Közmeghallgatás
2015.11.19. 17 óra

Tisztelt Választópolgárok, Kunsziget Lakossága!

Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nevében tisztelettel köszöntöm
Önöket a 2015. évi közmeghallgatáson.
A közmeghallgatás fóruma is lehetőséget ad arra, hogy képviselő-testületünk beszámoljon a
falu érdekében végzett munkáról.
Az önkormányzatok működését „Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX tv. határozza meg.
Az 1990-ben bevezetett önkormányzati rendszer óriási lehetőséget adott községünk fejlődésére,
fennmaradására.
A falu mindenkori vezetése, a község lakossága, civil szervezetei felismerve a lehetőséget,
közösséget alkotva érték el a kitűzött célokat.
Az önkormányzati rendszer 25 éves létének, tevékenységének elemzése nem ezen fórum
feladata, ennek ellenére kérem engedjék meg, hogy néhány tényt és adatot megosszak Önökkel.
Tények 1990. évben községünkben:
-

Önálló közigazgatás nincs, a feladatot Közös Községi Tanács Öttevény látja el.

-

Infrastruktúra: víz, villany, utak 50 %-a aszfalt burkolatú

-

Munkahelyek száma: alacsony
Munkaadó: Zöld Mező Mgtsz és az intézmények
Lakosság jelentős része Győrben dolgozik

-

Intézmények:
Alapfokú oktatás
a) 1-8 osztályos iskolai oktatás nincs
1-4 osztályban folyik a tanulók oktatása
b) óvodai ellátás 2 csoportban 50 fő részére
c) Családi napközi (bölcsőde) nincs.

-

Egészségügyi alapellátás
a) orvosi rendelő: középszintű felszereltség, orvosi ellátás heti két alkalommal
b) gyógyszertár nincs
c) védőnői ellátás (heti 1-2 alkalommal)
a fentiek alapján önálló orvosi körzet nincs.

-

Kultúra
Kultúrház van, könyvtár rossz állapotú.

-

Sport és szabadidős létesítmények
Sportpálya van – öltöző régi építésű
tekéző van.

Egyesületek: 3 civil szervezet létezik
Önkéntes Tűzoltó Egyesület, Sportegyesület, Faluszépítő Egyesület
Lehetőségek:
1. Falu elsorvadása, eltűnése – „alvó településsé válás”
2. Élhető, fennmaradó, fejlődő település
A falu lakossága az utóbbi mellett dönt: összefogással, takarékos gazdálkodással,
pályázati lehetőségek felismerésével, gyors döntésekkel és kitartó munkával a falu
fejlesztéséhez kezd.
Alappillérek:
-

infrastruktúra-hálózat kialakítása

-

munkahelyteremtés

-

szolgáltatások megteremtése – intézményrendszer kialakítása

-

kultúra, hagyományok ápolása

-

sport, szabadidő tartalmas eltöltés feltételrendszerének megteremtése

A 25 év munkáját összefoglaló kiadványon mutatjuk be.
Kérem, engedjék meg, hogy beszámolómban a 2015-es évet, illetve a 2013-2014. évek közötti
időszakot elemezzem, amennyiben áthúzódó beruházásokat érint.
Községünk

fejlődésének,

fennmaradásának

alapja

a

fent

említett

alappillérek

megteremtése, melyet meghatároz községünk mindenkori költségvetése, támogatási
lehetőségek, felismerése, gyors döntések (alapos előkészítő munka után) a takarékos
átgondolt gazdálkodás, a fejlesztések egymásra épülése pályázati forrásokból kölcsönös
egymást segítő munkavégzés.
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Források 2015 évében:
Kunsziget Község Képviselő-testületek által 2015. évre elfogadott költségvetés
bevételi oldala:

602.241. e Ft

kiadási oldala:

602.241. e Ft

Hasonlítva a 2013-2014. évi költségvetések bevételi és kiadási oldalához, megállapíthatjuk,
hogy ez évi költségvetése a korábbi évek kétszerese.
Oka: Örömteli tény, hogy 2015-ben a 602 M Ft-ból 202 M Ft a fejlesztésre fordítható összeg,
melyet a község különböző pályázatokon nyert el.
Természetesen vannak áthúzódó beruházások is.
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Település fejlesztés, fenntartás, üzemeltetés feladatellátása
A felhasznált összeg 2015. szeptember 30-ig, a költségvetés bevételi és kiadási oldala.

115866

Működési kiadás:

59309 Felh. kiad.

Egyéb bevétel:

Város és községgazdálkodás:

72976

29147

Iparűzési adó:

Központi költségvetési támogatás:

156412

34464

Felhalmozási kiadás részletezése 2015. szeptember 30-ig
megnevezés
ingatlan vásárlás
Tündérvár Óvoda pótmunkái
Fotovoltaikus
rendszerek
Telepítése 4.10.0/NBölcsődei tervek
Traktor pótkocsival
Fűnyíró traktor utánfutóval
Egyéb eszköz beszerzés
(bútorok, eszközök)
Felhalmozási célú
támogatások
Összesen

felhalmozási kiadás (e Ft-ban)
nettó
bruttó
3.800
3.800
3.437
4.365
15.290
19.418
500
6.210
850
4099

635
7.887
1080
5.206
16.918

34.186

59.309
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Adóbevételek 2015.09.30-ig

Megoszlás

Iparűzési adó:
156.412 e Ft
89,12 %
Telekadó:
13.785 e Ft
7,85 %
Gépjárműadó (önkormányzatnál a befolyt adó 40 %-a marad):3.169 e Ft
1,81 %
Magánszemélyek kommunális adója:
1.574 e Ft
0,90 %
Talajterhelési díj:
138 e Ft
0,08 %
Késedelmi pótlék:
426 e Ft
0,24 %
Összesen:
175.504 e Ft
100,00 %
Befizetett iparűzési adó megoszlása
Vállalkozások
száma

Befizetett iparűzési adó
2015.09.30-ig

Megoszlás

Nagyüzemek
(Federal Mogul Hungary Kft.,
Federal Mogul Wipers
Hungary Kft., Sick Kft., Zöld
Mező Mgtsz)
Vállalkozók (egyéni
vállalkozók, társaságok)
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146.728 e Ft

93,8 %

133

9.684 e Ft

6,2 %

Összesen

137

156.412 e Ft

100 %

Adóbevételek szeptember 30-ig (ezer forintban)

Telekadó
13 785
7,85%

Iparűzési adó
156 412
89,12%

Gépjárműadó
3 169
1.81 %

Egyéb
5307
3.03%
Magánszemélyek
kommunális adója
1 574
0,90%

Talajterhelési díj
138
0,08%

Késedelmi pótlék
426
0,24%

A fenti táblázatból kitűnik, hogy legjelentősebb összeget az iparűzési adó képviseli, melynek
jelentős részét (93,8%-át) a SICK Kft., a Federal Mogul Hungary Kft., a Federal Mogul Wipers
Hungary Kft., és a Zöld Mező Mezőgazdasági Termelő Szövetkezet fizeti.
5

A település fenntartása, működtetése, fejlődése a problémák megoldására, az állandó változás
kezelésére a képviselő-testület 2015. október 31-ig 24 ülést tartott, 255 határozatot hozott és 11
rendeletet alkotott.
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Tisztelt Lakosság – Választópolgárok!
Az ember alapvető értéke és igénye a munka – a munkahely, melyben községünk a térségben
meghatározó szerepet tölt be.
Községünk életét, fejlődését, az önkormányzat munkáját az intézmények színvonalas
működését meghatározzák az ipari üzemek és a mg. szövetkezet léte, ahol a gazdasági válság
után a munkahelyek száma stabilizálódott. Míg 1996-ban 200 fő részére, addig 2010-ben 960
fő részére biztosított munkalehetőséget, 2011. évben meghaladta az 1000 főt, 2012-ben elérte
az 1250 főt, 2013-ban 1300 főt, 2014-ben 1400 főt, 2015-ben 1420 főt.

Munkahelyek száma
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Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy felépült az újabb ipari üzem, kunszigeti vállalkozói
beruházással. CNC forgácsoló gép bemutatóteremben láthatják az érdeklődők a legmodernebb
gépeket.
Infrastruktúra-hálózat karbantartása, felújítása
-

Járdák, utak

Községünkben az elmúlt évben megvalósult a Fő, Ady, Rákóczi, Zöldmező utcák
járdafelújítása, a Szent István király u. aszfaltozása, „Az adósságkonszolidációban nem
részesült települések támogatása” című sikeres pályázat eredményeként.
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2015. évben önkormányzatunk ismét pályázatot adott be „Az adósságkonszolidációban nem
részesült települések támogatására”, melynek célja a Hunyadi, Dózsa, Győri, Ifjúság utcai
járdák felújítása.
A pályázatot sajnos forráshiány miatt elutasították (2015. október).
A képviselő-testület 2015. október 26-i ülésén döntött, a Dózsa utcai járdák felújításának
saját erőből történő megvalósításáról és a kivitelezőről. A felújítás 2016. március 15 –
2016. április 31-ig valósul meg.
A csapadékvíz elvezetés problémájának megoldására több alaklommal műszaki egyeztetést
folytatott, árajánlatokat kért be. A szakhatósági egyeztetés folyamatban van.
A Hunyadi utcai járdák felújítását a csapadékvíz elvezetés (Hunyadi u. 26.) problémájának
megoldásával egyidejűleg 2016-ban tervezi.
Utak: 2013. évi Dunai árvíz védekezési munkái során több külterületi rossz állapotban lévő
út került felújításra vis maior támogatásból. Az Alsó-szigetközi Szennyvíztisztító Telephez
vezető út aszfalt réteget kapott ugyan ezen támogatásból.
Szennyvíztisztító Alsó Szigetköz Telep üzem rekonstrukciós felújításáról több alkalommal
egyeztettem a Pannon-Víz Zrt-vel. elnök-vezérigazgatójával, bővítése 2016. évben várható.
A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat közgyűlésén képviseltem, ma is aktuális
kérésünket:
-

Kunsziget – Abda – Győr Pinnyéd

-

Kunsziget – Öttevény – Mosonszentmiklós kerékpárutak megépítésének fontosságát

Közlekedés biztonsága miatt önkormányzatunk megvásárolta és lebontatta a Fő u. 24.
számú ingatlant.
További infrastruktúra fejlesztésekből, energiatakarékos gazdálkodásról sikeres pályázati
támogatásokhoz kapcsolódóan szólok.
2015-ben megvalósult projektek:

-

KEOP-4.10.0/N/14-2014-0457 Fotovoltaikus rendszerek kiépítésével 121 napelem
került elhelyezésre (2015. június):
 Tornacsarnok, Önkormányzati Hivatal
 Kunszigeti Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és AMI
 IKSZT épületén
Az inverterek működnek, az E.ON a műszaki átadást követő 3 napon belül felszerelte az
oda-vissza mérő órákat.
Várt eredmény: az éves áramszámla összege 1/12-ed részre való csökkenése.
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Energiatakarékos fűtés korszerűsítés
-

KEOP-4.9.0/11-2012-0045 Tornacsarnok és Önkormányzati Hivatal energetikai
felújítása című projekt energiakorszerűsítése közel 70 M Ft, 100 %-os pályázati
támogatásból valósult meg.
Eredmény: hőszigetelt falak, ablakok, faaprítékos fűtésű kazán.

-

2015. évben az önkormányzatunk pályázatot adott be „a kötelező önkormányzati
feladatot ellátás biztosítását segítő” pályázati felhívásra, melyet forráshiány miatt
elutasítottak.
Tárgya: Iskola fűtéskorszerűsítése, külső felújítása

-

Egyeztetést folytatunk 2015. októberében a Kunszigeti Két Tanítási Nyelvű Általános
Iskola és AMI fűtésrendszerének korszerűsítésére, az épület hőszigetelésére (várható
KEOP vagy TOP forrásból valósulhat meg).

Környezetvédelem:
-

Több alkalommal szerveztünk hulladékgyűjtést.

-

Napi gondot jelent a hulladékszigetek környékének rendbetétele, a tárolók nem
megfelelő használata miatt.

-

Levegő, zajvédelem érdekében fórumon tájékoztatta a Federal Mogul Hungary Kft.
üzem vezetése a lakosságot az üzemelő berendezésekről, mérések eredményéről az
elvégzett fejlesztéseket prezentáción mutatja be az üzemvezetés képviseletében Bertalan
Tibor úr.

Községfenntartás, üzemeltetés:
A közterület gondozást, fűtést, kis léptékű karbantartást a falugondnok és munkatársai
látják el (2 fő 8 órás, 1 fő 4 órás). A feladatellátást segíti 1-2 fő közcélú munkavállaló.
A hatékony munkavégzés érdekében önkormányzatunk munkagépeket vásárolt (FOTON 50
traktor, pótkocsival, önjáró fűnyíró, kézi fűnyírók, targonca villa).
Nem megoldott a munkagépek tárolása, karbantartása.
Önkormányzatunk

községüzemeltetési

gazdálkodási

telephelyet

épít,

melynek

engedélyezésre alkalmas tervdokumentációja elkészült (Kunsziget, fő u. 24.)
Köszönöm a falu lakosságának a közterületek gondozásában végzett munkáját.
Épített örökség és környezet védelme:
Az elmúlt 3 évben jelentős összegű pályázati támogatásból megvalósultak a felújítások:
-

Római Katolikus Templom ÚMVP Leader támogatás

50 M Ft

-

Szent Lőrinc Római Katolikus Plébánia

22 M Ft
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-

Szakrális Közösségi Tér

20 M Ft

-

Hagyományőrző Tematikus Tér

18 M Ft

Településünk értéke nőtt, szakrális, kulturális értékek bemutatására lehetőség van.
Turisztika célú beruházások
Duna projekt ÉDU3 – ÉDU4 szakaszában megvalósult, árvízvédelemi töltés garanciális javítása
befejeződött, így lehetőség nyílik a Mosoni-Duna partjának használatára, és további turisztikai
célú fejlesztésére.
Részben ezt segítette a Mosoni-Duna – Lajta folyó rehabilitációja, meder él kialakítással,
partrendezéssel, a biológiai élőhely létesítésével.
A Szigetköz - Felső-Duna Mente Térségfejlesztési Társulás tagjaként együttműködési
megállapodást írtunk alá Mosonmagyaróvárral, melynek értelmében részt veszünk a határon
átnyúló, A Dunára és mellék folyóira
alapozott fenntartható turisztikai
infrastruktúrafejlesztéseknek SK-HU 2014-20-V-A INTERREG projekt előkészítésében
és megvalósításában.
Fejlesztési lehetőség községünk számára: kajakok, kenuk beszerzése, kishajó kikötő létesítés,
kajak-kenutárolók, pihenőhelyek kialakítása. Becsült költség 13 M Ft
Várható pályázati támogatás 95%
„Múlttal a Jövőért” projekt a Rábcatorok Regionális Partnerséget településeinek közös
munkájával valósult meg.
Eredménye:
-

Rövid ellátási rendszer kialakítása (helyi és térségi termék)
Rábca Partnerségi Társulás építészeti, természeti értékek bemutatása kiadványformájában.

Sacra - Velo turisztikai útvonal kiépítése, községünk csatlakozott a programhoz.

Kunsziget Termálfalú projekt:
A terület gondozására önkormányzatunk vállalkozói szerződést kötött, melynek tárgya a
közműsáv kaszálása, az árkok tisztítása.
Közművek állapotától, a felmérés folyamatban van.
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INTÉZMÉNYHÁLÓZAT
Manóvár Családi Napközi:
-

2010. április 15-től működve bebizonyította, hogy szükség van az 1-3 éves korú
gyermekek elhelyezését biztosító intézményre.
Jogi formája változott 2013. november 14-től új alapító okirattal, működési engedéllyel
működik.
Ellátási körzete nem változott: Kunsziget, Dunaszeg, Dunaszentpál, Győrladamér,
Győrzámoly.
A gyermekek gondozását vezető gondozó, gondozó és 1 fő helyettesítő gondozó látja el.
Manóvár Családi Napközi gyermekétkeztetés: óvoda főzőkonyhájáról biztosított.
Kunsziget Község Képviselő-testületének döntése értelmében törvényi megfelelőség
esetén biztosítja a gyermekek részére az ingyenes étkezést, nem megfelelőség esetén 50
% támogatást biztosít az önkormányzat a napi térítési díjból.
Az udvarra játékot vásároltunk 600.000 Ft értékben.
Működési engedélyben meghatározott gyermeklétszám: 7 fő/nap.
Az igény az átlaglétszámot ezt meghaladja, szükség van-volt a lehetőség
megkeresésére, a gyermekek elhelyezése érdekében.
A megoldás érdekében a képviselő-testület megvizsgálta a 0-3 éves korú gyermekek
számát.
-

57/2015.(II.26.) számú határozatában döntött arról, hogy elkészítteti a 2
csoportos bölcsőde tanulmánytervét.

-

229/2015.(X.13.) számú határozatában döntött arról, hogy megbízást ad a
Tündérkert Bölcsőde engedélyezési tervének elkészítésére, mely 2015.
november 10-i határidővel elkészült.

-

A fentieket megelőzve kereste – keresi a forrást a megvalósítására: 2014. őszén
az önkormányzat által beadott közel 100 projektötletben szerepel a bölcsőde
építése is.

-

Megvalósítás tervezett ideje:
pályázatok függvényében 2016 – 2017. év
becsült bekerülési költsége 70 M Ft

Helyszín: A Kossuth tér 278 hrsz.-ú ingatlan. Szükség volt Kunsziget Község Rendezési
és Szabályozási Tervének módosítására, mely egyszerűsített eljárással
megtörtént.
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A bölcsőde épületének megközelítése a főbejáraton túl, az óvoda folyosóján át
továbbépítve is megközelíthetővé válik. A megépült 300 adagos főzőkonyháról
történik a gyermekek ellátása.
Sajnos az emlékpark más helyet kap, tervezett helyszín: Kultúrház előtti tér.
Ellátható gyermekek száma: 24 főre emelkedik.
Lehetőséget kínálunk a faluban, a térségben élő, az ipari üzemekben dolgozó
családoknak gyermekük elhelyezésére.
Tündérvár Óvoda:
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-

Jelentős beruházással elkészült az NYDOP-5.31/B-12-2013-00018 kódjelű pályázat
sikerének eredményeként új 3 foglalkoztatós Tündérvár Óvoda 300 adagos
főzőkonyhával.
Beruházás költsége 217 M Ft építési költség
További költségek: konyhatechnológia, kerítés, eszközök (fejlesztő, udvari)
Bekerülési költség: 280 M Ft
Pályázati támogatás: 120 M Ft.
Önkormányzati önrész: 160 M Ft.
Takarékos átgondolt gazdálkodás, és sikeres pályázat tette lehetővé megvalósulását.
Férőhely: 75 gyermek (2014. szeptember 1-től)
Óvodai pedagógusok száma: 6 fő
Óvodai nevelő munkát segítők száma: 3 fő
A gyermekek sokoldalú személyiség fejlesztését logopédus, gyógypedagógus,
pszichológus segíti.
Az óvoda udvarán található játékok, és a speciális foglalkoztatást, mozgáskoordinációt
szolgáló eszközök segítik a gyermekek mozgásának összerendezettségét, beszédük
fejlődését.
A természet-közeli, élményeken alapuló közvetlen megismerés, a hagyományok őrzése,
az ünnepek, évszakok színessége jellemzi az óvodai életet.
Fő jellemzői: alapterület 658 m2, 3 foglalkoztató terem, étkező, 300 adagos főzőkonyha
A pályázati támogatás elszámolása megtörtént, hibátlan volt, melynek eredménye, hogy
a szállítói finanszírozású támogatási szerződés szerint az összeg a vállalkozó részére
folyamatosan a pénzügyi ütemezésnek megfelelően kifizetésre került, ezt követően,
illetve a műszaki- átadást- átvételt lezáróan az önkormányzat az önrészt kifizette.

-

Tündérvár Alapító okiratát módosította a képviselő-testület. Szabad férőhelyek esetén
Kunsziget közigazgatási területén kívüli településről is felvehető kisgyerek.

-

A gyermekek átlaglétszáma alacsony, emelni kell.
Önkormányzat biztosítja: a gyermekek részére a kedvezményes étkezést, okító torna
díját, úszástanfolyam útiköltségét.

-

Törvényi előírás alapján 2015. szeptember 1-től 35 fő részére „ingyenes” az étkezés, a
szülők részéről nem kell térítési díjat fizetni, nem ismert jelen pillanatban, hogy az
állami finanszírozás kiterjed-e az étkezés teljes költségére (nyersanyag + rezsi költség),
vagy az önkormányzatot terheli a különbözet.
Térítési díjat fizető gyermekek száma 17 fő, részükre az önkormányzat támogatása 50
%-os.
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Az épület garanciális felülvizsgálata 2015 szeptemberében megtörtént, csekély
hiányosságok javításra kerültek. Önkormányzati finanszírozásból motoros, távirányítós
fényzáró függönyök kerültek felszerelésre 600.000 Ft összegben.
Elkészült az óvoda honlapja, a bemutató kiadvány szerkesztése folyamatban.
Alapfokú oktatás: Kunszigeti Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola 1-8 osztályban 8-16 óráig (szülői igény szerintettől eltérően) tart az oktatás
Fenntartó: Kunszigeti Közszolgáltató Nonprofit Kft.
Személyi feltételek:
Iskolánkban a tanított tárgyaknak megfelelő szakos diplomával rendelkező pedagógusok
létszáma (100%-os szakos ellátottság):
teljes munkaidős tanár: 14 fő
részmunkaidős tanár: 2 fő
óraadó tanár: 2 fő
anyanyelvi lektor: 2 fő
gyógypedagógus: 3 fő
művészetoktatás: 2 fő
technikai dolgozók: 1 fő részmunkaidős gazdasági ügyintéző
1 fő részmunkaidős takarító
1 fő teljes munkaidős takarító
Továbbképzések – az intézmény fokozott minőségi munkájának alapját szolgálja
-

A pedagógusok továbbképzése ebben a tanévben is folyamatos, részben pályázat, részben fő
támogatónk – Kunsziget Önkormányzatának – segítségével.

-

A TIOP.1.1.1. –es pályázat eredményeként iskolánk 16 darab tanulói laptopot nyert, mellyel a
teljes számítástechnikai terem gépparkjának cseréje megtörtént. A pályázat keretében további
10 tanári laptop, 5 darab interaktív tábla és 5 darab projektor kerül felszerelésre az iskolában
2015. december 31-ig.

-

A TIOP1.1.1. pályázat keretében 2015 októberében 10 fő vett részt 30 órás továbbképzésen,
melynek célja a digitális taneszközök használatának elsajátítása volt. Az Educatio által
szervezett továbbképzés keretében összesen 300 órányi továbbképzést teljesített a
tantestület. (100%-os pályázati támogatás)

-

További 1 fő pedagógus pályázati támogatással 30 órás továbbképzésen vett részt informatikai
szakmai megújító képzésen. (100%-os pályázati támogatás)

14

-

Az intézményvezető 60 órás továbbképzésen vett részt, melynek témája az intézményi szakmai
ellenőrzés, a pedagógus önértékelés és a BECS csoport létrehozására az iskolákban. (Az
igazgató által írt pályázat terhére).

Tanulói létszám:
-

Az október elsejei statisztika alapján a tanuló létszám 120 fő.

-

Más településről 38 gyermek jár iskolánkba.

-

A bejárók Öttevényről, Mosonszentmiklósról, Abdáról, Börcsről, Dunaszentpálról és
Győrladamérról érkeznek.

-

Étkezők száma: 113 fő.

Támogatások az önkormányzat által:
-

bejáró tanulók utaztatása

-

tanulók étkeztetése

-

angol nyelvi tankönyvek, taneszközök vásárlása

-

művészeti képzés támogatása

-

tárgyi eszközök beszerzése:
 tisztasági meszelés
 fényvédő rolók beszerzése és felszerelése
 zárható szekrények
 tanári székek beszerzése
 karbantartás: asztalos és villanyszerelői munkák
 2 osztályterem parkettáinak csiszolása, lakkozása
 a művészeti terembe mosogató és szekrény beszerelése

-

Az Országos Testnevelő Tanárok Egyesülete által kiírt pályázaton iskolánk 86.000 Forint
értékben röplabda tartó állványokat és hálót nyert.

Eredmények:
-

Idén ÖKOISKOLÁNK elnyerte a Virágos Magyarországért díjat.

-

Salgótarjánban felső tagozatos diákjaink az országos, angol nyelvű civilizációs versenyen 4.
helyezést értek el. Téma: London és az uralkodóház

-

Budapesten a Kapocs Iskolában rendezett amerikai civilizációs versenyen hatodikos csapatunk
ért el 6. helyezést. Téma: Kanada

-

11 iskola 31 csapatából értek el 6. helyezést nyolcadikos tanulóink a Nyelvek Európai Napja
megyei versenyen, melyet a Győr-Moson-Sopron Megyei Europe Direct Tájékoztató Központ ,
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a Hatos és Társa Nyelviskola, valamint a Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara Kézműipari Tagozata szervezett általános és középiskolás diákoknak.
-

Az őszi mezei futóversenyen is sikeresen szerepeltünk. 1 tanulónk továbbjutott a megyei
fordulóba.

-

A művészeti tanszak növendékei nyilvános vizsgákon mutatkoztak be. A színjátszósok a győri
Petz Aladár Megyei Oktatókórház gyermekosztályán, a Mosonmagyaróvári Amatőr Színjátszók
Fesztiválján és a Tündérvár óvodában is felléptek.

-

Képzőművészeti tanszakos diákjaink munkáit a győri Konferencia Hotel aulájában tekinthették
meg az érdeklődők egy hónapon keresztül. Továbbá megyei pályázatokon is eredményesen
szerepeltek munkáikkal.

Programok:
-

Tanulmányi versenyek szervezése, lebonyolítása

-

Tilai Lajos Emléktorna

-

Egy Iskola- egy Polgárőr nap

-

Adventi gyertyagyújtás

-

Idősek napja

-

Karácsonyi műsor

-

Gyermeknapi programok

-

Kirándulás a Fertő-Hanság Nemzeti Parkba (az utazást az önkormányzat támogatta)

-

Játékos, nyílt órák az óvodások részére

-

Nyílt nap a leendő elsősöknek és szüleiknek

-

Nyílt tanítási és bemutató órák szülők és érdeklődők részére az őszi és a tavaszi időszakban

-

Ünnepélyek, megemlékezések

-

Nyári napközis és gólyatáborok szervezése és lebonyolítása

-

Testvérkapcsolat fenntartása a Nyárádgálfalvai és a Nyékvárkonyi Általános Iskolával

Az iskola menedzselése:
Az intézményvezető nagy figyelmet fordít az iskola minél szelesebb körben történő
bemutatására. (Iskola honlapja, Kunszigeti Hírmondó, Kisalföld napilap, szórólapok,
prospektusok).
Az óvoda felépítése után a felszabaduló tantermek iskolai oktatás feladatát töltik be, az
átalakítás megtörtént.
Az iskola működése normatív és önkormányzati támogatásból biztosított.
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Kiemelt oktatási tevékenysége a két tannyelvű oktatás, mely előkészítője a közép- és
felsőoktatási intézményi tanulmányoknak, megfelel a 2014.-2020. között kitűzött stratégiai
céloknak.
Tárgyi felszereltsége évről évre javul: nyelvi labor, alapfokú művészeti oktatás eszközei –
köszönhetően a pályázati támogatásoknak és támogatóknak.
Az iskolaudvar felújítására Kunsziget Község önkormányzata tervezési árajánlatot kért be,
melyet tárgyalt a 2016. október 29-i ülésén, amikor további tárgyalásra hatalmazta fel a
polgármestert.
Önkormányzati támogatásból valósult meg 5 db zárható szekrény beszerzése és a tanári székek
cseréje.
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Egészségügyi alapellátás:
Az 1999 óta vállalkozózói formában működtetett alapellátási ellátás működtetője 2013. szept.
1-jétől Kunsziget Község Önkormányzata.
A háziorvosi feladatokat közalkalmazotti jogviszonyban dr. Póda István látja el. Asszisztensnő
Némethné Frank Tímea.
2015. október 29-i ülésén tárgyalta a képviselő-testület az ellátást, ellátottak száma: 162 fő 18
éven aluli és 1008 fő felnőtt.

Védőnői feladatellátás: Önálló körzetként, ellátási körzete változott, a védőnő a területi
kötelezettségen túl Győrzámoly község iskoláját is ellátja. A korábban ellátott településeken
önálló védőnői körzetet alakítottak ki. A felszabaduló munkaidő prevencióra fordítandó.
Pályázati támogatásból lap-topot kaptunk.
Az Alapító Okirat a képviselő-testület döntése alapján módosításra kerül. A szolgálat a
méhnyakrák szűrést is elvégzi 2016-tól önkormányzati költségvállalással,

ez korábban

páylázati támogatással valósult meg, mely lezárult.
Házi segítségnyújtás:
Gondozottak száma közel 30 fő. Szociális gondozók munkájára nagy szükség van, Bíró
Andrásné szolgálatvezető és munkatársai összehangolt munkája segíti az idős embereket és
családokat.
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A gondozásért térítési díjat az ápoltak, a családok nem fizetnek, a házi segítségnyújtás feladat
ellátása normatív támogatásból és az önkormányzat egyéb bevételeiből biztosított.
Vitalitás Gyógyszertár
Jogi átalakulás történt, mely a szolgáltatást nem érinti.
Szociális ellátások, támogatások
 Első lakás vásárláshoz, építéshez nyújtott vissza nem térítendő támogatás: a rendeletet a
képviselő-testület átdolgozta, hogy minél több fiatal részesülhessen a támogatásban,
költségvetésében erre a célra 6700 e Ft összeget különített el, ebből igényelt és fizetett
ki 7 fiatal részére 4.900 e Ft-ot.
 Lakásfelújítás, bővítés támogatásáról szóló rendelet alapján a képviselő-testület, a
beadási határidőt a tárgyi év március 31-re módosította. Erre a támogatási formára nőtt
a pályázok száma, 2015 évben erre célra kifizetett összeg 1.800 e Ft, 6 család részére.
 Baba kötvény: gyermekvállalás segítése 2009-2014-big folyamatosan 31 fő, 2015-ben 4
család igényelt
 Gyermekjóléti Szolgálat: Dunaszegi Gyermekjóléti és Családsegítő Társulás keretén
belül működik.
 2014. január 1-től Családsegítő Szolgálat működik a településen
A fenti két ellátási forma törvényi változás miatt 2016. január 1-től átalakul.
Kiemelt szerepet kapott a gazdasági válság, a deviza alapú hitelek miatt nehéz helyzetbe
került családok segítése.
A képviselő-testület a fentiekhez kapcsolódó kérelmet nem utasított el, rendkívüli
esetben 1 napon belül nyújtott segítséget.
Átmeneti segély helyett törvényi változás miatt 2015. március 1-től települési támogatás
adható, mely magában foglalja a
-

temetési segélyt – 7 fő részére 20.000 140 e Ft,

-

gyógyszertámogatást - 2 fő részére havi 17 e Ft,

-

krízishelyzetbe került személyek támogatását,
pénzbeli támogatás formájában – 4 fő részére 420 e Ft,
természetbeni támogatás formájában, étkezési támogatás 3 fő részére 77 e Ft,

-

időskorúak karácsonyi támogatást (2014-ben 344.500 Ft), 2015. évi kifizetésére
december hónapban kerül sor, várható összege: 376.500 Ft
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás: 91 e Ft. Ez a támogatási forma 2015.03.01.-től
megszűnt.
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Beiskolázási támogatás:
Gyermekvédelmi kedvezmény:

780 e Ft 156 fő részére 5.000 Ft/fő
46 e Ft

Óvodás gyermekek étkezési térítési díjához 50 %-os hozzájárulás: 2.295 e Ft
Tankönyv vásárlási támogatása: 563 e Ft
Bursa Hungarica önkormányzati ösztöndíj: 2015-es évben (szeptember 30-ig) 1.175 e
Ft támogatást utaltunk „A” és „B” típusú pályázatokra 30 fő részére
A képviselő-testület a pályázatok elbírálásánál figyelembe vette a csonka családban
nevelkedőket, az Ifjúsági Fórum javaslatát.
Célja a tudás megszerzésének segítése, a fiatalok támogatása.

Közfoglalkoztatás:
Önkormányzatunknál folyamatosan foglalkoztatunk embereket, akik a munkaerőpiacon munkát
nem találtak. Tevékenységüket a közterületek tisztántartásában, házi segítségnyújtás területén
végzik.
A programban elsősorban FHT-ban részesülőket kell alkalmazni.
Nemzeti Művelődési Intézet által 1 fő közművelődéssel foglalkozó munkatársat tudtunk
alkalmazni.
Az Önkormányzati Hivatal munkája
2013-tól az eddigi körjegyzőségek megszűnésével közös önkormányzati hivatal jött létre.
Kunsziget, Dunaszeg és Dunaszentpál településeke. A hivatal önálló honlapja, a www.dkoh.hu
nemrég indult el.
Kunszigeten a közös hivatal kirendeltségén 3 köztisztviselő dolgozik: általános önkormányzati
előadó, igazgatási előadó és gazdálkodási előadó.
A településen a jegyző és az adóügyi előadó tart hetente ügyfélfogadást, igény esetén ettől
eltekintve is a lakosság rendelkezésére áll, előre megbeszélt időpontban.
Kérem, engedjék meg, hogy kiemeljem a hivatalban dolgozó köztisztviselők munkáját, melyet
hivatali munkán és szükség szerint munkaidőn túl a település működése és a pályázatok
eredményessége, ezt követően a hibátlan elszámolások érdekében tesznek, előkészítve ezzel a
támogatások gyors megérkezését.

Kultúra, közművelődés, média:
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IKSZT információs központként működik.
Ünnepeknek, ünnepélyeknek, előadásoknak és a civil szervezetek rendezvényei számára is
helyet biztosít.
A könyvtári szolgáltatást folyamatosan fejlesztjük.
Az IKSZT dolgozói biztosítják a kulturális célú pályázatok előkészítését az ünnepek,
rendezvények méltó megtartását, azok technikai hátterét. A Kunszigeti Hírmondó, a
kunsziget.hu, meghívók, fotók, videók készítése az ő munkájuk eredménye.

Sport és szabadidő:
Létesítményeink állagát megóvjuk, működésüket folyamatosan biztosítjuk, a lakosság
szórakozása, sportolása és egészsége érdekében.

Sportcsarnok és Önkormányzati Hivatal energetikai felújítását követően önkormányzati
költségvetésből megvalósult az öltözők, a folyosók teljes felújítása, vizes blokkok átalakítása.
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Pannónia Kincse Leader Egyesület EMVA ÚMVP keretén belül
76/2011.(VIII.29.) rendelet alapján LEADER célterület


Extrém park létesítése a 397/3 hrsz., támogatási összeg



Gyermekekért 2006 játszótér közkedvelt a kisgyermekes családok körében.



Sajnos gyakori javításokra van szükség, 2016. évben szükségessé válik felújítása,

8.000 e Ft + 2.000 e Ft

játékok cseréje, festése.
Örömünkre szolgál, hogy a gyermekek, fiatal családok szeretik a játszóteret, gyakran
látogatják.

Ifjúság helyzete:
Érdekképviseletükre Ifjúsági Érdekegyeztető Fórum alakult, munkáját tevékenyen végzi, a
Képviselő-testület felé javaslattételi joga van. Az IKSZT-ben kialakított ifjúsági közösségi
térben programokat tartanak a fiataloknak, szükség van további programok szervezésére. A
fiatalok részt vettek és részt vesznek térségi rendezvényeken is.

22

Önkormányzatunk

biztosítja

a

középiskolás

tanulók

50

órás

kötelező

közösségi

munkavégzésének lehetőségét, erre együttműködési megállapodást köt – kötött a közép- és
szakközépiskolákkal.
Civil szervezetek szerepe községünk életében:
Munkájuk nagymértékben segíti a települést, hozzájárul a kötelező feladatok ellátásához, a
szolgáltatások magas színvonalon való teljesítéséhez, közösség formáló ereje rendkívül fontos.
Kunsziget Község Képviselő-testülete 2015. évi költségvetésében az egyesületek működésére
11.000 e Ft-ot különített el, mely összeg felhasználására az egyesületeknek pályázatot írt ki.
A beérkezett pályázatok a felhívásban közzétetteknek megfeleltek, az egyesületek a fenti
támogatásból valósították meg céljaikat.
Kunsziget Sportegyesület
Futball, tenisz szakosztályai biztosítják a sportolás lehetőségét.
A teniszpálya felújítása után kisebb gyerekek részére is lehetőséget ad a teniszoktatásra, az
edző díját az önkormányzat költségvetéséből biztosítja.
A sportpályán és a „SZÍNTÉREN” tartott rendezvények biztosították a lakosság és a térség
szórakozását.
Sikeres TAO pályázattal megtörtént a műfüves pálya hálózása, kispadok, kapuk, egyéb
sporteszközök kerültek vásárlása. Önkormányzati önrész: 2.100 e Ft.
A sportegyesület újabb pályázatot adott be, melynek sikereként sportruházatot vásárolt. Az
ÚMVP Leader támogatásból 9 személyes Ford mikrobuszt nyert az egyesület, melynek
vásárlását az önkormányzat előfinanszírozta.

Kunszigeti Ifjúsági Sportalapítvány
Segíti a sportrendezvényeket (Tilai Lajos Emléktorna, Bakonyi kirándulás, Egy iskola – egy
polgárőr nap)
Kunsziget Teke Egyesület
Megyei I. és II. osztályban képviseli községünket.
Kunsziget Község Polgárőrsége
Járőrszolgálatával biztosítja a falu védelmét, együttműködve a rendőrséggel.
Ünnepeken, ünnepélyeken rendezői feladatot lát el.
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Egy iskola – Egy polgárőr nap kiválóan sikerült.
Az Országos Polgárőr Szövetség községünknek a „Polgárőr község” kitüntető címet
adományozta a közös munka elismeréseként.
Ez év tavaszán községünkbe látogatott Dr. Túrós András az OPSZ elnöke, a Győr-MosonSopron Megyei Polgárőr Szövetség elnöksége, kormánymegbízott úr és a rendvédelmi
szervezetek vezetői. A Közbiztonsági Fórum eredményes volt.
Járőrautót nyert az egyesület, és új kerékpárok segítik munkájukat, megkülönböztető
ruházatukat sikeres pályázat biztosítja.

Kunsziget Község Önkéntes Tűzoltó Egyesülete
Tűz és katasztrófavédelmi feladatok ellátásával biztosítja a falu védelmét. Részt vettek
különböző versenyeken.
Az IFA tűzoltó autóval jó esélye van a gyors beavatkozásra, helyi és térségi agglomeráció
szinten feladatokat lát el. Beavatkozások száma 17 alkalom volt.
Rendkívüli időjárás esetén, vészhelyzetekben „elsőként” érkezik a helyszínre, együtt a Moson
Mentőcsapattal és a Polgárőrséggel
Technikai eszközkészlete folyamatosan bővül. A fejlesztéseket több sikeres pályázat teszi
lehetővé.
Kunszigeti Polgári Hagyományőrző és Kulturális Egyesület
Programjaival, rendezvényeivel hozzájárult a falu kulturális életéhez.
Szakrális értékek őrzését kiemelten kezeli (Máriakálnoki búcsú, Plébániai rendezvények)
Szigetgyöngye Nyugdíjas Klub
Előadások, fórumok, kirándulások, énekkar szereplése nagymértékben hozzájárult falunk
életéhez.

Példamutató,

országosan

is

elismert

Mesemondó

versenyük.

Generációk

együttműködésében fontos szerepet töltenek be. Színvonalasan képviselik településünket.
Kunszigetért közalapítvány
Közösen készített sikeres pályázataival elért eredményeink:
-

Szent Lőrinc Plébánia épület, gazdasági épület felújítása

-

Szakrális Közösségi Tér kialakítása

-

Hagyományőrző Tematikus Tér kialakítása

-

„Múlttal a jövőért” projekt megvalósítása
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Faluszépítő Egyesület
Részt vett a falu virágosításában, kerékpártartókat vásárol a falu közterületeire.
Kunsziget Sport Horgász Egyesület
2009-2010-ben pályázati támogatásból, saját munkából és vállalkozói felajánlásból megépítette
a „Csiszlói-horgásztanyát”, melyet újrafestett állagmegóvás céljából. Óvta a környezetet,
versenyeket rendezett.
Szabadidő és Sport Lövész Egylet
Működési engedéllyel rendelkezik, a lőtér felújítása folyamatos, versenyeket szervezett.
Önkormányzati támogatásból felújításra kerültek a lövészasztalok.
Kapcsolódó sportág az íjászat, mely kedvelt a családok körében.
Település Értéktár Bizottság
Magyarország Kormánya által a 114/2013(IV.16.) korm. rendelet „A magyar nemzeti értékek
és hungarikumok gondozásáról” alapján Kunsziget Község képviselő-testületének határozata
szerint megalakult az értéktár bizottság.
A bizottság előkészítette a Kunszigeti Jézuskeresés, és a Szent Antal tiszteletéhez kapcsolódó
szakrális hagyományokat a települési és megyei értéktárba való felvételhez.
A Jézuskeresés népi archaikus hagyomány 2015. november 30-ig benyújtásra kerül a Megyei
Értéktár Bizottsághoz, kérve felvételét. Bízzunk abban, hogy a gondos előkészítő munka és az
évszázadokon át őrzött érték bekerülhet a Nemzeti Értéktárba és Magyar Hungarikummá
válhat.
További értékek felvételének alapos előkészítéséhez kérjük a lakosság segítségét.

A Kunszigeti római Katolikus Egyház és az önkormányzat közötti jó kapcsolat segítette-segíti
az épített, szakrális és kulturális örökség őrzését. Megkezdődött a templom belső felújításának,
előkészítése, tervezési árajánlatok beszerzése.

Kiemelkedő rendezvényünk, tevékenységünk:
 Nemzeti ünnepeink
 Erdélyi-magyar testvérkapcsolat ápolása, családok látogatása, fiatalok fogadása,
elutazása
 Majális
 III. Húsleves és Petrezsirom Fesztivál
 Gyermeknap
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 „Itthon vagy, Magyarország szeretlek”
 Hősök napja
 Idősek napja
Elismeréseink:
-

Európai Falumegújítási Díj 2012-2014

-

„Polgárőr község”

-

Értékgazdag Település Díj

-

Magyarországi Biodiverzitás Díj 2011-2013

Köszönöm a falu lakosságának, intézményeinek, az egyesületeknek munkáját, melyet
községünk érdekében végeztek.
Köszönöm a Federal Mogul Hungary Kft., a Sick Kft, a Zöld Mező Szövetkezet és a helyi
vállalkozók segítségét.
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Kunsziget Község Képviselő-testületének
2016. évi koncepciója, tervei
mely a képviselő-testület által elfogadott gazdasági és humán program alapján készült, figyelembe
véve a 2014-2020 között tervezett stratégiai programokat, EU irányelveket.
Fejlesztési lehetőségeket, elképzeléseket közel 100 projektötlet formájában nyújtottunk be
különböző fórumokra. (Győr-Moson-Sopron Megyei Területfejlesztési Tanács, Szigetköz – FelsőDuna Mente Térségi Fejlesztési Tanács, Pannónia Kincse Leader Egyesület).
Céljaink:
 infrastruktúra-hálózat tovább építése, felújítása, karbantartása
 munkahelyek biztosítása, számának további emelése (iparterület biztosított)
 Intézményhálózat működtetése, karbantartása
 Szolgáltatások magas színvonalú biztosítása
Beruházások, fejlesztések
Megvalósításukra a 2014-2020 közötti pályázati kiírások, továbbá az önkormányzat takarékos
gazdálkodása adhat lehetőséget. (TOP, KEHOP, LEADER)

-

Település képet jelentősen meghatározó épületek felújítása.
a) Kunszigeti Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
b) Szent Antal kápolna és kerítésének felújítása
c) Temető bejárat, kerítés, ravatalozó felújítása
Energiatakarékos fűtésrendszer kialakítása
a) Kunszigeti Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

-

Sport és játék udvar kialakítása
Község gazdálkodási telephely építése
„Tündérkert” Bölcsőde megépítése
„Jövőház” Gyermekközpont megépítése
Kerékpárutak tervének aktualizálása, megépítése
Mosoni-Duna turisztikai célú fejlesztése
Környezetvédelem, szén-monoxid kibocsájtás csökkentése
Szent Lőrinc Római Katolikus templom belső felújításának előkészítése
Római Őrtorony világörökség részére válása
Turisztikai szálás hely kialakítása
Termálfalu projekt megvalósulásának segítése

A fentieken túl mind azon fejlesztések, amire a pályázatok lehetőséget adnak.
Megvalósításukhoz kérjük szíves segítségüket.
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Községünk folyamatosan részt vesz az alábbi szervezetek munkájában:
-

Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége
Felső-Duna mente Térségi Fejlesztési Társulás
Szigetköz Turizmusáért Egyesület (TDM)
Győri Többcélú Kistérségi Társulás
Arrabona EGTC
Magyar Limes Szövetség

Kunsziget, 2015. november 19.

Kunsziget Község Képviselő-testülete
Lendvai Ivánné
polgármester
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