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Kapuvár Város Önkormányzat
Gazdasági és Humán programja

2007-2010.

I. fejezet

Bevezető
A helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. tv. 91. § (7) bekezdésének rendelkezése szerint a
képviselő-testület az alakuló ülést követően 6 hónapon belül fogadja el/vizsgálja felül a gazdasági és
humánprogramot.

A program a képviselő-testület megbízásának időtartamára, vagy azt meghaladó időtartamra szól. A
gazdasági és humánprogram az önkormányzat részére meghatározza mindazon célkitűzéseket, feladatokat,
amelyek a költségvetési lehetőségekkel összhangban, a helyi társadalmi, környezeti, gazdasági adottságok
átfogó figyelembevételével – a kistérségi területfejlesztési koncepcióhoz illeszkedve – az önkormányzat
által nyújtandó kötelező és önként vállal feladatok biztosítását, fejlesztését szolgálják.

A program tartalmazza különösen:
 a fejlesztési elképzeléseket;
 a munkahelyteremtés feltételeinek elősegítését;
 a településfejlesztési politika;
 az adópolitika célkitűzéseit;
 az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó megoldásokat;
 a befektetés támogatási politika;
 a városüzemeltetési politika

célkitűzéseit.

II. fejezet

Helyzetelemzés
NÉPESSÉGI ADATOK 2007. január 1-jén:

0-6 éves korúak száma: 579 fő
6-18 éves korúak száma. 1.254 fő
18-60 éves korúak száma: 6.687 fő
60 év felettiek száma: 2.263 fő
városunk népessége: 10.783 fő

közalkalmazottak és köztisztviselők száma: 746,5 fő
gazdasági társaságok száma: 365
egyéni vállalkozók száma: 562

Sajnálatos, hogy az utóbbi években az országos jelenséget követően városunk lakossága évről-évre
csökken. A születések számát minden évben meghaladja a halálozások száma, 50 év alatt a városunk
lakossága kb. 2000 fővel lesz kevesebb. Az önkormányzatnak a helyzet megállítására cselekvési
programot kell összeállítani.
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III. fejezet

Az önkormányzat pénzügyi eszközei
Az önkormányzat az elmúlt ciklusban az adódó lehetőségeket kihasználva, de erejét meghaladó
fejlesztésekbe kezdett, mellette a működési kiadások csökkentése érdekében csak apró lépéseket tett.
Ennek következtében költségvetési egyensúlyát csak hitelfelvétellel tudta teljesíteni.

A ciklusprogram megvalósításához a jól elképzelt stratégiai terven kívül elsősorban pénzre van szükség.
Az önkormányzat lehetőségei pénzügyi források tekintetében lehatároltak, jelentős fejlesztésre nem áll
rendelkezésre saját erő, így a gazdálkodási szemléletváltás mellett a külső pénzeszközök megszerzése
az elsődleges cél.

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

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

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

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

forrás elosztási rendszere is.

Bevételi források
A helyi önkormányzatok feladataik ellátásához szükséges anyagi fedezetét az alábbi forrásokból
finanszírozzák:
 saját bevételek
 átengedett központi adók
 normatív állami hozzájárulás
 társadalombiztosítási támogatás (Kórház, iskola-egészségügy)
 állami támogatás (címzett-, cél-, központosított- és kiegészítő állami támogatás)
 hitel
 PPP (közberuházások és közszolgáltatások biztosítása profitorientál szervezetek

közreműködésével)
 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 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.

Helyi adók
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Az önkormányzat saját bevételei közül legjelentősebb tétel a helyi adók bevétele.
Jelenleg bevezetett helyi adónemek:

- vállalkozók kommunális adója
- tartózkodási idő utáni idegenforgalmi adó
- helyi iparűzési adó
- építményadó
- telekadó
- magánszemélyek kommunális adója

A helyi adók közül a legnagyobb volumenű az iparűzési adó, melynek mértéke a törvényi maximumon
van. A helyi rendeletben biztosított, a kisvállalkozások segítése, támogatása érdekében bevezetett (évi 1
millió Ft vállalkozási szintű adóalap alatti) mentességet továbbra is fenntartja az önkormányzat. Törvényi
változás következtében az egyedi mentesség - melyek nálunk a beruházás nagyságához kapcsolódtak -
2007. december 31-ig lehet adni. (Ezen a címen az Ipari Park területén a 2007. évben 2 gazdasági társaság
részesül még adómentességben).
Az ingatlanokhoz kacsolódóan az önkormányzat háromféle adónemet működtet: építményadó, telekadó,
magánszemélyek kommunális adója. Azonos adótárgyra csak egyféle adófizetési kötelezettséget lehet
megállapítani.
Kormányzati szándék az egységes ingatlanadó országos szintű bevezetése 2008. január 1-jétől,
melynek részletei még nem ismeretesek. Amennyiben erre sor kerül, akkor az új adófajta kiváltaná
a jelenlegi háromféle ingatlanhoz kapcsolódó adónemet.

Vagyon hasznosításából származó bevételek
- közterület használati díj
- lakások bérleti díja
- üzletek bérleti díja
- piaci helypénz,
- parkoló díjak, éves bérletek

Vagyon értékesítéséből származó bevételek
Az értékesíthető forgalomképes vagyon egyre csökken, a vagyonfelélés megakadályozása érdekében
valamennyi önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevételt fejlesztési célra kell felhasználni.

Önkormányzatoknak átengedett központi adók
Személyi jövedelemadó: A helyi önkormányzatokat együttesen az állandó lakhely szerint az adózók által
2005. évre bevallott, az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal által településenként kimutatott személyi
jövedelemadó 40%-a illeti meg. Ennek elosztása azonban differenciáltan történik.

SZJA helyben maradó része
A 2007. évi költségvetési törvénytervezet alapján az eddigi 10%-os helyben maradó SZJA
helyett az önkormányzatok csak 8%-ot kapnak. (74,8 millió Ft)
SZJA támogatás a normatív hozzájárulásban
Az önkormányzatokra számított normatív támogatásán belül kerül leosztásra a további
SZJA.
SZJA támogatás jövedelemképesség alapján
Azoknál a települési önkormányzatoknál, amelyeknél az jövedelemadó-bevétel és az
iparűzési adóerő-képesség - a 2006. január 1-jei lakosságszámra - együttesen számított
egy főre jutó összege nem éri el a törvényben meghatározott összeget, akkor további SZJA
bevételre számíthat. Önkormányzatunk az elmúlt években részesült ilyen kiegészítésben,
2007. évben is jogosultak leszünk rá.

Gépjárműadó a helyi adókon túl önkormányzati bevétel, mely tulajdonképpen átengedett központi adó. A
gépjárműadó törvény módosulása miatt lényegesen átrendeződött az adóztatás 2007. január 1-jétől. Az
idei évben megközelítőleg 20%-kal több gépjárműadó bevételre számíthatunk, mint az előző évben.
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Talajterhelési díj: A díj fizetésére a lakosságnak csak kis része kötelezett, mivel örvendetesen az ingatlan
tulajdonosok 89%-a rákötött a szennyvíz csatorna hálózatra. A rákötést ösztönzi az a tény is, hogy a
törvény szerint a talajterhelési díj mértéke évről évre növekszik. Ez Kapuvár város illetékességi területén
azt jelenti, hogy míg a 2006. évi vízfogyasztás után a 2007. évben a törvény alapján megállapított díj
50%-a, azaz 180 Ft/m3 a díj mértéke, a 2009. évi vízfogyasztás után, s a további években már a 100%-ot,
vagyis a 360 Ft/3 díjat kell megfizetnie a kibocsátónak.

Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó és luxusadó bevételre nem számíthat az
önkormányzat.

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

Társadalombiztosítási támogatás
A kórház meghatározó bevételi forrása az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól kapott finanszírozás,
ami zömében teljesítmény-finanszírozás. A támogatási szerződés 2007. március 31-ével lejár, az új
struktúra finanszírozásáról jelenleg nincs információnk.

Állami támogatás (címzett, cél, központosított és kiegészítő)

ÖNHIKI támogatás (pályázat)
A működési hiány csökkentésére Önkormányzatunk 1999- évtől folyamatosan pályázik az
Önhibáján kívül hátrányos helyzetű önkormányzatok támogatása keret terhére. 1999-től
(2003. év kivételével) a 2006. évig több mint 300 millió Ft-ot kapott városunk.
A 2007. évben is lehetőség lesz a pályázat benyújtására, ezért a költségvetésünk
összeállításakor törekedtünk arra, hogy az egyre szigorodó pályázati feltételeknek
megfeleljünk. Ennek egyik sarkalatos pontja a fejlesztési egyensúly megteremtése volt.
E támogatást csak azok az önkormányzatok igényelhetik, amelyek a normatívan képződő
forrásokon túl a saját források maximális feltárására és a kiadások lehetséges
csökkentésére tett intézkedések mellett sem képesek a kötelező önkormányzati feladatok
ellátására.
Az önkormányzattól elvárható bevételek és az elismerhető kiadások számítását a
Pénzügyminisztérium részletesen kidolgozta.

A működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatása (pályázat)
Azoknak a települési önkormányzatoknak, amelyek működőképessége az ÖNHIKI
pályázat alapján igénybe vehető támogatások mellett nem biztosítható, továbbá a megyei
önkormányzatoknak az önkormányzati és területfejlesztési miniszter visszatérítendő, vagy
vissza nem térítendő támogatást adhat, melyet célhoz, feladathoz is köthet. A támogatás az
ÖNHIKI támogatásnál el nem ismert, az önkormányzatok kötelező feladataival
összefüggő működési kiadásokhoz igényelhető. Az igényelhető támogatás összege nem
haladhatja meg az önkormányzat költségvetési rendeletében elfogadott működési célú
éven belüli hitelek összegének ÖNHIKI támogatással csökkentett összegét.

Egyéb pályázati források

Decentralizált fejlesztési alapok

A költségvetési törvény tervezet tartalmazza a decentralizált fejlesztési programok kereteinek 2007. évi
összegeit régiónként. A táblázatból kitűnik, hogy a Nyugat-Dunántúl kapja a legkevesebb támogatást. A
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hazai fejlesztési pénzek „elosztója” a regionális fejlesztési tanács lesz, a megyék csak a vis maior célú
előirányzatok felett rendelkezhetnek.

Nemzeti Fejlesztési Terv

1103/2006. (X.30.) kormány határozattal jóváhagyták az „Új Magyarországi Fejlesztési Terv”-et.
A terv lebontása és az operatív programok elfogadása, az irányító hatóságok kijelölése és akkreditálása
miatt csak az első negyedév végére várható a pályázatok kiírása.

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv operatív programjai révén az önkormányzatok részére számos
lehetőség nyílik beruházási elképzeléseik megvalósítására a 2007–13 közötti időszakban; a programok
fizikai és szociális típusú fejlesztéseket tartalmaznak. A fizikai beruházások között szerepelnek
belterületi utak korszerűsítéséhez, szennyvízkezeléshez, közösségi közlekedéshez, iskolafejlesztéshez
kapcsolódó pályázati lehetőségek. A szociális jellegű fejlesztések pedig szintén széles skálán
mozognak, mivel ifjúsági és szabadidős programok szervezésétől kezdve, nyertes projektekhez
kapcsolódó oktatási, képzési programok támogatásán át, közösségépítési, szemléletformálási akciók
is megvalósulhatnak.

Mivel az operatív programok átfogóan, stratégiai jellegű tervként határozzák meg a fejlesztési irányokat,
ezért minden operatív programhoz készül egy vagy több olyan dokumentum, amely részleteiben is
kibontja az operatív program szakmai tartalmát, illetve rögzíti a végrehajtás konkrét lépéseit. Ez a
dokumentum az Akcióterv. Az akciótervek tartalmazzák a kiírásra kerülő pályázatok paramétereit.

A regionális akciótervek már elkészült első változatai alapján az önkormányzatok (vagy önkormányzati
társulások) az alábbi fejlesztési konstrukcióknak és tevékenységeknek lehetnek kedvezményezettjei:

kistérségi és helyi jelentőségű ipari területek fejlesztése
regionális és helyi jelentőségű közúti közlekedési infrastruktúra fejlesztése
-integrált közösségi közlekedési rendszerek kialakítása és fejlesztése;
a turizmus feltételrendszerének fejlesztése, komplex turisztikai termékek kialakítása,
turisztika szervezetfejlesztés és marketingtevékenység fejlesztése;
városi problémák megoldása integrált település rehabilitációs akciók keretében
oktatási-nevelési, egészségügyi, szociális és közösségi intézményfejlesztés
helyi természeti és környezeti fejlesztések

Vállalkozói források bevonása (PPP)
A magán és közszféra együttműködését a helyi közút építésétől kezdve az óvoda építésén át egészen a
nyugdíjas ház építéséig számos területen meg lehet valósítani, de a PPP projektek beindításának
önkormányzati szinten három potenciális lehetősége van:

- víz- és csatorna beruházás,
- bérlakás és
- sportlétesítmények építése

Álláspontunk szerint 2007. év után az utóbbi két területen képzelhető el a PPP konstrukció alkalmazása.

A PPP konstrukcióban megvalósuló projekteknek számos kockázati tényezője is van (pl befektetői,
kivitelezői, üzemeltetési, gazdasági és jogi ).
A fentiek alapján a befektető/kivitelező kockázat megosztásának nagy szerepe van.

Hitelek
Az önkormányzat a fentebb felsorolt bevételei kiegészítésére képviselő-testületi döntéssel hitelt vehet fel,
és kötvényt bocsáthat ki. A Képviselő-testületnek azonban vizsgálni kell azt, hogy az önkormányzatnál a
keletkezett adósság éves kötelezettségvállalása (hitelfelvétel és járulékai) nem haladja-e meg a korrigált
saját folyó bevételt. E korlátozás alá nem tartozik az éven belül felvett és visszafizetett likvid hitel.
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Működési hitelek:

Kapuvár Város Önkormányzata 2006. évben 200 millió Ft-ra emelte folyószámla hitelkeretét. Ez
lehetőséget biztosít az önkormányzat fizetőképességének folyamatos biztosítására.

Fejlesztési hitelek:

2007. évben további hitelfelvételre kerül sor a 2006. évi városi utak felújításának végszámlájának
fizetéséhez tartozó 23 millió Ft felvétele, illetve rendelkezésünkre áll majd 85 millió Ft szabad
felhasználású fejlesztési hitelkeret is.

A jelenleg felvett fejlesztési hitelállomány változása a törlesztések figyelembevételével:

Ezer forintban

Felvétel Lejárat Hitel állomány január 1-jénHitel jellege

éve éve 2007. 2008. 2009. 2010.

Útépítésre felvett fejlesztési célhitel 2002.11.07 2007.06.30 9 375 0 0

Útépítésre felvett fejlesztési célhitel 2003.11.26 2008.09.30 32 800 12 300 0 0

Ipari Park területén lévő csatorna
építés beruházási ÖKIF hitel 2006.09.19 2013.06.30 13 625 13 625 12 263 9 538

Városi utak ÖKIF hitel (II. részlet
felvétele 2007. márc. 31.) 2006.09.27 2013.06.30 32 884 55 005 49 505 38 504

Ipari Park területén lévő útépítés
beruházási ÖKIF hitel 2006.09.19 2013.06.30 56 370 56 370 50 733 39 459

Felhalmozási célú összesen 145 054 137 300 112 501 87 501

Felvett működési hitel Ezer forintban

2003. december 31. 2004. december 31. 2005. december 31. 2006. december 31.
37.966 70.865 72.494 99.023

IV. fejezet

FEJLESZTÉSEK
Turizmus fejlesztés
A város fejlődésének elsőszámú lehetősége a turizmus fejlesztése, ezen belül is kiemelten a gyógy-
turizmus.

 Komplex turisztikai kínálat összeállítása, és működtetése szükséges, amely a turisztikai ágazatok
összekapcsolásával valósítható meg. Ezek között a kiemelt jelentőséggel bír a gyógy
idegenforgalom feltételeinek megteremtése. Ezt egészítheti ki az öko, a fitness és wellness, a
kerékpáros, a kulturális a konferencia és egyéb ágazatok. Az ezekhez szükséges infrastruktúra
megteremtése kiemelt feladat, amelyek csak a vállalkozói tőke és az Önkormányzat szoros
együttműködésével valósulhat meg.
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 A gyógy-idegenforgalom számára a helyi specialitásként kezelt érbeteg-rehabilitáció képezhet
alapot, amelyhez egy országos rehabilitációs központ kialakítására van szükség. A tárgy feltételek
mellett a személyi háttér biztosítása elengedhetetlen.

 A termálturisztika fejlődéséhez az első lépéseket a Flóra Gyógyfürdő és Lakópark valósította
meg. A szolgáltatások körének szélesítésével egyre nőhet a látogatók és a vendégéjszakák száma.
A Társaság 3 éven belül kötelezettséget vállalt a strandfürdő részére egy új bejárati és szolgáltató
épület megvalósítására. Terveik között szerepel továbbá egy saját szálloda építése is. Mindezek
mellett különös hangsúlyt kell fektetni a strandfürdő szolgáltatási színvonalának és
üzembiztonságának javítására is, mivel a turizmus mellett a helyi és környékbeli lakosság ellátását
is szolgálja. Ehhez szükséges a strandfürdő üzemeltetési jogviszonyának hosszútávú rendezése, a
fedett uszoda megvalósítási lehetőségeinek keresése.

 A volt KRESZ Park területén került megtervezésre a Hanság Üdülőpark projektje A
megvalósíthatósági tanulmányában foglaltak értelmében a meglévő termálfürdő mellett új
kemping és szállodák, valamint sport és szabadidő tevékenységet ellátó épületek valósulhatnak
meg. Ezek mellett 430 db üdülő – és hétvégi házas ingatlan kialakítására is sor kerülhet. A terület
víz, csatorna, gáz és részleges energia ellátása biztosított, továbbá a teljes úthálózat és az
elektromos fejlesztések révén teljessé vált a terület infrastruktúrával való ellátása.
A marketingmunka eredményeként mintegy 4,5 ha szabad fejlesztési terület eladásra kerülhet sor,
ahol a tervben megálmodott elképzelések magvalósulásával egy komoly idegenforgalmi központ
alakulhat ki városunkban.

 A város tulajdonát képező 800 l/perc gyógyvízhozamú termálkút 1781 m mélységből 62oC-os
vizet biztosít a felhasználók számára. A kút további hasznosítására vonatkozó tanulmányterv
készítése folyamatban van.

 A Fertő tó partján és különösen Ausztriában a kerékpáros turizmusnak nagy hagyományai vannak.
A lehetőségekhez képest ebbe turisztikai ágazatba városunk is szeretne minél inkább
bekapcsolódni. Ennek kiemelt lépése volt a Hanyistók Kerékpáros Centrum megvalósítása. Gátló
tényező azonban, hogy a régiók és a kistérségek közötti kerékpáros kapcsolatok nem kiépítettek,
csak szakaszokban lelhetők fel. Önkormányzatunk pályázati támogatással 2006. évben
elkészíttette Kapuvár-Miklósmajor közötti kerékpárút engedélyezési terveit. Fontos feladat volna
mielőbb az Andaui híd határátkelő mellett a Fertődi közúti határátkelő elérése, biztosítva ezzel a
határon átnyúló közúti kapcsolatot, valamint a Fertő-parti kerékpárút-rendszerhez történő
csatlakozást.

 A bevásárló-turizmusnak az országhatárok két oldalán a termékek és szolgáltatások árában
jelentkező különbségek kihasználása figyelhető meg. Ehhez azonban magas színvonalú, és széles
palettájú szolgáltatói és kereskedelmi szektorra van szükség. Ebben a tekintetben az elmúlt
időszakban jelentős előrelépéseket tettünk, azonban még olyan kereskedelmi és szolgáltató
egységek meghonosítására van szükség, amelyek képesek a városba vonzani az osztrák
vendégeket. Mindezeken túl még kiemelt szerepe van a munkavállalók és a helyi lakosság
szakmai felkészültségének, nyelvismeretének valamint a város arculati megjelenésének is.

 Az öko turizmusban rejlő lehetőségek –amelyek a kerékpáros turizmus kiegészítői lehetnek- még
nem kellően feltártak városunkban. A Hansági tájegység érintetlen természeti értékei, a
Fertővidékkel együtt értékes turisztikai termékké formálható. Ebben a Fertő-Hanság és Őrségi
Nemzeti Park már megfelelő szakmai tapasztalatokkal rendelkezik, azonban a Kapuvárhoz, -mint
a Hanság fővárosához- szorosabban kötődő arculat kialakítása még szükséges.

 Városunk kulturális értékeit tekintve kiemelt jelentőséggel bír Hany Istók személye, amely még
mindig kevéssé feldolgozott a város kultúrtörténetében, azonban jelentős potenciállal bír. Fontos
megemlítenünk továbbá Pátzay Pál szobrászművész hagyatékát, amely szintén városunk nagy
értéke. A hagyaték a Hanyistók Kerékpáros Centrum épületében a nagyközönség számára is
megtekinthető, és méltó városunk nagy szülöttének emlékéhez. Az említettek mellett városunkra
jellemző, hogy földrajzilag a Rábaköz, a Répce-mente, a Hanság és Fertő-mente találkozásánál
fekszik, így néphagyományaiban ötvözi mindegyik tájegység jellegzetességeit. Az említett helyi
nevezetességek mellett a kistérség valamint a környék természeti, építészeti és kulturális
értékeinek felhasználásával alakíthatók ki komplex turisztikai termékek az ide látogatók számára.
Mindezekre felfűzve a városi rendezvénysorozatok színesítése is fontos feladat lesz a jövőben.

 A város nyugati oldalán fenntartott mintegy 25 ha területre vonatkozó szabályozási terv, a
fejlesztés szempontjából kiválóan alkalmas arra, hogy a ma már elvárható egészségturisztikai
feltételeket kialakítsuk. Az elképzelések alapján itt többről van szó, mint a hagyományos
értelemben vett egészségturizmus meghonosításáról (gondolunk itt a gyógyvíz adta lehetőségek
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kiaknázásával összefüggő kádfürdős, tőzegfürdő-terápiás szénsavgáz fürdős kezelések
alkalmazására), hiszen a tervezők kiegészítették ezt olyan típusú szolgáltatásokkal is, melyek az
ide látogató relaxációs és rekreációs igényeivel is számolnak, pl.: fitness-wellness szolgáltatások
nyújtásával. Ebben az egészségparkba tehát nemcsak a beteg, hanem az egészségüket megóvni,
megőrizni szeretők számára is lehetőségeket és szolgáltatásokat kínálnak.
Az „Prémium Egészségügyi Park” projektje a megvalósítás előszobájába érkezett. A beruházás
megvalósulása révén Kapuvár térségében a turisztikai forgalom jelentős növekedésére lehetne
számítani, melynek hatása a város munkaerőpiacára is hatást gyakorolna.
A 2007-2008. években biztosítani kell a komplexum kiszolgálásához a közmű rendszerek
kiépítését, az úthálózat kiépítését. A költségek nagyságrendje miatt a pályázati lehetőségek
kiaknázása elkerülhetetlen. Az előkészítési munkák azonnali kezdésére van szükség, hogy a
kandidálást a pályázati kiírás megjelenése után azonnal indítani lehessen.

Iparfejlesztés

 Városunk gazdasági fejlesztésének egyik kiemelt eszköze a Kapuvári Ipari Park projekt
további fejlesztése, új munkahelyek teremtése, beruházások generálása. Ehhez az
Önkormányzat 2006. évben megvalósította az ipari park I. és II. jelű útjait a hozzájuk
kapcsolódó infrastruktúrákkal együtt, valamint megtörtént a az Ipartelepi utca felújítása is.
Elkészült továbbá az ipari park teljes úthálózata mentén a közvilágítási hálózat, valamint a
szükséges járdaburkolat is. Szintén pályázati támogatással épült meg az ipari park III. jelű útja
is. Mindezen beruházások következtében mintegy 10 ha fejlesztési terület megközelítése
történhet meg. Szintén pályázati támogatással készült el az ipari park II. ütemére vonatkozó út
és közműhálózatok engedélyezési terve, amelyek majdan további 35 ha nagyságú terület
feltárását teszik lehetővé.

 Az ipari park fejlesztésének és a beruházások megvalósításának jelenleg legnagyobb akadálya
a kialakított fejlesztési területek hiánya. A befektetés-ösztönzés érdekében kiemelten fontos a
közeljövőben fejlesztési területek vásárlása és iparterületté történő alakítása.

 A Kapuvári Ipari Park területén jelenleg beruházások folynak, kiemelt jelentőségű ezek
között a Provertha Zrt. új ikergalvanizáló üzemének építése. Megkezdődött továbbá az
Ipartelepi utcában egy új gyártócsarnok létesítése, amelyben vasipari tevékenységet folytatnak
majd. Jelentős fejlődésen ment keresztül a Juhász Kft., amely szintén egy több, mint 800 m2
nagyságú új gyártócsarnok kivitelezési munkáit végzi. Jelenleg előkészítés alatt áll továbbá a
volt Rába Nyrt. telephelyén egy bioetanol előállításával foglalkozó üzem építése is. Új
befektetőként szándékát jelezte a Svájci Elektronika Kft. is egy önálló gyártó és szolgáltató
telephely létesítésére. A tervek megvalósítása várhatóan javíthatja majd városunk munkaerő-
piaci mutatóit.

 A beruházások mellett kiemelt szerepet kell kapnia az ipari park marketingjének is. Fontos
feladat továbbá a vállalkozások számára megfelelő mennyiségű és minőségű szakember
utánpótlás biztosítása, a képzés és átképzés feltételeinek megteremtése. Az ipari parknak
jelentős integrátori szerepet kell játszania a vállalkozások közötti gazdasági kapcsolatok
erősítésében, a pályázati lehetőségek minél eredményesebb kiaknázásában és az arculat
formálásában.

 Az induló vállalkozások segítésében nagy jelentőséggel bírhat egy vállalkozói inkubátorház
megvalósítása amely az azonos szakmacsoportban tevékenykedő kisvállalkozások számára
biztosíthatja a vertikális integráció lehetőségét.

 Az ipari park mellett fontos fejlesztési irányt kell képviselnie a város egyéb területein
kialakult iparterületeknek, amelyek szintén a város gazdasági potenciálját erősítik, és ma is
jelentős számú cég működését biztosítják. Fontos feladat számukra a megfelelő minőségű alap
és közlekedési infrastruktúra megteremtése.

 Az élelmiszeripari feldolgozás és abban is a húsfeldolgozás hagyományosan kiemelt
jelentőséggel bír Kapuvár gazdasági életében. A Kapuvári Hús Rt. mind a helyi
foglalkoztatásban, mind a mezőgazdasági termelők integrálásában jelentős szerepet játszik.
Kiemelt cél a hagyományos kapuvári termékek ismételt kapuvári gyártási feltételeinek
megteremtése, és az ehhez kapcsolódó marketing háttér megteremtése, hiszen ez hatással bír a
város ismertségére és image-ára is.
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Városkép fejlesztés

 Kiemelt figyelmet kell fordítani a város megjelenésének, a helyi lakosság hangulatát
meghatározó városképi elemek javítására. A Fő téri tömbbelső rehabilitációjának folytatása,
a Belső utca és a Deák Ferenc utca telkeinek beépítése még jelentős fejlesztési lehetőséget
kínálnak.

 Különösen fontos a megkezdett Fő téri járdafelújítások folytatása, a lassan életveszélyes
szakaszok rehabilitációja, a növényzet teljes felújítása mellett.

 Ösztönözni kell a városban található lakóépületek homlokzati részeinek megújítását, de
ugyanilyen fontos a város tulajdonában lévő középületek felújítása és akadálymentesítése is.
Az átmenő forgalom számára szembetűnő lerobbant épületek látványa, hangsúlyt kell
fektetni (Szt. István kir. u. 1 és 17.) bontására.

 Az Önkormányzat 2003 évben elkészíttette a Piactér felújítására vonatkozó engedélyezési
terveket. Tekintettel arra, hogy városunk kistérségi kereskedelmi és közigazgatási központ,
ezen elvárásoknak is eleget kell tennie. El kell indítani a tér szilárd burkolattal történő
ellátását, csapadékvizének elvezetését, növényzetének felújítását, valamint az elárusítóhelyek
számának bővítését.

 Városunk értékes növényzettel beültetett zöldfelületekkel rendelkezik. A Hősök parkja és a
Várárok területére Önkormányzatunk 2004. évben az engedélyezési terveket elkészítette.
Különösen fontosak a zöldterületeken található szobrok és kulturális emlékek megóvása,
felújítása is.

 A Fő téri városközpont felújítása mellett a lakosság számára ugyanolyan jelentőséggel
bírnak az egyes alközpontok. A megkezdett rekonstrukció folytatása szükséges.

 Önkormányzatunk 2005-ben csatlakozott - mint konzorciumi tag – a Sopron Nagytérségi
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz, mely a Sopron és Térsége
Hulladékgazdálkodási Konzorcium jogutódjának tekintendő.
A program keretén belül az alábbi feladatokat kell a társulásnak elvégezni Kapuvár
térségében 2008. december 31. napjáig.

A Kistölgyfamajori volt hulladéklerakó teljes rekultivációja,
Kapuvár területén három darab hulladékudvar létesítése,
Kapuvár közigazgatási területén 15 db szelektív gyűjtősziget kialakítása,
Fertőendréd település környezetében átrakóállomás létesítése,
Csér településen új hulladék depónia hely létesítése, válogatóművel kiegészítve.
Napjainkban az építési engedélyezési tervdokumentáció készítése, valamint
annak engedélyeztetése van folyamatban.

 A város közterületein a 20 db játszótéren összesen 94 játszószer található, amelynek el kell
végezni felújítását és szabványosítását. Mivel a rendelkezésünkre álló anyagi források
lehetőségeinket bekorlátozzák, javasoljuk a jelenleg meglévő 20 játszótér elbontását és a
magyar szabványnak megfelelően 8 új helyszínre minősített játszóeszközök beszerzését.

 A Szent Kereszt Köztemető bővítésének tanulmányterve alapján urnaudvaros elrendezés
kerülne kialakításra. A meglévő temetői főbejárat és az urnatemető bejárata egy térről nyílna.
Az urnatemető északi oldali lezárásaként üzletsor, valamint annak részeként az
Önkormányzatnak – mint temető tulajdonosnak – a kötelező feladatokat ellátandó helyiségek
kerülnének kialakításra, ezzel együtt a volt ÉDÁSZ épület végleges hasznosítása is
megoldódna.

 Folytatni kell a Kis-Rába folyó vasúti híd és a Berg féle erőmű közötti szakaszának meder- és
partrendezési munkálatait.

 Az önkormányzat az intézményei épületeinek állaga védelmében, valamint az éves
karbantartási, felújítási feladatok elvégzésére felújítási keretet hozott létre, képviselő-testülete
rangsorolja és dönt a felújítási keret intézményi felosztásáról.
Az önkormányzat az elmúlt ciklusban évente 10 M Ft-ot különített el az intézmények felújítási
és karbantartási munkálataira. Ez a pénzösszeg csak a legszükségesebb állagmegóvási
kiadásokra elégséges. Kistérségi pályázati pénzből 1-1 M Ft-ot az általános iskolák 1 M Ft-os a
pedagógia szakszolgálat fordíthatott eszközbeszerzésre.
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Közlekedés és infrastruktúra
 Az elmúlt időszakban a helyi közutak állapota jelentősen javult, számos útszakasz felújítása

történt meg. Szükséges azonban a korábban kitűzött cél megvalósítása, miszerint a jelenleg szilárd
burkolattal el nem látott utcák aszfaltozásra kerüljenek. A város kavicsos burkolatú útjainak
hossza 4208 m, a ciklusban törekedni kell ezen utak szilárd útburkolattal történő ellátására.

 Cél lehet továbbá a jelenlegi gyűjtő és alternatív közlekedési útvonalak felújítása és a
parkolóhelyek számának növelése.

 A rendőrségi épület kivitelezési munkálatok befejeződésével szükségessé válik a Sport és
Bercsényi utcák korszerűsítése, felújítása, és a gyalogos és kerékpáros forgalom biztonságos
közlekedéséhez szükséges feltételek megteremtése.

 Cél a jelenleg különállóan elkészített kerékpárutak összekötése, illetve Kapuvárt a vonzáskörzet
településeivel összekötő kerékpárutak megvalósítása.

 Önkormányzatunk az állami közútkezelővel elkészíttette a Rákóczi utca korszerűsítéséhez
szükséges engedélyezési tervdokumentációt. Ennek megvalósítása jelentős előrelépést jelenthet a
gartai városrész arculatának javításában, és az átmenő-forgalom gyors levezetésében.

 Miklósmajor település lakóinak egészséges ivóvízzel történő ellátása érdekében mintegy 2800 fm
hosszúságban a gerincvezeték kiépítése szükséges a Kistölgyfamajori végponttól kezdődően.
Megoldásra váró feladat a megfelelő keresztmetszetű vezetékes ivóvíz kiépítése a Kossuth major
– Kertész utcában.
Szintén megoldásra váró feladat a még hiányzó gravitációs szennyvízcsatorna megépítése a
Petőfi-majori bekötő út menti ingatlanok, valamint a Kertész utca vonatkozásában is.

 Az önkormányzat a 2006. évben elkészíttette a Hunyadi utca (Széchenyi utca – Táncsics M. utca
közötti), Ady Endre utca, Széchenyi utca (Ady E. utca - Vasúti átjáró – Zrínyi utca közötti), Sport
utca, Bercsényi utca, továbbá a Hanság Üdülő Park (Fürdő utca, Veszkényi utca, Hidászi utca,
Termál utca) engedélyes szintű út- és csapadékvíz elvezetés tervdokumentációját, a pályázati
források függvényében ezek megvalósítására sort lehet keríteni.

 Az útfelújítási program keretében folyamatosan történik a felszíni csapadékvíz-elvezető
rendszer rekonstrukciója.

 Folytatni kell a város területén még hiányzó közvilágítási hálózat kiépítését.

Ezen elképzelések megvalósításánál a vállalkozói források bevonását is számba kell venni, illetve a
beruházások csak a költségvetési erőforrások figyelembevételével indítható.

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 MÉH., a Jószív Kft., a Pannon-Víz vagy a KÉZ-MŰ Kht., melyekben több millió forint
névértékű részesedése áll fenn.

 Önkormányzatunk jelenleg 15 db nem lakáscélú helyiséggel rendelkezik, melyek mindegyike
bérleményként kerül hasznosításra. Ezek közül legértékesebbek a Fő téren található
üzlethelyiségek, melyek felújításához, komfortosításához szükséges beruházásokat az eddigi
gyakorlat szerint önkormányzatunk bérbeszámítással valósította meg, javítva ezzel a város arculati
megjelenését is. A bérleményekből származó éves bevétel több mint 40 millió Ft.

 A Fő tér 22. szám alatti volt óvoda épület hasznosítása jelenleg bérleményként történik. A
végleges hasznosításra vonatkozóan egy kistérségi központ megvalósítására az önkormányzatunk
pályázati támogatással az engedélyezési és kiviteli terveket elkészítette.

 A Hanyistók Kerékpáros Centrum hasznosítása 5 éves időtartamra bérleti formában történik.
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 Régóta húzódik a Szt. István kir. u. 2. szám alatti volt mozgalmi ház vagyoni rendezése, majd az
önkormányzati vagyon végleges rendezése is. Itt a tulajdonostársak együttműködése vezethet a
végleges rendezéshez.

 Az Önkormányzatunk jelenleg 12 db garázshelyiséggel rendelkezik, melyek bérbeadás útján
kerültek hasznosításra. Rendezendő továbbá a garázsok alatti önkormányzati területek sorsa is.

 A magánerős építkezésekhez szükséges kedvező árú építési telkek kialakítása folyamatos feladat
az önkormányzat számára. Ennek érdekében önkormányzatunk folyamatosan végezte a meglévő
közműhálózatok mellett az építési telkek kialakítását. Az elmúlt időszakban az önkormányzat és a
lakosság összefogásával megkezdődhetett a Cseresznye sor keleti oldalán is az építési telkek
kialakítása. A közeljövőben azonban új fejlesztési területek feltárása és közművesítése szükséges
ahhoz, hogy az építkezni szándékozók számára a megfelelő mennyiségű beépíthető ingatlan
rendelkezésre állhasson.

 Az olyan vagyonértékesítések, mint az építési telkek ugyancsak hosszútávú megtérülést jelentenek
a város számára, hiszen a lakosság településen tartása valamint ipari területek értékesítése
befektetőknek, a munkahelyteremtést biztosítják hosszú távra.

 A családi ház építési kedv a kistérségünkben még mindig magas, azonban az építkezés fajlagos
költségei egyre nőnek. A telek megvásárlása is gondot jelenthet sokaknak, főleg a túlzott árak
miatt. Az önkormányzat által kínált telkek viszonylagos kedvezőbb ára minden évben jelentős
érdeklődésre tart számot, ezért az új utcasorok kialakítása fontos feladat a következő 4 éves
tervezési időszakban is. A költségtakarékosság miatt először a féloldalas utcák – amilyen a Keleti
sor is volt – számbavétele jöhet számításba.

 Önkormányzatunk 2006. évben elkészíttette az intézményi épületek önálló fűtéssel történő
ellátásához szükséges engedélyezési terveket. Ezen beruházás jelentős költségmegtakarítást
eredményezhet majd.

Lakásgazdálkodás

 Kapuvár Város Önkormányzata jelenleg 66 lakástulajdonnal rendelkezik. Ezekből 18
összkomfortos, 26 komfortos, 10 félkomfortos, 10 komfort nélküli és 2 szükséglakás van.
A lakások bérbeadása szociális és közérdek jogcímen kerül kiutalásra a várólistán szereplő
családok részére.

 Lakásaink állapota – elsősorban a félkomfortos és annál rosszabb besorolásuk estében – nem
kielégítő, minden évben újabb és újabb felújítási kérelmek kerülnek terítékre. Ezekre a
költségvetésben minden évben egyre kevesebb összeg kerül. A problémák megoldása
elkerülhetetlen és fontos.

 A lakások értékesítésével egyrészt az előző pontban vázolt probléma megoldódik, azonban a
növekvő számú lakásigénylők helyzete ezzel nem válik megoldottá. Fontos lenne olyan koncepció
kialakítása, mely erre hosszútávon megoldást kínál. A szociális bérlakások építésének programja
pályázat keretében képzelhető el a magas fajlagos bekerülési érték miatt.

 A fiatal házasok lakáshoz jutásának támogatása eddig minden évben az éves költségvetésből 1-1
millió forint összeggel – meghatározott kritériumok és feltételek teljesülés mellett – került
finanszírozásra, melynek formája kamatmentes hitel volt. Ezen támogatási forma megszüntetésre
került 2007-től, de a további támogatási lehetőség jelenleg kidolgozás alatt áll.
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V. fejezet

Munkaerő helyzet
2007. január 01-től, az Állami Foglalkoztatási Szolgálat szervezeti egységei, irányításuk regionális
formában működik. A régió központja Szombathely. A Győr-Moson-Sopron Megyei Munkaügyi
jogutódja a Nyugat-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ lett, melynek egyik kirendeltsége a
kapuvári.
A kirendeltség illetékességi területéhez, Kapuvár városon kívül, Beled Nagyközség és további 18 település
tartozik.

A megye aktív népességének (foglalkoztatottak + munkanélküliek) 5, 9%-a (11 500 fő) él a városban és a
kirendeltség illetékességi körzetében.

A kirendeltség területén az elmúlt években a nagy volumenű létszámleépítés következtében több mint 800
fő vált munkanélkülivé. Jelzett létszámból a kapuvári illetőségű ügyfelek aránya 62% volt.
2006. elejétől, de napjainkban is a munkaerőpiac stabilizálódása, a működő gazdasági egységek
megerősödése, munkaerő megtartó szerepének javulása érzékelhető./grafikon /

A 2007. februári zárás során a regisztrált álláskeresők száma 819 fő (6. 94%-os álláskeresési ráta) volt,
ami az elmúlt években tapasztaltaktól eltérően jelentős javulást takar az adott területen. (2006 hasonló
időszakában ez az érték 8. 83% volt.)
Jelzett adat a téli, időszakosan meg növekedett munkanélküliségi adatokat tartalmazza, mely mutatók
februártól jelentősen javultak.
Összességében elmondható, hogy éves átlagban 5.5-6,2%-os álláskeresési adatok jellemzők, ami pozitív
irányú elmozdulást mutat, az előző évek átlagához képest.

Álláskeresési ráta
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Az elmúlt időszakban körzetünk munkaerőpiacát továbbra is, a meglévő munkahelyek munkaerő megtartó
szándéka, valamint a gazdasági és piaci lehetőségek erősödése jellemezte. Ez a folyamat a cégek 2007 évi
lehetőségeit már ismerve várhatóan tovább folytatódik.
Különösen igaz ez a feldolgozóipar, könnyűipar és gépipar területén működő nagyobb létszámot
foglalkoztató egységeikre. / Kapuvári Hús Rt. DIADAL Ruhaipari Rt. METNA Kft. Provertha Rt./
December közepén egy új cég, a Svájci Elektronika Kft 40 fő munkavállalónak biztosít munkalehetőséget.
A gépipar és fémmegmunkálás területén munkálkodó cégek létszámigényének folyamatosságát és
növekedését tapasztalhatjuk.
Mindezek ellenére még mindig jelentős a területről, más kirendeltség,(Sopron) vagy megye (Vas,
Veszprém) vonzáskörzetébe eljárók száma (1300-1500 fő), mely tény a szakmunkások és segéd és
betanított munkások körében igaz.
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Az elmúlt időszakban nem változott a kis és középvállalkozások száma, ami remélhetőleg kedvezően
befolyásolja a térség munkaerőpiacának jövő évi alakulását. A kirendeltséghez tartozó körzetben 679
(Kapuváron 325) velünk együttműködő bejegyzett vállalkozás működik.

A jövőt illetően elmondható, hogy térségben a fémipari és elektrotechnikai, varrodai és összeszerelő
üzemeink fejlődése prognosztizálható, ami a szakember utánpótlással és szakképzéssel való foglalkozás,
jövőbeni feladatait is előre vetíti.

A keresett foglalkozások között szerepel az NC-CNC gépkezelő, hegesztő, varrómunkás szakmunkások
köre, valamint a segéd és betanított munkások aránya sem elhanyagolható.

Nyilvántartás szerint, túlkínálat mutatkozik a kereskedelmi eladók, hivatásos gépkocsivezetők, asztalosok,
és adminisztratív végzettséggel rendelkezők körében.

Jelentős a szakképzetlenek száma, és csökkenő tendenciát mutat a szakmunkás végzettségűek aránya.
Sajnos a diplomás munkanélküliek száma továbbra sem csökkent, körükben nagyobb létszámot
képviselnek a pedagógusok, szociálpedagógusok, közgazdászok.

Az oktatási törvény szigorító intézkedéseinek hatására, a területen működő kisebb iskolák tervezett
összevonásának hatására több pedagógus nyár végi elbocsátása körvonalazódik, valamint a kórház
tervezett átalakítása miatt jelentős számú egészségügyi dolgozó kerül ki a foglalkoztatottak köréből.

Magas az ingázók száma, különjáratú buszok közlekednek, Sopronba, Sopronkövesdre,
Fertőszentmiklósra, Sárvárra, Répcelakra, Beled és Kapuvár térségéből egyaránt.

VI. fejezet

Egészségügyi ellátás
Önkormányzatunk a város lakosságának egészségügyi ellátása érdekében az alábbi ellátási formákat
biztosítja:

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

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

Szakellátás:
- Járóbeteg szakellátás
- Fekvőbeteg szakellátás

A jelenleg folyamatban lévő egészségügyi rendszer átalakítása miatt a járóbeteg szakellátás
fejlesztési lehetőségei nem ismertek, de a megszűnő aktív fekvőbeteg szakellátás pótlása miatt a
megoldás fontos feladat.
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A kórház fejlesztési lehetőségeit figyelembe véve a 2007 – 2013 közötti II. Nemzeti Fejlesztési Terv
programja keretében és finanszírozásában lehetőség nyílt „ Regionális Angiológiai Rehabilitációs
Központ „ létrehozását támogató pályázatban való részvételre. A pályázatot 2006. júniusában, a kórház
vezetése az Önkormányzat támogatásával beadta. A pályázat elbírálása folyamatban van.

A kórház vezetése az Önkormányzattal közösen kiáll azért, hogy bizonyos mennyiségű aktív ágy
maradjon a város - és az ellátási körzet lakosságának ellátására.
Az aktív ágyak szükségességét az egészségturizmus és gyógy-turizmus fejlesztése és megvalósítása is
indokolja, mely a kormány programjában is kiemelten szerepel.

Amennyiben a kórház, szakkórház lesz aktív ágyak biztosítására több alternatíva lehetséges:

Győr vagy a Sopron Kórház aktív ágyat működtet Kapuváron,
A krónikus ágyak bizonyos %-os arányában működtethető aktív belgyógyászati ágy
amelynek finanszírozására a kormányzat plusz forrást biztosít.
Lehetőség az is, hogy a 278 ágyból a betegek által fizetős sebészeti, szülészeti- ,
gyermekgyógyászati aktív ágyat biztosít a kórház..
Nappali kórházi ellátás.

Ezen alternatívák kidolgozása azután lehetséges, amikor az egészségügyi miniszter konkrétan
bejelenti a fent említett lehetőségek finanszírozási hátterét.
Ennek ismeretében dönthet a fenntartó és a kórház vezetősége a legracionálisabb működtetésről.

Az egészséges életmód közösségi feltételeinek az elősegítése:
Az Ötv. 8.§-a értelmében az Önkormányzat feladatkörébe tartozik az egészséges életmód feltételeinek
elősegítése.
Kapuvár város Önkormányzata a feladat ellátását kétféleképpen biztosítja a lakosok számára:

Anyagi lehetőségein belül visszaállítja és biztosítja az „ Egészségvédelmi Hetek „
rendezvény sorozatát az eddig elért színvonalon. A rendezvényen helyi-, és neves
szakemberek tartanak felvilágosító előadásokat az egészség megőrzésével a betegségek

elkerülésével kapcsolatban.
A rendezvény fontos része, hogy szűrővizsgálatok történjenek azért, hogy még
panaszmentes állapotban kerüljenek a kiszűrt egyének szakorvosok kezébe, hisz ebben az
állapotban még könnyebben gyógyíthatók.

Városunk és térsége részt vesz az Irányított Betegellátási Rendszer Prevenciós
Programjában. A prevenciós program átfogó tevékenységet végez az óvódás korúaktól a
felnőtt korosztályig.

Az egészséges életmódra való nevelést, felvilágosítást már gyermekkorban. el kell kezdeni Több program
szerveződik az óvódásoknak, általános iskolásoknak, középiskolásoknak, valamint a felnőtt lakosságnak.

Bízunk abban, hogy közös összefogással tudunk segíteni lakosaink egészségének megőrzésében, és kitartó
munkával valóban Kapuvár az egészség városa lehet.
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VII. fejezet

SZOCIÁLIS ELLÁTÁS
Szociális pénzbeli és természetbeni ellátások
Önkormányzatunk valamennyi pénzbeli és természetbeni ellátást biztosítja a rászorultak és
igényjogosultak részére, amit a szociális törvény nevesít, illetve kötelezően előír.

Pénzbeli ellátások

Szociális rászorultság esetén a jogosultak számára: időskorúak járadéka, rendszeres szociális segély,
ápolási díj, lakásfenntartási támogatás, átmeneti segély és temetési segély.
Az átmeneti segélyben részesülők száma és aránya évről-évre nő, ennek oka a közüzemi díjak folyamatos
emelkedése és az életszínvonal nagyfokú romlása. Az eseti segély mint az átmeneti segély egyik formája,
a megélhetést veszélyeztető helyzetben adott segítség, amely csak átmenetileg biztosít megoldást a
jogosult számára. Új forma a havi rendszerességgel nyújtott jövedelemkiegészítő támogatás, amit azon
rászorulók számára nyújt az önkormányzat, akik a nyugdíjminimum alatti rendszeres havi jövedelemmel
rendelkeznek. A kezdeti tapasztalatok kedvezőek, javasoljuk a következőkben is e támogatási forma
biztosítását.
Az időskorúak járadékára csak néhányan jogosultak városunkban, azok a 65. éven felüliek, akik
semmilyen nyugellátással nem rendelkeznek. Számuk a közeljövőben nem emelkedik.
A rendszeres szociális segélyben részesülők száma évről-évre növekedett változás, hogy az aktív korú
nem foglalkoztatott személyek részére közcélú munkát ajánlunk a rendelkezésre álló normatív támogatás
erejéig. Ez a forma a jövőben is fennmarad.
Lakásfenntartási támogatásra jogosultak köre növekedett, ezen belül is a normatív alapon nyújtott
támogatás. Az önkormányzat továbbiakban is tervezi méltányossági alapon e támogatási forma
fenntartását is.
Temetési segélyek száma csökkent. A helyi önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek miatt. A
rendelet „enyhítését” nem tervezzük. Köztemetés évente 1-2 esetben fordul elő, költségét az örökösök
visszafizetik.
Az ápolási díjra való jogosultságot évről-évre többen igényelik, melynek oka a munkahelyek megszűnése
mellett a hozzátartozó ápolása címén rendszeres pénzellátást nyújt az önkormányzat.
Köz-gyógy ellátásnál már az elmúlt év végétől tapasztalható a kérelmezők számának ugrásszerű
növekedése, amely a magas gyógyszerköltségekkel magyarázható.

Természetbeni ellátások

A pénzbeli ellátások közül az átmeneti segély, a temetési segély, köztemetés és köz-gyógy ellátás
természetbeni ellátásként is nyújtható.
2007. április 1-től új ellátási forma kerül bevezetésre „járulékfizetés alapjának igazolása” kérelemre.
Adósságkezelési szolgáltatást 2006. évtől önkormányzatunk nem biztosít, mivel a jogosultak nem
működtek együtt a Családsegítő Szolgálattal, valamint 2006. évtől csak a fővárosi kerületi és 40.000 fő
feletti önkormányzatok esetében kötelező feladat. Nem tervezzük a közeljövőben az adósságkezelés
újbóli bevezetését.

Új feladat és kihívás az egészségbiztosítási járulék fizetés alapjának igazolása, illetve 2007. évre hatósági
bizonyítvány kiállítása a mentességről. Az esetleges ügyfelek számát nem ismerjük. Országosan több mint
1 millió fő fordulhat ilyen kérelemmel a polgármesterekhez. Ugyancsak ide tartozik a vizitdíj
visszafizetésének megállapítása, kifizetése és utalása. Tendencia, hogy egyre több „állami” feladat kerül
az önkormányzatokhoz, jelenleg nem ismerjük ennek részleteit.
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Szociális szolgáltatások

A szociális rászorulók részére az önkormányzatunk jelenleg a szociális törvény értelmében az alábbi
alapszolgáltatásokat biztosítja intézményei útján, vagy ellátási szerződéssel:

A Családsegítő Intézet látja el
 az étkeztetést
 házi segítségnyújtást
 családsegítést
 nappali ellátást (két idősek klubja)

Máltai Szeretet Szolgálat kapuvári egyesülete biztosítja a jogosultak részére:
 jelzőrendszeres házi segítségnyújtást
 támogató szolgáltatást

Kapuvár lakossága az alapszolgáltatások igénybevételének lehetőségét, formáit ismeri, igény van rá, sőt
egyes alapszolgáltatások esetén várakozási idő is mutatkozik, ilyen a házi segítségnyújtás, a
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és a támogató szolgáltatás. E szolgáltatásokat az önkormányzat mint
kötelező feladatot a jövőben is biztosítja.

Szakosított intézményt az önkormányzat nem működtet, városunkban vállalkozási alapon látja el az
idősek átmeneti gondozását a HARRIS Egészségügyi Szolgálat Kft.

A szociális törvény 86. § (1) bekezdés c.) pontja értelmében a tízezer főnél több lakosú önkormányzat
köteles működtetni a már felsorolt alapszolgáltatásokon túl a közösségi ellátást és a szakellátások közül
az idősek átmeneti elhelyezését. Mindkét ellátási forma biztosítható – az önkormányzat anyagi
lehetőségeit figyelembe véve – saját intézménye útján, integrált formában, ezen túl ellátási szerződéssel,
vagy társulás útján is.

Helyi tömegközlekedés
Önkormányzatunk utazásai (pénzbeni) támogatást biztosít a közforgalmú személyszállítási utazási
kedvezményekről szóló jogszabályban nevesített kérelmezők részére. Ezek többsége tanuló illetve
nyugdíjas. A helyi-járati közlekedést közszolgáltatási szerződéssel vállalkozó látja el városunkban.

Gyermek és ifjúságvédelmi feladatok
Önkormányzatunk a gyermekvédelmi törvény 94. § (1,2) bekezdés értelmében mint tízezernél több
állandó lakosú önkormányzat biztosítja a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti
alapellátásokat:

 a bölcsődét,
 a gyermekjóléti szolgáltatást.

A szolgáltatások, feladatellátások finanszírozásához szükséges pénzügyi fedezetet a központi költségvetés
és az önkormányzat hozzájárulása biztosítja, amit az igénylő által fizetendő térítési és gondozási díj
egészít ki. Ez vonatkozik a bölcsődére, a gyermekjóléti szolgáltatás igénybevétele ingyenes.

A pénzbeli és a természetbeni ellátások közül a jegyző a gyermekvédelmi törvényben meghatározott
feltételek szerint rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot állapít meg. Ennek
értelmében a tanulók jogosultak tankönyv és tanszer ellátás támogatására, diákotthoni kedvezmény
igénybevételére, étkezési kedvezményre, egyéb jogszabályokban meghatározott kedvezmények
igénybevételére, ezen túl évente két alkalommal egyszeri támogatás (jelenleg 5.000.-Ft/gyermek)
igénybevételére.
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Rendkívüli gyermekvédelmi támogatást önkormányzatunk az elmúlt években nem állapított meg, a
közeljövőben sem tervezzük bevezetését, az átmeneti nehézségekkel küzdő családok, akik kiskorú
gyermeket nevelnek, átmeneti segélyben részesülnek.

Új pénzbeli és természetbeni ellátások bevezetését nem tervezzük, a személyes gondoskodást nyújtó
alapellátások bővítését a kötelező feladatokon túl nem tervezzük.

Családsegítő Intézet
Két önálló szakmai egysége a házi segítségnyújtás és az idősek nappali ellátása 2007. december 31-ig
szóló határozott idejű működési engedéllyel rendelkezik, mivel a jogszabályban előirt szakmai létszám
jelenleg nem megfelelő. Az idősek klubja két telephelyen (Mátyás kir. u., Zöldfasor u.) fogadja az idős
gondozottakat .Gazdaságossági szempontokat (ellátotti létszám) figyelembe véve felül kellene vizsgálni a
két telephely jövőbeni működtetését.

A szociális törvény jövő évi változásai között szerepel az alapszolgáltatások közül a házi segítségnyújtás
személyi térítési díjainak változtatása, felülvizsgálata is. A növekvő díjakkal arányosan csökkenhet a
gondozási igény (gondozási órák számának csökkenése is).

2006. évtől ellátási szerződéssel oldjuk meg két - szociális törvényben kötelezően előirt- ellátást, (mivel
10 ezer fő feletti települések esetében kötelezően ellátandó) a támogató szolgáltatást és a jelzőrendszeres
házi segítségnyújtást. Mindkét alapszolgáltatást a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Kapuváron működő
intézménye biztosítja a képviselő-testület döntése alapján.

A szociális szakellátások közül az idősek átmeneti otthona nem működik városunkban, az egészségügyben
folyó jelenlegi struktúraváltás befolyásolhatja ennek létjogosultságát.
Az Intézet a közösségi pszichiátriai ellátás, mint alapellátás bevezetésének lehetőségeit is vizsgálja.

Bölcsődei ellátás
Városunkban az önkormányzat által fenntartott 15 férőhelyes bölcsőde működik, az óvodával közös
intézményegység keretében. A beíratott gyermekek létszáma ennél jóval több (26 fő), de az állami
normatíva a ténylegesen igénybe vett gondozási napok után vehető igénybe, amely nagyon lehatárolja az
állami normatíva lehetőségét.
A GYES melletti teljes munkaidőben való foglalkoztatás lehetőségét egyre több szülő vállalja fel, így a
bölcsődei férőhelyek után megnövekedett igényt az önkormányzatnak figyelembe kell vennie. A térségi
feladatellátásra is igény jelentkezik, így megvizsgálandó a bölcsőde kistérségi szerepének kialakítása.

VIII. fejezet

OKTATÁS-NEVELÉS
Közoktatás
A Közoktatási feladatellátás kiadásait részben a helyi önkormányzatok normatív hozzájárulása, részben a
többcélú kistérségi társulások támogatásai biztosítják, de az önkormányzat saját bevételei terhére
kiegészíti azt a szükséges mértékig.

Az elmúlt ciklusban a közoktatási törvény jelentős változáson ment keresztül. Az új
követelményrendszerre történő áttérés szabályai, az új pedagógiai programra, helyi tantervre,
kerettantervre vonatkozó előírások, a pedagógusok alkalmazására vonatkozó rendelkezések, a tanulókra
vonatkozó előírások, az érettségi vizsga szabályai, a kötelező óraszámok, a szakiskolai létszám
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kialakításra vonatkozó új rendelkezések számos feladatot ad a fenntartónak és a nevelési- oktatási
intézményeknek egyaránt.

A törvényi változást követte a finanszírozás szigorítása, ami arra ösztönözte a települési
önkormányzatokat, hogy a közoktatási feladatellátást szervezetten, együttműködve a többcélú
kistérségi társuláson belül intézményfenntartó társulásokat létrehozva lássa el.

Városunk önállóan tartja fenn a gimnáziumot, a szakiskolát és a zeneiskolát, a két általános iskola és az
óvoda intézményfenntartó társulás keretében működik.

Óvoda
A város képviselő-testülete 1999-ben az intézmény integrációjáról döntött 4 telephelyen 14 csoport
működik 350 férőhellyel. Az elmúlt 4 évben az óvodába beíratott gyermekek létszáma stagnál,
2005. július 1-től a fenntartó szervezetileg a bölcsődét is az óvodához csatolta.

A 2005/2006-os nevelési évet az intézmény már új néven kezdte Király-tó Óvoda és Bölcsőde
elnevezéssel.
Az elmúlt 4 évben a törvényi szabályozás értelmében intézményi szinten bevezetésre került a
minőségirányítási és értékelési program. Tagóvodánként megtörtént a csoportszobák, csoport arculat
átalakítása, a névfelvétel és az új pedagógiai program szellemében. Elkezdődött az óvodák udvarainak
játszótereinek rekonstrukciója, minden tagóvodában igényes udvari környezetkultúra elindítása történt.

A 2006/2007-es nevelési évtől létrejött az óvodafenntartó társulás, így a 14 óvodai csoport 16
csoportra bővült a höveji és himodi gyerekekkel együtt, amely a férőhely 370 főre történő emelkedését
vonta maga után. A himodi összevont csoport tagóvodaként, a höveji pedig kihelyezett csoportként
működik. Hövej önkormányzat tervei között szerepel szeptembertől a kihelyezett csoport megszűntetése
és az óvodás gyermekek Himodi tagóvodai csoportba történő átszállítása. Ugyanakkor Babót község
önkormányzata jelezte szándékát, hogy szeptembertől a kapuvári óvodai intézményhez szeretne
csatlakozni. A ciklus további részében fel kell készülni a környék települései óvodáskorú gyermekeinek
fogadására, ennek időpontjára és formájára az éves költségvetési törvény függvényében kerülhet sor.

Az óvoda jelenlegi struktúrájában képes akár a megnövekedett feladatokat is ellátni.

Az óvodáskorú sajátos nevelési igényű gyermekek (logopédia, korai fejlesztés, fejlesztő felkészítés,
gyógy-testnevelés) ellátását a Széchenyi István Általános Iskola Előkészítő Szakiskola és Pedagógiai
Szakszolgálat szakemberei végzik.

Általános iskolák
A közoktatási törvényben a települési önkormányzatnak kötelező feladatellátásként előírt általános iskolai
oktatás és nevelés városi szinten két önkormányzati és egy egyházi fenntartású általános iskola
működtetésével valósul meg.
Az elmúlt 4 év fő tendenciája, hogy a város környező községeiben működő általános iskolák folyamatos
tanulói létszámcsökkenéséből fakadó oktatási problémáinak megoldására közoktatási intézményi
társulások létrehozása vált szükségszerűvé, mely a kapuvári intézményhálózat átalakulását eredményezte.
A közoktatási törvény változásából adódó feladat végrehajtás jelentős mértékben átalakítja a város
jelenlegi intézmény struktúráját. Minden fenntartónak legkésőbb 2008. augusztus 31-ig gondoskodnia kell
a nyolc évfolyamnál kevesebb évfolyammal működő általános iskolájának tagintézménnyé történő
átalakításáról. Csatlakozni lehet 8. évfolyamos általános iskolához, legalább 6 évfolyamos
gimnáziumhoz, és 12 vagy 13 évfolyamos egységes iskolához.
Ez idáig – Himod, Hövej településeken túl - Osli, Veszkény, Szárföld, Babót jelezte szándékát, hogy
Kapuvárral kívánnak együttműködni a tagintézménnyé történő átalakítás érdekében. Mindegyik
településen az 1-4 osztályos tanulók kihelyezett, vagy tagintézményi formában összevont csoportban
működnének a felső évfolyamokat pedig beszállítanák a kapuvári iskolába. A város jelenlegi két
önállóan működő általános iskolája a vidékről beérkező tanulók után járó kiegészítő normatívát a
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jelenlegi struktúrában nem minden esetben tudja leigényelni. A vidékről beérkező tanulók
irányíthatósága illetve a 2007. szeptember 1-jétől belépő pedagógus óraszám emelés szükségessé teszi a
két önkormányzati iskola összevonását, ezzel lehetőséget biztosítva a kiegészítő normatíva leigénylése
mellett a pedagógus munkaerő jobb kihasználására is. A falvakban tagintézmények vagy kihelyezett
osztályok működnének. Ezzel egy időben meg kell szervezni a gyermekek iskolabusszal történő
biztonságos szállítását is.
A kistérségi pedagógiai szakszolgálati feladatokat továbbra is a város látná el.

Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium
A nappali oktatás keretében az intézményben 8 osztályos illetve 4 osztályos képzés folyik. A tanulók
létszáma évente változik. Az utóbbi négy évben a 8 osztályos képzésre mindig nagy volt az érdeklődés. A
4 osztályos képzés iránt változó igény mutatkozott, három tanévben két párhuzamos osztályt kellett
indítani, a 2006/2007-es tanévben a jelentkezések alapján egy, négy évfolyamos képzés indult.

A gimnázium levelező tagozata évek óta érdeklődésre tart számot, főleg a környező települések
dolgozó és munkanélküli fiataljai körében. Felmenő rendszerben bevezetésre került az esti
tagozat, így a levelező tagozat folyamatosan kikerül a rendszerből. A kétszintű érettségi
bevezetéséhez az intézmény a képzésben történő változásokat rugalmasan végrehajtotta.
A közoktatási törvény változásai érintheti a gimnáziumot is, hisz a 8 évfolyamnál kevesebb
évfolyammal működő iskola befogadója lehet a legalább 6 évfolyammal működő gimnázium is.

A Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium az Oktatási Minisztérium és Foglalkoztatáspolitikai Munkaügyi
Minisztérium által meghirdetett HEFOP/2004/3.1.2. pályázatban a „Kompetencia alapú tanítási-tanulási
programok elterjesztése” érdekében szövegértés-szövegalkotás, matematika, informatika, élő idegen nyelv
és életpálya építés területeken konzorciumi tagként vállalta/ja a programok oktatásban történő
kipróbálását.

Berg Gusztáv Szakiskola
A szakiskola középtávú elképzelése szerint képes ellátni a kistérségben jelentkező igényeket ehhez
megfelelő kapacitással, férőhellyel, személyi és tárgyi feltétellel rendelkezik. Szakképző évfolyamain az
intézmény igyekszik rugalmasan igazodni a munkaerő piaci igényekhez. A szakiskolai képzésben új elem,
hogy az is részt vehet benne az idei évtől, aki nem rendelkezik alapfokú iskolai végzettséggel, amennyiben
16. életévét betöltötte. A vendéglátó ipari oktatás kiszolgáló létesítményeként jelenleg folyik a tankonyha
beruházás megvalósítása. Az iskola csatlakozott a Szakképzés Fejlesztési Terv Pályázat beadására
létrejött konzorciumhoz Sopronnal, az FV Minisztériummal közösen. A pályázat célja három éves
fejlesztési – beleértve beruházási – tervek létrehozásának elősegítése, amely fenntartók, szakképzést
folytató közoktatási intézmények, felsőfokú szakképzést folytató felsőoktatási intézmények és a gyakorlati
képzésben érdekelt gazdasági szereplők szoros együttműködésével jött létre. A benyújtott pályázat
támogatásának eredményeképpen olyan 3 éves fejlesztési terv jön létre, amitől várható a szakmai
előkészítettség minőségének javítása, valamint az EU-s hazai forrásból támogatható projektek
megvalósítása.

Metrum Alapfokú Művészetoktatási Iskola
Az intézményben évek óta mintegy 190-200 fő között mozog azoknak a 6-18 éves növendékeknek a
száma akik zeneelméletet, szólfést és hangszeres képzést sajátítanak el. A zenei alapok biztosításán, a
művészi pályára való felkészítésen túl a Metrum Alapfokú Művészetoktatási Iskola szolgáltatja a nagy
hagyományokkal bíró városi fúvószenekar utánpótlását is. Az intézményben vonós négyes működik.

A Metrum Alapfokú Művészetoktatási Iskola a városi rendezvények és ünnepségek elengedhetetlen
kísérői, de önálló intézményi szinten is évek óta rendszeresen tartanak különböző eseményekhez
kapcsolódóan koncerteket. Az elmúlt két évben a nyári szünidőben növendékei részére nagysikerű zenei
tábort szerveztek. A 2006/2007-es tanévtől térségi szinten megindul Osli, Vitnyéd települések, valamint a
Páli Szent Vince Katolikus Általános Iskola alsó tagozatainak a szólfés előkészítő oktatás.
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A művészeti intézmények központi költségvetési finanszírozása 2007. szeptember 1-jétő alapvetően
átalakul. A költségvetési hozzájárulás teljes összegére csak azok a fenntartók lesznek jogosultak, akik
kezdeményezik az intézmény minősítési eljárását és megfelelnek az előminősítési követelményeknek. A
következő évtől csak a minősített alapfokú művészetoktatási intézmény vagy a kiválóra minősített cím
jelenti a 100 %-os állami támogatást. Amennyiben ez nem valósul meg, akkor gondoskodni kell az
intézmény más formában történő működéséről.

Egyházi, magán vagy alapítványi fenntartású intézmények:
Színesítik a város közoktatási ellátását. Támogatásukra és ösztönzésükre az önkormányzatnak kiemelten
kell figyelnie és anyagi lehetőség függvényében támogatni.

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

Rábaköz Öröksége Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Az intézmény 2005-ben nagy alakuláson ment át, hiszen a Harmónia Művészeti Iskola keretében
működtek, mint kapuvári tagiskola. A Rábaköz Öröksége Közhasznú Alapítvány fenntartásában 2005.
szeptember 1-jétől kezdte meg tevékenységét az alapfokú művészetoktatási iskola. Az iskolában 280 fő
gyermek képzése folyik, ebből 150 fő kapuvári. Az intézmény Kapuváron és a kistérség településein, így
Babóton, Fertőendréden, Kisfaludon, Mihályiban vállalták a néptánc intézményes oktatását. Az iskolában
jelenleg 7 fő dolgozik, a táncoktatás mellett helyi néprajzi ismeretek oktatása is folyik. Az intézmény
költségvetése az állami normatív támogatásokból és a tanulók által befizetett térítési és tandíjakból tevődik
össze.

Vocational Academy két-tannyelvű általános alapítványi iskola
A városban a győri székhelyű alapítványi iskola először a 2005/2006-os tanévben jelent meg, amikor is a
Széchenyi István Általános Iskola Előkészítő Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálattal kötött bérleti
szerződés alapján az intézmény telephelyként biztosította az oktatás helyszínét. A 2006/2007-es tanévtől
az alapítványi iskola Kapuvár Városi Önkormányzattal kötött bérleti szerződés alapján határozott időre
2007. július 15-ig a volt házhelyi iskola épületében folyatatja oktatási tevékenységét.

Páli Szent Vince Katolikus Általános Iskola
Városunkban az általános iskolai oktatás a két önkormányzati általános iskolája mellett 1992. óta működő
a katolikus, egyházi fenntartású iskola működésével valósul meg.

Konyhák és karbantartók

Városunkban a Széchenyi István Általános Iskola Előkészítő Szakiskola és Pedagógiai
Szakszolgálat, a Király-tó Óvoda és Bölcsőde, továbbá a kórház üzemeltet konyhát, ami ellátja
valamennyi oktatási, szociális és egészségügyi intézmény közétkeztetését. Az ételszállítást
vállalkozásba adta az önkormányzat. Az ipari iskola alkalmazásában áll 3 fős karbantartói
részleg, amely valamennyi intézmény karbantartását végzi. A konyhák vállalkozásban történő
üzemeltetését illetve felülvizsgálatát a karbantartó részleg új alapokra történő helyezését
javasoljuk.

Gazdasági szervezet
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A jelenlegi intézményi struktúra keretében 9 gazdasági szervezet működik az önálló és részben önálló
(Zeneiskola) költségvetési szervek gazdasági feladatainak ellátására. A Tűzoltóság és a Kórház kivételével
javasoljuk a gazdasági szervezetek összevonását, a szolgáltató jelleg erősítését.

Ennek több megoldási lehetősége lehet:
Kincstár létrehozása, aminek hátránya, hogy új intézményt kell létrehozni
gazdasági szervezetek összevonása több központtal.

A várható átalakulás időpontját beszámoló készítését követő időpontra lehet ütemezni, ami január 1.
illetve július 1.

IX. fejezet

KÖZMŰVELŐDÉS
Rábaközi Művelődési Központ és Városi Könyvtár
A Rábaközi Művelődési Központ és Városi Könyvtár évtizedek óta Kapuvár Város meghatározó, és
egyben legnagyobb kulturális közintézménye. Alapvető célja, a város kulturális életének szervezése, a
helyi értékek feltárása, a helyi hagyományok ápolása, megőrzése, a kulturális értékek közvetítése. A
művelődési központ biztosít helyet a városi ünnepségeknek, fesztiváloknak, kiállításoknak, színházaknak,
egyéb kulturális és művészeti eseményeknek. Az intézmény még hatékonyabb működése alapvető
célkitűzésünk. Kapuvár város közművelődésében a Rábaközi Művelődési Központ koordináló szerepének
erősítése a jelenlegi ciklus során önkormányzatunk kiemelt feladata. Ebből a célból önkormányzati
ciklusunk során közművelődési és ifjúsági referenst nevezünk ki, a koordinációs és az egyéb
közművelődési feladatok ellátására. A már jól működő programok, együttesek, klubok mellett célunk,
hogy városunk és a kistérség lakossága megismerje az intézmény tevékenységét, mely mindenre nyitott
intézményi vezetéssel és személyzettel megvalósítható. Fontos, hogy azt intézmény nyitott legyen a
városban megalakuló baráti körök, civil szerveződések működéséhez. Gazdaságilag törekedni kell a
költségtakarékosságra, a jegybevételes rendezvények számát növelni kell. A művelődési házhoz tartozó
intézménynek (Mozi, Balatonakali Tábor, Öntésmajor Kultúrház) üzemeltetését továbbra is külső
működtetővel, történő megállapodással javasoljuk. A Városi Könyvtár jelenlegi működési formáját és
helyét meg kell vizsgálni, egy szervezeti átalakítás során más városi intézményhez történő kapcsolással és
egy átköltöztetéssel a jelenlegi épület hasznosítása más önkormányzati célra (lakások) javasolt.

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
- Arts Camerata Kórus
- Castrum Copu Vonósnégyes
- Versmondó Stúdió
- Majorett csoport

A 2007-2010 időszakban amatőr művészeti csoportjaink megerősödését és fejlődését kívánjuk elősegíteni.
Kapuvár Város Önkormányzata mindig támogatta a városban működő, és a város kulturális életét
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meghatározó amatőr művészeti csoportokat. Célunk, hogy a városban működő amatőr művészeti
mozgalom helyzetét felmérjük és a jelenlegi átláthatatlan helyzetet egy átfogó, és áttekinthető rendszerbe
foglaljuk. Kezdeményezzük a még nem civil szervezeti formában működő csoportok átalakulását
(egyesületi vagy alapítványi forma), és anyagi támogatással segítjük működésüket.

Civil szervezetek

Kapuvár Városában számos civil szervezet tevékenykedik, közülük a legtöbben a kultúra, művészetek, a
közművelődés és egészségügy területén. A városban működő civil szervezetek összefogása és az
önkormányzattal történő szorosabb együttműködés érdekében civil fórum megalakítását tűzzük ki célul,
melyet a területen dolgozó szakreferens koordinál. A jelenlegi civil támogatási rendszert át kell alakítani,
pályázati alap jelleggel kell a jövőben működtetni. Fontos, hogy a civil társadalom tagjai és az
önkormányzat közművelődési intézményei közösen határozzák meg Kapuvár közművelődési
koncepcióját.

Ifjúsági Információs Pont

A győri HÍD Ifjúsági Információs és Tanácsadó Irodával szorosan együttműködve, támogatásuknak
köszönhetően jött létre a Kapuvári Ifjúsági Információs Pont. Az Ifjúsági Információs Pont pályázati
támogatásból alakult meg 2006. január 2.-án, a pályázat Kapuvár Városa és a kistérség településeinek
összefogásával valósult meg. Az Ifjúsági Információs Pont üzemeltetője a Családsegítő Intézet. A jövőben
az Ifjúsági Információs Ponttal együttműködve programokat, együttműködési lehetőséget kínálunk a
fiatalok számára, meg kívánjuk nyerni az ifjúsági korosztály tagjait, hogy a városi közérdek ügyében, és
hogy az őket érintő kérdésekben működjenek együtt az önkormányzattal. Ifjúsági rendezvények,
találkozók és fórumok keretében ösztönözzük az együttműködésre városunk fiataljait. Velük közösen
kívánjuk meghatározni a város ifjúságpolitikai koncepcióját.

X. fejezet

SPORT
A városunkban zajló sporttevékenység három fő területet ölel fel:

diáksport
versenysport, utánpótlás-nevelés
szabadidősport

Diáksport
Az iskolai testnevelés feladatait a NAT és az Oktatási törvény módosításai határozzák meg.
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
tudtunk rendezni.

Versenysport, utánpótlás-nevelés
Kapuvári SE:
A KSE öt szakosztálya közül a labdarúgó- 68, a kézilabda- 35, a karate-szakosztály 15 főnek nyújt
rendszeres, versenyszerű sportolási lehetőséget.
Vasárnaponként mintegy 250-300 néző előtt zajlanak az NB III-as labdarúgócsapat meccsei.
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Új színfoltként jelentkezik városunkban a Nebuló SE, amely felvállalta a KSE utánpótlás-nevelés
feladatainak ellátását. A rövid idő alatt elért eredmények alapján a város támogatására érdemes. Az
utánpótláscsapataink 2006-ban az MLSZ-NUPI programban vettek részt.
A kézilabdacsapat a Győr-Moson-Sopron megyei bajnokságban szerepel. Városi sportcsarnok hiányában a
csapat nem tud magasabb osztályba lépni.
A karate szakosztály kiemelt feladata a tehetséges fiatalok versenyeztetése. Szinte minden országos és
nemzetközi versenyről éremmel térnek haza.
A DIAMANT művészeti torna, tánc szakosztály évek óta jelen van a városi rendezvényeken.
Színesítik, emelik az ünnepségek színvonalát. A versenyeken kiválóan szerepelnek.
Hajómodellezőink minden évben nagy sikerrel rendezik meg a Rádió-távirányítású motoros hajómodell
versenyeiket. A kapuvári versenyzők több kategóriában is itthon tartják az első helyezéseket.

Lakótelepi SE:
A Lakótelepi Sportegyesület karate szakosztálya 60 fővel működik és egy válogatott kerettaggal is
büszkélkedhet.
Az egyesület 3 szakosztályt működtet:

Kyokushin Karate és Ifjúsági Sport Szakosztály
Ovitorna és Gyermeksport Szakosztály
Kich-boksz és Szabadidősport Szakosztály

Kapuvár-Fertőszentmiklós Sakk Klub Egyesület:
Évről-évre növekszik az egyesület tagjainak a száma. Kitűnően megállják a helyüket a bajnokságokban.
Nagy hangsúlyt fektetnek az utánpótlás nevelésre. A második csapatuk serdülő és ifjúsági játékosokból
tevődik össze. A Széchenyi István Általános Iskolákban folyik az utánpótlás-nevelés.

Tekesport:
Városunkban jelenleg - üzemeltető hiányában – nincs lehetőség tekézésre. A kapuvári tekecsapatok a
csornai bajnokságban szerepelnek.
A tekepálya felújítása feltétlenül szükséges, hogy a bajnokságot megfelelő színvonalon ismét meg tudjuk
szervezni.

Bázis Sportlövész Egyesület:
Minden évben négy alkalommal tartanak minősítő lövészversenyt, melyen a Dunántúl több egyesületéből
érkeznek résztvevők (Kaposvár, Sopron, Esztergom, Tatabánya) A Bázis SE versenyzői is részt vettek
több meghívásos versenyen illetve kupán, ahol a legtöbb esetben dobogós helyezést értek el.

Kapuvári Asztalitenisz Club:
Az egyesület 2006-ban alakult, versenyzői a 2006-os évben a Sopron körzeti és megyei I. osztályú
asztalitenisz bajnokságban versenyeznek. Heti két edzésük van a Széchenyi Iskola tornatermében.
2007. januárjában színvonalas versenyt rendeztek, melyen osztrák asztaliteniszezők is indultak.

Szabadidősport
A város lakossága igényli (főleg a fiatalabb korosztály), hogy mozgáskultúrájának fejlesztése szervezett
keretek között történjen, melyet a minden évben megrendezésre kerülő sportesemények is bizonyítanak:

Sportlétesítmény-fejlesztés
A város testkultúrájának elvárások szerinti működése elképzelhetetlen megfelelő infrastruktúra nélkül. Az
elmúlt időszakban mennyiségileg megfelelő sportlétesítmény-hálózat alakult ki a városban, hiszen minden
iskolának van tornaterme, melyben az iskolai testnevelés feladatait meg lehet oldani. Sőt a teremben
űzhető sportágak is itt kapnak lehetőséget (karate, kick-boksz).
A további fejlesztésekről sem szabad azonban lemondani, a Kapuvári Sportegyesület sporttelepén
szabadidős központ létrehozása a cél, szélesebb sportágpalettát szeretnénk biztosítani a sportolni
vágyóknak életkortól függetlenül.



24

2007-2010 közötti időszakra vonatkozó elképzelések:
Az OLLÉ program keretén belül várhatóan 2007. őszére megépül a Kapuvári Sportegyesület területén egy
villanyvilágítással ellátott 20x40 m nagyságú műfüves labdarúgópálya, mely a versenysport és a
szabadidősport céljait egyaránt szolgálja. 2008. évben 2 teniszpálya és egy minigolf pálya építése
valósulhat meg a sporttelepen.
Az atlétikai pálya rugalmas műanyag borítással történő kialakítása is a tervek között szerepel.
Fontos feladat még a MEDOSZ pálya megfelelő hasznosításának megtalálása. A belső sportpályarészen a
tervek között szerepel fogathajtó pálya kialakítása, melyet a Kapuváron alakuló lovas egyesület
versenyzői használnának.

2010-2013 közötti időszakra vonatkozó elképzelések:
Egy Kapuvár nagyságrendű település sport-infrastruktúrájához elengedhetetlenül szükséges egy városi
sportcsarnok és egy fedett tanuszoda építése és üzemeltetése.

Kiemelt feladatként kell kezelni egy szabványos kézilabda pályát magába foglaló városi sportcsarnok és
egy kistérségi tanuszoda építésének koncepcióját, hogy 2013-ig elkészülhessen a városi sportcsarnok és
egy kistérségi igényeket is kielégítő fedett tanuszoda.
A sportcsarnok építése az önkormányzat anyagi helyzetére tekintettel reálisan csupán saját erőből nem
lehetséges. Mindehhez pályázati támogatások és más önkormányzatok valamint vállalkozói tőke bevonása
is szükséges.
A két létesítmény egy épületben történő elhelyezésének lehetőségét is meg kell vizsgálni.
A leendő tanuszoda biztosítaná, hogy az úszásoktatás minden kistérségben lakó fiatalnak az általános
iskolai oktatás keretén belül biztosítva legyen.

XI. fejezet

Többcélú Kistérségi Társulás
A Kapuvár székhelyű Többcélú Kistérségi Társulás 2004. november 30-án alakult meg, a statisztikai
térséghez tartozó 19 önkormányzat részvételével.

9 település - Agyagosszergény, Babót, Cirák, Gyóró, Osli, Rábakecöl, Szárföld, Veszkény és Vitnyéd –
kizárólag területfejlesztési feladatokra társult.

A közszolgáltatások közös ellátását 10 önkormányzat vállalta fel úgy mint Beled, Dénesfa, Edve,
Himod, Hövej, Kapuvár, Kisfalud, Mihályi, Vadosfa és Vásárosfalu. Ezen 10 település kötelezettséget
vállalta arra, hogy a közoktatást, egészségügyi alapellátást, a gyermekjóléti és szociális alapellátást,
továbbá a belső ellenőrzést az eddiginél hatékonyabb gazdaságosabb formában működteti.

A Társulás területén 3 óvodai és 5 iskolai intézményi társulás működik Kapuvár-Mihályi-Beled
központtal. A Pedagógiai Szakszolgáltatást Kapuvár és Beled intézményfenntartó társulásai biztosítják
összesen 13 önkormányzat területén.

A Gyermekjóléti és Családsegítő feladatokra társult intézmények szintén Kapuvár és Beled központtal a
statisztikai kistérséghez tartozó valamennyi településen biztosítják a feladatellátást. (A Beledi
Családsegítő Intézet a statisztikai térségen átnyúló további 8 településen is működik).

A központi háziorvosi ügyeletet a Kapuvári Dr. Lumniczer Sándor Kórház és Rendelőintézet látja el 26
településen átnyúlva a statisztikai térség határain.

A belső ellenőrzési feladatokkal 15 önkormányzat Kapuvár Város Polgármesteri Hivatalát bízta meg a
Társulási megállapodásban rögzített feltételekkel.
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A Tanács munkaszervezési ügyeinek intézésével Kapuvár Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalát
bízták meg. A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői állományába tartozó 4 fő munkabéréhez a Tanács
biztosít fedezetet. A Területfejlesztési ügyek intézésére munkaszerződéssel 1 vidékfejlesztési, és 1
területfejlesztési menedzsert alkalmaznak, akik felett munkáltatói jogokat a Tanács elnöke gyakorolja.
Az önkormányzatok társulásaikkal a jelenlegihez képest hatékonyabban és költségtakarékos módon oldják
meg közfeladataikat, a tagintézményi rendszer kötelezővé tételével várhatóan valamennyi település
csatlakozik a többcélú feladatellátáshoz.

XII. fejezet

KÖZIGAZGATÁS
Az Európai Unióhoz való csatlakozás és a közigazgatási reform óriási kihívás az önkormányzatok
számára. A csatlakozással a helyi joganyagok jogharmonizációja az új közigazgatási törvénnyel a korábbi
több évtizedes államigazgatási eljárási rend alakult át. A közigazgatási eljárási törvény több olyan
intézményrendszert is bevezetett, amit a korábbi eljárási törvény nem ismert.
A Polgármesteri Hivatal szervezeti struktúráját a gyorsabb információ áramlás, a hatékonyabb
közszolgáltatás biztosítása érdekében átalakítottuk. Az új struktúrához igazodó munkafolyamatok,
szabályzatok bevezetése folyamatban van.

2008-tól – legalább is az ismert kormányzati elképzelések szerint – tovább folytatódik a gyakorlat, hogy
egyes ügyköröket a gyámügyi-, építésügyi- és okmányirodai ügyeken túl a körzetközponti jegyzőkhöz
telepítik. Ennek szellemében a kistérségi körzetközponti jegyző hatáskörébe kerülhet a speciálisabb
jogszabályokat igénylő, bonyolultabb ügyek, mint például a szabálysértés, birtok és csendháborítás.

A közigazgatási reform része az e-önkormányzat megteremtése, ennek érdekében a kezdeti lépéseket a
kapuvári Polgármesteri Hivatal is megtette az elektronikus ügyintézés és az informatikai rendszer
fejlesztésével. A jogszabályi szabályok kiterjesztésével, illetve az informatikai rendszer állami fedezet
rendelkezésre bocsátásakor hivatalunk az elsők közt részt kíván venni minden elektronikusan intézhető
eljárás bevezetésében.

A közigazgatás informatikai szolgáltatások fejlesztése érdekében a város kettős célt kíván megvalósítani.
Az egyik a lakosság elektronikus úton történő tájékoztatása, bevonása a város életébe, ügyei intézésének
biztosítása. A másik a város működésének (képviselői testület, polgármesteri hivatal) elektronikussá tétele,
ami az első cél adatainak fogadására is képes. Közép távon a cél, az elektronikus ügyintézés minél
teljeskörűbb megvalósítása. Rövid távú cél, a lehetőségek feltérképezése, az anyagi és humán erőforrások
előteremtése.

Kapuvár honlapja

Jelenlegi helyzet:
Az állandó városi információk mellett az önkormányzati munka nyilvánosságát szem előtt tartva a testületi
határozatok és jegyzőkönyvek is megtekinthetőek a város honlapján. Az internet adta lehetőségeket
felhasználva törekedünk városunk népszerűsítésére. A városi rendezvényekről, eseményekről igyekszünk
a honlapon keresztül minél szélesebb körű tájékoztatást adni. Az elektronikus ügyintézés tekintetében több
ponton is előrelépés történt. A letölthető űrlapok és nyomtatványok száma 49-re bővült 3 fő területen,
szociális igazgatás, építési igazgatás és önkormányzati adózás területén.

Honlap fejlesztés:
A város honlapjának bővítésével a közigazgatási szolgáltató jelleget tovább kell erősíteni. A folyamatos

karbantartásnak és struktúrájának korszerűsítésével érdekelté kell tenni a közszereplők valamint a
lakosság megjelenését. Lehetőség szerint idegen nyelveken is elérhetővé kell tenni az állandó
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információkat. Kapuvár legszebb részein elhelyezett köztéri kamerák élőképeivel turisztikailag vonzóbbá
kell tenni a várost.

Elektronikus ügyintézés és városi portál kialakítása
A kialakítandó Internet megjelenést biztosító portál felületen elérhetővé válik az összes hivatali
ügyintézési folyamat dokumentációja, melynek alapját az ISO szabályozás dokumentációja képezi, az
ügyintézési folyamat bemenő és kimenő termékeinek, dokumentumainak listája, valamint az ügyintézés
indításához szükséges formanyomtatványok. A rendszert úgy kell megvalósítani, hogy az ügyintézésekhez
szükséges formanyomtatványok, űrlapok a portálon elektronikusan is kitölthetőek és feladhatóak
legyenek. Az elektronikus aláírás használatának megjelenésekor az űrlapok maguk lesznek az ügyindító
dokumentumok, addig azonban kinyomtatott és aláírt változatuk képezi a hivatalos ügyindító
dokumentumot azokban az esetekben, amikor a polgár személyes jelenléte illetve személyazonosságának
igazolása már az ügyintézés elindításához is szükséges. A portálon minden regisztrált lakos rendelkezik
saját területtel, amelyen keresztül hozzáférhet a korábban általa indított ügyintézési folyamatokhoz,
lekérdezheti azok állapotát, az esetleges hiányokat pótolhatja. A belső ügyintézési rendszer lehetővé teszi,
hogy az egyes ügyintézési folyamatok egyszerűsödjenek, rövidüljenek, az egyes ügyintézők terhe
csökkenjen. A rendszer, ahol lehetséges, magába integrálja a hivatalon belül használt egyéb rendszereket
oly módon, hogy mindazon információkat, amelyekkel a hivatal rendelkezik, belső úton szerezzék be az
ügyintézők, ne a lakosok feladata legyen azok benyújtása.

Térinformatika fejlesztése
Az önkormányzatnak folyamatosan szüksége van a különböző közműszolgáltatók információira.
Jelenleg ezek többnyire hagyományos papír alapú megkeresések, levelezések formájában
történik. Ez nehézkessé teszi, és nagyban növeli az ügyintézés idejét.
A térképalapú településirányítás alapjainak megteremtés pályázati támogatásból 2006-ban
megvalósult. Az önkormányzat alap térinformatikai rendszert épített ki. A rendszer további
bővítése moduláris szerkezetéből adódóan lehetséges. Elsősorban az adatbázisok feltöltésére kell
erőfeszítéseket tennünk, mint például az önkormányzati munka számos területén fontos tulajdoni
lap modul adatfeltöltése.
A térinformatikai infrastruktúra és az ezen alapuló szolgáltatások körének bővítése, a
térinformatikai alkalmazások, digitális térképek és egyéb elektronikus adatállományok beszerzése
illetve létrehozása, valamint rendszerbe szervezése az általános és szélesebb értelemben vett
városfejlesztési feladatok ellátását segíti.

Köztéri internet
A köztéri internet egy mindenki által elérhető internet szolgáltatás. Első lépésként a turisztikailag
frekventált területeken célszerű megvalósítani ezt a szolgáltatást. Helyszínként a Fő tér és a
Strandfürdő környéke merül fel. A köztéri internet célközönsége elsődlegesen a turisták és nem a
helyi lakosság. Második lépésben kiterjeszthető a szolgáltatás az egész város területére. Ezzel
minél több helyi lakos számára kívánjuk biztosítani az internetes szolgáltatások felhasználásának
ingyenes, de legalábbis olcsó lehetőségét. A célunk annak elérése, hogy a lakosság a mainál
nagyobb arányban igényelje az internetes szolgáltatások elérését, és képes is legyen azok
kihasználására.
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XIII. fejezet

ÖNKORMÁNYZATI KAPCSOLATRENDSZER
Az önkormányzat napi kapcsolatot tart fenn a rendvédelmi szervekkel, a városban működő
pénzintézetekkel, gazdálkodó egységekkel, civil szervezetekkel, társadalmi szervekkel, alapítványokkal.

Mind anyagi eszközökkel, mind a közösség érdekeit szolgáló célkitűzések erkölcsi támogatásával segíti a
civil szervezetek, egyesületek, alapítványok munkáját. Az éves költségvetésében rendszeresen irányoz elő
anyagi forrásokat ezeknek a szervezeteknek a támogatására.

Az Egészségügyi és Oktatási Bizottság 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.
A jövőben új alapokra helyeződik a társadalmi és civil szervezetek támogatása, ugyanis pályázati kiírás

alapján juthatnak önkormányzati támogatáshoz. A pályázatban meg kell jelölniük azokat a célokat,
amelyekre a támogatást kérik. Így az önkormányzatnak, illetve a pályázati elbírálást végző Egészségügyi
és Oktatási bizottságnak módja lesz rangsorolni a megjelölt célok között.
A civil szervezetek munkáját sok esetben nemcsak anyagilag, hanem a működéshez szükséges technikai
eszközök rendelkezésre bocsátásával, az adminisztráció biztosításával is segítette az önkormányzat. A
jövőben még élőbbé kell tenni a civil szervezetekkel való kapcsolatot. Kezdeményeznünk kell, hogy
rendezvényeiket, elképzeléseiket a város kultúrpolitikájával összhangban tervezzék.

Kapuvár Város Önkormányzata korábban két közalapítványt hozott létre a Kapuvár-Garta Orvosi Rendelő
Építéséért Közalapítványt és a Kapuvár Lakosainak Egészségéért Közalapítványt. 2005. áprilisában a
Közrend, Közbiztonság és Bűnmegelőzési Közalapítvány létrehozásáról döntött a testület a város
közbiztonságának növelése és a rendőrségi munka segítése céljából.

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.
Ez év elején együttműködési megállapodást kötöttünk a Babóti Polgárőr Egyesülettel is, akik vállalták,

hogy hétvégeken illetve a kapuvári városi rendezvények alkalmával ellenőrzéseket végeznek a városban a
rendbontások megelőzése érdekében. Tervezzük az együttműködés kiterjesztését további területekre is, pl
szórakozóhelyek ellenőrzése, fiatalkorúak szeszesital fogyasztásának ellenőrzése, a sok lakossági vitát
kiváltó zeneszolgáltatások hangerejének mérséklése stb.

Az önkormányzati érdekek érvényesítésére, információszerzésre a felvetett problémák hathatósabb
kezelésére fontosnak tartjuk, hogy Kapuvár Városi Önkormányzat továbbra is tagja maradjon a különféle
önkormányzati szerveződéseknek.

Tagjai vagyunk a következő szervezeteknek:
 Magyar Önkormányzatok Szövetsége
 Magyar Közigazgatási Kar
 Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége
 Kisvárosi Önkormányzatok Érdekvédelmi Szövetsége
 Győr-Moson-Sopron Megyei Területfejlesztési Tanács
 Magyar Fürdővárosok Szövetsége
 Kapuvár és Térsége Kistérség Többcélú Társulás
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A kormányzati szinten tovább nő a szerepe és kiemelt jelentőséget kapnak az önkormányzati társulások. a
Kapuvár és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás, 19 települést foglal magába. A fejlesztési elképzelések
megvalósítására, a közoktatási, szociális feladatoknak a társulás keretében történő ellátásához kedvező
finanszírozási és pályázati lehetőségek nyújtanak perspektívát.

Tovább működnek a korábban szerveződött társulások, illetve a jogszabályi rendelkezéseket figyelembe
véve számos területen célszerű társulásokat létrehozni, hiszen a pénzügyi finanszírozás feltételei
szükségessé teszik az új intézményfenntartó társulások megalakítását. Erre a Kapuvár és Térsége
Kistérség Többcélú Társulás fejezeténél részletesen kitértünk.

NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINK
Hivatalos testvérvárosunkkal, MATTERSBURG-gal továbbra sincs élő kapcsolatunk, mégsem tervezzük
a testvérvárosi szerződés felmondását, hiszen az Európai Unióba történő belépésünkkel nemzetközi
kapcsolataink kiszélesítésére kell törekednünk, elsősorban a gazdasági együttműködés szorgalmazásával.
Tervezzük, hogy megkeressük Mattersburg vezetőit és tárgyalunk az együttműködés lehetőségeiről, a
testvérvárosi kapcsolat felelevenítéséről.
Hatékony viszont PFORZHEIM várossal fennálló kapcsolatunk, több alkalommal kaptunk kórházi
segélyszállítmányokat. Az elmúlt év végén létrehoztunk egy közhasznú társaságot, amelynek feladata a
Pforzheimből érkező adományok elosztásának koordinálása, illetve bizonyos javítási munkák ellátása. A
kht. tevékenységi körének bővítését tervezzük az iskolai felszerelésekre kiterjedően is, hiszen ígéretet
kaptunk ilyen jellegű eszközök juttatására.

2003. november 11-én ANDAU-val partnertelepülési kapcsolatra vonatkozó megállapodást kötöttünk.
Egymás rendezvényeit látogatjuk és a tapasztalatokat munkánk során hasznosítjuk.
Ennek a kapcsolatnak továbbra is látjuk a létjogosultságát, és keressük a lehetőséget, hogy gazdasági
vonatkozású kapcsolatot is létesítsünk a határ menti osztrák településsel.

2004. január 10-én az erdélyi Bihar községgel is hivatalossá tettük kapcsolatunkat azáltal, hogy testvér-
települési megállapodást írtunk alá.
Delegációnk többször járt Bihar községben és ők is több alkalommal vettek részt városi
rendezvényeinken.
A kialakult kapcsolat további fenntartása a magyarság tudat érősítése érdekében is ápolandó.

Önkormányzati intézményeink korábbi külföldi kapcsolataikat továbbra is fenntartják és ápolják

Az Ipari Szakmunkásképző Iskola partnervárosa Dunaszerdahely, a Széchenyi István Általános Iskola
Kézdivásárhellyel tart fenn kapcsolatot, a Pátzay Pál Általános Iskola partnervárosa Andau.
A Felsőbüki Nagy Pál Gimnáziumnak jelenleg nincs aktív külföldi kapcsolata, de a vezetés tervei között
szerepel külföldi kapcsolatok kiépítése, amely az önkormányzat maximális támogatását élvezi.

Kapuvár, 2007. március 14.

Hámori György
polgármester


