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KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 
2011-2014. ÉVI GAZDASÁGI ÉS HUMÁN PROGRAMJA 

TELJESÜLÉSÉNEK ÉRTÉKELÉSE 

Bevezető 

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 91. § (6) és (7) bekezdésének 
rendelkezése tartalmazta, hogy a képviselő-testület az alakuló ülést követő 6 hónapon belül 
fogadja el/vizsgálja felül a gazdasági és humánprogramot. 
Az Ötv-nek ez a rendelkezése hatályon kívül került, de Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. § (2) bekezdése is tartalmazza 
miszerint a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit gazdasági programban, 
fejlesztési tervben rögzíti,melynek elkészítéséért az önkormányzat felelős. 
A Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete által elfogadott program a képviselő-
testület megbízásának időtartamára szól.  
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 programkészítés óta jelentősen megváltozott a jogszabályi környezet. Az Alkotmányt 
felváltotta Magyarország Alaptörvénye, amihez kapcsolódóan számos sarkalatos jogszabály 
megváltozott, vagy új jogszabályok születtek. 

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.  

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. 
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A felsoroltakból látható, hogy a Polgármesteri Hivatalra és valamennyi önkormányzati 
intézményre kiterjedt az átszervezés. 

Eváltoztatások a programban meghatározott elképzelések végrehajtását jelentős mértékben 
befolyásolták.  

Aprogramban kitűzött célok és feladatok teljesítését a Képviselő-testület a 2013. szeptemberi 
ülésén értékelte. 
A jelenlegi önkormányzati ciklus az önkormányzati választások napjával véget ér, ezért 
indokolt, hogy a korábbi értékelés óta eltelt időszakról is számot adjunk. 
 

I. Fejezet: Helyzetelemzés 

NÉPESSÉGI ADATOK 

                                     2011. 01.01             2013. 01.01     2014.01.01 
0-6 éves korúak száma:  553 fő              630  fő             641  fő 
6-18 éves korúak száma.  1.190 fő           1.159  fő          1.142 fő 
18-60 éves korúak száma:  6.379 fő           6.268 fő           6.154 fő 
60 év felettiek száma:  2.439 fő           2.405 fő            2.451 fő 
Városunk népessége:  10.561 fő         10.462 fő        10.388  fő 
közalkalmazottak és köztisztviselők száma 708 fő              343 fő             139 fő 
gazdasági társaságok száma: 402                   413  483 
egyéni vállalkozók száma 530 fő              524 fő 525 

 
Sajnálatos, hogy az utóbbi években az országos jelenséghez hasonlóan városunk lakossága 
évről-évre csökken. Ez a beszámolási időszakban is ilyen tendenciát mutat. A születések 
számát minden évben meghaladja a halálozások száma, és a korlátozott munkahelyi 
lehetőségek miatt csökken a városba betelepülők száma is, így néhány éven belül a város 
lakossága 10.000 fő alá csökkenhet. A város összlakossága a 2013. évi lakosságszámhoz 
képest is csökkent. 

A 2013. évi adatokhoz képest a város lakossága 74 fővel, a 2011. évi adathoz képest 173 fővel 
csökkent. 

Tovább csökkent az aktív korúak száma, a 2013 évi adathoz képest viszont nőtt viszont a 60 
év felettiek száma. 

A gazdasági társaságok száma a 2013. évi adathoz képest 70-nel nőtt, az egyéni vállalkozók 
száma pedig szinten maradt. A számokból a vállalkozások tekintetében pozitív tendencia 
figyelhető meg. 
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II. 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. 
 

A 2013. január 1-én hatályba lépett önkormányzati törvény előírja az önkormányzatok 
számára, hogy költségvetésük összeállításakor külső finanszírozású működési célú 
költségvetési hiányt nem tervezhető, és első sorban a kötelező feladatok ellátását kell 
biztosítani. A fennmaradó szabad felhasználású kereteinkből biztosíthatjuk a nem kötelező 
feladatok ellátását. 
2014. január 1.-től az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 
alapján teljesen új rendszer kerül kiépítésre az önkormányzatok és költségvetési szervek 
könyvvezetésében, melyben a pénzügyi- és költségvetési számvitel is egyaránt megjelenik, 
előtérbe helyezve az eredményszemléletet, a kötelezettségvállalás és a kötelező feladatellátás 
elsődlegességét. A költségvetési számvitel jeleníti meg a bevételi- és kiadási előirányzatok, 
követelések, kötelezettségek és más fizetési kötelezettségek alakulását, teljesítését. A 
pénzügyi számvitel – a vállalkozási könyvvezetésnek megfelelően – mutatja a vagyon és 
annak összetételének alakulását, a tevékenység eredményét. 
Az új könyvvezetés és beszámolási kötelezettség előírja a kötelező rovatrend alkalmazását, a 
költségek és bevételek kormányzati funkciókon való megjelentetését. 
 

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  

 

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 
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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. 
2013. évtől az önkormányzati finanszírozás átalakításának következtében szükséges volt az 
eddig felhalmozási bevételként jelentkező parkoló díj bevételeink működési célra való 
átcsoportosítása, hogy a kötelező feladatok ellátásának fedezete legyen. A 2014. január 1-től 
hatályba lépett új államháztartási számvitel tovább szűkített annak lehetőségét, hogy az 
önkormányzatok felhalmozási saját bevételeket képezzenek, hisz minden vagyonhasznosítási 
és kamatbevétel működési bevételként szerepel költségvetésünkben, felhalmozási bevétel 
csak a vagyon értékesítéséből illetve felhalmozási célú támogatásokból, pénzeszközökből 
képződik. 
 
Vagyon hasznosításából származó bevételek 
§ közterület használati díj 
§ lakások bérleti díja 
§ üzletek bérleti díja  
§ piaci helypénz, 
§ parkoló díjak, éves bérletek 

Önkormányzatoknak átengedett központi adók 

Személyi jövedelemadó: A helyi önkormányzatokat együttesen az állandó lakhely szerint az 
adózók által jogszabályban meghatározott évben 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. és 2012. évi költségvetési törvény alapján az önkormányzatok 8%-ot kapnak.  

2011. év 96.233 e Ft  

2012. év 87.810 e Ft 

· SZJA-ból kiegészítés jövedelem differenciálódás alapján  
Azoknál a települési önkormányzatoknál, amelyeknél az jövedelemadó-bevétel és az 
iparűzési adóerő-képesség 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. év 214.383 e Ft 

2012. év 189.483 e Ft 

2013. évtől az önkormányzatok finanszírozása feladatfinanszírozássá alakult át, ez a 
támogatási jogcím kikerült a költségvetési törvényből. 
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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 kellett vizsgálni intézményhálózatunk kihasználtságát. 
2013. január 1-től - óvoda kivételével- a közoktatási feladat ellátása állami feladat lett. Ebből 
adódóan ilyen jogcímen nem kaptunk támogatást. A költségvetési törvény változtatta az 
önkormányzatok finanszírozásának módját is, csak a kötelező feladatokat finanszírozza, 
feladatfinanszírozás keretében. A szociális ellátó rendszerben még megtalálható a normatív 
finanszírozás. A kapott támogatás minden esetben kötött, és csökkentésre került a törvény 
általi beszámítási (saját erő) összeggel.  

EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI TÁMOGATÁS 
A kórház meghatározó bevételi forrása volt 2013. április 30-ig az Országos 
Egészségbiztosítási Pénztártól kapott finanszírozás. A kórház állami fenntartásba kerülését 
követően csak az iskola-egészségügyi ellátás finanszírozására kapunk ilyen jogcímen 
támogatást. 

ÁLLAMI TÁMOGATÁS (KÖZPONTOSÍTOTT) 
A mindenkori költségvetési törvény mellékletében találhatók az önkormányzatok által 
felhasználható központosított előirányzatok. A támogatást pályázat útján lehet elnyerni, és 
adott célra kell felhasználni. E támogatási forma az új finanszírozási rendszerben is 
megtalálható, az önkormányzat minden esetben benyújtotta igényét, amennyiben a jogcímre 
jogosult volt. 
 
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.  
A 2013. évi költségvetési törvény szabályozza az 5000 fő feletti önkormányzatok 2012. 
december 31. adósságállományának átvállalásával kapcsolatos feltételeket.  A Magyar Állam 
a 2013. február 22-án kötött szerződés értelmében 781.639.891 Ft összegű 
adósságkonszolidációban részesítette önkormányzatunkat. 
Az átvállalásból 3.053.980 CHF összegű a kötvényből részlegesen átvállalt összeg, ez 
736.192.418,80 Ft összegnek felel meg. Kötvényünk állománya így 3.934.871 CHF-ről 
753.794,67 CHF-re csökkent június 28-ával.  

A 2014. évi költségvetési törvény alapján tovább folytatódott a települések 
adósságkonszolidációja. A jogszabály alapján a 2013. december 31-én fennálló 
adósságállomány tőke és kamat vonzatát 2014. február 28.-ával átvállalták.  

- CHF alapú hosszú lejáratú hitel 15.741,99 CHF tőke  
- „Kapuvár 2028” kötvény 728.634,42 CHF tőke  
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- Összesen 744.376,41 CHF tőke  
Az átvállalás következtében önkormányzatunk 2014. évtől már hitel- és kötvénytörlesztéssel 
nem kellett, hogy számoljon, adósságállományunk megszűnt. 
A 2014. évi adósságátvállalás érintette a Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási 
Önkormányzati Társulást is, ezért az általuk kibocsátott kötvényhez kapcsolódó kézfizető 
kezességvállalásunk is megszűnt.  

Működési hitelek: 
Kapuvár Város Önkormányzata 2014. december 31-ig rendelkezik 100 millió Ft-os 
folyószámla hitelkerettel, amit január 1.-től évvégéig folyamatosan 1-1 évre hosszabbítunk. 
Ez lehetőséget biztosít az önkormányzat fizetőképességének folyamatos biztosítására. 

Fejlesztési hitelek: 

A fejlesztési hitelállomány változása a törlesztések és állami átvállalás 
figyelembevételével: 

Ezer forintban 

Hitel jellege Felvétel 
éve 

Lejárat 
éve 

Hitel állomány január 1-jén 

2011. 2012. 2013. 2014.  

Ipari Park területén lévő 
csatorna építés-
beruházási ÖKIF hitel 

2006.09.19 2013.06.30 6 812 4 087 2.044 0 

Városi utak felújítása -
ÖKIF hitel 2006.09.27 2013.06.30 27 502 16 501 8.251 0 

Ipari Park területén lévő 
útépítés, közvilágítás- 
beruházási ÖKIF hitel 

2006.09.19 2013.06.30 28 185 16 911 8.455 0 

CHF alapú hitel (2010. 
dec. 31. 222,68 MNB 
árfolyammal számolva) 
2013. év 241,06  
CHF/Ft-tal számolva 

2008.01.29 2016.12.31 82 251 65 806 56.996 3.812 

Összesen      144 750 103 305 75.435 3.812 

A fennmaradó CHF hitel állományunkat 2014. február 28-ával az állam kifizette. 

Kötvény  
A Kapuvár Városi Önkormányzat 2009. április 29.-én bocsátott ki 1 milliárd Ft értékben CHF 
kötvényt, amelyet a CIB Bank Zrt. vásárolt meg. A Kötvény felhasználásának célja: az 
Önkormányzat külön döntései alapján meghatározott fejlesztési célú kiadásainak 
finanszírozása, elsősorban a benyújtandó európai uniós pályázatok önereje.  
A Képviselő-testület 15/2012. (VIII.27.) ÖKT számú határozatával döntött CHF kötvény 
felhasználási céljának módosításáról, hogy a fejlesztési célra fel nem használt összeg a 
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Kötvények részbeni visszavásárlására is fordítható legyen. Ez az Okirat módosítás 2012. 
október 4-én megtörtént. 

A határozati döntés tartalmazta még az óvadékolt számlán lévő 2.617.350 CHF névértékű 
kötvény visszavásárlására való felhatalmazást is, melyet 2012. október 15-én (fordulónapon) 
meg is tettünk. 
A további változások az állami átvállalások miatt történtek, melyet már az előzőekben 
részleteztem. 
A kibocsátott Kötvény állományunk változása az alábbiak szerint alakult: 

 2008.április 29. kibocsátás 6.552.221,00 CHF 
 2012.október 15. visszavásárlás - 2.617.350,00 CHF 

 2012. december 31. állomány 3.934.871,00 CHF 
 2013.április 15. törlesztés - 127.096,33 CHF 

 2013. június 28. állami átvállalás 100% mértékű - 1.732.645,00 CHF 
 2013. június 28. állami átvállalás 60 % mértékű - 1.321.335,00 CHF 

 2013. június 30. állomány 753.794,67 CHF 
 2013. október 15. törlesztés - 25.160,25 CHF 

 2013. december 31. állomány 728.634,42 CHF 
 2014. február 28. állami átvállalás -   728.634,42 CHF 

0 CHF 

 

III. fejezet: Helyi adók: 

 
Bevezetett adónemek: 
1. helyi iparűzési adó 
2. magánszemélyek kommunális adója 
3. telekadó 
4. idegenforgalmi adó 
 
E ciklusban új adónem bevezetésére nem került sor. 
 
Az országgyűlés 2011. január 1-jével hatályon kívül helyezte a vállalkozók kommunális 
adóját. 
2011. január 1. napjától csak egy helyi adóban volt adómérték emelés: a magánszemélyek 
kommunális adója 8.000 Ft/lakás helyett 10.000 Ft/lakás lett, (a vállalkozók kommunális 
adója bevétel kiesése kompenzálása érdekében) a jelenlegi mérték is ennyi. 
 
A helyi adók közül még mindig a legnagyobb volumenű az iparűzési adó. Az adó évi 
mértéke az adóalap 2 %-a, amely a törvényi maximumon van. A 2011. évben 276,6 millió Ft, 
a 2012. évben közel 300 millió Ft bevétel volt ebből az adónemből. A 2013. évben a bevétel 
286,8 millió Ft volt. A csökkenés oka egyrészt a Kapuvári Hús Zrt. és a Kapuvári Bacon Kft. 
felszámolása, valamint a hozzá kapcsolódó cégek tevékenységének megszűnése Kapuvár 
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városban, továbbá 5 nagy adófizető árbevétele, s így adóbefizetése is csökkent a 2013. évre. 
Ugyanakkor a tervezettnél több lett a 2013. évi bevétel a kedvező törvényi változás (adóalap 
sávos csökkentésének bevezetése) hatásának következtében. A 2014. évben az előző évinél 
kevesebb bevételre számíthatunk, mivel több adózó a jogos túlfizetését visszakéri. 
A kisvállalkozások segítése, támogatása érdekében az iparűzési adó rendeletben biztosított 
mentességet az önkormányzat ebben a ciklusban is fenntartotta. Néhány cég fizetéshalasztást, 
illetve részletfizetést kért és kapott az ismert gazdasági helyzet miatt. 
 
A magánszemélyek kommunális adójaKapuváron továbbra is csak a lakások után van 
megállapítva.  Az évi bevétel így évente 40- 41 millió Ft körül alakul. 
 
Telekadóta magánszemélyek csak az építési teleknek minősíthető ingatlan után fizetnek, 
továbbá a vállalkozások a törvény és a helyi rendeletben szabályozott levonható mentes 
területek feletti rész után. Az adó évi mértéke 60 Ft/m2. A Képviselő-testület továbbra is 
40Ft/m2adókedvezményt biztosít a magánszemély tulajdonában lévő beépítetlen belterületi 
földrészlet adóköteles területének 1.500 m2feletti része után. Határozott időtartamú mentesség 
a helyi rendeletünk szerint a magánszemélyt illeti meg a lakóházra kért építési engedély 
jogerőre emelkedését követő hónap 1. napjától e naptári évnek az utolsó napjától számított 3 
évig. Így évente 27 millió Ft a bevétele az önkormányzatnak. 
 
Az idegenforgalmi adómértéke személyenként és vendégéjszakánként 250 Ft. A bevétel a 
2011. évben 3 millió Ft körül volt, ami a 2012. évben már csak 2 millió Ft lett. Ennek 
oka,hogy a Flóra Termál Kft (mint a bevétel 2/3-át fizető) által az apartman-házaknál 
beszedett adója a felére csökkent. A 2013. évben 2,5 millió Ft lett a bevétel, s a 2014. évben 
3,5 millió Ft feletti összegre számíthatunk. A lassú növekedés oka, hogy néhány kisebb 
vendégház, mint egyéb szálláshely szolgáltató kezdte meg a tevékenységét, valamint a Flóra 
Termál Kft által beszedett adó ismét megnövekedett. 
 
Átengedett központi adó a gépjárműadó: 
Gépjárműadóból 2011-ben és 2012-ben is 84 millió Ft körül volt a bevétele a városnak. A 
parlament döntése alapján 2013. január 1. napjától a korábbi 100 % helyett, csak a bevétel 40 
%-a illeti meg az önkormányzatot, s a 60%-ot az állam részére kell elutalni. További 
csökkenést jelent, hogy a gépjárműadóról szóló törvény módosulása alapján 2013. július 1 
napjától a légrugós tehergépjárművek adómértéke 1.200 Ft/100 kg-ról 850 Ft/100 kg-ra 
csökkent. A  2013. évben ezért már csak 34 millió Ft bevétele lett a városnak, s a 2014. évben 
is 33-34 millió Ft-ra számíthatunk.  
 
Talajterhelési díj: 
Törvényi előírás szerint önkormányzati bevétel a talajterhelési díj. E díj fizetésére a 
lakosságnak csak kis része kötelezett, mivel örvendetesen az ingatlan tulajdonosok nagy része 
rákötött a szennyvízcsatorna-hálózatra. A rákötések további ösztönzése volt, hogy 2012. 
február 1-jétől a talajterhelési díj egységdíjának mértéke a tízszeresére emelkedett. A bevétel 
2011. évben 3,1 millió Ft volt, ami 2012. évben már csak 1,8 millió Ft lett. A 2013. évben 809 
ezer Ft volt a bevétel, s a 2014. évben 1 millió Ft körüli összeg várható. 
 
 

ADÓBEVÉTELEK ALAKULÁSA 
 

adatok ezer Ft-ban 
ADÓNEM 2011. év tény 2012. év tény 2013. év tény 2014. év terv 

Telekadó 27.278 27.098 27.743 26.000 
Magánszemélyek  kommunális 40.342 40.605 42.101 41.000 
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adója 
Idegenforgalmi adó 3.067 2.034 2.471 2.500 
Iparűzési adó 276.602 299.252 286.759 261.000 
Gépjárműadó 84.085 84.412 34.350 33.000 
Talajterhelési díj 3.110 1.830 809 1.000 
 
Az e-útdíj bevezetésével egyidejűleg az árufuvarozók versenyképességét javító intézkedések 
miatt az önkormányzatoknál keletkező bevételkiesés (gépjárműadó és iparűzési adó) 
ellentételezése jogcímen a 2014. évben 1.482 ezer Ft támogatásban részesült Kapuvár város 
önkormányzata. 
 
 

IV. fejezet: Városfejlesztési feladatok 

 
Területi Együttműködési Programok 
Az unió országainak társadalmi, gazdasági és területi szempontból kiegyensúlyozott fejlődése 
és a területi különbségek csökkentése érdekében a Strukturális és Kohéziós Alapokon 
keresztül elérhető uniós forrásokat három célkitűzésen keresztül lehetett felhasználni 2007-
2013 között: 
1. Konvergencia célkitűzés: fő célja volt a legelmaradottabb régiók növekedésének és 

munkahelyteremtésének támogatása úgy, hogy hozzájáruljon a gazdasági- és társadalmi 
kohézió erősítéséhez. E célkitűzés keretében készültek és valósultak meg 
Magyarországon az egyes regionális - kivéve a Közép Magyarországi Régiót - és az 
ágazati operatív programok. 

2. Regionális versenyképesség és foglalkoztatás célkitűzés: fő célja volt a változások 
támogatása, ezen belül a gazdasági átalakulás gyorsítása, valamint a foglalkoztatás és a 
termelékenység növelése. E célkitűzés keretében készült és valósult meg a Közép-
Magyarországi Regionális Operatív program. 

3. Európai Területi Együttműködés célkitűzés: fő célja volt, hogy elősegítse az Unió 
területének erőteljesebb integrációját, harmonikus és kiegyensúlyozott fejlődését. E 
célkitűzésen belül háromféle programtípus került meghatározásra, így határokon 
átnyúló, transznacionális és interregionális együttműködések, e programok kívánták elő-
mozdítani az unió területi integrációját, területi kohézióját. E célkitűzés keretében 
magyar részvétellel hét határ menti, kettő transznacionális és négy interregionális 
program került kidolgozásra, illetve megvalósításra. 

Önkormányzatunk az 1. és 3. célkitűzésben volt, valamint a folyamatban lévő pályázatokkal 
még mindig érintett. 
 
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. 
 
Új Széchenyi Terv 
Gazdaságélénkítés és munkahelyteremtés – 2011-2013. 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. 
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Az Új Széchenyi Terv elsősorban a KKV szektor pályázati lehetőségeit erősíti. 
Önkormányzatunk elsősorban információadással próbál segítséget nyújtani a helyi 
vállalkozásoknak. 
 
Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap 
Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Terv (ÚMVST) az EurópaiTanács 
1698/2005/EK az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) finanszírozott 
támogatásokról szóló rendelet alapján elkészített, a 2007-2013 évekre vonatkozómagyar 
vidékfejlesztési program stratégiai kereteit tartalmazza. 
Hazánknak 2007-2013 között mintegy 5 milliárd euró fejlesztési forrást van lehetősége az 
agrárium, a vidéki környezet és a vidéki térségek fejlesztésére költeni. Ezzel lehetővé válik, 
hogy a megkezdett szerkezetváltás folytatódjon, valamint, hogy a vidéki térségek leszakadása 
lelassuljon és megkezdődjön a társadalmi-gazdasági felzárkózás. 
A Stratégia a lisszaboni célkitűzésekkel és a Göteborgban megfogalmazott elvekkel 
összhangban kívánja megteremteni a mezőgazdaság fejlesztéséhez, a vidék környezeti 
értékeinek megőrzéséhez, a vidéki térségek gazdaságának megerősödéséhez és a vidéki 
társadalom kohéziójához szükséges fejlesztési kereteket. 
Az elmúlt időszak nemzeti forrásból finanszírozott, valamint uniós társfinanszírozással 
megvalósuló agrár-vidékfejlesztési programjainak tapasztalatain alapulva a Stratégia célja, 
hogy – összhangban az Új Magyarország Fejlesztési Tervvel és a vonatkozó közösségi és 
hazai fejlesztési dokumentumokkal – kijelölje az agrár-vidékfejlesztés irányait, célkitűzéseit, 
és meghatározza a célok elérésének módját, eszközeit. 
 

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) tengelyei 

I. tengely: A minőség és a hozzáadott érték növelése a mező- és 
erdőgazdaságban, valamint az élelmiszer-feldolgozásban 

II. tengely: A földhasználat racionalizálása a környezeti és természeti értékek 
figyelembe vételével 

III. tengely: A vidéki foglalkoztatás bővítése, a tevékenységek diverzifikálása 

IV. tengely 
(LEADER): Helyi közösségek fejlesztése 

 
Önkormányzatunk a IV. tengelyben (LEADER) volt, valamint a folyamatban lévő 
pályázatokkal még mindig érintett. 
 
Mivel az önkormányzatok pályázati lehetősége beszűkült, ezért önkormányzatunk a belvízi 
csapadékvíz elvezető rendszer felújítására kíván pályázni. 
 
2014-ben új költségvetési ciklus indult az Európai Unióban. Az új cikluson belül a pályázási 
lehetőségek még nem ismertek. Jelenleg a 2007-2013-as időszakon belül fel nem használt 
támogatási összegek pályáztatása zajlik. 
 
Táblázatokban mutatjuk be a támogatással rendelkező, lezárult és folyamatban lévő, valamint 
bírálat alatt lévő pályázatainkat. 
 
 

Az Európai Uniós és hazai támogatással érintett projektek nyilvántartása 
      

     Ft-ban 



11 
 

Projekt megnevezése Pályáztató 
szervezet 

 Megvalósítás 
dátuma 

Költségvetési adatok  

összes kiadás 
finanszírozó források 

saját forrás támogatás 
Lumniczer Sándor Kórház 
Angiológiai Rehabilitációs 
központ kialakításának 
rekonstrukciós programja 

ROP 2011. 911.100.936 161.100.936 750.000.000 

Aktív kórházi ellátásokat 
kiváltó járóbeteg 
szolgáltatások fejlesztése 

TIOP 2011. 914.672.908 123.313.686 791.359.222 

Marketingeszközök 
létrehozása az Alsó-
Csallóköz és a Hanság 
termálturizmusához 

HUSK 2011. 15.858.942 792.947 15.065.995 

Településkép megújítása 
Kapuváron NYDOP 2011. 61.100.317 11.100.317 50.000.000 

Egészségre nevelő és 
szemléletformáló 
életmódprogramok a 
Kapuvár Városi 
Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatalában 

TÁMOP 2011. 9.925.357 0 9.925.357 

Az "intelligens iskola" 
modell infrastruktúrális 
hátterének kialakítása 
Kapuváron 

TIOP 2011. 53.141.500 0 53.141.500 

Rábaközi Gazdanapok MVH 2011. 2.325.000 465.000 1.860.000 

Testvérvárosi találkozó EACEA 
Brüsszel 2011. 7.875.000 625.000 7.250.000 

Kistérségi fesztivál MVH 2011. 3.210.000 642.000 2.568.000 

Tűzoltólaktanya felújítása BM OKF 
(hazai) 2011. 12.384.456 2.476.891 9.907.565 

Határon átnyúló 
inkubációs szolgáltatások 
kialakítása 

HUSK 2012. 175.545.077 49.858.946 125.686.131 

Kisméretű (20x40 m) 
műfüves sportpálya építése 

MLSZ 
(hazai) 2012. 18.711.586 8.019.251 26.730.837 

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

BM (hazai) 2012. 26.546.461 5.582.461 20.964.000 

Vis major (rendkívüli 
időjárás elleni 2 
védekezés) 

BM (hazai) 2013. 6.962.203 797.493 6.164.710 
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A kapuvári városközpont 
megújítása a természeti és 
történelmi értékek 
megőrzésével 

NYDOP 2013. 673.460.828 

139.130.979 
(ebből 

33.739.255 
Ft önerő 
alapból) 

534.329.849 

Fertő-Hansági 
Környezetbarát Mobilitás ATHU 2013. 637.000.000 31.850.000 605.150.000 

Rábaközi Gazdanapok MVH 2013. 5.228.730 1.229.730 3.999.000 
Iskolai és utánpótlás sport 
infrastruktúra fejlesztése, 
felújítása (KSE) 

BM (hazai) 2013. 22.547.224 4.547.224 18.000.000 

Bölcsőde fejlesztése, 
Kapuvár NYDOP 2013.  94.659.300 

15.117.097 
(ebből 

9.325.392 
Ft önerő 
alapból) 

79.542.203 

Itthon vagy Magyarország 
szeretlek BM (hazai) 2013. 650.000 0 650.000 

Itthon vagy Magyarország 
szeretlek 

NKA 
(hazai) 2013. 583.722 112.722 471.000 

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

NYDOP 2014. 
41.328.122 

(csak 
kapuvári rész) 

0 
41.328.122 

(csak kapuvári 
rész) 

Térfigyelő kamerarendszer 
kialakítása Kapuváron MVH 2014. 3.892.589 827.558 3.065.031 

Rábaközi Művelődési 
Központ Színháztermének, 
mint a térség fontos 
közösségi terének 
minőségfejlesztése 

MVH 2014. 9.870.854 2.075.748 7.795.106 

Kapuvár, Fő tér - Hősök 
Parkjában meglévő 
Világháborús Emlékmű 
rendbetétele 

KKETTKK 2014. 3.943.838 394.838 3.549.000 

Kapuvár óvodáinak 
energetikai fejlesztése 
(Rákóczi és Ifjúság utcai 
óvodák) 

KEOP 2014. 87.256.306 

13.088.446 
(teljesen 

önerő 
alapból) 

74.167.860 

Ökomobilitás 
megalapozása a 
Rábaközben (elektromos 
töltőállomás) 

MVH 2015. 28.431.750 6.044.554 22.387.196 

Összesen: (Ft)    3.828.213.006 579.193.824 3.265.057.684 
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Beadott, még el nem bírált pályázataink 

      
     Ft-ban 

Projekt megnevezése 

  
Pályáztató 
szervezet 

  
  

  
Beadás 
dátuma 

  
  

Tervezett költségvetési adatok  

összes kiadás 
 finanszírozó források 

saját forrás támogatás 

A Kapuvári Polgármesteri 
Hivatal épületének 
energetikai fejlesztése 
(napelemek elhelyezése) 

KEOP 2014. 27.378.650 0 27.378.650 

Demokratikus helyi 
együttműködések és 
európai jövőkép 
(testvérvárosi találkozó) 

EACEA 2014. 7.862.500 0 7.862.500 

Összesen: (Ft)     35.241.150 0 35.241.150 
 
 
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 teszi 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 Ipari Parkban jelen lévő LV Metál Kft. tevékenysége 
további folytatásaként újabb ingatlannal bővítette tevékenységi körét. A szomszédságában 
egy új autószerelő műhely kezdte meg tevékenységét. A ProverthaZrt. galvanizáló üzem 
alapkövének lerakása megtörtént, amellyel további mintegy 50-60 új munkahely létesülhet. 
Az iparfejlesztés új lendületet kapott az Ipari Parkban2011. december végén műszakilag, majd 
2012 szeptemberében a projektzáró rendezvényének keretében átadott Vállalkozók Háza-
inkubátorház projekt kapcsán, ahol a KAPUKOM Kft. prioritásként az ipari parkon belüli 
vállalkozásélénkítő, innovatív és a kkv-szektor pályázati forrásait feltáró, támogató 
tevékenységét kívánja megalapozni a következő időszakban. 
Lővér Sütő Zrt, valamint az Ipari Parkban működő húsfeldolgozó vállalkozás beszüntette 
tevékenységét. 
 
Városképfejlesztés 
Városunk kistérségi kereskedelmi és közigazgatási központ. 
„A kapuvári városközpont megújítása a természeti és történelmi értékek megőrzésével” című 
projekt keretében 2012 decemberére az alábbi tevékenységek valósultak meg: 

– Megújult a Fő tér - Hősök Parkja, Várárok, Várkert, Piactér, Városháza, Rábaközi 
Művelődési Központ és a Szent Anna templom épülete. 

– 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 került modern, 
korszerű építőanyagok beépítésével, korszerű térszín alatti öntözőrendszer került 
kiépítésre, valamint a Hősök Parkjában a világháborús emlékmű előtti területen 
szökőkút került megépítésre. 
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– Szintén felújításra került a meglévő Piactér is. Megoldásra került a felszíni 
csapadékvíz elvezetése, a tér új burkolattal került kialakításra és megújultak a Piactéri 
berendezések is. 

– Szintén e program keretén belül megújult 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. 
 

Az Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság és a Közép- és Kelet-európai Történelem 
és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány támogatásával megvalósult a Kapuvár, Fő tér-
Hősök Parkjában álló I. Világháborús Emlékmű felújítása oly módon, hogy a II. 
Világháborúban elesett helyi hősök nevei elhelyezésre kerültek a posztamens környezetében, 
valamint az emlékmű védelme érdekében kovácsoltvas kerítés is elhelyezésre került. 
 
Turizmusfejlesztés 
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 Hany Istók Kerékpáros Centrum 
megvalósítása. A centrumot KAPUKOM Kft. üzemelteti. 
Kapuvár Városi Önkormányzatnak Képviselő-testülete 16/2013. (II.14.) ÖKT határozatában 
egyetértett Kapuvár gyógyhellyé való nyilvánítási eljárás megindításával. Az Országos Tiszti-
főorvosi Hivatal Közegészségügyi Főosztály munkatársai 2013. július 29. napján helyszíni 
szemlét tartottak Kapuváron. A település gyógyhellyé nyilvánításának egyik feltétele, hogy a 
városban legyen olyan intézmény, amely rendelkezik gyógyintézmény megnevezéssel (pl. 
gyógyfürdő, vagy olyan intézmény, amely legalább 5 akkreditált gyógyszolgáltatással 
rendelkezik). A másik feltétel, hogy a településen ki kell jelölni az előírásoknak megfelelő 
gyógy-intézményi területrészt. A helyszíni bejáráson 2 területrész került nevesítésre: egyik a 
Lumniczer Sándor Kórház-Rendelőintézet területe és a másik a Strandfürdő, Flóra Kft., 
Kemping, Kerékpáros Centrum, volt KRESZ Park, Nádasdy Park körüli terület. A 
gyógyhellyé nyilvánítási eljárás időtartama több év (vizsgálatok elvégzése) és nagyon 
költségigényes. Az eljárás eredményeképpen megnőhet a város vonzereje. A pályázási 
eljárásban előnyt jelenthet a gyógyhely-cím. 
 
Játszóterek 
Kapuvár város közigazgatási területén a közterületi játszóterek száma 2011. óta 7 db-ról 10 db-
ra emelkedett. 2011. decemberében új játszótér létesült a Győri úton a Mozi épülete mellett 5 
db szabványos játszótéri eszközzel, a Batthyány utcai társasházak mellett 3 db szabványos 
játszótéri eszközzel, valamint a Bem utcában a MEDOSZ pályánál szintén 3 db szabványos 
játszótéri eszközzel. A Fő téren, a Hősök parkjában 2012 őszén újult meg a játszótér aljzata, 
mivel a régi gumitéglát összefüggő gumiburkolat váltotta fel. Az eszközök számában, és 
összetételében változás visszatelepítéskor nem történt. 
 
A város közlekedési infrastruktúrája 
Az elmúlt időszakban, 2011. és 2014. év között mintegy 4,5 km útszakasz felújítása történt 
meg. A Sport utca felújítása során pályázati forrást használtunk fel. 
A 85. sz. főút melletti gyalogos kerékpárút, Sport utca - Ipartelepi utca közötti szakasza 
pályázati források bevonásával felújításra került. 
A 2010. április 13-án beadott „Fertő-Hansági Környezetbarát Mobilitás” című pályázat 
keretében elkészült a Kapuvár, 0309. hrsz. (volt hulladéklerakó) északi végéig külön 
nyomvonalon a kerékpárút. A pályázat részeként szerepelt 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 
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gyalogos-kerékpáros közlekedésre alkalmas hidat, a Báró Berg Gusztáv hidat építettük meg. 
A murvás kialakítású kerékpárútról az új hídon átkelve Wallernbe, keleti irányban pedig az 
Andaui hídhoz lehet eljutni. A beruházás műszaki átadás-átvétele 2013. április hónapban 
megtörtént. 
Városunk négy közlekedési tengelyével párhuzamosan a kerékpáros forgalom biztonságos 
kerékpárúton történő vezetése megoldott. Szükséges azonban az ezen szakaszok közötti 
összeköttetés megoldása, valamint megépítése. A tervdokumentáció rendelkezésre áll. 
A Kapuvár-Beled településeket összekötő 8611. számú közút belterületi szakasza a mai kor 
elvárásainak már nem felel meg. Különösen igaz ez a Rákóczi Ferenc utcai – Zöldfasor utca- 
településhatár közötti - szakaszra. E közút állami tulajdonban van, amelynek kezelője Magyar 
Közút Nonprofit Zrt.  
2011 márciusában elkészültek a Magyar Állam tulajdonát képező 8611. számú közúti híd 
felújítási munkálatai. A forgalom 2011. augusztus végén vehette birtokba az új hidat. 
 
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 Temetkezési Kft., a PANNON-VÍZ Zrt. melyekben több millió forint névértékű 
részesedése áll fenn. 100 %-os önkormányzati tulajdonban van a KAPUKOM Kft., a 
Kapuvári Hőszolgáltató Kft., Kapuvári Kéz-Mű Nonprofit Kft. 
Önkormányzatunk jelenleg 14 db nem lakáscélú helyiséggel rendelkezik, melyek mindegyike 
bérleményként kerül hasznosításra. 
A Fő tér 22. szám alatti volt óvoda épület hasznosítása jelenleg szintén bérleményként 
történik. Az Önkormányzatunk 50 millió Ft-ot nyert el az épület külső felújítására, amely 
felújítás 2011-ben megvalósult. 
A volt rendőrségi épületet sikerült átvenni a Magyar Államtól, mely multifunkcionális 
épületként működik. 
Végleg rendeződött a Kapuvár, Kossuth utca 13. szám alatti ingatlan - Metrum Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény székhelye - tulajdonjogi helyzete, mivel átkerült a Magyar 
Államtól önkormányzati tulajdonba. 
 
Az önkormányzat és a lakosság összefogásával folyamatos a Cseresznye sor nyugati oldalán 
az építési telkek kialakítása. A még önkormányzati tulajdonba lévő telek-kiegészítésekre 
folyamatos az érdeklődés. 
 
Lakásgazdálkodás 
Kapuvár Város Önkormányzata jelenleg 64 lakástulajdonnal rendelkezik. Ezekből 13 
összkomfortos, 33 komfortos, 10 félkomfortos, 7 komfort nélküli és 1 szükséglakás van. 
A lakások bérbeadása szociális és közérdek jogcímen kerül kiutalásra a várólistán szereplő 
családok részére történtek. 
 
Hulladékgazdálkodás 
A KEOP-7.2.3.0/2F-2008-0006 azonosító számú pályázati konstrukció keretén belül a 
Kapuvár-Kistölgyfapusztai régi hulladéklerakó telep rekultivációja megtörtént. 
A KEOP 7.1.1.1 számú pályázat megvalósítás folyamatban van. A projekt részét képezi a 
város területén 15 db korszerű hulladékgyűjtő sziget telepítése, melyek helyszíneit Kapuvár 
Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 123/2012. (VI.25.) ÖKT. határozatával hagyott 
jóvá. A hulladékudvar kivitelezését 2013. júliusában kezdték meg a Kapuvár, 1023/1.hrsz-ú 
területen.A projekt tervezett befejezési határideje 2014. október 30. 
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2013. január 1. napjától Kapuvár város közigazgatási területén a települési szilárd 
hulladékszállítási közszolgáltatás ellátását az STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi 
Hulladékgazdálkodási Kft. végzi közszolgáltatási szerződésben rögzítettek szerint. 
 
Parkfenntartás, zöldterület gazdálkodás 
2011. április 1-jétől a KAPUKOM Kft. végzi a város közterületeinek gondozását. A korábban 
vállalkozóként tevékenykedő egyéni vállalkozó most már a cég főkertészeként szervezi a 
munkákat. A város gyepes zöldterületeinek területe 46 hektár, ehhez jönnek a fásított 
területek, illetve a parkok aszfalt és murva útjainak gondozása. 
A kerékpárút projekt keretében 2012-ben a KAPUKOM Kft. újította fel a Váti-tó 
zöldkörnyezetét. 
A városközpontban, a Fő tér környezetében található zöldterületek a városközpont 
rehabilitációja során pályázati forrásból tudtak megújulni. 2013. évre a KAPUKOM Kft-vel 
egyedi parkfenntartási szerződés került aláírásra. 
Az Önkormányzat tulajdonát képező közterületek tisztántartását a munkanélküli ellátásból 
kikerülő, elsősorban szakképesítéssel nem rendelkező munkanélküliek foglalkoztatásával 
oldja meg a város. 
 
Parkoló üzemeltetés 
2010. október 1. napjától a fizető-parkolóhelyek üzemeltetését a KAPUKOM Kft. végzi. 
Jelenleg a belváros és közvetlen környezetében 465 db fizető-parkolóhely áll rendelkezésre. A 
város közterületi parkolóiban 9 db parkoló-automata üzemel, amelyek mellett már a 
mobilparkolást is igénybe lehet venni. A parkolóórák az önkormányzat tulajdonában vannak, 
azok javítását, karbantartását az üzemeltető folyamatosan ellátja. 
 
Közvilágítás 
Kapuvár város területén 1720 db korszerű energiatakarékos lámpatest, 128,581 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, mindösszesen 1789 db lámpatest, 
131,755 kW teljesítménnyel működik. 
 
Temető-fenntartás és üzemeltetés 
A Szent Kereszt Temető üzemeltetésére és fenntartására - pályáztatási eljárást követően - a 
JÓSZÍV Temetkezési Kft-vel 2011-ben, 10 évre szóló időtartamra kötött üzemeltetési 
szerződést az önkormányzat. 
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 2011. évben. E komplexum keretén belül nyert kialakítást az Önkormányzat kötelező 
feladatát is ellátó hűtő, vizesblokk, papi öltöző és porta épület is. 
 
Helyi tömegközlekedés 
A helyi-járati közlekedést közszolgáltatási szerződéssel vállalkozó látja el városunkban. 
 
 
KAPUKOM Kft. 
A KAPUKOM Kft-hez az elmúlt időszakban néhány feladatkör átkerült, pl.: parkoló 
üzemeltetés, karbantartási feladatok ellátása, parkgondozás és zöldterületek karbantartása, 
piaci helypénz beszedése, Rábaköz Rádió üzemeltetése, városi kommunikáció szervezése, 
pályázatokhoz kapcsolódó marketing feladatok ellátása, közhasznú munkások irányítása és 
felügyelete. 
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Sport infrastruktúra 
A Kapuvári Sportegyesület Győri úti sporttelepén Magyar Labdarúgó Szövetség 
támogatásával elkészült a 20 m x 40 m nagyságú, kisméretű műfüves sportpálya. A megyében 
elsők között került átadásra a világítással ellátott létesítmény. A műfüves pálya nagyban segíti 
a labdarúgó szakosztály téli felkészülését, valamint sportteret biztosít az önkormányzat 
intézményeinek, a civil szervezeteknek és a sportolni vágyóknak. 
Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra fejlesztése, felújítása keretén belül a 
Belügyminisztérium támogatásával megvalósult a Kapuvári Sportegyesület Győri úti 
sporttelepének felújítása. Felújításra került a tető szigetelése, alternatív energiás fűtés- és 
melegvíz ellátás épült ki, a nyílászárók cseréje történt meg, a mozgáskorlátozottakat segítő 
munkálatokat végeztek el, a kézilabdapálya új burkolatot kapott, a kerítés és a korlátok egy 
része felújításra került a lelátó tetőzetével együtt. 
A Bem utcai MEDOSZ sporttelepen a belső sportpályarészt az önkormányzattal kötött 
megállapodás alapján a Kapuvári Lóbarátok Köre versenyzői használják, nagyobb 
rendezvényeik idején használhatják a külső pályát is. A MEDOSZ sporttelepen kerül 
megvalósításra a Szent Anna Napi Lovasnapok és Vígasságok, valamint idén itt került 
megrendezésre a Rábaközi Gazdanapok is. 
 
Távhő 
A kapuvári távhőszolgáltatást a Kapuvári Hőszolgáltató Kft. biztosítja. 
A hőszolgáltató működésében a 2012-es év jelentős változásokat hozott. Az elnyert KEOP 
5.4.0/09-2010-0010. számú, „Kapuvár város távhőszolgáltató rendszer rekonstrukciós 
átépítési, beruházás, kivitelezés a kiviteli terveknek megfelelően” pályázat a város 5 területét 
érintette: Ifjúság útja, Lumniczer S. u., Fő tér belső udvar és a Gesztenye sor - Kossuth u. 
közötti szakasz és az Osli úti gerincvezetékről leágazó Piac tér, Művelődési Ház, 
Önkormányzat épülete, Fő tér 28-29 társasház (Édász-ház) ágainak cseréje elkészült. 
 
Sportlétesítmény-fejlesztés 
2010-2013 közötti időszakban megvalósult beruházások és további elképzelések: 
2013. évben a Kapuvári Sportegyesület pályázott az Magyar Labdarúgó Szövetség sporttelep-
felújítási program előminősítéses pályázatára. A TAO-ból finanszírozott program 70 %-os 
támogatottságú, 30 % önrészt kellett biztosítani. A megpályázható összeg 10 millió Ft 
összegű volt. Kapuvár Városi Önkormányzat a 2013. március 7-én tartott ülésén a 
30/2013.(III.7.) ÖKT határozatával támogatta a pályázat benyújtását és a 3 millió Ft összegű 
saját forrást költségvetésében biztosította. A nagyszámú beérkezett pályázat miatt a 
pályázatban csökkenteni kellett a benyújtott költségvetést. Az MLSZ-től kapott tájékoztatás 
szerint az előminősítési pályázaton 3.200.000 Ft támogatást állapítottak meg. Ezt követően 
kellett benyújtani – elektronikus aláírással – a sportfejlesztési programot. A pályázat 
keretében a centerpálya és a hangosító rendszer felújításra került, mobil öntözőrendszer, 
pályafenntartó gép, új mobil labdarúgókapuk, szögletzászlók kerültek beszerzésre. 2014. évi 
TAO támogatásra szintén beadta a Sportegyesület a pályázatát, melyben gázkazán kicserélése, 
a 85-ös főút felőli kerítés felújítása, valamint az edzőpálya és az öltözőépület közé egy 
védőkerítés kialakítása szerepel. A pályázat előminősítése alapján a beruházások 
támogatásban részesültek, a végső döntős 2014. őszén lesz. 
 
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. 
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V. Fejezet: Munkaerő piaci helyzet 

 
Térségünkben új, nagyobb létszámot lekötő munkahelyek létrejöttével az elmúlt időszakban 
sem számolhattunk. Ennek ellenére a város munkaerő-piaci pozíciói az elmúlt év végéig a 
megyei átlagnak megfelelő, sőt több hónapon keresztül annál jobban alakultak. Ez a tendencia 
azonban lényegesen megváltozott a Kapuvári Hús Zrt. megszűnésével 

A városban tevékenykedő legtöbb munkavállalót foglalkoztató kis és középvállalkozói 
szektor részéről tapasztalhattuk az egy-két főt érintő munkahely teremtési szándékot, míg a 
nagyobb létszámot foglalkoztató egységeinknél a meglévő munkahelyek megtartása is 
komoly eredménynek számított. /DIADAL Zrt, Kapuvári Ruhaipari Zrt./ 

A térség, egyben városunk főbb munkaerő-piaci pozícióit javító illetve stabilizáló cégek, a 
ProverthaZrt, Cserpes Sajtműhely Kft, LaurastarServices Kft, LV Metal Kft, mint jó példák 
emelhetők ki az új munkahelyek teremtése területén. 
A régi és új munkahelyek számára helyt adó Ipari Park kihasználtsága a beszámolási 
időszakban átadott új Inkubátorházzal is bővült, mely tény is bizonyítja a helyi 
önkormányzat elkötelezettségét a már meglévő és többszöri tárgyalások eredményeként 
megvalósuló új munkahelyteremtések támogatása területén. 
Városunkban a kisvállalkozói körnél, 1-3 fős munkahelyeken is több álláskereső jutott és jut 
megélhetési lehetőséghez. 
A mezőgazdasági szektorban működő foglalkoztatók, a meglévő munkavállalói kör 
munkával való ellátottságát sikeresen biztosítják, de év végén idényjelleggel a 
foglalkoztatási gondok is jelentkeznek, ami a téli időszakban az elbocsátásokban jelenik 
meg. 
Meg kell jegyezni, hogy az elmúlt időszakban csökkent, de napjainkban is jelentős a 
városból eljáró, napi ingázásra kényszerülő munkavállalók száma.  
Térségünkből sokan ingáznak és jutnak ”időleges”, vagy végleges munkalehetőséghez 
Ausztriában.  

A közfoglalkoztatás rendszerében arra kellett törekednünk, hogy a leghátrányosabb 
helyzetű, a munkaerőpiacról tartósan kiszorult rétegek esélyt kapjanak arra, hogy e speciális 
foglalkoztatási forma révén vissza tudjanak illeszkedni a munka világába.  
Kiemelt feladatunk a pályázati lehetőségek kihasználása.  

 

VI. Fejezet: Szociális ellátások 

 
Szociális pénzbeli és természetbeni ellátások 
2011- 2014. közötti időben lényeges változás volt a szociális hatáskört gyakorló szervek 
feladat- és hatáskörében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv 
(Szt.)  4/A. §-a értelmében. Városunkban az önkormányzat képviselő-testülete és a jegyző lát 
el helyi szociális igazgatási feladatokat. A polgármester dönt átruházott jogkörében 
önkormányzati (temetési) segély ügyekben. A polgármester jár el köztemetés ügyekben, a 
jegyző pedig az aktív korúak ellátása és a lakásfenntartási támogatás ügyekben. Jegyzői 
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hatáskörből a járási hivatalhoz került az időskorúak járadéka, a súlyosan fogyatékos és a 
fokozott ápolást igénylő személy után ápolási díj megállapítása, az alanyi és normatív 
közgyógyellátás és az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítása. 2014. 
április 1-jétől a Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete dönt a méltányossági 
közgyógyellátás és a méltányossági ápolási díj kérelmek ügyében.  
A beszámolási időszak alatt biztosítja önkormányzatunk a diákok és nyugdíjasok részére a 
helyijárat-költségeihez a hozzájárulást bérlet formájában. Minden évben 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 ír ki. Ezen túl a kapuvári állandó lakóhelyű a 
főiskolai és egyetemi nappali tanulmányokat folytató hallgatók támogatására a Bursa 
Hungarica pályázathoz is csatlakozott önkormányzatunk.  
 
Szociális szolgáltatások 
A szociális szolgáltatásokat a Nyitott Kapu-Vár Térségi Szociális Szolgáltató Központ útján 
nyújtja önkormányzatunk így az étkezést, házi segítségnyújtást, közösségi ellátást, 
családsegítést és a nappali ellátást- fogyatékos személyek nappali ellátását. Az intézmény az 
állammal kötött szerződés alapján biztosítja a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást.  2013. 
július l-től az intézmény fenntartója a Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati 
Társulás, az intézmény feladatai változatlanok és a társult önkormányzatok továbbiakban is 
igénybe veszik az intézményi ellátásokat. 
 
Gyermek és ifjúságvédelmi feladatok 
A személyes gondoskodás körébe tartozó gyermekjóléti alapellátások közül a bölcsődei 
ellátást 2013. július l-től 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.  2014. szeptember 1-jétől feladat-
ellátási szerződés értelmében a Király-tó Óvoda és Bölcsőde bölcsődei egysége a környező 
településekről is fogadja a bölcsődés korú gyermekeket. 
 
 

VII. Fejezet: Oktatás-nevelés, közművelődés, sport 

 
Közoktatás 
A városban működő intézményhálózat fenntartásában óriási változás következett be 2012. 
illetve a 2013. években. 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény rendelkezése alapján 2013. január 1-
jétől egyes önkormányzati fenntartásában lévő köznevelési feladatot ellátó intézményeket, 
fenntartói, működtetői valamint egyes irányító jogokat és kötelezettségeket a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ vette át.  
Az átvételre kerülő köznevelési intézmény jogutódja az oktatásért felelős miniszter irányítása 
alatt állóIntézményfenntartó Központ, amely önállóan működő és gazdálkodó költségvetési 
szervként gyakorolja az átvételre kerülő intézmények felett a jogszabályban meghatározott 
fenntartói, irányítói jogokat.  
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A Klebelsberg Intézményfenntartó Központnak fenntartásra és működtetésre egyaránt 
átadásra került köznevelési intézmény a: 
 

-  Berg Gusztáv Szakiskola. 
 

Az Önkormányzat vállalta az alább felsorolt állami fenntartásba kerülő közoktatási 
intézmények működtetési feladatait: 
 

- Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium, 
- METRUM Zeneiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, 
- Kapuvár Térségi Általános Iskola ésPedagógiai Szakszolgálat. 

 
Az Önkormányzat a működtetésére vonatkozó jogokat és kötelezettségeket az önállóan 
gazdálkodó költségvetési intézményére a Király-tó Óvoda és Bölcsődére ruházta át. 
Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat közös fenntartására nyolc 
önkormányzat között létrejött Közoktatási Intézményfenntartó Társulás2012. 12. 31-napjával 
megszűnt. 

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. 
 
 
Páli Szent Vince Katolikus Általános Iskola és Óvoda 
A közoktatási intézményhálózat átalakítása nem érintette az 1992 óta működő egyházi 
fenntartású Páli Szent Vince Katolikus Általános Iskola és Óvodát, amely intézményjelentős 
szerepet tölt be a város életében. 
Az katolikus óvoda az idei évben egy csoporttal bővül, így az óvodai férőhelyek száma a 
következő nevelési évben Kapuváron várhatóan meghaladja a jelentkező igényeket. 
 
Kitűnő eredménnyel működő, alapfokú művészeti magániskolák is gazdagítják Kapuvár 
oktatási palettáját. 

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 
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intézmény alapító okirata módosításra kerül. A városközpont rehabilitációja keretében 
megújult a művelődési központnak helyet adó épületegyüttes. 
 
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 
- ArtsCamerata Kórus         
- CastrumCapu Vonósnégyes          
- Versmondó Stúdió      
- Majorett csoportok          
 

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 női és férfi kézilabda szakosztály: mindkét csapat visszalépett a 2012-2013 évi megyei 
bajnokságból. 
A karate szakosztály kiemelt feladata továbbra is 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 szakosztályversenyzői jelentős eredményeket érnek el rádió-távirányítású 
motoros hajómodellek F1, F3 kategóriájában.  
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A Nebuló Futball SE utánpótlás-nevelő egyesület, melyben U7, U9, U11, U13 és U16 éves 
korosztályokkal foglalkoznak a szakemberek. A közelmúltban megállapodás született az 
önkormányzat, Nebuló Futball SE és a Kapuvári SE között, amelynek eredményeképp 
hosszabb távra megoldódhat a Kapuvári SE utánpótlás bázisának, illetve a megyei 
bajnokságban indulás feltételeinek biztosítása.  
 
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 Lovas 
Napokat. 
 
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 
 
A Castrum Sport Club Kapuvár közhasznú egyesület nagy hangsúlyt fektet az utánpótlás-
nevelésre, évről-évre több ifjúsági korú versenyzőjük van. 

Az önkormányzat által támogatott további sportegyesületek: 

- Kapuvár-Fertőszentmiklós Sakk Klub Egyesület 
- A Kapuvári Sakk Sportegyesület 
- Bázis Sportlövész Egyesület 
- F 12 Kapuvári Postagalambsport Egyesület 
- Kapuvári Asztalitenisz Club 

 

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:  
 

VIII. Fejezet: Egészségügyi ellátás 

 
Az egészségügyi alapellátás biztosított a települési önkormányzati feladatkörébe tartozik: 

· 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 
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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. 

Lumniczer Sándor Kórház - Rendelőintézet 
2012. május 1-jétől az önkormányzattól az állam vette át az irányítási és fenntartói jogokat, a 
Lumniczer Sándor Kórház-rendelőintézet felett. Az intézmény 2007. április 1-től új 
struktúrában, -krónikus és rehabilitációs - feladatokat ellátó területi kórházként várja az 
ellátási terület lakosait. 
 

2008-tól 2012-ig az Európai Uniós pályázati lehetőségeket kihasználva:  

- járóbeteg központ fejlesztésére     800 millió Ft-, 
- angiológiai központ fejlesztésére  800 millió Ft-,  
- eszközfejlesztésre                              205milló Ft-, 
- informatikai fejlesztésre                      80milló Ft-, 
- továbbképzésekre                           27 millió Ft-, 
- munkahelyteremtésre                      54 millió Ft-, 

összesen csaknem  2 milliárd forint - 7. 000.000 euró - lehetőséget teremtet, egy minden 
tekintetben korszerű egészségügyi ellátórendszer kiépítésére. A XXI. Századnak megfelelő 
korszerű gyógyászati infrastruktúra a betegek kulturáltabb ellátását, az intenzív 
rehabilitáció lehetőséget és a szakemberek jobb munkafeltételeit biztosítja. 
A projektek eredményeként önálló járóbeteg-szolgáltatási egység jön létre - korszerű 
környezettudatos és energiatakarékos működést biztosító építészeti és épületgépészeti 
technológiával (napkollektor, energia- visszaszívásra épülő szellőzési rendszer), teljes 
akadálymentes környezettel. Integrált infokommunikációs rendszer támogatja a szakmai és 
gazdálkodási feladatok ellátását, a telemedicina bevezetését, az egészséginformáció áramlását. 
 
Az angiológiai központ kialakításának rekonstrukciós beruházásával megvalósult az 
egyedülálló angiológiai (érbeteg) rehabilitációs fekvőbeteg ellátás korszerűsítése, valamint a 
gyógyítást, rehabilitálást szolgáló eszközök, berendezések és speciális szénsavgáz fürdőkádak 
beszerzése. 

Az intézet ma 278 ágyon szolgálja a betegellátást az alábbi osztályokon: 
Belgyógyászati (angiológiai), Mozgásszervi Rehabilitációs Osztály: 115 ágy 
Pszichiátriai Rehabilitációs Osztály: 105 ágy 
Belgyógyászati Krónikus Osztály: 58 ágy 
 
A betegellátás munkáját segítik a diagnosztikai osztályok: Radiológia és Laboratórium. A 
betegek oktatását, tornáztatását, gondozását a kardiológus, belgyógyász és rehabilitációs 
szakorvosok mellett pszichológusból, dietetikusból, gyógytornászból, masszőrből álló csapat 
segíti és végzi. 

Az intézményhez integrált szakrendelések és gondozó hálózat a lakosság teljes körű járóbeteg 
szakellátását biztosítják: allergológia, angiológia, belgyógyászat, bőrgyógyászat, bőr- és 
nemibeteg gondozó, diabetológiafizio- és mozgásterápia, mozgásszervi rehabilitáció, 
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foglalkozás-egészségügy, fül-, orr-, gégészet, gasztroenterológia, gyermekgyógyászat, 
gyermek-tüdőgyógyászat, neurológia, idegsebészet, kardiológia, nőgyógyászat, orthopédia, 
pszichiátriai szakrendelés és gondozás, reumatológia és fizioterápia, sebészet, szemészet, 
traumatológia, tüdőgyógyászat és gondozás, tüdőszűrés, ultrahang,urológia,terhestanácsadás. 

Az intézet Győr-Moson-Sopron megye közepén Kapuvár Fertőszetmiklós és Fertőd 
városokon kívül 29 község több mint 40.000 lakosát látja el. A kistérségi szolgáltatás mellett 
a Pszichiátriai Rehabilitációs Osztály megyei, az Angiológiai Rehabilitációs Osztály 
regionális, sőt országos feladatokat is ellát.  

Egynapos sebészeti ellátás 
2007. augusztus 1-től megkezdődött Kapuváron a Lumniczer Sándor Kórház ás 
Rendelőintézetben az "Egynapos Sebészet"-i ellátás. (Általános sebészet, általános 
traumatológia, általános szülészet - nőgyógyászat,  általános szemészet, fül-, orr-, gégészet, 
ortopédia, urológia, gasztroenteológia) 

Angiológia Rehabilitációs Központ 
Angiológiai (érbeteg) Rehabilitációs Osztályán több mint három évtizede eredményesen 
történik a végtagkeringési zavarban szenvedő betegek konzervatív kezelése, rehabilitációja. A 
jelenleg 134 ágyas speciális osztály az országban egyedülálló feladatot lát el. 
Az átlagosan három hetes rehabilitációs kúra programjának részét képezik a gyógyszeres 
kezelés folytatása mellett a mozgásterápia, fizikoterápia, dietoterápia, életmódterápia, 
pszichoterápia és a különlegességnek számító szénsavgázfürdő. 
Az ország minden részéből szakorvosi beutaló javaslat alapján kerülnek felvételre az 
érbetegek. 
 
Krónikus belgyógyászat 
A krónikus rehabilitációs ellátás célja az egészségi állapot stabilizálása, fenntartása, illetve 
helyreállítása, az ellátás elsődleges indoka pedig a szakápolás. Ennek időtartama, befejezése 
nem tervezhető, jellemzően hosszú. Olyan betegek ellátását szolgálja, akik hosszan tartó 
betegség, fogyatékosság, vagy korlátozott önellátási képesség miatt folyamatos segítségre, 
felügyeletre  
 

IX. Fejezet: Közigazgatás 

 
Az elmúlt években illetve 2013. január 1-jétől jelentősen átalakult az ország, így 
Kapuvár közigazgatási rendszere is.  
Az államigazgatás átalakítása természetszerűen magával hozta a hatáskörök változását is. Ez a 
gyakorlatban azt jelenti, hogy az államigazgatási hatáskörök jelentős része a települési vagy 
körzetközponti önkormányzat jegyzőjétől a járási hivatalhoz került. Az állampolgárok az 
ügyeiket többnyire az addig megszokott helyen, ügyfélfogadási rendben és ügyintézőnél 
intézhetik, mivel a járási hivatalok az önkormányzattól többségben átvették a feladat 
ellátáshoz szükséges személyzetet, ingó- és ingatlan eszközöket. Így történt ez nálunk is, hisz 
a város járásközpont lett, és a Kapuvári Járási Hivatal a városháza épületében kapott helyet. 
A Kapuvári Járási Hivatal 19 teleülés, mintegy 26.000 lakosa számára nyújt szolgáltatást. 
Várhatóan tovább folytatódik az a tendencia, hogy további hatósági ügyek kerülnek a járási 
hivatalokhoz.  
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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. 
A számított alaplétszámot a település típusa, a lakosságszámkategória határozza meg, ami 
esetünkben 30 fő köztisztviselői létszámot jelent. Ez a létszám megfeszített munkatempót 
igényel valamennyi köztisztviselőtől.  

 
(A járási hivatalok létrejötte előtt engedélyezett létszám korábban: 58,5 fő volt.) 

 
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 közérdekű adatok körét a jogszabályi előírásoknak megfelelően tesszük közzé. Ennek 
megfelelően az önkormányzat szervezetére és működésére vonatkozó adatokat és 
dokumentumokat, a szerződéseket, a közbeszerzéshez kapcsolódó anyagokat, a pályázati 
felhívásokat, az önkormányzat költségvetését, zárszámadását, a gazdálkodásra vonatkozó 
adatokat igyekszünk naprakészen megjelentetni. 

Az aktuális városi rendezvényekről, eseményekről a honlapon keresztül tájékoztatjuk a 
lakosság széles körét. 

 

Elektronikus ügyintézés és városi portál kialakítása: 
Olyan informatikát kívánunk alkalmazni a közigazgatási eljárásokban is, amely hatékonyan 
segíti a dolgozókat szakmai munkájuk minőségi elvégzésében. 
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 
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.  
Az elektronikus ügyintézés tekintetében több ponton is előrelépés történt.  
Központilag bevezetésre került az ÉTDR rendszer, amely az építésügyek elektronikus 
ügyintézésének a lehetőségét biztosítja mind a tervezők, mind az ügyfelek számára.Az 
építésügyek elektronikus ügyintézéséhez kapcsolódóan az elektronikus építési napló vezetését 
is kötelezően írták elő a jogszabályok a kivitelezők számára. 
 
Elektronikus nyilvántartás került bevezetésre a szociális intézményekről, az egyes szociális 
ellátásokról. 2014. július 1 óta az anyakönyvi ügyintézés is elektronikus formában történik.  
A Nemzeti Jogszabálytár elektronikus felületén pedig az önkormányzat rendeletek kerülnek 
folyamatosan közzétételre.  
A választási eljárás egész folyamata jól felépített, zárt, biztonsági elemekkel ellátott, 
elektronikus rendszeren keresztül valósul meg. A választópolgárok számára is lehetővé vált, 
hogy a választáshoz kapcsolódó átjelentkezési, mozgóurna igénylési, adatletiltási, nemzetiségi 
regisztrációs kérelmeiket elektronikus úton is benyújtsák. 
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A kérelmezők egyes kérelmeket elektronikus formában juttathatnak el a polgármesteri 
hivatalhoz, ilyen pl. a Bursa Hungarica pályázathoz szükséges kérelem. 
Egyre többen regisztrálnak az ügyfélkapu használatára 
A honlapon keresztül történő kétirányú interaktivitásúügyintézést ugyan még nem sikerült 
megvalósítani, azonban az eljárások indításához szükséges nyomtatványok letöltése egyre 
népszerűbb, különösen a fiatalok körében.  
A Polgármesteri Hivatalnak egyre több munkafolyamata válik elektronikussá: elektronikus 
úton továbbítjuk az adatszolgáltatásokat, a képviselő-testületi és bizottsági jegyzőkönyveket, 
önkormányzati rendeleteket. Szintén elektronikus úton történik a pályázatok beadása, a 
pályázatok elszámolása stb. 
 
2014. év a választások éve, az országgyűlési képviselő, az Európai Parlamenti tagok, az 
önkormányzati képviselők és polgármester választás, mind pedig a nemzetiségi 
önkormányzati képviselők választásával kapcsolatos választási hírek folyamatosan felkerültek 
a város honlapjára. Nyomon lehet követni a honlapon a választási szervek személyi 
összetételét, az általuk hozott döntéseket, illetve a választások eredményét. 
 
 

X. Fejezet: Önkormányzati kapcsolatrendszer  

 
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:  
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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, ezért a következő ciklusban 
célszerű lenne felülvizsgálni, hogy indokolt-e további fenntartása. 
A szociális feladatok ellátására Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati 
Társulás jött létre. Társulási keretek között a szociális és gyermekjóléti feladatok 
hatékonyabban és gazdaságosabban megoldhatók. 
 

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. 
 
Az eltelt időszakban kapcsolatrendszerünket – a meglévők mellett – tovább bővítettük a 
csehországi JESENIK városával.  
 
Éltünk a határon átnyúló pályázati lehetőségekkel, amelynek keretében közös pályázatot 
nyújtottunk be Nagymegyerrel inkubátorházak építésére.  
Kiemelkedő pályázatunk volt a magyar-osztrák határon átnyúló együttműködés keretében 
Wallern, Tadten, Frauenkirchenés Burgenland tartománnyal közösen megvalósított projekt, 
amelynek során mintegy 642 millió Ft-ból új kerékpárút hálózatot és kerékpár pihenőket, 
valamint a Hanság főcsatornán átívelő Báró Berg hidat építettük meg.  
 
Az önkormányzati kapcsolatrendszer kiszélesítésével meg kell említeni a külföldi országok 
Magyarországon diplomáciai tevékenységet folytatott nagykövetségekkel fenntartott 
együttműködésünk továbbfejlesztését.  
 
A közelmúltban megállapodás került aláírásra Svishtov településsel, illetve az önkormányzat 
a - kelet felé nyitással - a kínai kapcsolatok kialakítására is törekszik, remélve hogy ez a 
kapcsolat hozzájárulhat a város gazdasági életének fellendüléséhez. 
 
Összegezve megállapítható, hogy Kapuvár város nemzetközi kapcsolatrendszere az utóbbi 
években kiszélesedett, hiszen mintegy 10 ország 17 városával, illetve településével van élő 
kapcsolatunk, ami teljes mértékben egyedülálló a megyében, illetve hazánkban is. 
 
Kapuvár, 2014. szeptember 29. 
 
        Hámori György sk. 
        polgármester 
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Az előterjesztést készítésében közreműködtek: Borsodi Tamás címzetes főjegyző, Axnix 
Ildikó aljegyző, a polgármesteri hivatal szervezeti egységeinek vezetői. 
 
 
HATÁROZATI JAVASLAT 
 
Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kapuvár Városi Önkormányzat 2011-
2014 évi Gazdasági és Humán Programja teljesülésének értékeléséről szóló beszámolót 
elfogadja.  

 

 

 

 

 


