
Közmeghallgatás 

2022. november 22., 17 óra 

 

Tisztelt Választópolgárok, Kunsziget Lakossága! 

 

Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nevében tisztelettel köszöntöm Önöket a 

2022. 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 32. évében , 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 

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 

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 Tűzoltó Egyesület,  

▪ Sportegyesület,  

▪ Faluszépítő Egyesület 

 

Köszönet elődeinknek, hogy a fentieket megteremtették. 
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Veszélyek-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:  

- A település komplex fejlesztése 

- infrastruktúra-hálózat kialakítása 

- munkahelyteremtés folyamatossága 

- szolgáltatások megteremtése – intézményrendszer kialakítása 

- kultúra, hagyományok ápolása, turizmus  

- sport, szabadidő tartalmas eltöltés feltételrendszerének megteremtése 

Kérem, engedjék meg, hogy beszámolómban néhányat kiemeljek – a teljesség igénye nélkül. 

I. INFRASTRUKTÚRA 

a. ivóvíz-szennyhálózat kialakítása 

b. földgázhálózat kialakítása 

c. aszfaltozott beltéri utak 

d. járdák felújítása 

e. belterületi vízrendezés 

f. energiatakarékos rendszerek kiépítése: 

• levegő-levegő hőszivattyú rendszerek 

• fotovoltaikus elemek 

• napkollektorok 

• klímák 

• szürkevíz hasznosítás 

II. MUNKAHELYTEREMTÉS 

a. Ipari üzemek folyamatos fejlődése (125 munkahely= 2 000 munkahely) 

b. Vállalkozások erősítése 

III. SZOLGÁLTATÁSOK MEGTEREMTÉSE, INTÉZMÉNYRENDSZER KIALAKÍTÁSA 

a. Egészségügyi alapellátás, önálló orvosi körzet 

• vérvétel, támogatott szűrések, védőoltások 

• önálló védőnői körzet – méhnyakrák szűrés 

• iskolaorvosi és védőnői ellátás 

• házi segítségnyújtás (25 gondozott, 3 ápoló) 

b. Tündérkert Bölcsőde 

c. Óvodai nevelés 



3 

 

• Tündérvár Óvoda 

• 75 férőhelyes intézmény építése => 90 férőhelyekre emelése 

d. Alapfokú oktatás 

• Kunszigeti Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

• Folyamatos tanulói létszám emelkedés 

e. 300 adagos főzőkonyha 

f. Közrend közbiztonság, tűz és katasztrófavédelem megteremtése 

IV. KULTÚRA, HAGYOMÁNYŐRZÉS 

a. Épített örökség védelme (Szent Lőrinc rk. templom és plébánia, Szent Antal kápolna, 

felújítása, zarándokhelykialakítása 

b. Szakrális kulturális közösségi tér kialakítása 

c. Hagyományőrző kulturális tér kialakítása 

d. IKSZT címbirtokosság, IKSZT épületének felújítása 

e. Jézuskeresés nemzeti hungarikummá válása 

f. Rendezvények, nemzeti ünnepek méltó megünneplése 

g. Civil szervezetek kiemelkedő tevékenysége 

• Szigetgyöngye nyugdíjas klub 

• Kunszigeti Polgári Hagyományőrző és Kulturális Egyesület 

h. Könyvtár működtetése, állománygyarapítás 

i. Előadások, színházi előadások 

j. Sport és szabadidő hasznos eltöltése- turizmus 

• Létesítmények karbantartása 

• Egyesületi munkával közös kihasználás 

 

KÖZSÉGÜNK FEJLŐDÉSÉNEK, FENNMARADÁSÁNAK ALAPJA A FENT EMLÍTETT 

ALAPPILLÉREK MEGTEREMTÉSE.  

Meghatározója 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.  

Eredmény önkormányzati vagyon növekedése, szolgáltatások biztosítása, komplex település 

fejlesztés. Az elmúlt három évtizedben eredményeként a lakosság létszáma jelentősen nőtt.  

(2022. október 31-én 1380 fő.) Kitűzött cél részben megvalósult, ami meghatározza feladatainkat.   

 

Célok: 

- komplex település fejlesztés 

- munkahelyek biztosítása – folyamatos iparfejlesztés 

- infrastruktúra hálózat fejlesztése, felújítása 

- lakosság létszámának emelése 



4 

 

- szolgáltatások magas színvonalú biztosítása 

- intézmény hálózat működtetése 

- épített és természeti örökség védése, őrzése 

- környezet-klíma védelem 

- energiatakarékosság feltétel rendszerének megteremtése 

- szociális szolgáltatások 

o alapfokú eü.ellátás 

- kultúra 

- sport, szabadidő 

- turizmus fejlesztés 

Lehetőségek és korlátok: 

A 2020-as, 2021-es, 2022-es év, a COVID-19 okozta világjárvány, a 2021-2022. évi orosz-ukrán háború, 

az energia válság rendkívüli helyzetet teremtett országunkban, falunkban. Ezért kérem engedjék meg, 

hogy ismertessem tevékenységünket.  

Beszámoló az élet és vagyon biztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó COVID-19 

elnevezésű humán járvány alatti időszak tevékenységről. 
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Tisztelt Lakosság! 

 

Magyarország kormánya által 2020. március 11-én kihirdetett veszélyhelyzet a korona vírus veszély elleni 

védekezés, különös helyzetet teremtett községünkben, rendkívül nagy erőpróba elé állította 

közösségünket. Míg korábban a katasztrófahelyzetet, a veszélyt, a szemmel is látható és érzékelhető árvíz, 

tűz, tehát természeti csapás okozta községünkben, addig ez évben a láthatatlan ellenségként jelent meg a 

korona vírus, befolyásolva feladataink megoldását nehéz helyzetet teremtve. 

Biztosítani kellett - 2020.03.11 –től, valamint 2021, 2022 évben tartó veszélyhelyzet időszaka alatt - a 

település működését: 

- egészségügyi alapellátást, gyógyszerellátást  

- szociális ellátást, házi segítségnyújtást, védőnői szolgálatot 

- a védelmet  

- a megelőzést 

- az ellátó rendszerek működését 

- kereskedelmi ellátást / élelmiszer - létfenntartást 

- gazdaság stabilizálás 

- közrend, közbiztonságot 

- oktatást 

- közterületek karbantartását, fertőtlenítését 

- a korona vírus elleni védő felszereléseket 

- az intézmények készültségét – főzőkonyha működését 

- épületek karbantartását 

- hivatal folyamatos működését 

ugyanakkor biztosítani kell a fentieken túl, a tervezett fejlesztések megvalósítását.  

- Tündérkert Bölcsőde építését és működésének folyamatosságát 

- Ipari park fejlesztését 

- az ipari út építését 

- többfunkciós iskolaudvar kialakítását 

- Győri út 10. közösségi színterek kialakítását 

- Kunsziget és térsége szennyvíztisztítótelep korszerűsítésének megkezdését 

 

Különös gondot fordítottam a további működés gazdasági alapjainak megteremtésére pályázati 

elszámolások hiánypótlások, új pályázatok beadására. 

A különleges jogrend felhatalmazást adott számomra. Döntéseimet minden esetben átgondolva az összes 

lehetőséget mérlegelve, - különös tekintettel a veszélyhelyzetre – hoztam meg. Elősegítve és megteremtve 

a megoldás lehetőségét.  

 

Veszélyhelyzetek ideje alatt külön köszönöm: 

Csapó Gábor képviselő egészségügy terén végzett munkáját. 

Köszönöm a Képviselő-testület tagjainak, Banga Richárdnak, Farkas Ferencnének, Tóth Róbertnek, 

Szalay Győzőnek, Csapó Gábornak, Kopacsek Antalnénak konstruktív együttműködését a 

kommunikáció, a beszerzés, az ellátó rendszerek működtetése terén. 

Kiemelkedő volt a közrend közbiztonság érdekében, az egészségügyi alapellátásban, 

gyógyszerellátásban, élelmiszerellátásban, házi segítségnyújtásban a település üzemeltetésben, 

oktatásban végzett munka.  – Köszönöm - 

 

 

Köszönöm Kunsziget község lakosságának összefogását, a közösség védelmében felvállalt felelős, 

fegyelmezett magatartását. 
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Újabb kihívás előtt állunk. Átalakultak mindennapjaink. 

Együtt kell élnünk a „veszélyhelyzetekkel” a korona vírus járvány okozta nehézségek jelen vannak.  

Újabb nehézséget jelent: 

- az orosz-ukrán háború 

- az energiaválság, a drasztikusan emelkedő energiaárak és élelmiszer árak 

 

A folyamatos működés biztosítására energia takarékossági tervet készítettem, melyet a Képviselőtestület 

elfogadott. 

Az energia válság, a fenti tények befolyásolják a falunk életét: önkormányzati, lakossági szinten egyaránt. 

Meg kell teremtenünk a munkahelyek – a szolgáltatások – és a takarékosság szigorú összehangját. 

 

 

MEGOLDÁSOK-INTÉZKEDÉSEK: 

 

Intézmények működése: 

Cél: - teljes idejű nyitvatartás 

Ok: - család munkahely - megélhetés 

- Fűtés-világítás: 

  Korábbi fejlesztéseknek köszönhetően alternatív energiát használunk 

- Kunsziget Kéttannyelvű ált.iskola és ÁMI: 

o levegő-levegő hőszivattyú rendszer – napelem által termelt energiával 

o széntüzelésű kazán, földgáz üzemű kazán vészhelyzet esetén indítható 

- Tündérvár Óvoda: 

o fatüzelésű kazánnal váltjuk ki a földgázt 

o tornaszoba hőszivattyúval működik 

o klímák telepítése a csoportszobákba, kivitelezés: 2022. november 15. 

- Tündérvár Óvoda főzőkonyha: 

o villamos tűzhelyek vásárlása: alternatív megoldás a főzés biztosítására 

- Tündérkert Bölcsőde: 

o hőszivattyú, földgáz biztosítja az alternatív működést 

o villamos energia takarékossági intézkedések 

- Sportcsarnok: 

o fa aprítékkal történő fűtés túl drága 

o gázkazán, hőszivattyú szereltetése – terv készíttetés, árajánlat kérés folyamatban van 

- IKSZT: 

o gázkazán csere 

o klíma szereltetés 2022. november 16. 

 

Háztartási kiserőmű létesítéséhez (napelem) csatlakozási kérelmet nyújtottam be határidőn belül az EON 

Zrt.-hez az alábbi intézményekre: 
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- Tündérvár Óvoda 

- Tündérkert Bölcsőde 

- Község Gazdálkodási Telephely 

- Győri út 10. 

 

Foglalkozom a közösségi energia lehetőségének megvalósításán. 

A veszélyhelyzet (járvány, háború, energia szegénység) további problémákat vethet fel, megoldásukhoz  

szükséges a közösségi összefogás, a tudatosság, következetesség, takarékos, átgondolt gazdálkodás. 

Elsődleges a stratégiai fontosságú szolgáltatások biztosítása. 

 

Források 2022 évben: 

Kunsziget Község Képviselő-testülete által 2022. évre elfogadott költségvetés  

 bevételi oldala:  652.839 e Ft módosított: 742.698 e Ft 

 kiadási oldala:  652.839 e Ft módosított: 742.698 e Ft 

      

 

 

 

 

Adóbevételek 2022.09.30-ig. eFt Megoszlás 

Iparűzési adó 2022 335 545    99,37% 

Gépjárműadó (önkorm. jutó rész 40 %): 9    0,00% 

Magánszemélyek kommunális adója: 1 587    0,47% 

Telekadó: 0    0,00% 

Talajterhelési díj: 81    0,02% 

Késedelmi pótlék: 393    0,12% 

Termőföld bérbeadásból származó 

jövedelem adója 
56    0,02% 

Bírság, önellenőrzési pótlék 0    0,00% 

Összesen: 337 671    100,00% 
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Megnevezés 
Vállalkozások 

száma 
Befizetett iparűzési 
adó 2022 (eFT) 

Megoszlás 

Nagyüzemek 
(Federal Mogul Hungary Kft., Sick 
Kft., Zöld Mező Mgtsz., Geskor Kft.) 

4 321 832 88,02% 

Vállalkozók (egyéni 

vállalkozók, társaságok) 172 43819 11,98% 

Összesen: 176 365 651 Ft 100,00% 

 

 

 

Iparűzési adó mértékének évenkénti bemutatása 

 

 

 

Szolidaritási hozzájárulás címen befizetési (visszafizetési) kötelezettségünk 

81.000.000 Ft a központi költségvetésbe. 
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Kiadások és bevételek 

Központi költségvetés normatív támogatása – működéshez szükséges kiadás összege 

 

Tündérvár Óvoda      

Normatíva jogcíme 
Összege 

2022.12.31. 

Kiadás összesen Különbség 

  

várható 

2022.dec. 31-ig 
(Önkormányzat 

  
támogatása, 

normatíván felüli 

rész) 

Települési 

Önkormányzat egyes 

köznevelési 

feladatainak 

támogatása 

61.024.700 

HUF 

75.155.860 HUF +7.179.368 HUF 

 

 

Gyermekétkeztetés 
6.133.308 HUF 

 

 támogatása  

Térítési díj bevétel 5.177.220 HUF 
 

 

 

Összesen: 

72.335.228 

HUF 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

       

Kunszigeti Tündérkert Bölcsőde      

Normatíva jogcíme 
Összege 

2022.12.31. 

Kiadás összesen Különbség 

  

várható 

2022.dec. 31-ig 
( Önkormányzat 

  
támogatása, 

normatíván felüli 

rész) 

Települési 

Önkormányzat  

24.222.000 

HUF 

38.956.558 HUF -10.054.190 HUF 

 

 

Gyermekétkeztetés 
1.695.423 HUF 

 

 támogatása  

Térítési díj bevétel 2.084.945 HUF 
 

 



10 

 

Összesen: 

28.002.368 

HUF 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

       

 
 

 

  

       

Házi segítségnyújtás      

         

Települési 

Önkormányzatok 

egyes 
8.765.990 HUF 17.862.286 HUF -9.096.296 HUF 

 

 szociális 

feladatainak  

támogatása 

 

         

Város és Községgazdálkodás      

         

  
13.748.889 

HUF 

178.778.433 

HUF 
-165.029.544 HUF 

 

 

 

 

 

 

 

A központi költségvetésből biztosított összegek csak a 100 százalékos intézmény kihasználtság esetén 

tekinthetők reálisnak. 

A település fenntartása, működtetése, fejlődése a problémák megoldására, az állandó változás kezelésére 

a képviselő-testület 2022. november 22-ig, 26 ülést tartott, 165 határozatot hozott és 9 rendeletet alkotott. 
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A TÁMOGATÁSI- ÉS PÁLYÁZATI DÖNTÉSELŐKÉSZÍTŐ ÉS DÖNTŐBIZOTTSÁG üléseinek száma 2, 

határozatainak száma 23. 

A PÉNZÜGYI ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁG 2022. évi üléseinek száma 5, határozatainak száma 

13. 

 

  

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Testületi ülések száma 22 22 27 21 19 5 26

Testületi határozatok száma 288 242 239 160 135 56 165

Rendeletek száma 9 14 13 11 9 13 9

Polgármesteri döntések
száma:

17 37 0
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Önkormányzati Hivatal munkája: 

 

- iktatott ügyiratok száma: 

 

 

 

 

Pályázati beszámoló 
 
 

1) 2022. évi Vissza nem térítendő támogatások 
 
a) Kunsziget és térsége szennyvíztisztító telep korszerűsítése és bővítése 

 
A projektet Dunaszeg Község Önkormányzata, Dunaszentpál Község Önkormányzata, 
Győrladamér Község Önkormányzata, Győrzámoly Község Önkormányzata, Kunsziget 
Község Önkormányzata, Lébény Város Önkormányzata, Mecsér Község 
Önkormányzata, Mosonszentmiklós Község Önkormányzata, Öttevény Község 
Önkormányzata és az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság (a továbbiakban: NFP Nonprofit Kft.) konzorciuma valósítja meg. 
A beruházás keretében az érintett 2000 lakosegyenérték terhelést meghaladó kibocsátású 
szennyvízelvezetési agglomeráció megfelelő szennyvízkezelésének feltételei teljesülnek, 
annak érdekében, hogy a szennyvízközművel való lefedettség megközelítse a közműves 
ivóvízzel ellátott fogyasztók csaknem 100%-át. A projekttel szembeni szakmai elvárás, 
hogy Magyarország megfeleljen az uniós jogi követelményeknek a kijelölt határidőig. 
 
Támogatás összege: 4 363 091 632 Ft 
Projektazonosító: KEHOP-2.2.2-15-2021-00153 
 

b) Szigetköz és Mátyusföld együttműködése -Spolupráca medzi Szigetköz a 
Mátyusföld 
 
Rendezvény keretében két település közösen kicseréli jó tapasztalatait a község 
lakosainak közösségi tevékenységeibe való bekapcsolódása által. A rendezvény kapcsán 
kulturális programok valósultak meg. 
 
Támogatás összege: 24915,62 EUR 
Projektazonosító: SKHU/WETA/2101/4.1./014 
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c) Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések 
 
A projekt közvetlen célja, hogy belterületi csapadékvíz elvezető rendszer képes legyen 
ellátni a nagy intenzitású, megnövekedett csapadékmennyiség megfelelő kezelését és 
elvezetését az érintett közútszakaszok mentén, továbbá a megfelelő csapadékvíz elvezető 
rendszer kialakítása és ezzel a veszélyeztetett területről a vízelvezetés megoldása és a 
csapadékvíz okozta károk megelőzése. 
 
Támogatás összege: 70 000 000 Ft 
Projektazonosító: TOP-2.1.3-16-GM1-2021-00056   
 
 

d) Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése 
 
Önkormányzati Épületek Energetikai Korszerűsítése: Egészségház (9184 Kunsziget, 
Petőfi tér 14/A. Hrsz: 275) Tündérvár Óvoda (9184 Kunsziget, József A. u. 2/A. Hrsz: 
278); Kultúráház (9184 Kunsziget, Kossuth tér 8. Hrsz: 432/1) 
A pályázat az önkormányzati épületek energetikai korszerűsítését célozza, összhangban 
az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésével. 
 
Támogatás összege: 69 995 227 Ft 
Projektazonosító: TOP_PLUSZ-2.1.1-21-GM1-2022-00021 
 

e) Kunsziget: A gondozott település 
 
A projekt célja Kunsziget község területén a közterületek karbantartásához szükséges 
géppark modernizációja és bővítése. A projekt keretében összesen 2 darab gép 
beszerzését tervezzük. Az eszközbeszerzés hozzájárul a település közterületeinek 
magas színvonalú karbantartásához. 
 
A támogatásból beszerzett gépek: 
    1 darab HUSQVARNA Fűnyíró traktor 
    1 darab LOVOL Traktor 
 
Támogatás összege: 11 648 799 Ft 
Projektazonosító: MFP-KOEB/2022 

 
f) Járdaépítés Kunszigeten 

 
A pályázat célja 9184 Kunsziget, Győri út 0114/41 (Sportközpont) alternatív járdának 
kialakított murvás bejáró szakasz kiváltása új szilárd burkolatú járda építésével. 
 
Támogatási összeg: 2 899 881 Ft 
Projektazonosító: MFP-BJA/2022 
 

g)  A nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, 
megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatására 
 
Projekt célja: Közösségi-Értékközpont kialakítása, mely elhelyezkedésénél fogva 
kiválóan alkalmas, hogy a térségben-, tájegységben- és az országban élők megismerhessék 
Szigetköz, Kunsziget, illetve Nyárádgálfava nemzeti értékeit. A projekt keretén belül az 
értékközpont bemutatóterem kialakításához szükséges bútorok és eszközök kerülnek 
beszerzésre. 
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Támogatási összeg: 1 500 000 Ft 
Projektazonosító: HUNG-2022 
 

h)  Turisztikai központ 1. ütem - Közösségi tér-Őseink Házában 
 
1900 évek elején épült őseink mindennapjait kiszolgáló, paraszti kúria felújítása, 
közösségi térré, turisztikai központtá alakítása. Az épület belső kialakítása tükrözi a falusi 
életet.  Kiválóan alkalmas a vidéki élet, a paraszti kultúra és a mai kor komplexitására. 
Felújítás után bemutató terem, közösségi és kiállító tér sok rétű tevékenységre ad 
lehetőséget. A közösségi tér alkalmassá válik a helyi, térségi, országos, határon túl élő 
polgárok találkozására. A szakrális, kulturális, természeti értékek, a vidéki életforma 
bemutatására. Földrajzi elhelyezkedésével kiválóan illeszkedik a falu, a térség kulturális 
és természeti szabadidő sport értékeinek láncolatához. Erősíti a közösségek kialakítását, 
a település népesség megtartó erejét, alakítja a pozitív értékrendet. 
 
Támogatási összeg: 15 000 000 Ft  
Projektazonosító: MFP-ÖTIK/2021 és AOFK_T_0044_2022 

 
 

 
 
 

2) Vissza nem térítendő támogatások fő összegei:  
 

 
 
Támogatás a Sick Kft. munkahely teremtő fejlesztéséhez, 1,6 Mrd Ft nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt kormányberuházás. 
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Pályázati felhívás címe Kódszám:
Támogatási 

szerződés kelte

Vissza nem térítendő 

támogatás összege
Támogatott tevékenység:

Bölcsődei férőhelyek 

kialakítása, bővítése
TOP-1.4.1-19-GM1-2019-00003 2019.12.18 256 935 125 Ft

Tündérkert Bölcsőde 

megépítése

„Iparterületek fejlesztése, Ipari 

parkok létrehozása”
TOP-1.1.1-16-GM1-2019-00008 2020.04.1 230 037 495 Ft Iparterület fejlesztés

 Sick Kft. beruházásához EKD/FELD-2020 2020.06.19 1 600 000 000 Ft Egyedi támogatás

Felhívás a fejlesztési 

kötelezettséggel

rendelkező települések számára 

szennyvízelvezetéssel és -

kezeléssel kapcsolatos 

fejlesztések megvalósítására

KEHOP-2.2.2-15 2021.07.14 1 878 219 779 Ft

Kunsziget és térsége 

szennyvíztisztító telep 

korszerűsítése és

bővítése

A fejlesztés érinti az alábbi 

települüléseket:

Dunaszeg, Dunaszentpál, 

Győrladamér, Győrzámoly, 

Kunsziget, Lébény, Mecsér, 

Mosonszentmiklós,Öttevény 

Települési környezetvédelmi 

infrastruktúra-fejlesztések c
TOP-2.1.3-16-GM1-2021-00056 2021.07.20 70 000 000 Ft

Települési környezetvédelmi 

infrastruktúra-fejlesztése

Kunszigeten

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
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Pályázati felhívás címe Kódszám:
Támogatási 

szerződés kelte

Vissza nem térítendő 

támogatás összege
Támogatott tevékenység:

 Önkormányzati épületek 

energetikai korszerűsítése
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-GM1-2022-00021 2022.03.30 63 000 000 Ft

Kunsziget község 

önkormányzati épületeinek 

energetikai korszerűsítése

Pályázati felhívás címe Kódszám:
Támogatási 

szerződés kelte

Vissza nem térítendő 

támogatás összege
Támogatott tevékenység:

Külterületi helyi közutak 

fejlesztése, önkormányzati utak 

kezeléséhez, állapotjavításához, 

karbantartásához szükséges erő- 

és munkagépek

beszerzése

VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 2018.03.27 117 647 051 Ft

Külterületi helyi közutak 

fejlesztése

Kunsziget, Győri út

Turisztikai szolgáltatás-és 

attrakció fejlesztése
VP6-19.2.1.-70-1-17 2019. június 05. 14 796 843 Ft

Szent Antal kápolna és 

környékének zarándok 

pihenohellyé alakítása

Kunsziget községben

Vonzóbb vidéki települési 

környezet és szolgáltatások 

fejlesztésének elősegítése

VP6-19.2.1.-70-3-17 2020. október 30. 5 653 612 Ft

"Egészségünkért" 

KÖZÖSSÉGI FUNKCIÓKAT 

ELLÁTÓ KÜLTÉRI

PÁLYÁK KIALAKÍTÁSA

Pályázati felhívás címe Kódszám:
Támogatási 

szerződés kelte

Vissza nem térítendő 

támogatás összege
Támogatott tevékenység:

önkormányzati feladatellátást 

szolgáló fejlesztések 

támogatása 

BMÖFT/7 - 1/ 2018. 2018. 07 17. 5 934 643 Ft

Többfunkciós, közösségi 

funkciókat ellátó térpálya 

rendszer

A nemzeti és helyi 

identitástudat

erősítése

MFP-NHI/2019 2019.07.9 3 999 999 Ft

Közösségi  eszközbeszerzés,

közösségszervező

bértámogatás

Orvosi eszköz MFP-AEE/2019 2019.07.25 2 975 471 Ft

Eszközbeszerzés kizárólag 

egészségügyi

alapellátáshoz kötődően

Közösségi tér ki-/átalakítás és 

foglalkoztatás - 2020
MFP-KTF/2020 2020.08.26 9 794 500 Ft

Közösségi épületek külső és 

belső tereinek felújítása

Óvodai sportterem, tornaszoba 

fejlesztése - 2020
MFP-OTF/2020 2020.12.2 13 477 722 Ft

Óvodai sportterem, tornaszoba 

építése

Eszközök és felszerelések 

beszerzése

Önkormányzati tulajdonban lévo 

ingatlanok fejlesztése - 2021
MFP-ÖTIK/2021 2021.07.19 19 991 214 Ft

Közösségi terek felújítása, 

korszerusítése

Kommunális eszköz beszerzése MFP-KOEB/2022 2022.04.20 1 164 799 Ft
HUSQVARNA Funyíró traktor, 

LOVOL Traktor beszerzése

Önkormányzati 

járdaépítés/felújítás támogatása
MFPBJA/2022 2022.04.20 2 899 881 Ft

Új járda építésének 

támogatása

Önkormányzati temetok 

infrastrukturális fejlesztése
MFP-ÖTIF/2022 2022.04.20 5 999 999 Ft

Egyéb épület vagy építmény 

külső és belső

felújítása, akadálymentesítése

Pályázati felhívás címe Kódszám:
Támogatási 

szerződés kelte

Vissza nem térítendő 

támogatás összege
Támogatott tevékenység:

önkormányzati feladatellátást 

szolgáló fejlesztések 

támogatása 

BMÖFT/7 - 1/ 2018 2018.08.1 19 991 209 Ft

Óvodai, iskolai és utánpótlás 

sport infrastruktúra-fejlesztés, 

felújítás, vagy új 

sportlétesítmény létrehozása	

önkormányzati feladatellátást 

szolgáló fejlesztések 

támogatása 

BMÖFT/6-9/2021. 2021.07.5 9 193 580 Ft
Belterületi utak, járdák, hidak 

felújítása

Közösségi tér fejlesztése BMÖGF/1338/2021. 2021.12.21 5 495 427 Ft Közösségi tér fejlesztése

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program PLUSZ

Vidékfejlesztési Program

Magyar Falu Program

Belügyminisztérium
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Pályázati felhívás címe Kódszám:
Támogatási 

szerződés kelte

Vissza nem térítendő 

támogatás összege
Támogatott tevékenység:

A nemzeti értékek és 

hungarikumok gyűjtésének, 

népszerűsítésének, 

megismertetésének, 

megőrzésének és 

gondozásának támogatása

HUNG-2015/3553 2016. 2 996 531 Ft

„Együtt jövőnkért a múltunk 

nyomdokán” – Húsvéti 

ünnepkör értékeinek kölcsönös 

feltárása, bemutatása 

Kunszigeten és 

Nyárádgálfalván

A nemzeti értékek és 

hungarikumok gyűjtésének, 

népszerűsítésének, 

megismertetésének, 

megőrzésének és 

gondozásának támogatása

HUNG–2021 2021.07.25 3 000 000 Ft

Dokumentációs imázsfilm a 

kunszigeti Pádiai Szent Antal-

hagyományokról és énekekről 

Könyv kiadása a kunszigeti 

Szent Antal-hagyományokról

Pályázati felhívás címe Kódszám:
Támogatási 

szerződés kelte

Vissza nem térítendő 

támogatás összege
Támogatott tevékenység:

Szigetköz és Mátyusföld 

együttműködése
SKHU/WETA/2101/4.1./014 2022.01.28 24915,62 EUR

A projekt során a Pered és 

Kunsziget testvértelepülések 

között egy új partnerségi 

együttműködés valósul meg, 

melynek keretén belül mindkét 

település 1-1 rendezvényt 

valósított meg.

Interreg Slovakia-hungary

Agrárminisztériumi pályázatok
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- Tisztelt Lakosság – Választópolgárok! 

 

A település fejlesztés és a szolgáltatások kölcsönös egymásra hatásának 

megoldása: 

MUNKAHELYTEREMTÉS 

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 munkahelyek száma folyamatosan 

növekszik. 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. 2017-18. évben emelkedik, 2022-re a meghaladja 

2000 főt. 

A fejlesztések érdekében a Sick Kft. és a Federal Mogul GESKOR, Zöldmező Mgtsz. között az egyeztetés 

folyamatos. 

 

 

A SICK Kft. és a Federal Mogul Hungary Kft. szándéka alapján az önkormányzat a Kunsziget 05/15; 

05/16; 05/17 helyrajzi számú szántó művelési ágú területeket, belterületbe vonta, a vételi szándék szerint 

megosztotta. 

A rendelkezésre álló terület, lehetőséget ad további fejlesztésre. – GESKOR, SICK Kft., Federal Mogul 

részére-  

Az adás-vételi szerződést a SICK KFT.-vel megkötötte.  
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Az üzemek további fejlődéséhez az iparterület biztosított. Foglalkozott a Képviselő-testület a munkaerő, 

lakhatás, utaztatás-járművek útvonalával.  

Az önkormányzat pályázatot nyújtott be a TOP-1.1.-1.6 Ipariparkok, Ipariterületek fejlesztése címen a  

11 HA nagyságú iparterületű közlekedésre.  

Községünk további fejlődésének meghatározó alappillére: 

2020 évben Magyarország Kormánya 1,6 Mrd. forinttal támogatta az ipariüzem fejlődését. Eredménye 

300 új munkahely. 2021. augusztusába megkezdődött a 6 000 m2 és 4 000 m2 logisztikai csarnok építése, 

átadása folyamatos 2022.november 29. →2023.  

 

A LAKHATÁS BIZTOSÍTÁSA 

Cél:  

• a lakosság létszámának emelése: 

• munkaerő helyben tartása, biztosítása 

Megoldás: 

• építési telkek biztosítása 

• rendezési terv módosítása 

• szolgáltatások (intézményi, szociális, sport és szabadidő) magas színvonala. 

Eredmény: 

▪ közel 50 új lakóház épült az elmúlt 3 évben 

 

I. Infrastruktúra karbantartása, felújítása 

A csapadékvíz elvezetés problémájának megoldására Kunsziget Község Önkormányzata pályázati 

kérelmet nyújtott be 2021. évben a TOP-2.1.3-16-GM1-2021-00056 azonosítószámmal, a Települési 

környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések c. felhívására. A pályázat támogatásban részesült, 

melyből a József Attila utca, Kossuth tér és a Hunyadi utca csapadékvíz elvezetés fejlesztése 

valósulthat meg. 

 

A 14101-es állami tulajdonú közút teljes hosszának felújítására törekszünk. Néhány alkalommal 

kátyúzás történt.  

A további pályázati forrásokat keresve szükség van az Ifjúság utcai és Győri úti járdák felújítására is.  

 

„Önkormányzati fejlesztések 2021” címen, a Belügyminisztérium által közzétett pályázat felhívásra 

benyújtottok kérelmünket a Kunsziget, József A. u. burkolatfelújítási munkáira, , József utca a 

Kossuth tér – Fő utca csomópont és Dózsa György utca központi major közötti szakaszon.  

 

a. Külterületi utak 

Karbantartásukat folyamatosan végezzük.  
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Mosoni-Duna töltésen kerékpárral való közlekedés biztosítása érdekében egyeztetéseket folytatunk. 

A VP 6-7-2.1.1-21 kódszámú külterületi helyi közutak fejlesztése támogatásból megvalósult Győri út 

tovább építésének lehetőségét keressük. 

 

b. Kerékpárút-hálózat 

Öttevény-Kunsziget kerékpár út biztosítja a biztonságos közlekedést, jelentős turisztikai forgalma 

van. 

c. Energiafelhasználás, takarékos gazdálkodás, klímavédelem 

 

Átgondolt, tervezett, egymásra épülő, erősítő fejlesztések 

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 oda-vissza 

mérő órákat. 

Várt eredménye: az éves áramszámla összege 1/12-ed részre való csökkenése. 

Tényleges eredmény 2022. I. félévéig: 

• 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 

 

Az energiaválság miatt az áramdíja 7-10-szeresére emekedett. 

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 valósult meg.  
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Az energiatakarékos gazdálkodás céljából a Képviselő-testület a 81/2021. (IX. 21.) határozatával a 

település közvilágításának korszerűsítése mellett döntött. A 199 darab lámpa, melyet LED lámpatestek 

telepítéséből, a közvilágítás aktív elemeinek karbantartásából és az így jelentkező megtakarításból 

megtérülő és abból finanszírozható beruházás megvalósítása útján kíván elérni. A közvilágítás 

modernizálása kapcsán a fényforrások cseréjéhez, bővítéséhez kapcsolódó tervezkészítés elvégzésére az 

ajánlattételi felhívás kiküldésre került.    

A beérkezett ajánlat ás szerződés tervezet nem felet meg az önkormányzat érdekeinek. 

 

Környezetvédelem: 

 

• Mezőgazdasági termeléshez kapcsolódó hulladékgyűjtésre szigetet alakítottutunk ki az 

Agrárminiszter támogatásával. 

• Folyamatos a hulladékgyűjtés a KUN-TE-VA Kft. alkalmazottai által.   

• Megvalósult a házhoz menő szelektívgyűjtés 

• Hulladék gyűjtőszigeteken üveg gyűjtésre alkalmas konténerek kerültek elhelyezésre 

• A hulladékudvar működése zavartalan.  

• Lakossági kezdeményezésre reflektorral világítottuk meg a tárolókat. 

•  „MA TÉGY A HOLNAPÉRT”  

 

Kiemelt fontosságú a Kunsziget és térsége szennyvíztisztító telep korszerűsítése, gazdasági szempontból 

kiemelt jelentőségű kormány beruházás. 

Megvalósul a KEHOP-2.2.2-15-2021-00153 támogatással 2023.október. 

A vízjogi létesítési engedély, a szükséges terület művelésből való kivonása, a lőszer mentesítés, régészeti 

feltárás is folyik napjainkban. 
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Közterületek gondozása, községgazdálkodás: 

A közterület gondozást, fűtést, karbantartást a Kun-Te-Va Kft. látja el. Jelentősen növekedett a 

géppark. 

Köszönöm a falu lakosságának a közterületek gondozásában végzett munkáját. 

 

Temető felújítása 

Magyar Falu Program keretén belül. ,,Temetői infrastruktúra fejlesztése” c. pályázatunk sikeres volt. 

A temetéshez szükséges kelléktároló átalakítása 2023.évben történik. Képviselőtestület rendeletet 

alkotott a sírhelyek áráról és sírok melletti terület gondozásáról. A kerítés melletti tujasor cseréjére 

ajánlatot kértem be. 

 

Épített örökség és környezet védelme: 

Szent Antal Kápolna felújítása a VP 6-19.2.1-70-3-17. kódszámú pályázatból megvalósult. Zarándok 

pihenőhely, emlékpark kialakítása folyamatos. 

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) világörökség cím elnyerésére. Ausztriával, Németországgal, 

Szlovákiával közösen. Törekszünk arra, hogy Kunsziget világörökségi helyszínné válhasson. Kunsziget 

a 65 település között szerepel a világörökségi várományosi listán. Ennek érdekében a Győri Xantus János 

Múzeum a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ régészeivel 

kutatásokat végeztettünk, melyet községünk költségvetéséből biztosítottunk, konferenciákon, 

egyeztetéseken rendszeresen részt vettünk. Sajnos a magyarországi szakasz nem került 2021. évben a 

világörökségi listára.  

Turisztikai forrásból próbáljuk fejleszteni. 

 

Közrend, közbiztonság: 

Térfigyelő kamerarendszer bővítésével, polgárőrség, rendőrség munkájával biztosítjuk. 

Tűzoltás – műszaki mentés tűz- és katasztrófavédelem feladatainak ellátása: 2018. július 1-től önálló 

beavatkozó egységként látja Kunsziget Község Önkéntes Tűzoltó Egyesülete. 24 fő elméleti és gyakorlati 

vizsgát tett. 2018. november elején Mercedes Benz tűzoltóautót vásárolt az egyesület az önkormányzat és 

az ipari üzemek nyújtotta támogatásból. A tűzoltószertár előtti téren bölcsőde gazdasági bejárat 

térkövezése az ÖTE pályázati támogatásával és önkormányzati támogatással megvalósul. 

A védelemhez a tárgyi és személyi feltételek biztosítottak. 

Közlekedés biztonság: utcán parkoló járművek akadályozzák a biztonságos közlekedést, a 

megkülönböztetett járművek bejutását.  
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Turisztika célú beruházások 

Mosoni-Duna turisztikai látogatottsága jelentően megnövekedett. Az elmúlt évek sikeres pályázataiból 

megvalósított fejlesztések csak részben elegendők (mosdó-zuhanyzó, csónak kikötő stb.) 

Cél és feladat → fontos a további fejlesztés. 

 

Szolgáltatások: 

D) Intézményhálózat 

 
Tündérkert Bölcsőde 

 

Kunsziget község dinamikus fejlődésének kiemelkedő alappillérei az ipari üzemek fejlődése, a 

munkahelyek számának emelése, a családok segítése, a lakhatás feleltéinek javítása a munkavállalás és a 

minőségi életkörülmények biztosítása a magasszintű szolgáltatások által. (egészségügyi alapellátás, 

oktatás, nevelés, intézményi elhelyezés, szociális ellátás, stb.) 

A fentiekből kiemelkedik a bölcsődei ellátás szükségessége és fontossága. 

Tündérkert Bölcsőde beszámolója –  

Tóthné Szalai Veronika Tündérkert Bölcsőde vezető 

 

 

A Kunszigeti Tündérkert Bölcsőde 2021 áprilisától fogadja a kisgyermekeket, fenntartója 

Kunsziget Község Önkormányzata. A bölcsőde olyan bölcsődei ellátást nyújtó intézmény, amely 

a gyermekek napközbeni ellátása keretében, a Bölcsődei nevelés-gondozás országos 

alapprogramja szerint, jogszabályban meghatározott szakirányú végzettséggel rendelkező 

személy által nyújt szakszerű gondozást és nevelést. A bölcsődében a három éven aluli 

gyermekek napközbeni ellátásaként az életkornak megfelelő nappali felügyeletet, gondozást, 

nevelést, foglalkoztatást és étkeztetést kell megszervezni az igénylő szülők gyermekei számára. 

Működési célunk, hogy a szolgáltatást igénybe vevő szülők számára, lehetővé tegyük, 

hogy gyermekük felügyeletét megoldva munkát vállalhassanak, vagy olyan képzésen vegyenek 

részt, amely elősegíti elhelyezkedésüket. A bölcsődében koruknak megfelelően differenciált 

bánásmódban  gondoskodunk a gyerekekről, a szülők kéréseit, igényeit a lehetőségeinkhez 

mérve rugalmasan figyelembe véve. A biztonságot  nyújtó, szeretetteljes légkör  - alapja a 

gyermekek kiegyensúlyozott hátterének, a fejlődésének, a mindennapi tevékenységének, az 

önfeledt játékának.  
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Bölcsődénk alapvető célja, hogy a törvények, rendeletek által előírt követelmények 

betartásával, optimális személyi és tárgyi feltételek között minőségi színvonalon biztosítani 

tudjuk a hozzánk beíratott kisgyermekek testi és pszichés fejlődését. Szakmai Programunkban 

meghatározott nevelési és gondozási feladatainkat ellátjuk és a benne foglaltak szerint kiemelt 

figyelmet fordítunk a környezeti megismerésnek. 

Bölcsődei ellátás keretében a gyermek 20 hetes korától nevelhető és gondozható, mely 

állandó napirend alapján zajlik. A napirend az évszakoknak megfelelően változik, melyet az 

egész évre tervezett hetirenddel szabályozunk. A bölcsődei nevelési év szeptember 1-től a 

következő év augusztus 31-ig tart, nyitvatartási időnk napi 10 óra, reggel 6:30-tól délután 16:30-

ig tart. 

Bölcsődénk egy egységgel működő önálló intézmény, mely két csoportot foglal magába 

28 férőhellyel. A felvehető létszámot mindig a csoportok összetétele határozza meg. ( két éven 

aluli kisgyermekkel csak 12 fős lehet egy csoport) Csigabiga csoportunk kisgyermeknevelői: 

Hollósi Anita és Jekkel Johanna. Méhecske csoportunk kisgyermeknevelői: Gedéné Horváth 

Mónika és Popper Petra. Bölcsődei dajkánk: Horváth Andrea. 

 

A Kunszigeti Tündérkert Bölcsőde rendelkezik a hagyományos bölcsődék számára előírt 

személyi feltételekkel, melyet a 15/1998.(IV.30.) NM rendelet 1. melléklete tartalmaz. 

 

Kunszigeti Tündérkert Bölcsőde alkalmazotti létszáma:  6 fő 

Szakmai munkakörben foglalkoztatottak száma:   5 fő 

Ebből: 

- Bölcsődevezető :     1 fő  

- Kisgyermeknevelő:      4 fő 

Szakmai munkát közvetlen segítő, dajka:    1 fő 

 

Szülőkkel való kapcsolattartásra nagy hangsúlyt fordítunk, évi két alkalommal rendezünk családi 

napot a bölcsődében és szülőcsoportos megbeszélést is. Szülői értekezletek mellett fogadó órára 

is van lehetőség előre egyeztetett időpontban. A családok számára évi két alkalommal szerveztem 

Aprók Színháza előadást. 

 

A dolgozókra vonatkozó továbbképzési kötelezettségének mindenki eleget tesz, folyamatos a 4 

évre előírt továbbképzési terv teljesítése. 

 

 

A csoportok és létszámuk 2022. május 31-én 

Csoportelnevezések Férőhely Felvett 

gyermekek 

száma 

Egyéb információ 

(SNI-gyermek, 

életkori megoszlás) 

Csigabiga csoport 

 

14 fő 14 fő SNI-s gyermek: 0 fő 

2 év alatti: 0 fő 

2 év feletti: 14 fő 

Méhecske csoport 

 

12 fő 12 fő SNI-s gyermek: 0 fő 

2 év alatti: 2 fő 

2 év feletti: 10 fő 

Összesen: 26 fő 26 fő  

 

A csoportok és létszámuk 2022. október 15-én 

Csoportelnevezések Férőhely Felvett 

gyermekek 

száma 

Egyéb információ 

(SNI-gyermek, 

életkori megoszlás) 

Csigabiga csoport 12 fő 9 fő SNI-s gyermek: 0 fő 
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 2 év alatti: 0 fő 

2 év feletti: 14 fő 

Méhecske csoport 

 

14 fő 14 fő SNI-s gyermek: 0 fő 

2 év alatti: 0 fő 

2 év feletti: 14 fő 

Összesen: 26 fő 23 fő  

Hátrányos helyzetű gyermekek száma (HH): 0 fő. 

Halmozottan hátrányos helyzetű (HHH): 0 fő. 

2022-ben további 3 fő két éven aluli kisgyermeket fogok még felvenni a Csigabiga csoportba, 

ahol a felvételek után 1 férőhelyünk marad. 

 

Bölcsődénkben étkezés naponta négy alkalommal történik, mely bölcsődei étkeztetést a 

Rábakész Kft. által üzemeltetett Kunszigeti Konyha biztosítja. 

 

Kategória 

 

Gyermeklétszám 

2022. május 31. 

Gyermeklétszám 

2022. október 15. 

Térítési díj összege/nap 625,- forint 830,- forint 

Étkezési térítési díjat fizető 

 

14 fő 

 

18 fő 

Ingyenesen étkező szülő 

 nyilatkozata alapján 

6 fő 

 

4 fő 

Ingyenesen étkező normatív kedvezmény 

szerint 

4 fő 1 fő 

Ételallergiás, étkeztetése otthonról 

megoldott 

2 fő 

 

0 fő 

Összesen: 26 fő 23 fő 

 

 

 

Önkormányzati támogatás 2022-ben 

Kategória Önkormányzati támogatás Havi átlag 

Étkezési díjat fizető  

 

1199681 forint 119968,1 forint 

Ingyenesen étkező szülő 

nyilatkozata alapján 

1164742 forint 116474,2 forint 

Ingyenesen étkező normatív 

kedvezmény szerint 

597415 forint 59741,5 forint 

Összesen: 2961838 forint 296183,8 forint 

 

Karbantartásra még nem volt szükségünk apró javításokon kívül új építésű bölcsőde lévén. 

Bölcsődénk a 15/1998.(IV.30) NM rendelet 11. mellékletében felsorolt eszközökkel, 

felszereléssel rendelkezik, az elhasználódott eszközök cseréje, pótlása folyamatos. 

Teljes falhosszúságú felső tároló szekrényt és takarító kocsit kaptunk. 
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Tündérvár Óvoda: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunszigeti Tündérvár Óvoda beszámolója –  

Frank Gyuláné Tündérvár Óvoda vezető 

 
A 2022. tavaszi időszakát végre nem a covid helyzet határozta meg, az óvodai élet is 

visszatérhetett a járvány előttihez (melyről tulajdonképpen kiscsoportosainknak, 

középsőseinknek fogalma sem lehetett, hiszen alig kezdték meg óvodai életüket, jött a járvány.). 

2 év után végre nyithattunk, bejöhettek a szülők az intézménybe, teljesebb 

 

képet kapva az itt zajló mindennapokról, munkáról, élve a napi személyes kapcsolat 

lehetőségeivel. 

 

A szülőkkel, gyermekekkel együtt mi is nagyon vártuk már, hogy olyan programokat, 

eseményeket is tudjunk szervezni a gyermekeknek, melyekről a járványhelyzet miatt le kellett 

mondanunk: 

 

• az óvodai beíratás a hagyományos módon, személyesen történhetett 

 

• úszótanfolyamot szervezhettünk 

 

• május első hétvégéjén végre ismét meghitt körülmények között köszönthették a 

gyermekek édesanyjukat, nagymamájukat. 

 

• óvodásaink két alkalommal is „színházi előadáson” vettek részt a kultúrotthonban. 

 

• május utolsó ovis napjára (gyermeknapra) játékos, tréfás feladatokkal tűzdelt vidám 

délelőttöt szerveztünk a gyerekeknek közös, zenés utcai tornával, jégkrémmel és más 

meglepetésekkel. 

 

• június 2-án, 3-án, a családtagok, rokonok gyönyörű időben személyesen vehettek részt 

csoportjaink évzáró összeállításán, ballagásán. 

 

Reménykedünk benne, hogy a 2022/2023-as nevelési évben nem lesz szükség arra, hogy a 

szülőket ismét „kizárjuk” az óvodából, korlátozva őket ezzel a mindennapokba való 

betekintésben. Ezek után nézzük a különböző (tárgyi, személyi, stb.) feltételek alakulását. 
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Személyi feltételek alakulása 

 

 

2022.05.31.-én az óvoda aktív dolgozóinak száma: 9 fő volt (5 fő óvodapedagógus, 3 fő dajka, 1 

fő pedagógiai asszisztens) 

A 3 óvodai csoportunkból 2 csoportban 2-2 óvónő és 1 dajka dolgozott, míg a 3. 

 

csoportban 1 óvónő, 1 dajka és 1 pedagógiai asszisztens. 

 

 

 

2022.10.15.-én az óvoda aktív dolgozóinak száma: 10 fő volt. 

 

Sikerült még 1 fő óvodapedagógust felvenni, így minden csoportban 2-2 óvónő, 1 dajka dolgozik, 

valamint a középső csoportban 1 pedagógiai asszisztens. 

 

 

 

Gyermeklétszám alakulása 

 

2022. 05.31.-én az óvodánkba járó gyermekek létszáma: 84 fő volt (SNI-vel 88) 

 

2022.10.15.-én a gyermekek létszáma: 87 fő volt. (SNI-vel 89) 

 

 

 

Gyermeklétszámok csoportonkénti bontásban 

 

2022.05.31   2022.10.15.  

.      

kiscsoport  29 fő kiscsoport  30 fő 

       

kis-középső csoport 28 fő középső csoport 28 fő 

       

nagy-középső  27 fő nagycsoport  29 fő 

csoport       

  

Tanköteles korú gyermekek száma 

 

 

2022. 05.31.-én: 22 fő (20 gyermek kezdte meg szeptemberben az iskolát, 2 gyermek az OH 

határozata alapján további 1 évig óvodában maradt) 

 

2022.09.01.-én: 29 fő 

 

 

 

Pedagógus létszám 

 

 

2022. 05.31.-én aktív óvodapedagógus 5 fő (ebből 1 fő óvodavezető) 
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2022.10.15.-én: aktív óvodapedagógus 6 fő (ebből 1 fő óvodavezető) 

 

 

  

Étkezéssel kapcsolatos adatok: 

Étkezés a Tündérvár Óvoda főzőkonyhája által biztosított. 

 

2022. 05.31.-én 

 

 

Étkező gyermekek száma: 81 fő (84 főből) 

 

Térítési díjat fizető családok száma: 32 

 

Kedvezményes térítési díj összege (napi 3x-i étkezés): 510 Ft/fő 

 

 

Térítési díjat nem fizető családok száma:  49 

 

-   -szülő nyilatkozata alapján: 22 

 

- - nagycsaládos, vagy tartósan beteg gyermeket nevelők:  27 

 

 

 

 

 

2022.10.15.-én 

 

 

Étkező gyermekek száma: 83 fő (87 főből) 

 

Térítési díjat fizető családok száma: 40 

 

Kedvezményes térítési díj összege (napi 3x-i étkezés): 740 Ft/fő 

 

 

Térítési díjat nem fizető családok száma:  43 

 

- szülő nyilatkozata alapján: 23 

 

- nagycsaládos, vagy tartósan beteg gyermeket nevelők:  20 

 

 

 

Önkormányzati hozzájárulás összege 

 

 

2022 első 9 hónapjában: 8 408 239,- Ft Havi átlag: 934 249,- Ft 
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Tárgyi feltételek 

 

Óvodánk mindig is a jól felszerelt intézmények közé tartozott, s ez mondható el a jelenről is. Az 

esetlegesen elkopott, mindennapi használat során tönkrement eszközök, játékok mindig javításra, 

pótlásra, cserére kerülhettek. 

 

• A karbantartó javítási munkálatokban egész évben számíthatunk 

 

a Kunteva Kft. munkájára. 

 

Kunsziget Község Képviselőtestületének köszönhetően ismét jelentős értéket képviselő 

eszközökkel, bútorokkal, felszereléssel gyarapodott a Tündérvár Óvoda: 

 

• Két csoportszobába (középső ill. nagycsoport) „okos tábla” került felhelyezésre, mely (a 

hagyományos pedagógiai módszereket természetesen továbbra is előtérbe helyezve), nagyon jó 

kiegészítő eszköze az óvodai nevelő-fejlesztő munkának. 

 

• Megfelelő működtetésükhöz, a hálózati infrastruktúra is bővítésre került. 

 

• A kiscsoportba 2 db új, masszívabb, esztétikus fektető-tároló készült, az instabillá vált 

régi helyére. 

 

• Mindegyik csoportszobába falsíkban elhelyezkedő, helytakarékos felhajtható asztallapok 

kerültek elhelyezésre, hogy a pihenőidőben végzendő adminisztratív munkát megfelelő 

körülmények között végezhessék az óvodapedagógusok. 

 

• A nyári hőség elviselését az udvaron felállított párakapu tette elviselhetőbbé. 

 

• Az óvoda dolgozói számára esztétikus, modern öltözőszekrény készült. 

 

• Augusztusban az intézmény nyári leállása alatt az óvoda minden belső helyisége festésre 

került. 

 

• Lassan végéhez közeledik az óvoda csoportszobáinak klimatizálása, mely az idei év 

legnagyobb beruházása. 

  

Működés 

 

Pedagógiai munkánkat a gyermekek számára legfontosabb értékek (érzelmi biztonság, a felnőtt 

szeretete, kommunikációs alkalmak, derűs, nyugodt légkör, gyermeki szabadság, önállóság, a 

szabad játék lehetőségének biztosítása) szem előtt tartásával végezzük. 

 

Egyfajta pozitív visszajelzésként éltük meg kolléganőimmel, hogy az óvodai jelentkezésnél, az 

óvodaválasztás indoklásánál többen is az „óvoda jó hírneve” választ írták be a 

szándéknyilatkozatba, akár a „helybeli óvoda” válasz mellett is. Óvodánk szinte 100%-os 

kihasználtsággal működik, a 90 férőhelyből jelenleg 1 helyre tudunk gyermeket fogadni. 

 

Az óvodai élet két sarkalatos pontján (óvodai beszoktatás, iskolai életre való felkészítés) 

törekszünk arra, hogy megkönnyítsük, minél zökkenőmentesebbé tegyük a gyermekek számára. 

A kettő között pedig érzelmi biztonságot nyújtó környezetben, különböző élményszerző 

tapasztalatok, programok által boldog óvodásévekben legyen részük. 
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• Az óvoda-család közötti kapcsolatot, együttműködést szeretnénk erősíteni pl. az immár 

hagyománnyá vált „családi nap” 

 

szervezésével, valamint a nagycsoportban nyílt napon való részvétellel is. 

 

Szintén ezt a célt szolgálta a pedagógiai szakszolgálattól meghívott szakértő előadása is, aki az 

iskolaköteles gyermekek szüleinek tartott nagyon részletes tájékoztatást az iskolaérettséggel, 

beiskolázással kapcsolatban, s válaszolt a felmerült kérdésekre. 

  

 

• Jelen helyzet lehetővé teszi, hogy a korábbi évekhez hasonlóan ismét szorosabbra fűzzük 

az iskolával való kapcsolatunkat, pl. egymás nyílt napjaira való meghívással. 

 

• Más óvodákkal kölcsönösen vesszük fel ismét a kapcsolatot (11.18-án pl. Győrzámolyra 

megyünk Mesemondó versenyre). 

 

• A pedagógiai szakszolgálattal is rendszeres a kapcsolattartás, pl. gyermekek 

alapvizsgálatával, felülvizsgálatával kapcsolatban. 

 

• A védőnő rendszeresen végzi a gyermekek tisztasági ellenőrzését. 

 

• Gyermekjóléti szolgálattal rendszeresen (szükség esetén egyeztetett időpontban) ülünk le 

megbeszélésekre. 

 

• Fenntartóval napi szintű a kapcsolattartás, legyen szó működési, gazdasági, üzemeltetői, 

karbantartási, személyügyi, vagy bármely más kérdésről. Emellett óvodásainkkal részt veszünk 

a települési rendezvényeken. 

 
 

 

 

Kunszigeti Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Alapfokú oktatás:  

Kunszigeti Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola  

Fenntartó: Kunszigeti Közszolgáltató Nonprofit Kft. 

 

Kunszigeti Két Tanítási Nyelvű Ált.Isk. és AMI beszámolója – 

Farkas Liza igazgató 

1. Vezetői összefoglaló 

A Kunszigeti Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Ami a 2022/2023-as tanévet 11 osztállyal 

és 164 tanulóval kezdte meg. Az elmúlt 3 évhez képest most csak egy első osztályt tudtunk 

indítani. Bár az alapító okiratban szereplő létszámot felemeltük 160-ról 175-re a Fenntartók 

mégis úgy döntöttek, hogy az iskola befogadóképessége is véges ezért nem indítható 2 osztály. 

Ennek következtében több más településről jelentkező gyermeket is vissza kellet utasítanunk. 

Így 19 gyermek kezdhette meg nálunk az 1.osztályt.  
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Az iskolánkba járó más településről érkező gyermekek esetében az iskolabusz szolgáltatás 

továbbra is igénybe vehető. 58 gyermek szállítását a Kun-Te-Va Kft végzi.  

Iskolánkban a tanított tárgyaknak megfelelő szakos diplomával rendelkező pedagógusok 

létszáma 100%-os szakos ellátottságot mutat. A szakos ellátottságot óraadó kollégákkal tudjuk 

biztosítani. Sajnos már 3. éve probléma, hogy nem sikerül pedagógusokat felvenni az üres 

álláshelyekre így minden kollégának a törvény által előírt maximális óraszám felett túlórákat kell 

vállalnia, hogy el tudjuk látni a tanulók heti óraszámát. Ez sok esetben a tehetséggondozás, 

felzárkóztatás terhére megy.  

Idén szeptembertől kivezetésre kerül az egész napos iskolai rendszer. A rendszer 4 év alatt fog 

kifutni, most az első és az ötödik osztálynak került bevezetésre a napközi és a tanulószoba, illetve 

dönthetnek a szülők arról, hogy az utolsó óra után a gyermekek haza mehetnek és otthon 

készülnek a következő napra.  

A két tanítási nyelvű képzésünk magas szinten folyik, ezt bizonyítja az is, hogy a 2021/2022 

tanév végén 4 diákunk középfokú nyelvvizsga-bizonyítvánnyal búcsúzott az általános iskolától. 

Diákjaink az országos célnyelvi mérésen az évek során egyre jobban teljesítenek, a tanulók 

jelentős száma éri el a 85-95%-os, esetenként a 100%-os eredményt. 

Az kéttannyelvű iskolák számára kiírt civilizációs, angol nyelvi szavaló, illetve levelezős 

versenyeken való aktív részvétel, felkészülés, mind egy-egy további lépést jelent az áhított B2 

szintű komplex nyelvvizsga megszerzéséhez, igaz a fentiekhez elengedhetetlen az elhatározás, a 

szorgalom, a kitartás és a támogató környezet. 

 

Iskolánkban továbbra is lehetőség van alapfokú művészeti képzést igénybe venni. 2 tanszak 

közül választhatnak a gyermekek. Színjátszás tanszak, jelenleg 25 fővel indult és képzőművészeti 

tanszak, ami jelenleg 45 fős.   

 

Iskolánk Örökös Ökoiskola is egyben, amire nagyon büszkék vagyunk. Az ökoiskola szemlélet 

fontosnak tartja, hogy az iskolás korosztály sajátos, korcsoportjának megfelelő élményekre és 

tapasztalatokra építő, azaz tevékenységorientált környezeti és fenntarthatóságra nevelésben 

részesüljön.   

Iskolánk öko jellegű tevékenységei kapcsolódnak a település fenntarthatóság-központú 

településfejlesztési koncepciójához. Munkánkat támogatja a Szülői Munkaközösség, civil 

szervezetek, cégek, magánvállalkozók is.    

Iskolánkban minden tanteremben helyet kaptak a szelektív hulladékgyűjtő szemetesek, melyek 

segítségével diákjaink könnyen külön tudják gyűjteni a papír hulladékot a más egyéb hulladéktól. 

Faliújságjaink frissítéséről az év folyamán is folyamatosan gondoskodtunk, megemlékeztünk a 

környezetvédelmi jeles napokról. 

2.Kidolgozott beszámoló 

2.1. személyi feltétel 

Iskolánkban a tanított tárgyaknak megfelelő szakos diplomával rendelkező pedagógusok 

létszáma 100%-os szakos ellátottságot mutat az alábbi felbontásban: 

intézményvezető: 1 fő (heti 40 óra) 

teljes munkaidős tanár: 15 fő (heti 40 óra) 

részmunkaidős tanár: 1fő (heti 20 óra) 

óraadó tanár: 6 fő kémia, színjáték, ének-zene, angol, képzőművészet) 

gyógypedagógus, logopédus 
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iskolatitkár: 1 fő  

részmunkaidős takarító: 1 fő 

 

Nehezíti munkánkat a fentebb említett pedagógus hiány. Sajnos a folyamatosan hirdetett üres 

álláshelyekre nem jelentkeztek a kiírásnak megfelelő végzettséggel rendelkező pedagógusok. 

Ezért munkatársaink leterheltek, a kötelező óraszám feletti órában dolgoznak. Októberben 

felmondott egy takarítónő is, akinek hiánya tovább nehezíti életünket. Az ő munkáját jelenleg a 

pedagógusok felváltva látják el addig, amíg nem jelentkezik a feladatra megfelelő munkaerő. 

2.2. tanuló/gyermek létszám 

A 2022. október elsejei statisztika alapján a tanuló létszám 164 fő (a tavalyi 168-as létszámhoz 

képest csökkenést mutat)  

 

Más településről bejáró gyermekek létszáma: 97 fő (tavalyi létszámhoz képest növekedést mutat) 

58 tanuló igényel iskolabuszt. 

A bejárók eloszlása településenként: Öttevény, Abda, Börcs, Győrladamér, Győrzámoly, 

Dunaszeg, Dunaszentpál, Mosonszentmiklós, Mecsér 

 

Iskolánk a 2022/2023-as tanévben a fenntartó 1 első osztály indítását engedélyezte, a korábbi 

évekkel ellentétben. Emiatt további 5-6 tanuló jelentkezését el kellett utasítani (nem kunszigeti 

lakosok). Ennek fő oka, hogy „kinőtük az iskolát”.  

 

2.3. létszám osztály/csoport bontásban 

Évfolyamok Osztályok 
Osztály 

létszámok 

1. évfolyam 1.a. 19 

2. évfolyam 2.a 18 

 2.b. 14 

3. évfolyam 3.a. 19 

 3.b. 15 

4. évfolyam 4.a. 14 

 4.b. 14 
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5. évfolyam 5.a 20 

6. évfolyam 6.a. 16 

7. évfolyam 7.a. 11 

8. évfolyam 8.a. 4 

Összes tanuló: 164 

2.4. étkezők száma 

2022.szeptember 1-vel 134 gyermeknek kértek étkezezést (ebből 60 fő 3xi) 

2022. november 1-vel 133 gyermeknek kértek étkezést (ebből 55 fő 3xi) 

2.5. térítési díjat fizetők száma és térítési díj havi összeg 

Étkezési térítési díj összege: napi 1xi: 656,-   napi 3xi: 830,- 

Amennyiben tartósan beteg a gyermek, vagy családjában 3 vagy több gyermek van, úgy 50%-os 

kedvezményre jogosult. 

AMI térítési díj összege: 6.000,- /év/fő 

A művészetoktatás térítési díjkedvezmények az étkezési térítési díjkedvezményekkel azonos 

mértékben vannak megállapítva: a családban 3 vagy több gyermek nevelése esetén 50% 

kedvezmény. 

Amennyiben testvérek járnak a művészetoktatási képzésre, 50%-os kedvezményben részesülnek 

a beíratott testvérek. 

Iskolabusz költsége: 4.000 Ft/hó/tanuló, melyet a szülők az önkormányzathoz fizetnek be. 

2.6. térítési díjat nem fizetők száma 

Iskolánkban nincs olyan tanuló, aki étkezik, de térítési díjat nem fizet.  

Tartósan beteg gyermek, aki 50%-os kedvezményt kap 2 fő 

3vagy több gyermekes családi kedvezményt (50%) kap: 41 fő 

3. Tárgyi feltétel: 

3.1. karbantartás (festés stb.) 

2022 nyarán 3 terem parketta csiszolása, lakkozása történt meg. Mellékhelyiségek tisztasági 

meszelését, valamint az udvaron lévő fenyő kivágását, az öltözőszekrények, ajtók javítását 

végeztette el az önkormányzat.  

3.2. eszköz vásárlás 

Eszközvásárlás nem volt. 2 évvel ezelőtti beázás következtében a számitástechnika teremben 

használhatatlanná vált a projektor, és annak pótlása nem történt meg ez idáig, ami nehezíti a 

kollégák munkáját. Az oktató-nevelő munka hatékonyságához, illetve a XXI. század 

elvárásaihoz további projektorok, tanári laptopok beszerzésére lenne szükség. Ehhez próbálunk 

támogatókat keresni.  
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3.3. fejlesztések 

A Federál Mogul Hungary Kft támogatásának köszönhető az iskola minden termében kiépítésre 

került az internet hálózat. 

4.1. eredmények 

Annak ellenére, hogy pedagógus hiánnyal küszködünk, nagyon jó szakmai munkát tudunk 

felmutatni. Bizonyítja ezt, hogy az elmúlt tanévvégén 51 tanuló kapott kitűnő bizonyítványt,  

30 tanuló kapott oklevelet, akiknek a bizonyítványában maximum két négyes érdemjegy 

szerepelt. Az év folyamán elsősorban online versenyeken vettünk részt, főképp matematikából 

és angolból, ahol sikeresen szerepeltek tanítványaink.  

  

Továbbra is részt veszünk az intézményi Bozsik tornákon, különböző futballrendezvényeken. 

Testnevelés órák terhére heti rendszereséggel az 1. és 2. évfolyamosok a gyermeknépijátékokkal 

ismerkedhetnek, amíg a felsősök a tollaslabda, röplabda illetve a kosárlabda sportot sajátíthatják 

el és tartanak házibajnokságokat. 

 

Az alapfokú művészet színjáték tanszakosai is remekeltek országos eredményekben, vitték jó 

hírét iskolánknak az országban. a Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó Találkozó megyei 

fordulóján a Buborékokkal A halhatatlanságra vágyó királyfi című népmesét feldolgozásával 

Arany minősítésben részesültek, valamint meghívást kaptak az országos fesztiválra is, ami a 

legnagyobb elismerés a gyermekszínjátszó csoportok esetében.  

A Dobókockákkal a Csókaleányok című népmesével ezüst minősítést és a legtestvériesebb csapat 

különdíját kapták meg a megyei találkozón.  
 

A képzőművészeti tanszakosok a Cziráki Lajos komplex képzőművészeti tanulmányi versenyen 

26 tanuló munkája szerepelt, melyből a szakmai zsűri 3 tanuló növendékünk munkáját díjazta. 

Tavasszal elkészítették a 14 stációt, melyek az iskola ablakaiba kerültek ki így a húsvéti körmenet 

megtekinthette a műveket. Képzőművészetes tanulóink felkérést kaptak egy mesekönyv 

illusztrációjára, mely az év végén kerül nyomtatásra.  

4.2. kapcsolattartás 

Iskolánk nagyon jó kapcsolatot ápol a társintézményekkel, szülői szervezettel, a helyi 

vállalkozásokkal, gyárakkal, termelőszövetkezettel. Részt veszünk közös ünnepélyeken, 

rendezvényeken megemlékezéseken. 

Köszönettel tartozunk a Kunsziget Község Önkormányzat Képviselő képviselőtestületének, 

hogy támogatja iskolánk szakmai munkáját. 
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Egészségügyi alapellátás:  
 

dr. Póda István háziorvos beszámolója: 

 

Kunsziget Község területén 2018.12.01.-

2022.11.01. között végzett háziorvosi 

tevékenységről. 

 

A fenti időszakban Kunszigeten a 

háziorvosi/ házi gyermekorvosi 

tevékenységet az önkormányzati tulajdonú rendelőben szerződés alapján dr. Póda István 

háziorvos és önkormányzati foglalkoztatottként Némethné Frank Tímea asszisztens végezte. 

 

A praxis létszámadatai: 221 személy 18 év alatti, 1221 fő felnőtt. 

Praxisunkban 10 újszülöttet regisztráltunk, 9 haláleset történt (2 személy daganatos 

megbetegedésben, 7 személy krónikus belszervi, szív és érrendszeri megbetegedésben hunyt el.) 

Közvetlenül COVID-19 vírusfertőzés miatt betegeink közül senki nem halt meg, de többük 

halálához jelentősen hozzájárult. 

Jelenleg 5 várandós kismamát gondozunk. 

Betegforgalmi adataink alapján elmondható, hogy praxisunkban magas vérnyomás betegség 

miatt 410 főt, cukorbetegség miatt 98 főt, rosszindulatú daganatos betegség miatt 17 személyt 

gondozunk. A krónikus betegségben szenvedőknek általában mozgásszervi megbetegedése is 

van. Sajnos a túlsúlyos/elhízott betegek aránya érdemben nem változott. 

Betegeink orvosi ellátása alapvetően az önkormányzati orvosi rendelőben történt (1112 személy 

esetén 7510 alkalommal), betegek lakáson történő ellátása 97 személy esetén 188 alkalommal 

történt. 

 

A krónikus betegek ellátása, gondozása, szociális követése túlnyomó részben az önkormányzat 

által működtetett házi betegellátó szolgálatra hárult, orvosi kiegészítő vizsgálatokra, ill. 

beavatkozásokra csak indokolt esetekben került sor. 

A csecsemők (21 fő) a bölcsődés és óvodás korúak, valamint a helyben tanuló iskoláskorúak 

ellátását (életkorhoz kötött fiz. status vizsgálatok, védőoltások beadása) a védőnői szolgálattal 

szorosan együttműködve végeztük el. 

 

A napi betegellátás kapcsán 678 személy esetén összesen 1510 alkalommal történt történt további 

vizsgálat (rtg., UH, labor, szakrendelői) kezdeményezése, 174 személyt utaltunk kórházba. Közel 

200 esetben helyben végeztünk EKG vizsgálatot. 

Rendelőnkben a COVID-19 veszélyhelyzet miatt a helyi vérvételi lehetőség megszűnt. 

A Kormányhivatal Népegészségügyi Szerve (ÁNTSZ ) által rendelkezésünkre bocsátott 

ingyenes influenza elleni védőoltásokat rendelőnkben adtuk be. 
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COVID-19 megbetegedés gyanúja miatt 270 alkalommal végeztünk gyorstesztet, 165 fő 

pozitivitását észleltük. 

 

Térintésmentesen végeztük a betegségek megelőzésének céljából történő egyéb védőoltások 

beadását is. 

 A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Szakértői Bizottságához 27 esetben 

kezdeményeztünk véleményezést. 

Köszönöm dr.Póda István háziorvos példaértékű munkáját, amikor helyettesítő orvosként is 

időkorlát nélkül biztosította településünkön az egészségügyi alapellátást pályázat 

eredményeként. 

2022.december 1-től dr.Dobos Marietta háziorvos látja el a feladatot. 

 

 

Védőnői feladatellátás:  

Beszámoló a védőnői szolgálat munkájáról 

2022. évben - Rammné Domján Katalin - védőnő 

 
A területi védőnői ellátást a 49/2004 ESZCSM rendelet szabályozza. 

 

A várandós és gyermekágyas anya, a korlátozottan cselekvőképes vagy cselekvőképtelen 

kiskorú szülője, a gyermek egészséges fejlődése érdekében köteles a védőnővel feladatai 

ellátása során együttműködni (2015. évi CXXIII: törvény) 

 

 Korlátozottan cselekvőképes vagy cselekvőképtelen kiskorú esetén a védőnői szolgálat nem 

utasítható vissza (1997. évi XXXXI törvény) 

 

Súlyos veszélyeztető oknak minősül, ha a gyermeket ellátó szülő megtagadja az 

együttműködést a védőnővel (1997. évi XXXI. törvény) 

 

A területi védőnő feladatai a várandós gondozásban a 26/2014 EMMI rendelet alapján: 

 

 Nyilvántartásba vétel és dokumentáció vezetése 

 Szükséges vizsgálatok elvégzése, megtörténtének ellenőrzése 

 Családlátogatás 

 Felkészítés a szülésre, az újszülött fogadására és a szoptatásra 

 

A területi védőnő alapfeladatai a gyermek gondozásában (0-7 év): 

 Védőnői nyilvántartásba vétel 

  Tájékoztatás védőnői ellátással kapcsolatban 

 Egészségügyi és szociális anamnézis megismerése, felvétele 

Gondozási terv készítése, szükség esetén módosítása 

Célzott, szükséglet szerinti védőnői gondozás végzése 

A védőnői tevékenység dokumentálása, az egészségügyi dokumentáció vezetése, 

megőrzése 

 A védőnői nyilvántartás megszüntetése (a gondozás befejezése) 

 

A veszélyeztető tényezők/problémák, veszélyeztetettség felismerése 
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A veszélyeztető tényezők/problémák, illetve a veszélyeztetettség jelzése 

Veszélyeztettek fokozott gondozása, amíg a veszélyeztetettség fennáll 

Részvétel a család- és gyermekjóléti szolgálat esetmegbeszélésein 

Részvétel a család- és gyermekjóléti szolgálat éves tanácskozásán 

Felkérésre védőnői környezettanulmány (helyzetértékelés) készítése 

Írásban éves tájékoztató készítése a gyermekvédelemmel kapcsolatos területi védőnői munkáról 

A területi és a házi gyermekorvos/háziorvos együttműködési kötelezettsége 

Együttműködés a szűrővizsgálatokkal és a védőoltásokkal kapcsolatban 

 

 

Kunsziget községben önállóan működő védőnői körzet adatai a 2022- es évben összesítve: 

 

➢ Várandós 15 fő egész évben, jelenleg 6- an vannak. 

Várandósok között szociálisan veszélyeztetett nincs. Egészségügyi okból fokozott 

gondozást igényelt 4 fő.  

 

 

➢ 1 év alatti csecsemő 20.         

Veszélyeztetett csecsemő 1 betegség miatt, koraszülött 1 volt, aki 3 hónap alatt behozta 

lemaradását. 

Ebben az évben az 1 évet betöltött gyermekek 62.5 százaléka 6 hónapos korig csak 

anyatejjel táplált. 

 

➢ 1- 3 év közötti kisgyermek 29. 

Veszélyeztetett kisgyermek nincs.  

 

➢ 3- 6 év közötti gyermek 64.         

Veszélyeztetett 1 gyermek egészségügyi okkal. 

Az óvodás korú gyermekek közül 4- en nem a helyi óvodába járnak. A 3 év felettiek 

közül 1gyermek nem jár közösségbe engedéllyel. 

 

A 0- 7 év közötti gyermeket nevelő családoknál súlyos szociális probléma nincs. A táplálkozás, 

ruházkodás és a rezsi kifizetése mindenhol biztosított, bár a rezsiárak emelkedése miatti 

aggódás néhány esetben előfordul. 

 

Jelenleg a községünkben 87 családot gondozok.  

A védőnői ellátást megtagadó család nincs. 

 

A munkám fő részét a tanácsadások és a látogatások teszik ki. A törvényi előírásnak megfelelő 

a látogatási gyakoriság (6 hetes korig hetente, 1 éves korig havonta, közösségbe nem járó 

kisgyermeknél negyedévente, óvodás korúaknál pedig évi 1-2 látogatás és igény szerint). Ez 

évben 10 hónap alatt 367- szer voltam kint a családoknál ez alatt 484 szaklátogatást végeztem. 

Látogatások eloszlása csecsemő 158, kisgyermek 141, gyermek 52, várandós 44, gyermekágyas 

82, nővédelmi 7. 

 

 

A Koronavírus járvány miatt már kevés tilalom volt az első félévben. 

 Fennmaradt a távkonzultáció. Minden olyan kapcsolattartási forma megengedett, amely nem 

személyes találkozáson alapult (telefon, email, videó felvétel, fénykép, Messenger, Facebook) 

Távkonzultációs kapcsolatfelvétel 15 volt. A családok igénye a személyes találkozás. 

 

Heti tanácsadási óraszám 7, a megjelenés a 10 hónap alatt 378 volt.  
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Egészséges család jelenhetett meg előre egyeztetett időpontban. Két gondozott között a 

tanácsadót fertőtlenítettem és kiszellőztettem.  A családok megszokták, hogy időpontot kell 

kérni, a mai napig így zajlik a tanácsadás. A munka jobban szervezhető ezáltal. 

 

Csecsemőkorban 91 megjelenés volt. 

1- 3 év között eddig megjelenés 87 volt. 

3- 6 éves megjelenés 58. 

Várandós 76, gyermekágyas 11 és nővédelmi tanácsadás 26. 

Szülői kérdőív az anyák számára fontos. Az adott korcsoport fejlettségét kérdezik a szülőktől és 

hogy gyermeke mennyiben tér el ettől. Nőtt a szülők felelőssége a korai felismerés 

tekintetében, így nem hangozhat el hogy „a szakemberek nem szóltak hamarabb”. Kérdések 

vannak a mozgás, beszéd, értelmi képességekről is. 

 A kötelező státuszvizsgálatra rendszeresen jönnek, pótolhatatlan elmaradás nincs. 

Községünkben védőoltást megtagadó család nincs. 2 hónapon túli oltás elmaradásunk nincs.  

 

A Népegészségügyi célú méhnyakszűrés keretében 13 nő kenetét vettem le, daganat gyanús 

eset nem volt. Gyulladást több esetben találtam őket szakorvoshoz irányítottam. 

 

 Baba- Mama Klub 12 alkalommal volt. Az érdeklődés magas, összesen 103-an vettek részt. 

Beszélgettünk a helyes táplálásról, az idény gyümölcsök fontosságáról, napozásról, 

csecsemővel történő hosszú utazásról, az úszás fontosságáról, a megfelelő cipő választásáról, a 

szabadban történő játékról, évszaknak megfelelő öltözködésről, testvérféltékenységről, 

dacosságról, közösségbe kerülésről. A klubfoglalkozások fontos eleme a közös játék.  

 

Vezettem 3 csoportnak szülésre felkészítő tanfolyamot. 3 alkalommal találkozunk. Összes 

foglalkozás 9 alkalom és 24 megjelenés volt. 

Témája:  1. Vajúdástól a gyermekágy végéig 

  2. Az anyatej fontossága és a szoptatás 

  3. Kelengye és újszülött ellátása gyakorlati bemutatóval  

 

 

A családgondozás mellett iskolai, óvodai munkát is végzem. 

 

Az óvodában szűrővizsgálat nincs. Az aktualitásokat megbeszéljük, és tisztasági vizsgálatot 

végzek évente háromszor. Ebben az évben összesen 222 gyermeket néztem meg. Kiemelkedő 

probléma nincs. 

 

 

 

Ellátandó iskolák: 

Kunszigeti Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és AMI (164 fő) 

Petőfi Sándor Általános Iskola Győrzámoly (318 fő) 

 

A Győrzámoly iskoláját heti 1 nap látogatom, és végzem kötelezően ellátandó feladataimat, 

mint a státuszvizsgálatok, védőoltások lebonyolítása, felvilágosító előadások. 

 

Az általános iskolákban iskola-egészségügyi feladatokat látok el. Ide tartozik a védőoltások 

megszervezése, az oltóanyagok beszerzése, a lebonyolítása, és az adminisztrációja. Összesen 

239 védőoltás történt. Az idei tanévben is volt lehetőség kérni a HPV elleni védőoltást a 7. 

osztályosoknak. A helyi iskolában 11gyermeket érint. 1 öttevényi lány szülei nem kérték az 

oltást. A beadás első részlete megtörtént.   
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Szűrővizsgálatot végzek a 2. 4. 6. és 8. osztályban, összesen 224 tanulót érintett. Testméretek 

felvétele, látás, hallás, színlátás vizsgálata, vérnyomásmérés, lúdtalp és gerinc ellenőrzése, 

golyvaszűrés, majd ezt követően orvosi vizsgálat van. 

 

Tisztasági vizsgálat negyedévente kötelező, tetvesség nem volt. Itt is évi három vizsgálat van 

ez alatt összesen 1401 gyermeket néztem át. 

 

Az egészséges életmódhoz kapcsolódóan felső tagozatban beszélgetek a tanulókkal az alábbi 

témákban: 

 

▪ Egészséges táplálkozás 

▪ Személyi higiénia 

▪ Dohányzás  

▪ Alkohol 

▪ Szexuális úton terjedő betegségek 

▪ Menstruáció 

▪ Barátság, szerelem, szex  

▪ Elsősegélynyújtás elmélet és gyakorlat, újraélesztés 

 

Az előadásokon részt vett tanulók száma összesen 374. 

 

 

 

2019.szeptemberétől Győrladamér iskolavédőnői feladatait helyettesítéssel láttam el 2022. 

júliusig. 

 

A helyi véradás lebonyolítását segítem. 

Az élelmiszermentő akcióban az adományok elosztásában közreműködök. 

 

Munkámmal továbbra is szeretném az itt lakók életminőségét javítani. 
 

 

Házi segítségnyújtás: 

Házi segítségnyújtás éves beszámolója 

 

Az idősek száma helyi társadalmunkban is egyre növekszik, egészségi állapotuk, fizikai 

erőnlétük a kor előre haladtával egyre gyengébb. Az egészségügyi ellátásban történt átalakítások 

miatt gyakorlati tapasztalat, hogy a beavatkozásokat, esetleg roboráló kezeléseket követően rövid 

időn belül otthonukba bocsátják az időseket. 

 

A házi segítségnyújtás szolgáltatás összetett, szerteágazó tevékenységével, amely az életvitel 

minden területére kiterjed, teljes körű, kiszámítható, szükséglet szerinti gondozást biztosít a 

rászorulóknak. A házi segítségnyújtást a megfelelő gondozási szükséglettel rendelkező, 

elsősorban idős személyeknek kell biztosítani saját lakókörnyezetükben, akiknek az önálló 

életvitelük fenntartása érdekében szükséges az ellátás, és akik ezt írásban kérelmezik. Alapvető 

gondozási, ápolási feladatokat, higiénés körülmények megtartását, veszélyhelyzetek 

kialakulásának megelőzését is magába foglalja ez a szolgáltatási forma. 

Az idősek életvitelének fenntartásában, a mindennapok nehézségeiben a gondozónő nagy 

segítséget nyújt, és idővel nélkülözhetetlen „családtaggá” is válik. A szolgáltatást igénybe vevők 

naponta azonos időben várják a gondozónőjüket, mert a rendszeresség növeli a 

biztonságérzetüket. 



40 

 

A biztonságos és minél hatékonyabb munkavégzés érdekében Kunsziget községben 3 

gondozónőre osztva látjuk el a feladatot. 

Költségtakarékossági intézkedések végett a személyes megbeszélések elmaradnak. 

Továbbiakban telefonos és videochat-es egyeztetések történnek. Majd ki-ki a saját beosztott 

ellátottjánál kezdi a munkáját. A vezető gondozóval továbbra is telefonos kapcsolatban vannak 

a munkatársak, segítségkérés, egyeztetés, tanácsadás a nap folyamán bármikor lehetséges. A 

gondozás folyamata, működése rendszeresen ellenőrzött és szigorúan koordinált, ám így is napi 

szinten fordul elő azonnali beavatkozást igénylő megoldandó feladat. A kommunikáció 

folyamatossága miatt azonban gördülékeny és kellő színvonalon kerül megoldásra még a 

krízishelyzetbe került személyek problémája is. 

Összegzésben elmondható, hogy a jogszabályi változásokhoz rugalmasan alkalmazkodva, magas 

színvonalon nyújtjuk ezt a szolgáltatást az adminisztrációs elvárásoknak való maximális 

megfeleléssel. 

 

Előző évből át hozott ellátottak száma 24 fő, ez évben 6 fő új igénylő került ellátásba, melyből 6 

fő személyi gondozásra és 0 fő szociális segítségre volt jogosult az elvégzett gondozási 

szükséglet alapján. Szolgáltatást megszüntetők száma 5 fő, melyből 3 fő elhunyt 1 fő pedig 

otthonba került és 1 fő állapota romlása miatt szociális ellátásból átkerült személyi ellátásba.  

Normatíva elszámolásnál figyelembe vehető ellátottak száma 27 fő, amelyből személyi 

gondozási óraszám szeptember 30-i adatok alapján 23 fő személyi gondozásban és 0 fő szociális 

segítésben részesülők arányában kaphatjuk meg a támogatást.  

 
Gondozási szükséglet óraszám megosztás szerint: 

 

1. Táblázat 

 

Napi óraszám szociális segítés személyi gondozás és 

szociális segítés 

Összesen 

1 óra  22  

2 óra  6  

3 óra  1  

4 óra   1  

összesen  30 30 

 

 

2. Táblázat 

  

  Létszám Összes munkaidő Gondozásra nem 

fordítható idő 

Gondozónők 

száma 

3 fő     

Ellátottak 

száma 

25 fő     

Egy gondozóra 

jutó ellátotti 

szám 

8,33/ fő     
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Gondozásra 

fordított idő 

   5544 óra  1978 óra  

Személyi 

gondozásra 

fordított idő 

 4486,5 óra  

Szociális 

ellátásra 

fordított idő 

  79,5 óra    

  

 

 

 

 

Megítélésünk és az ellátottaktól kapott visszajelzések szerint a 2022-es év során a szakképzett és 

elhivatott munkatársainknak köszönhetően jó színvonalú, minőségi ellátást nyújtottunk az 

ellátottaknak.  

 

Célunk az egyéni szükségletek figyelembevételével a szakszerű, emberközeli és jó kapcsolatokon alapuló 

gondozás megvalósítása.       

 

Jelenleg ellátásban részesülők száma: 25 fő.  

Az ellátottak összetétele nemek szerint: nő: 19 fő;  

Férfi: 6 fő 

A jövőben is arra törekszünk, hogy az ellátottak ne érezzék magukat magányosnak, valamint 

arra, hogy a segítség eljusson mindazokhoz, akik arra rászorulnak. 

Kérem, a Tisztelt Képviselő-testület tagjait az ez évi beszámolómat elfogadni szíveskedjenek. 
 

 

Vitalitás Gyógyszertár 

Jogi átalakulás történt, mely a szolgáltatást nem érinti. 

Gyógyszerellátás biztosított. Köszönjük! 

 

 

Szociális ellátások, támogatások 

 

Szociális ellátások, támogatások 

- Baba kötvény: gyermekvállalás segítése 2009-2021-ig folyamatosan 57 fő, 2022-ben 3 fő 

igényelte 
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- Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat: Dunaszegi Gyermekjóléti és Családsegítő Társulás 

keretén belül működik. 

Átmeneti segély helyett törvényi változás miatt 2015. március 1-től települési támogatás adható, mely 

magában foglalja, hogy a 2022-es évben adtunk 

- elhunyt hozzátartozó támogatása–9 fő részére 20.000; össz.: 180 e Ft,  

- rendkívüli települési támogatását – 1 fő részére pénzbeli támogatás, össz.: 200 e Ft, 4 fő részére 

természetbeni támogatás, étkezésre, tüzelőre 

- időskorúak karácsonyi támogatást 645.e Ft  

- Beiskolázási támogatás: 171 fő részére 5.000 Ft/fő; össz.: 855 e Ft    

- Bursa Hungarica önkormányzati ösztöndíj „A” és „B” típusú pályázatokra 700 e Ft 

 

Posta – COOP ABC: 

Coop Szolnok Zrt. sikeres pályázati támogatásával a helyi élelmiszer bolt áruházzá alakult, 

2022.november 23-tól, itt biztosítja a Posta szolgáltatásait. 

 

Kultúra, közművelődés, média: 

Az IKSZT vezetője biztosítja 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. 

Magyar Falu Program: „A nemzeti és helyi identitástudat erősítése” 

Hungaricum pályázat megvalósításának segítése. 

Könyvtár: Megyei Könyvtár Ellátó pályázati támogatásával új bútor került a helyiségbe. 

 

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 kihasználása 

100 %-os szabadidő eltöltését biztosítja. 

• Gyermekekért 2006 játszótér közkedvelt a kisgyermekes családok körében. 

• „B” típusú Sportpark átadásra  

• Extrém Park 

• Sportpálya 

Az utóbbi TAO támogatásból valósuló fejlesztése a KUNSZIGET SE sikeres pályázata. 

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

A játszótér és közösségi terek felújítása folyamatos, azonban az elmúlt hetekben rövid idejű lezárásra volt 

szükség, néhány eszközre ma is igaz. Kérem vigyázzanak az eszközök épségére.  
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Ifjúság helyzete: 

Érdekképviseletükre Ifjúsági Érdekegyeztető Fórum alakult, munkáját tevékenyen végzi, a Képviselő-

testület felé javaslattételi joga van. A helyi egyesületek és az IKSZT programokat biztosít a fiataloknak, 

de 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. 

 

Bursa Hungarica: 

Községünk 1999 óta részt vesz a Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíj Programban. Kunsziget 

Község Önkormányzata 2020. évben is kiírta a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 

2021. évi pályázatot felsőoktatási intézményben tanuló hallgatók számára  

„A” típusú pályázat: 2020/2021. tanév II. félévére és a 2021/2022. tanév I. félévére (10 hónap) – 5 fő, 

„B” típusú pályázat: tanulmányait a 2020/2021. tanévtől sikeres felvételi esetén megkezdő hallgatók 

részére (3 x 10 hónap) – 0 fő. 

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. 

 

 

Civilszervezetek: 

 A 2021. évben a COVID 19 világjárvány ideje alatt az egyesületek közfeladatokat látnak el, támogatást 

csak működésre, illetve a veszélyhelyzet feladatainak megoldására biztosított önkormányzatunk.    

 

Civilszervezetek támogatása 

• Kunsziget Község Önkéntes Tűzoltó Egyesületét 1.200.000 Ft 

• Kunsziget Község Polgárőrségét 1.200.000 Ft 

• Kunszigeti Polgári Hagyományőrző és Kulturális Egyesületet 500.000 Ft 
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• Szigetgyöngye Nyugdíjas Klubot 500.000 Ft 

• Szigetgyöngye Nyugdíjas Klub Énekkarát 300.000 Ft 

• Kunsziget Sportegyesületet 6.095.000 Ft 

• Kunsziget Sporthorgász Egyesületet 1.000.000 Ft 

• Kunszigeti Teke Egyesületet 900.000 Ft 

• Kunszigeti Szabadidő és Lövészegyletet 575.000 Ft 

• Kunszigeti Faluszépítő Egyesületet 480.000 Ft 

• Kunszigeti Ifjúsági Érdekegyeztető Fórum 650.000 Ft 

• Kunszigeti Ifjúsági Sportalapítványt 60.000 Ft 

 

Kunsziget Sportegyesület  

Futball, tenisz szakosztályai biztosítják a sportolás lehetőségét. 

A labdarúgó szakosztály 7 éves kortól, 7 korosztályban biztosítja a sportolás lehetőségét, mintegy 120 

igazolt játékos részére.  

Sportcélú fejlesztések valósultak meg TAO pályázat keretében: labdafogó háló építés, illetve nézőtér 

korlátcsere, épület felújítás, napelemek felszerelése, külső hőszigetelés, héjazat csere, mosdók-fürdők 

felújítása. 

 

Kunszigeti Ifjúsági Sportalapítvány 

Működése biztosított.  

 

Kunsziget Teke Egyesület 

Területi és városi bajnokságban képviseli településünket. 

 

Kunsziget Község Polgárőrsége 

Járőrszolgálatával biztosítja a falu védelmét, együttműködve a rendőrséggel. 

Ünnepeken, ünnepélyeken rendezői feladatot lát el. Köszönjük példaértű munkájukat. 

 

Kunsziget Község Önkéntes Tűzoltó Egyesülete 

Önálló beavatkozó egységként példaértékű munkával biztosítja a védelmet, megelőzést. 

 

Kunszigeti Polgári Hagyományőrző és Kulturális Egyesület 

Programjaival, rendezvényeivel hozzájárult a falu kulturális életéhez.  

Szakrális értékek őrzését kiemelten kezeli (Máriakálnoki búcsú, Plébániai rendezvények) 
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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. Énekkara aranykoszorús minősítést kapott. 

2022. évben megrendezésre került a XVI. Mesélő nagyapó, nagyanyó népmesemondó verseny. 30 éves 

évforduló méltó volt tevékenységükhöz. 

 

Kunszigetért Közalapítvány 

Csóri Sándor Alapítványhoz benyújtott sikeres pályázat segíti a Sziget Gyöngye Nyugdíjas Klub Énekkar 

tevékenységét. 

 

Faluszépítő Egyesület 

Részt vett a falu virágosításában. Köszönjük a falu különböző pontjain az üdvözlő dekorációk elkészítését.  

Az utca jelzőtáblák, a falu elején levő címer az egyesület sikeres pályázatából és Önkormányzati 

önrészből valósult meg. 

Köszönjük a gyalog, kerékpáros túrák szervezését 

 

 

Kunsziget Sport Horgász Egyesület 

Versenyeket rendezett, jubileumi évfordulót ünnepelt. 

2018-ban megkapta a Nagy-földi bányató halászati jogát a Csiszlói bányatóval egyetemben. Kitisztítottak 

a partokat, óvja a környezetet. 

 

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. 

2021. évben a Tájegységi Értéktárba felvételre került a Szent Antal tiszteletéhez kapcsolódó szakrális és 

építészeti értékek.  
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Erdélyi Testvérfalui kapcsolat ápolása.  

 

Kiemelkedő rendezvényünk, tevékenységünk:  

➢ Nemzeti ünnepeink 

➢ Erdélyi-magyar testvérkapcsolat ápolása, családok látogatása 

➢ Majális 

➢ Húsleves és Petrezsirom Fesztivál 

➢ Hősök napja 

➢ Adventi gyertyagyújtás 

 

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 

• Európai Klímasztár díj 2018 

• Magyar Arany Érdemkereszt 2018 

Köszönöm a falu lakosságának, intézményeinek, az egyesületeknek munkáját, melyet községünk 

érdekében végeztek. Köszönöm a Federal Mogul Hungary Kft., a Sick Kft, a Zöld Mező Mezőgazdasági 

Szövetkezet és a helyi vállalkozók segítségét. 

 

2022. november 15. 

 

 

   Lendvai Ivánné 

POLGÁRMESTER 
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Kunsziget Község Képviselő-testületének 

2023. évi koncepciója, tervei 

Lehetőségek és korlátok 

 

mely a polgármester által elkészített, a képviselő-testület által elfogadott gazdasági és humán program alapján 

készült, figyelembe véve a 2021-2027 között tervezett stratégiai programokat, EU irányelveket. 

Fejlesztési lehetőségeket, elképzeléseket közel 100 projektötlet formájában nyújtottunk be különböző 

fórumokra. (Győr-Moson-Sopron Megyei Területfejlesztési Tanács, Szigetköz – Felső-Duna Mente Térségi 

Fejlesztési Tanács, Pannónia Kincse Leader Egyesület, Magyar Limes Szövetség). 

 

2023 évben a legfontosabb:  

- a munkavállalás lehetőségének biztosítása 

- szolgáltatások – int. működés hozzárendelése 

- energia takarékosság – szükséges energia biztosítása 

- családok, lakosság életének segítése a költségvetés adta lehetőségek szerint. 

Céljaink: 

➢ munkahelyek biztosítása, számának további emelése (iparterület biztosított) 

➢ intézményhálózat működtetése, épületek állagának megóvása 

➢ infrastruktúra-hálózat fejlesztése, felújítása, karbantartása 

➢ szolgáltatások magas színvonalú biztosítása 

➢ Turisztikai és szakrális fejlesztések  

➢ Sport-szabadidő tárgyi és személyi feltételek további fejlesztése 

➢ épített és természeti örökség védelme  

 

Megvalósításukra a 2014-2020 és 2021-2027 közötti pályázati kiírások, Magyar Falu Program, továbbá 

az önkormányzatunk takarékos gazdálkodása adhat lehetőséget. (TOP, KEHOP, LEADER) 

 

 

További fejlesztési tervek a település komplex fejlődése érdekében 

 

• Munkahelyteremtés, infrastruktúra-iparterület biztosítása 

• Szolgáltatások biztosítása, feltételek megteremtése (bölcsőde, óvoda, iskola, egészségügy) 

• Munkaerő hiány csökkentése 

• Turisztikai célú fejlesztések (Közöségi tér-bemutató terem, szállás kialakítás) 

• Energetikai fejlesztések-energiafelhasználás csökkentése  

• 4;5 számjegyű út Kunsziget belterülete, Állami közút felújítása 

• Győr-Kunsziget kapcsolat megteremtése     

• Közlekedés biztonság; parkolás- lakosság segítő együttműködésével  

• Külterületi utak felújítása, építése 

• járdák felújítása 

• temetői melletti út kialakítása 

• Mosoni-Duna turisztikai célú fejlesztése 
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• Kunsziget – Győr (Pinnyéd) lassúforgalmi út második ütemének előkészítése és a pályázat 

benyújtása 

• Szent Lőrinc Római Katolikus templom belső felújítása 

• Római Őrtorony turisztikai hasznosítása 

• 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. 

 

Korlátok: 

A fent leírtak megvalósítását felülírta a kialakult társadalmi egészségügyi és gazdasági helyzet. 

- Covid-19 világjárvány hatása napjainkra 

- Orosz-ukrán háború és hatásai 

- Energiaválság 

- Energia árak emelkedése 

- Élelmiszer árának emelkedése 

- Családok megélhetése, helyzete 

- Munkahelyek kérdése 

 

Intézkedések, célok: 

- Energiafelhasználás csökkentésére kiadott intézkedések szigorú betartása 

- Intézmények működéséhez szükséges energiaszámlák kifizetésére (7-10 szeres ár)költségvetési 

forrás biztosítás az intézmények energiatakarékos működése érdekében. Munkahelyek, 

gyermekelhelyezés összhangja. 

- Stratégiailag fontos szolgáltatások működtetése: 

▪ -egészségügyi alapellátás, házi segítségnyújtás, családok segítése 

▪ -főzőkonyha 

▪ -közvilágítás (részbeni) 

▪ -úthálózat-biztonságos közlekedés …….. 

- Szabadidős sportolás (gyaloglás, futás) 

- Rendezvények tömbösítése járványügyi előírásnak megfelelően 

- Folyamatos információ szerzés a megoldások érdekében azonnali cselekvés 

- Rendezvények tömbösítése járványügyi előírásoknak megfelelően 

- folyamatos információszerzés a megoldások érdekében azonnali cselekvés 

 

 

 

 

Kunsziget, 2022. november 15. 

 

 

 

 

 

Lendvai Ivánné 

POLGÁRMESTER 

 


