KAPUVÁR VÁROSI
ÖNKORMÁNYZAT
GAZDASÁGI PROGRAMJA
2020-2024

Tartalomjegyzék
1.

Bevezetés....................................................................................................................................2
1.1.

Az alapstratégiák egymáshoz való viszonya...........................................................................2

1.2.

A humán koronavírus járvánnyal kapcsolatos társadalmi-gazdasági hatások ........................3

1.3.

Célok, feladatok meghatározása ..........................................................................................3

2.

Visszatekintés .............................................................................................................................4

3.

Helyzetértékelés .........................................................................................................................4
3.1.

Demográfiai adatok .............................................................................................................5

3.2.

Kapuvár város intézményrendszere, gazdasági társaságai ....................................................6

3.3.

Az önkormányzat pénzügyi eszközei ....................................................................................7

3.4.

Vállalkozások számának alakulása........................................................................................8

3.5.

Bevezetett adónemek, adómértékek, adómérték-maximumok ............................................8

3.6.

Szociális ellátások Kapuváron...............................................................................................9

3.6.1.

Társulási feladatellátás.................................................................................................9

3.6.2.

Szociális pénzbeli és természetbeni ellátások Kapuváron .............................................9

3.6.3.

Gyermekjóléti ellátások ............................................................................................. 11

3.7.

Városüzemeltetés .............................................................................................................. 11

3.8.

Az önkormányzat kapcsolatrendszere ................................................................................ 12

3.8.1.
4.

Nemzetközi kapcsolatok............................................................................................. 12

Fejlesztések és beruházások ...................................................................................................... 13
4.1.

Az Operatív Programokban szereplő pályázatok ................................................................ 14

4.1.1.

Az előző ciklushoz kapcsolódóan elindított kerül és lezárt projektek .......................... 14

4.1.2.
Az előző ciklusban elindított, de folyamatban lévő uniós forrásból megvalósuló
projektek 15

5.

6.

4.2.

Megvalósult és folyamatban lévő hazai pályázatok: ........................................................... 18

4.3.

Az Önkormányzat és a Pannon-Víz Zrt. közös fejlesztése .................................................... 19

4.4.

A Város környékén folyó nem önkormányzati fejlesztések ................................................. 20

4.5.

A 2019-2024. programidőszakra vonatkozó projekttervek ................................................. 20

Az elkövetkező négy év fejlesztési irányai .................................................................................. 21
5.1.

A helyi gazdaságfejlesztést befolyásoló külső körülmények................................................ 21

5.2.

A helyi gazdaságfejlesztést befolyásoló hazai dokumentumok ........................................... 22

5.3.

A helyi gazdaságfejlesztés irányai....................................................................................... 23

Összegzés.................................................................................................................................. 23

1

1.

Bevezetés

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 116.
§-a kötelezettségként állítja az önkormányzatok elé, hogy hosszú távú fejlesztési elképzeléseiket
stratégiai dokumentumokban fogalmazzák meg. Ezek közül is kiemelt jelentőségű a törvényben
nevesített gazdasági program, amely a stratégiai tervezés alapdokumentuma.
A stratégia olyan, egymáshoz szorosan kapcsolódó célok együttese, amely egy kitűzött időszak alatt
valósítandó meg. A stratégiai tervezés elsődlegesen arra a változásra irányul, amely során egy adott
helyzetből el kell jutni egy jövőbeni, optimálisabb állapotba. A stratégiai tervezés ugyanakkor
megpróbálja megteremteni és ellenőrzés alatt tartani a tervezés folyamatát és folyamatosságát is,
hiszen a stratégiai tervezésben minden tevékenység, minden taktikai lépés a végső célok elérését
szolgálja.
A Kapuvár Városi Önkormányzat Gazdasági Programja az Integrált Településfejlesztési Stratégia (a
továbbiakban: ITS) és a Településfejlesztési Koncepció mellett része Önkormányzatunk
alapstratégiáinak. Az alapstratégia nem egy konkrét tervezési dokumentum, hanem azon fejlesztési
tervek összessége, amelyek hosszabb távra, általános és átfogó jelleggel határoznak meg az érvényes
értékrenddel összhangban lévő fejlesztési, működési, szolgáltatási prioritásokat, elérendő célokat, a
megoldások és változások fő irányait, valamint a megvalósulás legfontosabb feltételeit.
A Gazdasági Program végrehajtásának időszakában fontos figyelemmel lenni az állami működés
egészére érvényes fejlesztési tervekre is és a meglevő egyéb, ágazati, térségi, megyei valamint
települési koncepciókra, stratégiákra.
Jelen Gazdasági Program ugyanakkor egy teljesen bizonytalan környezetben fogalmazódik meg,
amikor még nem tudjuk figyelembe venni az új koronavírus-járvány jelenleg még ismeretlen hatásait
és következményeit, vagy annak időbeliségét.
Éppen ezért úgy gondoljuk, hogy a mostani helyzet kevésbé alkalmas a mélyebb helyzetelemzésre és
az erre alapuló pontosabb tervezésre, hiszen a korábbi statisztikai adatok mind érvényüket vesztették,
a járványügyi veszélyhelyzet megszűnését követően bevezetett járványügyi készültség időszaka alatt a
tervezési viszonyai még nem egyértelműek. A tervezés bizonytalanságot erősíti, hogy 2020. augusztus
végére elérkeztünk az új típusú koronavírus-járvány második hullámának küszöbére.

1.1. Az alapstratégiák egymáshoz való viszonya
A Gazdasági Program megalkotása után szinte azonnal kezdődik az ITS és a településrendezési
eszközök, közte a Településfejlesztési Koncepció felülvizsgálata is. Így ez a három stratégiai
alapdokumentum együtt alkotja majd – képviselő-testületi jóváhagyását követően – az Önkormányzat
alapstratégiáját, a három új dokumentum érvénybe lépése pedig szükségszerűen maga után vonja a
részstratégiák felülvizsgálatát is. Mivel a Gazdasági Program megalkotása – jelenlegi rendelkezések
miatt - nem készülhet párhuzamosan az ITS és a Településfejlesztési Koncepció felülvizsgálatával, ezért
a Gazdasági Programot ezek tükrében módosítanunk szükséges lesz.
Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete még a 93/2014. (V. 29.) ÖKT. határozatban döntött
arról, hogy megkezdi egy integrált településfejlesztési stratégia kidolgozásához a szükséges
intézkedések megtételét. 2014. december 30-án a Belügyminisztérium és az Önkormányzat az
Együttműködési megállapodást kötött az ITS kidolgozására. A Képviselő-testület az ITS-t 2015.
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szeptemberében hagyta jóvá. Az elmúlt időszak változásai és a 2021-2027-es új pályázati ciklus
előkészítése miatt a dokumentum felülvizsgálata időszerűvé vált.
Az operatív programok fő irányainak kijelölésére is szolgáló Országos Fejlesztési és Területfejlesztési
Koncepciót 2020-ban fogadták el, az operatív programok elfogadása azonban 2021-re is átnyúlhat. Az
operatív programokon belül egy új, integrált területi eszközt is működtetni tervez a Kormány, melyhez
igen jelentős forrásallokáció kapcsolódhat és a térségi funkcióval rendelkező kis- és közepes városok
lennének a középpontjában. Emiatt is mihamarabb javasolt elkezdeni az ITS tervezését, hiszen az
előkészített, stratégiával alátámasztott projektek, illetve stratégiával rendelkező városok előnyt
élvezhetnek. Ennek fényében tehát az ITS felülvizsgálata az új ciklusra történő felkészülés miatt is
fontos feladat lesz 2021-ben.
Kapuvár Városi Önkormányzat a településrendezési eszközök felülvizsgálatát 2017. márciusában
megindította, az eljárás befejezésének várható időpontja 2022. évvége. A felülvizsgálat a Kapuvárt
érintő rendezési terv módosítási igények, a Kapuvárt elkerülő M85 gyorsforgalmi útnak a település
közlekedési rendszerére gyakorolt hatása, valamint a Győr-Moson-Sopron Megyei új rendezési terv
elkészülte miatt vált szükségessé.
A gazdasági program áttekinti az önkormányzati feladatokat és az azok ellátását segítő
intézményrendszer fejlesztési szükségleteit, míg célokat és az azokhoz elérő utat majd az ITS
tartalmazza.
Továbbra is úgy gondoljuk, hogy a Gazdasági Programnak és az ITS-nek azonos elképzeléseket kell
tartalmaznia.

1.2. A humán koronavírus járvánnyal kapcsolatos társadalmi-gazdasági hatások
A világjárvány által okozott gazdasági válságnak elhúzódó hatásaira kell számítani, amely tekintetben
a gazdasági elemzések bizonytalan alapokon állnak. A válságjelenségek megelőzésére a Kormányzat
gazdasági mentőcsomaggal reagált, amelyek szociális, adójogi és munkahelyvédelmi intézkedéseket
tartalmaznak.
Természetesen a védekezési feladatoknak más aspektusai is voltak. Így a Kapuvár Városi
Önkormányzatnak is szerepet kellett játszania a helyi lakosság egészségügyi védelmében, a gazdasági
hatások enyhítésében és a közszolgáltatásokat nyújtó gazdasági társaságok, valamint a fenntartásban
levő intézmények dolgozóinak és az ellátásban résztvevőknek kiemelt védelme érdekében.
A helyi védekezési feladatok érdekében és a koronavírus járvány már érzékelhető hatásai
következtében a 2020. évi költségvetési rendeletünk teljeskörű felülvizsgálata megtörtént. Első
feladatunk a közvetlen kiadáscsökkentés és a megtakarítási lehetőségek teljes önkormányzati
rendszeren belüli feltárása volt. Ezzel együtt, és ennek érdekében már régóta zajlik az adatok gyűjtése
és elemzése, valamint a költségvetési előirányzatok monitorozása és folyamatos a költségcsökkentési
lehetőségek kihasználása. Mindezen folyamatok alapján a veszélyhelyzeti védekezést követően egy
teljesen „új” költségvetési rendeletet fogadtunk el.

1.3. Célok, feladatok meghatározása
Kapuvár Városi Önkormányzat feladatának tekinti, hogy középtávú célkitűzéseit úgy határozza meg,
hogy azok csatlakozzanak a térségi, megyei elképzelésekhez, ugyanakkor biztosítsák településünk
kisvárosi jellegének megőrzését.
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Ezért elsődleges cél város intézményhálózatának zavartalan, kiegyensúlyozott működtetése,
fejlesztése.
Meghatározó célok – elsősorban a pályázati lehetőségek kihasználásával –
-

a lakosok életkörülményeinek javítása, amelybe beletartozik az élhető, emberközeli kisvárosi
környezet fenntartása;

-

a megélhetési feltételek lehetőség szerint helyben történő biztosítása;

-

a természeti-társadalmi környezetével összhangban, fenntartható módon fejlődő gazdaság
kialakulásának támogatása;

-

a földrajzi elhelyezkedésből adódó infrastrukturális és turisztikai lehetőségek mind teljesebb
körű kihasználása.

Az egyházi fenntartású intézményekkel való jó kapcsolattartást a továbbiakban is folytatni kell, hiszen
a hagyományos értelemben vett hitéleti szolgálataikon felül az oktatás területén is fontos szerepet
játszanak városunkban.

2.

Visszatekintés

A 2015-2019-es Gazdasági Program vázlatosan határozta meg fejlesztési elképzeléseinket, mivel ezzel
egyidőben már megkezdődött a 2015-2023-as időszakra készített ITS-nek az előkészítése. Ebből
adódóan a két dokumentum esetében a tervezési időszakok párhuzamosak voltak egymással. Az előző
ciklusra vonatkozó Gazdasági Program készítésekor a Képviselő-testület figyelembe vette az olyan,
akkor már aktív, létező stratégiákat, mint az Integrált Városfejlesztési Stratégia, Településfejlesztési
koncepció, Településrendezési terv, Helyi Esélyegyenlőségi Program, Környezetvédelmi Program,
Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció, az Önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási
terve.

3.

Helyzetértékelés

Kapuvár több mint 10.000 lakosú kisváros Győr-Moson-Sopron megye középső részén, a Kisalföld két
tájegységének – a Rábaköznek és a Hanság-medencének – találkozásánál. A Kis-Rába partján fekvő
településen áthalad a 85-ös főút, délről érinti majd az M85-ös számú autóút, vasútállomása a Győrt
Sopronnal összekötő vasútvonal mentén fekszik.
A település kiterjedt intézményrendszerrel rendelkezik. Az óvodai és bölcsődei nevelés a Király-tó
Óvoda és Bölcsőde biztosítja. Az intézmény óvodai egysége a városban négy telephellyel működik.
Ezzel is igyekszik a városvezetés az óvodás korú gyerekeket a szülői ház közelében tartani. Az általános
iskolai ellátást két intézmény biztosítja. Az egyik egyházi, a másik 2013. január 1-től állami fenntartású.
Az állami iskola három telephelye tovább viszi azt az elvet, miszerint a gyerekek minél tovább
maradjanak a szülői ház közelében. A továbbtanuló diákok két oktatási forma felé orientálódhatnak
településünkön. Az egyiket a korábbi Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium, amely 2019. szeptember 1-jétől
egyházi fenntartásba került és Páli Szent Vince Katolikus Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda
részeként működik tovább, a másikat a Berg Gusztáv Szakiskola és Szakképzési Centrum biztosítja. Az
idősek napközbeni ellátását idősek napközi otthonában, az ápolásra szorulókat házi segítségnyújtás
keretében látjuk el. Kórházunk európai hírű kezeléssel büszkélkedhet, ahol a kapuvári és környékbeli
érbetegek mellett az ország különböző területeiről érkezőket is ellátják. A kulturális életet a Rábaközi
Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Kiállítóhely irányítja és koordinálja, amely helyet
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biztosít a közel ötven civil szervezet működéséhez is. A város egyben járási központ is, a Polgármesteri
Hivatal és a Járási Hivatal egy épületben, a település központjában működik.

3.1. Demográfiai adatok
Kapuvár állandó lakosságszáma a KSH adatközlése alapján 2020. január 1-jén 10.014 fő, amelyből
férfiak száma 4832 fő, a nők száma pedig 5182 fő.

1. táblázat
Az állandó lakosság száma az év végén
Év

Fő

2015
2016
2017
2018
2019

10 320
10 254
10 174
10 098
10 014

Változás

99,3%
99,2%
99,2%
99,2%

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR, Önkormányzati adatok
A fenti adatokból megállapítható, hogy Kapuvár város állandó lakosainak száma folyamatosan csökken,
2015. és 2019. év között 306 fővel. Ez egyben egy fontos feladatot is állít elénk, hogy a lakosságszám
növelése érdekében még vonzóbbá tegyük városunkat.

2. táblázat
Népesség korcsoportok szerinti száma és megoszlása 2020. január 1-jén
Kor szerinti
csoportosítás

Fő

0-3
4-6
7 - 14
15 - 18
19 - 60
61 Összesen:

352
291
701
396
5.509
2.765
10.014

Megoszlása

17,4 %

55 %
27,6 %

Forrás: KSH, Önkormányzati adatok
A 2. táblázatból megállapítható, hogy az 19-60 éves korosztály az össznépesség több mint felét teszi
ki, de a 61 év felettiek aránya is magas, az össznépesség közel 1/3-a.
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3. táblázat
Születések és halálozások számának alakulása 2015-2019. években
Év
2015
2016
2017
2018
2019

Születések száma (fő)

Halálozások száma (fő)

93
85
85
87
90

113
116
116
136
150

Természetes
szaporodás (fő)
-20
-31
-31
-49
-40

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR, Önkormányzati adatok
A fenti statisztikai alapinformációk alapján Kapuváron a természetes szaporodás/fogyás mutatószáma
a vizsgált időszakban negatív, ami szintén, egyértelműen a lakosság elöregedését mutatja. Örvendetes,
hogy a születések száma 2018-ban és 2019-ben is nőtt az előző évihez képeset.

3.2. Kapuvár város intézményrendszere, gazdasági társaságai
A 2019-2024-ig tartó önkormányzati ciklusban 12 fős képviselő-testület vezeti a várost. A polgármester
munkáját 2 társadalmi megbízatású alpolgármester segíti.
A képviselő-testület önálló polgármesteri hivatalt tart fenn, emellett még két költségvetési szervet, a
Rábaközi Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Kiállítóhelyet, valamint a Király-tó Óvoda
és Bölcsődét irányít.
A Király-tó Óvoda és Bölcsőde jelenleg 7 telephelyen 15 óvodai csoporttal működik. A bölcsődei
férőhelyek száma: 38.
A 2013. január 1. napjától az állam által fenntartott megyei múzeumi szervezetek önkormányzati
fenntartásába kerültek, így a Rábaközi Muzeális Kiállítóhely feladatellátását önkormányzatunk vette át
és a Rábaközi Művelődési Központ és Városi Könyvtár intézménybe integrálta. A városközpont
rehabilitációja pályázaton sikeresen szerepeltünk, így jelenleg a művelődési központ egy felújított
épületben működik. A város és környéke kulturális életet ez az intézmény irányítja és koordinálja,
amely helyet biztosít a közel ötven civilszervezet működéséhez is.
Az egészségügyi alapellátás biztosítását Kapuvár városa az alábbiak szerint látja el:
-

háziorvosi ellátás 5 önálló háziorvosi körzetben,

-

házi gyermekorvosi ellátás 3 önálló körzetben,

-

fogorvosi alapellátás 3 vegyes körzetben és 1 iskolai fogászati körzetben,

-

alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás feladatokat külön megállapodás alapján,

-

védőnői ellátás 6 körzeti védőnő közreműködésével,

-

iskola/ifjúság orvosi ellátás minden oktatási intézményében.

Kapuvár Városi Önkormányzat az egyes közszolgáltatási feladatoknál élt a kiszervezés adta
lehetőséggel. A Kapukom Kft. végzi többek között a településüzemeltetési feladatok nagy részét, a
távhőszolgáltatást pedig a Kapuvári Hőszolgáltató Kft. látja el. A Kéz-Mű Kft. feladata a megváltozott
munkaképességű emberek foglalkoztatása. Mindhárom gazdasági társaság 100 %-os önkormányzati
tulajdonban van.
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A meghatározott feladatok gazdaságosabb eredményesebb, magasabb színvonalú ellátása érdekében
az önkormányzat társulásokban vesz részt. Nyitott Kapu-vár Térségi Szociális Szolgáltató Központ,
amely a Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás (a továbbiakban: Társulás) által
2013. július 1. óta működtetett integrált intézmény az alábbi szociális ellátási formákat nyújtja a
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján:
-

étkeztetés a szociálisan rászorultak részére,

-

házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, amely segítség az önálló életvitel
fenntartásában,

-

családsegítés,

-

közösségi ellátások keretében pszichiátriai alapellátás,

-

fogyatékosok nappali ellátása,

-

fejlesztő foglalkoztatás ellátása,

-

idősek klubja,

-

gyermekjóléti szolgáltatás.

Az önkormányzat támogató szolgálatot is biztosít a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesülettel kötött
feladat-ellátási szerződés útján.
Az általános iskolai oktatást két intézmény biztosítja, az egyik egyházi, a másik 2013. január 1-től állami
fenntartású. A továbbtanuló diákok két középiskola működik az egyik gimnáziumi oktatást biztosít, ez
az intézmény 2019. szeptember 1. napjával a Győri Egyházmegye Közfeladatokat Ellátó Szervezet
fenntartásába került és beolvadt a Páli Szent Vince Katolikus Általános Iskola és Óvoda közoktatási
intézménybe. A másik a Soproni Szakképzési Centrum Berg Gusztáv Szakközépiskolája.
Kórházunk honlapján olvasható bemutatkozás szerint a jelenleg állami fenntartású és 278 ággyal
működő Lumniczer Sándor Kórház-Rendelőintézet jogelődjét 1887-ben báró Berg Gusztáv alapította.
Európai hírű kezeléssel büszkélkedik az angiológiai rehabilitációs központ.

3.3. Az önkormányzat pénzügyi eszközei
A helyi önkormányzatok a költségvetésük alapján gazdálkodnak, finanszírozzák feladatellátásukat. Az
önkormányzati költségvetés az állami költségvetéshez a központi költségvetési forrásokon keresztül
kapcsolódik. Az Mötv. rögzíti, hogy a helyi önkormányzat feladataihoz igazodóan választja meg a
gazdálkodás formáit, pénzügyi előírások keretei között önállóan alakítja ki az érdekeltségi szabályokat.
A feladatai ellátásának feltételeit saját bevételeiből, más gazdálkodó szervektől átvett bevételekből,
valamint központi költségvetési támogatásból teremti meg.
Az önkormányzati közfeladat-ellátás a 2013. évtől megváltozott, ezzel párhuzamosan a finanszírozás
rendszere is átalakult és a forrásszabályozási rendszer helyébe az új elvek alapján működő
feladatfinanszírozási rendszer lépett. A feladatfinanszírozás lényege úgy írható le, hogy
finanszírozással kapott támogatást az önkormányzatok a kötött felhasználással csak az adott feladatra
fordíthatják. Az önként vállalt feladatok lehetősége megmarad, de ezt csak a saját bevételeik terhére
tehetik meg. A rendszerében az állam meghatározza az önkormányzati feladat ellátásának kiadási
szükségletét a működési célú bevételi lehetőségeinek figyelembevételével és ennek megfelelően
határozza meg az egyes önkormányzatok költségvetési támogatásának összegét.1
1

Mötv indoklása a 117-118. §-hoz, https://uj.jogtar.hu/#doc/db/4/id/A1100189.TVI/lr/117, A letöltés ideje: 2020. augusztus 31.
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A jogszabályi változások közül az egyik leginkább meghatározó a Magyarország gazdasági stabilitásáról
szóló 2011. évi CXCIV. törvény, amely az adósságot keletkeztető ügyeletek fogalmának és
mértékének a korábbi hitelfelvételi maximumtól eltérő meghatározásával 2012-től jelentősen
korlátozza az önkormányzatok által felvezető hitel mértékét előkészítve azt, hogy 2013-tól pedig már
nem is lehet hiánnyal tervezni az önkormányzatok költségvetését.

3.4. Vállalkozások számának alakulása
2016 és 2020 között a vállalkozások száma összességében növekedett, nagyobb gyarapodás azonban
csak az egyéni vállalkozások esetében figyelhető meg.
4. táblázat
Vállalkozások számának alakulása, db
Vállalkozás
fajtája
Gazdasági
társaságok
Egyéni
vállalkozások
ÖSSZESEN

2016.
január 1.

2017.
január 1.

2018.
január 1.

2019.
január 1.

2020.
január 1.

418

437

471

469

483

537

630

760

866

874

1335

1357

955

1067
1231
Forrás: Önkormányzati adatok

A vállalkozások gazdasági forma szerinti összetételét jogszabályi változások is befolyásolják, az egyéni
vállalkozások száma nem kis részben a KATA „vonzerejének” tudható be.

3.5. Bevezetett adónemek, adómértékek, adómérték-maximumok
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 1jétől nem változott.
5. táblázat
Bevezetett adónemek, adómértékek, adómérték-maximumok 2020. január 1-jén
Bevezetett helyi adó fajták

Az adó évi mértéke

Helyi iparűzési adó
Magánszemély kommunális
adója
Telekadó
Idegenforgalmi adó

Adóalap 2%-a

Törvényi adó mérték
maximumok
Adóalap 2 %-a

10.000 Ft / lakás

30.161,907 Ft/ adótárgy

60 Ft / m2
354,8459 Ft / m2
250 Ft / fő / éj
532,2 Ft / fő / éj
Forrás: Önkormányzati adatok

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 2015. január 1-jétől lehetővé tette a települési
önkormányzatok képviselő-testületei részére, hogy a helyi adók mellett új adónemként települési
adót, adókat is bevezethet az önkormányzat illetékességi területére. Kapuváron ilyen adó
bevezetésére nem került sor, igaz országosan is csak elenyésző azon települések száma, ahol ilyen
típusú adót vetettek ki.
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A helyi adóbevételek növelése érdekében keressük a lehetőségeket. Pl: A magánszemély kommunális
adója vonatkozásában egyik lehetőség az adó évi mértékének emelése úgy, hogy adókedvezményben
részesülne a Kapuvár város illetékességi területén lakóhellyel rendelkező magányszemély, vagy azon
adózóknál magasabb összegű adókivetés, akik több ingatlannal rendelkeznek a településen.
A helyi rendeletmódosítás során figyelembe kell venni, hogy a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény
7.§-a korlátozza az önkorkormányzat adómegállapítási jogát. A képviselő-testület az adóalap fajtáját,
az adó mértékét, a rendeleti adómentességet és adókedvezményt úgy állapíthatja, meg, hogy azok
összességükben egyaránt megfeleljenek a helyi sajátosságoknak, az önkormányzat gazdálkodási
követelményeinek és az adóalanyok széles körét érintően az adóalanyok teherviselő képességének.
Kapuvár város lakosainak száma csökkenő tendenciát mutat, a lakások száma azonban folyamatosan
növekszik. Akár adópolitikai eszközökkel is ösztönöznénk az adóalanyokat a kapuvári lakcím
létesítésére, ami hatással lenne az állami bevételek emelkedésére is.
Felvettük a kapcsolatot a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal a magánszemélyek/vállalkozások
tulajdonában lévő lakóingatlanok tartós hasznosítása, ingatlanbérbeadása ügyében. Felszólítottuk a
nem magánszemély tulajdonában lévő ingatlantulajdonosokat is, hogy közöljék a lakásaik bérlőit, az
adózói kör bővítése érdekében.

3.6. Szociális ellátások Kapuváron
Az Mötv. 87. §-a értelmében az önkormányzatok társulást alkothatnak feladatellátásuk
megszervezésére, ha az hatékonyabb és célszerűbb, mint az „egyéni” feladatellátás.

3.6.1. Társulási feladatellátás
A 3.2. pontban bemutatott működő szolgáltatások a jelentkező igényeket el tudják látni, a dolgozói
létszámot rugalmasan igazítják az ellátotti létszámhoz, figyelembe véve az elvárt maximális kapacitás
kihasználást. A Társulásnak jelenleg 21 tagja van, de 2021. január 1-jétől további 3 település
önkormányzata csatlakozik. Az intézményi társulásban végzett feladatellátás előnye Kapuvár számára
a kiegészítő normatív támogatás igénylése, amellyel javult a feladatellátás finanszírozása. Ezzel
egyidejűleg a társult települések lakói pedig hozzájuthatnak olyan szociális szolgáltatásokhoz,
amelyeket a kisebb települési önkormányzatok önerőből nem képesek nyújtani a lakosság számára.
A lakosságszámot tekintve nem kötelező a városnak működtetnie átmeneti elhelyezést nyújtó
intézményt, ennek ellenére nagy szükség lenne helyben működő időskorúak gondozóházára. Az
önkormányzat ennek érdekében már évekkel ezelőtt elkészítette a szükséges terveket és 2020.
januárjában pályázati támogatással sikerült elindítani a közbeszerzési eljárást annak érdekében, hogy
a Kapuvár, Iskola utca 27. száma alatt található volt Házhelyi Iskola épületében egy 21. századnak
megfelelő Bentlakásos Idősek Otthona épülhessen. Az épület II. fejlesztési ütemében történő
bővítésének építési engedélyezési eljárása is lezárult, építési engedéllyel rendelkezünk.

3.6.2. Szociális pénzbeli és természetbeni ellátások Kapuváron
Kapuvár Városi Önkormányzat fontosnak tartja a településen élők szociális biztonságát, a szociális
ellátások rendszere jól és hatékonyan működik, kiemelve a helyi oktatási, egészségügyi, szociális
intézmények, civil szervezetek és a lakosság együttműködését is. Figyelembe véve az önkormányzat
teherbíró képességét, lehetőségeit és a mindenkori költségvetési rendeletben meghatározott
előirányzatokat, a rászorulók, igénybevevők a továbbiakban is számíthatnak az önkormányzat
támogatására.
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A pénzbeli és természetbeni ellátásokat az önkormányzat jelenleg települési támogatás formájában
nyújtja, melynek jogosultsági feltételeit a helyi rendelet szabályozza.
A települési támogatás formái:
-

lakhatási támogatás,

-

helyi közlekedéshez nyújtott utazási kedvezmény,

-

elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás és a

-

rendkívüli települési támogatás.
3.6.2.1.

Lakhatási támogatás

A lakhatási támogatást az arra jogosultaknak legfeljebb 12 hónapra, természetbeni szociális ellátás
formájában nyújtja az önkormányzat a lakásfenntartással összefüggő rendszeres kiadások viseléséhez.
3.6.2.2.

Helyi közlekedéshez nyújtott utazási kedvezmény

A helyi közlekedéshez nyújtott utazási kedvezmény természetbeni ellátás. Az önkormányzat kérelemre
támogatást biztosít a menetrend szerinti helyi közforgalmú közlekedésben kedvezményes bérlet
igénybevételére a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló 85/2007. (IV.25.)
Korm. rendelet 1-9. §-ában, illetve a helyi rendeletben meghatározott jogosultaknak.
3.6.2.3.

Elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás

Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás pénzbeli ellátás. Az
önkormányzat, amennyiben a helyi rendeletben szabályozott jogosultsági feltételek fennállnak, az
elhunyt eltemettetéséről gondoskodó, szociálisan rászoruló kérelmére a temetés költségeihez való
hozzájárulásként támogatást biztosít.
3.6.2.4.

Rendkívüli települési támogatás

A rendkívüli települési támogatás pénzbeli és a helyi rendelet módosítását követően 2020. április 6-tól
természetbeni ellátásként tartós élelmiszer formájában is nyújtható ellátás.
Az önkormányzat a létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az
időszakosan, vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő rászorulókat gyógyszerei beszerzéséhez,
kiadásai csökkentéséhez pénzbeli támogatással, alapvető szükségleteihez való hozzájárulásként tartós
élelmiszer támogatással segíti. Méltányosságból magasabb összegű rendkívüli települési támogatás is
megállapítható annak a létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került kérelmezőnek (a
család jövedelem vizsgálatától függetlenül), aki elemi kár, tűzeset, súlyos betegség okozta
élethelyzetbe kerül, vagy rendkívüli többletkiadása jelentkezik, kárának, élethelyzetének enyhítésére.
Kapuvár Városi Önkormányzat azt a koncepciót fogalmazta meg, hogy az eddig jól és hatékonyan
működő pénzbeli és természetbeni ellátásokat a továbbiakban is biztosítani szeretné a rászorulók,
illetve az igénybevevők számára.
3.6.2.5.

Egyéb támogatások

Önkormányzatunk a kapuvári állandó lakóhellyel rendelkező, a tanulásban kiváló teljesítményt nyújtó
közép és felsőfokú oktatási intézményben tanuló anyagi megbecsülésére, kitüntetésére, további
ösztönzésére a „SEDES SAPIENTIAE” ösztöndíj pályázatot évente meghirdeti. Az elbírálásnál előnyt
jelent a város közéletében, kulturális és sport életében, a városi civil szervezetek munkájában való aktív
részvétel.
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Ezenkívül a kapuvári állandó lakóhellyel rendelkező, főiskolai és egyetemi nappali tagozaton
tanulmányokat folytató hallgatók támogatására a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázathoz is minden évben csatlakozik a kapuvári önkormányzat. E pályázat keretében a
hallgatók szociális körülményeinek figyelembe vételével születik döntés a benyújtott pályázatokról.

3.6.3. 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 felújított bölcsőde 38 férőhellyel várja a kisgyermekeket. A feladat-ellátási szerződés értelmében a
Király-tó Óvoda és Bölcsőde bölcsődei egysége a környező településekről is fogadja a bölcsődés korú
gyermekeket Agyagosszergény, Babót, Himod, Veszkény, Szárföld, Hövej, Mihályi Osli, Vitnyéd
községek közigazgatási területéről.
3.6.3.1.

Szünidei gyermekétkeztetés

Kapuvár Városi Önkormányzat kérelemre, a szociálisan rászoruló, rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesülő hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek napi egyszeri meleg
étkeztetését az évközi és nyári szünetben biztosítja. Az érintett szülők, törvényes képviselők minden
szünet előtt tájékoztatást kapnak az étkeztetés módjáról, helyszínéről. Az igények felmérésében és
benyújtásában, valamint az étkeztetés figyelemmel kísérésében a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat,
az étkeztetés biztosításában a Király-tó Óvoda és Bölcsőde Gazdasági Irodája, valamint a Kapuvár
Térségi Általános Iskola Széchenyi István tagiskolája, tálalókonyhája működik közre.

3.7. Városüzemeltetés
A város a főbb városüzemeltetési szolgáltatásokat és feladatokat az alábbiak szerint látja el:
-

A Szent Kereszt Temető üzemeltetése és fenntartása: JÓSZÍV Temetkezési Kft. Az
Önkormányzat és a JÓSZÍV Temetkezési Kft. között létrejött kegyeleti közszolgáltatási
szerződés 2021.02.01. napjáig hatályos.

-

A közvilágítás hálózat többségi tulajdonosa az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. A 20202021. évi közvilágítási és intézményi áramkereskedő a MVM Partner Zrt. jogutódja a NKM
Energia Zrt. A közvilágítási hálózat aktív elemek berendezéseinek üzemeltetéséről az E.ON
Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. gondoskodik.

-

Kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása: BM Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság

-

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

-

A KAPUKOM Kft. a következő feladatokat látja el: fizető-parkolóhelyek üzemeltetése, a város
környezet tisztaságának biztosítása, önkormányzati piac üzemeltetése és fenntartása,
parkfenntartási feladatok, közfoglalkoztatás munkaszervezési feladatok, önkormányzati
tulajdonú épületek üzemeltetése (Inkubátorház, Kerékpáros Centrum, Balatonakali tábor).

-

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

-

A települési szilárd hulladékszállítási közszolgáltatás:
Környezetvédelmi Hulladékgazdálkodási Kft..

STKH

Sopron

és

Térsége
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-

A város távhőszolgáltatását Kapuvári Hőszolgáltató Kft. biztosítja.

-

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

3.8. Az önkormányzat kapcsolatrendszere
Az önkormányzat rendszeres kapcsolatot tart fenn a gazdasági, a civil szervezetekkel, társadalmi
szervekkel, és alapítványokkal.
A Képviselő-testület a költségvetési keretösszeg erejéig dönt a városban működő kulturális és
művészeti egyesületek, alapítványok támogatásáról. A támogatásokkal kapcsolatban az önkormányzat
együttműködési megállapodásokat köt, amelyekben rögzíti azokat a feladatokat, amelyeket Kapuvár
kulturális és művészeti életének fellendítése érdekében elvár, továbbá elszámolási kötelezettséget ír
elő a támogatásban részesített szerveknek.
A civil szervezetek egyedi kérelem alapján részesülhetnek támogatásban a Képviselő-testület döntése
alapján. A civil szervezetek munkáját sok esetben nemcsak anyagilag, hanem a működéshez szükséges
technikai eszközök rendelkezésre bocsátásával, az adminisztráció biztosításával is segíti az
önkormányzat. A városban működő civil szervezetek sokszínű és színvonalas rendezvényeikkel járulnak
hozzá a város hírnevének növeléséhez. Továbbra is szorgalmaznunk kell, hogy rendezvényeiket,
elképzeléseiket a város kultúrpolitikájával összhangban tervezzék.
A közbiztonság megvalósítása érdekében a rendőrséggel folyamatosan együttműködik az
önkormányzat és minden évben anyagiakkal is támogatja munkájukat. A város közbiztonságának
javítása érdekében a rendőrség támogatását továbbra is fontosnak ítéljük meg.
Az újjáalakult Kapuvári Polgárőr Egyesület munkájával jelentősen hozzájárul a város közbiztonságához,
a rendbontások megelőzéséhez, biztosítják a rendezvények zavartalan lebonyolítását.
Az önkormányzat tagja az alábbi egyesületeknek és szervezeteknek:
-

Magyar Fürdővárosok Szövetsége

-

Magyar Önkormányzatok Szövetsége

-

Rábaköz Vidékfejlesztési Egyesület

3.8.1. Nemzetközi kapcsolatok
Az Európai Unióba történő belépésünkkel nemzetközi kapcsolatainkat kiterjesztettük. Több ország
településével kezdeményeztünk és bár a koronavírus járványveszély miatt jelenleg aktívan nem
működnek, de a jövőben is fenn kívánjuk tartani a partnerkapcsolatainkat a kétoldalú előnyök
figyelembevételével.
Testvérvárosi szerződést kötöttünk:
-

Mattersburggal és

-

Bihar községgel

Partnertelepülési kapcsolatot az alábbi településekkel létesítettünk:
-

Wallern

-

Andau

-

Oberpullendorf

-

Jesenik
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-

Nagymegyer

-

Nádszeg

-

Svistov

-

Obzor

-

Debica

-

Bad Liebenzell

-

Villaines la Juhel

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

4.

Fejlesztések és beruházások

Kapuvár város településfejlesztését nagyban meghatározzák a járási, megyei összefüggések, valamint
a tágabb térségi hatások. Legfőbb célunk, hogy a város jövőbeli fejlesztési elképzelései
kapcsolódjanak a 2014. januárjában elfogadott Nemzeti fejlesztés 2030 dokumentum és GyőrMoson-Sopron Megyei Integrált Területi Programjában is megfogalmazott releváns célkitűzésekhez,
melyek mindegyike nagyban meghatározza az uniós forrásokhoz való hozzájutást is. Ahogy már
említettük, mindezek figyelembevételével készült el 2015-ben a város településfejlesztési koncepciója
és integrált településfejlesztési stratégiája.
A fejlesztések főbb beavatkozási területei a következők:
-

a természeti erőforrásokat kihasználva országos hírű egészségügyi központtá váljon

-

növekvő ismeretségű város, bővülő programkínálattal, minőségi termál és gyógyturizmus
infrastruktúrával

-

kulturális, egészség- és aktív turizmus

-

megújuló, ügyfélbarát közintézmények

-

innovatív munkaerőpiaci eszközök, befektetés-ösztönző programok alkalmazása

-

több lábon álló gazdaság, kibővülő kapacitású Ipari Park fejlesztése

-

a belváros közterületeinek és zöldfelületeinek felújítása, hangulatos Főtér, sétányok, parkok,
játszóterek kialakítása

-

színes helyi kultúra, sokrétű sportolási és kereskedelmi-szolgáltatási kínálat kialakítása

-

az energiaellátás fejlesztése a megújuló energiák alkalmazásával

-

környezettudatosság növelése: szelektív hulladékgyűjtés, biogazdálkodás

-

biztonságos közúti fejlesztések révén csökkenő környezetterhelés

Fentiekben felsoroltak megvalósításához az alábbi uniós és saját forrásból megvalósuló pályázati
lehetőségek adódtak:
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4.1. Az Operatív Programokban szereplő pályázatok
4.1.1. Az előző ciklushoz kapcsolódóan elindított kerül és lezárt projektek
1. Helyi gazdaságfejlesztés, a felhívás kódszáma: TOP-1.1.3-15
A pályázatban önkormányzati, saját közétkeztetési célokat szolgáló fejlesztések támogatásán (iskola,
önkormányzati intézmények konyhája) belül konyha és konyhai előkészítő fejlesztéséhez kapcsolódó
infrastruktúra kialakítására, bővítésére lehetett támogatást igényelni. A pályázatban a konyha
építészeti, gépészeti és villamos felújítását, valamint eszközbeszerzést terveztünk. A projekt műszaki
átadás-átvétele 2017. szeptember 15. napján megtörtént, a záró elszámolást 2018. október 18-án az
Irányító Hatóság jóváhagyta.
2. A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények,
közszolgáltatások fejlesztésével, a felhívás kódszáma: TOP-1.4.1-15
A pályázatban Intézmény/szolgáltatás infrastrukturális fejlesztésén belül a házhelyi tagóvoda
fejlesztését valósítottuk meg a pályázati felhívás, valamint a „Nevelési-oktatási intézmények
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról” szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet
2. sz. mellékletében (1. óvoda) meghatározott követelményeknek megfelelően. Az óvoda bővítésének
sikeres műszaki átadás-átvétele 2018. szeptember 28-án megtörtént, rendelkezünk használatbavételi
engedéllyel. A projekt fizikai zárásának időpontja 2018. december 31.
3. Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések, a felhívás kódszáma: TOP-2.1.3-15
A pályázatban az alábbi utcák csapadékvíz-elvezetésének megoldását valósítottuk meg: Kapuvár Arany
János utca, Táncsics utca, Hunyadi utca, Petőfi utca, Alsómező utca déli ága. A befogadó a külső
Vámház-ér. A kivitelezés befejeződött, az üzemeltetési engedély is rendelkezésre áll. A projekt fizikai
zárásának időpontja 2019. március 31.
4. Fenntartható települési közlekedésfejlesztés, a felhívás kódszáma: TOP-3.1.1-15
A pályázatban az alábbi fejlesztések valósultak meg:

-

Kossuth Lajos utcában (Gesztenye sortól az Erzsébet királyné utcáig) a meglévő kerékpáros híd
folytatásában gyalogos-kerékpárút

-

Kossuth Lajos utcában a Pátzay iskolától a Zöldfasor utcáig a meglévő kerékpárút átépítése

-

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.

kerékpáros-gyalogos átkelőhely létesítése a Pátzay iskolánál (jelenleg csak gyalogos
átkelőhely)

A kivitelezés befejeződött, a forgalomba helyezési engedélyezési eljárás lezárult. A projekt fizikai zárása
2018. december 31.
5. Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése, a felhívás kódszáma: TOP-3.2.1-15
A pályázatban a Kapuvár, Kossuth u. 9-11. sz. (3463. és 3465. hrsz.) alatti ingatlanon lévő volt Pátzay
iskola 2 épületének felújítása valósult meg. A felújítás során a zárófödém hőszigetelése, a volt
zeneiskola épületén a külső nyílászárók cseréje, a központi épület külső nyílászáróinak cseréje történt
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meg. Új gázkazán került beszerzésre és a főépületre 136 db napelem került elhelyezésre. A kivitelezés
2018. december 14-én sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult. A projekt fizikai zárása 2019.
szeptember 30.
6. Önkormányzatok által vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő, megújuló energiaforrások
kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása, komplex fejlesztési programok keretében,
a felhívás kódszáma: TOP-3.2.2-15
Napelemeket helyeztünk el a Király-tó Óvoda és Bölcsőde lakótelepi és gartai óvoda épületén, a
Kapuvári Térségi Általános Iskola Ifjúság utcai épületén és a Berg Gusztáv Szakiskola épületén. A sikeres
műszaki átadás-átvétel 2018. november 8-án megtörtént. A projekt fizikai zárása 2019. március 31.
7. Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése, a felhívás kódszáma: TOP-4.1.1-15
A pályázatban a lakótelepi, V. sz. körzetet ellátó háziorvosi rendelő fejlesztését valósítottuk meg.
Akadálymentesítés, új lapostető hő- és csapadékvíz szigetelés készült, a régi belső ajtókat új
akadálymentesekre cseréltük, új épületgépészet és a villanyszerelés energiatakarékos, korszerű
módon került kialakításra, a homlokzatok hőszigetelése megoldódott, valamint orvosi eszközöket
szereztünk be, amik a lakosság jobb színvonalon történő ellátását teszik lehetővé. A személygépkocsi
parkoló az ingatlan előtti közterületen került kialakításra, ahol egy akadálymentes parkoló is készült.
A sikeres műszaki átadás-átvételre 2018. november 30-án került sor. A projekt fizikai zárása 2019.
április 1.
8. Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése, a felhívás kódszáma:
TOP-4.2.1-15
A pályázatban Nyitott Kapu-vár Térségi Szociális Szolgáltató Központ fejlesztését valósítottuk meg: a
9330 Kapuvár, Zöldfasor u. 15. hsz. (3432. hrsz.) alatt lévő épület építészeti, épületgépészeti és
épületvillamossági felújítása, akadálymentesítése történt meg (külső nyílászáró csere, külső
homlokzati szigetelés, új padlószerkezet, ingatlanon belül parkoló kialakítása, melléképület
adományraktárrá alakítása). A pályázatban egy mikrobusz is beszerzésre került, amelyet az intézmény
több szolgáltatáshoz is fel tud használni: étkeztetés, közösségi pszichiátriai ellátás, fogyatékos és
idősellátás, család-és gyermekjóléti szolgálat. A sikeres műszaki átadás-átvételre 2018. november 27én került sor. A projekt fizikai zárása 2019. március 31.

4.1.2. Az előző ciklusban elindított, de folyamatban lévő uniós forrásból megvalósuló
projektek
1. Ipari parkok, iparterületek fejlesztése, a felhívás kódszáma: TOP-1.1.1-16
Kapuvár Városi Önkormányzat pályázatot nyújtott be a Terület- és Településfejlesztési Operatív
Program keretében TOP-1.1.1-16 Felhívás ipari parkok, iparterületek fejlesztése témakörben a 9330
Kapuvár, Ipartelepi út 30. sz. (4361/6. hrsz.) alatti ingatlanon szolgáltatóház kialakítására. A pályázat
megvalósítására a támogatási szerződést követően 36 hónap áll rendelkezésre. A kivitelezés költsége
indikatív árajánlat alapján lényegesen meghaladta a rendelkezésre álló összeget, ezért a műszaki
tartalom átdolgozása megtörtént. Közbeszerzés lefolytatásával kiválasztásra került a kivitelező. A
kivitelezés várható befejezésére 2020. október 31. A projekt fizikai zárására 2021. március 31-én
kerülhet sor.
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2. Inkubátorházak fejlesztése, a felhívás kódszáma: TOP-1.1.2-16
A pályázatban a 9330 Kapuvár, Ipartelepi út 32. sz. alatt található meglévő inkubátorházunk bővítését
valósítjuk meg: Az 1. emeleten található, jelenleg mintegy 94 m2 szerkezetkész tartalékterület
beépítése megtörtént, továbbá az akadálymentesítéshez szükséges lift létesítése, valamint
eszközbeszerzés (berendezés, infokommunikációs eszközök) is megvalósult. A pályázat
megvalósítására a támogatási szerződést követően 36 hónap áll rendelkezésre. A kivitelezés 2020.
május 17-én befejeződött. A projekt fizikai zárásása 2020. szeptember 28-án kerülhet sor.
3. Barnamezős területek rehabilitációja, a felhívás kódszáma: TOP-2.1.1-16
Kapuvár Városi Önkormányzat sikeres pályázatot nyújtott be a Terület- és Településfejlesztési Operatív
Program keretében a TOP-2.1.1-16 Barnamezős területek rehabilitációja című pályázati felhívásra. A
Kapuvár, 1387/2. hrsz. alatti ingatlanon mintegy 2,6 ha nagyságú terület áll rendelkezésre parkosításra,
ahol helyet kapna többek között játszótér, füves sportpálya, futópálya közvilágítással,
öntözőrendszerrel. Szeretnénk továbbá egy ún. multifunkciós épületet felépíteni, ami különböző
sporttevékenységek kiszolgálásához (pl. torna) biztosítana teret. A pályázat megvalósítási határideje:
a támogatási szerződés 2018. július 26-án lépett hatályba. Az építési tevékenységre vonatkozóan a
zöldterület fejlesztés, valamint az út és parkolóépítés tekintetében sikeres eljárásokat folytatunk le, a
vállalkozási szerződések megkötésre kerültek. A multiház épületével kapcsolatban új tervek készítése
szükséges a megnövekedett beruházási értékek miatt, ennek tervei készülnek, ezt követően kerülhet
sor új közbeszerzés kiírására. A projekt fizikai zárására előre láthatólag 2022. júniusában kerülhet sor.
4. A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok, a felhívás
kódszáma: TOP-5.2.1-15
A 2015. évben elfogadott ITS-ben a KSH adatai alapján szegregált és szegregációval veszélyeztetett
területek kerültek kijelölésre. Azon települések esetében, amelyek területén található szegregált és
szegregációval veszélyeztetett terület is, ott először a szegregált terület rehabilitációját szükséges
biztosítani. Ezt követően valósulhat meg a szegregációval veszélyeztetett területek rehabilitációja. A
pályázatban az alábbi tevékenységeket valósítjuk meg:
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 tevékenysége;
d) szociális munkások szupervíziója.
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 pályázat megvalósításának határideje 2020. szeptember 29.
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5. A helyi identitás és kohézió erősítése, a felhívás kódszáma: TOP-5.3.1-16
A pályázat témája: Kapuvár Városi Önkormányzat célul tűzte ki a helyi közösség fejlesztését. A tervezett
programok célja a helyi identitás és kohézió erősítése érdekében közösségfejlesztő feladatok
megvalósítása. A tervezett projekt megvalósításával hozzájárul a település közösségi kezdeményezőés cselekvőképességének fejlesztése cél eléréséhez. A pályázat megvalósítása folyamatban van, 2019ben négy nagyrendezvény, egy mezőkövesdi és egy lengyel tanulmányút került lebonyolításra. A
pályázat keretében 2018. decemberében elfogadásra került a Helyi Esélyegyenlőségi Terv is, melynek
megléte több későbbi pályázat beadásánál is fontos lesz. A projekt zárásának határideje 2022. május
29.
6. Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése, a felhívás kódszáma: TOP-1.4.1-19
A pályázat keretében a Király-Tó Óvoda és Bölcsőde épületének fejlesztését tervezzük: a 9330 Kapuvár,
Arany János u. 10/a. szám alatt meglévő épülethez kapcsolódó új szárnyrészben építészeti,
épületgépészeti és épületvillamossági, valamint akadálymentesítési munkákra kerül sor. A projekt
megvalósítása során egy bölcsődei csoportszoba kerül kialakításra, amely összesen 14 fő bölcsődés
korú gyermek elhelyezését teszi lehetővé. A pályázat megvalósítására a támogatási szerződést
követően 36 hónap áll rendelkezésre. 2019. október 7-én megérkezett a pályázat támogatásáról szóló
döntés, A Támogatási Szerződés aláírásra került. A kiviteli tervek készítése van folyamatban. A projekt
fizikai zárására 2022. szeptemberében kerülhet sor.
7. Közösségi tér létrehozása, a felhívás kódszáma: TOP-7.1.1.-16-H-110-1.1
Kapuvár Városi Önkormányzat pályázatot nyújtott be a Terület- és Településfejlesztési Operatív
Program keretében TOP-7.1.1-16-H-110-1.1 Közösségi tér létrehozása című pályázati felhívásra.
A pályázatban a korábban ÉDÁSZ telephelyként funkcionáló, 9330 Kapuvár Győri út 8. hrsz.: 1379/3
ingatlan felújítását, az ingatlan helyi rendezvények, közösségi tevékenységek, fórumok megtartására
alkalmas helyszínné történő kialakítását tervezzük. A felújítás során megújulna a külső homlokzat,
valamint a belső felújítás során az elavult, használaton kívüli vizes blokk, továbbá a helységek
átrendezése valósulna meg.
A pályázat megvalósítására a támogatói okirat hatályba lépését követően 24 hónap áll rendelkezésre.
A pályázat elbírálása folyamatban van.
8. Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek, a felhívás
kódszáma: EFOP-1.5.3-16
A pályázat benyújtása - kötelező előírása alapján - konzorciumban történt meg. A konzorcium tagjai:
Kapuvár Városi Önkormányzat, Hövej, Osli, Szárföld, Veszkény és Vitnyéd települések önkormányzatai.
A konzorcium vezetője: Kapuvár Városi Önkormányzat. A pályázatban rendezvények, programok,
képzések szervezése mellett lehetőség volt 5% erejéig nem építési engedélyköteles tevékenység
megvalósítására és szintén 5% erejéig eszközbeszerzésre. A megvalósítás időszaka 2018. július 1-től
2020. október 29-ig tart.
A projekt célja:
·

A területi különbségek csökkentése, a humán közszolgáltatások tekintetében

·

A társadalmi felzárkózás folyamatának, a minőségi közszolgáltatásokhoz való hozzáférésnek a
javítása
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·

A hátrányos helyzetű társadalmi csoportok felzárkóztatása

·

A hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatóságának javításával a munkaerőpiaci
helyzetük erősítéséhez való hozzájárulás

·

Az egyes közszolgáltatások minőségének és hatékonyságának fejlesztése.

9. Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás, a
felhívás kódszáma: KEHOP-1.2.1.
A pályázat témája: Helyi klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő
szemléletformálás Kapuváron. A program megvalósításának időtávja maximum 24 hónap.
A Támogatói Okirat 2019. október 15-én aláírásra került. A projekt keretében elkészítésre került a
város klímastratégiája, melynek elfogadására 2020. őszén kerülhet sor városi szinten. A projektben a
környezetvédelemhez kapcsolódóan szemléletformáló programok lebonyolítására is sor kerül 20202021-ben. A Projekt fizikai befejezésének tervezett ideje: 2021.szeptember.

4.2. Megvalósult és folyamatban lévő hazai pályázatok:
1. 2019. évi önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása
Kapuvár Városi Önkormányzat „2019. évi Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
támogatása” kiírt pályázati konstrukció, „Belterületi utak, járdák, hidak felújítása” alcél keretében
Kapuvár, Zrínyi utca útburkolat (EBR 405 102) felújítását tervezte. A pályázat támogatást nyert. A
pályázatban a meglévő útburkolat felújítás megtörtént, a sikeres műszaki átadás-átvételre 2020. július
22-én került sor.
2. Bentlakásos Idősek Otthona:
A Belügyminisztérium az egyes kisvárosi települések fejlesztési feladatainak támogatásáról szóló
1480/2019. (VIII.01.) Korm. határozat alapján 2019. 08. 16. napján támogatásban részesítette Kapuvár
Városi Önkormányzatot. A támogatás értelmében a Kapuvár, Iskola utca 27. szám alatt található volt
házhelyi iskola épületének átalakításával egy 21. századi minőségnek is megfelelő bentlakásos idősek
otthona kerül kialakításra. A sikeres közbeszerzési eljárás lefolytatását követően a Vállalkozási
szerződés aláírásra került. A kivitelezés várható befejezése 2020. október 31. A projekt fizikai zárására
2020. december 31-én kerülhet sor.
3. Széchenyi utca útfelújítás
A 2019. évi fejlesztési és működési támogatása cím 3. Kapuvár város infrastrukturális beruházásainak
támogatása alcím elnevezésű előirányzat” keretében, a Kapuvár, Széchenyi utca (vasúti átjáró - Kis
Rába folyó közötti szakasz) a 2748 és 2752 hrsz-ú ingatlanokon útfelújítás tárgyában nyert támogatást.
A Támogatói Okiratot 2020. 02. 20-án írtuk alá. A kivitelezés tárgyában lefolytatott sikeres
közbeszerzési eljárást követően a Vállalkozási szerződés aláírásra került. A kivitelezés várható
befejezésére 2020. decemberében kerülhet sor. A beruházás során az útszakasz felújításán kívül a KisRába folyó feletti híd is megújul. A beruházás azért is fontos, mivel az elkészülő M85-ös út egyik
rávezető útjaként fog funkcionálni a jövőben ez az útszakasz.
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4. MKSZ Tornaterem-felújítási Program – kültéri kézilabdapálya felújítása:
A Torony téren található a korszerűsítésre szoruló bitumenes kézilabdapálya, a lakótelepi városrész
szívében. A kézilabdapálya állaga az utóbbi 40 évben elhanyagolttá vált, ugyanis – karbantartást kivéve
– komolyabb felújításra nem került sor. A leromlott állapot miatt a kézilabdapálya kihasználtsága
minimális. A Kapuvári Kézilabda és Szabadidősport Egyesület csak edzésekre használja a szintén
önkormányzati tulajdonban álló sportcsarnokot, mivel nem rendelkezik szabványos méretű
kézilabdapályával. A kültéri kézilabdapálya felújítása elősegíti a tanórák keretén belül és azon kívül a
diák- és utánpótlás sport, valamint az óvodai és iskolai szabadidősport megvalósulását. A jelen
Felújítási Program keretében lehetőség nyílik ennek megoldására. A felújításról szóló megállapodás
2020. július 2-án aláírásra került a Magyar Kézilabda Szövetséggel. A kivitelezési munkákra 180 nap áll
rendelkezésre, mely a munkaterület átadásától indul.
5. Könyvtár-felújítási pályázat:
A kultúráért felelős államtitkárság döntése alapján támogatást kapott Önkormányzatunk a városi
könyvtár fejlesztésére. A felújítási munkák az alábbiakat érintik: nyílászárócsere, a vizesblokk komplett
felújítása, villamoshálózat felújítási munkák és festés. A kivitelezés 2020. május 30-ánl befejeződött. A
pályázat elszámolására 2020. augusztusában került sor.
6. Ovi-Sport Pálya program:
Az Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány minden évben meghirdette pályázatát Ovi-Sport Pálya építésére,
eszközkészlet beszerzésre, szakemberképzésre, rendezvényszervezésre. A Király-tó Óvoda Bölcsőde
tagóvodái közül az elmúlt években az Arany János utcai-, Gartai-, és Házhelyi tagóvodákban már
elkészültek a pályák, a Lakótelepi tagóvoda esetében bírálat alatt van a pályázatunk. A műfüves pálya
standard mérete 6 x 12 méter. Komplex jellege alkalmassá teszi kézilabdázásra, futballozásra,
kosárlabdázásra, röplabdázásra és teniszezésre, lábteniszre, tollaslabdázásra, eséstan oktatásra,
valamint ügyességi játékok gyakorlására egyaránt. Az Ovi-Sport Pályák palánkkal körülkerítve, hálóval
lefedve készült.
7. Muzeális intézmények szakmai támogatása:
2019-ben a Kubinyi Ágoston Programban is sikeresen szerepeltünk a Rábaközi Művelődési Központ,
Városi Könyvtár és Muzeális Kiállítóhely vizesblokkjának felújítása. A projekt keretében a múzeum
épületében található vizesblokk került felújításra. A kivitelezési munkák befejeződtek, a projekt
zárására 2020. december 31-én kerül sor.
8. 2020. évi önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása:
Kapuvár Városi Önkormányzat a „2020. évi Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
támogatása” kiírt pályázati konstrukció, „Belterületi utak, járdák, hidak felújítása” alcélja keretében
Kapuvár, Felsőmező utca útburkolat felújítását tervezi. A pályázatot benyújtottuk, elbírálása várhatóan
2020. őszén lesz.

4.3. Az Önkormányzat és a Pannon-Víz Zrt. közös fejlesztése
A Kapuvár észak-keleti határában az Osli út mentén található a szennyvíztisztító telep. A Pannon-Víz
Zrt. beruházásában a szennyvíztisztító telepen sor került az iszaprothasztó tornyok felújítására. A
szennyvíztelepén további jelentős fejlesztés zajlik, gázmotort telepítenek. A szennyvíz-rothasztás során
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keletkező biogáz hasznosítására irányul a fejlesztés. A telepen 2013-ban jelentős felújítás zajlott, mely
során a szennyvíziszap-rothasztási rendszert is fejlesztették, akkor azonban a termelődő biogáz
hasznosítására alkalmas gázmotor beszerzése elmaradt. A 2020. évben az Innovációs és Technológiai
Minisztérium vízi közművek energiahatékonyságának fejlesztésére kiírt pályázaton a tulajdonos
Kapuvár városi Önkormányzattal karöltve, sikeresen vett részt a Pannon Víz Zrt., így ötven százalékos
önrész mellett be tudják szerezni a gázmotort. A kiépítendő rendszer fő eleme egy 80 kilowatt
teljesítményű, a termelődő biogázt hasznosító motor, mely elektromos áramot termel. Az így
előállított áram mennyisége a szennyvíztelep energiaigényének több mint felét biztosítja, jelentős
megtakarítást eredményezve.

4.4. A Város környékén folyó nem önkormányzati fejlesztések
1.

2020. december végéig elkészül a Csorna-Sopron közötti M85 jelű gyorsforgalmi út.

2.

A GYSEV Zrt. beruházásában napirenden van a Győr – Sopron – országhatár közötti 8. számú
vasútvonal kétvágányúsítása, fejlesztése, korszerűsítése. A beruházás környezetvédelmi – és
működési engedéllyel bír.

3.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. beruházásában 2019. évben sor került a Kapuvár-Beled-Celldömölk
közötti 8611. számú út Kapuvár belterület Kossuth L. utca – Rákóczi F. utca 0+000 – 1+816 km
szelvények közötti burkolat felújítására.

4.

2020. évben megvalósult a Kapuvár, 85. sz. főút 42+760 km szelvény Berg Gusztáv utcai
csomópontjában a jelzőlámpás forgalom irányítás.

5.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. beruházásában a Kapuvár, 8514 számú közút Osli út – Veszkényi út
– Kertész utca közötti szakaszának burkolat felújítására a 2020-2021. években sor kerül.

6.

A 2017-2020. évekhez kapcsolódóan hazai és uniós forrásból finanszírozott, helyi- és országos
közúthálózaton történő fejlesztési és felújítási munkák keretén belül a 8529 jelű közút 1+165 –
4+365 km szelvények közötti szakasz felújítására 2020. évben sor kerül.

4.5. A 2019-2024. programidőszakra vonatkozó projekttervek
1. A strandfürdő fejlesztése a 2020. év folyamán elindulhat a tan- és pancsolómedencék felújításával.
A következő években az úszómedence, valamint a termálmedence felújítása is szükséges lesz, így
ezen fejlesztések megvalósításához szükséges forráskereséssel ebben a programozási időszakban
számolni kell.
2. A Bentlakásos Idősek Otthona II. ütemének megvalósítása is ezen időszakra esik. Az elérni kívánt
cél, hogy 40 fő elhelyezése megoldhatóvá váljon egy új épületrész megépítésével.
3. Az út-és járdafelújítások eredménye a megújított felületeken egyenletesen és biztonságosabb
feltételek között bonyolódó forgalom, a munkahelyeket biztosító üzemek és turisztikailag érzékeny
területek gondtalan megközelítése. Ennek érdekében az elkövetkező években is számítunk hazai
forrásra az útfelújítások folytatása érdekében.
4. A klímastratégiában megfogalmazott intézkedések értelmében az energiahatékonyságra való
törekvés és a környezettudatos fejlesztések megvalósítása fontos szerepet fog játszani a
következő ciklusban kiírásra kerülő projekteknél is.
5. Városunk bekerült a „Tisztítsuk meg az Országot!” programba, melynek keretében Kapuvár
mintaprojektként szerepel. A projekt elsődleges célja az elmúlt évtizedekben felhalmozódott, a
közterületen fellelhető illegálisan lerakott, elhagyott hulladék több ütemben történő
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felszámolásának elősegítése, valamint keletkezésének megelőzése. Ezen program nagymértékben
hozzájárulhat a fenntartható környezettudatos fejlődés alakításához, a szemléletformáló
programok megvalósulásához.
6. Az okos közlekedés feltételeinek kialakítása, ami mindig a legjobb, leggyorsabb és
legbiztonságosabb választást kínálja a közlekedőknek ugyancsak fontos szempont lesz a jövőben.
Ennek első lépéseként a volt Húsgyári területen megvalósuló zöldterületfejlesztés részeként
elhelyezésre kerül elektromos töltőoszlop is, az elektromos autók szélesebb körben való
megjelenése miatt.
7. A jövőbeli döntéshozataloknál kiemelt szempontként kezelendő, hogy a döntés a település helyi
gazdasági élénkítését szolgálja. Minden lehetséges eszközzel segíteni kell a gazdaság élénkítését
célzó beruházásokat, munkahelyek létesítését, megtartását.

5.

Az elkövetkező négy év fejlesztési irányai

Kapuvár Városi Önkormányzat Gazdasági Programjának és stratégiáinak meghatározásánál nyomon
kell követni és figyelembe kell venni a nemzetközi és hazai szakpolitikai folyamatokat. Az előrelátó és
megalapozott döntések meghozatalához szükséges megismerni a környezetünkben zajló gazdasági-,
társadalmi, területi-térségi és környezeti elképzeléseket. A fentiek érdekében egyrészt meg kell
vizsgálni az Európai Unió gazdaságpolitikáját és annak irányait, valamint ismerni kell azon hazai
dokumentumokat is, melyek a helyi gazdaságfejlesztés irányait befolyásolják.

5.1. A helyi gazdaságfejlesztést befolyásoló külső körülmények
Az Európai Uniós támogatásokból Kapuvár városa az előző ciklusban kiválóan profitált, amelyet a
gazdasági program megvalósult programjai között bemutatunk.
Jelen Gazdasági Program 2020 – 2024 közötti és azon túl mutató elképzeléseket mutatja be, amelyet
megvalósítása több forrásra koncentrál. Egyrészt az uniós pályázatokra, továbbá hazai, kormányzati
támogatásra, harmadrészt az önkormányzat saját bevételeire.
Az Európai Unió kohéziós és regionális fejlesztés politikája a 2021 – 2027 közötti időszakra az alábbi,
öt fő célkitűzést fogalmazta meg:2

2

-

Intelligensebb Európa: az innováción, a digitalizáción, a gazdasági átalakuláson és a
kisvállalkozásoknak nyújtott támogatáson keresztül. Az önkormányzat egyes ágazatain belül
(közlekedés, közvilágítás, hivatali ügyintézés stb.) olyan rendszereket kell kidolgozni, amelyek
digitalizáción (mobil kommunikáció, ASP kiterjesztése, e-ügyintézés, elektronikus befizetés
stb.) alapulnak.

-

Zöldebb, karbonmentes Európa: a Párizsi Megállapodás végrehajtásával, valamint az
energiaügyi átállásba, a megújuló energiaforrásokba és az éghajlatváltozás elleni küzdelembe
való befektetéssel. Azaz az ökológiailag fenntartható energetikai megoldásokat támogatják
továbbra.

-

Jobban összekapcsolódó Európa: a stratégiai szállítási és digitális hálózatokkal. Bonyhád, mint
járásszékhely számára egyrészt figyelemmel kell lennie mikro (járási környezetére), másrészt
bekapcsolódik a megyei, országos színtérbe is, és a határon átnyúló kapcsolatai is
számottevőek.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hu/MEMO_18_3866, A letöltés ideje: 2020. szeptemebr 2.
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-

Szociálisabb Európa: a szociális jogok európai pillérének megvalósításával, valamint a minőségi
foglalkoztatás, az oktatás, a készségek, a társadalmi befogadás és az egészségügyi ellátáshoz
való egyenlő hozzáférés támogatásával.

-

A polgáraihoz közelebb álló Európa: a helyileg irányított növekedési stratégiák és a
fenntartható városfejlesztés Unió-szerte való támogatása révén, azaz a polgárok bevonása,
véleményének kikérése nagyobb hangsúlyt kap, mint eddig. A város lakosságát a fejlesztési
elképzelésekbe be kell vonni, a beruházások társadalmasítására nagyobb hangsúlyt kell
fektetni.

A regionális fejlesztési beruházások erőteljesen az 1. és 2. célkitűzésre helyezik majd a hangsúlyt. Az
ERFA és a Kohéziós Alap erőforrásainak 65 %–85 %-át e prioritásokra allokálják, a (tagállamok) relatív
gazdagság(á)tól függően. A kohéziós politika továbbra is minden régióban végrehajt beruházásokat,
még mindig 3 kategória alapján (kevésbé fejlett, átmeneti, fejlettebb). A kohéziós politika városi
dimenziója megerősödik: az ERFA 6%-át fenntartható városfejlesztésre fordítják, emellett pedig elindul
az Európai Városfejlesztési Kezdeményezés, amely a városi hatóságok új hálózat- és kapacitásépítési
programja.

5.2. A helyi gazdaságfejlesztést befolyásoló hazai dokumentumok
A Nemzeti Fejlesztés 2030 – Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (a továbbiakban:
OFTK) megfogalmazza azon alapelveket és stratégiai célkitűzéseket, amelyeket a jogalkotásban és a
szakpolitikai stratégia- és programalkotásban folyamatosan érvényre kell juttatni.
Az OFTK négy hosszú táv célt fogalmaz meg, mely a társadalom és gazdaság egészének szól:
-

értékteremtő, foglalkoztatást biztosító gazdasági fejlődés,

-

népesedési fordulat, egészséges és megújuló társadalom,

-

természeti erőforrásaink fenntartható használata, értékeink megőrzése és környezetünk
védelme,

-

térségi potenciálokra alapozott, fenntartható térszerkezet.

Az átfogó célok megvalósulása érdekében az Országgyűlés meghatározta az OFTK tizenhárom
specifikus célkitűzését is.3
A Kormány 2015-ben indította el Modern Városok Programját, ahol 4000 milliárd forintból 23 – vidéki
nagyvárosi - település valósíthatja meg elképzeléseit gazdasági, ipari, egészségügyi, oktatási, kulturális,
sport és egyéb fejlesztések területén. A 2018-as önkormányzati választások előtt hirdették meg a a
Magyar Falu Programot, mely az 5000 alatti településeknek szól. A Települési Önkormányzatok
Országos Szövetsége (TÖOSZ) és a Modern Települések Fejlesztésért felelős kormánybiztos 2018. július
18-tól dolgozik azon, hogy az 5.000 fő feletti és 20.000 fő alatti települések számára dolgozzanak ki
programokat az előző két, sikeres program mintájára „Magyar Kisvárosok Program” címmel. A
program elkészítésébe a TÖOSZ 2020. januárjában az érintett települések vezetőivel
munkacsoportokat és almunkacsoportokat hozott létre tématerületenként: lakhatás, közlekedés,
megélhetés, versenyképesség, infrastruktúra, településkép, szociális és egészségügy, oktatás és sport,
közigazgatás és kultúra, helyi adottságok, okosvárosok.4
3
4

L.d bővebben: 1/2014. (I. 3.) OGY határozat a Nemzeti Fejlesztés 2030 - Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióról
http://xn--tosz-5qa.hu/news/482/136/Felhivas-kisvarosi-munkacsoportban-valo-reszvetelre/, A letöltés ideje: 2020. szeptemebr 2.
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5.3. A helyi gazdaságfejlesztés irányai
A célok és feladatok deklarálása, illetve a helyzetértékelés a tervezett intézkedéseket és fejlesztési
prioritásokat meghatározza. Ezen túl a 2021-2027 közötti uniós ciklusban a legfontosabb
megvalósításra váró konkrét célok, beavatkozási területek:

6.

-

strandfürdő-fejlesztés (turisztika),

-

szénsav-gázas kezelés (gyógyturizmus),

-

ipari park bővítése,

-

középületek energetikai racionalizálása,

-

kerékpárutak fejlesztése,

-

városi sportcsarnok építés,

-

tanuszoda építése.

Összegzés

Kapuvár Városi Önkormányzat sikeresen elindult egy fenntartható, tudatos gazdálkodás útján, és a
döntések meghozatalánál ezt az évek során szem előtt is tartotta. Önkormányzatunk az elmúlt ciklus
kiegyensúlyozott gazdálkodásának köszönhetően stabil pénzügyi és gazdasági alapot teremtett jelen
Gazdasági Program megvalósításához.
A dokumentumban található célok megvalósulása a források rendelkezésre állásának tükrében
valósulhatnak meg. A város arculatát meghatározó városkép, a szolgáltatások színvonala és a
rendezvények minősége egyaránt meghatározza az itt élők életminőségét és az ide látogatók
véleményét. Éppen ezért a városüzemeltetés, a közszolgáltatások színvonala, az oktatás és a sport
éppolyan fontos feladat és cél, mint a gazdaság fejlesztése.
A Gazdasági Program tervezésekor az Európai Uniós források felosztását nem ismerjük. A 2020-as új
koronavírus-járvány mindannyiunk életében nyomot hagy. Ahogy a bevezetőben írtuk, a járvány
gazdasági hatásait még nem ismerjük, de valószínűsíthető, hogy az iparűzési adó mértékét negatív
irányban befolyásolja, így a bevételcsökkenés több éves kihatása prognosztizálható. Az adóbevétel
mértékének bizonytalansága magával hozza a fejlesztések megvalósulásának bizonytalanságát is. A
Képviselő-testület és a városvezetés feladata azonban az, hogy ebben a helyzetben is minden forrást
megragadjon a város fejlődése érdekében.
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