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Tisztelt Választópolgárok, Kunsziget Lakossága!
Kunsziget

Község

Önkormányzatának

Képviselő-testülete

nevében

tisztelettel

köszöntöm Önöket a 2017. 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 negyedévszázados létének, tevékenységének elemzése nem ezen
fórum feladata, ennek ellenére kérem engedjék meg, hogy néhány tényt és adatot megosszak
Önökkel.
A. 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
o Munkaadó: Zöld Mező Mgtsz és az intézmények
o Lakosság jelentős része Győrben dolgozik
• Intézmények:
o 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
o
o
o
o

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

• Kultúra
o Kultúrház van, könyvtár rossz állapotú.
• Sport és szabadidős létesítmények
o Sportpálya van – öltöző régi építésű, tekéző van.
o Egyesületek: 3 civil szervezet létezik (Önkéntes
Sportegyesület, Faluszépítő Egyesület)

Tűzoltó

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

Kérem engedjék meg, hogy néhányat kiemeljek a teljesség igénye nélkül.
I. Infrastruktúra hálózat:
•
•
•
•

földgázhálózat kialakítása
aszfaltozott belterületi út
járdák 80%-nak felújítása
belterületi vízrendezés (csapadékvíz elvezetése)

II. Munkahelyteremtés: munkahelyszámának folyamatos emelkedése
• Ipariüzemek folyamatos fejlődése 1420 munkahely
• Új üzem letelepedése (GesKor Kft.)
• Vállalkozások erősítése
III. Szolgáltatások megteremtése- intézmény rendszer kialakítása
• Egészségügyi alapellátás, Önálló orvosi körzet
o vérvétel, támogatott szűrések, védőoltások
o önálló védőnői körzet- méhnyakrák szűrés
o iskola orvosi- védőnői ellátás
o Házi segítségnyújtás: 30 fő gondozott  3 ápoló
•
•
•

Óvodai nevelés- oktatató: Tündérvár Óvoda 75 férőhelyes 300 adagos főzőkonyha
építése
Szociális ellátás: Manóvár Családi Bölcsőde
Alapfokú oktatás- nevelés: Kunszigeti Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola

IV. Kultúra- hagyományok ápolás
• Épített örökségvédelem: Szent Lőrinc Római Katolikus Templom és Szent Lőrinc
Római Katolikus Plébánia felújítása
• Szakrális, Kulturális Közösségi Tér kialakítása
• Hagyományőrző - Kulturális Tér kialakítása
• IKSZT címbirtokosság, IKSZT épületének felújítása
• Jézuskeresés Nemzeti Hungarikummá válása
• Rendezvények, nemzeti ünnepek méltó megünneplése
• Civil szervezetek kiemelkedő tevékenysége:
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o Szigetgyöngye Nyugdíjas Klub - Kunszigeti Polgári Hagyományőrző és
Kulturális Egyesület
o Könyvtár működése, állomány gyarapodás, előadások, rendezvények, színházi
előadások
o Sport-szabadidő tartalmas eltöltésének feltételrendszere
▪ Sport és szabadidő létesítmények karbantartása
▪ kihasználása közös egyesületi munkával

B.
Községünk fejlődésének, fennmaradásának alapja a fent említett alappillérek
megteremtése. Meghatározója községünk mindenkori költségvetése, a támogatási
lehetőségek felismerése, gyors döntések (alapos előkészítő munka után) a takarékos
átgondolt gazdálkodás, a fejlesztések egymásra épülése pályázati forrásokból kölcsönös
egymást segítő munkavégzés.
Források 2017 évében:
Kunsziget Község Képviselő-testülete által 2017. évre elfogadott költségvetés
• bevételi oldala:
• kiadási oldala:

670.153 e Ft
670.153 e Ft

Hasonlítva a 2012-2013. évi költségvetések bevételi és kiadási oldalához, megállapíthatjuk,
hogy a 2015-2016-2017. évi költségvetések összege a korábbi évek kétszerese.
Oka: Örömteli tény, hogy 2016-ben a 688 M Ft-ból 433 M Ft a fejlesztésre fordítható összeg,
melyet a község különböző pályázatok sikerével szeretnénk biztosítani, működési kiadásokra
255 M Ft szükséges.
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Településfejlesztés, fenntartás, üzemeltetés feladatellátásának elemzése
A felhasznált összeg 2017. október 31-ig, a költségvetés bevételi és kiadási oldala.

(ezer Ft-ban)

175133

Működési kiadás:

64311

Felh. kiad.

Egyéb bevétel:

Város és községgazdálkodás:

89062

42690

Iparűzési adó:

Központi költségvetési támogatás:

168824

47277

Adóbevételek 2017.09.30-ig

Megoszlás

Iparűzési adó:
168.824 e Ft
Gépjárműadó (összes bev.: 7.615 e Ft, önkorm. maradó rész 40 %):
3.046 e Ft
Magánszemélyek kommunális adója:
1.513 e Ft
Talajterhelési díj:
61 e Ft
Késedelmi pótlék:
36 e Ft
Telekadó:
0 e Ft
Termőföld bérbeadásból származó jövedelem adója
0 e Ft
Bírság, önellenőrzési pótlék
0 e Ft
Összesen:
173.480 e Ft
Megnevezés
Nagyüzemek
(Federal Mogul Hungary Kft., Federal-Mogul Systems Kft., Sick Kft.,
Zöld Mező Mgtsz, GesKor Kft.)

Vállalkozók (egyéni vállalkozók, társaságok)
Összesen:

97,32%
1,76%
0,87%
0,03%
0,02%
100,00%

Vállalkozások
Befizetett iparűzési adó 2017.09.30-ig
száma

Megoszlás
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161.437 e Ft

95,62%

108
113

7.387 e Ft
168.824 e Ft

4,38%
100,00%

Adóbevételek szeptember 30-ig (ezer forintban)

Iparűzési adó
168 824 e Ft
97,32%

Gépjárműadó
3046 e Ft
1,76 %
Egyéb

visszautalási
kötelezettség utáni
Iparűzési adó bevétel
143 894 e Ft

Magánszemélyek
kommunális adója
1513 e Ft
0,87%

Talajterhelési díj
61 e Ft
0,03%

Késedelmi pótlék
36 e Ft
0,002%

A fenti táblázatból kitűnik, hogy legjelentősebb összeget az iparűzési adó képviseli, melynek
jelentős részét (97,32%-át) a SICK Kft., a Federal Mogul Hungary Kft., és a Zöld Mező
Mezőgazdasági Termelő Szövetkezet fizeti. Sajnos az iparűzési adóból 59 284 067 Ft
Szolidaritási hozzájárulás címén befizetésre vagyunk kötelezettek.

Kiadások – bevételek:
Tündérvár Óvoda
Normatíva jogcíme

Összege

Települési Önkormányzat
egyes köznevelési
feladatainak támogatása

34.311.433

Gyermekétkeztetés
támogatása

5.227.957

Térítési díj bevétel

2.169.757

Kiadás összesen
2017.10.31.

Különbség
( Önkormányzat
támogatása,
normatíván felüli
rész)

38.219.296

3.489.851

6.834.270

4.042.857

7.468.883

4.593.883

21.083.326

21.083.326

Manóvár Családi Bölcsőde

Települési Önkormányzatok
egyes
szociális feladatainak
támogatása

2.623.833

Térítési díj bevétel

167.580

Házi segítségnyújtás
Települési Önkormányzatok
egyes
szociális feladatainak
támogatása

2.875.000

Város és Községgazdálkodás

nincs állami támogatás
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A település fenntartása, működtetése, fejlődése; a problémák megoldására, az állandó változás kezelésére a képviselő-testület 2017. október 31-ig 22 ülést
tartott, 242 határozatot hozott és 14 rendeletet alkotott.
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Tisztelt Lakosság – Választópolgárok!
JELENTŐS ALAPPILÉRREK
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, 2016-ban csekély
emelkedést mutat. 2017. évben emelkedik, 2020-ra eléri a 2000 főt.

Községünk további fejlődésének meghatározó alappillére:
Lakosság létszámának emelése:
• építési telkek biztosítása
• letelepedési támogatás biztosítása
• szolgáltatások (intézményi, szociális, sport és szabadidő) magas színvonala.
Kérem, engedjék meg, hogy egy jelentős eredményről tájékoztassam Önöket: Építési telkek
önkormányzati tulajdon jogáról.
Kunsziget Község Képviselő-testülete 1999-től dönt és tárgyal a település alatt levő termálvíz
hasznosításáról (mely 1970 óta ismert a község lakossága előtt).
Projektcég alakul rá, melyhez az önkormányzat minden tőle telhető lehetőséget megad, mert a
megvalósulása a falu nagyarányú fejlődését biztosítja.
A projektcég 2006-ban megfúratja a termál kutat, mely 59 °C-os gyógy jellegű vizet ad.
Kialakításra kerül közel 100 db összközműves építési telek (műszaki átadása csak részben
történik meg) járda, csapadékvíz elvezető árok, aszfaltozott út épül. Elkészül a termálfürdő

terve, a terület hasznosítására különböző elképzelések vannak. Beruházások finanszírozása az
építési telkek árából, pályázati támogatásból, befektetői tőkéből valósulna meg.
A 2008. évi gazdasági válság ezt nem segítette. Befektetői tőke nem jelent meg. A terület
különböző gazdasági társaságok tulajdonába került.
A képviselő-testület éveken át kitartó munkával a megoldás érdekében dolgozott.

A

közműveket felülvizsgáltatta, üzemeltetésére szerződést kötött. 2016. évben jelentős számú
építési telek 1/1 arányú tulajdonosa lett, melynek értékesítését megkezdte.
A telkek műszaki paraméterei:
Nagyságuk: 750 m2 – 1500 m2-ig
Művelési ága: beépítetlen terület
1. Közműellátás:
• teljes (ivóvíz – ivóvízakna
• szennyvízhálózat - szennyvízcsonk
• villamos ellátás – közvilágítás
• földgázhálózat – földgázcsonk
• csapadékvíz elvezető árok
• járda
• aszfaltozott út
• gondozott terület
Rendezési terv módosítása megtörtént.
2. Jellemző adatok:
• 30 %-os beépíthetőség, 40 % zöldfelület
• 10-15 méter mélységű előkert
• jobb oldali épület elhelyezés a telek határon.
• Eladási ár: bruttó 4,7 M Ft
• Az összeg tartalmazza a közműfejlesztés összegét.
• Építkezéskor sikeres pályázat alapján 700.000 Ft vissza nem térítendő támogatást
nyújt az építkező családoknak.
A telkek értékesítésére önálló honlapot készíttet.
2017. október 31-ig eladott építési telkek száma nyolc darab. Vételiszándék bejelentések száma
három darab.
Képviselő-testület döntött 5 építésitelken (15/70- 15/66 helyrajzi számig) max 2-3 lakóingatlan
építési lehetőségről.
2017. évben a képviselő-testület 15 kérelmezőt részesített letelepedési támogatásban (700 000
Ft/ingatlan) mely összege 10 500 000 Ft
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C. TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS, ÜZEMELTETÉS, KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS
I. Infrastruktúra-hálózat karbantartása, felújítása

Járdák, utak:
Községünkben 2014. 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.
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 és Széchenyi utcai járdák
felújításának saját erőből történő megvalósításáról és a kivitelezőről. A felújítás 2016. március
15 – 2016. április 31-ig a Dózsa utca jobb-bal oldali járdáján valósult meg. A Széchenyi utcában
a járdaépítés rövidesen megkezdődik.
2017. évben Széchenyi utca jobb- bal oldali járdája készült el önerőből.
A csapadékvíz elvezetés problémájának megoldására több alkalommal műszaki egyeztetést
folytatottam, árajánlatokat kértem be. A szakhatósági egyeztetés ez alapján a Hunyadi utcai
csapadékvíz elvezetés (Hunyadi u. 26.) problémáját a járda felújítással egyidejűleg
megoldottuk.
„Önkormányzati feladat ellátást szolgáló fejlesztések támogatása” címen, a
Belügyminisztérium által közzétett pályázat felhívásra benyújtottok kérelmünket a József
Attila utca, Táncsics Mihály utca, Vörösmarty utca és a Duna utca járdáinak felújítására.
Pályázatunkat 2017 április 27-én befogadták, hiánypótlásra nem volt szükség, sajnos
forráshiány miatt 2017. november 6-án elutasították.
Úthálózat:
Községünk belterületi úthálózata aszfaltborítású. 2016. évben költségvetésünk terhére
elvégeztettük az utak padkázását, melynek célja az aszfaltút állagának megóvása. A
padkanyesés, murvázás a szükséges helyeken megtörtént.
Külterületi utak:
• Bolgányi hídra vezető út padka javítása teljes hosszúságban megtörtént (nyesés,
murvázás).
• Jelző táblák kerültek elhelyezésre, mely a kamionforgalom elől védené a Bolgányi hídra
vezető utat és a hidat.
• Tükör került elhelyezésre a Fő utca – Kertes utca és Rákóczi utca kereszteződésében,
• a Duna utca végére forgalomszabályozó tábla került.
• 14101. számú út Öttevény – Kunsziget állami tulajdonú közút teljes hosszának
felújítására törekszünk. Néhány alkalommal kátyúzás történt.
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Külterületi utak felújítása

Kunsziget – Abda – Győr Pinnyéd kerékpárút és lassú forgalmú út kiépítésének
lehetősége közel 10 éve vetődött el.
Győr Megyei Jogú Város és Kunsziget Község önkormányzata 2008-ban elkészíttette pályázati
forrásból a Kunsziget – Abda – Győr kerékpárút tervét, mely részben érintette a lassú forgalmú
út kialakítását.
Pályázati lehetőség hiányában megvalósítása nem történhetett meg.
2016. év októberében társadalmi egyeztetésre került a VP 6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódjelű pályázat,
mely lehetőséget adhat 1. célterülete alapján „Külterületi utak felújítása” címen Kunsziget Győri
út Rendeki zsilipig terjedő út felújítására 024; 035 hrsz.
Kunsziget Duna út – Gátőrház 064 hrsz.
Kunsziget József A. u. – Duna út 063/2 hrsz. és a 062/2 hrsz.
Műszaki tartalom: aszfaltozott út, 4 méter szélességben
Pályázható összeg: 100 M Ft, támogatás intenzitása 75 %.
A képviselő-testület döntött az engedélyezési szintű tervek elkészíttetéséről, mely 2016.
november 18-ra elkészült.
Önkormányzatunk pályázatot nyújtott be a külterületi utak felújítása VP6-7.2.1-7.4.1.2-16
azonosítószámú pályázatunkat támogatásra alkalmasnak tartja az Irányító Hatoság, döntés
nem született. Tárgya: Aszfaltozott út kiépítése Kunsziget Győri út - Rendeki zsilip, hossza: 3,6
km

Kerékpárúthálózat

Kunsziget – Öttevény – Mosonszentmiklós kerékpárutak megépítéséről néhány éve
döntöttek az érintettek
Kunsziget és Öttevény Község Önkormányzata konzorciumi szerződést írt alá a képviselőtestület döntése alapján Kunsziget – Öttevény kerékpárút II. ütemének megvalósítására. A két
település együtt adta be a pályázatot. Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy a TOP-3.1.1-15HM1-2016-00009 azonosító számú pályázat sikeres. Támogatási összege 97 353 000 Ft
Beruházás kivitelezésének határideje 2018. december 31.
Közlekedés biztonsága miatt önkormányzatunk megvásárolta és lebontatta a Fő u. 24. számú
ingatlant, megépítette a Községgazdálkodási Telephelyét saját forrásból.
További infrastruktúra fejlesztésekből, energiatakarékos gazdálkodásról sikeres pályázati
támogatásokhoz kapcsolódóan szólok.
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D.

ENERGIAFELHASZNÁLÁS, TAKARÉKOS GAZDÁLKODÁS, KLÍMAVÉDELEM

2015-ben megvalósult projektek – gazdasági hatásai:

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 odavissza mérő órákat.
Várt eredménye: az éves áramszámla összege 1/12-ed részre való csökkenése.
Tényleges eredmény:
• Önkormányzati Hivatal:

6 %-ra csökkent

828.962 Ft  55.405 Ft

• IKSZT:

35 %-ra csökkent

662.853 Ft 235.737 Ft

• Iskola:

5 %-ra csökkent

687.401 Ft 37.758 Ft

• Tornacsarnok:

24 %-ra csökkent

678.426 Ft 169.162 Ft

Energiatakarékos fűtéskorszerűsítés:
• 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; napkollektoros
melegvíz előállítás
• A Kunszigeti Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és AMI fűtésrendszerének
korszerűsítésére, az épület hőszigetelése TOP forrásból valósul meg
Részletesen az intézmény működésénél szerepel.
Környezetvédelem:
• Több alkalommal szerveztünk hulladékgyűjtést.
• Napi gondot jelent a hulladékszigetek környékének rendbetétele, a tárolók nem
megfelelő használata miatt.
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Közterület gondozás, községgazdálkodás:
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.
Köszönöm a falu lakosságának a közterületek gondozásában végzett munkáját.
Községgazdálkodási telephely:
A község bevezető főútjának torkolata beszűkült, nehezen belátható útkeresztezés miatt
veszélyes közlekedési helyzetet teremtett. (A település rendezési terv jelölte az út szélesítését,
s az ott álló ház bontását.) Az önkormányzat a portát megvásárolta 2015-ben, a házat
lebontotta, s a rendezési tervnek megfelelően a telket kialakította. A telken az egykori
melléképület boltozatos pincéje és egy ásott
kút maradt.
Az így átszabott telket 2016/2017-ben
községgazdálkodási

telephelyként

használja, melyen a falu gépeit (mikrobusz,
személyautó, kerti traktor, utánfutó, fűnyíró,
szerelvények, kerékpárok) helyezte el.
Temető felújítás:
Önkormányzatunk „Az adósságkonszolidációban nem részesült települések támogatása” című
pályázati felhívásra benyújtotta kérelmét.
Tárgya: Temető felújítása
Műszaki tartalom:
• kapu, kerítés építés
• út (járda), ravatalozó térkövezése
• urnafal építés
Támogatásként elnyert összeg: 19.800.000 FT
Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy a kivitelezés befejeződött
Saját forrásból biztosította az önkormányzat a kápolna külső felújítását, a temető előtti járda
térkövezését, a ravatalozó térkövezését. Köszönet a kivitelezőnek a feltámadási kereszt
felújításáért.
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Épített örökség és környezet védelme:
Szent Antal kápolna kerítésének cseréje megvalósult, a munkát községi összefogással
végezték el.
Az elmúlt 5 évben jelentős összegű pályázati támogatásból megvalósultak a felújítások:
•
•
•
•

Római Katolikus Templom ÚMVP Leader támogatás
Szent Lőrinc Római Katolikus Plébánia
Szakrális Közösségi Tér
Hagyományőrző Tematikus Tér

50 M Ft
22 M Ft
20 M Ft
18 M Ft

Településünk értéke nőtt, szakrális, kulturális értékek bemutatására lehetőség van.
A Római őrtorony, a Római Birodalom határa (limes) részeként falunk határában található.
Magyarország Kormánya 2018. január 1-ig benyújtja pályázatát a Duna mentén 417 km
hosszúságban elterülő Római Birodalom határa (limes) világörökségi nevezésére. Ausztriával,
Németországgal, Szlovákiával közösen. Törekszünk arra, hogy Kunsziget világörökségi
helyszínné válhasson. Ennek érdekében a Győri Xantus János Múzeum a Forster Gyula
Nemzeti

Örökségvédelmi

végeztettünk,

melyet

és

Vagyongazdálkodási

községünk

költségvetéséből

Központ

régészeivel

biztosítottunk,

kutatásokat

konferenciákonn,

egyeztetéseken rendszeresen részt vettünk.
Közrend, közbiztonság:
Térfigyelő kamerarendszer bővítésével, polgárőrség, rendőrség munkájával biztosítjuk.
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%
I. ütemben alacsony kiállású úszóműállás valósul meg.
Gesztor: Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata.
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„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
kiadványformájában.

értékek

bemutatása

„Sacra – Velo” turisztikai útvonal kiépítése című pályázathoz községünk csatlakozott, a
program keretében pihenőhelyek kialakítására van lehetőségünk. Kiemelt helyszínek:
• Szent Lőrinc Római Katolikus Templom
• Szent Antal kápolna

Tervünk Szent Antal zarándokút kialakítása.

E.

INTÉZMÉNYHÁLÓZAT

Manóvár Családi Bölcsőde:

2010. április 15-től működve bebizonyította, hogy szükség van az 1-3 éves korú
gyermekek elhelyezését biztosító intézményre. Törvényi lehetőség szerint az
édesanyák munkát vállalhatnak, melynek alapja a gyermekintézmény. Működése során
jogi formája változott: 2013. november 14-től új alapító okirattal, működési engedéllyel
működik.
2017. január 1-től újabb törvényi változás: Manóvár Családi Bölcsődeként működik, a
jogerős működési engedélyt sikerült alapos, kitartó munkával megszerezni.
Ellátási körzete nem változott: Kunsziget, Dunaszeg, Dunaszentpál, Győrladamér,
Győrzámoly. Formája: Gyermekellátó Társulás
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, összesen: 623.000 Ft
Az udvarra játékot vásároltunk 600.000 Ft értékben.
Működési engedélyben meghatározott gyermeklétszám: 7 fő/nap.
Az igény az átlaglétszámot 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.
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•

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

Helyszín: A Kossuth tér 278 hrsz.-ú ingatlan. Szükség volt Kunsziget Község Rendezési
és Szabályozási Tervének módosítására, mely egyszerűsített eljárással
megtörtént.
Időközben elkészíttettük és engedélyeztettük a Tündérkert Bölcsőde kiviteli
tervét. Pozitív döntés esetén az építkezés megkezdődhet, amire nagy
szükség van a fiatalok, családok, helyi munkahelyek összefüggésében. A
beruházás költsége 130 M Ft.
Ennek

érdekében

önkormányzatunk

2016.

március

23-án

hibátlan

pályázatot nyújtott be a TOP-1.4.1-15 kódjelű pályázati felhívásra.
Pályázatunkat támogatásra alkalmasnak ítélte a Magyar Államkincstár.
Sajnos pályázatunkat, annak ellenére, hogy magas pontszámot ért el,
támogatásra javasolták, a bírálok elutasították.
Kifogást emelést nyújtottunk be. Döntés nem született.
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.
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Tündérvár Óvoda:

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)
2017. október 15-i statisztikai létszám 67 fő.
Szükség van a ténylegesen jelenlévő gyermekek létszámának emelésére, mely az óvodavezető
és óvodapedagógusok feladata (élmény gazdag program).
Önkormányzatunk a személyi és tárgyi feltételeket biztosítja.
Óvodapedagógusok száma: 6 fő + 1 fő pedagógiai asszisztens
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.
Játékos angolnyelv ismeret, iskolában tanító nyelvtanárral.
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.
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•

Önkormányzat biztosítja: a gyermekek részére a kedvezményes étkezést,
úszástanfolyam útiköltségét.

Az okító torna foglalkozást saját közalkalmazottal

biztosítja, aki a szükséges képesítést megszerezte.
•

Törvényi előírás alapján 2017. szeptember 1-től 32 fő részére „ingyenes” az étkezés,
a szülők részéről nem kell térítési díjat fizetni. Térítési díjat fizető gyermekek száma
35 fő, részükre az önkormányzat támogatása összesen: 4 334 207 Ft

Az épület garanciális felülvizsgálata 2015 szeptemberében megtörtént, csekély hiányosságok
javításra kerültek.
Elkészült az óvoda honlapja, a bemutató kiadvány.
Programok: Nyílt napok, Ünnepváró munkadélutánok, Mikulásvárás, Advent.
A Tündérvár Óvoda elnyerte a Biztonságos Óvoda és Zöld Óvoda címet.

Alapfokú oktatás: Kunszigeti Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola 1-8 osztályban 8-16 óráig (szülői igény szerint eltérően) tart az oktató-nevelő munka
Fenntartó: Kunszigeti Közszolgáltató Nonprofit Kft.

Személyi feltételek:
Iskolánkban a tanított tárgyaknak megfelelő szakos diplomával rendelkező pedagógusok
létszáma (99%-os szakos ellátottság):
teljes munkaidős tanár: 14 fő
óraadó tanár: 1 fő
anyanyelvi lektor: 2 fő
gyógypedagógus: 1 fő óraadó
technikai dolgozók:

1 fő részmunkaidős gazdasági ügyintéző
1 fő részmunkaidős takarító
1 fő teljes munkaidős takarító
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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.

•

A TIOP1.1.1. pályázat keretében 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)

Tanulói létszám:
•

Az október elsejei statisztika alapján a tanuló létszám 118 fő.

•

Más településről 40 gyermek jár iskolánkba.

•

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

•

Étkezők száma: 114 fő.

Támogatások az önkormányzat részéről:
•

bejáró tanulók utaztatása

•

tanulók étkeztetése

•

angol nyelvi tankönyvek, taneszközök vásárlása

•

művészeti képzés támogatása

•

tárgyi eszközök beszerzése

•

épület állagának megőrzése:
o

tisztasági meszelés

o

fényvédő rolók beszerzése és felszerelése

o

zárható szekrények

o

tanári és tanulói székek beszerzése

o

karbantartás: asztalos és villanyszerelői munkák

o

sporteszközök vásárlása

o

nyári karbantartás:
o

festés, mázolás

o

asztalos munkák (radiátor burkolat javítása, hátsó bejárati
ajtó zár javítása- pneumatikus kar, iskolatitkár ajtózár,
küszöbcsere/javítás, öltözőszekrények javítása)

o

cső- vízvezeték szerelés, fűtés (falikútcsere, radiátorcsere,
bojlerjavítás)
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o

villamos ipari szerelés, fénycsövek pótlása,
armatúraszerelés

Eredmények:
•

ÖKOISKOLÁNK elnyerte a Virágos Magyarországért díjat.

•

Kisbajcsi Vörösmarty Mihály Általános Iskolában rendezett Környezet- és
természetismereti vetélkedő az iskolánk csapata ért el a 3. helyezést. Felkészítőjük:
Farkas Liza

•

Az alsó tagozat a „Cziráki Lajos” komplex képzőművészeti egyéni tanulmányi
verseny megyei fordulóján eredményesen szerepeltek munkáikkal.

•

Jedlik Ányos Kapcsolatépítő Matematikaverseny: Varga Petra 8.o. I. helyezett,
felkészítő: Kozicz László

•

Megyei Matematikaverseny 2. fordulóba bejutottak:
o

Nagy Benedek 4.o. Felkészítő: Gyurkovits Péterné

o

Ramm Regina 5.o.; Kovács Levente 5.o.; Tóth Emese 5.o. Felkészítőjük:
Kozicz László

o

Szalai Álmos 6.o. Felkészítő: Kozicz László

o

Tolnai Fabiána 8.o. Felkészítő: Kozicz László

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
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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.
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 a tervet elkészítette,
megvalósítását pályázati forrás segítené, lépésenkénti megvalósítás önerőből is lehetséges, de
csak az épület felújítása után. A takarékos és ésszerű gazdálkodás elve alapján.
A képviselő-testület döntött a hátsó bejárat megközelítését szolgáló járda (2 m szélességű)
térkövezéséről, kivitelezés megtörtént.
Önkormányzatunk kiemelten kezelte az épület felújítását.
Ezért pályázatot adott be a TOP 3.2.1-15 Kunszigeti Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
és AMI energetikai korszerűsítése felhívásra.
Műszaki tartalom:
a) Fűtéskorszerűsítés: levegő – levegő hőszivattyúrendszer kialakítása
b) Épület hőszigetelése:
•

födém és külső hőszigetelés

•

nyitás, záró csere (tetőablak)

•

héjazat csere, azbesztmentesítés

•

akadálymentesítés

Az elhúzódó döntés ugyan negatívan befolyásolta az épület állagát, a takarékos gondolkodást.
A „Kunszigeti Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és AMI energetikai felújítása” címen
projektünket az Irányító Hatóság támogatásban részesítette, pályázatunk sikeres, a támogatási
szerződés aláírásra került, a támogatás összege: 68.091.638 Ft.
Műszaki tartalma:
•
•
•
•
•

azbesztmentesítés (palacsere)
az épület külső hőszigetelése (a műemlékvédelmi előírások alapján)
bejárati ajtók cseréje
akadálymentesítés
levegő-levegő hőszivattyú rendszer kialakítása, fűtéskorszerűsítés.
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A kivitelezést 2018 év tavaszi-nyári időszakába tervezzük, melyet számos tényező befolyásol,
megoldásukon folyamatosan dolgozunk.
A közbeszerzési eljárás megindításáról a képviselőtestestület 2017. november 30-ai ülésén
dönt. A beérkezett ajánlatokból az következik, hogy a kivitelezés költsége jelentősen emelkedik,
melyre jelenleg nem ad forrást a támogatás

Egészségügyi alapellátás:
Az 1999 óta vállalkozói formában működtetett alapellátási ellátás működtetője 2013. szept. 1jétől Kunsziget Község Önkormányzata.
A háziorvosi feladatokat közalkalmazotti jogviszonyban dr. Póda István látja el. Asszisztensnő
Némethné Frank Tímea.
2017. október 26-ai ülésén tárgyalta a képviselő-testület az ellátást, ellátottak száma: 154 fő 18
éven aluli és 1021 fő felnőtt.
Betegellátás 953 személy esetében 7781 alkalommal a rendelőben, illetve a betegek lakásán
(49 személy 103 alkalommal) történt.
Vérvétel

keddi

(szükség

esetén

csütörtöki) napokon biztosított, erre
465 esetben került sor.
Dr.

Póda

István

háziorvos

tájékoztatója

alapján

fokozottan

szükség van a szűrővizsgálatra, az
egészséges életmódra.

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.
2016. évben: 1 év alatti csecsemő 8 fő
1-3 év közötti kisgyermek 23 fő
3-6 év közötti kisgyermek 55 fő
gondozott családok száma: 79
Pályázati támogatásból lap-topot kaptunk.
A Védőnői Szolgálat Alapító Okirata a képviselő-testület döntése alapján módosításra kerül. A
szolgálat a méhnyakrák szűrést is elvégzi 2016-tól önkormányzati költségvállalással, ez
korábban pályázati támogatással valósult meg, mely lezárult.
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Házi segítségnyújtás:
Gondozottak száma közel 27 fő. Szociális gondozók munkájára nagy szükség van, Bíró
Andrásné szolgálatvezető és munkatársai összehangolt munkája segíti az idős embereket és
családokat.
A gondozásért térítési díjat az ápoltak, a családok nem fizetnek, a házi segítségnyújtás feladat
ellátását normatív támogatásból és az önkormányzat egyéb bevételeiből biztosítjuk.
Hétvégi ellátásra 5 főnek van szüksége
A gondozónők napi 7-9 főnél végeznek gondozási tevékenységet.
Gondozók száma: 3 fő,
Gondozottak száma: 27 fő, 5934 óra az ellátásra fordított idő + 1501 óra az út időből tevődik
össze.
Ebből nő: 19 fő, férfi: 8 fő.
Vitalitás Gyógyszertár
Jogi átalakulás történt, mely a szolgáltatást nem érinti.
Gyógyszerellátás biztosított.

Szociális ellátások, támogatások
➢ Letelepedési támogatás keretében lakásvásárláshoz, építéshez nyújtott vissza nem
térítendő támogatás: a rendeletet a képviselő-testület átdolgozta, hogy minél több fiatal
részesülhessen a támogatásban, költségvetésében erre a célra 7 000 e Ft összeget
különített el, melyet túllépett igényelt és fizetett ki 15 fiatal részére 10.500 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, 2017. évben erre célra kifizetett összeg 600 e Ft, 2 család részére.
➢ Baba kötvény: gyermekvállalás segítése 2009-2025-ig folyamatosan 40 fő, 2017-ban 2
család igényelt
➢ Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat: Dunaszegi Gyermekjóléti és Családsegítő
Társulás keretén belül működik.
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 – 10 fő részére 20.000; össz.: 200 e Ft,
• gyógyszertámogatást - 3 fő részére havi 8 -10 e Ft, össz.: 292 e Ft
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• rendkívüli települési támogatást,
• pénzbeli támogatás formájában – 2 fő részére; össz.: 33,6 e Ft,
• természetbeni támogatás formájában, étkezési támogatás 3 fő részére; össz.: 288 e Ft
• időskorúak karácsonyi támogatást (2016-ban 372 e Ft), 2017. évi kifizetésére december
hónapban kerül sor, várható összege: 402.000 Ft
• Beiskolázási támogatás: 141 fő részére 5.000 Ft/fő; össz.: 705.000 Ft
• Gyermekvédelmi kedvezmény:12 e Ft
• Óvodás gyermekek étkezési térítési díjához hozzájárulás: 4.334 e Ft
• Tankönyv vásárlási támogatása 618 e Ft
• Bursa Hungarica önkormányzati ösztöndíj: 2017-os évben (szeptember 30-ig) 950 e Ft
támogatást utaltunk „A” és „B” típusú pályázatokra 27 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 találnak. Tevékenységüket a közterületek tisztántartásában, házi segítségnyújtás területén
végzik, önkormányzatunknál utóbbi 2017 március 6-tól közalkalmazott jogviszonyban dolgozik.
Nemzeti Művelődési Intézet által 1 fő közművelődéssel foglalkozó munkatársat tudnánk
alkalmazni. Jelentkező nincs rá, több fórumon közzétett felhívás ellenére sem.

Az Önkormányzati Hivatal munkája
2013-tól a körjegyzőségek megszűnésével közös önkormányzati hivatal jött létre. Kunsziget,
Dunaszeg és Dunaszentpál településeke. A hivatal önálló honlapja, a www.dkoh.hu.
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.
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Kultúra, közművelődés, média:
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.
A tárgyi feltételek adottak, a létesítmények, intézmények rendelkezésre állnak, problémát a
kihasználásuk hatékonysága jelent. (kivétel a kézilabda sportág) A lakosság nem kellő
mértékben használja, a sportolás, a szabadidő sport célú eltöltését fejleszteni kell.
Elkészült az edzőterem építési terve, engedélyezése, a régi sportöltöző- lőtér felújításával
közel 130 m2 nagyságú alapterülete lehetőséged ad a speciális sportolásra- edzésre.
Megvalósítás pályázati forrásokat kerestünk, eddig eredménytelenül, megvalósítás költsége ≈
100 M Ft
➢

Gyermekekért 2006 játszótér közkedvelt a kisgyermekes családok körében.

➢

Sajnos gyakori javításokra van szükség, 2017. évben szükségessé válik felújítása,
játékok cseréje, festése. Régi elkorhadt kerítés helyébe új kerítés készült, mely
biztosságot ad. Tavaszra örökzöldet ültetünk a hiányzó oldalakra.

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.
Önkormányzatunk

biztosítja

a

középiskolás

tanulók

50

órás

kötelező

közösségi

munkavégzésének lehetőségét, erre együttműködési megállapodást köt – kötött a közép- és
szakközépiskolákkal.
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Bursa Hungarica:
Községünk 1999 óta részt vesz a Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíj Programban.
Kunsziget Község Önkormányzata 2017. évben is kiírta a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíj 2018. évi pályázatot felsőoktatási intézményben tanuló hallgatók
számára
• „A” típusú pályázat: 2017/2018. tanév II. félévére és a 2018/2019. tanév I. félévére
(10 hónap),
• „B” típusú pályázat: tanulmányait a 2018/2019. tanévtől sikeres felvételi esetén
megkezdő hallgatók részére (3 x 10 hónap).
A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszert 2013. év óta az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
kezeli a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben
(EPER-Bursa rendszer), ez azt jelenti, hogy a hallgatók ott regisztrálnak, illetve nyújtják be
pályázatukat és az önkormányzat is ezen a felületen rögzíti a pályázat elbírálását, támogatási
döntését.
A pályázat célja:
• Az esélyteremtés, a szociális szempontból hátrányos helyzetű fiatalok felsőoktatási
intézmények nappali tagozatán történő továbbtanulásának elősegítése;
• Lakóhelytől távoli felsőoktatási intézményekben való tanulás támogatása, a hallgatói
mobilitás elősegítése, főként a kistelepülésekről származó hallgatók esetén;
• A település folyamatos gazdasági, kulturális fejlődésének biztosítása a humánerőforrás
állandó és minőségi utánpótlásával.
• Kunsziget község fiatalságának az egyetemen, főiskolán való tanulásának segítése,
diploma megszerzése.
• Az ösztöndíj rendszerrel a gazdasági-társadalmi beilleszkedés, komplexitás
elősegítése.
Kunszigeti Hallgatói "Kávéház"
A Kunszigeti Hallgatói "Kávéház" a Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjének ötlete
alapján és Kunsziget Község Önkormányzata teljes támogatása mellett azért jött létre, hogy
gondoskodjon a kunszigeti fiatalok önkormányzattal kapcsolatos munkába való bevonásáról,
arról, hogy a lakosság meghatározó szegmense – az egyébként nyilvános testületi üléseken
kívül – véleményt alkothasson a falu helyzetéről, kifejthesse gondolatait a jövőről, a fejlődési
irányokról; egyszerűen fogalmazva elmondhassa, hogy milyen településen szeretne élni, miben
látja a jó és a rossz irányokat, min szeretne változtatni és hogyan tenné meg azt. Nem titkolt
szándék volt az utánpótlás kérdése sem, szeretettel vártuk és várjuk az önkormányzati munka
iránt érdeklődő fiatalok részvételét, hiszen ők azok, akik kunszigetiségükkel utat mutathatnak
majd a jövő generáció számára és meghatározhatják a település jövőjét. A felelősség súlya
mindenkit nyom tehát, egy település nem csak attól lesz élő és jó, hogy adott időpillanatban
milyen döntések születnek, hanem attól is, hogy kik és milyen döntéseket tudnak hozni az
érdekében. Ennek megfelelően külsös tréner alkalmazására került sor, aki megfelelő felkészítés
után, látva és tapasztalva a település erősségeit és korlátait, a jelenleg elérhető lehető legjobb
módszer alkalmazása mellett igyekezett a fiatalokat megszólítani és a közös munkába bevonni.
Persze mindez soha nem egy tréneren múlik, az igazi munka ott kezdődik, ahol a fonalat valaki
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felcsípi. A tapasztalat azt mutatta, hogy Kunszigetért érdemes tenni, kunszigetinek érdemes
lenni. Reméljük, hogy a közös munka folytatódik, továbbra is számítunk a lelkes résztvevőkre.

Civil szervezetek szerepe községünk életében:
Munkájuk nagymértékben segíti a települést, hozzájárul a kötelező feladatok ellátásához, a
szolgáltatások magas színvonalon való teljesítéséhez, közösség formáló erejük rendkívül
fontos.
Kunsziget Község Képviselő-testülete 2017. évi költségvetésében az egyesületek működésére
12 millió 700 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 valósítják 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.
2016. évi sikeres TAO pályázat további fejlesztéseket tesz lehetővé, melyhez az önkormányzati
önrész: 6.700.000 Ft. + 2 000 000 Ft =8 700 000 Ft
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.
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Kunsziget Község Polgárőrsége
Járőrszolgálatával biztosítja a falu védelmét, együttműködve a rendőrséggel.
Ünnepeken, ünnepélyeken rendezői feladatot lát el.
Egy iskola – Egy polgárőr nap kiválóan sikerült.
Az Országos Polgárőr Szövetség községünknek a „Polgárőr község” kitüntető címet
adományozta a közös munka elismeréseként.
2015. 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.
2017. évben:
•

Perjési Frigyes középiskolai járőrverseny Kunszigeten,

•

POLGÁRŐR VÁROSOK, KÖZSÉGEK, BUDAPESTI KERÜLETEK
POLGÁRMESTEREINEK, POLGÁRŐR VEZETŐINEK FÓRUMA

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 10 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. 2018 évtől önálló beavatkozó egységként működik. 2017. évben 14 alkalommal
nyújtottak gyors segítséget községünkben.
Kunszigeti Polgári Hagyományőrző és Kulturális Egyesület
Programjaival, rendezvényeivel hozzájárult a falu kulturális életéhez.
Szakrális értékek őrzését kiemelten kezeli (Máriakálnoki búcsú, Plébániai rendezvények)
Mecséri úti kereszt felújítása folyamatban van. A falú elején évszaknak megfelelő dekorációt
készít.
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.
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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

Faluszépítő Egyesület
Részt vett a falu virágosításában, kerékpártartókat vásárol a falu közterületeire.

Kunsziget Sporthorgász 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.
Páduai Szent Antal tiszteletéhez kapcsolódó szakrális érték felvételét kértük a Győr-MosonSopron megyei értéktárba.
További értékek felvételének alapos előkészítéséhez kérjük a lakosság segítségét.
Önkormányzatunk sikeres pályázataként ismét ráirányítjuk a figyelmet értékeinkre.
Testvértelepülésünket, Nyárádgálfalvát is be tudjuk vonni az örökségek őrzésébe és ápolásába.
A húsvéti ünnepkör értékeire irányítjuk a figyelmet mind Kunszigeten, mind erdélyi
testvéreinknél. Értékké csak úgy válhat bármi, ha azt megosztjuk a közösséggel. Erre újabb
lehetőséget adott a Földművelésügyi Minisztérium által 2015 őszén kiírt a „Nemzeti értékek és
hungarikumok
gyűjtésének,
kutatásának,
népszerűsítésének,
megismertetésének,
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megőrzésének és gondozásának támogatására” kiírt HUNG-2015 pályázat. Az
önkormányzatunk által beadott pályázat sikeres volt, a késői bírálat miatt 2016. február 11-én
kaptunk erről értesítést. A pályázat célja a húsvéti ünnepkör értékeinek kölcsönös bemutatása
Kunszigeten és erdélyi testvértelepülésünkön, Nyárádgálfalván és térségében. Ezen
alkalommal újabb lehetőség nyílik Erdély - Nyárádgálfalva és térsége hagyományainak
megismerésére, a hagyományok közötti kapcsolatkeresésre. 2016 húsvétján érkezett és utazott
néhány fő Nyárádgálfalvára és Kunszigetre, hogy részt vegyen az ünnepen, mely
mindannyiunké, attól is, hogy részt veszünk rajta.
„Együtt jövőnkért a múltunk nyomdokán: Húsvéti ünnepkör értékeinek kölcsönös feltárása,
bemutatása Kunszigeten és Nyárádgálfalván” című projekt zárása. Ünneppé vált 2016.
augusztus 5-e, ezen a napon a kultúrházban mutattuk be a kiállítás anyagát „Húsvéti
hagyományok Kunszigeten, Nyárádgálfalván és térségében” címmel, a tárlat ma is látogatható.
A projektzárás a templomban folytatódott, ahol levetítettük a húsvéti ünnepkörhöz kapcsolódó
filmeket.
Megvalósításában kiemelkedő munkát végzett:
Bábics Norbert, Banga Richárd, Farkas Ferencné, Farkas Liza, Horváth Rajmund, Karácsony
Károly, dr. Lanczendorfer Zsuzsanna, Lendvai Ivánné, Szalai Béla, Szalai Béláné, és Tilai Péter.

Kiemelkedő rendezvényünk, tevékenységünk:
➢ Nemzeti ünnepeink
➢ Erdélyi-magyar testvérkapcsolat ápolása, családok látogatása, fogadása, fiatalok
fogadása, elutazásának biztosítása
➢ „Nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, kutatásának, népszerűsítésének,
megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatására” kiírt HUNG-2015
pályázat
o

Kiállítás megvalósítása

o

Filmek készítése

o

Kiadvány megjelentetése

ÜNNEPÉLYES BEMUTATÁSA
➢ Majális
➢ V. Húsleves és Petrezsirom Fesztivál
➢ Gyermeknap
➢

„Itthon vagy, Magyarország szeretlek”

➢ Európai Mobilitás Hét
➢ Hősök napja
➢ Idősek napja
➢ Adventi gyertyagyújtás
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Elismeréseink:
• Európai Falumegújítási Díj 2012-2014
• „Polgárőr község”
• Értékgazdag Település Díj
• Magyarországi Biodiverzitás Díj 2011-2013
• „Virágos Magyarországért Mozgalom” kiemelkedő folyamatos munkáért 2016. év
• Klímasztár díj országos I. helyezett 2017

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.

Kunsziget, 2017. 11. 20.

Lendvai Ivánné
polgármester
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Kunsziget Község Képviselő-testületének
2017. 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, Magyar Limes
Szövetség).
Céljaink:
➢ épített és természeti örökség védelme
➢ munkahelyek biztosítása, számának további emelése (iparterület biztosított)
➢ intézményhálózat működtetése, épület állagának megóvása
➢ infrastruktúra-hálózat fejlesztése, felújítása, karbantartása
➢ szolgáltatások magas színvonalú biztosítása
➢ Turisztikai és szakrális fejlesztések
Megvalósításukra a 2014-2020 közötti pályázati kiírások, továbbá az önkormányzat takarékos
gazdálkodása adhat lehetőséget. (TOP, KEHOP, LEADER)
Aláírt támogatási szerződés alapján megvalósuló beruházások
Öttevény-Kunsziget kerékpár út kivitelezése
-

Település képet jelentősen meghatározó épületek felújítása.
a) Kunszigeti Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

TOP 3.2.1-15 energetikai korszerűsítése
További fejlesztési tervek a település komplex fejlődése érdekében
• „Tündérkert” Bölcsőde megépítése
• Sport és játék udvar kialakítása – Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és AMI –
• Község gazdálkodási telephely járda építése
• „Jövőház” Gyermekközpont megépítése
• Termálkút hasznosítási lehetősége
• Külterületi utak felújítása, építése
• járdák felújítása
• temetői melletti út kialakítása
• Mosoni-Duna turisztikai célú fejlesztése
• Szent Lőrinc Római Katolikus templom belső felújításának előkészítése
• Római Őrtorony világörökség részére válása
• Turisztikai szálláshely kialakítása
• edzőterem építése
• Környezetvédelem, szén-monoxid kibocsájtás csökkentése
• Építési telkek biztosítása
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, 2017. november 22.

Kunsziget Község Képviselő-testülete
Lendvai Ivánné
polgármester
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