KAPUVÁR VÁROSI
ÖNKORMÁNYZAT
GAZDASÁGI PROGRAMJA
2015-2019
időarányos értékelése

Kapuvár Hivatal

BEVEZETÉS
Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 52/2015. (III.30.) önkormányzati
határozatával fogadta el Kapuvár Városi Önkormányzat 2014-2019. évre szóló gazdasági
programját.
A gazdasági programhoz szervesen kapcsolódik az Integrált Településfejlesztési Stratégia,
amelynek elfogadására a 179/2015. (IX. 10.) önkormányzati határozattal került sor. Az
Integrált Településfejlesztési Stratégia 2015-2016 évekre vonatkozó végrehajtásáról a
2016. októberi képviselő-testületi-ülésen adtunk számot, a beszámolót a Képviselő-testület
a 261/2016. (X. 27.) ÖKT határozatával fogadta el.
Az eltelt időszak alatt a gazdasági program módosítására egy alkalommal került sor. A
módosítást a Képviselő-testület a 169/2016. (VI. 23.) ÖKT határozatával fogadta el. Az Állami
Számvevőszék megállapításai alapján a Városfejlesztési rész kiegészült az alábbi, a
távhőszolgáltatás biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó fejlesztésekkel,
elképzelésekkel:
-

Megújuló energiaforrásokban rejlő lehetőségek kihasználása a pályázati lehetőségek
függvényében.

-

Nem önkormányzati ingatlanon levő hőközpont tulajdoni jogának rendezése.

-

Lakossági igény esetén (elsődlegesen a társasházak irányában) távhőszolgáltatási ellátás
bővítése.

-

Ifjúság úti kazánház felújítása, korszerűsítése.

Az önkormányzat gazdasági programjának időarányos értékeléséről az alábbiakban
adunk számot.
Feladataink megvalósításánál természetesen továbbra is prioritást kaptak 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
– megfelelő színvonalon tudtuk 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.
Az alábbiakban rövid elemzést adunk a város demográfiai helyzetének változásáról, az
intézményhálózatról, kitérve a kötelező feladatok ellátásnak módjára, valamint vázoljuk a
fejlesztési elképzeléseket, és a megvalósult fejlesztéseket.
.
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DEMOGRÁFIAI ADATOK
Születések, halálozások számának alakulása (az elmúlt 5 évben)
Év

Születések száma (fő)

Halálozások száma (fő)

2012.

80

137

2013.

104

114

2014.

81

128

2015.

96

143

2016.

85

135

Népesség kor szerinti megoszlása január 1-i állapot szerint
Kor szerinti
csoportosítás

2015
(Fő)

2016
(Fő)

2017
(Fő)

0- 3

356

368

378

4- 6

285

279

253

7 - 14

742

744

755

15 - 18

383

374

393

19 - 60

6049

5960

5834

61 -

2519

2595

2672

10.334

10.320

10.285

Összesen:

Korcsoport

2015

Megoszlás
%-a

2016

Megoszlás
%-a

2017

Megoszlás
%-a

Gyermek és
fiatalkorú (0-18)

1.776

17,2

1.765

17,1

1.779

17,3

6.846

66,2

6.777

65,7

6.676

64,9

Időskorú (66- )

1.722

16,6

1.778

17,2

1.830

17,8

Összesen:

10.334

100

10.320

100

10.285

100

Munkaképes korú
(19-65)
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AZ ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYRENDSZER;
ÖNKORMÁNYZATI GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK
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

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

közigazgatási feladatok

-

óvodai nevelés

-

szociális ellátás

-

kultúra

-

sport

-

egészségügyi alapellátás

-

közszolgáltatás

Az intézményrendszer szerkezetében az elmúlt két évben lényeges változásra nem került sor,
jogszabálymódosításból adódóan azonban néhány kisebb változás érintette az intézményeinket,
illetve a feladatköröket.
2016. január 1.-jétől a járásszékhely önkormányzatoknak – kötelező feladatként - gyermekjóléti
és családsegítő központot kell működtetni az egész járásra kiterjedően. Kapuvár ezt a feladatát
a Kapuvár és Térsége Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati társulás fenntartásában levő,
Nyitott Kapu-Vár Térségi Szociális Szolgáltató Központon keresztül látja el.
2017. január 1.-jétől az iskolák működtetési joga átkerült az államhoz, ezáltal a Király-tó
Óvoda és Bölcsőde feladatköréből az oktatási intézmények működtetésével kapcsolatos
feladatok kikerültek.
Új községek csatlakozásával bővült a Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati
Társulás tagjainak száma, Agyagosszergény, valamint Vitnyéd község is valamennyi szociális
feladatával a kapuvári szociális társuláshoz csatlakozott. A társulás munkaszervezeti feladatait
a Polgármesteri Hivatal látja el.
Agyagosszergény Község Önkormányzata a bölcsődei feladatok ellátása feladatellátási
szerződést kötött Kapuvár Városi Önkormányzattal, így a Király-tó Óvoda és Bölcsőde
működési területe ennek megfelelően bővült 2017. január 1.-jétől.
Polgármesteri Hivatal
A polgármesteri hivatalok szerepköre főként az önkormányzati feladatok – városfejlesztés,
településüzemeltetés, gazdálkodás, önkormányzati intézmények működtetése és fenntartása,
pályázatai lehetőségek kihasználása, önkormányzati testületek működtetése - tekintetében
erősődött.
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Kapuváron a Polgármesteri Hivatal önállóan működik.
Az elmúlt év kiemelt feladata volt a beletelepítési kótával
lebonyolítása, amelynek a Hivatal hibamentesen eleget tett.

kapcsolatos népszavazás

Hatósági feladatai közül néhány építésügyi hatáskör átkerült a Járási Hivatalokhoz, ugyanakkor
városfejlesztési
feladatként jelentkezik a települési arculati kézikönyv készítésének
kötlezettsége, amely várhatóan az egységesebb és igényesebb városkép kialakítását szolgálja.
Ennek elkészítési határideje 2017. október 1.
Megkezdődött a felkészülés az ASP progrmahoz való csatlakozásra, ami valamennyi
önkormányzat számára egységes informatikai rendszert bizotsít a feladatok ellátásra és a
nyilvántartások vezetésére 2018. január 1.-jétől
Óvoda
Kapuvár, Babót, Osli, Veszkény községek számára az óvodai ellátást tagintézményekben
feladat-ellátási szerződéssel biztosítja. Vitnyéd községi Önkormányzat 2015. szeptember 1.jétől önálló óvodát működtet, így a Kapuvár Városi Önkormányzattal kötött feladatellátási
szerződést felmondták.
A Király-tó Óvoda és Bölcsőde intézményében a székhelyen kívül, jelenleg 6 telephelyen folyik
az óvodások nevelése és oktatása.
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 bölcsőde, Babót, Himod, Szárföld,
Veszkény, Hövej, Mihályi, Osli, Vitnyéd gyermekeit is fogadja. 2017. január 1.-jétől pedig
Agyagosszergény is feladatellátási szerződést kötött a bölcsődei feladatok ellátására. A
bölcsődei férőhelyek száma 38 főre növekedett. A bölcsőde maximális kihasználtsággal
működik. Új szolgáltatásként bevezették a napközbeni gyermekfelügyeletet, azonban ezt a
szolgáltatást csak a szabad kapacitásuk terhére tudják működtetni.
Rábaközi Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Kiállítóhely
Rábaközi Művelődési Központ, Városi Könyvtár és muzeális Kiállítóhely igényes és sokszínű
programmal várta az elmúlt két évben is az érdeklődőket a városközpont rehabilitációja
keretében megújult épületben.
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.

4

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.
Az alapellátási körzeteket meghatározó rendelet elfogadására a 2017. márciusi ülésen kerül sor,
a rendelet azonban nem jelent változást a korábbi alapellátási körzetekhez képest.
A fogászati alapellátás ellátást – 2013. évben kötött feladatellátási szerződés alapján - Babót,
Himod, Vitnyéd, Szárföld, Kisfalud településekre kiterjedően is ellátjuk. Az ellátási formában
a beszámolási időszakban nem történt változás
Az egészségügyi alapellátáshoz tartozik a Háziorvosi és házi gyermekorvosi központi
ügyelet ellátása.
Korábban a Kapuvár-Beledi Kistérség Többcélú Társulása látta el a térség orvosi ügyeletének
a biztosítását. Jelenleg már ez a feladat is Kapuvár Városi Önkormányzat összefogásával
történik feladatellátási szerződés alapján. 2016. évben 24 településre kiterjedően
közbeszerzési eljárást folytattunk le a házi orvosi és házi gyermekorvosi ügyeleti ellátás
biztosítására. A közbeszerzési eljárást a korábbi szolgáltató, az OXYTRANS Kft. nyerte el.
Közszolgáltatási feladatok
Közszolgáltatási feladatokat az önkormányzat a 100 %-os tulajdonában levő Kapukom Kftén, 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
A 2015-2017. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának
alakulása jogcímenként

adatok forintban

Jogcím

2015. év tény

I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása
I.1.ba) Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása
Beszámítás
Beszámítás utáni támogatás
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása
Beszámítás
Beszámítás utáni támogatás
I.1.bc) Köztemető fenntartásával kapcs. feladatok támogatása
Beszámítás
Beszámítás utáni támogatás
I.1.bd) Közútak fenntartásának támogatása
Beszámítás
Beszámítás utáni támogatás
I.1.b) Településüzemeltetésével kapcsolódó feladatellátás támogatás összesen
Beszámítás
Beszámítás utáni támogatás
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása
Beszámítás
Beszámítás utáni támogatás
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása
Beszámítás
Beszámítás utáni támogatás
I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása

2016. évi tény

2017. év
februárig

130 713 200

130 392 600

130 301 000

15 835 406

15 835 230

15 835 230

-15 835 406

-15 835 230

-15 835 230

0

0

0

28 120 000

28 320 000

28 320 000

-19 128 014

-28 320 000

-28 320 000

8 991 986

0

0

100 000

100 000

100 000

0

-100 000

-100 000

100 000

0

0

15 083 350

15 083 350

15 080 400

0

-402 153

-5 112 383

15 083 350

14 681 197

9 968 017

59 138 756

59 338 580

59 335 630

-34 963 420

-44 657 383

-49 367 613

24 175 336

14 681 197

9 968 017

28 047 600

27 901 800

27 864 000

-28 047 600

-27 901 800

-27 864 000

0

0

0

150 450

135 150

117 300

-150 450

-135 150

-117 300

0

0

0

3 830 050

7 999 550

5 859 000

-3 830 050

0

0

0

7 999 550

5 859 000

1 164 590

924 179

731 647

I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

156 053 126

153 997 526

146 859 664

II.1 Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül
segítők bértámogatása

176 945 900

174 224 000

171 925 397

25 340 000

26 533 334

25 218 067

II.4 Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás

7 000 500

7 000 500

II.5/II.4 Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó
többletkiadásokhoz

1 760 000

2 272 000

2 513 400

211 046 400

210 029 834

199 656 864

Beszámítás
Beszámítás utáni támogatás
I.6 Előző évről áthúzódó bérkompenzáció

II.2 Óvodaműködtetési támogatás

II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
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adatok forintban

Jogcím

2015. év tény

III.1. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése

2016. évi tény

2017. év
februárig

3 264 227

III.6/ III.1.Szociális ágazati, kiegészítő (összevont) pótlék

4 525 581

13 984 943

2 268 312

III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

14 274 310

29 617 710

32 612 000

III. 3.a) Család és gyermekjóléti szolgálat

21 559 460

14 400 000

17 400 000

III. 3.b) Család és gyermekjóléti központ

0

10 200 000

10 200 000

III. 3.c.) Szociális étkeztetés

16 381 024

16 441 920

16 563 712

III. 3.d.) Házi segítégnyújtás

15 645 500

14 326 000

15 715 000

3 270 000

3 270 000

3 270 000

III. 3.g.) Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása

12 100 000

11 550 000

11 550 000

III. 3.ja.) Bölcsődei ellátás

11 660 760

III. 3.f.) Időskorúak nappali intézményi ellátása

14 823 000

14 575 950

IX.2.a)/III. 3.ma.) Pszihiátriai betegek közösségi alapellátás alaptámogatás

2 000 000

2 000 000

IX.2.b)/III. 3.ma.) Pszihiátriai betegek közösségi alapellátás teljesítménytám.

6 300 000

6 300 000

69 338 007

68 534 085

73 886 833

0

714 096

663 822

452 628

1 508 760

172 018 869

206 614 382

208 514 389

11 842 320

11 780 760

11 764 800

4 146 000

4 146 000

4 146 000

958 682

1 023 237

16 947 002

15 926 760

15 910 800

556 065 397

586 568 502

570 941 717

66 991 520

73 196 486

77 348 913

III. 5. Gyermekétkeztetés támogatása
III. 6. Rászoruló gyermekek szünidei étkezésének támogatása
III. 7. Kiegészítő támogatás a bölcsődében, mini bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú
végzettségű kisgyermeknevelők és szakemberek béréhez
III. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési
feladatainak támogatása
IV.1.d ) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak
támogatása
IV.1.e ) Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása
IV.1.i) Könyvtái érdekeltségnövelő támogatás
IV. Települési önkormányzatok kutúrális feladatainak támogatása

Támogatások 2 sz. melléklet összesen
Tájékoztatás az összes beszámításról

A 2015-2017. évi működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő
támogatás jogcímenként

Jogcím

2015. év tény

Keresetkiegészítés támogatása

11 135 233

Nyári gyermekétkeztetés támogatása

2016. évi tény
8 927 973

2017. év
februárig
1 013 311

769 560

Szociális ágazati pótlék kiegészítő támogatás

3 431 965

Települési önkormányzatok rendkívüli támogatása (REKI)

5 300 000

142 670 249

Kulturális ágazatban dolgozók pótléka

105 896

Bölcsödében dolgozó középfokú végzettségüek pótléka

294 871

Összesen

20 636 758

7

151 598 222

1 414 078

A 2015-2017. évi felhalmozási önkormányzati támogatások jogcímenként

Jogcím

2015. év tény

Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás

2016. évi tény

2017. év
februárig

248 000

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program)
Család és gyermekjóléti központ kialakítás támogatása

20 000 000

29 930 470

500 000

1 000 000

2 000 000

1818/2016 Korm.hat szerinti támogatás

300 000 000

Összesen

Mindösszesen:

22 748 000

30 930 470

300 000 000

599 450 155

769 097 194

872 355 795

VÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁNAK ALAKULÁSA
Vállalkozás
fajtája

2012.
január 1.

2013.
január 1.

2014.
január 1.

2015.
január 1.

2016.
január 1.

2017.
január 1.

gazdasági
társaságok

411

413

483

494

441

442

egyéni
vállalkozások

524

524

525

537

596

572

ÖSSZESEN

935

937

1008

1031

1037

1014

Az elmúlt években új adónem bevezetésére, a bevezetett adónemekben pedig az adómérték
emelésére nem került sor. 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.
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BEVEZETETT ADÓNEMEK, ADÓMÉRTÉKEK,
ADÓMÉRTÉK-MAXIMUMOK
2017. január 1-jei állapot szerint:
Bevezetett helyi adó fajták
Helyi iparűzési adó
Magánszemélyek
kommunális adója

Az adó évi mértéke
Adóalap 2%-a

Adóalap 2 %-a

10.000 Ft / lakás

28.538 Ft / adótárgy

60 Ft / m2

335 Ft / m2

250 Ft / fő / éj

503 Ft / fő / éj

Telekadó
Idegenforgalmi adó

Törvényi adó mérték
maximumok

Törvényi előírás szerint önkormányzati bevétel a talajterhelési díj is. A bevétel évente csökken,
mivel egyre kevesebb azoknak a száma, akik nem kötöttek még rá a szennyvízcsatornahálózatra. A talajterhelési díj mértéke Kapuváron a törvényi előírás szerint 2012. február 1-jétől
1.800 Ft/m3. A bevételt kizárólag környezetvédelmi kiadásokra fordíthatja az önkormányzat.
Átengedett központi adó a gépjárműadó. 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 havonta elutalni.

ADÓBEVÉTELEK ALAKULÁSA
adatok ezer Ft-ban
2014. év
tény

2015. év
tény

2016. év
tény

2017. év
terv

Telekadó

26.460

26.298

25.598

25.000

Magánszemélyek
kommunális adója

41.662

41.315

42.023

42.000

Idegenforgalmi adó

5.160

5.954

5.155

5.000

Iparűzési adó

303.648

330.445

313.563

280.500

Gépjárműadó

34.093

34.991

35.229

34.500

1.126

505

261

200

ADÓNEM

Talajterhelési díj
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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. A felülvizsgált időszakban az intézmény
által nyújtott ellátások formák nem változtak, kivételt képez a családsegítő és gyermekjóléti
szolgáltatás elnevezés módosulása, illetve család- és gyermekjóléti központ járásközpont
székhellyel történő létrehozása 2016 január 1-jétől. Az intézmény 2016. január 1-jétől
városunkban illetve a járásban az alábbi ellátásokat nyújtja:
Ř étkeztetés,
Ř házi segítségnyújtás,
Ř jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
Ř család- és gyermekjóléti szolgálat
Ř család- és gyermekjóléti központ
Ř idősek és fogyatékosok nappali ellátása, ezen belül 2017. április 1-jétől fejlesztő
foglalkoztatás
Ř jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
Ř közösségi pszichiátriai ellátás
Az önkormányzat ellátási szerződés útján biztosítja a továbbiakban is 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.
Az intézményhez két telephely tartozik a város különböző pontján. céljából. A család és
gyermekjóléti központ, illetve a család- és gyermekjóléti szolgáltatás a Zöldfasor utcai
telephelyen működik. A Mátyás király utcában az idősek nappali ellátása- idősek klubja
működik jelenleg is kedvező kihasználtsággal.
A közösségi pszichiátriai ellátás és a két nappali ellátási forma nagyrészt kielégíti azokat az
igényeket, melyek a pszichiátriai betegek részéről jelentkeznek.
Kapuváron nem kötelező átmeneti elhelyezést nyújtó intézményt működtetni, ugyanakkor, a
jelentkező igények ismeretében azonban szükség lenne helyben működő időskorúak
gondozóházára. A önkormányzat engedélyes tervekkel rendelkezik az egykori házhelyi iskola
átalakítására, a pályázati lehetőségeket várjuk.

SZOCIÁLIS PÉNZBELI ELLÁTÁSOK KAPUVÁRON
A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. március 1-től változatlanul
működik.
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Az önkormányzatok által nyújtható támogatás települési támogatás, amelynek jogosultsági
feltételeit a rendelet hatálybalépését követően nem változtattuk
Kapuvár Város Önkormányzata fenntartja az eddig jól és hatékonyan működő pénzbeli és
természetbeni ellátásokat és a továbbiakban is nyújtja a rászorulók, illetve az igénybevevők
számára, figyelembe véve az önkormányzat teherbíró képességét, a költségvetési rendeletben
meghatározott előirányzatokat.
A települési támogatások jelenleg
-

a lakhatási támogatás,

-

a helyi közlekedéshez nyújtott utazási kedvezmény,

-

elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás és a

-

rendkívüli települési támogatás

A lakhatási támogatást a jogosultaknak 12 hónapra, természetbeni szociális ellátás formájában
nyújtjuk, a lakásfenntartással összefüggő rendszeres kiadásokhoz.
A beérkezett kérelmek alapján megállapított lakhatási támogatások száma a következőképpen
alakult az elmúlt két évben:
Támogatási
forma
Tárgyév

villanyszámla
csökkentés, vagy
előrefizetős
készülék feltöltés

gázszámla
csökkentés

vízszámla
csökkentés

távhőszámla
csökkentés

lakbércsökkentés

(db)

(db)

(db)

(db)

(db)
2015

27

1

2

1

14

2016

24

2

1

1
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Helyi közlekedéshez nyújtott utazási kedvezményt az önkormányzat a helyi közforgalmú
közlekedésben kedvezményes bérletjegy igénybevételére vehetik igénybe a diákok, illetve a
85/2007.(IV.25.) Kormány rendelet 1-9. §-ában meghatározottak.
A beérkezett kérelmek alapján helyi közlekedéshez nyújtott utazási kedvezmény formájában
települési támogatásban részesülők száma a következőképp alakult az elmúlt két évben:
Támogatási
forma

Helyi közlekedéshez nyújtott utazási kedvezmény
(db)

Tárgyév
2015

1450

2016

1412

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.
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A beérkezett kérelmek alapján elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való
hozzájárulásként települési támogatásban részesülők száma a következőképp alakult az elmúlt
két évben:
Települési támogatás

Támogatási
forma

elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás
(db)

Tárgyév
2015

3

2016

3

Rendkívüli települési támogatás nyújtható a létfenntartás veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe
került, valamint időszakosan, vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő személyeknek
(egyedül élőnek),
A beérkezett kérelmek alapján rendkívüli települési támogatásban, méltányosságból
megállapított rendkívüli települési támogatásban részesülők száma a következőképp alakult az
elmúlt két évben:
Rendkívüli települési
támogatás
(db)

Rendkívüli települési támogatás
méltányosságból
(db)

2015

205

14

2016

202

23

Támogatási
forma
Tárgyév

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 megemelt összeggel évente ír ki.
Ezen túl a kapuvári állandó lakóhelyű a főiskolai és egyetemi nappali tanulmányokat folytató
hallgatók támogatására a Bursa Hungarica pályázathoz is minden évben csatlakozott a kapuvári
önkormányzat. A támogatási összeg önkormányzati része 10 hónapra vonatkozóan minden
évben mindösszesen 900.000,- Ft volt.
2015-ben 31 db „A” típusú érvényes pályázat érkezett be az önkormányzathoz a pályázati
kiírást követően.
A megítélt támogatások összege a következőképpen alakult:

12

A támogatásban részesített
hallgatók száma
(fő)

Megítélt támogatási összeg
(Ft/hó/fő)

Megítélt támogatási összeg
(Ft/10 hó/fő)

3

2.000,-

20.000

6

2.500,-

25.000

18

3.000,-

30.000

2

3.500,-

35.000

2

4.000,-

40.000

2016-ban 32 db pályázatról kellett döntést hozni, melynek eredményeképpen a megítélt
támogatások összegét az alábbi táblázat tartalmazza:
A támogatásban részesített
hallgatók száma
(fő)

Megítélt támogatási
összeg
(Ft/hó/fő)

Megítélt támogatási
összeg
(Ft/10 hó/fő)

5

2.000,-

20.000

11

2.500,-

25.000

10

3.000,-

30.000

3

3.500,-

35.000

3

4.000,-

40.000

GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOK
A személyes gondoskodás körébe tartozó gyermekjóléti alapellátások közül a bölcsődei ellátást
önkormányzatunk intézménye a Király-tó Óvoda és Bölcsőde, a család- és 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 gyermekjóléti ellátások köre bővült 2016-tól a szünidei gyermekétkeztetéssel
A szünidei gyermekétkeztetés keretében a települési önkormányzat a szülő, törvényes képviselő
kérelmére a déli meleg főétkezést a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részesülő halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére
ingyenesen biztosítja.
2015. december 31-én nyilvántartott:
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek:

155 fő

-

megállapított hátrányos helyzetű gyermek:

14 fő

-

megállapított halmozottan hátrányos helyzetű gyermek:

34 fő
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2016. december 31-én nyilvántartott:
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek:

140 fő

-

megállapított hátrányos helyzetű gyermek:

18 fő

-

megállapított halmozottan hátrányos helyzetű gyermek:

33 fő

-

szünidei gyermekétkeztetésben részesült gyermek:

42 fő

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 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.
Jó a kapcsolatunk a Kapuvári Polgárőr Egyesülettel is.
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, várhatóan 2017. év végével megszüntetésre kerül.
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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.
¨ Wallern
¨ Andau
¨ Oberpullendorf
¨ Jesenik
¨ Nagymegyer
¨ Nádszeg
¨ Svishtov
¨ Obzor
¨ Debica
¨ Bad Liebenzell
¨ Villaines la Juhel
településekkel fennálló partner települési kapcsolataink körét tovább bővítettük.
Partnerségi megállapodás aláírására került sor 2017. február 25-én a Lengyel
Köztársaság Hrubieszów Önkormányzata és Kapuvár Város Önkormányzata között.
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KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL BEADOTT ÉS MEGVALÓSÍTOTT PÁLYÁZATOK:
2015. év
EU pályázatok
Ssz.

1

Pályázat címe
Töltsük meg a kapuvári
tulipános ládát
kincsekkel

Pályáztató
szervezet

NAKVI, FM

Beadás éve

2015.

Megvalósítás
éve

2015.

Saját forrás
(br.)

700 Ft

Támogatás (br.)

1 500 000 Ft

Összesen (br.)

1 500 700 Ft

Rövid tartalom

Kapuvári hungarikumok
gyűjtése

Megj.: megvalósult

2

Kapuvár, Fő téri
kerékpáros és gyalogos
közlekedési rendszerek
hiányosságainak
feltárása, a tervezett
létesítmények meglévő
hálózathoz kapcsolása

KÖZOP

2015.

2015.

197 839 947 Ft

Kapuvár, Fő tér és környékén
197 839 947 Ft a kerékpáros és gyalogos
rendszerek összekapcsolása

0 Ft

127 563 189 Ft

Széchenyi Általános Iskola
127 563 189 Ft külső nyílászárócseréje, külső
hőszigetelése, tetőszigetelése

700 Ft

326 903 136 Ft 326 903 836 Ft

0 Ft

Megj: megvalósult

3

Kapuvár Térségi
Általános Iskola
KEOP
épületének korszerűsítése

2015.

2015.

Megj: megvalósult

Összesen:
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Hazai pályázatok
Ssz.

1

Pályázat címe

Muzeális intézmények
szakmai támogatása
(Kubinyi Ágoston
program)

Pályáztató
szervezet

Belügyminisztérium

Beadás éve

2015.

Megvalósítás
éve

2016.

Saját forrás
(br.)

0 Ft

Tármogatás (br.)

500 000 Ft

Összesen (br.)

500 000 Ft

Múzeumpedagógiai
foglalkozás: foglalkozás
kidolgozása óvodásoknak,
általános iskola alsó és felső
tagozatának, foglalkoztató
füzetek sokszorosítása, 30
foglalkozás
Sportcsarnok felújítása (csak
csarnokrész): tetőszigetelés,
külső nyílászárócsere,
részleges festés, sportpadló
cseréje

Megj: megvalósult

2

Önkormányzati
feladatellátást szolgáló
fejlesztések támogatása

Belügyminisztérium

2015.

2016.

11 568 127
Ft

20 000 000 Ft

31 568 127 Ft

Belügyminisztérium

2015.06.25

2016

1 040 461 Ft

248 000 Ft

1 288 461 Ft

2015.

2015.

0 Ft

769 560 Ft

769 560 Ft

Megj: megvalósult

3

Közművelődési
érdekeltségnövelő
támogatás

Rövid tartalom

Színházi nézőtéren festése

Megj: megvalósult
4

Nyári étkeztetés
Megj: megvalósult

EMMI

Összesen:

12 608 588 Ft
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21 517 560 Ft

34 126 148 Ft

33 fő ingyenes nyári
étkeztetése 53 napon
keresztül

2016. év
EU pályázatok
Ssz.

1

2

3

Projekt megnevezése
A Pátzay Galéria kialakítása
Kapuváron
Megj: benyújtott

A társadalmi együttműködés
erősítését szolgáló helyi szintű
komplex programok
megvalósítása Kapuváron
Megj: benyújtott

Kapuvári házhelyi óvoda
infrastrukturális fejlesztése
Megj: benyújtott

Pályáztató
szervezet

TOP

TOP

TOP

Benyújtás
dátuma

2016

2016

2016

Megvalósítás
dátuma

2019

2019

2019

Bruttó
önrész

Bruttó támogatás

0 Ft

0 Ft

0 Ft
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169 590 000 Ft

39 694 250 Ft

133 555 344 Ft

Bruttó összes
költség

169 590 000 Ft

Tartalom

A pályázatban a Kapuvár, 1489/12. hrsz. alatti ingatlanon
Pátzay galériát alakítunk ki.

A pályázatban az alábbi tevékenységeket tervezzük
megvalósítani: 1. A folyamatos szociális munka
megteremtése: a) pénzügyi, családszervezési és életvezetési
tanácsadások, adósságkezelési tanácsadás szolgáltatás, b)
problémák feltérképezése, egyéni fejlesztési tervek készítése,
megvalósítása és folyamatos felülvizsgálata; c) szociális
munkások a Felhívás céljaihoz illeszkedő segítő
39 694 250 Ft
tevékenysége; d) szociális munkások szupervíziója; 2.
Bűnmegelőzést, a közbiztonság javítását elősegítő programok:
a) bűnmegelőzés és közbiztonság erősítésével kapcsolatos
képzési, szemléletformáló programok; b) helyi bűnmegelőzési
stratégiák és cselekvési tervek elkészítése, kötelező
partnerségben a területileg illetékes rendőrséggel (területi
vagy helyi szervek).
A házhelyi tagóvoda bővítése, amellyel megvalósul az
akadálymentes WC, a fejlesztő szoba (logopédiai fejlesztő,
egyéni foglalkoztató), az orvosi szoba kialakítása, mely
egyben az elkülönítő szoba is. Helyet kap a személyzet
számára kialakított szociális blokk az öltözővel, az általános
133 555 344 Ft
raktár, az óvoda-vezető helyettesi iroda és a mosó-/szárító/vasalóhelyiség. A bővítményben kerül kialakításra még egy
60 m2-es tornaszoba (amely rendezvényteremként is
funkciónál majd) és egy hozzá kapcsolódó sportszer raktár,
mely külső megközelíthetőséggel is rendelkezik.

EU pályázatok
Ssz.

Projekt megnevezése

Pályáztató
szervezet

4

Kapuvári lakótelepi orvosi
rendelő
infrastrukturális
TOP
fejlesztése
Megj: benyújtott

5

Kapuvár
Város
települési
csapadékvíz elvezetés I. ütem
TOP
Megj: benyújtott

Benyújtás
dátuma

2016

2016

Megvalósítás
dátuma

2019

2019

Bruttó
önrész

Bruttó támogatás

1 549 056 Ft

0 Ft

31 171 003 Ft

Bruttó összes
költség

Tartalom

A pályázatban a lakótelepi, V. sz. körzetet ellátó háziorvosi
rendelő fejlesztését valósítjuk meg. Akadálymentesítés, új
lapostető hő- és csapadékvíz szigetelés készül, a régi belső
ajtókat új akadálymentesekre cseréljük, új épületgépészet és a
villanyszerelés energiatakarékos, korszerű módon kerül
32 720 059 Ft
kialakításra, a homlokzatok hőszigetelése megoldásra kerül,
valamint orvosi eszközöket szerzünk be, amik a lakosság jobb
színvonalon történő ellátását teszik lehetővé. A
személygépkocsi parkoló az ingatlan előtti közterületen kerül
kialakításra, ahol egy akadálymentes parkoló is készül.

112 983 000 Ft

A pályázatban az alábbi utcák csapadékvíz-elvezetésének
megoldását tervezzük: Kapuvár Arany János utca, Táncsics
112 983 000 Ft
utca, Hunyadi utca, Petőfi utca, Alsómező utca déli ága. A
befogadó a külső Vámház-ér.

6

Kerékpárosbarát-fejlesztési és
közlekedésbiztonsági
intézkedések
megvalósítása TOP
Kapuváron
Megj: benyújtott

2016

2019

0 Ft

126 347 653 Ft

A pályázatban az alábbi fejlesztéseket tervezzük: Gesztenye
sortól az Erzsébet királyné utcáig a meglévő kerékpáros híd
folytatásában gyalogos-kerékpárút; Pátzay iskolától a
Zöldfasor utcáig a meglévő kerékpárút átépítése; kerékpárosgyalogos átkelőhely létesítése a Pátzay iskolánál (jelenleg
126 347 653 Ft
csak gyalogos átkelőhely); Posta, gartai templom előtt,
Wesselényi utcában a Provertha előtt és az Ipartelepi és
Wesselényi utca csomópont északi oldalán 1-1 gyalogos
átkelőhely létesítése; Településkapu létesítése a 85. sz. főút és
ipartelep felé vezető út csatlakozásának kiépítésével

7

Szolgáltatóház
Kapuváron
Megj: benyújtott

TOP

2016

2019

0 Ft

266 990 476 Ft

266 990 476 Ft

8

Központi élelmezési konyha
fejlesztése Kapuváron
TOP
Megj: benyújtott

2016

2019

0 Ft

40 364 848 Ft

kialakítása

19

A pályázatban a 9330 Kapuvár, Ipartelepi út 30. sz. (4361/6.
hrsz.) alatti ingatlanon szolgáltatóházat valósítunk meg.

A pályázatban az Ifjúság út 3/B. sz. alatt található központi
40 364 848 Ft élelmezési konyha építészeti, gépészeti és villamos felújítását,
valamint eszközbeszerzést tervezünk.

EU pályázatok
Ssz.

Projekt megnevezése

9

Nyitott KAPU-VÁR Térségi
Szociális Szolgáltató Központ
infrastrukturális fejlesztése
Megj: benyújtott

10

Leromlott területek városi
rehabilitációja Kapuváron
Megj: benyújtott

11

12

Pályáztató
szervezet

TOP

TOP

Foglalkoztatási Paktum
Kapuvár Város
Gazdaságfejlesztéséért
TOP
Megj: nyertes, megvalósítás
alatt

Barnamezős területek
rehabilitációja Kapuváron
Megj: benyújtott

TOP

Benyújtás
dátuma

2016

2016

2016

2016

Megvalósítás
dátuma

2019

2019

2019

2019

Bruttó
önrész

Bruttó támogatás

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

20

Bruttó összes
költség

Tartalom

45 090 439 Ft

9330 Kapuvár, Zöldfasor u. 15. hsz. (3432. hrsz.) alatt lévő
épület építészeti, épületgépészeti és épületvillamossági
felújítása, akadálymentesítése történik meg (külső nyílászáró
csere, külső homlokzati szigetelés, új padlószerkezet, új
45 090 439 Ft bádogozás, ingatlanon belül parkoló kialakítása, melléképület
adományraktárrá alakítása). A pályázatban egy kisbusz is
beszerzésre kerül, amelyet az intézmény több szolgáltatáshoz
is fel tud használni: étkeztetés, közösségi pszichiátriai ellátás,
fogyatékos és idősellátás, család-és gyermekjóléti szolgálat.

132 304 178 Ft

A pályázatban 2 db bérlakás építését a Szabadság utca végén –
a településrendezési tervnek megfelelően - kialakuló építési
132 304 178 Ft
telkeken, valamint a Kapuvár, 1025. hrsz-ú ingatlanon új utca
kialakítását valósítjuk meg a szükséges közművekkel.

195 000 000 Ft

A támogatási kérelem benyújtására kizárólag konzorciumi
formában volt lehetőség, a konzorcium vezetője Kapuvár
Városi Önkormányzat. A konzorciumba kötelező volt bevonni
az állami foglalkoztatási szervként eljáró megyei
kormányhivatalt. Konzorciumi tagként bevontuk a Kapuvárért
195 000 000 Ft Egyesületet is. A pályázatból bértámogatást tudunk adni a
projektben részt vevő gazdasági szereplőknek
foglalkoztatóknak, akik ezt igénybe kívánják venni, valamint
a támogatásból a felhívás alapján kötelezően ellátandó
feladatok finanszírozását látjuk el, KVÖ 48.586.099 Ft, KE
27.436.217 Ft, GYMSKH 118.977.684 Ft

399 997 326 Ft

Kapuvár, Cseresznye sor 21. szám (1387. hrsz., volt húsgyár)
alatt lévő ingatlan egy részének átalakítása. A mintegy 1,4 ha
nagyságú területen, ahol a meglévő épületállomány nagyon
rossz állagát és a pályázható támogatást figyelembe véve, a
399 997 326 Ft benyújtásra kerülő pályázatban a városi zöldfelületek
kialakítását célozzuk meg. A területet parkosítjuk, amelyben
helyet kapna többek között egy nagy játszótér, egy vizes
játszótér, kisméretű műfüves sportpálya, szabadtéri piknik és
tűzrakó terület közvilágítással, öntözőrendszerrel.

EU pályázatok
Ssz.

Projekt megnevezése

Pályáztató
szervezet

13

A Kapuvár Térségi Általános
Iskola központi épületének
energetikai korszerűsítése
Megj: benyújtott

14

Megújuló energiaforrások
kiaknázására irányuló
energiaellátás megvalósítása
Kapuváron
Megj: benyújtott

TOP

15

Egészségfejlesztés
megvalósítása a
művészetterápia és a regionális
kultúra összekapcsolásával
(csak Kapuvár)
Megj: benyújtott

Interreg VA
SzlovákiaMagyarorsz
ág Határon
Átnyúló
Együttműkö
dési
Program

Összesen:

TOP

Benyújtás
dátuma

2016

2016

2016

Megvalósítás
dátuma

2019

2019

2018

Bruttó
önrész

Bruttó támogatás

0 Ft

0 Ft

2 320 415 Ft

3.869.471 Ft

21

Bruttó összes
költség

Tartalom

149 755 457 Ft

A pályázatban a Kapuvár, Kossuth u. 9-11. sz. (3463. és 3465.
hrsz.) alatti ingatlanon lévő volt Pátzay iskola 2 épületét
újítjuk fel. A felújítás során terveink szerint a zárófödémet
149 755 457 Ft hőszigeteljük, a volt zeneiskola épületén a külső nyílászárókat
cseréljük, a másik épület külső nyílászárói hőszigetelt üveget
kapnak. Új gázkazán kerül beszerzésre és az épületekre
napelemeket helyezünk el.

56 929 150 Ft

Napelemeket helyezünk el a Király-tó Óvoda és Bölcsőde
lakótelepi és gartai óvoda épületén, a Kapuvári Térségi
Általános Iskola Ifjúság utcai épületén és a Berg Gusztáv
56 929 150 Ft
Szakiskola épületén. A beruházásnak köszönhetően az
épületek villamos energia fogyasztásának – várhatóan – 60%-t
tudjuk napenergiából előállítani.

44 087 890 Ft

A pályázat keretén belül a Rábaközi Művelődési Központ
épületébe szerzünk be fénytechnikai berendezéseket,
multifunkciós nyomtatót (szkenner, nyomtató, fax), 3 db
46 408 305 Ft trégert a színpadi díszletek mozgatásához, 2 db notebookot
szoftverrel, valamint rendezvényeket valósítunk meg.
Nagymegyer vezető partnerként, az önkormányzatunk
projektpartnerként vesz részt a projektben.

1.943.861.014 Ft 1.947.730.485 Ft

Hazai pályázatok
Ssz.

Projekt megnevezése

Pályáztató
szervezet

Benyújtás
dátuma

Megvalósítás
dátuma

Bruttó
önrész

Bruttó támogatás

Bruttó összes
költség

Tartalom

1.

Főhajtás a hősök előtt az
Emlékezés Napján
Megj.: megvalósult

KKETTKK

2016

2016

334 490 Ft

3 000 000 Ft

2.

Informatika a köz szolgálatában
2016
Megj.: megvalósult

Országos
Informatikai
Programiroda

2016

2016

459 000 Ft

0 Ft

3.

Muzeális intézmények szakmai
támogatása (Kubinyi Ágoston
program) 2016
Megj.: megvalósult

BM

2016

2016

0 Ft

1 000 000 Ft

1 000 000 Ft

25 alkalommal múzeumpedagógiai foglalkozás
megvalósítása.

4.

Belterületi utak, járdák, hidak
felújítása: Gartai utca
Megj.: megvalósult

BM

2016

2016

9 998 000
Ft

29 930 470 Ft

39 928 470 Ft

Gartai utca felújítása, az utcához kapcsolódóan
csapadékvíz-elvezetés megoldása.

6.

Részvétel a Nemzeti SzabadidősEgészség Sportpark Programban NFM
Megj.: 1 db sportpark nyert

2016

2017

0 Ft

0 Ft

7.

Kapuvár, Szent Kereszt
köztemetőben meglévő I.
Világháborús Hadisírok
felújítása
Megj: nyertes

2016

2017

1 291 154
Ft

3 600 000 Ft

8.

Országos tornaterem felújítási
program (sportcsarnok)
Megj.: tartaléklistán a pályázat

Összesen

Honvédelmi
Minisztérium
Hadtörténeti
Intézet és
Múzeum

Magyar
Kézilabda
Szövetség

2016

2017

3 334 490 Ft

1956. 60. évfordulójának megünneplése, rendezvény
2016. november 4. napon.

459 000 Ft 8 db számítógépcsomag operációs rendszerrel

3 sportpark kialakítása: Torony-tér, Kertalja utca,
Táncsics utca (sportolási lehetőségek: húzódzkodás,
tolódzkodás, fekvőtámasz, hasizom erősítés, hátizom
0 Ft erősítés, létramászás, lépcsőzés, függeszkedés,
párhuzamos korlát). BMSK Zrt. bonyolítja.
1 db sportpark nyert: Torony-tér
Kapuváron a Veszkényi úti Szent Kereszt
4 891 154 Ft köztemetőben meglévő I. világháborús hadisírok
felújítása, összesen 36 db.

14 757 918
Ft

34 435 142 Ft

Sportcsarnok felújítása: 1. a tornaterem épületrész
földszintjén nyílászárócsere, homlokzati hőszigetelés,
beltéri lámpatestek cseréje, acél tartószerkezet
mázolása; 2. öltöző és vizesblokk teljes körű felújítása
49 193 060 Ft
(víz, csatorna, villany, fűtés, vezetékek, berendezések
teljes cseréje; vízszintes és függőleges burkolatok
teljes cseréje; beltéri nyílászárók cseréje; beltéri
festések és mázolások). MKSZ bonyolítja.

26 840 562
Ft

71 965 612 Ft

98 806 174 Ft
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2017. év
EU pályázatok
Ssz.

Projekt megnevezése

1.

Kapuvár Városi
Önkormányzat ASP
központhoz való csatlakozása
Megj.: benyújtott

Összesen:

Pályáztató
szervezet

KÖFOP

Benyújtás
dátuma

2017

Megvalósítás
dátuma

2018

Bruttó
önrész

Bruttó
támogatás

Bruttó összes
költség

Tartalom

0 Ft

9 000 000 Ft

9 000 000 Ft ASP rendszerhez történő csatlakozás

0 Ft

9 000 000 Ft

9 000 000 Ft
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Kapuvár város Integrált Településfejlesztési Stratégiája
A Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kapuvár város Integrált
Településfejlesztési Stratégiáját a 179/2015.(IX.10.) ÖKT. határozatával fogadta el.
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 kormányrendelet 6. § (3) bekezdése alapján a stratégia végrehajtásáról szóló beszámolóról a
helyi önkormányzat képviselő-testületének évente döntenie szükséges. A beszámolót a
képviselő-testület a 261/2016. (X. 27.) ÖKT. határozattal fogadta el.
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 felülvizsgálat tervezett időpontja: 2017.
április 1. – 2018. szeptember 30.
Városüzemeltetés
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 közvilágítás hálózat többségi tulajdonosa az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. 20162017. évi közvilágítási és intézményi áramkereskedő a MVM Partner Zrt. A közvilágítási
hálózat lámpatestjeinek karbantartásáról Kapui Szilárd e.v. gondoskodik.
Kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása 2017. évben a BM Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ, mint kéményseprői szerv látja el.
A helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása Kapuvár Városi Önkormányzat
feladata, melyet vállalkozók bevonásával lát el.
2011. április 1-jétől a KAPUKOM Kft. végzi a város közterületeinek gondozását.
2010. október 1. napjától a fizető-parkolóhelyek üzemeltetését a KAPUKOM Kft. végzi.
A város környezet tisztaságának biztosítását a KAPUKOM Kft. végzi, a rovar- és rágcsálóirtás
az AGRO-PROFI Kft. bevonásával történik, az elhullott állatok ártalmatlanításáról az ATEV
Fehérjefeldolgozó Zrt. gondoskodik. A kóbor állatok elszállítását a Xantus János Állatkert
munkatársai végzik.
A helyi-járati közlekedést közszolgáltatási szerződéssel vállalkozó, a Sereg-Kapu Közlekedési
Kft. látja el városunkban.
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.
A város távhőszolgáltatását Kapuvári Hőszolgáltató Kft. biztosítja.
A víziközmű-szolgáltatás a Pannon-Víz Zrt. látja el.
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Tisztelt Képviselő-testület!
Az eltelt két éves időszakban a gazdasági program időarányos végrehajtása során törekedtünk
a gazdasági programban meghatározott célok megvalósítására. A célok megvalósítására olyan
ütemben került sor, amely nem veszélyeztette a város működőképességét, gazdálkodásának
stabilitását, a városi intézményhálózat zavartalan működését.

Kérem Képviselőtársaimat, hogy a gazdasági program időarányos végrehajtásáról szóló
jelentést szíveskedjen elfogadni.

Hámori György
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT:
Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015-2019. évre szóló Gazdasági
Program időarányos teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja.
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