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2011. év 
 

 A Szigetköz-Mosoni-sík LEADER egyesület munkaszervezetéhez került benyújtásra mobil, fedett 
színpad beszerzésére, illetve tároló helyiség kialakítására vonatkozó pályázat. A beruházás bekerülési 
költsége 7.026.718,- Ft. A pályázaton elnyert pénz 4.986.153,- Ft, ehhez az önkormányzatnak a 2011. 
évi költségvetésben 2.040.565,- Ft önerőt kell biztosítania. A beszerzést, valamint az épület felhúzását 
még a falunap lebonyolítás előtt kívánom megvalósítani. 

 Az önkormányzat a Községház bővítésére vonatkozólag a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési 
Minisztériumon keresztül az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programján belül nyújtott be 
pályázatot, elsődlegesen az integrált közösségi és szolgáltató tér cím elnyerésére (IKSZT). Ez sikeres 
volt, ennek folytatásként került benyújtásra magával a bővítéssel kapcsolatos pályázat. A pályázat célja 
a vidéki élet minőségének fejlesztése, a közösségek megerősítése, amelyhez jó színvonalú 
közszolgáltatásokat kell biztosítani. A felsorolt célokat több kormányzati intézkedés is támogatja, ezek 
közé illeszkedik az IKSZT kialakítása is. Az integrált közösségi és szolgáltató tér 

o egyrészt olyan közhasznú épület, amely a vidéki településen feltételeket biztosít a 
közösségek kialakulásához, működéséhez, fejlődéséhez 

o másrészt szolgáltatásszervezési modell, amely lehetővé teszi a helyi lakosság számára 
fontos közszolgáltatások egy épületben való működtetését, hozzájárulva az egyes 
szolgáltatások fenntarthatóságához, szakmai és pénzügyi összhangjának megteremtéséhez 

o harmadrészt olyan közösségi tér, amely a helyi közösségi indíttatású, illetve közösségi célú 
kezdeményezések, folyamatok befogadó, támogató keretrendszerét jelenti. 

o A pályázat benyújtásával elsődleges a cím megszerzése volt a cél, és majd ezután lehet 
benyújtani a bővítésre vonatkozó pályázatot. 

o Az elnyert támogatásból kell kialakítani olyan tereket, amelyekben kötelező feladatok 
ellátását kell biztosítani, pl. falugazdász, könyvtár, de ha már más feladat-ellátási helyen az 
önkormányzat biztosítja a könyvtári szolgáltatások elérését, újból nem kell megvalósítani, 
ennek ellenére a pályázat úgy került benyújtásra, hogy a kialakítandó közösségi szobában 
könyvtár sarok kerül kialakításra. 

o A feladat ellátásához 1 főt kell alkalmazni, de megoldható ez a kérdés saját dolgozóval is. 
o Az IKSZT kialakítása mellett 3 évig a működtetéshez is kapott az önkormányzat 

pénzeszközt, mely csökkenő tendenciával kerül folyósításra. 
o A beruházás bekerülési költsége mintegy 51.986.430,- Ft, amihez 11.588.465,- Ft önerőt 

kell biztosítani. Az önerőt elsődlegesen fejlesztési hitel felvételével kívánja biztosítani az 
önkormányzat. A pályázat útján elnyert 40.397.965,- Ft-ból felújításra, bővítésre 
21.344.666,- Ft-ot, eszközök beszerzésére 8.921.374,- Ft-ot, egyéb beruházással 
kapcsolatosan felmerült költségekre 3.631.925,- Ft-ot, míg az épület működtetésére a 
befejezéstől számított 3 éven keresztül 6.500.000,- Ft-ot használhat fel az önkormányzat. 

            Az épület bővítése a 2011-es évben kerülne megvalósításra, míg a fennmaradó rész 2012. évre  
             húzódna át. Közbeszerzés lebonyolítása szükséges ennél a pályázatnál. 

 A község belterületén a csapadékvíz-elvezetést is szeretnénk megoldani, melynek megoldása 170 
millió forintba kerülne. Az önkormányzat a beruházás I. ütemében szeretné megvalósítani 
Kossuth utcát, a tóhoz és Szavai csatornához való befogadó kiépítését, a Győri utca és Kossuth 
utca csatlakozásának kiépítését. Arany J. utca, Kis híd és Nagy híd közötti területének csapadékvíz 
problémájának megoldását, valamint Szőgye községrész telje belterületét. Ennek bekerülési 
költsége 68.942.289,- Ft, az önkormányzatnak 10.341.343,- Ft önerőt kell hozzá biztosítania. Az 
önerő nagyobbik részét fejlesztési hitel fedezné, melyre a szerződés már megkötésre került. A 
beruházás 2011. év tavaszán kezdődik meg, amennyiben az újboli közbeszerzési eljárás sikeres 
lesz. (Pályázati támogatás 58.600.946,- Ft.) 

 A Győri Többcélú Kistérségi Társuláson keresztül Tanösvény kialakítására nyújt majd turisztikai 
pályázatot az önkormányzat.  Ezzel próbálnánk a községünkön áthaladó turistákat megállítani, a 
falu lakosságát, fiatalságát községünk tájával, növény- és állatvilágával megismertetni. Bekerülési 
költsége 9.259.875,- Ft, melyhez 15 %-os önerőt kell biztosítani. A pályázaton belül kialkításra 



kerülő infó ház megépítéséhez a jelenlegi gázcsere-telepet vennénk igénybe, ennek áthelyezéséről 
ajelenlegei bérlővel tárgyalni kell. Az egyik bográcsozó helyhez (szavai szivattyú telephely 
környékén) területet kell vásárolni, ezt az önkormányzatnak saját erejéből kell megoldania. 

 A megvásárolt szőgyei imaház teljes vételárának kifizetéséhez még 2 millió forintot kell 
biztosítania az önkormányzatnak a 2011. éves költségvetésében. 

 A falu védőszetjének ünnepe körül tartandó búcsú megrendezéséhez terület biztosítása, a jelenlegi 
helyet a tulajdonos nem kívánja búcsúsok rendelkezésére bocsájtani. Terület rendbentartása 
fejében kerül megoldásra. 

 A nyugdíjas rehabilitációs központ terület cseréje, út és a buszmegálló önkormányzati tulajdonba 
kerülése. Ehhez az ügylethez csak ügyvédi költségek kapcsolódnának. 

 Esetlegesen az óvoda vízvezeték valamint fűtési rendszerének felújítása, pályázati lehetőség 
kihasználásával.  

 Telek-kialakítás folyamatosan napirenden van, amennyiben a lakosság részéről kezdeményezés 
érkezik az önkormányzat felé építési telkek kialakítása vonatkozólag, akkor partnerek leszünk 
benne 

 Ipari terület kialakítása az iskola mellett megszerzett területen 

 Helyi busz működtetése 

 Utcai árkok újrbóli feltárása Kismező, Új, Hunyadi és Béke utcák 

 Játszótérre fák ültetése 

 Teniszpálya kialakítása az iskola udvarán 

 Óvoda udvarának újbóli füvesítése 
 

 
 

2012. év 
 

 IKSZT épület bővítésének befejezése 

 Csapadékvíz-elvezetés folytatása II. ütem, esetleges pályázat benyújtása 

 Közösségi ház kialakítása Szőgye 

 Utak felújítása, Kismező és Új utca 

 Játszótér bővítés 

 Utcanév táblák beszerzése, párhuzamosan a vízelvezetési dolgok befejezésével 
 

 
 

2013. év 
 

 Kiemelt feledat lenne az építési telkek kialakítása 

 Közösségi ház befejezése Szőgye 

 Rendőrlakás megszerzése és felújítása, esetlegesen a bolt mögötti területen zárt udvarú lakópark, 
bérlakaások kialakítása 

 Játszótér felújítás, Szőgye 

 Kerékpárút megterveztetése Győrrel együtt, pályázati lehetőség esetén 

 Buszvárók cseréje, ezzel párhuzamosan a falu elején és végén üdvözlő és elköszönő táblák 
kihelyezése 

 Nyilvános mellékhelyiségek kialakítása, esetlegesen hozzákapcsolva vagy az IKSZT, vagy a 
Tanösvényes pályázathoz 

 
 

 
 



2014. év 
 

  Utcák felújítása Háromág utca és Bárány köz 

 Orvosi rendelő külső homlokzatának szigetelése 

 Csapadékvíz-elvezetés kivitelezés II. ütem 

 Községház udvarában lévő kiszolgáló helyiségek felújítása 

 Kisbajcs temető kerítésének kiváltása, a nagy kereszthez vezető út lekövezése, illetve a temető 
előtti parkoló kiépítése 

 Urnafal kialakítása a temetőben 

 
 

 


