehozása Kapuváron 265 millió Ft 

Rába folyó turizmusfejlesztési projektje (Kapuvári járás területén) 130 millió Ft 

Kapuvári járás 4 számjegyű útszakasz felújítás (7db) 
(Kapuvári járás területén) 1.950 millió Ft 

A járás településeit érintő egységes információs táblarendszer létrehozása 
(Kapuvári járás területén) 72 millió Ft 

A kapuvári száraz-szénsavgázfürdő fejlesztése 1.600 millió Ft 

A termálvíz hőenergiájára épülő melegházas kertészeti tevékenységek 
fejlesztése (Kapuvár) 110 millió Ft 

Tájegységi foglalkoztatási paktum létrehozása a Rábaközben (Kapuvár) 60 millió Ft 

Felújítás és minőségfejlesztés a térségi feladatokat ellátó kapuvári 
Király-tó bölcsődében és óvodában Kapuváron 340 millió Ft 

Kapuvári "Szolgabíróság" épületének felújítása 200 millió Ft 

A kapuvári járásban a közbiztonság fokozását elősegítő megoldások 
(térfigyelő kamerarendszerek kialakítása, polgárőrségek technikai 
fejlesztése, bűnmegelőzési és kábítószer fogyasztás időben történő 
felismerését segítő tájékoztatók, rendezvények) 
(Kapuvári járás területén) 80 millió ft 

Kapuvári lakótelepi parkok felújítása 50 millió Ft 

Kapuvári járási települések közparkjainak felújítása 
(Kapuvári járás területén) 100 millió Ft 

Fedett játszóház létrehozása Kapuváron 60 millió Ft 

Kapuvári gyalogos és kerékpáros hálózat fejlesztése, 
belterületi összekötéssel 100 millió Ft 

Kapuvári közszolgáltatásokat ellátó intézmények energiakorszerűsítése 100 millió Ft 

Kapuvári járás településein közfeladatokat ellátó épületek 
energetikai korszerűsítése (Kapuvári járás területén) 120 millió Ft 

Kapuvári háziorvosi és fogászati rendelők fejlesztése 30 millió ft 

Kapuvári járás háziorvosi rendelőinek fejlesztése 
(Kapuvári járás területén) 14 millió Ft 

Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése Kapuvár 44 millió Ft 

Meglévő önkormányzati feladatellátást szolgáló intézmények 
akadálymentesítése a kapuvári járásban (Kapuvári járás területén) 30 millió Ft 

Városi leromlott területek rehabilitációja Kapuváron 60 millió Ft 

Bentlakásos idősotthon kialakítása Kapuváron 200 millió Ft 

A társadalmi együttműködést és kohéziót erősítő komplex projekt 
megvalósítása felzárkóztatási céllal Kapuváron 40 millió Ft 

Közbiztonság fokozása a polgárőrség működésének segítésével 
Kapuváron 15 millió Ft 
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Rábaközi értéktár létrehozása kapuvári térségben 
(Kapuvári járás területén) 15 millió Ft 

A helyi identitást és helyi kötődést erősítő projekt 
megvalósítása Kapuváron 70 millió Ft 

A helyi identitást és helyi kötődést erősítő projekt megvalósítása 
a Kapuvári járás területén (Kapuvári járás területén) 28 millió Ft 

A kapuvári strandfürdő felújítása 150 millió Ft 

Pátzay emlékkiállítás létrehozása Kapuváron 50 millió Ft 

Báró Berg kiállítás létrehozása Kapuváron 16 millió Ft 

Kapuvári távhőrendszer energetikai fejlesztése 120 millió Ft 

Kapuvári járási településeken belterületi utak felújítása 
(Kapuvári járás területén) 360 millió Ft 

Inkubátorház létrehozása Kapuváron 200 millió Ft 

Ásványvíz palackozó üzem létrehozása Kapuváron 900 millió Ft 

Multifunkciós sport- és rendezvénycsarnok létrehozása Kapuváron 800 millió Ft 

Csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése Kapuváron 100 millió Ft 

Mezőgazdasági helyi termék logisztikai központ kialakítása a  
Kapuvári Ipari Parkban 200 millió Ft 

Turisztikai vonzerőket összekötő kerékpárút kiépítése Kapuváron 450  millió Ft 

Köztéri szobrok létrehozása és tér kialakítása 20 millió Ft 

Tradicionális babaház kialakítása Kapuváron 8 millió Ft 

Környezetbarát településüzemeltetés 45 millió Ft 

Helyi Energiaklaszter létrehozása 45 millió Ft 

Kapuvár Város Fenntartható Energia Akcióprogramjának elkészítése 15 millió Ft 

Fecskeházak kialakítása Kapuváron 65 millió Ft 

A projektek megvalósítására támogatási döntést követően kerülhet sor. 

Kapuvár város Integrált Településfejlesztési Stratégiája 

A Belügyminisztérium vállalta, hogy Regionális Operatív Programok keretében szakmai 
támogatást biztosít a járásszékhely városok önkormányzatai számára az Integrált 
Településfejlesztési Stratégia elkészítésére. A településfejlesztési tervek készítésének 
szabályait a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 
szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet rögzíti. 

A stratégia kidolgozása a fenti Kormányrendelet alapján készül, így jó alapot nyújthat a 2014-
2020 közötti időszakban a városokban megvalósuló fejlesztésekhez. A városok mintegy 70-80 
nap szakértői nap tervezési kapacitást vehetnek igénybe a projekt keretén belül. 
Önkormányzatunk jelezte, hogy a fenti projektben részt kíván venni.  
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Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 93/2014. (V. 29.) ÖKT. határozatban 
döntött arról, hogy felkéri a város polgármesterét és címzetes főjegyzőjét a Belügyminisztérium 
által biztosított, az Integrált Településfejlesztési Stratégia kidolgozásához a szükséges 
intézkedések megtételére. E felhatalmazás alapján 2014. december 30-án aláírásra került az ITS 
kidolgozásával kapcsolatban a Belügyminisztérium és a Kapuvár Városi Önkormányzat között 
az Együttműködési megállapodás, amelyet a képviselő-testület a 7/2015. (I. 26.) ÖKT. 
határozatban jóváhagyott.  

Az ITS kidolgozásával kapcsolatban 8/2015. (I. 26.) ÖKT. határozatban elfogadásra került a 
Partnerségi Terv. A Partnerségi Tervben kerültek nevesítésre az egyeztetésben résztvevő 
csoportok tagjai.  

Rendezési terv felülvizsgálata 

Kapuvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a város településszerkezeti tervét a 
191/2004./XI.15./ ÖKT. határozattal fogadta el, a szabályozási tervét és helyi építési 
szabályzatát a 41/2004. (XI.16.) rendelettel hagyta jóvá. A településrendezési tervet szükség 
szerint, de legalább 10 évente felül kell vizsgálni. A felülvizsgálatra a Kapuvár város Integrált 
Településfejlesztési Stratégiájának elfogadása után kerülhet sor. 

Városüzemeltetés 

A Szent Kereszt Temető üzemeltetése és fenntartása: JÓSZÍV Temetkezési Kft. 

A közvilágítás hálózat többségi tulajdonosa az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. 2015. 
évi közvilágítási és intézményi áramkereskedő a MVM Partner Zrt. A közvilágítási hálózat 
lámpatestjeinek karbantartásáról Kapui Szilárd e.v. gondoskodik. 

Kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása: KÉTÜSZ Kft. 

A helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása Kapuvár Városi Önkormányzat 
feladata. 

A KAPUKOM Kft. a következő feladatokat látja el: fizető-parkolóhelyek üzemeltetése, a város 
környezet tisztaságának biztosítása, önkormányzati tulajdonú épületek üzemeltetése (Hany 
Istók Kerékpáros Centrum, Inkubátorház, Balatonakali tábor). 

A helyi-járati közlekedés biztosítása: Sereg-Kapu Közlekedési Kft.. 

A települési szilárd hulladékszállítási közszolgáltatás: STKH Sopron és Térsége 
Környezetvédelmi Hulladékgazdálkodási Kft.. 

A város távhőszolgáltatását Kapuvári Hőszolgáltató Kft. biztosítja. 

A víziközmű-szolgáltatás a Pannon-Víz Zrt. látja el.  

Kapuvár város közigazgatási területén a lakosság aktívan részt vesz a járdafelújítási 
programban, ahol az önkormányzat biztosítja a szükséges anyagot. 

Az önkormányzat anyagi erejéhez mérten végzi a kavicsolt burkolatú utak felújítási munkáit, 
emellett a felszíni csapadékvíz elvezetés is megoldásra kerül. 
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A városban már csak nagyon korlátozottan lehet építési telkekhez jutni, ezért az önkormányzat 
módosítja a város településrendezési tervét, ahol a város különböző pontján további építési 
telkek kialakítására kerül sor. 

2016. évben elkészül a Győr - Szombathely közötti M85 – M86 jelű gyorsforgalmi út. Ehhez 
szervesen kapcsolódik szintén a NIF Zrt. beruházásában a Csorna – Pereszteg közötti M85 jelű 
gyorsforgalmi út építése, mely jelenleg nyomvonal-kijelölési stádiumban van. 

A GYSEV Zrt. beruházásában napirenden van a Győr – Sopron – országhatár közötti 8. számú 
vasútvonal kétvágányúsítása. Jelenleg a környezetvédelmi hatástanulmány engedélyeztetési 
eljárása van folyamatban. 

	

ZÁRSZÓ	

Önkormányzatunk – a központi prioritásokkal összhangban – támogatja az új vállalkozások 
idetelepülését, a meglévő vállalkozások bővítését, és a munkahelyteremtő beruházások 
megvalósítását. Szintén célunk, hogy a városi infrastruktúra fejlesztésével, a közszolgáltatások 
színvonalának emelésével javítsuk polgáraink életminőségét. 

A megfogalmazott célok megvalósítására olyan ütemben kerülhet sor, amely nem veszélyezteti 
a város gazdálkodásának stabilitását. 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A korábbiakban már hivatkoztunk rá, hogy készült városunk Integrált Településfejlesztési 
Stratégiája, amelynek jóváhagyása után, az abban elfogadott célkitűzések beépítésére még 
lehetőségünk lesz fejlesztési tervünkbe. 

Kérem Képviselőtársaimat, hogy a gazdasági programunkat elfogadni szíveskedjenek! 

 Hámori György 
 polgármester 

HATÁROZATI JAVASLAT: 

Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015-2019. évre szóló Gazdasági 
Programot elfogadja. 
 



17 

1. számú melléklet 
(EU pályázatok 2007-től 2015-ig) 

Sorszám Projekt megnevezése Pályáztató 
szervezet

Pályázati 
azonosító

Benyújtás 
dátuma

Megvalósítá
s dátuma

Bruttó önrész Bruttó támogatás Bruttó összes 
költség

1
Aktív kórházi ellátásokat 
kiváltó járóbeteg 
szolgáltatások fejlesztése

TIOP
TIOP-2.1.3-
07/1-2008-
0007

2008 2011. 107 877 370 Ft 806 795 538 Ft 914 672 908 Ft

2
Az "intelligens iskola" modell 
infrastuktúrális hátterének 
kialakítása Kapuváron

TIOP
TIOP-
1.1.1/07/1-
2008-0560

2008 2011 0 Ft 39 434 880 Ft 39 434 880 Ft

3
Települési alközpontok 
környezetrendezése - 
Kapuvár

NYDOP
NYDOP-
3.1.1/D-
2008-0004

2008 2009 5 151 556 Ft 39 829 781 Ft 44 981 337 Ft

4 A kapuvári Polgármesteri 
Hivatal szervezetfejlesztése

ÁROP
ÁROP-
1.A.2/A-
2008-0129

2008 2010 4 858 167 Ft 16 269 451 Ft 21 127 618 Ft

5

Lumniczer Sándor Kórház 
Angiológiai Rehabilitációs 
központ kialakításának 
rekonstrukciós programja

NYDOP
NYDOP-
5.2.1/C-
2008-0004

2008 2011. 159 130 368 Ft 747 627 691 Ft 906 758 059 Ft

6
SORS-TÁRS Kistérségi 
Szociális Szolgáltató Központ 
kialakítása

NYDOP
NYDOP-
5.1.1/A-
2008-0013

2008 2010. 35 713 604 Ft 60 000 000 Ft 95 713 604 Ft

7

Marketingeszközök 
létrehozása az Alsó-
Csallóköz és a Hanság 
termálturizmusához

HUSK HUSK/0801
/1.3.2/0122.

2008 2011. 792 947 Ft 15 065 995 Ft 15 858 942 Ft

8 Testvérvárosi találkozó EACEA 
Brussels

- 2009 2009 0 Ft 8 032 598 Ft 8 032 598 Ft

9
Határon átnyúló inkubációs 
szolgáltatások kialakítása HUSK

HUSK/0901
/1.1.1/0124. 2009 2012 52 706 558 Ft 122 838 519 Ft 175 545 077 Ft

EU pályázatok 2007-től 2015-ig

Tartalom

Angiológiai rehabilitációs központ kialakítása, szénsavfürdő 
kialakítása, hotel szintű kétágyas szobák kialakítása, terápiás 
helyiségek és betegétkezde kialakítása

Szociális szolgáltató központ kialakítása, meglévő épület 
átalakítása, felújítása, akadálymentesítése

Kapuvárról és a szlovákiai Nagymegyerről információs 
kiadvány és DVD készítése

Iskolai PC csomag, interaktív tábla, notebook, projektor, 
szerver, szoftver beszerzése és telepítése

A Polgármesteri hivatal szervezetének fejlesztése, a 
folyamatszabályozás korszerűsítése, minőségirányítási rendszer 
felülvizsgálata; Az e-iktatás bevezetése; Az ügyfélhívó rendszer 
bevezetése; Korszerű település-üzemeltetési és -fejlesztési 
(TÜF) program kidolgozása

A projekt Kapuvár két települési alközpontjának (Garta és 
Házhely) környeztrendezését foglalja magában. Mindkét 
területen dísztér kerül kialakításra, díszkúttal, padokkal, 
pihenőkkel, játszótérrel, térkőburkolással és növényzettel. 
Házhelyen ezen túl kialakításra kerül egy tengó-pálya. 

Meglévő épület átalakítása, felújítása, informatikai és 
orvostechnológiai eszközök beszerzése 

Testvérvárosi találkozó 8 ország 15 települése részvételével

Kapuvár és szlovákiai Nagymegyer településeken 
inkubátorházak kialakítása: Kapuváron új épület, 
Nagymegyeren meglévő épületből felújítással, átalakítással, 
honlap kialakítása
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Sorszám Projekt megnevezése Pályáztató 
szervezet

Pályázati 
azonosító

Benyújtás 
dátuma

Megvalósítá
s dátuma

Bruttó önrész Bruttó támogatás Bruttó összes 
költség

10
Településkép megújítása 
Kapuváron NYDOP

NYDOP-
3.1.1/C-09-
2009-0004

2009 2011 11 100 317 Ft 50 000 000 Ft 61 100 317 Ft

11 Kistérségi fesztivál MVH 2071825607 2009 2011 642 000 Ft 2 568 000 Ft 3 210 000 Ft

12 IV. Rábaközi Gazdanapok MVH 2071825478 2009 2011 465 000 Ft 1 860 000 Ft 2 325 000 Ft

13

A kapuvári városközpont 
megújítása a természeti és 
történelmi értékek 
megőrzésével

NYDOP

NYDOP- 
3.1.1/A-09-
1f-2010-
0002

2010 2013. 125 426 498 568 069 104 693 495 602 Ft

14

Egészségre nevelő és 
szemléletformáló 
életmódprogramok a 
Kapuvár Városi 
Önkormányzat Polgármesteri 
Hivatalában

TÁMOP
TÁMOP-
6.1.2/A-09/1-
2010-1079

2010 2011 0 Ft 9 895 960 Ft 9 895 960 Ft

15
Fertő-Hansági 
Környezetbarát Mobilitás ATHU L00109 2010 2014 29 009 015 Ft 551 171 277 Ft 580 180 292 Ft

16 Testvérvárosi találkozó EACEA 
Brussels

515036-
EFC-1-2011-
1-HU-EFC-
CM

2011 2011 625 000 Ft 6 750 000 Ft 7 375 000 Ft

EU pályázatok 2007-től 2015-ig

1 új híd, 4 db kerékpáros pihenő, 1200 m aszfalt burkolatú 
gyalogos-kerékpárút építés, 2475 m hosszban murvás 
mezőgazdasági út építése, 3625 m aszfalt burkolatú kerékpárút 
építése, táblázás, 7812 m murvás kerékpárút építése a Hanság 
főcsatornán

Testvérvárosi találkozó 8 ország 15 települése részvételével

Tartalom

Volt Járásbíróság épületének felújítása (pince teljes felújítása, 
ablakcsere, padlás hőszigetelése, külső vakolat javítás, új 
színezés)

Kapuvár-Beledi kistérség természeti, kulturális és néprajzi 
értékeinek minél szélesebb körű megismertetése.  
Gyermekprogramok: népi játszóház, hagyományos rábaközi 
gyermekjátékok. Kulturális programok: néptánc, népzenei, 
folklór és népdal előadások, kistérségi csoportok 
részvételével. Rábaközi tájételek bemutatója, kóstolója. 
Szakmai workshop. Vetélkedők, versenyek (rajzverseny, 
kistérségi totó). 3 népi kismesterség bemutatója (fazekas, 
csuhéfonás, csipkevarrás)

Hősök Parkja, Várgödör, Várkert zöldfelületeinek teljes 
megújítása, szökőkút és színdpad létesítése, Piac tér teljes 
felújítása, Városháza külső és RMK külső-belső felújítása 
(támogatásból 33.739.255 Ft-ot önerő támogatásként 

Agrárkiállítás és helyi termék bemutató, Gasztronómiai 
programok, Kulturális műsor, Rábaközi perecverés, Népi 
kismesterségek bemutatója, Szakmai konferencia, 
Gyerekjátszó, versenyek, vetélkedők

Helyzetfelmérés, egészségterv készítése, előadások, tréning 
(stresszkezelés, önismereti tréning, egészséges életmód, 
sportnap)
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Sorszám Projekt megnevezése Pályáztató 
szervezet

Pályázati 
azonosító

Benyújtás 
dátuma

Megvalósítá
s dátuma

Bruttó önrész Bruttó támogatás Bruttó összes költség

17 V. Rábaközi Gazdanapok MVH 8324272969 2011 2011 1 079 730 Ft 3 999 000 Ft 5 078 730 Ft

18 Bölcsőde fejlesztése Kapuvár NYDOP
NYDOP-
5.1.1/B-11-
2012-0003

2012 2013 5 791 704 Ft 88 867 596 Ft 94 659 300 Ft

19

A rábaközi közösségi 
közlekedés infrastruktúrális 
fejlesztése
(Kapuvár, Sport u. felújítás)

NYDOP
NYDOP-
3.2.1/B-12-
2013-0006

2013 2014 381 000 Ft 199 458 706 Ft 199 839 706 Ft

20
Térfigyelő kamerarendszer 
kialakítása Kapuváron MVH 8546281983 2013 2014 1 288 558 Ft 3 065 031 Ft 4 353 589 Ft

21

A Rábaközi Művelődési 
Központ színháztermének, 
mint a térség fontos közösségi 
terének minőségfejlesztése 

MVH 8547872407 2013 2014 2 507 337 Ft 7 719 553 Ft 10 226 890 Ft

22
Kapuvári óvodák energetikai 
korszerűsítése KEOP 

KEOP-
5.5.0/A/12-
2013-0183

2013 2014 0 Ft 87 256 306 Ft 87 256 306 Ft

23
Ökomobilitás megalapozása a 
Rábaközben

MVH - EU 
pályázat - 2013 2015 6 044 554 Ft 22 387 196 Ft 28 431 750 Ft

24
A Kapuvári Polgármesteri 
Hivatal épületének energetikai 
fejlesztése

KEOP 
KEOP-
4.10.0/N/14-
2014-0030

2014 2015 4 937 134 Ft 22 441 516 Ft 27 378 650 Ft

25

Visegrádi országok 
néptánchagyományain 
keresztül kulturális 
kooperáció megvalósítása

IVF 21420447 2014 2015 1 749 840 Ft 2 853 000 Ft 4 602 840 Ft

Összesen: 557 278 257 Ft 3 484 256 698 Ft 4 041 534 955 Ft

EU pályázatok 2007-től 2015-ig

Kapuvár, Ifjúság utca és Rákóczi utcai óvodák felújítása: külső 
nyilászáró csere, külső homlokzati hőszigetelés, tetőszigetelés, 
kazáncsere, radiátorok szerelvényeinek cseréje (támogatásból 
13.088.446 Ft-ot önerő támogatásként kaptuk)

Agrárkiállítás és helyi termék bemutató, Gasztronómiai 
programok, Kulturális műsor, Népi kismesterségek 
bemutatója, Szakmai fórum, Játszóház

Meglévő épület átalakítása, felújítása bölcsődei férőszám 
növelésére, sószoba és többfunkciós közösségi foglalkoztató 
tér kialakítása, akadálymentesítés (támogatásból 9.325.393 Ft-
ot önerő támogatásként kaptuk)

Rábaközi tömegközlekedés feltételrendszerének javítása, 12 
település konzorciuma, buszváró, buszforduló, autóbuszöböl 
építése leszállószigettel,  buszpályaudvar megközelítését 
biztosító utca felújítása

Kapuvár belvárosában 3 térfigyelő kamera elhelyezése

Tartalom

Színházterem felújítás: színpad burkolatépítése és körülötte festés, fénytechnikai és egyéb eszközbeszerzés

Polgármesteri Hivatal tetőszerkezetének keleti oldalán 
(lapostetős rész) napelemek elhelyezése

Néptánctalálkozó Jesenik, Debica, Nagymegyer és Kapuvár 
települések néptánccsoportjainak részvételével és néptáncház

Elektromos hajtású járművek számára gyorstöltő- és szerviz 
főállomás építése, képzések, rendezvények, konferencia 
megvalósítása
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2. számú melléklet 
(Hazai pályázatok 2007-től 2015-ig) 

 

 

  
Sorszám Projekt megnevezése

Pályáztató 
szervezet

Pályázati 
azonosító

Benyújtás 
dátuma

Megvalósítás 
dátuma Bruttó önrész Bruttó támogatás

Bruttó összes 
költség

1.
Információs DVD 
kiadvány készítése

Győr-Moson-
Sopron Megyei 
Önkormányzat

01/1290-
84/2007 2007. 2008. 124 896 Ft 150 000 Ft 274 896 Ft

2.

Pedagógiai 
Szakszolgálatok 
Támogatása (gépkocsi 
igénylés)

Oktatási és 
Kulturális 
Minisztérium

6015-
KIP/2007.

2007. 2007. 0 Ft 2 000 000 Ft 2 000 000 Ft

3.

Tűzoltóság 
eszközbeszerzése (nagy 
értékű tűzoltási és műszaki 
mentési mentőfelszerelés, 
védőruházat)

Országos 
Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság

302-47/2008. 2007. 2010. 1 064 527 Ft 4 426 859 Ft 5 491 386 Ft

4.
Tűzoltóság 
eszközbeszerzése 
(műszaki mentő gépjármű)

Országos 
Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság

302-47/2008. 2007. 2009. 8 713 022 Ft 39 692 658 Ft 48 405 680 Ft

5.

Közterületi jogsértések 
visszaszorítása (kamera 
kihelyezése, Fő tér 2. 
előtt)

Igazságügyi és 
Rendészeti 
Minisztérium

IRM/RFEFO/
657/2/2008.

2007. 2009. 1 355 800 Ft 1 500 000 Ft 2 855 800 Ft

6.

Fürdő utcai sportpálya 
felújítása (kézilabda pálya 
labdafogó hálójának 
felújítása)

Győr-Moson-
Sopron Megyei 
Önkormányzat

01/510-
157/2008

2008. 2008. 210 000 Ft 40 000 Ft 250 000 Ft

7.
Üdvözlőtábla kihelyezése 
(2 db)

Győr-Moson-
Sopron Megyei 
Önkormányzat

01/512-
86/2008 2008. 2009. 40 000 Ft 120 000 Ft 160 000 Ft

8.
Trianoni emlékmű körüli 
terület térkövezése

Győr-Moson-
Sopron Megyei 
Önkormányzat

545-
108/2008 2008. 2008. 200 000 Ft 300 000 Ft 500 000 Ft

9.
Játszótér felújítása a 
Fürdő utcában

Nyugat-dunántúli 
Regionális 
Fejlesztési Tanács

0800062/08C
ÉDE 2008. 2008. 1 789 266 Ft 3 703 000 Ft 5 492 266 Ft

10. Útburkolat rekonstrukció 
a Bercsényi utcában

Nyugat-dunántúli 
Regionális 
Fejlesztési Tanács

0800081/08T
EUT

2008. 2009. 31 429 416 Ft 10 000 000 Ft 41 429 416 Ft

Hazai pályázatok 2007-től 2015-ig

Kapuvár határában 2 db üdvözlőtábla 
kihelyezése

Tűzoltóság melletti parkban a harangláb 
környezetének térkövezése

Elhasználódott játszóeszközök cseréje EU 
szabványnak megfelelő játszóeszközökre 

Mintegy 750 fm hosszú utca útburkolatának 
teljes cseréje 6 m szélességben: két réteg 
aszfalt  lefektetése szegéllyel és a vízelvezető 
rendszer felújításával

Tartalom

Kapuvár népszerűsítő DVD készítése

Gépkocsi beszerzés

Tűzoltóság részére mentőfelszerelési 
eszközök beszerzése

Műszaki mentő gépjármű beszerzése

Kapuvár, belvárosban 2 db térfigyelő 
kamera beszerzése

Fürdő utcai sportpálya kézilabda pálya 
labdafogó hálójának felújítása
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Sorszám Projekt megnevezése
Pályáztató 
szervezet

Pályázati 
azonosító

Benyújtás 
dátuma

Megvalósítás 
dátuma Bruttó önrész Bruttó támogatás Bruttó összes 

költség

11.
Babót, Himod, Szárföld 
településeken tagiskolák 
felújítása

Önkormányzati és 
Területfejlesztési 
Minisztérium

- 2008. 2008. 3 839 513 Ft 8 450 000 Ft 12 289 513 Ft

12.
Tűzoltóság 
eszközbeszerzése 
(gépjárműfecskendő)

Országos 
Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság

302-
113/2008. 2008. 2009. 10 554 102 Ft 70 631 391 Ft 81 185 493 Ft

13.

Király-tó Óvoda és 
Bölcsöde Arany J. utcai 
épületének felújítása 
(nyílászárócsere és 
homlokzatfelújítás)

Önkormányzati 
Minisztérium

12205-
30/2009. 2009. 2010. 9 565 418 Ft 22 980 000 Ft 32 545 418 Ft

Hősök parkjában 
emlékoszlop állítása

Győr-Moson-
Sopron Megyei 
Önkormányzat

01/543-
27/2009. 2009. 2009. 272 000 Ft 300 000 Ft 572 000 Ft

15.
Lakótelepi sportpálya 
felújítás (kézilabda 
labdafogó háló felújítása)

Győr-Moson-
Sopron Megyei 
Önkormányzat

01/511-
74/2009. 2009. 2009. 69 494 Ft 40 000 Ft 109 494 Ft

16. Fűkasza beszerzése
Győr-Moson-
Sopron Megyei 
Önkormányzat

01/542-
46/2009. 2009. 2009. 114 900 Ft 60 000 Ft 174 900 Ft

17.

Illegális hulladéklerakó 
felszámolása Kapuváron 
aktív tudatformálás és új 
hasznosítás segítségével

Környezetvédelmi 
és Vízügyi 
Minisztérium

K-36-09-
00005H

2009. 2010. 597 551 Ft 2 333 264 Ft 2 930 815 Ft

18.

Pedagógiai 
Szakszolgálatok 
Támogatása (gépkocsi 
igénylés)

Oktatási és 
Kulturális 
Minisztérium

HFPI-PÖO-
4655/2009.

2009. 2009. 0 Ft 4 000 000 Ft 4 000 000 Ft

19.
Osli, Veszkény, Vitnyéd 
településeken tagiskolák 
felújítása

Önkormányzati 
Minisztérium

12419/81/20
10. 2010. 2010. 3 116 324 Ft 11 990 000 Ft 15 106 324 Ft

20.
Kistérségi Szociális Ellátó 
Központ épületénél padok 
beszerzése

Győr-Moson-
Sopron Megyei 
Önkormányzat

01/543-
27/2010. 2010. 2010. 247 625 Ft 150 000 Ft 397 625 Ft

21.
Lakótelepi teniszpálya 
labdafogó hálójának 
felújítása

Győr-Moson-
Sopron Megyei 
Önkormányzat

01/446-2-
28/2010. 2010. 2010. 85 000 Ft 40 000 Ft 125 000 Ft

Hazai pályázatok 2007-től 2015-ig

Kapuvár, Arany J. utcai ovinál nyilászáró 
csere és homlokzatfelújítás

1919-es mártírok tiszteletére emlékoszlop 
állítása

Lakótelepi sportpálya kézilabda labdafogó 
hálójának felújítása

Fűkasza beszerzése

Kapuvár, Szabadság utca végén az illegális 
hulladéklerakó megszüntetése, rajzpályázat 
iskolásoknak, terület bérbeadása az újbóli 
hulladékleraks megelőzésére

Pedagógiai szakszolgálat részére gépkocsi 
beszerzése

Külső nyilászáró csere, belső felújítás, 
fűtéskorszerűsítés

Kistérségi Szociális Ellátó Központ (Nyitott 
Kapuvár) épületénél padok beszerzése

Lakótelepi teniszpálya labdafogó hálójának 
felújítása

Belső felújítás, padlóburkolat készítése, 
laminált burkolat készítése, nyílászáró csere, 
gépészeti és villamos felújítás

Tűzoltóság gépjárműfecskendő beszerzése

Tartalom
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Sorszám Projekt megnevezése
Pályáztató 
szervezet

Pályázati 
azonosító

Benyújtás 
dátuma

Megvalósítás 
dátuma Bruttó önrész Bruttó támogatás

Bruttó összes 
költség

22.

Nemzetközi fúvószenekari 
találkozó (Bad Liebenzell 
fúvószenekar - Anna-napi 
Vígasságok)

Győr-Moson-
Sopron Megyei 
Önkormányzat

01/473-
2/2010/22. 2010. 2010. 295 000 Ft 50 000 Ft 345 000 Ft

23. Tűzoltó laktanya felújítása
Országos 
Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság

1812-
1/2011/Ált

2010.  2011. 2 476 891 Ft 9 287 565 Ft 11 764 456 Ft

24. Karácsonyi fények
Győr-Moson-
Sopron Megyei 
Önkormányzat

01/1027/201
0. 2010. 2010. 3 092 948 Ft 50 000 Ft 3 142 948 Ft

25.
Kisméretű (20x40 m)  
műfüves sportpálya 
építése

Magyar Labdarúgó 
Szövetség - 2012. 2012. 8 019 251 Ft 18 711 586 Ft 26 730 837 Ft

26.

Kapuvár Térségi 
Általános Iskola és 
Pedagógiai Szakszolgálat 
Kossuth utcai székhely 
nyílászáróinak cseréje

Belügyminisztérium 41387 2012. 2012. 6 269 961 Ft 20 964 000 Ft 27 233 961 Ft

27.
Iskolai és utánpótlás sport 
infrastruktúra fejlesztése, 
felújítása (KSE)

Belügyminisztérium - 2012. 2013. 4 547 224 Ft 18 000 000 Ft 22 547 224 Ft

28. Vis maior 1 (védekezés) Belügyminisztérium 141203 2013. 2013. 646 331 Ft 5 812 000 Ft 6 458 331 Ft

29.

Közművelődési 
érdekeltségnövelő 
támogatás (RMK 
eszközbeszerzés)

Belügyminisztérium - 2013. 2013. 1 000 000 Ft 453 000 Ft 1 453 000 Ft

30. Vis maior 3 (védekezés) Belügyminisztérium 154710 2013. 2013. 151 872 Ft 352 000 Ft 503 872 Ft

31.
Itthon vagy Magyarország 
szeretlek: Kapuvár, 
szeretlek

Belügyminisztérium 172175 2013. 2013. 0 Ft 650 000 Ft 650 000 Ft

Hazai pályázatok 2007-től 2015-ig

KSE Győri úti sporttelepén nyílászárócsere, 
külső hőszigetelés, lapostető szigetelés, 
napkollektor elhelyezése

Anna napi Vígasságokon a Nemzetközi 
fúvosszenekari találkozó rendezése

RMK eszközök beszerzése: székek, 
vezeték nélküli mikrofon, mikrofonállvány, 
CD lejátszó, öltözőbútorok

Rendkívüli időjárási helyzet (havazás) 
támogatása

Kapuvár szeretlek című rendezvény 
támogatása, kulturális műsor, tűzgyújtás

Rendkívüli időjárási helyzet (havazás) 
támogatása

Tűzoltó laktanya első teljes és hátsó épület 
északi oldalának külső hőszigetelése, 
melegvíz ellátásra és fűtés rásegítésre 4 db 
napkollektor beszerzése, első épület 
tetőszerkezetének felújítása

Kapuvár karácsonyi díszkivilágításhoz 
támogatás

KSE Győri úti sporttelepén kisméretű 
műfüves sportpálya építése

Kapuvár Térségi Általános Iskola és 
Pedagógiai Szakszolgálat Kossuth utcai 
székhely nyílászáróinak cseréje

Tartalom
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Sorszám Projekt megnevezése
Pályáztató 
szervezet

Pályázati 
azonosító

Benyújtás 
dátuma

Megvalósítás 
dátuma Bruttó önrész Bruttó támogatás Bruttó összes költség

32.
Itthon vagy Magyarország 
szeretlek: Kapuvár, 
szeretlek

Nemzeti Kulturális 
Alap

7707/00317 2013. 2013. 112 722 Ft 471 000 Ft 583 722 Ft

33.

Kapuvár, Fő tér - Hősök 
Parkjában meglévő 
Világháborús Emlékmű 
rendbetétele

KKETTKK
KKETTKK – 
CP-02 2014. 2014. 394 838 Ft 3 549 000 Ft 3 943 838 Ft

Közművelődési 
érdekeltségnövelő 
támogatás

Belügyminisztérium - 2014. 2014. 1 407 000 Ft 313 000 Ft 1 720 000 Ft

34.
Itthon vagy Magyarország 
szeretlek: Kapuvár, 
szeretlek

Belügyminisztérium 214460 2014. 2014. 367 994 Ft 999 336 Ft 1 367 330 Ft

35.
Térfigyelő kamerarendszer 
telepítése Belügyminisztérium 199945 2014. 2015. 502 229 Ft 1 609 435 Ft 2 111 664 Ft

Összesen: 102 673 115 Ft 264 179 094 Ft 366 852 209 Ft

Hazai pályázatok 2007-től 2015-ig

Kézműves pavilonok, mikrofonok és 
állófogasok beszerzése

Kapuvár szeretlek című rendezvény 
támogatása, kulturális műsor, tűzgyújtás

Világháborús emlékmű felújítása, II VH-ban 
elesett helyi hősök névsorának elhelyezése, 
kovácsoltvas kerítés elhelyezése az 
emlékmű körül

Kapuvár szeretlek című rendezvény 
támogatása, kulturális műsor, tűzgyújtás

Térfigyelő kamerarendszer telepítése: 2 db 
kamera rögzítő egységgel és átjátszóval

Tartalom
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3. számú melléklet 
(Elbírálás alatt lévő EU-s és hazai pályázatok) 

 

Sorszám
Projekt 

megnevezése
Pályáztató 
szervezet

Pályázati 
azonosító

Benyújtás 
dátuma

Megvalósítá
s dátuma

Bruttó 
önrész

Bruttó 
támogatás

Bruttó összes 
költség

1.

Területi 
együttműködést segítő 
programok a 
Kapuvári járásban

Miniszterelnökség
ÁROP-1.A.3-
2014-2014-
0057

2014. 2015. 0 Ft 21 820 485 Ft 21 820 485 Ft

2.
Töltsük meg a 
kapuvári tulipános 
ládát kincsekkel

NAKVI Hung/2890 2015. 2015. 700 Ft 1 500 000 Ft 1 500 700 Ft

3.
Testvérvárosi 
találkozó EACEA

562815-CITIZ-
1-2015-1-HU-
CITIZ-TT

2015. 2015. 0 Ft 7 625 000 Ft 7 625 000 Ft

Összesen: 700 Ft 30 945 485 Ft 30 946 185 Ft

Tartalom

Kapuvári hungarikumok gyűjtése

Testvérvárosi találkozó: Kapuvár, 
Nagymegyer, Debica, Jesenik, Andau, Bad 
Liebenzell, Svishtov települések 
részvételével

Elbírálás alatt lévő EU-s és hazai pályázatok

Területi együttműködést segítő programok a 
Kapuvári járásban


