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Győr-Moson-Sopron megye Területfejlesztési Koncepció 
 

Kérdőív kiértékelés 

 

Kérdések: 

1. Miként lehet jellemezni a település / szakterület jelenlegi helyzetét (állapotát), illetve melyek a települést / szakterületet jellemző fő trendek? 

2. Mi a település / szakterület 2030-ra vonatkozó jövőképe, és melyek az elérését szolgáló fő célok? 

3. Melyek a település / szakterület 2014-2020 közötti időszakra meghatározott fontosabb prioritásai? 

4. A jövőben a település / szakterület számára várhatóan melyik 3-4 fejlesztendő terület lesz a legfontosabb? 

 

A kérdőívre adott válaszok az alábbiak szerint feldolgozásra kerültek. Az észrevételek a koncepció kialakításának szakaszában kerülnek 

bedolgozásra! 

 

1. kérdés 

 
Válasz-

azonosító 

Válaszadó 

szervezet neve 

Település Kistérség Szervezet 

típusa 

Szervezet 

hatóköre 

Helyzetértékelés 

kapcsolódás 

1.Települési állapot jellemzők 

001 CEURINA 

NKft 

Győr Győri 

Kistérség 

civil 

szervezet 

települési 6. GAZDASÁGI 

HELYZET 

legerősebb gazdasági és innovációs potenciál BP után 

003 GYSEV Sopron Sopron–

Fertődi 

kistérség 

gazdasági 

szervezet 

megyei 7.1. Közlekedés A GYSEV vállalati stratégiájának megvalósíthatósága nagymértékben függ hazánk 

közlekedéspolitikájától, illetve annak megvalósításától. A versenyképes vasúti 

szolgáltatások megteremetése függ a külső (nemzeti és uniós szintű) szabályozási 

környezettől. A vasúti közlekedés az egyetlen technológia, különösen villamos vontatás 

esetén, ami fokozott szerepvállalása esetén képes a közlekedési/szállítási iparághoz 

köthető externáliák jelentős csökkentésére. A vasút versenyképességét, gondjait nem lehet 

csupán a vasúti alágazaton belül megoldani, hanem kizárólag a közlekedési alágazatok 

együttes kezelésével, szabályozásával. A kötöttpályás személyszállítási szolgáltatások 

előnyben részesítését célzó, korszerű személyszállítási szolgáltatásokról szóló törvény 

megalkotása mellett kiemelten fontos a használat-arányos útdíj bevezetése, amellyel a 

jelentősen eltérő infrastruktúra-használati díjak közelítésére kerülhet sor. 

004 HITA Győr Győri 

Kistérség 

közigazga

tási 

szervezet 

megyei   nincs releváns válasz 

006 Rajka Község 

Polgármestere  

Rajka Mosonmagyar

óvári kistérség 

önkormán

yzat 

települési     

007 Mosonmagyaró

vári Többcélú 

Kistérségi 

Társulás 

Szakmai 

Mosonmagya

róvár 

Mosonmagyar

óvári kistérség 

önkormán

yzat 

kistérségi 7. MŰSZAKI 

INFRASTRUKT

ÚRA 

A gyengeségek között továbbra is ott szerepel a Szigetköz rendezetlen helyzete, a hiányzó 

háttér infrastruktúra a vízi turizmushoz, a még hiányzó kerékpárutak és a meglévők 

karbantartásának megoldatlansága, a meglévő településközi utak rossz minősége.  

A gazdaság és a mezőgazdaság problémáiban kevésbé volt megfogható a kistérség 

szerepe 
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Munkaszerveze

te 

007 Mosonmagyaró

vári Többcélú 

Kistérségi 

Társulás 

Szakmai 

Munkaszerveze

te 

Mosonmagya

róvár 

Mosonmagyar

óvári kistérség 

önkormán

yzat 

kistérségi 6.6. Turizmus A gyengeségek között továbbra is ott szerepel a Szigetköz rendezetlen helyzete, a hiányzó 

háttér infrastruktúra a vízi turizmushoz, a még hiányzó kerékpárutak és a meglévők 

karbantartásának megoldatlansága, a meglévő településközi utak rossz minősége.  

A gazdaság és a mezőgazdaság problémáiban kevésbé volt megfogható a kistérség 

szerepe 

008 Önkormányzat Pereszteg Sopron–

Fertődi 

kistérség 

önkormán

yzat 

települési 4. A MEGYE 

FÖLDRAJZI 

JELLEMZŐI, 

KULTURÁLIS 

SAJÁTOSSÁGAI 

1. Pereszteg 1400 fős település a 84. és 85. számú utak között fekszik. Az Ikva patak szeli 

ketté a valamikor két településből álló falut. Nagycenkkel, Pinnyével, Nagylózzsal, 

Sopronkövesddel határos. 

1519 ha szántóföld, 0,7 ha rét, 95 ha legelő, 12,4 ha szőlő és gyümölcsös és 353,8 ha 

erdőterület övezi. 

Az 515 ház zömében falusias lakókörnyezetben áll. 

Két csoportos óvoda, nyolcosztályos iskola, orvosi rendelő, védőnői szolgálat, fogorvos, 

polgármesteri hivatal alkotja intézményrendszerét. 

009 Várbalog 

Község 

Polgármesterét

ől 

Várbalog Mosonmagyar

óvári kistérség 

önkormán

yzat 

települési 5.1. Népesség, 

demográfiai 

folyamatok 

Várbalog egy elöregedő, csökkenő lakossággal rendelkező falu ( kb. 390-en vagyunk ). 

Bár fekvése előnyös is lehetne, hiszen meglehetősen közel van az osztrák határhoz ( 5 km 

), az egyre rosszabb állapotú utak sok turistát ( és lakost ) elriasztanak. 

009 Várbalog 

Község 

Polgármesterét

ől 

Várbalog Mosonmagyar

óvári kistérség 

önkormán

yzat 

települési 4.1. Földrajzi 

elhelyezkedés 

Várbalog egy elöregedő, csökkenő lakossággal rendelkező falu ( kb. 390-en vagyunk ). 

Bár fekvése előnyös is lehetne, hiszen meglehetősen közel van az osztrák határhoz ( 5 km 

), az egyre rosszabb állapotú utak sok turistát ( és lakost ) elriasztanak. 

009 Várbalog 

Község 

Polgármesterét

ől 

Várbalog Mosonmagyar

óvári kistérség 

önkormán

yzat 

települési 7.1. Közlekedés Várbalog egy elöregedő, csökkenő lakossággal rendelkező falu ( kb. 390-en vagyunk ). 

Bár fekvése előnyös is lehetne, hiszen meglehetősen közel van az osztrák határhoz ( 5 km 

), az egyre rosszabb állapotú utak sok turistát ( és lakost ) elriasztanak. 

010 Nemzeti 

Környezetügyi 

Intézet Észak-

dunántúli 

Kirendeltség 

Győr Győri 

Kistérség 

civil 

szervezet 

megyei 8.2. Hulladék-és 

szennyvíz 

elhelyezés, 

zajszennyezés 

Fontosnak tartjuk, hogy a felszíni vízgazdálkodás tekintetében a helyzetelemzés kapcsán 

nagyobb hangsúlyt kell majd fektetni a csapadékvíz elvezetésre. Az üzemelő -, de 

kapacitásában vagy technológiájában meg nem felelő szennyvíztisztítók közül a fejlesztés 

alatt lévők: 

- Mosonmagyaróvár, szennyvíztisztító intenzifikálás 

- Tét térségi szennyvíztisztító bővítés és korszerűsítés 

- Csorna térségi szennyvíztisztító bővítés és korszerűsítés 

- Écs szennyvíztisztító fejlesztés+H18 

A záportározók, tározók létesítésének lehetőségeit célozza a vízügyi igazgatóságok 

közreműködésével 1996-ban elkészült egy a tóépítési lehetőségeket tartalmazó kiadvány, 

majd 1999-ben, a helyi vízkárok csökkentése érdekében feltárt záportározókat bemutató 

kiadvány. E program folytatásaként készült el 2003-ban a „Kisvízfolyások tározási 

lehetőségeinek feltárása” című tanulmány, amely Győr-Moson-Sopron megyében a 

Soproni I.és II: tározó, Nagycenki tározó, Ebergőci tározó, Fertőszentmiklósi tározó, 
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Ágfalvai tározó, Mindszentpusztai tározó, Répcelaki tározó, Pannonhalma III. tározó, 

Écsi tározó,  építési lehetőségeinek előzetes vizsgálati eredményeit ismerteti. 

011 Magyar Közút 

Győr-Moson-

Sopron Megyei 

Igazgatóság  

Győr Győri 

Kistérség 

közigazga

tási 

szervezet 

megyei 7.1. Közlekedés A Magyar Közút Nzrt. Győr-Moson-Sopron megyében 1616,2 km hosszú hálózatot kezel. 

A megyei utak egynegyede főút, a többi mellékút. Az utak egyharmada (503 km-en) a 

lakott településeken vezet keresztül. Az Magyar Közút Nzrt. az úthálózat műszaki és 

forgalmi adatait folyamatosan nyilvántartja, és rendszeresen figyelemmel kíséri az utak 

állapotát. Egy-egy megye úthálózatának elemzésére egyrészt a konkrét mérési adatok 

(állapotjellemzők), másrészt országos átlagszámokkal való összehasonlítások szolgálnak. 

Az országos átlaghoz viszonyítva megállapítható, hogy Győr - Moson - Sopron megyében 

a megyei utak aszfalt burkolattal való kiépítettsége elmarad az országos kiépítettséghez 

képest. A mellékutak többsége még ma is a régi, hagyományosan készült utántömörödő 

aszfalt illetve vizes portalanított makadám burkolattal rendelkezik. Amíg országos 

átlagban az utak 64 %-a  aszfaltbeton burkolattal rendelkezik, addig Gy.-M.-S. megyében 

az aszfaltbeton burkolattal rendelkező utak hossza csak 46 %. Az úthálózat mintegy 

negyede nem éri el az elvárható 6,0 m szélességet sem (ez a szám országos szinten 18 %). 

Az úthálózat mintegy negyede nem éri el az elvárható 6,0 m szélességet sem (ez a szám 

országos szinten 18 %). Az úthálózatot leginkább a belső hazai nehéz tehergépjármű 

forgalom valamint az egyre növekvő nemzetközi kamionforgalom veszi igénybe, emiatt 

térségünkben felgyorsult az országos utak tönkremenetele. Ez már jelenleg is 

megmutatkozik a nyomvályúk kialakulásában, az utak egyenetlenségében, és az egyre 

növekvő kátyúk számában is, kiemelten a másodrendű főútvonalainkon. Az úthálózat 

állapotát leginkább jellemző számadat, hogy a megyei hálózat 49 %-a nem megfelelő, 

rossz egyenetlenségű, az említett érték meghaladja az országos átlagot is, ami 37 %. 

Felméréseink alapján is, és a fentieket is figyelembe véve a megyei burkolatfelület 

állapotának vizsgálata során az úthálózat 72 %-a kapott nem megfelelő és rossz állapotú 

minősítést az elmúlt évben. 

012 Közl. 

Felügyelet 

Győr Győri 

Kistérség 

közigazga

tási 

szervezet 

megyei 7.1. Közlekedés A megyék közül Győr-Moson-Sopron Megye speciális szereppel bír, Ausztria irányába 

fontos nyugati kapcsolatot jelent Magyarország számára. Az elmúlt időszakban több 

olyan fejlesztés is történt, amely átnyúlik a szomszéd országba. Példaként lehet említeni az 

ágfalvai és harkai összekötő út építését. Nagyon fontos lépés volt a közelmúltban átadott 

Mosonmagyaróvár-Hegyeshalom kerékpárút építése, amely biztosítja Ausztria felé a 

szigetközi kerékpáros kapcsolatot. Fontos lenne a Fertőrákosi közúti kapcsolat biztosítása 

is. Szintén fontos lenne a Fertő menti kerékpárút továbbfejlesztése déli irányba, a 

kerékpáros turizmus fejlesztésének biztosítása. 

Természetesen az osztrák kapcsolatokon túl nagyon fontos a Szlovák reláció biztosítása is. 

Ezt célozza meg Rajkán keresztül a határig vezetett, most épülő kerékpárút. 

012 Közl. 

Felügyelet 

Győr Győri 

Kistérség 

közigazga

tási 

szervezet 

megyei 6.6. Turizmus A megyék közül Győr-Moson-Sopron Megye speciális szereppel bír, Ausztria irányába 

fontos nyugati kapcsolatot jelent Magyarország számára. Az elmúlt időszakban több 

olyan fejlesztés is történt, amely átnyúlik a szomszéd országba. Példaként lehet említeni az 

ágfalvai és harkai összekötő út építését. Nagyon fontos lépés volt a közelmúltban átadott 

Mosonmagyaróvár-Hegyeshalom kerékpárút építése, amely biztosítja Ausztria felé a 

szigetközi kerékpáros kapcsolatot. Fontos lenne a Fertőrákosi közúti kapcsolat biztosítása 

is. Szintén fontos lenne a Fertő menti kerékpárút továbbfejlesztése déli irányba, a 
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kerékpáros turizmus fejlesztésének biztosítása. 

Természetesen az osztrák kapcsolatokon túl nagyon fontos a Szlovák reláció biztosítása is. 

Ezt célozza meg Rajkán keresztül a határig vezetett, most épülő kerékpárút. 

013 Fertőszentmikl

ós Város 

Önkormányzata  

Fertőszentmi

klós 

Sopron–

Fertődi 

kistérség 

önkormán

yzat 

települési 6. GAZDASÁGI 

HELYZET 

Jó munkahely ellátottság, teljes infrastruktúra, felújított intézményrendszer , színes 

kulturális élet aktív civilszervezetekkel 

014 Móvári Városi 

Főépítész 

Mosonmagya

róvár 

Mosonmagyar

óvári kistérség 

önkormán

yzat 

települési     

015 Önkormányzat Fehértó Csornai 

kistérség 

önkormán

yzat 

települési 5.1. Népesség, 

demográfiai 

folyamatok 

Állandó népességcsökkenés 

– Elöregedő település 

– Negatív természetes szaporulat 

016 LÖVŐ – 

VÖLCSEJ - 

NEMESKÉR 

KÖRJEGYZŐ

SÉG - Lövő 

Lövő Sopron–

Fertődi 

kistérség 

önkormán

yzat 

települési     

016 LÖVŐ – 

VÖLCSEJ - 

NEMESKÉR 

KÖRJEGYZŐ

SÉG - Vöcsej 

Lövő-Vöcsej Sopron–

Fertődi 

kistérség 

önkormán

yzat 

települési     

016 LÖVŐ – 

VÖLCSEJ - 

NEMESKÉR 

KÖRJEGYZŐ

SÉG - 

Nemeskér 

Lövő-

Nemeskér 

Sopron–

Fertődi 

kistérség 

önkormán

yzat 

települési     

017 Kisbajcs 

Község 

Polgármestere 

Kisbajcs Győri 

Kistérség 

önkormán

yzat 

települési 4.1. Földrajzi 

elhelyezkedés 

Kisbajcs szigetközi település, Győr központjától 7 km-re, a győri vízbázis A és B 

hidrogeológiai vonalán belül helyezkedik el. Ez nagyban befolyásolja a gazdasági 

fejlesztések irányát. Településünk dinamikusan fejlődik, de ez sajnos nem egyenes 

arányban van a lakosság növekedésével. 

Kisbajcs és Szőgye településrész teljes közművel ellátott több kis és nagy vállalkozás 

működik a belterületen, amely sok munkalehetőséget biztosít a helyiek számára. Három 

középvállalkozás, 8 kisvállalkozó és 10-15 egyéni vállalkozó van a faluban. Ezen kívül 

helyi központi oktatási intézményekkel rendelkezünk, iskola és óvoda esetében, ahol 

szintén a helyiek számára is van biztosítva munkalehetőség.  

Településünket 858-an lakják, ebből 20%-a nyugdíjas, gyermek 18 éves korig 184 fő, 

főiskolás - egyetemista 23 fő. Az aktív munkaképességűek 60-65%-a győri munkahelyeken 

dolgozik. A munkanélküliség a közmunkaprogramot kihasználva elmondható, hogy csak 

időszakosan van 1-2 fő. Ez köszönhető Győr közelségének, a mely sok munkahelyet tud 

biztosítani, és a helyi vállalkozásoknak, intézményeknek egyaránt.  

Győr közelsége negatívan is érinti településünket, nagy az iskolai elszívó erő. Bár az 

utóbbi években ez valamelyest megfordulni látszik. Köszönhető ez a kiváló helyi 
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oktatásnak. Sajnos a város közelsége miatt a tömegközlekedés is nagyon rossz, annak 

ellenére, hogy közel van a város. A településen áthaladó turisták tapasztalhatják, hogy 

nincs kialakítva sem településünkön, sem pedig Győr és Kisbajcs közötti útszakaszon 

kerékpárút.  

017 Kisbajcs 

Község 

Polgármestere 

Kisbajcs Győri 

Kistérség 

önkormán

yzat 

települési 6. GAZDASÁGI 

HELYZET 

Kisbajcs szigetközi település, Győr központjától 7 km-re, a győri vízbázis A és B 

hidrogeológiai vonalán belül helyezkedik el. Ez nagyban befolyásolja a gazdasági 

fejlesztések irányát. Településünk dinamikusan fejlődik, de ez sajnos nem egyenes 

arányban van a lakosság növekedésével. 

Kisbajcs és Szőgye településrész teljes közművel ellátott több kis és nagy vállalkozás 

működik a belterületen, amely sok munkalehetőséget biztosít a helyiek számára. Három 

középvállalkozás, 8 kisvállalkozó és 10-15 egyéni vállalkozó van a faluban. Ezen kívül 

helyi központi oktatási intézményekkel rendelkezünk, iskola és óvoda esetében, ahol 

szintén a helyiek számára is van biztosítva munkalehetőség.  

Településünket 858-an lakják, ebből 20%-a nyugdíjas, gyermek 18 éves korig 184 fő, 

főiskolás - egyetemista 23 fő. Az aktív munkaképességűek 60-65%-a győri munkahelyeken 

dolgozik. A munkanélküliség a közmunkaprogramot kihasználva elmondható, hogy csak 

időszakosan van 1-2 fő. Ez köszönhető Győr közelségének, a mely sok munkahelyet tud 

biztosítani, és a helyi vállalkozásoknak, intézményeknek egyaránt.  

Győr közelsége negatívan is érinti településünket, nagy az iskolai elszívó erő. Bár az 

utóbbi években ez valamelyest megfordulni látszik. Köszönhető ez a kiváló helyi 

oktatásnak. Sajnos a város közelsége miatt a tömegközlekedés is nagyon rossz, annak 

ellenére, hogy közel van a város. A településen áthaladó turisták tapasztalhatják, hogy 

nincs kialakítva sem településünkön, sem pedig Győr és Kisbajcs közötti útszakaszon 

kerékpárút.  

017 Kisbajcs 

Község 

Polgármestere 

Kisbajcs Győri 

Kistérség 

önkormán

yzat 

települési 5.1. Népesség, 

demográfiai 

folyamatok 

Kisbajcs szigetközi település, Győr központjától 7 km-re, a győri vízbázis A és B 

hidrogeológiai vonalán belül helyezkedik el. Ez nagyban befolyásolja a gazdasági 

fejlesztések irányát. Településünk dinamikusan fejlődik, de ez sajnos nem egyenes 

arányban van a lakosság növekedésével. 

Kisbajcs és Szőgye településrész teljes közművel ellátott több kis és nagy vállalkozás 

működik a belterületen, amely sok munkalehetőséget biztosít a helyiek számára. Három 

középvállalkozás, 8 kisvállalkozó és 10-15 egyéni vállalkozó van a faluban. Ezen kívül 

helyi központi oktatási intézményekkel rendelkezünk, iskola és óvoda esetében, ahol 

szintén a helyiek számára is van biztosítva munkalehetőség.  

Településünket 858-an lakják, ebből 20%-a nyugdíjas, gyermek 18 éves korig 184 fő, 

főiskolás - egyetemista 23 fő. Az aktív munkaképességűek 60-65%-a győri munkahelyeken 

dolgozik. A munkanélküliség a közmunkaprogramot kihasználva elmondható, hogy csak 

időszakosan van 1-2 fő. Ez köszönhető Győr közelségének, a mely sok munkahelyet tud 

biztosítani, és a helyi vállalkozásoknak, intézményeknek egyaránt.  

Győr közelsége negatívan is érinti településünket, nagy az iskolai elszívó erő. Bár az 

utóbbi években ez valamelyest megfordulni látszik. Köszönhető ez a kiváló helyi 

oktatásnak. Sajnos a város közelsége miatt a tömegközlekedés is nagyon rossz, annak 

ellenére, hogy közel van a város. A településen áthaladó turisták tapasztalhatják, hogy 

nincs kialakítva sem településünkön, sem pedig Győr és Kisbajcs közötti útszakaszon 
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kerékpárút.  

017 Kisbajcs 

Község 

Polgármestere 

Kisbajcs Győri 

Kistérség 

önkormán

yzat 

települési 5.5. Nevelés-

oktatás 

Kisbajcs szigetközi település, Győr központjától 7 km-re, a győri vízbázis A és B 

hidrogeológiai vonalán belül helyezkedik el. Ez nagyban befolyásolja a gazdasági 

fejlesztések irányát. Településünk dinamikusan fejlődik, de ez sajnos nem egyenes 

arányban van a lakosság növekedésével. 

Kisbajcs és Szőgye településrész teljes közművel ellátott több kis és nagy vállalkozás 

működik a belterületen, amely sok munkalehetőséget biztosít a helyiek számára. Három 

középvállalkozás, 8 kisvállalkozó és 10-15 egyéni vállalkozó van a faluban. Ezen kívül 

helyi központi oktatási intézményekkel rendelkezünk, iskola és óvoda esetében, ahol 

szintén a helyiek számára is van biztosítva munkalehetőség.  

Településünket 858-an lakják, ebből 20%-a nyugdíjas, gyermek 18 éves korig 184 fő, 

főiskolás - egyetemista 23 fő. Az aktív munkaképességűek 60-65%-a győri munkahelyeken 

dolgozik. A munkanélküliség a közmunkaprogramot kihasználva elmondható, hogy csak 

időszakosan van 1-2 fő. Ez köszönhető Győr közelségének, a mely sok munkahelyet tud 

biztosítani, és a helyi vállalkozásoknak, intézményeknek egyaránt.  

Győr közelsége negatívan is érinti településünket, nagy az iskolai elszívó erő. Bár az 

utóbbi években ez valamelyest megfordulni látszik. Köszönhető ez a kiváló helyi 

oktatásnak. Sajnos a város közelsége miatt a tömegközlekedés is nagyon rossz, annak 

ellenére, hogy közel van a város. A településen áthaladó turisták tapasztalhatják, hogy 

nincs kialakítva sem településünkön, sem pedig Győr és Kisbajcs közötti útszakaszon 

kerékpárút.  

018 Rendőrkapitány

ság, megyei 

Győr Győri 

Kistérség 

közigazga

tási 

szervezet 

megyei 4. A MEGYE 

FÖLDRAJZI 

JELLEMZŐI, 

KULTURÁLIS 

SAJÁTOSSÁGAI 

A közrend, a közbiztonság fenntartása fontos infrastruktúrális elem, ennek tudatában az 

Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság legfőbb célkitűzéseinek a lakosos 

szubjektív biztonságérzetét, illetve a gazdasági szereplők befektetési szándékát 

befolyásoló biztonsági intézkedéseket tartja a legfontosabbnak. Győr-Moson-Sopron 

megye földrajzi fekvése és gazdasági fejlettsége vonzza a bűnözőket. A térség egyre 

gyakrabban vált/válik az utazó bűnözők célpontjává, illetve nagyobb számban 

jelentek/jelennek meg a megyében a szomszédos országok bűnelkövetői is. Ez ráirányítja a 

figyelmet a szomszédos országokkal folytatott nemzetközi bűnügyi együttműködés 

fokozásának szükségességére. 

018 Rendőrkapitány

ság, megyei 

Győr Győri 

Kistérség 

közigazga

tási 

szervezet 

megyei 6. GAZDASÁGI 

HELYZET 

A közrend, a közbiztonság fenntartása fontos infrastruktúrális elem, ennek tudatában az 

Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság legfőbb célkitűzéseinek a lakosos 

szubjektív biztonságérzetét, illetve a gazdasági szereplők befektetési szándékát 

befolyásoló biztonsági intézkedéseket tartja a legfontosabbnak. Győr-Moson-Sopron 

megye földrajzi fekvése és gazdasági fejlettsége vonzza a bűnözőket. A térség egyre 

gyakrabban vált/válik az utazó bűnözők célpontjává, illetve nagyobb számban 

jelentek/jelennek meg a megyében a szomszédos országok bűnelkövetői is. Ez ráirányítja a 

figyelmet a szomszédos országokkal folytatott nemzetközi bűnügyi együttműködés 

fokozásának szükségességére. 

019 Munkaügyi 

Központ 

Győr Győri 

Kistérség 

közigazga

tási 

szervezet 

megyei 5.1. Népesség, 

demográfiai 

folyamatok 

A zárónapon a regisztrált álláskeresők száma 9 171 fő volt. 

A nyilvántartott álláskeresők (gazdaságilag aktív népességen belüli) aránya 4,5%-os, ami 

az előző havinál 0,4 százalékponttal kevesebb, az előző évinél pedig 1,0 százalékponttal 

kevesebb. 
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019 Munkaügyi 

Központ 

Győr Győri 

Kistérség 

közigazga

tási 

szervezet 

megyei 6. GAZDASÁGI 

HELYZET 

A zárónapon a regisztrált álláskeresők száma 9 171 fő volt. 

A nyilvántartott álláskeresők (gazdaságilag aktív népességen belüli) aránya 4,5%-os, ami 

az előző havinál 0,4 százalékponttal kevesebb, az előző évinél pedig 1,0 százalékponttal 

kevesebb. 

020 ? Sarród Sopron–

Fertődi 

kistérség 

  települési 4.1. Földrajzi 

elhelyezkedés 

Sarród település az osztrák-magyar határ közvetlen környezetében helyezkedik el. 

Sarródot 3 területileg elkülönült település Sarród, Fertőújlak és Nyárliget alkotja. A 

település teljes területe tárvédelmi körzet és Natura 2000 terület. Itt található a Fertő-

Hanság Nemzeti Park Igazgatósága. Az előbb említett adottságok jelentősen befolyásolják 

a település fejlesztésének lehetőségeit, és megszabja a főbb irányvonalakat. Egyetlen 

kitörési lehetősége a településnek az idegenforgalom és a turizmus fejlesztése. Jelenleg 14 

szállásadót tartunk nyilván, összesen 278 férőhellyel, ami megfelelő alapot nyújthat 

ehhez. Elkészült a Fertőújlakot Ausztriával összekötő kerékpárút is, ami újabb kitörési 

pontot jelenthet a településnek. A jó mezőgazdasági területek kedvező adottságot 

teremtenek az ezzel foglalkozó személyek, vállalkozások számára 

020 ? Sarród Sopron–

Fertődi 

kistérség 

  települési 6.6. Turizmus Sarród település az osztrák-magyar határ közvetlen környezetében helyezkedik el. 

Sarródot 3 területileg elkülönült település Sarród, Fertőújlak és Nyárliget alkotja. A 

település teljes területe tárvédelmi körzet és Natura 2000 terület. Itt található a Fertő-

Hanság Nemzeti Park Igazgatósága. Az előbb említett adottságok jelentősen befolyásolják 

a település fejlesztésének lehetőségeit, és megszabja a főbb irányvonalakat. Egyetlen 

kitörési lehetősége a településnek az idegenforgalom és a turizmus fejlesztése. Jelenleg 14 

szállásadót tartunk nyilván, összesen 278 férőhellyel, ami megfelelő alapot nyújthat 

ehhez. Elkészült a Fertőújlakot Ausztriával összekötő kerékpárút is, ami újabb kitörési 

pontot jelenthet a településnek. A jó mezőgazdasági területek kedvező adottságot 

teremtenek az ezzel foglalkozó személyek, vállalkozások számára 

020 ? Sarród Sopron–

Fertődi 

kistérség 

  települési 7.1. Közlekedés Sarród település az osztrák-magyar határ közvetlen környezetében helyezkedik el. 

Sarródot 3 területileg elkülönült település Sarród, Fertőújlak és Nyárliget alkotja. A 

település teljes területe tárvédelmi körzet és Natura 2000 terület. Itt található a Fertő-

Hanság Nemzeti Park Igazgatósága. Az előbb említett adottságok jelentősen befolyásolják 

a település fejlesztésének lehetőségeit, és megszabja a főbb irányvonalakat. Egyetlen 

kitörési lehetősége a településnek az idegenforgalom és a turizmus fejlesztése. Jelenleg 14 

szállásadót tartunk nyilván, összesen 278 férőhellyel, ami megfelelő alapot nyújthat 

ehhez. Elkészült a Fertőújlakot Ausztriával összekötő kerékpárút is, ami újabb kitörési 

pontot jelenthet a településnek. A jó mezőgazdasági területek kedvező adottságot 

teremtenek az ezzel foglalkozó személyek, vállalkozások számára 

021 Mosonszolnok 

Község 

Polgármesterét

ől 

Mosonszolno

k 

Mosonmagyar

óvári kistérség 

önkormán

yzat 

települési     

022 Magyar 

Államkincstár 

Győr Győri 

Kistérség 

közigazga

tási 

szervezet 

megyei   A Magyar Államkincstár Győr-Moson-Sopron Megyei Igazgatósága jelenlegi formájában, 

mostani funkcióit ellátva 2003. július 1-től működik, amikor az Államháztartási 

Hivatalként és Magyar Államkincstár Rt-ként működő, a pénzügyi igazgatás két önálló 

szerve fúziójaként létrejött a közpénzügyi igazgatás integrált szerve, a Magyar 

Államkincstár. A két intézmény területi szerveiként akkor Győr-Moson-Sopron Megyei 
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Területi Államháztartási Hivatalként és Magyar Államkincstár Rt. Győr-Moson-Sopron 

Megyei Fiókjaként működő két területi szerv egyesült, ettől az időponttól kezdve működik 

Igazgatóságunk az Államkincstár egységes területi szerveként. Kisebb kitérőt 

eredményezett 2007. április 1-jétől 2010. december 31-éig az Igazgatóság három megyére 

(Győr-Moson-Sopron, Vas, Zala) kiterjedő regionális működése, Győr központtal. A 

Kincstár területi szervei elnevezését, székhelyét és illetékességi területét a 311/2006. (XII. 

23.) Korm. rendelet 1. számú melléklete határozza meg. Ennek alapján szervezetünk 2011. 

január 1. óta, igazodva a közigazgatás megyei szintű átszervezéséhez, Magyar 

Államkincstár Győr-Moson-Sopron Megyei Igazgatóság néven, Győr székhellyel, Győr-

Moson-Sopron megyére kiterjedő illetékességgel működik.  

023 Győr-Moson-

Sopron Megyei  

Önkormányzati 

Hivatal  

Kapuvár Kapuvár–

Beledi 

kistérség 

önkormán

yzat 

települési 4.1. Földrajzi 

elhelyezkedés 

Kapuvár Győr-Moson-Sopron megye földrajzilag centrális területén helyezkedik el. 

Pozíciójából adódóan összekötő kapocs a két megyei jogú város, Győr és Sopron között. 

Lakosainak száma 10 ezer fő fölötti. Kapuvár kisugárzása és vonzereje alapvető hatással 

van a térség versenyképességére, térségszervező ereje messze túlmutat a település 

határain.            A város legfontosabb erősségei:  

• gyógyvíz, szénsavfürdő 

• helyi termékek 

• hagyományok, Hany Istók 

• Árpád korig visszanyúló történelmi múlt 

• megújuló energiák adottságai jók 

• földrajzi fekvés 

• jól működő városmenedzsment 

• térségi központ 

• ipari park és inkubátorház 

• jó természeti adottságok 

• erős civil háttér, lokálpatriotizmus 

• jó diplomáciai kapcsolatok 

• jó minőségű ivóvíz 

• jó minőségű termőföld 

 

A város gyengeségei:  

• turisztikai infrastruktúra hiányos 

• sportlétesítmények állapota 

• csökkenő lélekszám, elöregedés 

• bíróság, közjegyző hiánya 

• munkahelyek hiánya 

• diplomások megtartó ereje alacsony 

• tőkeerős vállalkozások száma alacsony 

• nincs kórházi aktív ellátás 

• sok az illegális szemétlerakás 

• belvíz elvezető-rendszer hiányos 

• megújuló energiák kiaknázása 

• erdei pihenők, erdei túrautak hiánya 
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• korlátozott téli sportszolgáltatások 

• infrastruktúra gyenge (úthálózat, járdák, vízelvezetés) 

023 Győr-Moson-

Sopron Megyei  

Önkormányzati 

Hivatal  

Kapuvár Kapuvár–

Beledi 

kistérség 

önkormán

yzat 

települési 5.1. Népesség, 

demográfiai 

folyamatok 

Kapuvár Győr-Moson-Sopron megye földrajzilag centrális területén helyezkedik el. 

Pozíciójából adódóan összekötő kapocs a két megyei jogú város, Győr és Sopron között. 

Lakosainak száma 10 ezer fő fölötti. Kapuvár kisugárzása és vonzereje alapvető hatással 

van a térség versenyképességére, térségszervező ereje messze túlmutat a település 

határain.            A város legfontosabb erősségei:  

• gyógyvíz, szénsavfürdő 

• helyi termékek 

• hagyományok, Hany Istók 

• Árpád korig visszanyúló történelmi múlt 

• megújuló energiák adottságai jók 

• földrajzi fekvés 

• jól működő városmenedzsment 

• térségi központ 

• ipari park és inkubátorház 

• jó természeti adottságok 

• erős civil háttér, lokálpatriotizmus 

• jó diplomáciai kapcsolatok 

• jó minőségű ivóvíz 

• jó minőségű termőföld 

 

A város gyengeségei:  

• turisztikai infrastruktúra hiányos 

• sportlétesítmények állapota 

• csökkenő lélekszám, elöregedés 

• bíróság, közjegyző hiánya 

• munkahelyek hiánya 

• diplomások megtartó ereje alacsony 

• tőkeerős vállalkozások száma alacsony 

• nincs kórházi aktív ellátás 

• sok az illegális szemétlerakás 

• belvíz elvezető-rendszer hiányos 

• megújuló energiák kiaknázása 

• erdei pihenők, erdei túrautak hiánya 

• korlátozott téli sportszolgáltatások 

• infrastruktúra gyenge (úthálózat, járdák, vízelvezetés) 

023 Győr-Moson-

Sopron Megyei  

Önkormányzati 

Hivatal  

Kapuvár Kapuvár–

Beledi 

kistérség 

önkormán

yzat 

települési 6.6. Turizmus Kapuvár Győr-Moson-Sopron megye földrajzilag centrális területén helyezkedik el. 

Pozíciójából adódóan összekötő kapocs a két megyei jogú város, Győr és Sopron között. 

Lakosainak száma 10 ezer fő fölötti. Kapuvár kisugárzása és vonzereje alapvető hatással 

van a térség versenyképességére, térségszervező ereje messze túlmutat a település 

határain.            A város legfontosabb erősségei:  

• gyógyvíz, szénsavfürdő 
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• helyi termékek 

• hagyományok, Hany Istók 

• Árpád korig visszanyúló történelmi múlt 

• megújuló energiák adottságai jók 

• földrajzi fekvés 

• jól működő városmenedzsment 

• térségi központ 

• ipari park és inkubátorház 

• jó természeti adottságok 

• erős civil háttér, lokálpatriotizmus 

• jó diplomáciai kapcsolatok 

• jó minőségű ivóvíz 

• jó minőségű termőföld 

 

A város gyengeségei:  

• turisztikai infrastruktúra hiányos 

• sportlétesítmények állapota 

• csökkenő lélekszám, elöregedés 

• bíróság, közjegyző hiánya 

• munkahelyek hiánya 

• diplomások megtartó ereje alacsony 

• tőkeerős vállalkozások száma alacsony 

• nincs kórházi aktív ellátás 

• sok az illegális szemétlerakás 

• belvíz elvezető-rendszer hiányos 

• megújuló energiák kiaknázása 

• erdei pihenők, erdei túrautak hiánya 

• korlátozott téli sportszolgáltatások 

• infrastruktúra gyenge (úthálózat, járdák, vízelvezetés) 

024 E.ON Észak-

dunántúli 

Áramhálózati 

Zrt 

Győr Győri 

Kistérség 

gazdasági 

szervezet 

megyei 7.2. 

Energiagazdálko

dás és 

energiaellátás 

A megújuló energiatermelés beépülésével a lakossági fogyasztás 1,5-2%-os növekedését 

prognosztizáljuk. 

Az ipari fogyasztók villamosenergia-igénye nagymértékben függ a hazai és a nemzetközi 

gazdasági teljesítménytől. 

025 Megyei 

Turisztikai 

szakref. 

Győr Győri 

Kistérség 

gazdasági 

szervezet 

megyei 6.2. Ágazati 

szerkezet 

A megye kereskedelmi szálláshelyei 2,1 milliárd Ft bevételt realizáltak, folyó áron 

ötödével kevesebbet, mint 2011 első három hónapjában. A bevételek fele szállásdíjból, 

36%-a vendéglátásból származott. Előbbiből 5,0%-kal, utóbbiból közel harmadával 

kisebb összeg folyt be. Egy év alatt 3,0%-kal nőtt az üdülési csekket elfogadó Győr-

Moson-Sopron megyei szállások száma, márciusban 139 egységben volt lehetőség e 

fizetőeszköz használatára. Az első negyedévben a turisták 65 millió Ft értékben váltottak 

be utalványt, mely 63%-kal kevesebb az egy évvel korábbinál. A bevezetésre került, s az 

üdülési csekk szerepét fokozatosan felváltó SZÉP kártyát 110 helyütt fogadták el. A 

beváltott érték három hónap alatt 9 millió Ft-ot tett ki. A két fizetőeszköz együttes 

összegének négyötöde a szállodákban került felhasználásra. 
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025 Megyei 

Turisztikai 

szakref. 

Győr Győri 

Kistérség 

gazdasági 

szervezet 

megyei 6.6. Turizmus A megye kereskedelmi szálláshelyei 2,1 milliárd Ft bevételt realizáltak, folyó áron 

ötödével kevesebbet, mint 2011 első három hónapjában. A bevételek fele szállásdíjból, 

36%-a vendéglátásból származott. Előbbiből 5,0%-kal, utóbbiból közel harmadával 

kisebb összeg folyt be. Egy év alatt 3,0%-kal nőtt az üdülési csekket elfogadó Győr-

Moson-Sopron megyei szállások száma, márciusban 139 egységben volt lehetőség e 

fizetőeszköz használatára. Az első negyedévben a turisták 65 millió Ft értékben váltottak 

be utalványt, mely 63%-kal kevesebb az egy évvel korábbinál. A bevezetésre került, s az 

üdülési csekk szerepét fokozatosan felváltó SZÉP kártyát 110 helyütt fogadták el. A 

beváltott érték három hónap alatt 9 millió Ft-ot tett ki. A két fizetőeszköz együttes 

összegének négyötöde a szállodákban került felhasználásra. 

026 Nemzeti 

Földalapkezelő 

Szervezet  

Győr Győri 

Kistérség 

közigazga

tási 

szervezet 

megyei   Nem válaszolt 

027 SZÁRFÖLD 

KÖZSÉG 

ÖNKORMÁN

YZAT 

JEGYZŐJE 

Szárföld Kapuvár–

Beledi 

kistérség 

önkormán

yzat 

települési 4.1. Földrajzi 

elhelyezkedés 

Erősségek:  

- növekvő tendenciát mutató lakosságlétszám 

- helyi értékek megőrzésére törekvés 

- főút melletti település 

- településkép folyamatos fejlesztése 

- pénzintézet, bankautomata 

- horgásztó, teniszpálya, vendégház – turisztikai alapfeltételek megléte 

Gyengeségek: 

- 1000 fő alatti település 

- óvodaépület rossz állaga 

- alacsony a helyi foglalkoztatottság aránya 

- magas az ingázók aránya 

- átmenő tranzitforgalom 

Lehetőségek: 

- új betelepülők 

- új vállalkozások 

- a természetközeli adottságok felértékelődése 

- kerékpárút építése, összekapcsolódás a hansági kerékpárúttal 

- munkahelyteremtő beruházások megvalósulása 

- a 85-ös út elkerülő szakaszának megépülése 

Veszélyek: 

- az önkormányzat romló pénzügyi helyzete 

- a 85-ös főút forgalmából adódó zaj, lég, és ólomszennyezés 

- a nagyobb vállalkozások elsősorban a városokat választják telephelyül 

  

027 SZÁRFÖLD 

KÖZSÉG 

ÖNKORMÁN

YZAT 

JEGYZŐJE 

Szárföld Kapuvár–

Beledi 

kistérség 

önkormán

yzat 

települési 5.1. Népesség, 

demográfiai 

folyamatok 

Erősségek:  

- növekvő tendenciát mutató lakosságlétszám 

- helyi értékek megőrzésére törekvés 

- főút melletti település 

- településkép folyamatos fejlesztése 
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- pénzintézet, bankautomata 

- horgásztó, teniszpálya, vendégház – turisztikai alapfeltételek megléte 

Gyengeségek: 

- 1000 fő alatti település 

- óvodaépület rossz állaga 

- alacsony a helyi foglalkoztatottság aránya 

- magas az ingázók aránya 

- átmenő tranzitforgalom 

Lehetőségek: 

- új betelepülők 

- új vállalkozások 

- a természetközeli adottságok felértékelődése 

- kerékpárút építése, összekapcsolódás a hansági kerékpárúttal 

- munkahelyteremtő beruházások megvalósulása 

- a 85-ös út elkerülő szakaszának megépülése 

Veszélyek: 

- az önkormányzat romló pénzügyi helyzete 

- a 85-ös főút forgalmából adódó zaj, lég, és ólomszennyezés 

- a nagyobb vállalkozások elsősorban a városokat választják telephelyül 

  

027 SZÁRFÖLD 

KÖZSÉG 

ÖNKORMÁN

YZAT 

JEGYZŐJE 

Szárföld Kapuvár–

Beledi 

kistérség 

önkormán

yzat 

települési 6.6. Turizmus Erősségek:  

- növekvő tendenciát mutató lakosságlétszám 

- helyi értékek megőrzésére törekvés 

- főút melletti település 

- településkép folyamatos fejlesztése 

- pénzintézet, bankautomata 

- horgásztó, teniszpálya, vendégház – turisztikai alapfeltételek megléte 

Gyengeségek: 

- 1000 fő alatti település 

- óvodaépület rossz állaga 

- alacsony a helyi foglalkoztatottság aránya 

- magas az ingázók aránya 

- átmenő tranzitforgalom 

Lehetőségek: 

- új betelepülők 

- új vállalkozások 

- a természetközeli adottságok felértékelődése 

- kerékpárút építése, összekapcsolódás a hansági kerékpárúttal 

- munkahelyteremtő beruházások megvalósulása 

- a 85-ös út elkerülő szakaszának megépülése 

Veszélyek: 

- az önkormányzat romló pénzügyi helyzete 

- a 85-ös főút forgalmából adódó zaj, lég, és ólomszennyezés 
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- a nagyobb vállalkozások elsősorban a városokat választják telephelyül 

  

027 SZÁRFÖLD 

KÖZSÉG 

ÖNKORMÁN

YZAT 

JEGYZŐJE 

Babót Kapuvár–

Beledi 

kistérség 

önkormán

yzat 

települési 5.1. Népesség, 

demográfiai 

folyamatok 

Erősségek:  

- növekvő tendenciát mutató lakosságlétszám 

- helyi értékek megőrzésére törekvés 

- településkép folyamatos fejlesztése 

- pénzintézet 

- horgásztó 

Gyengeségek: 

- alacsony a helyi foglalkoztatottság aránya 

- magas az ingázók aránya 

- öregedő lakosság 

Lehetőségek: 

- új betelepülők 

- új vállalkozások 

- a természetközeli adottságok felértékelődése 

- kerékpárút építése, összekapcsolódás az országos kerékpárutakkal 

- munkahelyteremtő beruházások megvalósulása 

- a 85-ös főút elkerülő szakaszának megépülése 

Veszélyek: 

- az önkormányzat romló pénzügyi helyzete 

- a nagyobb vállalkozások elsősorban a városokat választják telephelyül 

027 SZÁRFÖLD 

KÖZSÉG 

ÖNKORMÁN

YZAT 

JEGYZŐJE 

Babót Kapuvár–

Beledi 

kistérség 

önkormán

yzat 

települési 6. GAZDASÁGI 

HELYZET 

Erősségek:  

- növekvő tendenciát mutató lakosságlétszám 

- helyi értékek megőrzésére törekvés 

- településkép folyamatos fejlesztése 

- pénzintézet 

- horgásztó 

Gyengeségek: 

- alacsony a helyi foglalkoztatottság aránya 

- magas az ingázók aránya 

- öregedő lakosság 

Lehetőségek: 

- új betelepülők 

- új vállalkozások 

- a természetközeli adottságok felértékelődése 

- kerékpárút építése, összekapcsolódás az országos kerékpárutakkal 

- munkahelyteremtő beruházások megvalósulása 

- a 85-ös főút elkerülő szakaszának megépülése 

Veszélyek: 

- az önkormányzat romló pénzügyi helyzete 

- a nagyobb vállalkozások elsősorban a városokat választják telephelyül 

027 SZÁRFÖLD Babót Kapuvár– önkormán települési 7.1. Közlekedés Erősségek:  
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KÖZSÉG 

ÖNKORMÁN

YZAT 

JEGYZŐJE 

Beledi 

kistérség 

yzat - növekvő tendenciát mutató lakosságlétszám 

- helyi értékek megőrzésére törekvés 

- településkép folyamatos fejlesztése 

- pénzintézet 

- horgásztó 

Gyengeségek: 

- alacsony a helyi foglalkoztatottság aránya 

- magas az ingázók aránya 

- öregedő lakosság 

Lehetőségek: 

- új betelepülők 

- új vállalkozások 

- a természetközeli adottságok felértékelődése 

- kerékpárút építése, összekapcsolódás az országos kerékpárutakkal 

- munkahelyteremtő beruházások megvalósulása 

- a 85-ös főút elkerülő szakaszának megépülése 

Veszélyek: 

- az önkormányzat romló pénzügyi helyzete 

- a nagyobb vállalkozások elsősorban a városokat választják telephelyül 

028 Önkormányzat Dunaszeg Győri 

Kistérség 

önkormán

yzat 

települési 4.1. Földrajzi 

elhelyezkedés 

1. Dunaszeg község az ország ÉNY-i részén, a Mosoni-Duna egyik kanyarulatában, 

Győrtől 12 km-re helyezkedik el. Lakóinak száma 2000 fő. 

A település közműellátottsága teljes, posta, takarékszövetkezet, kmb iroda is működik a 

községben. 

A lakosság és az idelátogatók kiszolgálását 3 élelmiszerbolt, 6 vendéglátóegység (közülük 

2 melegkonyhás) biztosítja. 

Szállás falusi turizmus keretei között működik. 

Dunaszeg 3 település – Dunaszeg, Dunaszentpál, Kunsziget – körjegyzőség központja.  

A községben 2 csoportos bölcsőde, 3 csoportos főzőkonyhával ellátott óvoda, 8 osztályos, 

tornacsarnokkal működő általános iskolája van. Az épületek úja, kiválóan felszereltek, 

akadálymentesek. 

Az kulturális élet az IKSZT intézményében szerveződik, és itt működnek a település civil 

szervezetei is. 

A sportegyesületben 3 szakosztály tevékenykedik. 

Nevezetességek: római katolikus Havasboldogasszony templom, Kegyeleti Park, 

„Kiskép”, „Vörösköröszt”, Kisvasúti emlékhely, Stabilmotor gyűjtemény, Helytörténeti 

gyűjtemény, Morotva-tavi tanösvény 

028 Önkormányzat Dunaszeg Győri 

Kistérség 

önkormán

yzat 

települési 5.1. Népesség, 

demográfiai 

folyamatok 

1. Dunaszeg község az ország ÉNY-i részén, a Mosoni-Duna egyik kanyarulatában, 

Győrtől 12 km-re helyezkedik el. Lakóinak száma 2000 fő. 

A település közműellátottsága teljes, posta, takarékszövetkezet, kmb iroda is működik a 

községben. 

A lakosság és az idelátogatók kiszolgálását 3 élelmiszerbolt, 6 vendéglátóegység (közülük 

2 melegkonyhás) biztosítja. 

Szállás falusi turizmus keretei között működik. 
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Dunaszeg 3 település – Dunaszeg, Dunaszentpál, Kunsziget – körjegyzőség központja.  

A községben 2 csoportos bölcsőde, 3 csoportos főzőkonyhával ellátott óvoda, 8 osztályos, 

tornacsarnokkal működő általános iskolája van. Az épületek úja, kiválóan felszereltek, 

akadálymentesek. 

Az kulturális élet az IKSZT intézményében szerveződik, és itt működnek a település civil 

szervezetei is. 

A sportegyesületben 3 szakosztály tevékenykedik. 

Nevezetességek: római katolikus Havasboldogasszony templom, Kegyeleti Park, 

„Kiskép”, „Vörösköröszt”, Kisvasúti emlékhely, Stabilmotor gyűjtemény, Helytörténeti 

gyűjtemény, Morotva-tavi tanösvény 

028 Önkormányzat Dunaszeg Győri 

Kistérség 

önkormán

yzat 

települési 5.5. Nevelés-

oktatás 

1. Dunaszeg község az ország ÉNY-i részén, a Mosoni-Duna egyik kanyarulatában, 

Győrtől 12 km-re helyezkedik el. Lakóinak száma 2000 fő. 

A település közműellátottsága teljes, posta, takarékszövetkezet, kmb iroda is működik a 

községben. 

A lakosság és az idelátogatók kiszolgálását 3 élelmiszerbolt, 6 vendéglátóegység (közülük 

2 melegkonyhás) biztosítja. 

Szállás falusi turizmus keretei között működik. 

Dunaszeg 3 település – Dunaszeg, Dunaszentpál, Kunsziget – körjegyzőség központja.  

A községben 2 csoportos bölcsőde, 3 csoportos főzőkonyhával ellátott óvoda, 8 osztályos, 

tornacsarnokkal működő általános iskolája van. Az épületek úja, kiválóan felszereltek, 

akadálymentesek. 

Az kulturális élet az IKSZT intézményében szerveződik, és itt működnek a település civil 

szervezetei is. 

A sportegyesületben 3 szakosztály tevékenykedik. 

Nevezetességek: római katolikus Havasboldogasszony templom, Kegyeleti Park, 

„Kiskép”, „Vörösköröszt”, Kisvasúti emlékhely, Stabilmotor gyűjtemény, Helytörténeti 

gyűjtemény, Morotva-tavi tanösvény 

028 Önkormányzat Dunaszeg Győri 

Kistérség 

önkormán

yzat 

települési 6.6. Turizmus 1. Dunaszeg község az ország ÉNY-i részén, a Mosoni-Duna egyik kanyarulatában, 

Győrtől 12 km-re helyezkedik el. Lakóinak száma 2000 fő. 

A település közműellátottsága teljes, posta, takarékszövetkezet, kmb iroda is működik a 

községben. 

A lakosság és az idelátogatók kiszolgálását 3 élelmiszerbolt, 6 vendéglátóegység (közülük 

2 melegkonyhás) biztosítja. 

Szállás falusi turizmus keretei között működik. 

Dunaszeg 3 település – Dunaszeg, Dunaszentpál, Kunsziget – körjegyzőség központja.  

A községben 2 csoportos bölcsőde, 3 csoportos főzőkonyhával ellátott óvoda, 8 osztályos, 

tornacsarnokkal működő általános iskolája van. Az épületek úja, kiválóan felszereltek, 

akadálymentesek. 

Az kulturális élet az IKSZT intézményében szerveződik, és itt működnek a település civil 

szervezetei is. 

A sportegyesületben 3 szakosztály tevékenykedik. 

Nevezetességek: római katolikus Havasboldogasszony templom, Kegyeleti Park, 

„Kiskép”, „Vörösköröszt”, Kisvasúti emlékhely, Stabilmotor gyűjtemény, Helytörténeti 
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gyűjtemény, Morotva-tavi tanösvény 

029 Pannon Víz Győr Győri 

Kistérség 

gazdasági 

szervezet 

megyei 8.2. Hulladék-és 

szennyvíz 

elhelyezés, 

zajszennyezés 

Az ivóvíz- és szennyvíz szolgáltatási szektor átalakulóban van, a változásokat az elmúlt év 

végén elfogadott víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény indukálja. A 

törvényalkotó szándékai, a kisméretű magán- és önkormányzati tulajdonú szolgáltatók 

kivezetése a szektorból és helyette a tiszta önkormányzati- vagy állami tulajdonú 

nagyméretű szolgáltatók létrehozása integrációval. A víziközművek csak önkormányzati 

vagy állami tulajdonban lehetnek ezek után, így társaságok vagyonaként nyilvántartott 

víziközműveket vissza kell adni az önkormányzatoknak vagy az államnak. Az 

önkormányzatok árhatósági és szakmai kontrolját az ágazat fölött átveszi az Energia 

Hivatal. 

030 Vitnyéd 

Község 

Polgármestere 

Vitnyéd Kapuvár–

Beledi 

kistérség 

önkormán

yzat 

települési 4.1. Földrajzi 

elhelyezkedés 

1. VITNYÉD 1313 lakosú község a Dunántúlon, a Kisalföld szélén, a Rábaköz és a 

Hanság találkozásánál fekszik, Kapuvártól 2 km-re nyugatra.  

Belterülete: 102 ha  

Külterülete: 3.123 ha 

Határában folyik Répce és a Kardos-ér.  

Csermajorral (külterülete) közös állomása a Győr-Sopron-Ebenfurth vasútvonalon 

található.  

Közlekedésében meghatározó jelentőségű a községen átfutó 85. számú főközlekedési út, 

mely erőssége, de egyben (a jelentős forgalom, zajhatás miatt) gyengesége is a községnek. 

030 Vitnyéd 

Község 

Polgármestere 

Vitnyéd Kapuvár–

Beledi 

kistérség 

önkormán

yzat 

települési 7.1. Közlekedés 1. VITNYÉD 1313 lakosú község a Dunántúlon, a Kisalföld szélén, a Rábaköz és a 

Hanság találkozásánál fekszik, Kapuvártól 2 km-re nyugatra.  

Belterülete: 102 ha  

Külterülete: 3.123 ha 

Határában folyik Répce és a Kardos-ér.  

Csermajorral (külterülete) közös állomása a Győr-Sopron-Ebenfurth vasútvonalon 

található.  

Közlekedésében meghatározó jelentőségű a községen átfutó 85. számú főközlekedési út, 

mely erőssége, de egyben (a jelentős forgalom, zajhatás miatt) gyengesége is a községnek. 

031 Reflex Győr Győri 

Kistérség 

civil 

szervezet 

megyei 8.1. Természeti 

környezet 

Sajnos a gazdasági válságban a környezet állapota tovább romlott. A Fenntarthatóság 

hármas pillére – gazdaság, társadalom és környezet – utóbbi kettő, de különösen a 

környezeti szempontok háttérbe szorulnak;  

- A települési zöld területek aránya csökken, a meglévő (megmaradó) területek állapota 

többször romlik, fenntartása nem megoldott; 

- A korábbi ipari területek megújításánál a társadalmi-, közcél csak ritkán érvényesül;   

- A globális környezeti veszélyekkel (éghajlatváltozás) a helyi fejlesztéspolitika nem, vagy 

nem kellőképp foglakozik; 

- Ugyan többnyire csak elszigetelten, de köszönhetően a támogatásoknak, már léteznek 

olyan fejlesztések, melyek a helyi önállóságot, önellátást figyelembe véve valósultak meg, 

és mintául szolgálhatnak a következő időszakra; 

- A már meglő minták nem eléggé ismertek, sem a lakosság, sem a közösségek nincsenek 

tisztában kellően a fenntartható életmódhoz kapcsolódó mintákkal. 

032 Bevándorlási 

Hivatal 

Győr Győri 

Kistérség 

közigazga

tási 

megyei     
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szervezet 

032 (!) ÉSZAK-

DUNÁNTÚLI 

MÉH ZRT 

Győr Győri 

Kistérség 

gazdasági 

szervezet 

megyei 8.2. Hulladék-és 

szennyvíz 

elhelyezés, 

zajszennyezés 

Az Észak-dunántúli MÉH Zrt. több telephellyel rendelkező, hulladék-

nagykereskedelemmel foglalkozó vállalkozás. Telephelyeink többsége kívül esik a megye 

határain. Központunk és egy telephelyünk révén azonban nagyon is érintettek vagyunk a 

megye fejlődését illetően.  

 

Kereskedelmi tevékenységünk eredménye, illetve a jövőbeni lehetőségeink nagyban 

függenek a megye iparának fejlődésétől. A felfutó ipari termelés során keletkezett 

„termelési hulladék” begyűjtése, feldolgozása, újra-hasznosíthatósága vállalkozásunk 

eredményes működését is segíti. Ezzel párhuzamosan a növekvő lakossági fogyasztás 

során keletkező hulladék begyűjtését is szeretnénk magas színvonalon kiszolgálni.  

033 Építésügyi 

hivatal 

Győr Győri 

Kistérség 

közigazga

tási 

szervezet 

megyei   nem válaszolt 

034 Sopronnémeti 

Község 

Polgármetere 

Sopronnémeti Csornai 

kistérség 

önkormán

yzat 

települési 5.1. Népesség, 

demográfiai 

folyamatok 

Sopronnémeti 274 lakosú kistelepülés. A lakosságszám szinte folyamatosan csökken egy-

két fővel. 

Belterület: 52 ha 

Külterület: 710 ha 

A községben a teljes infrasturktúra kiépült. Az itt élők nagy rész nem talál helyben 

munkát, ezért kénytelen 

eljárni, sok eetben 40-50 km-re. 

A település erőssége, hogy mind vasúton, mind közúton megközelíthető. 

Szép, rendezett, virágos kistelepülés, ami a falusi turizmus kialakításához fontos szerep 

lehet, csakúgy mint 

a Keszeg-ér, mely kettészeli a települést. 

Az önkormányzat is ebben látja a község kitörési pontját, ezért alakított ki kerékpáros 

pihenőhelyet és szerepel 

a tervek között Kenikikötőhöz pihenőhely és ÖKO-park kialakítása is. 

  

034 Sopronnémeti 

Község 

Polgármetere 

Sopronnémeti Csornai 

kistérség 

önkormán

yzat 

települési 7.1. Közlekedés Sopronnémeti 274 lakosú kistelepülés. A lakosságszám szinte folyamatosan csökken egy-

két fővel. 

Belterület: 52 ha 

Külterület: 710 ha 

A községben a teljes infrasturktúra kiépült. Az itt élők nagy rész nem talál helyben 

munkát, ezért kénytelen 

eljárni, sok eetben 40-50 km-re. 

A település erőssége, hogy mind vasúton, mind közúton megközelíthető. 

Szép, rendezett, virágos kistelepülés, ami a falusi turizmus kialakításához fontos szerep 

lehet, csakúgy mint 

a Keszeg-ér, mely kettészeli a települést. 

Az önkormányzat is ebben látja a község kitörési pontját, ezért alakított ki kerékpáros 

pihenőhelyet és szerepel 

a tervek között Kenikikötőhöz pihenőhely és ÖKO-park kialakítása is. 
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035 Müller Gábor 

polgármester 

Románd Pannonhalmai 

kistérség 

önkormán

yzat 

települési 6. GAZDASÁGI 

HELYZET 

A településen a gazdasági szektor az elmúlt években jelentősen megerősödött. Több új cég 

kezdte meg működését, amelyek az élelmiszer-feldolgozás területén tevékenykednek. A 

község infrastrukturálisan viszonylag fejlett, csak a szennyvízkezelés nem megoldott. A 

település iránt van érdeklődés, jelenleg is folynak lakhatásra irányuló építkezések. A 

község intézményeinek egy része felújított, másik része azonban forráshiány miatt 

felújításra vár. Az Uniós elvárásokhoz képest nagyon elmaradott állapotban van a község 

temetője, de nem az Önkormányzat az üzemeltető. A lakosság száma 313 fő, amely nagyon 

alacsony, kismértékű csökkenésnek tekinthető. Nincs óvoda és iskola a településen, és ez 

jelentősen hátráltatja a fiatalok letelepedési arányát. A település bekerült a pannonhalmi 

borvidékbe, amely lehetőségeket teremt a bortermelők számára. A falu kiválóan alkalmas 

a turizmusra, azonban már megnyert pályázatokat kellett visszaadni ebben a témában 

(Római Őrtorony - Kilátó, Amfiteátrum) forráshiány és más technikai problémák miatt. 

Nincs pénz a korabeli Római Villa feltárására.  

035 Müller Gábor 

polgármester 

Románd Pannonhalmai 

kistérség 

önkormán

yzat 

települési 7. MŰSZAKI 

INFRASTRUKT

ÚRA 

A településen a gazdasági szektor az elmúlt években jelentősen megerősödött. Több új cég 

kezdte meg működését, amelyek az élelmiszer-feldolgozás területén tevékenykednek. A 

község infrastrukturálisan viszonylag fejlett, csak a szennyvízkezelés nem megoldott. A 

település iránt van érdeklődés, jelenleg is folynak lakhatásra irányuló építkezések. A 

község intézményeinek egy része felújított, másik része azonban forráshiány miatt 

felújításra vár. Az Uniós elvárásokhoz képest nagyon elmaradott állapotban van a község 

temetője, de nem az Önkormányzat az üzemeltető. A lakosság száma 313 fő, amely nagyon 

alacsony, kismértékű csökkenésnek tekinthető. Nincs óvoda és iskola a településen, és ez 

jelentősen hátráltatja a fiatalok letelepedési arányát. A település bekerült a pannonhalmi 

borvidékbe, amely lehetőségeket teremt a bortermelők számára. A falu kiválóan alkalmas 

a turizmusra, azonban már megnyert pályázatokat kellett visszaadni ebben a témában 

(Római Őrtorony - Kilátó, Amfiteátrum) forráshiány és más technikai problémák miatt. 

Nincs pénz a korabeli Római Villa feltárására.  

035 Müller Gábor 

polgármester 

Románd Pannonhalmai 

kistérség 

önkormán

yzat 

települési 5.1. Népesség, 

demográfiai 

folyamatok 

A településen a gazdasági szektor az elmúlt években jelentősen megerősödött. Több új cég 

kezdte meg működését, amelyek az élelmiszer-feldolgozás területén tevékenykednek. A 

község infrastrukturálisan viszonylag fejlett, csak a szennyvízkezelés nem megoldott. A 

település iránt van érdeklődés, jelenleg is folynak lakhatásra irányuló építkezések. A 

község intézményeinek egy része felújított, másik része azonban forráshiány miatt 

felújításra vár. Az Uniós elvárásokhoz képest nagyon elmaradott állapotban van a község 

temetője, de nem az Önkormányzat az üzemeltető. A lakosság száma 313 fő, amely nagyon 

alacsony, kismértékű csökkenésnek tekinthető. Nincs óvoda és iskola a településen, és ez 

jelentősen hátráltatja a fiatalok letelepedési arányát. A település bekerült a pannonhalmi 

borvidékbe, amely lehetőségeket teremt a bortermelők számára. A falu kiválóan alkalmas 

a turizmusra, azonban már megnyert pályázatokat kellett visszaadni ebben a témában 

(Római Őrtorony - Kilátó, Amfiteátrum) forráshiány és más technikai problémák miatt. 

Nincs pénz a korabeli Római Villa feltárására.  

036 Kamarai 

Vállalkozói 

Fórum 

Csorna Csornai 

kistérség 

civil 

szervezet 

települési   Nem válaszolt 
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037 Munkaügyi 

Központ 

Győr Győri 

Kistérség 

közigazga

tási 

szervezet 

megyei 6.3. Gazdasági 

szervezetek 

Győr-Moson-Sopron megye gazdasági fejlettségét mutatja, hogy 73 598 megyei székhelyű 

gazdasági szervezet szerepel a nyilvántartásban. A működő gazdasági szervezetek száma 

32 219, amiből 14 436 vállalkozás. Az egy főre jutó GDP az országos átlag 107,0 %-a. Az 

ipari termelés ágazati szerkezetében a gépipar dominál. A gépiparon belül a 

hagyományos bázissal rendelkező közúti járműgyártás fejlődik a legnagyobb mértékben. 

A megyében 1 311 külföldi érdekeltségű gazdasági szervezet működik, így nem csoda, 

hogy a térség fejlődésének legfőbb mozgatói a külföldi befektetések és a hozzájuk 

kapcsolódó helyi kis- és középvállalkozások. 2012 júniusában a munkanélküliek létszáma 

524.352 fő volt az országban, ami az egy évvel korábbihoz képest 30 ezer fővel kevesebb 

és 11,8%-os munkanélküliségi rátát eredményezett. A teljes megfigyelt népességre 

vonatkozó munkanélküliségi ráta értéke 0,7 százalékponttal alacsonyabb az egy évvel 

korábbinál. 

038 Tét Város 

Önkormányzata 

Tét Téti Kistérség önkormán

yzat 

települési 4.1. Földrajzi 

elhelyezkedés 

Erősségek: kedvező makrotérségi elhelyezkedés, több nemzetközi folyosó, közútvonal, 

vasútvonal összefutása; kistérségi központ; alacsony munkanélküliségi ráta; kiépített 

infrastruktúra; magas zöldterületek aránya; jó a Polgármesteri Hivatal informatikai 

infrastruktúrája; növekszik  aműködő vállalkozások száma; sok civil szervezet 

038 Tét Város 

Önkormányzata 

Tét Téti Kistérség önkormán

yzat 

települési 6.3. Gazdasági 

szervezetek 

Erősségek: kedvező makrotérségi elhelyezkedés, több nemzetközi folyosó, közútvonal, 

vasútvonal összefutása; kistérségi központ; alacsony munkanélküliségi ráta; kiépített 

infrastruktúra; magas zöldterületek aránya; jó a Polgármesteri Hivatal informatikai 

infrastruktúrája; növekszik  aműködő vállalkozások száma; sok civil szervezet 

038 Tét Város 

Önkormányzata 

Tét Téti Kistérség önkormán

yzat 

települési 7.1. Közlekedés Erősségek: kedvező makrotérségi elhelyezkedés, több nemzetközi folyosó, közútvonal, 

vasútvonal összefutása; kistérségi központ; alacsony munkanélküliségi ráta; kiépített 

infrastruktúra; magas zöldterületek aránya; jó a Polgármesteri Hivatal informatikai 

infrastruktúrája; növekszik  aműködő vállalkozások száma; sok civil szervezet 

039 somfai 

mezőgazdasági 

utak??? 

  #HIÁNYZIK   települési     

041 ? Ágfalva Sopron–

Fertődi 

kistérség 

  települési 5.1. Népesség, 

demográfiai 

folyamatok 

Ágfalva lakosságszáma 2244 fő. Mind a lakosságszám, mind pedig a gyermekszületés 

száma évről évre nagyobb ütemben növekszik. 

A faluban napközi otthonos óvoda működik, amelyben német nemzetiségi nyelvű nevelés 

folyik, jelenleg 93 fős gyermeklétszámmal. A Váci Mihály Általános Iskolában német 

nemzetiségi oktatásban részesülnek a tanulók. Az intézmény tanulólétszáma 135 fő. A 

településen házi orvosi rendelő, védőnői ellátás, könyvtár és un. Egyesületek Háza 

működik, amelyben helyet kap az Énekkar, a Fúvószenekar.  

Kulturális rendezvények egész sora várja az érdeklődőket egész évben. A falunak van 

saját fúvószenekara, énekkara, tánccsoportja, sportegyesülete, valamint lovas egyesülete. 

A községben működik élelmiszerbolt, virágbolt, valamint kisebb vállalkozások is vannak.  

A falu két osztrák településsel határos – Lépesfalva és Somfalva. A falu földrajzi 

elszigeteltségének feloldása érdekében 2010-ben új vegyes forgalmú kerékpárút épült a 2 

km-re fekvő Somfalva (Schattendorf) felé. 

A településén kiépült a szennyvíz-csatorna hálózat. 

A villamosenergia ellátás a településén biztosított és minden lakás számára elérhető. 

A hulladékkezelése szervezettnek mondható. A hulladékokat hetente egyszeri alkalommal 
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szállítják el. Évente egy alkalommal lomtalanítást szervezünk. 

041 ? Ágfalva Sopron–

Fertődi 

kistérség 

  települési 5.5. Nevelés-

oktatás 

Ágfalva lakosságszáma 2244 fő. Mind a lakosságszám, mind pedig a gyermekszületés 

száma évről évre nagyobb ütemben növekszik. 

A faluban napközi otthonos óvoda működik, amelyben német nemzetiségi nyelvű nevelés 

folyik, jelenleg 93 fős gyermeklétszámmal. A Váci Mihály Általános Iskolában német 

nemzetiségi oktatásban részesülnek a tanulók. Az intézmény tanulólétszáma 135 fő. A 

településen házi orvosi rendelő, védőnői ellátás, könyvtár és un. Egyesületek Háza 

működik, amelyben helyet kap az Énekkar, a Fúvószenekar.  

Kulturális rendezvények egész sora várja az érdeklődőket egész évben. A falunak van 

saját fúvószenekara, énekkara, tánccsoportja, sportegyesülete, valamint lovas egyesülete. 

A községben működik élelmiszerbolt, virágbolt, valamint kisebb vállalkozások is vannak.  

A falu két osztrák településsel határos – Lépesfalva és Somfalva. A falu földrajzi 

elszigeteltségének feloldása érdekében 2010-ben új vegyes forgalmú kerékpárút épült a 2 

km-re fekvő Somfalva (Schattendorf) felé. 

A településén kiépült a szennyvíz-csatorna hálózat. 

A villamosenergia ellátás a településén biztosított és minden lakás számára elérhető. 

A hulladékkezelése szervezettnek mondható. A hulladékokat hetente egyszeri alkalommal 

szállítják el. Évente egy alkalommal lomtalanítást szervezünk. 

041 ? Ágfalva Sopron–

Fertődi 

kistérség 

  települési 7. MŰSZAKI 

INFRASTRUKT

ÚRA 

Ágfalva lakosságszáma 2244 fő. Mind a lakosságszám, mind pedig a gyermekszületés 

száma évről évre nagyobb ütemben növekszik. 

A faluban napközi otthonos óvoda működik, amelyben német nemzetiségi nyelvű nevelés 

folyik, jelenleg 93 fős gyermeklétszámmal. A Váci Mihály Általános Iskolában német 

nemzetiségi oktatásban részesülnek a tanulók. Az intézmény tanulólétszáma 135 fő. A 

településen házi orvosi rendelő, védőnői ellátás, könyvtár és un. Egyesületek Háza 

működik, amelyben helyet kap az Énekkar, a Fúvószenekar.  

Kulturális rendezvények egész sora várja az érdeklődőket egész évben. A falunak van 

saját fúvószenekara, énekkara, tánccsoportja, sportegyesülete, valamint lovas egyesülete. 

A községben működik élelmiszerbolt, virágbolt, valamint kisebb vállalkozások is vannak.  

A falu két osztrák településsel határos – Lépesfalva és Somfalva. A falu földrajzi 

elszigeteltségének feloldása érdekében 2010-ben új vegyes forgalmú kerékpárút épült a 2 

km-re fekvő Somfalva (Schattendorf) felé. 

A településén kiépült a szennyvíz-csatorna hálózat. 

A villamosenergia ellátás a településén biztosított és minden lakás számára elérhető. 

A hulladékkezelése szervezettnek mondható. A hulladékokat hetente egyszeri alkalommal 

szállítják el. Évente egy alkalommal lomtalanítást szervezünk. 

041 ? Ágfalva Sopron–

Fertődi 

kistérség 

  települési 7.1. Közlekedés Ágfalva lakosságszáma 2244 fő. Mind a lakosságszám, mind pedig a gyermekszületés 

száma évről évre nagyobb ütemben növekszik. 

A faluban napközi otthonos óvoda működik, amelyben német nemzetiségi nyelvű nevelés 

folyik, jelenleg 93 fős gyermeklétszámmal. A Váci Mihály Általános Iskolában német 

nemzetiségi oktatásban részesülnek a tanulók. Az intézmény tanulólétszáma 135 fő. A 

településen házi orvosi rendelő, védőnői ellátás, könyvtár és un. Egyesületek Háza 

működik, amelyben helyet kap az Énekkar, a Fúvószenekar.  

Kulturális rendezvények egész sora várja az érdeklődőket egész évben. A falunak van 
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saját fúvószenekara, énekkara, tánccsoportja, sportegyesülete, valamint lovas egyesülete. 

A községben működik élelmiszerbolt, virágbolt, valamint kisebb vállalkozások is vannak.  

A falu két osztrák településsel határos – Lépesfalva és Somfalva. A falu földrajzi 

elszigeteltségének feloldása érdekében 2010-ben új vegyes forgalmú kerékpárút épült a 2 

km-re fekvő Somfalva (Schattendorf) felé. 

A településén kiépült a szennyvíz-csatorna hálózat. 

A villamosenergia ellátás a településén biztosított és minden lakás számára elérhető. 

A hulladékkezelése szervezettnek mondható. A hulladékokat hetente egyszeri alkalommal 

szállítják el. Évente egy alkalommal lomtalanítást szervezünk. 

042 NAV Győr Győri 

Kistérség 

közigazga

tási 

szervezet 

megyei     

043 ? Bogyoszló Csornai 

kistérség 

  települési 5.1. Népesség, 

demográfiai 

folyamatok 

Bogyoszló legnagyobb problémája jelenleg az elöregedésből és az ebből következő 

lakosságszám csökkenésből származik. 

Kevés gyermeklétszám miatt az iskola bezárt. 

Óvodát és konyhát működtetünk ameddig anyagi forrás lehetővé teszi. Az óvodát 

társulásban Farád községgel. 

043 ? Bogyoszló Csornai 

kistérség 

  települési 5.5. Nevelés-

oktatás 

Bogyoszló legnagyobb problémája jelenleg az elöregedésből és az ebből következő 

lakosságszám csökkenésből származik. 

Kevés gyermeklétszám miatt az iskola bezárt. 

Óvodát és konyhát működtetünk ameddig anyagi forrás lehetővé teszi. Az óvodát 

társulásban Farád községgel. 

044 Soproni Vízmű Sopron Sopron–

Fertődi 

kistérség 

gazdasági 

szervezet 

kistérségi 7. MŰSZAKI 

INFRASTRUKT

ÚRA 

a viziközmű szolgáltatás jelenlegi helyzetét a 2011.évi CCIX. számú törvény, annak azóta 

kiadott módosításai  

valamint a még hiányzó végrehajtási rendeletek határozzák meg.  

Ágazatunk jelenleg értelmezi azokat a törvényből adódó előírásokat, melyek alapvetően 

befolyásolják az egyes viziközmű szolgáltatók  

majdani működését. példaként említeném az Energiahivatal központi díjmegállapításának 

kérdését valamint a keresztfinanszírozás tiltásának  

problémáját. Az egyes szolgáltatási ágak egymással nem finanszírozhatók, így a 

fürdőszolgáltatás, amennyiben a tulajdonos önkormányzatok  

nem nyúlnak mélyen a zsebükbe, ellehetetlenülnek.  

- az ágazat fő feladata nem változik. Hosszú távon biztosítanunk kell a biztonságos ivóvíz 

ellátást, a keletkező szennyvizek tisztítását és a tisztított szennyvizek  

befogadókba történő elvezetését, a lehető legnagyobb mértékű csapadékvíz elvezetés 

megoldását és a fürdőszolgáltatásokat 

045 ? Dunasziget Mosonmagyar

óvári kistérség 

  települési 6.6. Turizmus A település gazdaságában jelentős szerepe van az idegenforgalomnak, mely a gazdag  

természeti értékekre alapul.  Egyrészt sokan jönnek üdülni jellemzően rövidebb időre, 

illetve sokan rendelkeznek  

hétvégi házzal, ami adóbevételt jelent a községnek. A gazdaságban emellett kiemelt  

szerepe van a mezőgazdálkodásnak, a külterületen nagy arányú a szántóföldi művelés, 

melynek során főként gabonanövényeket, káposztaféléket termesztenek, illetve sokan  

foglalkoznak gombatermesztéssel. Állatok közül legjelentősebb a baromfitenyésztés,  
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de többen tartanak lovakat, kecskéket, méheket, szarvasmarhát stb. Nagyüzemi jellegű 

állattenyésztés nem jellemző. A településen működő vállalkozások jó része az  

idegenforgalomhoz, vendéglátáshoz kapcsolódik 

046 ? Nyalka Pannonhalmai 

kistérség 

  települési 4.1. Földrajzi 

elhelyezkedés 

Nyalka község a Győr központjától huszonegy, Pannonhalmától öt kilométerre található. 

Lakosaink életét ez a két település határozza meg. Aktív lakosságunk a megélhetését 

jellemzően Győrben találja meg. A helyi foglalkoztatottság csak a termelőszövetkezet 

megmaradt termelésének köszönhető. Közszolgáltatások helyben a körjegyzőségi 

hivatalban érhetők el, az alapvető egészségügyi ellátást Pázmándfaluval közös 

háziorvosunk biztosítja. Szakrendeléseket igénybe vehetnénk Pannonhalmán is, de a 

tömegközlekedés hiánya gátja ennek. Hasonló helyzet az okmányirodával is. Ez a 

hiányosság még inkább erősödni fog, 2013-tól a járási rendszer bevezetésével.Védőnői 

ellátást Győrsággal és Pázmándfaluval közösen biztosítjuk.  

Óvoda működik helyben, aminek fenntartása társulásban történik. Szociális feladatainkat 

(házisegítség-nyújtás, szociális étkeztetés, családi napközi, gyermekvédelem, 

családsegítés) a kistérségi szociális intézményen keresztül látjuk el. 

046 ? Nyalka Pannonhalmai 

kistérség 

  települési 6. GAZDASÁGI 

HELYZET 

Nyalka község a Győr központjától huszonegy, Pannonhalmától öt kilométerre található. 

Lakosaink életét ez a két település határozza meg. Aktív lakosságunk a megélhetését 

jellemzően Győrben találja meg. A helyi foglalkoztatottság csak a termelőszövetkezet 

megmaradt termelésének köszönhető. Közszolgáltatások helyben a körjegyzőségi 

hivatalban érhetők el, az alapvető egészségügyi ellátást Pázmándfaluval közös 

háziorvosunk biztosítja. Szakrendeléseket igénybe vehetnénk Pannonhalmán is, de a 

tömegközlekedés hiánya gátja ennek. Hasonló helyzet az okmányirodával is. Ez a 

hiányosság még inkább erősödni fog, 2013-tól a járási rendszer bevezetésével.Védőnői 

ellátást Győrsággal és Pázmándfaluval közösen biztosítjuk.  

Óvoda működik helyben, aminek fenntartása társulásban történik. Szociális feladatainkat 

(házisegítség-nyújtás, szociális étkeztetés, családi napközi, gyermekvédelem, 

családsegítés) a kistérségi szociális intézményen keresztül látjuk el. 

046 ? Nyalka Pannonhalmai 

kistérség 

  települési 5.5. Nevelés-

oktatás 

Nyalka község a Győr központjától huszonegy, Pannonhalmától öt kilométerre található. 

Lakosaink életét ez a két település határozza meg. Aktív lakosságunk a megélhetését 

jellemzően Győrben találja meg. A helyi foglalkoztatottság csak a termelőszövetkezet 

megmaradt termelésének köszönhető. Közszolgáltatások helyben a körjegyzőségi 

hivatalban érhetők el, az alapvető egészségügyi ellátást Pázmándfaluval közös 

háziorvosunk biztosítja. Szakrendeléseket igénybe vehetnénk Pannonhalmán is, de a 

tömegközlekedés hiánya gátja ennek. Hasonló helyzet az okmányirodával is. Ez a 

hiányosság még inkább erősödni fog, 2013-tól a járási rendszer bevezetésével.Védőnői 

ellátást Győrsággal és Pázmándfaluval közösen biztosítjuk.  

Óvoda működik helyben, aminek fenntartása társulásban történik. Szociális feladatainkat 

(házisegítség-nyújtás, szociális étkeztetés, családi napközi, gyermekvédelem, 

családsegítés) a kistérségi szociális intézményen keresztül látjuk el. 

046 ? Nyalka Pannonhalmai 

kistérség 

  települési 5.6. Egészségügy Nyalka község a Győr központjától huszonegy, Pannonhalmától öt kilométerre található. 

Lakosaink életét ez a két település határozza meg. Aktív lakosságunk a megélhetését 

jellemzően Győrben találja meg. A helyi foglalkoztatottság csak a termelőszövetkezet 

megmaradt termelésének köszönhető. Közszolgáltatások helyben a körjegyzőségi 
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hivatalban érhetők el, az alapvető egészségügyi ellátást Pázmándfaluval közös 

háziorvosunk biztosítja. Szakrendeléseket igénybe vehetnénk Pannonhalmán is, de a 

tömegközlekedés hiánya gátja ennek. Hasonló helyzet az okmányirodával is. Ez a 

hiányosság még inkább erősödni fog, 2013-tól a járási rendszer bevezetésével.Védőnői 

ellátást Győrsággal és Pázmándfaluval közösen biztosítjuk.  

Óvoda működik helyben, aminek fenntartása társulásban történik. Szociális feladatainkat 

(házisegítség-nyújtás, szociális étkeztetés, családi napközi, gyermekvédelem, 

családsegítés) a kistérségi szociális intézményen keresztül látjuk el. 

047  -    #HIÁNYZIK         

048 ? Mosonudvar Mosonmagyar

óvári kistérség 

  települési 6. GAZDASÁGI 

HELYZET 

A község fejlődése tekintetében nagyon fontos a helyi vállalkozások jól működése. Az 

általuk befizetett adó (iparűzési adó, építményadó, gépjárműadó) a település 

mindennapjainak működéséhez szükséges. A várhatóan befizetendő iparűzési adó 

nagysága a lakosság létszámhoz viszonyítottan kiemelkedő lehetőségeket biztosítana majd 

a település számára.  

Az önkormányzat számára természetesen fontos minden egyes vállalkozó és az általa 

befizetett adóforintok. A lehetőségekhez mérten az infrastruktúra folyamatos fejlesztésével 

segíti fejlődésüket 

049 Önkormányzat 

Acsalag  

Acsalag Csornai 

kistérség 

önkormán

yzat 

települési 5.1. Népesség, 

demográfiai 

folyamatok 

Acsalag Község kb. 500 fős település, kb. 200 családi házzal.  

A belterületi utak szilárd burkolattal vannak látva, kiépült az ivóvzhálózat, gázhálózat, 

telefonhálozat. A községben falugondnoki szolgálat, 2 élelmiszerüzlet, 2 italbolt működik.  

Intézmények: orvosi rendelő, kulturház, könyvtár, Polgármesteri Hivatal 

049 Önkormányzat 

Acsalag  

Acsalag Csornai 

kistérség 

önkormán

yzat 

települési 7. MŰSZAKI 

INFRASTRUKT

ÚRA 

Acsalag Község kb. 500 fős település, kb. 200 családi házzal.  

A belterületi utak szilárd burkolattal vannak látva, kiépült az ivóvzhálózat, gázhálózat, 

telefonhálozat. A községben falugondnoki szolgálat, 2 élelmiszerüzlet, 2 italbolt működik.  

Intézmények: orvosi rendelő, kulturház, könyvtár, Polgármesteri Hivatal 

050 Csornai 

Többcélú 

Kistérségi 

Társulás 

Csorna Csornai 

kistérség 

civil 

szervezet 

kistérségi 5.5. Nevelés-

oktatás 

A kistérség egyetlen városa Csorna. Méretéből, elhelyezkedéséből adódóan a legnagyobb 

foglalkoztató. A vállalkozások között ipari és szolgáltatási tevékenységet ellátó 

szervezeteket is találunk.  

Legnagyobb foglalkoztató Csornán az önkormányzat: 1 óvodát, 1 általános iskolát 

(további 1 egyházi fenntartású, illetőleg az Arany János EGYMI megyei fenntartású), 3 

középiskolát tart fenn. A Polgármesteri Hivatal és a Margit Kórház humán erőforrás 

igénye szintén jelentős 

051 ? Rábapordány Csornai 

kistérség 

  települési 7.1. Közlekedés Rábapordány  a Rábaközben, Csornától 10 km-re, Győrtől 38 km-re fekszik. Közlekedés 

földrajzi helyzete nem a legjobb. A Csorna - Pápa vasúti szárnyvonalon egy időre 

szüneteltették a forgalmat. Az újra indításkor a menetrend nem volt optimális a 

közlekedést igénybe vevők számára. A teherforgalom nem indult újra. A 85-ös és a 86-os 

főutaktól 10-10 km-re helyezkedik el, de a főutaktól való távolságot ellensúlyozza a csend 

és a gondozott mezőgazdasági területekről áradó nyugalom.  

052 ? Répceszemer

e 

Sopron–

Fertődi 

kistérség 

  települési 6. GAZDASÁGI 

HELYZET 

Jelenleg a legnagyobb foglalkoztató az Önkormányzat. Idősek Gondozó Háza 6 fő, 

Házigondozó 1 fő, Falugondnok 1 fő, Körjegyzőség 3 fő, Projektmenedzser 1 fő, 

hivatalsegéd és karbantartó 2 fő. Ezen kívül alkalmanként közcélú munkásokat is 

foglalkoztatunk. 

Az elmúlt évtizedben fejlődött fel a Ruisz Díszfaiskola családi vállalkozásként, ahol 8-10 
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fő talál munkát. 

A SO-HORP Kft 3 alkalmazottat foglalkoztat a kereskedelemben és vendéglátásban 

053 Megyei 

Pedagógiai 

Intézet 

Győr Győri 

Kistérség 

közigazga

tási 

szervezet 

megyei 5.5. Nevelés-

oktatás 

A Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet jelenlegi szervezeti formájában ellátja 

az 1993/ 79. Közoktatási törvényben meghatározott szakmai szolgáltató intézményekkel 

kapcsolatos feladatait. A közel három évtizede működő intézmény 2012. január 1. óta a 

megyei fenntartás helyett állami fenntartásba került. A megyében működő körülbelüli 200 

közoktatási intézmény és ezek fenntartói számára nyújt szakmai segítséget. A megyében 

közel 5500 fő pedagógus és kb. 60 000 tanuló különböző szakterületeken szintén 

támaszkodhat az intézetünk munkájára. Intézményünk dolgozóinak a létszáma az elmúlt 

fél évtizedben közel felére csökkent, jelenleg 11 fő közvetlen munkatárs dolgozik az MPI-

ben. A szaktanácsadói szakemberhálózat és más speciális alkalmazottak segítik az 

eredményesebb munkát. Ez az alkalmazotti létszám elérte azt a minimális szintet, amivel 

még megoldható az a szakmai feladatellátás, amit a törvény a szakmai szolgáltató 

intézmények számára előír. Jelen időszakban a közoktatást nagy átalakulások jellemzik. 

Ezek a változások az oktatás számos területére kiterjednek, így a szakmai szolgáltató 

intézmények sem kivételek ez alól. Az új Köznevelési törvény a pedagógiai-szakmai 

szolgáltató intézmények új működési rendszerét 2013. szeptember 1-től indítja. Azok a 

törvényi szabályozók, amik az új rendszer részletes jellemzőit meghatározzák, még nem 

ismertek számunkra, ezért a jövővel kapcsolatban nagyon nehéz tárgyszerűen, 

racionálisan nyilatkozni. 

054 Megyei Ker. és 

Ip. Kamara 

Győr Győri 

Kistérség 

civil 

szervezet 

megyei 6. GAZDASÁGI 

HELYZET 

● A megye az ország – Budapest, Pest megye után - a harmadik legfejlettebb régiója 

● Az iparszerkezetet meghatározza a gépjárműgyártás és az ezt a kiszolgáló beszállítói 

hálózat 

● Logisztikailag az európai kelet nyugati és észak déli közlekedési folyosó metszéspontján 

fekszik 

● A munkanélküliség az országban a legalacsonyabb 

● A K+F+I költés elmarad az ipar műszaki technológiai színvonala folytán elvárhatótól 

● A felsőfokú és középfokú szakemberképzés nem tudja fedezni a növekvő igényeket, így 

akadálya lehet a további dinamikus fejlődésnek.  

● A KKV szektor tőkehiányos és nehezen  tud bekapcsolódni a térség multinacionális 

cégeinek beszállítói hálózatába.  

● az osztrák határ közelségéből eredően sokan ingáznak ausztriai munkahelyekre 

● a két határ közelsége turisztikai lehetőségeket kínál 

054 Megyei Ker. és 

Ip. Kamara 

Győr Győri 

Kistérség 

civil 

szervezet 

megyei 6.6. Turizmus ● A megye az ország – Budapest, Pest megye után - a harmadik legfejlettebb régiója 

● Az iparszerkezetet meghatározza a gépjárműgyártás és az ezt a kiszolgáló beszállítói 

hálózat 

● Logisztikailag az európai kelet nyugati és észak déli közlekedési folyosó metszéspontján 

fekszik 

● A munkanélküliség az országban a legalacsonyabb 

● A K+F+I költés elmarad az ipar műszaki technológiai színvonala folytán elvárhatótól 

● A felsőfokú és középfokú szakemberképzés nem tudja fedezni a növekvő igényeket, így 

akadálya lehet a további dinamikus fejlődésnek.  

● A KKV szektor tőkehiányos és nehezen  tud bekapcsolódni a térség multinacionális 
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cégeinek beszállítói hálózatába.  

● az osztrák határ közelségéből eredően sokan ingáznak ausztriai munkahelyekre 

● a két határ közelsége turisztikai lehetőségeket kínál 

055 Kunsziget 

Község 

Önkormányzata 

Kunsziget Győri 

Kistérség 

önkormán

yzat 

települési 5.1. Népesség, 

demográfiai 

folyamatok 

Az 1230 lakosú településen, ahol a lakosságszám emelkedik, 1250 munkahely van, ahova 

az ország, a térség különböző pontjairól érkeznek munkavállalók. 

Jelenleg a SICK Kft.  bővítése folyik az Új Széchenyi Terv GOP keretében 310 M Ft 

támogatással, mely újabb munkalehetőséget biztosít. 

A fenti tény, továbbá a falu földrajzi elhelyezkedése, a humán erőforrás folyamatos 

fejlesztése komplex fejlesztést eredményez és igényel: 

055 Kunsziget 

Község 

Önkormányzata 

Kunsziget Győri 

Kistérség 

önkormán

yzat 

települési 6. GAZDASÁGI 

HELYZET 

Az 1230 lakosú településen, ahol a lakosságszám emelkedik, 1250 munkahely van, ahova 

az ország, a térség különböző pontjairól érkeznek munkavállalók. 

Jelenleg a SICK Kft.  bővítése folyik az Új Széchenyi Terv GOP keretében 310 M Ft 

támogatással, mely újabb munkalehetőséget biztosít. 

A fenti tény, továbbá a falu földrajzi elhelyezkedése, a humán erőforrás folyamatos 

fejlesztése komplex fejlesztést eredményez és igényel: 

056 ? Potyond Csornai 

kistérség 

  települési 5.1. Népesség, 

demográfiai 

folyamatok 

Potyond község legnagyobb problémája jelenleg az elöregedésből és az ebből következő 

lakosságszám csökkenésből származik. 

Kevés a születendő gyermek.  

Az óvodát társulásban Farád községgel működtetjük, a gyerekek Bogyoszlói tagovódába 

járnak. 

Január elsejei állandó népességi adatok kor szerinti bontásban Potyond településen: 

 

Potyond községben helyi munkalehetőség évek óta nincs. 

Fő munkalehetőségek:  

- Cankó 2000 Mezőgazdasági Kft Bogyoszló 

 

A negatív trendek megfordítására lehetőségek: 

  - Munkahely teremtés helyben 

  - Falusi életmód szemlélet visszaállítása 

  - Infrastruktúra fejlesztés 

  - Turizmus fejlesztés 

056 ? Potyond Csornai 

kistérség 

  települési 5.5. Nevelés-

oktatás 

Potyond község legnagyobb problémája jelenleg az elöregedésből és az ebből következő 

lakosságszám csökkenésből származik. 

Kevés a születendő gyermek.  

Az óvodát társulásban Farád községgel működtetjük, a gyerekek Bogyoszlói tagovódába 

járnak. 

Január elsejei állandó népességi adatok kor szerinti bontásban Potyond településen: 

 

Potyond községben helyi munkalehetőség évek óta nincs. 

Fő munkalehetőségek:  

- Cankó 2000 Mezőgazdasági Kft Bogyoszló 

 

A negatív trendek megfordítására lehetőségek: 
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  - Munkahely teremtés helyben 

  - Falusi életmód szemlélet visszaállítása 

  - Infrastruktúra fejlesztés 

  - Turizmus fejlesztés 

056 ? Potyond Csornai 

kistérség 

  települési 6. GAZDASÁGI 

HELYZET 

Potyond község legnagyobb problémája jelenleg az elöregedésből és az ebből következő 

lakosságszám csökkenésből származik. 

Kevés a születendő gyermek.  

Az óvodát társulásban Farád községgel működtetjük, a gyerekek Bogyoszlói tagovódába 

járnak. 

Január elsejei állandó népességi adatok kor szerinti bontásban Potyond településen: 

 

Potyond községben helyi munkalehetőség évek óta nincs. 

Fő munkalehetőségek:  

- Cankó 2000 Mezőgazdasági Kft Bogyoszló 

 

A negatív trendek megfordítására lehetőségek: 

  - Munkahely teremtés helyben 

  - Falusi életmód szemlélet visszaállítása 

  - Infrastruktúra fejlesztés 

  - Turizmus fejlesztés 

057 NYME Sopron Sopron–

Fertődi 

kistérség 

közigazga

tási 

szervezet 

megyei 6. GAZDASÁGI 

HELYZET 

A Nyugat-Dunántúl régió az elmúlt 15 évben Magyarország egyik legdinamikusabban 

fejlődő térsége volt. Az egy főre jutó befektetés tekintetében Budapestet is magában 

foglaló Közép-Magyarország régió mögött a második helyet foglalja el, a nemzeti 

átlagnál jóval magasabb értékkel. A GDP vonatkozásában szintén a második legerősebb 

régió Magyarországon. Gazdasági struktúrája kiegyensúlyozott, több irányú, a külföldi 

tőke vonzása, az ipari befektetések aránya és az ipari export tekintetében megelőzi a többi 

régiót. A gazdasági fejlődés hajtóerői a külföldi működő tőke vonzására leginkább képes 

ipari központok, mint Győr, Szombathely, Sopron, Zalaegerszeg, Nagykanizsa, Sárvár, 

Mosonmagyaróvár, valamint Szentgotthárd és környéke. A K+F+I-nek köszönhetően a 

térség egy főre jutó GDP mutatója - elsősorban a németországi és ausztriai 

együttműködések révén – 2010-ben az EU-27 átlagának 67%-volt.  

057 NYME Sopron Sopron–

Fertődi 

kistérség 

közigazga

tási 

szervezet 

megyei 6.5. Kutatás-

fejlesztés 

A Nyugat-Dunántúl régió az elmúlt 15 évben Magyarország egyik legdinamikusabban 

fejlődő térsége volt. Az egy főre jutó befektetés tekintetében Budapestet is magában 

foglaló Közép-Magyarország régió mögött a második helyet foglalja el, a nemzeti 

átlagnál jóval magasabb értékkel. A GDP vonatkozásában szintén a második legerősebb 

régió Magyarországon. Gazdasági struktúrája kiegyensúlyozott, több irányú, a külföldi 

tőke vonzása, az ipari befektetések aránya és az ipari export tekintetében megelőzi a többi 

régiót. A gazdasági fejlődés hajtóerői a külföldi működő tőke vonzására leginkább képes 

ipari központok, mint Győr, Szombathely, Sopron, Zalaegerszeg, Nagykanizsa, Sárvár, 

Mosonmagyaróvár, valamint Szentgotthárd és környéke. A K+F+I-nek köszönhetően a 

térség egy főre jutó GDP mutatója - elsősorban a németországi és ausztriai 

együttműködések révén – 2010-ben az EU-27 átlagának 67%-volt.  

058 ? Kimle Mosonmagyar   települési 5.3. A község gazdasági struktúrájában jelentős változások történtek az elmúlt 20 évben. 
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óvári kistérség Foglalkoztatási 

viszonyok és 

munkaerőpiac 

Foglalkoztatás szempontjából a legjelentősebb három ipari üzem már a rendszerváltás 

előtt telepedett Kimlére. A többi munkahely - az üzletek kivételével - az elmúlt két 

évtizedben jött létre. 

Egyre többen kényszerülnének itthon munkát keresni a közlekedési nehézségek és 

munkahelyek megszűnése miatt. A helyi munkalehetőség viszont még mindig kevés. 

Jelentős számban járnak alkalmanként vagy rendszeresen Ausztriába dolgozni. A 

következő évek jelentős feladata a helyi vállalkozások számának növelése. 

058 ? Kimle Mosonmagyar

óvári kistérség 

  települési 7.1. Közlekedés A község gazdasági struktúrájában jelentős változások történtek az elmúlt 20 évben. 

Foglalkoztatás szempontjából a legjelentősebb három ipari üzem már a rendszerváltás 

előtt telepedett Kimlére. A többi munkahely - az üzletek kivételével - az elmúlt két 

évtizedben jött létre. 

Egyre többen kényszerülnének itthon munkát keresni a közlekedési nehézségek és 

munkahelyek megszűnése miatt. A helyi munkalehetőség viszont még mindig kevés. 

Jelentős számban járnak alkalmanként vagy rendszeresen Ausztriába dolgozni. A 

következő évek jelentős feladata a helyi vállalkozások számának növelése. 

059 ? Tényő Téti Kistérség   települési 5.1. Népesség, 

demográfiai 

folyamatok 

Tényő község a kisalföld egyik legszebb települése, fejlődő teleülés. A lakosság lélekszáma 

évről éve nő, (2005-ben 1.448 fő, 2012-ben 1565 fő.) Jelenleg a gazdasági  válság miatt 

csökkent az építkezések száma, de bízunk a fellendülésben.  

Önállóan működő 8 osztályos iskola, óvoda, családi napközi biztosítja a gyermekek 

ellátását. Van a községben benzinkút, orvosi rendelő, gyógyszertár, panzió, étterem, 

italbolt,  IKSZT, különböző kereskedelmi egységek. Győr város és az autópálya közelsége 

minden téren  előnyt jelent.  

Községünkben jelenleg folyik a csatornahálózat kiépítése és ha ez megvalósul minden 

infrastruktúrával rendelkezni fogunk.  

A község természeti adottságai alapján nagy lehetőségek vannak a turizmusban. (A tiszta 

környezet és a jó levegő miatt a gyógy turizmus lehetősége is adott.) Községünkben 

működik a falusi vendéglátás, kerékpáros turizmus, lovas turizmus, ezeket  bővíteni 

szeretnénk a bor turizmussal (pincesor kihasználása) gyógy turizmussal. A vadászati 

lehetőség is biztosított. 

Gyermek és ifjúsági tábort szeretnénk építeni, melyhez a pályázatot meg megnyertük.   

059 ? Tényő Téti Kistérség   települési 5.5. Nevelés-

oktatás 

Tényő község a kisalföld egyik legszebb települése, fejlődő teleülés. A lakosság lélekszáma 

évről éve nő, (2005-ben 1.448 fő, 2012-ben 1565 fő.) Jelenleg a gazdasági  válság miatt 

csökkent az építkezések száma, de bízunk a fellendülésben.  

Önállóan működő 8 osztályos iskola, óvoda, családi napközi biztosítja a gyermekek 

ellátását. Van a községben benzinkút, orvosi rendelő, gyógyszertár, panzió, étterem, 

italbolt,  IKSZT, különböző kereskedelmi egységek. Győr város és az autópálya közelsége 

minden téren  előnyt jelent.  

Községünkben jelenleg folyik a csatornahálózat kiépítése és ha ez megvalósul minden 

infrastruktúrával rendelkezni fogunk.  

A község természeti adottságai alapján nagy lehetőségek vannak a turizmusban. (A tiszta 

környezet és a jó levegő miatt a gyógy turizmus lehetősége is adott.) Községünkben 

működik a falusi vendéglátás, kerékpáros turizmus, lovas turizmus, ezeket  bővíteni 

szeretnénk a bor turizmussal (pincesor kihasználása) gyógy turizmussal. A vadászati 
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lehetőség is biztosított. 

Gyermek és ifjúsági tábort szeretnénk építeni, melyhez a pályázatot meg megnyertük.   

059 ? Tényő Téti Kistérség   települési 7. MŰSZAKI 

INFRASTRUKT

ÚRA 

Tényő község a kisalföld egyik legszebb települése, fejlődő teleülés. A lakosság lélekszáma 

évről éve nő, (2005-ben 1.448 fő, 2012-ben 1565 fő.) Jelenleg a gazdasági  válság miatt 

csökkent az építkezések száma, de bízunk a fellendülésben.  

Önállóan működő 8 osztályos iskola, óvoda, családi napközi biztosítja a gyermekek 

ellátását. Van a községben benzinkút, orvosi rendelő, gyógyszertár, panzió, étterem, 

italbolt,  IKSZT, különböző kereskedelmi egységek. Győr város és az autópálya közelsége 

minden téren  előnyt jelent.  

Községünkben jelenleg folyik a csatornahálózat kiépítése és ha ez megvalósul minden 

infrastruktúrával rendelkezni fogunk.  

A község természeti adottságai alapján nagy lehetőségek vannak a turizmusban. (A tiszta 

környezet és a jó levegő miatt a gyógy turizmus lehetősége is adott.) Községünkben 

működik a falusi vendéglátás, kerékpáros turizmus, lovas turizmus, ezeket  bővíteni 

szeretnénk a bor turizmussal (pincesor kihasználása) gyógy turizmussal. A vadászati 

lehetőség is biztosított. 

Gyermek és ifjúsági tábort szeretnénk építeni, melyhez a pályázatot meg megnyertük.   

059 ? Tényő Téti Kistérség   települési 6.6. Turizmus Tényő község a kisalföld egyik legszebb települése, fejlődő teleülés. A lakosság lélekszáma 

évről éve nő, (2005-ben 1.448 fő, 2012-ben 1565 fő.) Jelenleg a gazdasági  válság miatt 

csökkent az építkezések száma, de bízunk a fellendülésben.  

Önállóan működő 8 osztályos iskola, óvoda, családi napközi biztosítja a gyermekek 

ellátását. Van a községben benzinkút, orvosi rendelő, gyógyszertár, panzió, étterem, 

italbolt,  IKSZT, különböző kereskedelmi egységek. Győr város és az autópálya közelsége 

minden téren  előnyt jelent.  

Községünkben jelenleg folyik a csatornahálózat kiépítése és ha ez megvalósul minden 

infrastruktúrával rendelkezni fogunk.  

A község természeti adottságai alapján nagy lehetőségek vannak a turizmusban. (A tiszta 

környezet és a jó levegő miatt a gyógy turizmus lehetősége is adott.) Községünkben 

működik a falusi vendéglátás, kerékpáros turizmus, lovas turizmus, ezeket  bővíteni 

szeretnénk a bor turizmussal (pincesor kihasználása) gyógy turizmussal. A vadászati 

lehetőség is biztosított. 

Gyermek és ifjúsági tábort szeretnénk építeni, melyhez a pályázatot meg megnyertük.   

060 ? Sopronköves

d 

Sopron–

Fertődi 

kistérség 

  települési 5.1. Népesség, 

demográfiai 

folyamatok 

Sopronkövesd az osztrák határ mentén fekvő, dinamikusan fejlődő település. A település 

lélekszáma stabil, az utóbbi időben a növekvő születésszám és a keleti országrészből és 

határon túlról betelepülők jóvoltából fokozatosan növekszik. A 2011-es központi adatok 

szerint 1173 fő. 1-8 osztályos iskola létszáma folyamatosan 150 fő körül mozog. Az óvoda 

járók száma folyamatosan 40 fő körüli.  A település jövőképe pozitív. Az alább felsorolt 

erősségeken kívül ezt támasztja alá a helyi közösség összefogása, a  kulturális, valamint 

sportélet megerősödése, melyek úgy vélem, településünk szempontjából  az egyik 

legfontosabb közösséget megtartó erő. 

060 ? Sopronköves

d 

Sopron–

Fertődi 

kistérség 

  települési 5.5. Nevelés-

oktatás 

Sopronkövesd az osztrák határ mentén fekvő, dinamikusan fejlődő település. A település 

lélekszáma stabil, az utóbbi időben a növekvő születésszám és a keleti országrészből és 

határon túlról betelepülők jóvoltából fokozatosan növekszik. A 2011-es központi adatok 
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szerint 1173 fő. 1-8 osztályos iskola létszáma folyamatosan 150 fő körül mozog. Az óvoda 

járók száma folyamatosan 40 fő körüli.  A település jövőképe pozitív. Az alább felsorolt 

erősségeken kívül ezt támasztja alá a helyi közösség összefogása, a  kulturális, valamint 

sportélet megerősödése, melyek úgy vélem, településünk szempontjából  az egyik 

legfontosabb közösséget megtartó erő. 

060 ? Sopronköves

d 

Sopron–

Fertődi 

kistérség 

  települési 4.1. Földrajzi 

elhelyezkedés 

Sopronkövesd az osztrák határ mentén fekvő, dinamikusan fejlődő település. A település 

lélekszáma stabil, az utóbbi időben a növekvő születésszám és a keleti országrészből és 

határon túlról betelepülők jóvoltából fokozatosan növekszik. A 2011-es központi adatok 

szerint 1173 fő. 1-8 osztályos iskola létszáma folyamatosan 150 fő körül mozog. Az óvoda 

járók száma folyamatosan 40 fő körüli.  A település jövőképe pozitív. Az alább felsorolt 

erősségeken kívül ezt támasztja alá a helyi közösség összefogása, a  kulturális, valamint 

sportélet megerősödése, melyek úgy vélem, településünk szempontjából  az egyik 

legfontosabb közösséget megtartó erő. 

061 Földművelésüg

yi Ig 

Győr Győri 

Kistérség 

közigazga

tási 

szervezet 

megyei 4.2. 

Természetföldraj

z 

Megyénk termőterületének valamivel több, mint fele szántó, melyen egyaránt 

gazdálkodnak nagyüzemek, családi gazdaságok, egyéni gazdálkodók, őstermelők.  A 

szántóföldi növénytermesztés nagy részét a gabonafélék alkotják, közülük legnagyobb 

területen termelt növény a búza, amely felül múlja a kukorica és az árpa területét.  Az 

olajos növények vetésterülete megnőtt a vizsgált időszakban az alternatív növényfajok 

vetésterületének kárára.  

Jelentős a két történelmi borvidék - Soproni Borvidék és a Pannonhalmi Borvidék - 

szőlőtermesztése és a hozzá kapcsolódó borászata, melyek fontos alapját képezik a rájuk 

épülő szolgáltatásoknak is (gasztronómia, turizmus).  

062 ? Iván Sopron–

Fertődi 

kistérség 

  települési 5.5. Nevelés-

oktatás 

Erősségünk: 

- működő intézmények:  Iskola 

    Óvoda 

- egészségügyi ellátás: Orvos 

    Fogorvos 

    Állatorvos 

    Gyógyszertár 

- posta, élelmiszer üzletek – vendéglátó egységek 

 

Veszélyek: - fogyatkozó lakosság (egyre kevesebb gyermek) 

         - munkanélküliség 

         - roma lakosok elszegényesedése – kilátástalanság 

062 ? Iván Sopron–

Fertődi 

kistérség 

  települési 5.1. Népesség, 

demográfiai 

folyamatok 

Erősségünk: 

- működő intézmények:  Iskola 

    Óvoda 

- egészségügyi ellátás: Orvos 

    Fogorvos 

    Állatorvos 

    Gyógyszertár 

- posta, élelmiszer üzletek – vendéglátó egységek 
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Veszélyek: - fogyatkozó lakosság (egyre kevesebb gyermek) 

         - munkanélküliség 

         - roma lakosok elszegényesedése – kilátástalanság 

062 ? Iván Sopron–

Fertődi 

kistérség 

  települési 5.3. 

Foglalkoztatási 

viszonyok és 

munkaerőpiac 

Erősségünk: 

- működő intézmények:  Iskola 

    Óvoda 

- egészségügyi ellátás: Orvos 

    Fogorvos 

    Állatorvos 

    Gyógyszertár 

- posta, élelmiszer üzletek – vendéglátó egységek 

 

Veszélyek: - fogyatkozó lakosság (egyre kevesebb gyermek) 

         - munkanélküliség 

         - roma lakosok elszegényesedése – kilátástalanság 

063 Polgármester Répcevis Sopron–

Fertődi 

kistérség 

önkormán

yzat 

települési 4.2. 

Természetföldraj

z 

Változatos természeti táj; vonzó földrajzi adottságok, hálózati együttműködési 

lehetőségek; turizmus, aktív sportolási lehetőségek, sok civil szervezet, alacsony 

munkanélküliség; jó közbiztonság 

063 Polgármester Répcevis Sopron–

Fertődi 

kistérség 

önkormán

yzat 

települési 5.3. 

Foglalkoztatási 

viszonyok és 

munkaerőpiac 

Változatos természeti táj; vonzó földrajzi adottságok, hálózati együttműködési 

lehetőségek; turizmus, aktív sportolási lehetőségek, sok civil szervezet, alacsony 

munkanélküliség; jó közbiztonság 

063 Polgármester Répcevis Sopron–

Fertődi 

kistérség 

önkormán

yzat 

települési 6.6. Turizmus Változatos természeti táj; vonzó földrajzi adottságok, hálózati együttműködési 

lehetőségek; turizmus, aktív sportolási lehetőségek, sok civil szervezet, alacsony 

munkanélküliség; jó közbiztonság 

064 Önkormányzat Győrság Pannonhalmai 

kistérség 

önkormán

yzat 

települési 4.1. Földrajzi 

elhelyezkedés 

1. Győrság 1510 fős település, Győrtől 15 km-re délkeletre, a Sokoró alja (pannonhalmi) 

dombok lábánál fekszik. Győrhöz való közelsége meghatározó, mind munkahely, mind 

bevásárlási, mind kulturális lehetőségek szempontjából. Egészségügyi és szociális ellátás, 

okmányiroda tekintetében Pannonhalmához tartozunk, de itt hátrányt jelent a 

tömegközlekedés hiánya. Győr felé a tömegközlekedés megoldott. 

A település lélekszáma lassan növekvő, köszönhetően a Győrből ki- illetve más megyékből 

betelepülőknek. A hatályos rendezési tervünk (RT) lehetőséget biztosít 48 új telek 

kialakítására, melyből 11 közművesítés alatt áll. Ez, illetve a beépítetlen magán telkek, 

valamint az RT által tartalmazott további lehetőségek biztosítják a letelepedési igényeket 

hosszú távon is. 

Közművekkel teljesen ellátott a település: Víz, villany, gáz, szennyvíz csatorna, telefon, 

internet. A „hegyi” részek szennyvíz csatornázása nem megoldott, ami hosszú, vagy igény 

szerint közép távon megoldandó feladat. A szélessávú internet elérhetőséget bővíteni 

kellene! 

Szilárd burkolatú mellékútjainkat zömében az elmúlt 6 évben felújítottuk. Két felújítandó 

szilárd burkolatú utcánk van még. Egy utcát (Árpád utca) sikerült önerőből szegéllyel 

ellátott szilárd burkolattal ellátni, ami egyúttal a csapadékvíz elvezetést is megoldja. A 

falu dél-nyugati vízgyűjtő területének csapadékvíz elvezetését kül- és belterületen 
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pályázati pénzből sikerült megoldani. Intézményeink folyamatosan karbantartottak, a 

hivatal épülete 2011-ben pályázati pénzből megújult, az iskola – csak alsó tagozat – 

óvoda épületét, udvarát folyamatosan karbantartjuk, néha erőn felül felújítjuk. Hosszabb 

távon az óvoda bővítése szükséges lehet. A kultúrház felújítására, működtetésére nyertünk 

az IKSZT keretén belül, ez várhatóan 2013-ban megvalósul. 

064 Önkormányzat Győrság Pannonhalmai 

kistérség 

önkormán

yzat 

települési 5. TÁRSADALMI 

FOLYAMATOK 

1. Győrság 1510 fős település, Győrtől 15 km-re délkeletre, a Sokoró alja (pannonhalmi) 

dombok lábánál fekszik. Győrhöz való közelsége meghatározó, mind munkahely, mind 

bevásárlási, mind kulturális lehetőségek szempontjából. Egészségügyi és szociális ellátás, 

okmányiroda tekintetében Pannonhalmához tartozunk, de itt hátrányt jelent a 

tömegközlekedés hiánya. Győr felé a tömegközlekedés megoldott. 

A település lélekszáma lassan növekvő, köszönhetően a Győrből ki- illetve más megyékből 

betelepülőknek. A hatályos rendezési tervünk (RT) lehetőséget biztosít 48 új telek 

kialakítására, melyből 11 közművesítés alatt áll. Ez, illetve a beépítetlen magán telkek, 

valamint az RT által tartalmazott további lehetőségek biztosítják a letelepedési igényeket 

hosszú távon is. 

Közművekkel teljesen ellátott a település: Víz, villany, gáz, szennyvíz csatorna, telefon, 

internet. A „hegyi” részek szennyvíz csatornázása nem megoldott, ami hosszú, vagy igény 

szerint közép távon megoldandó feladat. A szélessávú internet elérhetőséget bővíteni 

kellene! 

Szilárd burkolatú mellékútjainkat zömében az elmúlt 6 évben felújítottuk. Két felújítandó 

szilárd burkolatú utcánk van még. Egy utcát (Árpád utca) sikerült önerőből szegéllyel 

ellátott szilárd burkolattal ellátni, ami egyúttal a csapadékvíz elvezetést is megoldja. A 

falu dél-nyugati vízgyűjtő területének csapadékvíz elvezetését kül- és belterületen 

pályázati pénzből sikerült megoldani. Intézményeink folyamatosan karbantartottak, a 

hivatal épülete 2011-ben pályázati pénzből megújult, az iskola – csak alsó tagozat – 

óvoda épületét, udvarát folyamatosan karbantartjuk, néha erőn felül felújítjuk. Hosszabb 

távon az óvoda bővítése szükséges lehet. A kultúrház felújítására, működtetésére nyertünk 

az IKSZT keretén belül, ez várhatóan 2013-ban megvalósul. 

064 Önkormányzat Győrság Pannonhalmai 

kistérség 

önkormán

yzat 

települési 7. MŰSZAKI 

INFRASTRUKT

ÚRA 

1. Győrság 1510 fős település, Győrtől 15 km-re délkeletre, a Sokoró alja (pannonhalmi) 

dombok lábánál fekszik. Győrhöz való közelsége meghatározó, mind munkahely, mind 

bevásárlási, mind kulturális lehetőségek szempontjából. Egészségügyi és szociális ellátás, 

okmányiroda tekintetében Pannonhalmához tartozunk, de itt hátrányt jelent a 

tömegközlekedés hiánya. Győr felé a tömegközlekedés megoldott. 

A település lélekszáma lassan növekvő, köszönhetően a Győrből ki- illetve más megyékből 

betelepülőknek. A hatályos rendezési tervünk (RT) lehetőséget biztosít 48 új telek 

kialakítására, melyből 11 közművesítés alatt áll. Ez, illetve a beépítetlen magán telkek, 

valamint az RT által tartalmazott további lehetőségek biztosítják a letelepedési igényeket 

hosszú távon is. 

Közművekkel teljesen ellátott a település: Víz, villany, gáz, szennyvíz csatorna, telefon, 

internet. A „hegyi” részek szennyvíz csatornázása nem megoldott, ami hosszú, vagy igény 

szerint közép távon megoldandó feladat. A szélessávú internet elérhetőséget bővíteni 

kellene! 

Szilárd burkolatú mellékútjainkat zömében az elmúlt 6 évben felújítottuk. Két felújítandó 
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szilárd burkolatú utcánk van még. Egy utcát (Árpád utca) sikerült önerőből szegéllyel 

ellátott szilárd burkolattal ellátni, ami egyúttal a csapadékvíz elvezetést is megoldja. A 

falu dél-nyugati vízgyűjtő területének csapadékvíz elvezetését kül- és belterületen 

pályázati pénzből sikerült megoldani. Intézményeink folyamatosan karbantartottak, a 

hivatal épülete 2011-ben pályázati pénzből megújult, az iskola – csak alsó tagozat – 

óvoda épületét, udvarát folyamatosan karbantartjuk, néha erőn felül felújítjuk. Hosszabb 

távon az óvoda bővítése szükséges lehet. A kultúrház felújítására, működtetésére nyertünk 

az IKSZT keretén belül, ez várhatóan 2013-ban megvalósul. 

064 Önkormányzat Győrság Pannonhalmai 

kistérség 

önkormán

yzat 

települési 7.3. 

Lakáskörülménye

k, 

közműellátottság 

1. Győrság 1510 fős település, Győrtől 15 km-re délkeletre, a Sokoró alja (pannonhalmi) 

dombok lábánál fekszik. Győrhöz való közelsége meghatározó, mind munkahely, mind 

bevásárlási, mind kulturális lehetőségek szempontjából. Egészségügyi és szociális ellátás, 

okmányiroda tekintetében Pannonhalmához tartozunk, de itt hátrányt jelent a 

tömegközlekedés hiánya. Győr felé a tömegközlekedés megoldott. 

A település lélekszáma lassan növekvő, köszönhetően a Győrből ki- illetve más megyékből 

betelepülőknek. A hatályos rendezési tervünk (RT) lehetőséget biztosít 48 új telek 

kialakítására, melyből 11 közművesítés alatt áll. Ez, illetve a beépítetlen magán telkek, 

valamint az RT által tartalmazott további lehetőségek biztosítják a letelepedési igényeket 

hosszú távon is. 

Közművekkel teljesen ellátott a település: Víz, villany, gáz, szennyvíz csatorna, telefon, 

internet. A „hegyi” részek szennyvíz csatornázása nem megoldott, ami hosszú, vagy igény 

szerint közép távon megoldandó feladat. A szélessávú internet elérhetőséget bővíteni 

kellene! 

Szilárd burkolatú mellékútjainkat zömében az elmúlt 6 évben felújítottuk. Két felújítandó 

szilárd burkolatú utcánk van még. Egy utcát (Árpád utca) sikerült önerőből szegéllyel 

ellátott szilárd burkolattal ellátni, ami egyúttal a csapadékvíz elvezetést is megoldja. A 

falu dél-nyugati vízgyűjtő területének csapadékvíz elvezetését kül- és belterületen 

pályázati pénzből sikerült megoldani. Intézményeink folyamatosan karbantartottak, a 

hivatal épülete 2011-ben pályázati pénzből megújult, az iskola – csak alsó tagozat – 

óvoda épületét, udvarát folyamatosan karbantartjuk, néha erőn felül felújítjuk. Hosszabb 

távon az óvoda bővítése szükséges lehet. A kultúrház felújítására, működtetésére nyertünk 

az IKSZT keretén belül, ez várhatóan 2013-ban megvalósul. 

065 Önkormányzat Zsira Sopron–

Fertődi 

kistérség 

önkormán

yzat 

települési 4.1. Földrajzi 

elhelyezkedés 

Településünk jelenlegi állapotát alapvetően meghatározza földrajzi elhelyezkedése és a 

megyeszékhelytől, illetve városoktól (Sopron, Kapuvár, Szombathely) való távolsága, 

valamint   Ausztria szomszédsága.   

 

Erősségek: 

Zsira földrajzi elhelyezkedése alapján két ország, két régió, két megye, két kistérség 

határán fekszik. Éves szinten sok az osztrák vendég. 

Büki gyógyfürdő és a lutzmannsburgi fürdő közelsége. 

Változatos természeti táj, vonzó természeti földrajzi adottságok (Alpokalja-Répcemente) 

jellemzik. Gazdag kulturális örökség jellemzi.  

Hálózati együttműködési lehetőségek a golfrégió platformján.. 

A turizmus egyik fontos célterülete a környék és a környező országokból is sokan 
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érkeznek.  

Aktív sportolási lehetőségek : kerékpározás, golf, vadászat feltételeinek megléte.  

Zsira-Répcevis saját turisztikai koncepcióval rendelkezik, melyet egy befektetői stratégia 

is követ már. 

Erősödő hazai és külföldi befektetői érdeklődés, alacsony munkanélküliség jellemző. 

Jó közbiztonság. 

Zömmel saját tulajdonban lévő területeken történő fejlesztési lehetőségek.  

065 Önkormányzat Zsira Sopron–

Fertődi 

kistérség 

önkormán

yzat 

települési 4.2. 

Természetföldraj

z 

Településünk jelenlegi állapotát alapvetően meghatározza földrajzi elhelyezkedése és a 

megyeszékhelytől, illetve városoktól (Sopron, Kapuvár, Szombathely) való távolsága, 

valamint   Ausztria szomszédsága.   

 

Erősségek: 

Zsira földrajzi elhelyezkedése alapján két ország, két régió, két megye, két kistérség 

határán fekszik. Éves szinten sok az osztrák vendég. 

Büki gyógyfürdő és a lutzmannsburgi fürdő közelsége. 

Változatos természeti táj, vonzó természeti földrajzi adottságok (Alpokalja-Répcemente) 

jellemzik. Gazdag kulturális örökség jellemzi.  

Hálózati együttműködési lehetőségek a golfrégió platformján.. 

A turizmus egyik fontos célterülete a környék és a környező országokból is sokan 

érkeznek.  

Aktív sportolási lehetőségek : kerékpározás, golf, vadászat feltételeinek megléte.  

Zsira-Répcevis saját turisztikai koncepcióval rendelkezik, melyet egy befektetői stratégia 

is követ már. 

Erősödő hazai és külföldi befektetői érdeklődés, alacsony munkanélküliség jellemző. 

Jó közbiztonság. 

Zömmel saját tulajdonban lévő területeken történő fejlesztési lehetőségek.  

065 Önkormányzat Zsira Sopron–

Fertődi 

kistérség 

önkormán

yzat 

települési 6.6. Turizmus Településünk jelenlegi állapotát alapvetően meghatározza földrajzi elhelyezkedése és a 

megyeszékhelytől, illetve városoktól (Sopron, Kapuvár, Szombathely) való távolsága, 

valamint   Ausztria szomszédsága.   

 

Erősségek: 

Zsira földrajzi elhelyezkedése alapján két ország, két régió, két megye, két kistérség 

határán fekszik. Éves szinten sok az osztrák vendég. 

Büki gyógyfürdő és a lutzmannsburgi fürdő közelsége. 

Változatos természeti táj, vonzó természeti földrajzi adottságok (Alpokalja-Répcemente) 

jellemzik. Gazdag kulturális örökség jellemzi.  

Hálózati együttműködési lehetőségek a golfrégió platformján.. 

A turizmus egyik fontos célterülete a környék és a környező országokból is sokan 

érkeznek.  

Aktív sportolási lehetőségek : kerékpározás, golf, vadászat feltételeinek megléte.  

Zsira-Répcevis saját turisztikai koncepcióval rendelkezik, melyet egy befektetői stratégia 

is követ már. 

Erősödő hazai és külföldi befektetői érdeklődés, alacsony munkanélküliség jellemző. 
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Jó közbiztonság. 

Zömmel saját tulajdonban lévő területeken történő fejlesztési lehetőségek.  

066 Észak-

dunántúli 

KTVF 

Győr Győri 

Kistérség 

közigazga

tási 

szervezet 

megyei 8.2. Hulladék-és 

szennyvíz 

elhelyezés, 

zajszennyezés 

Csapadékvíz elvezetés, belterületi vízrendezés, árvízvédelmi vonala kiépítése, fürdők 

létesítése a fiatalság egészségi állapotának javítására, kistelepülések csatornázásának és 

szennyvíztisztításának megoldása, szennyvíztisztító telepek intenzifikálsa, tavak 

biztonságos üzemeltetése, geotermikus energia felhasználása, a városok 

levegőszennyezettsége csökkent, nőtt az ózon és a szállópor terhelés, online 

levegőminőség-vizsgáló monitorállomás van, vasútvonalak mentén a zajszennyeződés 

csökkent, a közlekedési környezetterhelési határértékek betartására kell törekedni 

066 Észak-

dunántúli 

KTVF 

Győr Győri 

Kistérség 

közigazga

tási 

szervezet 

megyei 7.1. Közlekedés Csapadékvíz elvezetés, belterületi vízrendezés, árvízvédelmi vonala kiépítése, fürdők 

létesítése a fiatalság egészségi állapotának javítására, kistelepülések csatornázásának és 

szennyvíztisztításának megoldása, szennyvíztisztító telepek intenzifikálsa, tavak 

biztonságos üzemeltetése, geotermikus energia felhasználása, a városok 

levegőszennyezettsége csökkent, nőtt az ózon és a szállópor terhelés, online 

levegőminőség-vizsgáló monitorállomás van, vasútvonalak mentén a zajszennyeződés 

csökkent, a közlekedési környezetterhelési határértékek betartására kell törekedni 

067 Egyed Község 

Polgármesterét

ől 

Egyed Csornai 

kistérség 

önkormán

yzat 

települési 7.1. Közlekedés A községben szinte „egyedi módon” a Rábaközre nézve, működik a tejátvevő hely, a 

„tejcsarnok”. A gazdák, az állattartók ide adják le a tejet elszállításra. 

A lakosság részben mezőgazdaságból él, de sokan ingáznak a munkahelyek érdekében 

Győr, Tét, Szany és távolabbi települések ipari üzemeibe. 

A községben viszonylag jó a közlekedés Győr, Csorna irányába, de Pápa felé már nem. 

Az önkormányzati belterületi utakat mindenütt sikerült felújítanunk az elmúlt években. 

Most a helyi katolikus templom felújítása folyik az egyház és az önkormányzat 

összefogásával. 

A község közbiztonsága jónak mondható 

067 Egyed Község 

Polgármesterét

ől 

Egyed Csornai 

kistérség 

önkormán

yzat 

települési 5.3. 

Foglalkoztatási 

viszonyok és 

munkaerőpiac 

A községben szinte „egyedi módon” a Rábaközre nézve, működik a tejátvevő hely, a 

„tejcsarnok”. A gazdák, az állattartók ide adják le a tejet elszállításra. 

A lakosság részben mezőgazdaságból él, de sokan ingáznak a munkahelyek érdekében 

Győr, Tét, Szany és távolabbi települések ipari üzemeibe. 

A községben viszonylag jó a közlekedés Győr, Csorna irányába, de Pápa felé már nem. 

Az önkormányzati belterületi utakat mindenütt sikerült felújítanunk az elmúlt években. 

Most a helyi katolikus templom felújítása folyik az egyház és az önkormányzat 

összefogásával. 

A község közbiztonsága jónak mondható 

068 Bakonyszentlás

zló-

Bakonygyirót-

Fenyőfő                         

Körjegyzőjétől 

Bakonyszentl

ászló 

Pannonhalmai 

kistérség 

önkormán

yzat 

települési 5. TÁRSADALMI 

FOLYAMATOK 

A több, mint 1900 fős településen a körjegyzőség 3 – esetenként több – ún. „kötelező” 

alapellátási intézményei (óvoda, iskola, egészségügyi központ) rendezettek és jelenleg a 

feladataink között tudjuk szerepeltetni a nem kötelező fogászatot, fizikoterápiát és a 

bentlakásos idősek otthonát, mely utóbbi után – az általánosan tapasztalható elöregedés 

miatt – folyamatos és egyre nagyobb érdeklődés van Pannonhalma térségében. 

A lakott belterületen viszonylag jó infrastruktúrával rendelkezünk, mert kiépített az ivóvíz 

és a szennyvízvezeték, valamint a földgáz, a telefon és az aszfaltos úthálózat. 

068 Bakonyszentlás

zló-

Bakonyszentl

ászló 

Pannonhalmai 

kistérség 

önkormán

yzat 

települési 7. MŰSZAKI 

INFRASTRUKT

A több, mint 1900 fős településen a körjegyzőség 3 – esetenként több – ún. „kötelező” 

alapellátási intézményei (óvoda, iskola, egészségügyi központ) rendezettek és jelenleg a 
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Bakonygyirót-

Fenyőfő                         

Körjegyzőjétől 

ÚRA feladataink között tudjuk szerepeltetni a nem kötelező fogászatot, fizikoterápiát és a 

bentlakásos idősek otthonát, mely utóbbi után – az általánosan tapasztalható elöregedés 

miatt – folyamatos és egyre nagyobb érdeklődés van Pannonhalma térségében. 

A lakott belterületen viszonylag jó infrastruktúrával rendelkezünk, mert kiépített az ivóvíz 

és a szennyvízvezeték, valamint a földgáz, a telefon és az aszfaltos úthálózat. 

069 Bakonyszentlás

zló-

Bakonygyirót-

Fenyőfő                         

Körjegyzőjétől 

Bakonygyirót Pannonhalmai 

kistérség 

önkormán

yzat 

települési 5.5. Nevelés-

oktatás 

A 162 fős település intézményi ellátottságát (óvoda, iskola, stb.) a székhely 

Bakonyszentlászló biztosítja azzal, hogy háziorvosi rendelő Bakonygyiróton is van, így a 

rendelések helyben történnek. 

Rendelkezik még a település:  

- művelődési házzal (benne könyvtárral és ügyfélfogadásra alkalmas helyiséggel) 

- falugondnoki szolgálattal (külön irodával). 

Az infrastruktúra, közműellátottság (utak, ivóvíz és gázhálózat) rendben, de nincs 

szennyvíztisztítás. 

069 Bakonyszentlás

zló-

Bakonygyirót-

Fenyőfő                         

Körjegyzőjétől 

Bakonygyirót Pannonhalmai 

kistérség 

önkormán

yzat 

települési 7. MŰSZAKI 

INFRASTRUKT

ÚRA 

A 162 fős település intézményi ellátottságát (óvoda, iskola, stb.) a székhely 

Bakonyszentlászló biztosítja azzal, hogy háziorvosi rendelő Bakonygyiróton is van, így a 

rendelések helyben történnek. 

Rendelkezik még a település:  

- művelődési házzal (benne könyvtárral és ügyfélfogadásra alkalmas helyiséggel) 

- falugondnoki szolgálattal (külön irodával). 

Az infrastruktúra, közműellátottság (utak, ivóvíz és gázhálózat) rendben, de nincs 

szennyvíztisztítás. 

070 Bakonyszentlás

zló-

Bakonygyirót-

Fenyőfő                         

Körjegyzőjétől 

Fenyőfő Pannonhalmai 

kistérség 

önkormán

yzat 

települési 5.1. Népesség, 

demográfiai 

folyamatok 

A 131 fős falu infrastrukturális, közszolgáltatási, alapellátási jellemzője: megfelelő. 

070 Bakonyszentlás

zló-

Bakonygyirót-

Fenyőfő                         

Körjegyzőjétől 

Fenyőfő Pannonhalmai 

kistérség 

önkormán

yzat 

települési 7. MŰSZAKI 

INFRASTRUKT

ÚRA 

A 131 fős falu infrastrukturális, közszolgáltatási, alapellátási jellemzője: megfelelő. 

071 ? Hegykő Sopron–

Fertődi 

kistérség 

  települési 5.1. Népesség, 

demográfiai 

folyamatok 

Hegykő lakosságszáma növekszik (2006. január 1-én 1.299 fő, jelenleg 1.446 fő) – 

jellemzően a beköltözések miatt. Amíg azonban korábban Sopronból és vonzáskörzetéből 

költöztek Hegykőre, mára az ország keleti részéből érkeznek, ausztriai munkavállaláshoz 

kapcsolódóan. Utóbbiak egyelőre bérlőként vannak jelen – az ingatlanforgalom jelenleg 

csekély. A község infrastrukturális kiépítettsége megfelelő. A ’90-es évek második felében 

kialakított lakótelkek jelentős aránya még nem beépített, részben emiatt ezekben az 

utcákban a szilárd útburkolat hiányzik (helyette martaszfalt burkolat van). Az utak 

aszfaltozása – ha nem is a teljes szakaszokon – várhatóan idén év végéig megtörténik. Az 

új lakóterületek mellett az Önkormányzat mind nagyobb figyelmet fordít a településmag 

fejlesztésére. Ez év közepére készült el a főtér rendezése, az elmúlt évben jelentős 

járdaszakaszokat sikerült térkővel felújítani. A településmagot érintette 2001-ben a 

templom felújítása és 2005-2006-ban a belterületi kerékpárút megépítése, mellyel együtt a 
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település főutcája (Kossuth Lajos utca) is megújult. A községben háromcsoportos óvoda 

működik 100%-ot meghaladó kapacitás kihasználtsággal (tagintézménye 2010. óta a 

fertőhomoki egycsoportos óvoda-bölcsőde), melyhez gyermek- és szociális, valamint 

munkahelyi étkeztetés biztosító konyha is tartozik. A Tündérrózsa Óvoda csakúgy, mint a 

Fertő-táj Általános Iskola Hegykő, három önkormányzat: Hegykő, Fertőhomok és 

Hidegség közös fenntartásában üzemel. Közvetlenül az önkormányzat fenntartásában 

működik az 1989-ben épült és 2006-ban felújított tornacsarnok. A hegykői orvosi rendelő, 

a fogorvosi rendelő és az egészségház (védő) szintén három települést lát el. Amíg a 

megélhetést korábban a jó minőségű „fertei” földeken megtermelt zöldségek (fehérrépa, 

sárgarépa, zeller, hagyma, burgonya) értékesítése jelentette, addig mára a turizmus vált 

meghatározóvá. A vendégéjszakák száma a 2002. évi 20 ezerről 2009-re átlépte a 100 

ezres határt, s bár 2010-ben – részben a gazdasági válság hatására) 7,5%-os visszaesés 

volt tapasztalható, ez a szám 2011-ben újra elérte a 100 ezret. Az idegenforgalom 

Hegykőn jelenleg több mint, 150 főállású munkahelyet biztosít, és 25-öt meghaladó a 

kereset kiegészítést adó magánszálláshelyek száma. Önkormányzatunk a településen 

jelenlévő turizmust is kihasználva idén nyáron heti helyi termelői piacot nyitott 

értékesítési lehetőséget kínálva az őstermelőknek, bíztatva is egyben őket a jövőre nézve 

ismét a mezőgazdasági (zöldség-gyümölcs) termelés felé fordulásra. 

071 ? Hegykő Sopron–

Fertődi 

kistérség 

  települési 5.3. 

Foglalkoztatási 

viszonyok és 

munkaerőpiac 

Hegykő lakosságszáma növekszik (2006. január 1-én 1.299 fő, jelenleg 1.446 fő) – 

jellemzően a beköltözések miatt. Amíg azonban korábban Sopronból és vonzáskörzetéből 

költöztek Hegykőre, mára az ország keleti részéből érkeznek, ausztriai munkavállaláshoz 

kapcsolódóan. Utóbbiak egyelőre bérlőként vannak jelen – az ingatlanforgalom jelenleg 

csekély. A község infrastrukturális kiépítettsége megfelelő. A ’90-es évek második felében 

kialakított lakótelkek jelentős aránya még nem beépített, részben emiatt ezekben az 

utcákban a szilárd útburkolat hiányzik (helyette martaszfalt burkolat van). Az utak 

aszfaltozása – ha nem is a teljes szakaszokon – várhatóan idén év végéig megtörténik. Az 

új lakóterületek mellett az Önkormányzat mind nagyobb figyelmet fordít a településmag 

fejlesztésére. Ez év közepére készült el a főtér rendezése, az elmúlt évben jelentős 

járdaszakaszokat sikerült térkővel felújítani. A településmagot érintette 2001-ben a 

templom felújítása és 2005-2006-ban a belterületi kerékpárút megépítése, mellyel együtt a 

település főutcája (Kossuth Lajos utca) is megújult. A községben háromcsoportos óvoda 

működik 100%-ot meghaladó kapacitás kihasználtsággal (tagintézménye 2010. óta a 

fertőhomoki egycsoportos óvoda-bölcsőde), melyhez gyermek- és szociális, valamint 

munkahelyi étkeztetés biztosító konyha is tartozik. A Tündérrózsa Óvoda csakúgy, mint a 

Fertő-táj Általános Iskola Hegykő, három önkormányzat: Hegykő, Fertőhomok és 

Hidegség közös fenntartásában üzemel. Közvetlenül az önkormányzat fenntartásában 

működik az 1989-ben épült és 2006-ban felújított tornacsarnok. A hegykői orvosi rendelő, 

a fogorvosi rendelő és az egészségház (védő) szintén három települést lát el. Amíg a 

megélhetést korábban a jó minőségű „fertei” földeken megtermelt zöldségek (fehérrépa, 

sárgarépa, zeller, hagyma, burgonya) értékesítése jelentette, addig mára a turizmus vált 

meghatározóvá. A vendégéjszakák száma a 2002. évi 20 ezerről 2009-re átlépte a 100 

ezres határt, s bár 2010-ben – részben a gazdasági válság hatására) 7,5%-os visszaesés 

volt tapasztalható, ez a szám 2011-ben újra elérte a 100 ezret. Az idegenforgalom 
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Hegykőn jelenleg több mint, 150 főállású munkahelyet biztosít, és 25-öt meghaladó a 

kereset kiegészítést adó magánszálláshelyek száma. Önkormányzatunk a településen 

jelenlévő turizmust is kihasználva idén nyáron heti helyi termelői piacot nyitott 

értékesítési lehetőséget kínálva az őstermelőknek, bíztatva is egyben őket a jövőre nézve 

ismét a mezőgazdasági (zöldség-gyümölcs) termelés felé fordulásra. 

071 ? Hegykő Sopron–

Fertődi 

kistérség 

  települési 7. MŰSZAKI 

INFRASTRUKT

ÚRA 

Hegykő lakosságszáma növekszik (2006. január 1-én 1.299 fő, jelenleg 1.446 fő) – 

jellemzően a beköltözések miatt. Amíg azonban korábban Sopronból és vonzáskörzetéből 

költöztek Hegykőre, mára az ország keleti részéből érkeznek, ausztriai munkavállaláshoz 

kapcsolódóan. Utóbbiak egyelőre bérlőként vannak jelen – az ingatlanforgalom jelenleg 

csekély. A község infrastrukturális kiépítettsége megfelelő. A ’90-es évek második felében 

kialakított lakótelkek jelentős aránya még nem beépített, részben emiatt ezekben az 

utcákban a szilárd útburkolat hiányzik (helyette martaszfalt burkolat van). Az utak 

aszfaltozása – ha nem is a teljes szakaszokon – várhatóan idén év végéig megtörténik. Az 

új lakóterületek mellett az Önkormányzat mind nagyobb figyelmet fordít a településmag 

fejlesztésére. Ez év közepére készült el a főtér rendezése, az elmúlt évben jelentős 

járdaszakaszokat sikerült térkővel felújítani. A településmagot érintette 2001-ben a 

templom felújítása és 2005-2006-ban a belterületi kerékpárút megépítése, mellyel együtt a 

település főutcája (Kossuth Lajos utca) is megújult. A községben háromcsoportos óvoda 

működik 100%-ot meghaladó kapacitás kihasználtsággal (tagintézménye 2010. óta a 

fertőhomoki egycsoportos óvoda-bölcsőde), melyhez gyermek- és szociális, valamint 

munkahelyi étkeztetés biztosító konyha is tartozik. A Tündérrózsa Óvoda csakúgy, mint a 

Fertő-táj Általános Iskola Hegykő, három önkormányzat: Hegykő, Fertőhomok és 

Hidegség közös fenntartásában üzemel. Közvetlenül az önkormányzat fenntartásában 

működik az 1989-ben épült és 2006-ban felújított tornacsarnok. A hegykői orvosi rendelő, 

a fogorvosi rendelő és az egészségház (védő) szintén három települést lát el. Amíg a 

megélhetést korábban a jó minőségű „fertei” földeken megtermelt zöldségek (fehérrépa, 

sárgarépa, zeller, hagyma, burgonya) értékesítése jelentette, addig mára a turizmus vált 

meghatározóvá. A vendégéjszakák száma a 2002. évi 20 ezerről 2009-re átlépte a 100 

ezres határt, s bár 2010-ben – részben a gazdasági válság hatására) 7,5%-os visszaesés 

volt tapasztalható, ez a szám 2011-ben újra elérte a 100 ezret. Az idegenforgalom 

Hegykőn jelenleg több mint, 150 főállású munkahelyet biztosít, és 25-öt meghaladó a 

kereset kiegészítést adó magánszálláshelyek száma. Önkormányzatunk a településen 

jelenlévő turizmust is kihasználva idén nyáron heti helyi termelői piacot nyitott 

értékesítési lehetőséget kínálva az őstermelőknek, bíztatva is egyben őket a jövőre nézve 

ismét a mezőgazdasági (zöldség-gyümölcs) termelés felé fordulásra. 

071 ? Hegykő Sopron–

Fertődi 

kistérség 

  települési 5.5. Nevelés-

oktatás 

Hegykő lakosságszáma növekszik (2006. január 1-én 1.299 fő, jelenleg 1.446 fő) – 

jellemzően a beköltözések miatt. Amíg azonban korábban Sopronból és vonzáskörzetéből 

költöztek Hegykőre, mára az ország keleti részéből érkeznek, ausztriai munkavállaláshoz 

kapcsolódóan. Utóbbiak egyelőre bérlőként vannak jelen – az ingatlanforgalom jelenleg 

csekély. A község infrastrukturális kiépítettsége megfelelő. A ’90-es évek második felében 

kialakított lakótelkek jelentős aránya még nem beépített, részben emiatt ezekben az 

utcákban a szilárd útburkolat hiányzik (helyette martaszfalt burkolat van). Az utak 

aszfaltozása – ha nem is a teljes szakaszokon – várhatóan idén év végéig megtörténik. Az 
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új lakóterületek mellett az Önkormányzat mind nagyobb figyelmet fordít a településmag 

fejlesztésére. Ez év közepére készült el a főtér rendezése, az elmúlt évben jelentős 

járdaszakaszokat sikerült térkővel felújítani. A településmagot érintette 2001-ben a 

templom felújítása és 2005-2006-ban a belterületi kerékpárút megépítése, mellyel együtt a 

település főutcája (Kossuth Lajos utca) is megújult. A községben háromcsoportos óvoda 

működik 100%-ot meghaladó kapacitás kihasználtsággal (tagintézménye 2010. óta a 

fertőhomoki egycsoportos óvoda-bölcsőde), melyhez gyermek- és szociális, valamint 

munkahelyi étkeztetés biztosító konyha is tartozik. A Tündérrózsa Óvoda csakúgy, mint a 

Fertő-táj Általános Iskola Hegykő, három önkormányzat: Hegykő, Fertőhomok és 

Hidegség közös fenntartásában üzemel. Közvetlenül az önkormányzat fenntartásában 

működik az 1989-ben épült és 2006-ban felújított tornacsarnok. A hegykői orvosi rendelő, 

a fogorvosi rendelő és az egészségház (védő) szintén három települést lát el. Amíg a 

megélhetést korábban a jó minőségű „fertei” földeken megtermelt zöldségek (fehérrépa, 

sárgarépa, zeller, hagyma, burgonya) értékesítése jelentette, addig mára a turizmus vált 

meghatározóvá. A vendégéjszakák száma a 2002. évi 20 ezerről 2009-re átlépte a 100 

ezres határt, s bár 2010-ben – részben a gazdasági válság hatására) 7,5%-os visszaesés 

volt tapasztalható, ez a szám 2011-ben újra elérte a 100 ezret. Az idegenforgalom 

Hegykőn jelenleg több mint, 150 főállású munkahelyet biztosít, és 25-öt meghaladó a 

kereset kiegészítést adó magánszálláshelyek száma. Önkormányzatunk a településen 

jelenlévő turizmust is kihasználva idén nyáron heti helyi termelői piacot nyitott 

értékesítési lehetőséget kínálva az őstermelőknek, bíztatva is egyben őket a jövőre nézve 

ismét a mezőgazdasági (zöldség-gyümölcs) termelés felé fordulásra. 

072 Népeü-i 

Szakig. Szerve 

Győr Győri 

Kistérség 

közigazga

tási 

szervezet 

megyei   nem válaszolt 

073 ? Markotabödö

ge 

Csornai 

kistérség 

  települési    -  

074 ? Fertőhomok Sopron–

Fertődi 

kistérség 

  települési 6.6. Turizmus 1. Fertőhomok a Fertő-tó mentén található, világörökségi terület. A településen egyre 

inkább mozdulnak az emberek a turizmus felé, ami direkt módon (vendégfogadás) vagy 

indirekt módon (vendégek kiszolgálása) történik. 

A turizmus a hegykői termálfürdőre (gyógyvíz) és világörökségi helyszínre, a Fertő-

Hanság Nemzeti Park-ra épül. A turizmust  segíti több  közelben lévő határátkelő. 

075 Szigetköz-

Mosoni-Sík 

Kimle Mosonmagyar

óvári kistérség 

civil 

szervezet 

kistérségi   http://www.szms.hu/dokumentumok/1306419100_szmsle_hvs__kozgyules_altal_elfogadott

_2011_05_25_3_vii.pdf 

076 ? Győr Győri 

Kistérség 

  megyei    - 

077 Péri Repülőtér Pér Győri 

Kistérség 

gazdasági 

szervezet 

települési    - 

078 nem volt ilyen   #HIÁNYZIK         

079 ? Sopron Sopron–

Fertődi 

kistérség 

        

080 ÉDU-VÍZIG. Győr Győri gazdasági megyei 8. KÖRNYEZETI A vízgazdálkodási szakterület helyi szerveként Igazgatóságunk az állami tulajdonú 
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Kistérség szervezet ÁLLAPOT vizilétesítmények vagyonkezelőjeként tevékenykedik. Megyénkben a vízgazdálkodásnak 

rendkívül fontos szerepe van mind a folyók, kisvízfolyások, belvíz-és öntözőcsatornák 

viszonylagos nagy sűrűsége miatt, mind a felszín alatti vizek, vízbázisok értéke miatt. 

Rendkívül fontos ezeknek az értékeknek a jó gazda módjára történő kezelése, fenntartása, 

fejlesztése, mert ezáltal a lakosság ár- és belvízi biztonsága, a lakosság egészséges 

ivóvízzel való ellátása, a mezőgazdaság öntözővíz-igényének biztosítása, az ökológiai 

igények kielégítése valósítható meg. 

A felszíni és a felszín alatti vízkészletek állapotának nyomon követése érdekében több száz 

vízrajzi állomásból álló vízrajzi észlelő hálózatot tartunk fenn és üzemeltetünk, amely 

tartalmazza a jövőbeni vízigények kielégítésére hivatott távlati vízbázisok észlelő kútjait 

is. Az általunk működtetett hálózat kijelölt állomásai részét képezik az EU VKI Monitoring 

rendszernek. 

Jelenleg a forráshiány a művek folyamatos állapotromlásában nyilvánul meg.  

081 IPOSZ           nem válaszolt 

082 Nemzetgazdasá

gi Tervezési 

Hivatal 

          a határ menti helyzet és az ebben rejlő fejlesztési potenciál jelentőségére 

 

 

Az 1. kérdésre adott válaszok területenkénti aránya 
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Csornai kistérség 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 35,71% 7,14% 21,43% 0,00% 7,14% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 7,14% 21,43% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Acsalag 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Bogyoszló 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Csorna 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Egyed 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Fehértó 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Potyond 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 33,33% 0,00% 33,33% 0,00% 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Rábapordány 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Sopronnémeti 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Győri Kistérség 3,03% 6,06% 3,03% 0,00% 12,12% 0,00% 9,09% 0,00% 18,18% 3,03% 3,03% 0,00% 12,12% 0,00% 9,09% 3,03% 0,00% 3,03% 3,03% 12,12% 100,00% 

Dunaszeg 0,00% 25,00% 0,00% 0,00% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Győr 4,35% 0,00% 4,35% 0,00% 4,35% 0,00% 4,35% 0,00% 17,39% 4,35% 4,35% 0,00% 13,04% 0,00% 13,04% 4,35% 0,00% 4,35% 4,35% 17,39% 100,00% 
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Kisbajcs 0,00% 25,00% 0,00% 0,00% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Kunsziget 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Kapuvár–Beledi kistérség 0,00% 27,27% 0,00% 0,00% 27,27% 0,00% 0,00% 0,00% 9,09% 0,00% 0,00% 0,00% 18,18% 0,00% 18,18% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Babót 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Kapuvár 0,00% 33,33% 0,00% 0,00% 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Szárföld 0,00% 33,33% 0,00% 0,00% 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Vitnyéd 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Mosonmagyaróvári kistérség 0,00% 11,11% 0,00% 0,00% 11,11% 11,11% 0,00% 0,00% 11,11% 0,00% 0,00% 0,00% 22,22% 11,11% 22,22% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Dunasziget 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Kimle 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Mosonmagyaróvár 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Mosonudvar 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Várbalog 0,00% 33,33% 0,00% 0,00% 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Pannonhalmai kistérség 0,00% 11,76% 0,00% 11,76% 11,76% 0,00% 11,76% 5,88% 11,76% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 29,41% 0,00% 0,00% 5,88% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Bakonygyirót 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Bakonyszentlászló 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Fenyőfő 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Győrság 0,00% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 0,00% 0,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Nyalka 0,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Románd 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Sopron–Fertődi kistérség 3,23% 9,68% 6,45% 0,00% 12,90% 9,68% 12,90% 0,00% 9,68% 0,00% 0,00% 3,23% 12,90% 9,68% 9,68% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Ágfalva 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Fertőhomok 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Fertőszentmiklós 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Hegykő 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Iván 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 33,33% 33,33% 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Pereszteg 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Répceszemere 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Répcevis 0,00% 0,00% 33,33% 0,00% 0,00% 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Sarród 0,00% 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 33,33% 0,00% 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Sopron 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 0,00% 0,00% 25,00% 0,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Sopronkövesd 0,00% 33,33% 0,00% 0,00% 33,33% 0,00% 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Zsira 0,00% 33,33% 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Téti Kistérség 0,00% 14,29% 0,00% 0,00% 14,29% 0,00% 14,29% 0,00% 0,00% 0,00% 14,29% 0,00% 14,29% 14,29% 14,29% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 
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Tényő 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Tét 0,00% 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Végösszeg 1,64% 9,84% 2,46% 1,64% 16,39% 4,10% 10,66% 0,82% 11,48% 0,82% 1,64% 0,82% 10,66% 9,02% 11,48% 0,82% 0,82% 0,82% 0,82% 3,28% 100,00% 
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2. kérdés 

 
Válasz-

azonosító 

Válaszadó 

szervezet neve 

Település Kistérség Szervezet 

típusa 

Szervezet 

hatóköre 

Helyzetértékelés 

kapcsolódás 

2. 2030-ra vonatkozó jövőkép 

001 CEURINA NKft Győr Győri 

Kistérség 

civil 

szervezet 

települési 6. GAZDASÁGI 

HELYZET 

Győr 2030-ban: az erős Közép-európai Régió európai jelentőségű sikeres, meghatározó 

szellemi és gazdasági-szolgáltató központja 

001 CEURINA NKft Győr Győri 

Kistérség 

civil 

szervezet 

települési 5.5. Nevelés-

oktatás 

Győr 2030-ban: az erős Közép-európai Régió európai jelentőségű sikeres, meghatározó 

szellemi és gazdasági-szolgáltató központja 

001 CEURINA NKft Győr Győri 

Kistérség 

civil 

szervezet 

települési 6.5. Kutatás-

fejlesztés 

Győr 2030-ban: az erős Közép-európai Régió európai jelentőségű sikeres, meghatározó 

szellemi és gazdasági-szolgáltató központja 

003 GYSEV Sopron Sopron–

Fertődi 

kistérség 

gazdasági 

szervezet 

megyei 6. GAZDASÁGI 

HELYZET 

Győr 2030-ban: az erős Közép-európai Régió európai jelentőségű sikeres, meghatározó 

szellemi és gazdasági-szolgáltató központja 

003 GYSEV Sopron Sopron–

Fertődi 

kistérség 

gazdasági 

szervezet 

megyei 5.5. Nevelés-

oktatás 

Győr 2030-ban: az erős Közép-európai Régió európai jelentőségű sikeres, meghatározó 

szellemi és gazdasági-szolgáltató központja 

003 GYSEV Sopron Sopron–

Fertődi 

kistérség 

gazdasági 

szervezet 

megyei 6.5. Kutatás-

fejlesztés 

Győr 2030-ban: az erős Közép-európai Régió európai jelentőségű sikeres, meghatározó 

szellemi és gazdasági-szolgáltató központja 

004 HITA Győr Győri 

Kistérség 

közigazgat

ási 

szervezet 

megyei 7.1. Közlekedés A GYSEV olyan korszerű vasútvállalat kíván lenni, amely kihasználja az integrált 

működés előnyeit, 

megteremti a Nyugat-Dunántúli régióban és Kelet-Ausztriában a vonzó közösségi 

közlekedés gerincét, vezető módon biztosítja a modern személyszállítási szolgáltatásokat. 

Emellett versenyképes É- 

D-i és K-Ny-i árufuvarozási korridor üzemeltetője kíván lenni. Ugyanakkor egy 

vállalkozói szemléletű, az adottságokat legjobban kihasználó vasútlogisztikai és 

árufuvarozási tevékenységeket folytató, korszerűbb GYSEV Cargo kialakítása a vízió. 

A GYSEV célja, hogy a tulajdonosok, megrendelők által biztosított forrásokból a lehető 

legjobb 

színvonalú szolgáltatásokkal növelje a teljesítményeit. 

Regionális vízió: gyors, kényelmes személyszállító vonatok lerövidítik az utat a 

szomszédos régiókba, 

ezáltal a vasút lesz az előnyben részesített személyszállítási eszköz. A regionális 

áruszállítás megsokszorozódik és a közútról a vasútra terelődik. 

006 Rajka Község 

Polgármestere  

Rajka Mosonmagya

róvári 

kistérség 

önkormány

zat 

települési   nincs releváns válasz 

007 Mosonmagyaróv

ári Többcélú 

Kistérségi 

Társulás Szakmai 

Munkaszervezete 

Mosonmagya

róvár 

Mosonmagya

róvári 

kistérség 

önkormány

zat 

kistérségi     



43 
 

008 Önkormányzat Pereszteg Sopron–

Fertődi 

kistérség 

önkormány

zat 

települési 7. MŰSZAKI 

INFRASTRUKT

ÚRA 

A 2030-ra vonatkozó jövőképben továbbra is meghatározó maradhat a turizmushoz 

kapcsolódó tevékenység, ehhez azonban a fentiekben felsorolt gyengeségeket lényegesen 

csökkenteni kellene.  

Továbbra is cél lehet a megújuló energiaforrások részarányának növelése, a gyógy 

szolgáltatások és az azokhoz kapcsolható oktatási háttér megteremtése, a határon átnyúló 

gazdasági (és nemzetiségi) kapcsolatok erősítése. 

008 Önkormányzat Pereszteg Sopron–

Fertődi 

kistérség 

önkormány

zat 

települési 6.6. Turizmus A 2030-ra vonatkozó jövőképben továbbra is meghatározó maradhat a turizmushoz 

kapcsolódó tevékenység, ehhez azonban a fentiekben felsorolt gyengeségeket lényegesen 

csökkenteni kellene.  

Továbbra is cél lehet a megújuló energiaforrások részarányának növelése, a gyógy 

szolgáltatások és az azokhoz kapcsolható oktatási háttér megteremtése, a határon átnyúló 

gazdasági (és nemzetiségi) kapcsolatok erősítése. 

008 Önkormányzat Pereszteg Sopron–

Fertődi 

kistérség 

önkormány

zat 

települési 5.5. Nevelés-

oktatás 

A 2030-ra vonatkozó jövőképben továbbra is meghatározó maradhat a turizmushoz 

kapcsolódó tevékenység, ehhez azonban a fentiekben felsorolt gyengeségeket lényegesen 

csökkenteni kellene.  

Továbbra is cél lehet a megújuló energiaforrások részarányának növelése, a gyógy 

szolgáltatások és az azokhoz kapcsolható oktatási háttér megteremtése, a határon átnyúló 

gazdasági (és nemzetiségi) kapcsolatok erősítése. 

009 Várbalog Község 

Polgármesterétől 

Várbalog Mosonmagya

róvári 

kistérség 

önkormány

zat 

települési 4. A MEGYE 

FÖLDRAJZI 

JELLEMZŐI, 

KULTURÁLIS 

SAJÁTOSSÁGAI 

lakosságszám megtartása, növelése 

- Községközi útkapcsolat Nagycenkkel, Pinnye-Nagylózzsal. 

 

Szégyenletes, hogy egy 1400 fős települést egyetlen szomszédjával sem köt össze közvetlen 

szilárd burkolatú út. Erre nem találtam példát az egész megyében!!!  

 

- ipari területünk „feltöltése” 

- közterületeink folyamatos megújítása 

- értékeink megmutatása, bekapcsolódás a környező turisztikai helyszínekhez 

- Ikva-menti kerékpárútvonal, helyben sétaút, park kiépítése. 

- energiatakarékos falu – vízhasználat, villamos energia, fűtés korszerűsítése (alternatív 

energiák) 

009 Várbalog Község 

Polgármesterétől 

Várbalog Mosonmagya

róvári 

kistérség 

önkormány

zat 

települési 7.1. Közlekedés lakosságszám megtartása, növelése 

- Községközi útkapcsolat Nagycenkkel, Pinnye-Nagylózzsal. 

 

Szégyenletes, hogy egy 1400 fős települést egyetlen szomszédjával sem köt össze közvetlen 

szilárd burkolatú út. Erre nem találtam példát az egész megyében!!!  

 

- ipari területünk „feltöltése” 

- közterületeink folyamatos megújítása 

- értékeink megmutatása, bekapcsolódás a környező turisztikai helyszínekhez 

- Ikva-menti kerékpárútvonal, helyben sétaút, park kiépítése. 

- energiatakarékos falu – vízhasználat, villamos energia, fűtés korszerűsítése (alternatív 

energiák) 

009 Várbalog Község Várbalog Mosonmagya önkormány települési 6.6. Turizmus lakosságszám megtartása, növelése 
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Polgármesterétől róvári 

kistérség 

zat - Községközi útkapcsolat Nagycenkkel, Pinnye-Nagylózzsal. 

 

Szégyenletes, hogy egy 1400 fős települést egyetlen szomszédjával sem köt össze közvetlen 

szilárd burkolatú út. Erre nem találtam példát az egész megyében!!!  

 

- ipari területünk „feltöltése” 

- közterületeink folyamatos megújítása 

- értékeink megmutatása, bekapcsolódás a környező turisztikai helyszínekhez 

- Ikva-menti kerékpárútvonal, helyben sétaút, park kiépítése. 

- energiatakarékos falu – vízhasználat, villamos energia, fűtés korszerűsítése (alternatív 

energiák) 

009 Várbalog Község 

Polgármesterétől 

Várbalog Mosonmagya

róvári 

kistérség 

önkormány

zat 

települési 7.2. 

Energiagazdálko

dás és 

energiaellátás 

lakosságszám megtartása, növelése 

- Községközi útkapcsolat Nagycenkkel, Pinnye-Nagylózzsal. 

 

Szégyenletes, hogy egy 1400 fős települést egyetlen szomszédjával sem köt össze közvetlen 

szilárd burkolatú út. Erre nem találtam példát az egész megyében!!!  

 

- ipari területünk „feltöltése” 

- közterületeink folyamatos megújítása 

- értékeink megmutatása, bekapcsolódás a környező turisztikai helyszínekhez 

- Ikva-menti kerékpárútvonal, helyben sétaút, park kiépítése. 

- energiatakarékos falu – vízhasználat, villamos energia, fűtés korszerűsítése (alternatív 

energiák) 

010 Nemzeti 

Környezetügyi 

Intézet Észak-

dunántúli 

Kirendeltség 

Győr Győri 

Kistérség 

civil 

szervezet 

megyei 6.6. Turizmus Távlati jövőképemben egy a környezetvédelmi hatóság által jóváhagyott területeken 

kisebb szélerőműpark  ( alternatív energia ) szerepel, amely adóbevételeivel talán kellőleg 

megtámogatná költségvetésünket, így akár egy nagyobb útpályázaton is indulhatnánk. 

Jó ötletnek tartom a határ menti golfpályát, mindenképpen vonzó lenne mind a hazai, 

mind a külföldi turisták számára. 

010 Nemzeti 

Környezetügyi 

Intézet Észak-

dunántúli 

Kirendeltség 

Győr Győri 

Kistérség 

civil 

szervezet 

megyei 7.2. 

Energiagazdálko

dás és 

energiaellátás 

Távlati jövőképemben egy a környezetvédelmi hatóság által jóváhagyott területeken 

kisebb szélerőműpark  ( alternatív energia ) szerepel, amely adóbevételeivel talán kellőleg 

megtámogatná költségvetésünket, így akár egy nagyobb útpályázaton is indulhatnánk. 

Jó ötletnek tartom a határ menti golfpályát, mindenképpen vonzó lenne mind a hazai, 

mind a külföldi turisták számára. 

011 Magyar Közút 

Győr-Moson-

Sopron Megyei 

Igazgatóság  

Győr Győri 

Kistérség 

közigazgat

ási 

szervezet 

megyei 8.2. Hulladék-és 

szennyvíz 

elhelyezés, 

zajszennyezés 

Mezőgazdasági művelés alatt álló területeken a jó mezőgazdasági gyakorlat alkalmazása, 

illetve ennek támogatása, mellyel elérhető, hogy a mezőgazdasági eredetű diffúz nitrát 

szennyezés csökkenjen. 

- Mezőgazdasági növényvédőszer raktárak és állattartó telepek állapotainak felmérése, 

felszín alatti vizekre gyakorolt hatásaiknak csökkentése. 

- Mezőgazdasági telephelyek működő, vagy felhagyott töltőállomások, mezőgazdasági 

gépjavító műhelyek átfogó felülvizsgálata, esetleges kármentesítésük. 

- Települési szennyvízhálózat kiépítése a szennyvíz szikkasztásból származó szennyezés 

csökkentése érdekében, illetve ahol már a közmű kiépítésre került, de alacsony a rákötési 

arány, ott a rákötésre teljeskörűvé tétele. 
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- Illegális hulladéklerakók felszámolása, különösen a felhagyott bányagödröket, 

bányaudvarokat illetően. Célszerű ezen területek rekultivációja, illetve azok esetleges 

megközelíthetőségének megakadályozása. 

012 Közl. Felügyelet Győr Győri 

Kistérség 

közigazgat

ási 

szervezet 

megyei 7.1. Közlekedés • Hosszú vagy nagytávon szükségesnek ítéljük a 82. sz. Veszprém-Győr főút fejlesztését. 

Ezt indokolja az is, hogy több vizsgálat a megyeszékhelyek, régiók közötti kapcsolat 

javítását fontos célok között szerepelteti. Emellett a kisebb lakos számú Bakonyaljai 

térségek és Pannonhalma kistérség számára fontos a fejlődés, a leszakadás 

megakadályozása miatt. A fejlesztésnél elsősorban a 82. sz főút forgalmilag leginkább 

terhelt szakaszon – Győr és Pannonhalma között – a települések elkerülését tartjuk (Écs, 

Nyúl) főúti közlekedés szempontjából a legfontosabbnak. A 82. sz. főút említett 

településeinek elkerülése mellett a Győr Városon belüli nyomvonal fejlesztése indokolt, 

mivel jelenleg két szintbeli vasúti átjáró – Győr-Pápa, és a Győr-Veszprém vv. – található 

és a forgalom nagyság 12-16 000 E/nap értéket meghaladta a 2009 évi 

forgalomszámlálási adatok alapján.  

• Az M9 gyorsforgalmi út fejlesztését a IV ciklus végére Lövő településig tervezi 

megvalósítani, a terület fejlődése érdekében szükséges lenne annak továbbvezetése az M8, 

Szombathely tétségéig.  

• Fertőd – Pomogy határátkelőhely főúti bekötését, Fertőd kulturális központ 

tehermentesítését hosszú távon figyelembe kell venni. Ugyancsak fejlesztendőnek tartjuk a 

Csorna-Szany-Pápa útvonalat is. 

• Koncepció szinten kiemelten fontosnak ítéljük meg a határtérségek átjárhatóságát 

biztosító fő- és mellékutak fejlesztését, amelyek az adott területen élőknek biztosítanak 

kedvezőbb életfeltételeket.  

012 Közl. Felügyelet Győr Győri 

Kistérség 

közigazgat

ási 

szervezet 

megyei 5.3. 

Foglalkoztatási 

viszonyok és 

munkaerőpiac 

• Hosszú vagy nagytávon szükségesnek ítéljük a 82. sz. Veszprém-Győr főút fejlesztését. 

Ezt indokolja az is, hogy több vizsgálat a megyeszékhelyek, régiók közötti kapcsolat 

javítását fontos célok között szerepelteti. Emellett a kisebb lakos számú Bakonyaljai 

térségek és Pannonhalma kistérség számára fontos a fejlődés, a leszakadás 

megakadályozása miatt. A fejlesztésnél elsősorban a 82. sz főút forgalmilag leginkább 

terhelt szakaszon – Győr és Pannonhalma között – a települések elkerülését tartjuk (Écs, 

Nyúl) főúti közlekedés szempontjából a legfontosabbnak. A 82. sz. főút említett 

településeinek elkerülése mellett a Győr Városon belüli nyomvonal fejlesztése indokolt, 

mivel jelenleg két szintbeli vasúti átjáró – Győr-Pápa, és a Győr-Veszprém vv. – található 

és a forgalom nagyság 12-16 000 E/nap értéket meghaladta a 2009 évi 

forgalomszámlálási adatok alapján.  

• Az M9 gyorsforgalmi út fejlesztését a IV ciklus végére Lövő településig tervezi 

megvalósítani, a terület fejlődése érdekében szükséges lenne annak továbbvezetése az M8, 

Szombathely tétségéig.  

• Fertőd – Pomogy határátkelőhely főúti bekötését, Fertőd kulturális központ 

tehermentesítését hosszú távon figyelembe kell venni. Ugyancsak fejlesztendőnek tartjuk a 

Csorna-Szany-Pápa útvonalat is. 

• Koncepció szinten kiemelten fontosnak ítéljük meg a határtérségek átjárhatóságát 

biztosító fő- és mellékutak fejlesztését, amelyek az adott területen élőknek biztosítanak 

kedvezőbb életfeltételeket.  
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012 Közl. Felügyelet Győr Győri 

Kistérség 

közigazgat

ási 

szervezet 

megyei 6.6. Turizmus • Hosszú vagy nagytávon szükségesnek ítéljük a 82. sz. Veszprém-Győr főút fejlesztését. 

Ezt indokolja az is, hogy több vizsgálat a megyeszékhelyek, régiók közötti kapcsolat 

javítását fontos célok között szerepelteti. Emellett a kisebb lakos számú Bakonyaljai 

térségek és Pannonhalma kistérség számára fontos a fejlődés, a leszakadás 

megakadályozása miatt. A fejlesztésnél elsősorban a 82. sz főút forgalmilag leginkább 

terhelt szakaszon – Győr és Pannonhalma között – a települések elkerülését tartjuk (Écs, 

Nyúl) főúti közlekedés szempontjából a legfontosabbnak. A 82. sz. főút említett 

településeinek elkerülése mellett a Győr Városon belüli nyomvonal fejlesztése indokolt, 

mivel jelenleg két szintbeli vasúti átjáró – Győr-Pápa, és a Győr-Veszprém vv. – található 

és a forgalom nagyság 12-16 000 E/nap értéket meghaladta a 2009 évi 

forgalomszámlálási adatok alapján.  

• Az M9 gyorsforgalmi út fejlesztését a IV ciklus végére Lövő településig tervezi 

megvalósítani, a terület fejlődése érdekében szükséges lenne annak továbbvezetése az M8, 

Szombathely tétségéig.  

• Fertőd – Pomogy határátkelőhely főúti bekötését, Fertőd kulturális központ 

tehermentesítését hosszú távon figyelembe kell venni. Ugyancsak fejlesztendőnek tartjuk a 

Csorna-Szany-Pápa útvonalat is. 

• Koncepció szinten kiemelten fontosnak ítéljük meg a határtérségek átjárhatóságát 

biztosító fő- és mellékutak fejlesztését, amelyek az adott területen élőknek biztosítanak 

kedvezőbb életfeltételeket.  

013 Fertőszentmiklós 

Város 

Önkormányzata  

Fertőszentmi

klós 

Sopron–

Fertődi 

kistérség 

önkormány

zat 

települési 7.1. Közlekedés a közlekedési infrastruktúra fejlesztése, ennek rendezési tervi elhatározása rögzítése 

nagyon fontos feladat, hiszen ez minden esetben javítja a lakosság életkörülményeit, 

egyúttal generálja a gazdasági fejlődést 

014 Móvári Városi 

Főépítész 

Mosonmagya

róvár 

Mosonmagya

róvári 

kistérség 

önkormány

zat 

települési 6. GAZDASÁGI 

HELYZET 

Agrárium fejlettebb szintre hozása, öntözéses magasabb szintű kertészeti tevékenységek 

meghonosítása, a növekvő lakossági igények kielégítése magas szinten, ( infrastruktúra, 

kereskedelem, szolgáltatás, államigazgatás ) 

015 Önkormányzat Fehértó Csornai 

kistérség 

önkormány

zat 

települési 6.6. Turizmus • Turizmus fejlesztés : a gyógyvízre alapozott gyógyászati és wellness turizmus, a 

természeti környezetre és földrajzi fekvésre alapozott kerékpáros és vízi turizmus, a 

meglévő infrastruktúrára alapozott gyógyászati (fogászat és szépségipar) és konferencia 

turizmus fejlesztése, szállodai férőhely bővítése 

• Közlekedési kapcsolatok fejlesztése : a településrendezési tervekben már szereplő 

elkerülő gyűrű (autópálya déli csomópont) és a belső tehermentesítő út megépítése. Az 

Országos Területrendezési Terv esedékes módosításakor kezdeményezzük ennek 

figyelembe vételét. 

• Környezetvédelem : természeti környezet megóvása, a városi folyók revitalizációja, az 

ivóvíz bázis védelme, alternatív energiaforrások használata 

• Munkahely teremtés a nem szennyező ipar fejlesztésével  

• A munkaerő bevándorlással és Pozsony agglomerációs növekedésével járó változások 

kezelése, határokon átnyúló kapcsolatok fejlesztése.  

015 Önkormányzat Fehértó Csornai 

kistérség 

önkormány

zat 

települési 7.1. Közlekedés • Turizmus fejlesztés : a gyógyvízre alapozott gyógyászati és wellness turizmus, a 

természeti környezetre és földrajzi fekvésre alapozott kerékpáros és vízi turizmus, a 

meglévő infrastruktúrára alapozott gyógyászati (fogászat és szépségipar) és konferencia 

turizmus fejlesztése, szállodai férőhely bővítése 
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• Közlekedési kapcsolatok fejlesztése : a településrendezési tervekben már szereplő 

elkerülő gyűrű (autópálya déli csomópont) és a belső tehermentesítő út megépítése. Az 

Országos Területrendezési Terv esedékes módosításakor kezdeményezzük ennek 

figyelembe vételét. 

• Környezetvédelem : természeti környezet megóvása, a városi folyók revitalizációja, az 

ivóvíz bázis védelme, alternatív energiaforrások használata 

• Munkahely teremtés a nem szennyező ipar fejlesztésével  

• A munkaerő bevándorlással és Pozsony agglomerációs növekedésével járó változások 

kezelése, határokon átnyúló kapcsolatok fejlesztése.  

015 Önkormányzat Fehértó Csornai 

kistérség 

önkormány

zat 

települési 7.2. 

Energiagazdálko

dás és 

energiaellátás 

• Turizmus fejlesztés : a gyógyvízre alapozott gyógyászati és wellness turizmus, a 

természeti környezetre és földrajzi fekvésre alapozott kerékpáros és vízi turizmus, a 

meglévő infrastruktúrára alapozott gyógyászati (fogászat és szépségipar) és konferencia 

turizmus fejlesztése, szállodai férőhely bővítése 

• Közlekedési kapcsolatok fejlesztése : a településrendezési tervekben már szereplő 

elkerülő gyűrű (autópálya déli csomópont) és a belső tehermentesítő út megépítése. Az 

Országos Területrendezési Terv esedékes módosításakor kezdeményezzük ennek 

figyelembe vételét. 

• Környezetvédelem : természeti környezet megóvása, a városi folyók revitalizációja, az 

ivóvíz bázis védelme, alternatív energiaforrások használata 

• Munkahely teremtés a nem szennyező ipar fejlesztésével  

• A munkaerő bevándorlással és Pozsony agglomerációs növekedésével járó változások 

kezelése, határokon átnyúló kapcsolatok fejlesztése.  

015 Önkormányzat Fehértó Csornai 

kistérség 

önkormány

zat 

települési 5.3. 

Foglalkoztatási 

viszonyok és 

munkaerőpiac 

• Turizmus fejlesztés : a gyógyvízre alapozott gyógyászati és wellness turizmus, a 

természeti környezetre és földrajzi fekvésre alapozott kerékpáros és vízi turizmus, a 

meglévő infrastruktúrára alapozott gyógyászati (fogászat és szépségipar) és konferencia 

turizmus fejlesztése, szállodai férőhely bővítése 

• Közlekedési kapcsolatok fejlesztése : a településrendezési tervekben már szereplő 

elkerülő gyűrű (autópálya déli csomópont) és a belső tehermentesítő út megépítése. Az 

Országos Területrendezési Terv esedékes módosításakor kezdeményezzük ennek 

figyelembe vételét. 

• Környezetvédelem : természeti környezet megóvása, a városi folyók revitalizációja, az 

ivóvíz bázis védelme, alternatív energiaforrások használata 

• Munkahely teremtés a nem szennyező ipar fejlesztésével  

• A munkaerő bevándorlással és Pozsony agglomerációs növekedésével járó változások 

kezelése, határokon átnyúló kapcsolatok fejlesztése.  

016 LÖVŐ – 

VÖLCSEJ - 

NEMESKÉR 

KÖRJEGYZŐSÉ

G - Lövő 

Lövő Sopron–

Fertődi 

kistérség 

önkormány

zat 

települési 5. TÁRSADALMI 

FOLYAMATOK 

Népességmegtartás 

Munkahelyteremtés 

Természetes és épített környezetünk védelme 

Településünk élhetővé tétele 

016 LÖVŐ – 

VÖLCSEJ - 

NEMESKÉR 

Lövő-Vöcsej Sopron–

Fertődi 

kistérség 

önkormány

zat 

települési     
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KÖRJEGYZŐSÉ

G - Vöcsej 

016 LÖVŐ – 

VÖLCSEJ - 

NEMESKÉR 

KÖRJEGYZŐSÉ

G - Nemeskér 

Lövő-

Nemeskér 

Sopron–

Fertődi 

kistérség 

önkormány

zat 

települési     

017 Kisbajcs Község 

Polgármestere 

Kisbajcs Győri 

Kistérség 

önkormány

zat 

települési     

018 Rendőrkapitánys

ág, megyei 

Győr Győri 

Kistérség 

közigazgat

ási 

szervezet 

megyei 5.1. Népesség, 

demográfiai 

folyamatok 

Megpróbálok egy hosszú távú tervet felvázolni, amit a képviselő-testület is elfogadott már, 

bár ebben a lehetetlen önkormányzati és gazdasági helyzetben ez nagyon nehéz.  

Szeretnénk Győr közelségét kihasználva egy élhető falut kiépíteni, tovább fiatalítani a 

lakosság arányár. ehhez mindenképpen szükség van a tömegközlekedés javítására, 

kerékpárút kiépítésére, építési telkek kialakítására, vállalkozók helyben való 

letelepedésére, munkahelyek biztosítására. A helyi infrastruktúrát tovább kell fejleszteni. 

018 Rendőrkapitánys

ág, megyei 

Győr Győri 

Kistérség 

közigazgat

ási 

szervezet 

megyei 7.1. Közlekedés Megpróbálok egy hosszú távú tervet felvázolni, amit a képviselő-testület is elfogadott már, 

bár ebben a lehetetlen önkormányzati és gazdasági helyzetben ez nagyon nehéz.  

Szeretnénk Győr közelségét kihasználva egy élhető falut kiépíteni, tovább fiatalítani a 

lakosság arányár. ehhez mindenképpen szükség van a tömegközlekedés javítására, 

kerékpárút kiépítésére, építési telkek kialakítására, vállalkozók helyben való 

letelepedésére, munkahelyek biztosítására. A helyi infrastruktúrát tovább kell fejleszteni. 

018 Rendőrkapitánys

ág, megyei 

Győr Győri 

Kistérség 

közigazgat

ási 

szervezet 

megyei 7. MŰSZAKI 

INFRASTRUKT

ÚRA 

Megpróbálok egy hosszú távú tervet felvázolni, amit a képviselő-testület is elfogadott már, 

bár ebben a lehetetlen önkormányzati és gazdasági helyzetben ez nagyon nehéz.  

Szeretnénk Győr közelségét kihasználva egy élhető falut kiépíteni, tovább fiatalítani a 

lakosság arányár. ehhez mindenképpen szükség van a tömegközlekedés javítására, 

kerékpárút kiépítésére, építési telkek kialakítására, vállalkozók helyben való 

letelepedésére, munkahelyek biztosítására. A helyi infrastruktúrát tovább kell fejleszteni. 

018 Rendőrkapitánys

ág, megyei 

Győr Győri 

Kistérség 

közigazgat

ási 

szervezet 

megyei 5.3. 

Foglalkoztatási 

viszonyok és 

munkaerőpiac 

Megpróbálok egy hosszú távú tervet felvázolni, amit a képviselő-testület is elfogadott már, 

bár ebben a lehetetlen önkormányzati és gazdasági helyzetben ez nagyon nehéz.  

Szeretnénk Győr közelségét kihasználva egy élhető falut kiépíteni, tovább fiatalítani a 

lakosság arányár. ehhez mindenképpen szükség van a tömegközlekedés javítására, 

kerékpárút kiépítésére, építési telkek kialakítására, vállalkozók helyben való 

letelepedésére, munkahelyek biztosítására. A helyi infrastruktúrát tovább kell fejleszteni. 

019 Munkaügyi 

Központ 

Győr Győri 

Kistérség 

közigazgat

ási 

szervezet 

megyei   A Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság hosszú távú célkitűzésekkel nem 

rendelkezik, a folyamatosan ismétlődő feladatokat tudjuk levetíteni hosszú távon. 

 

A rendelkezésünkre álló forrásokkal (személyi, gazdasági, jogi) optimálisan gazdálkodva 

a lehető legjobb szintű közbiztonság megteremtése és a hatáskörünkbe utalt feladatok 

magas színvonalon történő ellátása 

020 ? Sarród Sopron–

Fertődi 

kistérség 

  települési     

021 Mosonszolnok Mosonszolno Mosonmagya önkormány települési 6.6. Turizmus turizmus fejlesztése, alvó település jelleg megszüntetése, munkahelyteremtés 
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Község 

Polgármesterétől 

k róvári 

kistérség 

zat 

021 Mosonszolnok 

Község 

Polgármesterétől 

Mosonszolno

k 

Mosonmagya

róvári 

kistérség 

önkormány

zat 

települési 5.3. 

Foglalkoztatási 

viszonyok és 

munkaerőpiac 

turizmus fejlesztése, alvó település jelleg megszüntetése, munkahelyteremtés 

022 Magyar 

Államkincstár 

Győr Győri 

Kistérség 

közigazgat

ási 

szervezet 

megyei 5. TÁRSADALMI 

FOLYAMATOK 

Mosonszolnokon az anyagi boldogulás mellett önszerveződésen alapuló, a jól működő 

helyi intézmények és szervezetek segítségével aktív kulturális élet zajlik, mely kiterjed a 

hagyományos értékek és a települési környezet megóvására, erősíti a települési 

társadalom összetartását, ezzel megfelelő életkörülményeket biztosít a növekvő számú 

lakosságnak, és egyedi vonzerőt jelent az ide letelepedni vágyók és elsősorban a 

kerékpáros és sportturizmus terén a turisták számára.; A mosonszolnoki fejlesztési 

koncepció és program központi eleme a helyi életkörülmények javítása, elsődlegesen a 

társadalmi érintkezési lehetőségek és a települési környezet fejlesztésén keresztül 

023 Győr-Moson-

Sopron Megyei  

Önkormányzati 

Hivatal  

Kapuvár Kapuvár–

Beledi 

kistérség 

önkormány

zat 

települési 7.4. Az 

infokommunikáci

ós társadalom 

helyzete Győr-

Moson-Sopron 

megyében 

Szolgáltatásorientált, magas színvonalú feladatellátás. A teljes államháztartási rendszer 

kontrollja. Információs adatbázisként az államháztartási tervezési és elemzési feladatok 

támogatása, a kormányzati döntéshozatal megalapozása.   

024 E.ON Észak-

dunántúli 

Áramhálózati Zrt 

Győr Győri 

Kistérség 

gazdasági 

szervezet 

megyei 6.3. Gazdasági 

szervezetek 

Kapuvár – a Nyitott Kapuk Városa. A befogadó stílusú városvezetés működésének 

eredményeképpen a települést valamennyi érintett célcsoportja irányába a nyitottság, 

következésképpen az együttműködés vezérli. Ez különösen a betelepülő vállalkozások 

számának változásában, az itt lakók létszámának növekedésében és az ide érkező turisták 

számának bővülésében érhető tetten leginkább. A település nyitottsága, az újszerű, 

innovatív megközelítésekre való fogékonysága a működés valamennyi területét átfogja. A 

fenntarthatóság valamennyi követelményének figyelembe vétele pozitív hatást gyakorol a 

környezetorientált gondolkodás térnyerésében. A városmenedzsment mellett a településen 

működő vállalkozásokat, szolgáltatókat és az itt élőket is az empatikus megközelítések 

vezérlik. A település vezetését az életszínvonal fenntartása, annak növelése mellett az 

életminőséget meghatározó területek kiteljesítése vezérli. Ezt a közjóléti szolgáltatások 

fejlesztésével, elérhetőségével teszi lehetővé a város. A jövőkép elérése a település helyi 

erőforrásain, társadalmi, gazdasági, területi környezetének adottságain nyugszik. 

Kapuvár 2030-ban duális gazdasági rendszerű város. A jól működő ipari park, 

inkubátorház és innovációs központ a reálgazdaság szereplőinek nyújt korszerű működési 

környezetet és hátteret. Másrészt az egyedi helyi adottságokon nyugvó egészségturisztikai 

fejlesztéseknek köszönhetően a település elsősorban szolgáltató típusú város. Ez utóbbi 

jótékony hatást tud kiváltani a várost övező 15-20 km-es térségben is – bevonva számos 

mikrovállalkozást és magánszemélyt.  

024 E.ON Észak-

dunántúli 

Áramhálózati Zrt 

Győr Győri 

Kistérség 

gazdasági 

szervezet 

megyei 5.1. Népesség, 

demográfiai 

folyamatok 

Kapuvár – a Nyitott Kapuk Városa. A befogadó stílusú városvezetés működésének 

eredményeképpen a települést valamennyi érintett célcsoportja irányába a nyitottság, 

következésképpen az együttműködés vezérli. Ez különösen a betelepülő vállalkozások 

számának változásában, az itt lakók létszámának növekedésében és az ide érkező turisták 
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számának bővülésében érhető tetten leginkább. A település nyitottsága, az újszerű, 

innovatív megközelítésekre való fogékonysága a működés valamennyi területét átfogja. A 

fenntarthatóság valamennyi követelményének figyelembe vétele pozitív hatást gyakorol a 

környezetorientált gondolkodás térnyerésében. A városmenedzsment mellett a településen 

működő vállalkozásokat, szolgáltatókat és az itt élőket is az empatikus megközelítések 

vezérlik. A település vezetését az életszínvonal fenntartása, annak növelése mellett az 

életminőséget meghatározó területek kiteljesítése vezérli. Ezt a közjóléti szolgáltatások 

fejlesztésével, elérhetőségével teszi lehetővé a város. A jövőkép elérése a település helyi 

erőforrásain, társadalmi, gazdasági, területi környezetének adottságain nyugszik. 

Kapuvár 2030-ban duális gazdasági rendszerű város. A jól működő ipari park, 

inkubátorház és innovációs központ a reálgazdaság szereplőinek nyújt korszerű működési 

környezetet és hátteret. Másrészt az egyedi helyi adottságokon nyugvó egészségturisztikai 

fejlesztéseknek köszönhetően a település elsősorban szolgáltató típusú város. Ez utóbbi 

jótékony hatást tud kiváltani a várost övező 15-20 km-es térségben is – bevonva számos 

mikrovállalkozást és magánszemélyt.  

024 E.ON Észak-

dunántúli 

Áramhálózati Zrt 

Győr Győri 

Kistérség 

gazdasági 

szervezet 

megyei 6.6. Turizmus Kapuvár – a Nyitott Kapuk Városa. A befogadó stílusú városvezetés működésének 

eredményeképpen a települést valamennyi érintett célcsoportja irányába a nyitottság, 

következésképpen az együttműködés vezérli. Ez különösen a betelepülő vállalkozások 

számának változásában, az itt lakók létszámának növekedésében és az ide érkező turisták 

számának bővülésében érhető tetten leginkább. A település nyitottsága, az újszerű, 

innovatív megközelítésekre való fogékonysága a működés valamennyi területét átfogja. A 

fenntarthatóság valamennyi követelményének figyelembe vétele pozitív hatást gyakorol a 

környezetorientált gondolkodás térnyerésében. A városmenedzsment mellett a településen 

működő vállalkozásokat, szolgáltatókat és az itt élőket is az empatikus megközelítések 

vezérlik. A település vezetését az életszínvonal fenntartása, annak növelése mellett az 

életminőséget meghatározó területek kiteljesítése vezérli. Ezt a közjóléti szolgáltatások 

fejlesztésével, elérhetőségével teszi lehetővé a város. A jövőkép elérése a település helyi 

erőforrásain, társadalmi, gazdasági, területi környezetének adottságain nyugszik. 

Kapuvár 2030-ban duális gazdasági rendszerű város. A jól működő ipari park, 

inkubátorház és innovációs központ a reálgazdaság szereplőinek nyújt korszerű működési 

környezetet és hátteret. Másrészt az egyedi helyi adottságokon nyugvó egészségturisztikai 

fejlesztéseknek köszönhetően a település elsősorban szolgáltató típusú város. Ez utóbbi 

jótékony hatást tud kiváltani a várost övező 15-20 km-es térségben is – bevonva számos 

mikrovállalkozást és magánszemélyt.  

025 Megyei 

Turisztikai 

szakref. 

Győr Győri 

Kistérség 

gazdasági 

szervezet 

megyei 7.2. 

Energiagazdálko

dás és 

energiaellátás 

Háztartási méretű kiserőművek elterjedése. 

SMAT-Metering bevezetésével az energiafelhasználás racionalizálása. 

Elektromos közlekedés elterjedése, az ehhez szükséges infrastruktúra megteremtése. 

025 Megyei 

Turisztikai 

szakref. 

Győr Győri 

Kistérség 

gazdasági 

szervezet 

megyei 7.1. Közlekedés Háztartási méretű kiserőművek elterjedése. 

SMAT-Metering bevezetésével az energiafelhasználás racionalizálása. 

Elektromos közlekedés elterjedése, az ehhez szükséges infrastruktúra megteremtése. 

026 Nemzeti 

Földalapkezelő 

Győr Győri 

Kistérség 

közigazgat

ási 

megyei 6. GAZDASÁGI 

HELYZET 

1. Versenyképesség javítása 

2. Munkahelyteremtés 
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Szervezet  szervezet 3. Fenntarthatóság, társadalmi felelősségvállalás 

4. Hatékony érdekérvényesítés a turizmus szektorban rendelkezésre álló források 

megszerzésére 

5. Piaci kereslet által vezérelt és innováción alapuló kínálatfejlesztés és ennek megfelelő 

marketing kommunikáció 

026 Nemzeti 

Földalapkezelő 

Szervezet  

Győr Győri 

Kistérség 

közigazgat

ási 

szervezet 

megyei 5.3. 

Foglalkoztatási 

viszonyok és 

munkaerőpiac 

1. Versenyképesség javítása 

2. Munkahelyteremtés 

3. Fenntarthatóság, társadalmi felelősségvállalás 

4. Hatékony érdekérvényesítés a turizmus szektorban rendelkezésre álló források 

megszerzésére 

5. Piaci kereslet által vezérelt és innováción alapuló kínálatfejlesztés és ennek megfelelő 

marketing kommunikáció 

026 Nemzeti 

Földalapkezelő 

Szervezet  

Győr Győri 

Kistérség 

közigazgat

ási 

szervezet 

megyei 6.6. Turizmus 1. Versenyképesség javítása 

2. Munkahelyteremtés 

3. Fenntarthatóság, társadalmi felelősségvállalás 

4. Hatékony érdekérvényesítés a turizmus szektorban rendelkezésre álló források 

megszerzésére 

5. Piaci kereslet által vezérelt és innováción alapuló kínálatfejlesztés és ennek megfelelő 

marketing kommunikáció 

027 SZÁRFÖLD 

KÖZSÉG 

ÖNKORMÁNY

ZAT JEGYZŐJE 

Szárföld Kapuvár–

Beledi 

kistérség 

önkormány

zat 

települési     

027 SZÁRFÖLD 

KÖZSÉG 

ÖNKORMÁNY

ZAT JEGYZŐJE 

Babót Kapuvár–

Beledi 

kistérség 

önkormány

zat 

települési 5.1. Népesség, 

demográfiai 

folyamatok 

lakosságszám folyamatos növekedése 

- alapfokú oktatás helyi szinten történő ellátása 

- sportolási lehetőségek biztosítása fiataloknak és időseknek egyaránt 

- utak, kerékpárutak teljes kiépítettsége, bekapcsolása az országos kerepárút-hálózatokba 

- villanyvezetékek föld alá lefektetése 

- energiatakarékosság 

- vízelvezető árkok rendbetétele 

- munkahelyteremtő beruházások 

027 SZÁRFÖLD 

KÖZSÉG 

ÖNKORMÁNY

ZAT JEGYZŐJE 

Babót Kapuvár–

Beledi 

kistérség 

önkormány

zat 

települési 5.5. Nevelés-

oktatás 

lakosságszám folyamatos növekedése 

- alapfokú oktatás helyi szinten történő ellátása 

- sportolási lehetőségek biztosítása fiataloknak és időseknek egyaránt 

- utak, kerékpárutak teljes kiépítettsége, bekapcsolása az országos kerepárút-hálózatokba 

- villanyvezetékek föld alá lefektetése 

- energiatakarékosság 

- vízelvezető árkok rendbetétele 

- munkahelyteremtő beruházások 

027 SZÁRFÖLD 

KÖZSÉG 

ÖNKORMÁNY

ZAT JEGYZŐJE 

Babót Kapuvár–

Beledi 

kistérség 

önkormány

zat 

települési 7.1. Közlekedés lakosságszám folyamatos növekedése 

- alapfokú oktatás helyi szinten történő ellátása 

- sportolási lehetőségek biztosítása fiataloknak és időseknek egyaránt 

- utak, kerékpárutak teljes kiépítettsége, bekapcsolása az országos kerepárút-hálózatokba 
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- villanyvezetékek föld alá lefektetése 

- energiatakarékosság 

- vízelvezető árkok rendbetétele 

- munkahelyteremtő beruházások 

027 SZÁRFÖLD 

KÖZSÉG 

ÖNKORMÁNY

ZAT JEGYZŐJE 

Babót Kapuvár–

Beledi 

kistérség 

önkormány

zat 

települési 7.2. 

Energiagazdálko

dás és 

energiaellátás 

lakosságszám folyamatos növekedése 

- alapfokú oktatás helyi szinten történő ellátása 

- sportolási lehetőségek biztosítása fiataloknak és időseknek egyaránt 

- utak, kerékpárutak teljes kiépítettsége, bekapcsolása az országos kerepárút-hálózatokba 

- villanyvezetékek föld alá lefektetése 

- energiatakarékosság 

- vízelvezető árkok rendbetétele 

- munkahelyteremtő beruházások 

028 Önkormányzat Dunaszeg Győri 

Kistérség 

önkormány

zat 

települési 5.1. Népesség, 

demográfiai 

folyamatok 

lakosságszám folyamatos növekedése 

- alapfokú oktatás helyi szinten történő ellátása 

- sportolási lehetőségek biztosítása fiataloknak és időseknek egyaránt 

- utak, kerékpárutak teljes kiépítettsége, bekapcsolása az országos kerepárút-hálózatokba 

- villanyvezetékek föld alá lefektetése 

- energiatakarékosság 

- vízelvezető árkok rendbetétele 

- munkahelyteremtő beruházások 

028 Önkormányzat Dunaszeg Győri 

Kistérség 

önkormány

zat 

települési 5.5. Nevelés-

oktatás 

lakosságszám folyamatos növekedése 

- alapfokú oktatás helyi szinten történő ellátása 

- sportolási lehetőségek biztosítása fiataloknak és időseknek egyaránt 

- utak, kerékpárutak teljes kiépítettsége, bekapcsolása az országos kerepárút-hálózatokba 

- villanyvezetékek föld alá lefektetése 

- energiatakarékosság 

- vízelvezető árkok rendbetétele 

- munkahelyteremtő beruházások 

028 Önkormányzat Dunaszeg Győri 

Kistérség 

önkormány

zat 

települési 7.1. Közlekedés lakosságszám folyamatos növekedése 

- alapfokú oktatás helyi szinten történő ellátása 

- sportolási lehetőségek biztosítása fiataloknak és időseknek egyaránt 

- utak, kerékpárutak teljes kiépítettsége, bekapcsolása az országos kerepárút-hálózatokba 

- villanyvezetékek föld alá lefektetése 

- energiatakarékosság 

- vízelvezető árkok rendbetétele 

- munkahelyteremtő beruházások 

028 Önkormányzat Dunaszeg Győri 

Kistérség 

önkormány

zat 

települési 7.2. 

Energiagazdálko

dás és 

energiaellátás 

lakosságszám folyamatos növekedése 

- alapfokú oktatás helyi szinten történő ellátása 

- sportolási lehetőségek biztosítása fiataloknak és időseknek egyaránt 

- utak, kerékpárutak teljes kiépítettsége, bekapcsolása az országos kerepárút-hálózatokba 

- villanyvezetékek föld alá lefektetése 

- energiatakarékosság 

- vízelvezető árkok rendbetétele 
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- munkahelyteremtő beruházások 

029 Pannon Víz Győr Győri 

Kistérség 

gazdasági 

szervezet 

megyei 8. KÖRNYEZETI 

ÁLLAPOT 

1. Fenntartható környezetfejlesztés – tájgazdálkodás 

- környezetvédelem – a környezetminőség növelése 

- természetvédelem 

- tájvédelem 

- tájrehabilitáció 

 

2. Közösségfejlesztés, intézményfejlesztés, civil szféra erősítése 

- turizmuságazat fejlesztése 

- programmenedzselés 

- civil szervezetek bekapcsolása a programok megvalósításába 

 

3. Vidéki turizmus ágainak fejlesztése 

- ökoturizmus kialakítása 

- turizmusmarketing 

 

4. Kis- és középvállalkozások kapcsolása a gazdasági térhez 

- mikro-, kis- és középvállalkozások megerősítése 

- tájspecifikus termékek elterjesztése 

 

5. Környezetkímélő mezőgazdasági módok 

- biogazdálkodás elterjesztése 

- extenzív állattenyésztés, legelőgazdálkodás 

- erdőtelepítés, erdőgazdálkodás 

029 Pannon Víz Győr Győri 

Kistérség 

gazdasági 

szervezet 

megyei 5.7. Civil 

szervezetek 

Győr-Moson-

Sopron 

megyében 

1. Fenntartható környezetfejlesztés – tájgazdálkodás 

- környezetvédelem – a környezetminőség növelése 

- természetvédelem 

- tájvédelem 

- tájrehabilitáció 

 

2. Közösségfejlesztés, intézményfejlesztés, civil szféra erősítése 

- turizmuságazat fejlesztése 

- programmenedzselés 

- civil szervezetek bekapcsolása a programok megvalósításába 

 

3. Vidéki turizmus ágainak fejlesztése 

- ökoturizmus kialakítása 

- turizmusmarketing 

 

4. Kis- és középvállalkozások kapcsolása a gazdasági térhez 

- mikro-, kis- és középvállalkozások megerősítése 

- tájspecifikus termékek elterjesztése 
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5. Környezetkímélő mezőgazdasági módok 

- biogazdálkodás elterjesztése 

- extenzív állattenyésztés, legelőgazdálkodás 

- erdőtelepítés, erdőgazdálkodás 

029 Pannon Víz Győr Győri 

Kistérség 

gazdasági 

szervezet 

megyei 6.6. Turizmus 1. Fenntartható környezetfejlesztés – tájgazdálkodás 

- környezetvédelem – a környezetminőség növelése 

- természetvédelem 

- tájvédelem 

- tájrehabilitáció 

 

2. Közösségfejlesztés, intézményfejlesztés, civil szféra erősítése 

- turizmuságazat fejlesztése 

- programmenedzselés 

- civil szervezetek bekapcsolása a programok megvalósításába 

 

3. Vidéki turizmus ágainak fejlesztése 

- ökoturizmus kialakítása 

- turizmusmarketing 

 

4. Kis- és középvállalkozások kapcsolása a gazdasági térhez 

- mikro-, kis- és középvállalkozások megerősítése 

- tájspecifikus termékek elterjesztése 

 

5. Környezetkímélő mezőgazdasági módok 

- biogazdálkodás elterjesztése 

- extenzív állattenyésztés, legelőgazdálkodás 

- erdőtelepítés, erdőgazdálkodás 

029 Pannon Víz Győr Győri 

Kistérség 

gazdasági 

szervezet 

megyei 6.3. Gazdasági 

szervezetek 

1. Fenntartható környezetfejlesztés – tájgazdálkodás 

- környezetvédelem – a környezetminőség növelése 

- természetvédelem 

- tájvédelem 

- tájrehabilitáció 

 

2. Közösségfejlesztés, intézményfejlesztés, civil szféra erősítése 

- turizmuságazat fejlesztése 

- programmenedzselés 

- civil szervezetek bekapcsolása a programok megvalósításába 

 

3. Vidéki turizmus ágainak fejlesztése 

- ökoturizmus kialakítása 

- turizmusmarketing 

 

4. Kis- és középvállalkozások kapcsolása a gazdasági térhez 
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- mikro-, kis- és középvállalkozások megerősítése 

- tájspecifikus termékek elterjesztése 

 

5. Környezetkímélő mezőgazdasági módok 

- biogazdálkodás elterjesztése 

- extenzív állattenyésztés, legelőgazdálkodás 

- erdőtelepítés, erdőgazdálkodás 

030 Vitnyéd Község 

Polgármestere 

Vitnyéd Kapuvár–

Beledi 

kistérség 

önkormány

zat 

települési 7. MŰSZAKI 

INFRASTRUKT

ÚRA 

A megyében a legnagyobb víziközmű szolgáltatónak maradni, így megőrizni Társaságunk 

versenyképességét és az alacsony szolgáltatási díjakat. Társaságunk az üzemeltetésében 

lévő víziközmű rendszerek folyamatos technológiai fejlesztésével biztosítani kívánja azt a 

hatékonyságot, amivel meg tud felelni a hatósági, fogyasztói és a tulajdonosi 

elvárásoknak. 

031 Reflex Győr Győri 

Kistérség 

civil 

szervezet 

megyei 5.1. Népesség, 

demográfiai 

folyamatok 

2. Fontosnak tartom a falu lakosságszámának emelését, a rendezési tervünkben is 

szereplő új utcák nyitásával. 

Az M85-ös gyorsforgalmi út mielőbbi megépítésével csökkenhetne a községen áthaladó 

teherforgalom. 

Szükségesnek tartom a belvízelvezető árkok újra tervezését és kiépítését 

031 Reflex Győr Győri 

Kistérség 

civil 

szervezet 

megyei 7.1. Közlekedés 2. Fontosnak tartom a falu lakosságszámának emelését, a rendezési tervünkben is 

szereplő új utcák nyitásával. 

Az M85-ös gyorsforgalmi út mielőbbi megépítésével csökkenhetne a községen áthaladó 

teherforgalom. 

Szükségesnek tartom a belvízelvezető árkok újra tervezését és kiépítését 

032 Bevándorlási 

Hivatal 

Győr Győri 

Kistérség 

közigazgat

ási 

szervezet 

megyei   Önellátó, aktív közösségekből felépülő Magyarország és Európa, melyek helyi források 

(energia és anyag) felhasználásával fenntarthatóvá tette ökológiai terheléseit.  

032 (!) ÉSZAK-

DUNÁNTÚLI 

MÉH ZRT 

Győr Győri 

Kistérség 

gazdasági 

szervezet 

megyei   biztosított legyen a menedékjoghoz való hozzáférés a külföldiek számára, a jogkövető 

külföldiek számára a legkülönbözőbb tartózkodási engedélykérelmek benyújtása, azok 

meghosszabbítása, valamint Magyarországra, illetve az Európai Unióba való belépés és 

tartózkodás szabályait megsértő külföldiekkel szembeni határozott fellépés, akár a 

személyes szabadság korlátozása is. Ezen túl biztosított legyen a külhoni magyarok 

számára a honosítási, visszahonosítási, egyszerűsített honosítási kérelmek előterjesztése 

és azok gyors, határidőn belüli elbírálása, és a szükséges anyakönyvi kivonatok kiadása. 

033 Építésügyi 

hivatal 

Győr Győri 

Kistérség 

közigazgat

ási 

szervezet 

megyei 8.2. Hulladék-és 

szennyvíz 

elhelyezés, 

zajszennyezés 

Terveink között szerepel az évi kb. 5%-os mennyiségi növekedés a hulladék begyűjtése 

terén, kiemelten a színes fém, a papír és az elektronikai hulladék területén. A technológia 

fejlesztésével, korszerű válogató, feldolgozó gépek beszerzésével növelni kívánjuk a 

hulladékok feldolgozottsági fokát, az újra-hasznosíthatóság nagyobb arányát, ezzel minél 

kisebb hányad lerakóban történő elhelyezését 

034 Sopronnémeti 

Község 

Polgármetere 

Sopronnémet

i 

Csornai 

kistérség 

önkormány

zat 

települési     

035 Müller Gábor 

polgármester 

Románd Pannonhalma

i kistérség 

önkormány

zat 

települési 6.6. Turizmus Turisztikai szolgáltatásokat nyújtó kistelepülés, a jelenleginél nagyobb lakosságszámmal. 

Reális az esélye annak, hogy ebbe a szolgáltatásba 8-10 család bekapcsolódjon. 

El kell érni, hogy erre az időre zöldség vagy gyümölcs feldolgozó üzem létesüljön a 



56 
 

településen. 

035 Müller Gábor 

polgármester 

Románd Pannonhalma

i kistérség 

önkormány

zat 

települési 5.1. Népesség, 

demográfiai 

folyamatok 

Turisztikai szolgáltatásokat nyújtó kistelepülés, a jelenleginél nagyobb lakosságszámmal. 

Reális az esélye annak, hogy ebbe a szolgáltatásba 8-10 család bekapcsolódjon. 

El kell érni, hogy erre az időre zöldség vagy gyümölcs feldolgozó üzem létesüljön a 

településen. 

035 Müller Gábor 

polgármester 

Románd Pannonhalma

i kistérség 

önkormány

zat 

települési 6. GAZDASÁGI 

HELYZET 

Turisztikai szolgáltatásokat nyújtó kistelepülés, a jelenleginél nagyobb lakosságszámmal. 

Reális az esélye annak, hogy ebbe a szolgáltatásba 8-10 család bekapcsolódjon. 

El kell érni, hogy erre az időre zöldség vagy gyümölcs feldolgozó üzem létesüljön a 

településen. 

036 Kamarai 

Vállalkozói 

Fórum 

Csorna Csornai 

kistérség 

civil 

szervezet 

települési 6. GAZDASÁGI 

HELYZET 

A település gazdasági fejlesztésére komoly lehetőség van, mert az eddig működő 

vállalatok mellett további vállalkozások letelepítésére is van lehetőség, és ehhez 

telephelynek terület, épület is kínálkozik. A turizmus terén, a falu valamikori római 

örökségét meglovagolva kidolgozott tervek alapján el lehetne indulni, amennyiben 

pályázati úton alacsony önrésszel lehetne pénzforráshoz jutni. A római örökség mellett 

magánszemélyeknek mezőgazdasághoz kapcsolódó turisztikai elképzelései is vannak. 

Románd község területén régi zártkerti területeken pincefalut lehetne kialakítani a 

borvidék keretén belül. A dolog érdekessége, hogy a tervezett pincefalu a falu régi helyén 

jönne létre. Fontos célunk, hogy olyan vállalkozások is letelepedjenek Romándon, 

amelyek a helyben lakóktól vásárolnák fel a megtermelt terményeket, mert ez alternatív 

jövedelemforrást biztosítana a lakosság számára. A különböző gazdasági és turisztikai 

fejlesztéseknek úgy kellene lezajlania, hogy a falu környezetében ne okozzanak 

károsodásokat.  

036 Kamarai 

Vállalkozói 

Fórum 

Csorna Csornai 

kistérség 

civil 

szervezet 

települési 6.6. Turizmus A település gazdasági fejlesztésére komoly lehetőség van, mert az eddig működő 

vállalatok mellett további vállalkozások letelepítésére is van lehetőség, és ehhez 

telephelynek terület, épület is kínálkozik. A turizmus terén, a falu valamikori római 

örökségét meglovagolva kidolgozott tervek alapján el lehetne indulni, amennyiben 

pályázati úton alacsony önrésszel lehetne pénzforráshoz jutni. A római örökség mellett 

magánszemélyeknek mezőgazdasághoz kapcsolódó turisztikai elképzelései is vannak. 

Románd község területén régi zártkerti területeken pincefalut lehetne kialakítani a 

borvidék keretén belül. A dolog érdekessége, hogy a tervezett pincefalu a falu régi helyén 

jönne létre. Fontos célunk, hogy olyan vállalkozások is letelepedjenek Romándon, 

amelyek a helyben lakóktól vásárolnák fel a megtermelt terményeket, mert ez alternatív 

jövedelemforrást biztosítana a lakosság számára. A különböző gazdasági és turisztikai 

fejlesztéseknek úgy kellene lezajlania, hogy a falu környezetében ne okozzanak 

károsodásokat.  

037 Munkaügyi 

Központ 

Győr Győri 

Kistérség 

közigazgat

ási 

szervezet 

megyei     

038 Tét Város 

Önkormányzata 

Tét Téti 

Kistérség 

önkormány

zat 

települési     

039 somfai 

mezőgazdasági 

utak??? 

  #HIÁNYZIK   települési 5.5. Nevelés-

oktatás 

Téti Kistrésgi Gyógyítóház megfelelő színvonalú üzemeltetése; közoktatási infrastruktúra 

korszerűsítése; óvodai ellátás magasabb színvonalú biztosítása; tárgyi feltételek bővítése; 

ingatlanfelújítás; városkép fejlesztése; új művelődési központ; önálló könyvtár; szélerőmű 
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park, golfpálya 

039 somfai 

mezőgazdasági 

utak??? 

  #HIÁNYZIK   települési 7.2. 

Energiagazdálko

dás és 

energiaellátás 

Téti Kistrésgi Gyógyítóház megfelelő színvonalú üzemeltetése; közoktatási infrastruktúra 

korszerűsítése; óvodai ellátás magasabb színvonalú biztosítása; tárgyi feltételek bővítése; 

ingatlanfelújítás; városkép fejlesztése; új művelődési központ; önálló könyvtár; szélerőmű 

park, golfpálya 

041 ? Ágfalva Sopron–

Fertődi 

kistérség 

  települési     

042 NAV Győr Győri 

Kistérség 

közigazgat

ási 

szervezet 

megyei 7. MŰSZAKI 

INFRASTRUKT

ÚRA 

1. Lakosság életminőségének javítása 

- infrastruktúra fejlesztése 

- zöldterületek ápolása 

 

2. Turizmus fejlesztése 

 

3. Alapfokú oktatás, óvoda megtartása és fenntartása 

042 NAV Győr Győri 

Kistérség 

közigazgat

ási 

szervezet 

megyei 5.5. Nevelés-

oktatás 

1. Lakosság életminőségének javítása 

- infrastruktúra fejlesztése 

- zöldterületek ápolása 

 

2. Turizmus fejlesztése 

 

3. Alapfokú oktatás, óvoda megtartása és fenntartása 

042 NAV Győr Győri 

Kistérség 

közigazgat

ási 

szervezet 

megyei 6.6. Turizmus 1. Lakosság életminőségének javítása 

- infrastruktúra fejlesztése 

- zöldterületek ápolása 

 

2. Turizmus fejlesztése 

 

3. Alapfokú oktatás, óvoda megtartása és fenntartása 

043 ? Bogyoszló Csornai 

kistérség 

  települési     

044 Soproni Vízmű Sopron Sopron–

Fertődi 

kistérség 

gazdasági 

szervezet 

kistérségi 5.3. 

Foglalkoztatási 

viszonyok és 

munkaerőpiac 

  óvoda fenntartása 

- önellátó falu megszervezése 

- fiatalság megtartása 

- építési telkek kialakítása 

- falusi turizmus fellendítése 

- szennyvíz elvezetés és tisztítás megvalósítása 

- energia hatékonysági programok bevezetése 

- munkahely teremtő lehetőségek megragadása 

044 Soproni Vízmű Sopron Sopron–

Fertődi 

kistérség 

gazdasági 

szervezet 

kistérségi 5.5. Nevelés-

oktatás 

  óvoda fenntartása 

- önellátó falu megszervezése 

- fiatalság megtartása 

- építési telkek kialakítása 
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- falusi turizmus fellendítése 

- szennyvíz elvezetés és tisztítás megvalósítása 

- energia hatékonysági programok bevezetése 

- munkahely teremtő lehetőségek megragadása 

044 Soproni Vízmű Sopron Sopron–

Fertődi 

kistérség 

gazdasági 

szervezet 

kistérségi 6.6. Turizmus   óvoda fenntartása 

- önellátó falu megszervezése 

- fiatalság megtartása 

- építési telkek kialakítása 

- falusi turizmus fellendítése 

- szennyvíz elvezetés és tisztítás megvalósítása 

- energia hatékonysági programok bevezetése 

- munkahely teremtő lehetőségek megragadása 

044 Soproni Vízmű Sopron Sopron–

Fertődi 

kistérség 

gazdasági 

szervezet 

kistérségi 7. MŰSZAKI 

INFRASTRUKT

ÚRA 

  óvoda fenntartása 

- önellátó falu megszervezése 

- fiatalság megtartása 

- építési telkek kialakítása 

- falusi turizmus fellendítése 

- szennyvíz elvezetés és tisztítás megvalósítása 

- energia hatékonysági programok bevezetése 

- munkahely teremtő lehetőségek megragadása 

045 ? Dunasziget Mosonmagya

róvári 

kistérség 

  települési 8.2. Hulladék-és 

szennyvíz 

elhelyezés, 

zajszennyezés 

biztonságos ivóvíz szolgáltatás - csapból kifolyó víz minőségében való bizalom megőrzése  

- a településeken keletkező  teljes szennyvízelvezetés és az elvezetett szennyvizek tisztítása  

- a csapadékvizek szennyvízrendszerbe való bejutásának megakadályozása, a 

csapadékvizek külön rendszeren való elvezetése  

- a jóléti szolgáltatásként nyújtott fürdőszolgáltatás megőrzése és folyamatos fejlesztése  

- Fertő-tavi vizitelep fejlesztése  

 

A fenti célokhoz szükséges kapacitások feltárása, bővítése és hosszútávú biztosítása a 

meglévő rendszerek folyamatos karbantartásával és tervszerű fejlesztésével. 

046 ? Nyalka Pannonhalma

i kistérség 

  települési 8. KÖRNYEZETI 

ÁLLAPOT 

Dunasziget olyan település legyen, mely erőforrásaival ésszerűen gazdálkodik úgy, hogy a 

település élhetőségének biztosítása mellet elsődleges cél a fenntartható fejlesztések 

megvalósítása, és a víz, ill. a természeti környezet elemeinek, a hagyományos táj- és 

településszerkezetnek, mint Dunasziget alapvető tőkéjének megóvása mellett annak 

hasznosítása, de nem kihasználása. 

047  -    #HIÁNYZIK     5.1. Népesség, 

demográfiai 

folyamatok 

gyarapodó népesség a szuburbanizáció hatására (életminőség javítása) 

- térségi közlekedés feltételeinek javítása Győr és Pannonhalma irányába (útfelújítások, 

tömegközlekedés megteremtése Pannonhalma irányába) 

- jó közbiztonság (pannonhalmi rendőrőrs megerősítése, körzeti megbízott jó működése 

helyi lakossal) 

- településen belüli biztonságos gyalogosközlekedés feltételeinek megteremtése, javítása 

(biztonságos járda szakaszok kiépítése, felújítása a közutak átkelési szakaszai mentén) 

- csapadékvíz elvezető rendszerek hatékonyságának javítása (csap.víz elvezető rendszer 

felújítása, új elvezető árkok kialakítása) 
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- középületek energiahatékonyságának javítása (épület felújítás, korszerűsítés, 

napelemekkel áramtermelés, helyben fellelhető fűtőanyag felhasználása (fa, faapríték) 

munkahelyteremtéssel) 

- ápolt zöldterületek (ennek személyi és tárgyi feltételeinek megteremtése) 

- szabadidő hasznos eltöltéséhez szükséges terek biztosítása (kül- és beltéri közösségi 

terek fejlesztése, létrehozása sport és kulturális területen) 

- kötelező feladatellátáshoz tartozó épületek pl. kegyeleti helyek újjáépítése, felújítása 

- helyi védelmi egységek (polgárvédelmi egységek, önkéntes tűzoltóság, polgárőrség) 

feltételrendszerének javítása  

(épületek, eszközök, képzések) 

047  -    #HIÁNYZIK     7.1. Közlekedés gyarapodó népesség a szuburbanizáció hatására (életminőség javítása) 

- térségi közlekedés feltételeinek javítása Győr és Pannonhalma irányába (útfelújítások, 

tömegközlekedés megteremtése Pannonhalma irányába) 

- jó közbiztonság (pannonhalmi rendőrőrs megerősítése, körzeti megbízott jó működése 

helyi lakossal) 

- településen belüli biztonságos gyalogosközlekedés feltételeinek megteremtése, javítása 

(biztonságos járda szakaszok kiépítése, felújítása a közutak átkelési szakaszai mentén) 

- csapadékvíz elvezető rendszerek hatékonyságának javítása (csap.víz elvezető rendszer 

felújítása, új elvezető árkok kialakítása) 

- középületek energiahatékonyságának javítása (épület felújítás, korszerűsítés, 

napelemekkel áramtermelés, helyben fellelhető fűtőanyag felhasználása (fa, faapríték) 

munkahelyteremtéssel) 

- ápolt zöldterületek (ennek személyi és tárgyi feltételeinek megteremtése) 

- szabadidő hasznos eltöltéséhez szükséges terek biztosítása (kül- és beltéri közösségi 

terek fejlesztése, létrehozása sport és kulturális területen) 

- kötelező feladatellátáshoz tartozó épületek pl. kegyeleti helyek újjáépítése, felújítása 

- helyi védelmi egységek (polgárvédelmi egységek, önkéntes tűzoltóság, polgárőrség) 

feltételrendszerének javítása  

(épületek, eszközök, képzések) 

047  -    #HIÁNYZIK     7.2. 

Energiagazdálko

dás és 

energiaellátás 

gyarapodó népesség a szuburbanizáció hatására (életminőség javítása) 

- térségi közlekedés feltételeinek javítása Győr és Pannonhalma irányába (útfelújítások, 

tömegközlekedés megteremtése Pannonhalma irányába) 

- jó közbiztonság (pannonhalmi rendőrőrs megerősítése, körzeti megbízott jó működése 

helyi lakossal) 

- településen belüli biztonságos gyalogosközlekedés feltételeinek megteremtése, javítása 

(biztonságos járda szakaszok kiépítése, felújítása a közutak átkelési szakaszai mentén) 

- csapadékvíz elvezető rendszerek hatékonyságának javítása (csap.víz elvezető rendszer 

felújítása, új elvezető árkok kialakítása) 

- középületek energiahatékonyságának javítása (épület felújítás, korszerűsítés, 

napelemekkel áramtermelés, helyben fellelhető fűtőanyag felhasználása (fa, faapríték) 

munkahelyteremtéssel) 

- ápolt zöldterületek (ennek személyi és tárgyi feltételeinek megteremtése) 

- szabadidő hasznos eltöltéséhez szükséges terek biztosítása (kül- és beltéri közösségi 
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terek fejlesztése, létrehozása sport és kulturális területen) 

- kötelező feladatellátáshoz tartozó épületek pl. kegyeleti helyek újjáépítése, felújítása 

- helyi védelmi egységek (polgárvédelmi egységek, önkéntes tűzoltóság, polgárőrség) 

feltételrendszerének javítása  

(épületek, eszközök, képzések) 

048 ? Mosonudvar Mosonmagya

róvári 

kistérség 

  települési     

049 Önkormányzat 

Acsalag  

Acsalag Csornai 

kistérség 

önkormány

zat 

települési 8. KÖRNYEZETI 

ÁLLAPOT 

A mosonudvari fejlesztési koncepció és program központi eleme a helyi életkörülmények 

javítása, elsődlegesen a társadalmi érintkezési lehetőségek és a települési környezet 

fejlesztésén keresztül. 

050 Csornai 

Többcélú 

Kistérségi 

Társulás 

Csorna Csornai 

kistérség 

civil 

szervezet 

kistérségi 8.2. Hulladék-és 

szennyvíz 

elhelyezés, 

zajszennyezés 

Szennyvizcsatorna-hálózat kiépítése, belterületi árokon és külterületi utak rendbetétele, 

óvoda újranyitása. 

050 Csornai 

Többcélú 

Kistérségi 

Társulás 

Csorna Csornai 

kistérség 

civil 

szervezet 

kistérségi 7.1. Közlekedés Szennyvizcsatorna-hálózat kiépítése, belterületi árokon és külterületi utak rendbetétele, 

óvoda újranyitása. 

050 Csornai 

Többcélú 

Kistérségi 

Társulás 

Csorna Csornai 

kistérség 

civil 

szervezet 

kistérségi 5.5. Nevelés-

oktatás 

Szennyvizcsatorna-hálózat kiépítése, belterületi árokon és külterületi utak rendbetétele, 

óvoda újranyitása. 

051 ? Rábapordány Csornai 

kistérség 

  települési 6.6. Turizmus A kistérség jövőképét meghatározni egységben gondolkodva, összefogással lehetséges. 

Tekintettel arra, hogy a Kistérségi Társulás, mint jogi forma, vélhetően megszűnik, a 

jövőkép felállítását a kistérség településeinek együttműködési szándéka és hajlandósága, 

a koordináció jellege nagyban befolyásolja.  

Cél lehet egy olyan vendégbarát, belső és külső turizmusra épülő kistérség kialakítása, 

ahol a meglévő természeti és kulturális értékek, a még élő hagyományok tiszteletén 

alapuló családbarát falusi-, öko-, lovas-, vízi- és gyógyturisztikai termékek, szolgáltatások 

érhetőek el.  

Ennek feltétele a turizmusba bevonni kívánt vállalkozók számának növekedése, a hozzá 

kapcsolódó humán erőforrás fejlesztése.  

A térség megközelíthetőségét biztosítandó, a már meglévő infrastruktúra fejlesztése, 

illetőleg a Csornát elkerülő út megépítésével a „vidéki” jelleg biztosítása. 

Nagy hangsúlyt kell helyezni a környezetvédelemre, a természeti értékek megőrzésére. 

Ahhoz, hogy ez a jövőkép sikeresen megvalósulhasson, kiemelten fontos a térségek, 

kistérségek és települések közötti összefogás, a térségi együttműködés fejlesztése, a 

Rábaköz mint tájegység szerves egészként való kezelése. Ehhez mindenképpen szükséges 

az önkormányzatok, a különböző szakterületek szakmai szervezetei és a vállalkozók 

mellett a civil szektor bevonása, partnersége is.  

051 ? Rábapordány Csornai 

kistérség 

  települési 8. KÖRNYEZETI 

ÁLLAPOT 

A kistérség jövőképét meghatározni egységben gondolkodva, összefogással lehetséges. 

Tekintettel arra, hogy a Kistérségi Társulás, mint jogi forma, vélhetően megszűnik, a 
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jövőkép felállítását a kistérség településeinek együttműködési szándéka és hajlandósága, 

a koordináció jellege nagyban befolyásolja.  

Cél lehet egy olyan vendégbarát, belső és külső turizmusra épülő kistérség kialakítása, 

ahol a meglévő természeti és kulturális értékek, a még élő hagyományok tiszteletén 

alapuló családbarát falusi-, öko-, lovas-, vízi- és gyógyturisztikai termékek, szolgáltatások 

érhetőek el.  

Ennek feltétele a turizmusba bevonni kívánt vállalkozók számának növekedése, a hozzá 

kapcsolódó humán erőforrás fejlesztése.  

A térség megközelíthetőségét biztosítandó, a már meglévő infrastruktúra fejlesztése, 

illetőleg a Csornát elkerülő út megépítésével a „vidéki” jelleg biztosítása. 

Nagy hangsúlyt kell helyezni a környezetvédelemre, a természeti értékek megőrzésére. 

Ahhoz, hogy ez a jövőkép sikeresen megvalósulhasson, kiemelten fontos a térségek, 

kistérségek és települések közötti összefogás, a térségi együttműködés fejlesztése, a 

Rábaköz mint tájegység szerves egészként való kezelése. Ehhez mindenképpen szükséges 

az önkormányzatok, a különböző szakterületek szakmai szervezetei és a vállalkozók 

mellett a civil szektor bevonása, partnersége is.  

051 ? Rábapordány Csornai 

kistérség 

  települési 7.1. Közlekedés A kistérség jövőképét meghatározni egységben gondolkodva, összefogással lehetséges. 

Tekintettel arra, hogy a Kistérségi Társulás, mint jogi forma, vélhetően megszűnik, a 

jövőkép felállítását a kistérség településeinek együttműködési szándéka és hajlandósága, 

a koordináció jellege nagyban befolyásolja.  

Cél lehet egy olyan vendégbarát, belső és külső turizmusra épülő kistérség kialakítása, 

ahol a meglévő természeti és kulturális értékek, a még élő hagyományok tiszteletén 

alapuló családbarát falusi-, öko-, lovas-, vízi- és gyógyturisztikai termékek, szolgáltatások 

érhetőek el.  

Ennek feltétele a turizmusba bevonni kívánt vállalkozók számának növekedése, a hozzá 

kapcsolódó humán erőforrás fejlesztése.  

A térség megközelíthetőségét biztosítandó, a már meglévő infrastruktúra fejlesztése, 

illetőleg a Csornát elkerülő út megépítésével a „vidéki” jelleg biztosítása. 

Nagy hangsúlyt kell helyezni a környezetvédelemre, a természeti értékek megőrzésére. 

Ahhoz, hogy ez a jövőkép sikeresen megvalósulhasson, kiemelten fontos a térségek, 

kistérségek és települések közötti összefogás, a térségi együttműködés fejlesztése, a 

Rábaköz mint tájegység szerves egészként való kezelése. Ehhez mindenképpen szükséges 

az önkormányzatok, a különböző szakterületek szakmai szervezetei és a vállalkozók 

mellett a civil szektor bevonása, partnersége is.  

052 ? Répceszemer

e 

Sopron–

Fertődi 

kistérség 

  települési 5.1. Népesség, 

demográfiai 

folyamatok 

Növekszik a lakosságszám a térségben kialakított munkahelyeknek köszönhetően.” 

Településrendezési tervben szereplő új utcák és építési telkek kialakítása 

052 ? Répceszemer

e 

Sopron–

Fertődi 

kistérség 

  települési 5.3. 

Foglalkoztatási 

viszonyok és 

munkaerőpiac 

Növekszik a lakosságszám a térségben kialakított munkahelyeknek köszönhetően.” 

Településrendezési tervben szereplő új utcák és építési telkek kialakítása 

052 ? Répceszemer

e 

Sopron–

Fertődi 

  települési 7.3. 

Lakáskörülménye

Növekszik a lakosságszám a térségben kialakított munkahelyeknek köszönhetően.” 

Településrendezési tervben szereplő új utcák és építési telkek kialakítása 
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kistérség k, 

közműellátottság 

053 Megyei 

Pedagógiai 

Intézet 

Győr Győri 

Kistérség 

közigazgat

ási 

szervezet 

megyei 5.1. Népesség, 

demográfiai 

folyamatok 

Répceszemere község váljék a lakosság és a befektetők számára vonzó, együttműködésre 

nyitott, természeti és kulturális értékeit megőrző, felelevenítő és használó településsé. Az 

állami támogatásoktól függetlenül tudja fenntartani az intézményeket, és a község 

működtetését, fejlesztését. 

Olyan színvonalú épített és kulturális környezetet akarunk kialakítani (a lakosság és a 

civil szervezetek segítségével), amely a települést vonzóvá teszi az itt élők és környékbeliek 

számára. Ezzel kívánjuk növelni a község népesség megtartó és vonzó erejét 

053 Megyei 

Pedagógiai 

Intézet 

Győr Győri 

Kistérség 

közigazgat

ási 

szervezet 

megyei 4.1. Földrajzi 

elhelyezkedés 

Répceszemere község váljék a lakosság és a befektetők számára vonzó, együttműködésre 

nyitott, természeti és kulturális értékeit megőrző, felelevenítő és használó településsé. Az 

állami támogatásoktól függetlenül tudja fenntartani az intézményeket, és a község 

működtetését, fejlesztését. 

Olyan színvonalú épített és kulturális környezetet akarunk kialakítani (a lakosság és a 

civil szervezetek segítségével), amely a települést vonzóvá teszi az itt élők és környékbeliek 

számára. Ezzel kívánjuk növelni a község népesség megtartó és vonzó erejét 

053 Megyei 

Pedagógiai 

Intézet 

Győr Győri 

Kistérség 

közigazgat

ási 

szervezet 

megyei 5.7. Civil 

szervezetek 

Győr-Moson-

Sopron 

megyében 

Répceszemere község váljék a lakosság és a befektetők számára vonzó, együttműködésre 

nyitott, természeti és kulturális értékeit megőrző, felelevenítő és használó településsé. Az 

állami támogatásoktól függetlenül tudja fenntartani az intézményeket, és a község 

működtetését, fejlesztését. 

Olyan színvonalú épített és kulturális környezetet akarunk kialakítani (a lakosság és a 

civil szervezetek segítségével), amely a települést vonzóvá teszi az itt élők és környékbeliek 

számára. Ezzel kívánjuk növelni a község népesség megtartó és vonzó erejét 

054 Megyei Ker. és 

Ip. Kamara 

Győr Győri 

Kistérség 

civil 

szervezet 

megyei 5.5. Nevelés-

oktatás 

A pedagógus továbbképzések tervszerű koordinálása, szervezése, lebonyolítása és 

minőségének biztosítása, nyomon követése. Tantárgygondozás teljes körű kiépítése, 

működtetése. Tehetséggondozó tanulmányi és sportversenyek szervezése, lebonyolítás 

hátterének megteremtése. Oktatást érintő információk összegyűjtése, eljuttatása a 

célszerveknek, célszemélyeknek. Tanügy-igazgatási ismeretek, feladatok hatékony 

támogatása. 

055 Kunsziget 

Község 

Önkormányzata 

Kunsziget Győri 

Kistérség 

önkormány

zat 

települési 5.5. Nevelés-

oktatás 

1. Képzés szakképzés az ipar igényeinek megfelelően 

2. Munkaerő vonzás, letelepedés támogatása 

3. KKV szektor erősítése fejlesztése 

4. Infrastruktúra fejlesztése - Ipari Parkok, úthálózat, vasút 

5. Zöld energia lehetőségeinek kihasználása 

055 Kunsziget 

Község 

Önkormányzata 

Kunsziget Győri 

Kistérség 

önkormány

zat 

települési 5.3. 

Foglalkoztatási 

viszonyok és 

munkaerőpiac 

1. Képzés szakképzés az ipar igényeinek megfelelően 

2. Munkaerő vonzás, letelepedés támogatása 

3. KKV szektor erősítése fejlesztése 

4. Infrastruktúra fejlesztése - Ipari Parkok, úthálózat, vasút 

5. Zöld energia lehetőségeinek kihasználása 

055 Kunsziget 

Község 

Önkormányzata 

Kunsziget Győri 

Kistérség 

önkormány

zat 

települési 6.3. Gazdasági 

szervezetek 

1. Képzés szakképzés az ipar igényeinek megfelelően 

2. Munkaerő vonzás, letelepedés támogatása 

3. KKV szektor erősítése fejlesztése 

4. Infrastruktúra fejlesztése - Ipari Parkok, úthálózat, vasút 



63 
 

5. Zöld energia lehetőségeinek kihasználása 

055 Kunsziget 

Község 

Önkormányzata 

Kunsziget Győri 

Kistérség 

önkormány

zat 

települési 7.1. Közlekedés 1. Képzés szakképzés az ipar igényeinek megfelelően 

2. Munkaerő vonzás, letelepedés támogatása 

3. KKV szektor erősítése fejlesztése 

4. Infrastruktúra fejlesztése - Ipari Parkok, úthálózat, vasút 

5. Zöld energia lehetőségeinek kihasználása 

056 ? Potyond Csornai 

kistérség 

  települési 5. TÁRSADALMI 

FOLYAMATOK 

Munkahelyteremtés 

- meglévők megtartása, és folyamatos bővítése  

 

Alapfokú oktatás biztosítása: 

- két tannyelvű iskola és művészeti oktatás 

- óvodai ellátás – új óvoda építés 

- családi napközi  - új családi napközi kialakítás 

   - bölcsőde 

Infrastruktúrafejlesztés: 

- úthálózat – 14101. számú közút további felújítása 

- kerékpárút: Kunsziget – Öttevény – Mosonszentmiklós 

- gyalogos átkelőhelyek kiépítése 

- bel- és külterületi községi utak felújítása 

- csapadékvíz elvezetés biztosítása 

- alternatív energiahasznosítás: szél 

  víz 

  termálkincs 

- szennyvíztisztító telep bővítés 

 

 

 

Turisztikai fejlesztések: 

- Mosoni-Duna: kikötő építés, strand kialakítás 

- Bányatavak: csónakázó tó 

- Termálfalu megvalósítás 

- Alkotótábor megvalósítás 

- Római őrtorony világörökség részévé váljon. 

 

Épített örökség: 

- Római Katolikus Templom és Plébánia belső felújítása 

- közterületek felújítása 

 

Jövő-ház építés. 

056 ? Potyond Csornai 

kistérség 

  települési 6.6. Turizmus Munkahelyteremtés 

- meglévők megtartása, és folyamatos bővítése  

 

Alapfokú oktatás biztosítása: 
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- két tannyelvű iskola és művészeti oktatás 

- óvodai ellátás – új óvoda építés 

- családi napközi  - új családi napközi kialakítás 

   - bölcsőde 

Infrastruktúrafejlesztés: 

- úthálózat – 14101. számú közút további felújítása 

- kerékpárút: Kunsziget – Öttevény – Mosonszentmiklós 

- gyalogos átkelőhelyek kiépítése 

- bel- és külterületi községi utak felújítása 

- csapadékvíz elvezetés biztosítása 

- alternatív energiahasznosítás: szél 

  víz 

  termálkincs 

- szennyvíztisztító telep bővítés 

 

 

 

Turisztikai fejlesztések: 

- Mosoni-Duna: kikötő építés, strand kialakítás 

- Bányatavak: csónakázó tó 

- Termálfalu megvalósítás 

- Alkotótábor megvalósítás 

- Római őrtorony világörökség részévé váljon. 

 

Épített örökség: 

- Római Katolikus Templom és Plébánia belső felújítása 

- közterületek felújítása 

 

Jövő-ház építés. 

056 ? Potyond Csornai 

kistérség 

  települési 7.1. Közlekedés Munkahelyteremtés 

- meglévők megtartása, és folyamatos bővítése  

 

Alapfokú oktatás biztosítása: 

- két tannyelvű iskola és művészeti oktatás 

- óvodai ellátás – új óvoda építés 

- családi napközi  - új családi napközi kialakítás 

   - bölcsőde 

Infrastruktúrafejlesztés: 

- úthálózat – 14101. számú közút további felújítása 

- kerékpárút: Kunsziget – Öttevény – Mosonszentmiklós 

- gyalogos átkelőhelyek kiépítése 

- bel- és külterületi községi utak felújítása 

- csapadékvíz elvezetés biztosítása 
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- alternatív energiahasznosítás: szél 

  víz 

  termálkincs 

- szennyvíztisztító telep bővítés 

 

 

 

Turisztikai fejlesztések: 

- Mosoni-Duna: kikötő építés, strand kialakítás 

- Bányatavak: csónakázó tó 

- Termálfalu megvalósítás 

- Alkotótábor megvalósítás 

- Római őrtorony világörökség részévé váljon. 

 

Épített örökség: 

- Római Katolikus Templom és Plébánia belső felújítása 

- közterületek felújítása 

 

Jövő-ház építés. 

056 ? Potyond Csornai 

kistérség 

  települési 8. KÖRNYEZETI 

ÁLLAPOT 

Munkahelyteremtés 

- meglévők megtartása, és folyamatos bővítése  

 

Alapfokú oktatás biztosítása: 

- két tannyelvű iskola és művészeti oktatás 

- óvodai ellátás – új óvoda építés 

- családi napközi  - új családi napközi kialakítás 

   - bölcsőde 

Infrastruktúrafejlesztés: 

- úthálózat – 14101. számú közút további felújítása 

- kerékpárút: Kunsziget – Öttevény – Mosonszentmiklós 

- gyalogos átkelőhelyek kiépítése 

- bel- és külterületi községi utak felújítása 

- csapadékvíz elvezetés biztosítása 

- alternatív energiahasznosítás: szél 

  víz 

  termálkincs 

- szennyvíztisztító telep bővítés 

 

 

 

Turisztikai fejlesztések: 

- Mosoni-Duna: kikötő építés, strand kialakítás 

- Bányatavak: csónakázó tó 
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- Termálfalu megvalósítás 

- Alkotótábor megvalósítás 

- Római őrtorony világörökség részévé váljon. 

 

Épített örökség: 

- Római Katolikus Templom és Plébánia belső felújítása 

- közterületek felújítása 

 

Jövő-ház építés. 

057 NYME Sopron Sopron–

Fertődi 

kistérség 

közigazgat

ási 

szervezet 

megyei 5.1. Népesség, 

demográfiai 

folyamatok 

fiatalság megtartása 

- építési telkek kialakítása 

- falusi turizmus fellendítése 

- szennyvíz elvezetés és tisztítás megvalósítása 

- energia hatékonysági programok bevezetése 

- Munkahely teremtő lehetőségek megragadása 

057 NYME Sopron Sopron–

Fertődi 

kistérség 

közigazgat

ási 

szervezet 

megyei 8.2. Hulladék-és 

szennyvíz 

elhelyezés, 

zajszennyezés 

fiatalság megtartása 

- építési telkek kialakítása 

- falusi turizmus fellendítése 

- szennyvíz elvezetés és tisztítás megvalósítása 

- energia hatékonysági programok bevezetése 

- Munkahely teremtő lehetőségek megragadása 

057 NYME Sopron Sopron–

Fertődi 

kistérség 

közigazgat

ási 

szervezet 

megyei 6.6. Turizmus fiatalság megtartása 

- építési telkek kialakítása 

- falusi turizmus fellendítése 

- szennyvíz elvezetés és tisztítás megvalósítása 

- energia hatékonysági programok bevezetése 

- Munkahely teremtő lehetőségek megragadása 

057 NYME Sopron Sopron–

Fertődi 

kistérség 

közigazgat

ási 

szervezet 

megyei 7. MŰSZAKI 

INFRASTRUKT

ÚRA 

fiatalság megtartása 

- építési telkek kialakítása 

- falusi turizmus fellendítése 

- szennyvíz elvezetés és tisztítás megvalósítása 

- energia hatékonysági programok bevezetése 

- Munkahely teremtő lehetőségek megragadása 

058 ? Kimle Mosonmagya

róvári 

kistérség 

  települési 5.5. Nevelés-

oktatás 

A Nyugat-magyarországi Egyetem megőrzi szervezeti önállóságát. Tradicionálisan magas 

színvonalú, unikális képzései, kutatási-fejlesztési és innovációs tevékenysége révén 

országosan és nemzetközi szinten elismert egyetemként működik. A régió szellemi 

központjaként, összhangban képzési és kutatási portfoliójával, vezető szerepet tölt be a 

képzés több területén, ösztönzi és irányítja a térség kutatási tevékenységét, magas 

színvonalú tudományos szolgáltatást nyújt. A felsőoktatási együttműködési zónán belül, 

komparatív előnyök alapján, kezdeményez és támogat minden együttműködést. Kutatókari 

címek elnyerésén keresztül hosszú távon kutatóegyetem minősítést szerez. 

058 ? Kimle Mosonmagya

róvári 

  települési 6.5. Kutatás-

fejlesztés 

A Nyugat-magyarországi Egyetem megőrzi szervezeti önállóságát. Tradicionálisan magas 

színvonalú, unikális képzései, kutatási-fejlesztési és innovációs tevékenysége révén 
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kistérség országosan és nemzetközi szinten elismert egyetemként működik. A régió szellemi 

központjaként, összhangban képzési és kutatási portfoliójával, vezető szerepet tölt be a 

képzés több területén, ösztönzi és irányítja a térség kutatási tevékenységét, magas 

színvonalú tudományos szolgáltatást nyújt. A felsőoktatási együttműködési zónán belül, 

komparatív előnyök alapján, kezdeményez és támogat minden együttműködést. Kutatókari 

címek elnyerésén keresztül hosszú távon kutatóegyetem minősítést szerez. 

059 ? Tényő Téti 

Kistérség 

  települési 5.3. 

Foglalkoztatási 

viszonyok és 

munkaerőpiac 

Megfelelő szolgáltatásokat nyújtó lakókörnyezet, 

- elegendő munkahely helyben, 

- 8 osztályos korszerű iskola, 

- pezsgő kulturális élet, hagyományőrzés, 

- kapcsolat a szomszédos településekkel, 

- nyáron élénk turizmus 

- kiépített kerékpárút hálózat 

059 ? Tényő Téti 

Kistérség 

  települési 5.5. Nevelés-

oktatás 

Megfelelő szolgáltatásokat nyújtó lakókörnyezet, 

- elegendő munkahely helyben, 

- 8 osztályos korszerű iskola, 

- pezsgő kulturális élet, hagyományőrzés, 

- kapcsolat a szomszédos településekkel, 

- nyáron élénk turizmus 

- kiépített kerékpárút hálózat 

059 ? Tényő Téti 

Kistérség 

  települési 6.6. Turizmus Megfelelő szolgáltatásokat nyújtó lakókörnyezet, 

- elegendő munkahely helyben, 

- 8 osztályos korszerű iskola, 

- pezsgő kulturális élet, hagyományőrzés, 

- kapcsolat a szomszédos településekkel, 

- nyáron élénk turizmus 

- kiépített kerékpárút hálózat 

059 ? Tényő Téti 

Kistérség 

  települési 7.1. Közlekedés Megfelelő szolgáltatásokat nyújtó lakókörnyezet, 

- elegendő munkahely helyben, 

- 8 osztályos korszerű iskola, 

- pezsgő kulturális élet, hagyományőrzés, 

- kapcsolat a szomszédos településekkel, 

- nyáron élénk turizmus 

- kiépített kerékpárút hálózat 

060 ? Sopronköves

d 

Sopron–

Fertődi 

kistérség 

  települési 5.1. Népesség, 

demográfiai 

folyamatok 

A jövőbeni célunk a falu önállóságának, az  intézmények fejlődésének biztosítása, a 

lakosság számának 2000 fő feletti elérése. A Győr – Tényő közötti közút felújítása, 

szélesítése az egyre nagyobb kamionos forgalom miatt.  

Kerékpárút kiépítése Győr – Tényő és a szomszédos települések között.  

Szeretnénk az ifjúsági és gyermektábort működtetni, erdei tanösvény kialakításával. 

A falusi turizmus fejlesztése, borturizmus, vendéglátás. 

A község úthálózatának  felújítása  

060 ? Sopronköves

d 

Sopron–

Fertődi 

  települési 7.1. Közlekedés A jövőbeni célunk a falu önállóságának, az  intézmények fejlődésének biztosítása, a 

lakosság számának 2000 fő feletti elérése. A Győr – Tényő közötti közút felújítása, 
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kistérség szélesítése az egyre nagyobb kamionos forgalom miatt.  

Kerékpárút kiépítése Győr – Tényő és a szomszédos települések között.  

Szeretnénk az ifjúsági és gyermektábort működtetni, erdei tanösvény kialakításával. 

A falusi turizmus fejlesztése, borturizmus, vendéglátás. 

A község úthálózatának  felújítása  

060 ? Sopronköves

d 

Sopron–

Fertődi 

kistérség 

  települési 6.6. Turizmus A jövőbeni célunk a falu önállóságának, az  intézmények fejlődésének biztosítása, a 

lakosság számának 2000 fő feletti elérése. A Győr – Tényő közötti közút felújítása, 

szélesítése az egyre nagyobb kamionos forgalom miatt.  

Kerékpárút kiépítése Győr – Tényő és a szomszédos települések között.  

Szeretnénk az ifjúsági és gyermektábort működtetni, erdei tanösvény kialakításával. 

A falusi turizmus fejlesztése, borturizmus, vendéglátás. 

A község úthálózatának  felújítása  

061 Földművelésügyi 

Ig 

Győr Győri 

Kistérség 

közigazgat

ási 

szervezet 

megyei 7.1. Közlekedés az M9-es út megépülése révén a falu tehermentesítése az átmenő forgalomtól.   

További, hosszú távú céljainkat, a középtávú célok fokozatos megvalósulása esetén 

alakítjuk ki.  

062 ? Iván Sopron–

Fertődi 

kistérség 

  települési 5.3. 

Foglalkoztatási 

viszonyok és 

munkaerőpiac 

több élelmiszert és takarmányt kell termelni olyan módon, mely kevésbé károsítja a 

környezetet és természeti erőforrásainkat, 

- új típusú tájgazdálkodás („zöldítés”), 

- öko -, biogazdálkodás fejlesztése, 

- növénytermesztés és az állattenyésztés egyensúlya, 

- a mezőgazdaság munka és termelés társadalmi elismertetése, 

- a mezőgazdasági termények, termékek helyi feldolgozása (vágóhidak, konzervgyárak, 

savanyítók stb.), 

- halgazdálkodás és  

- a helyi piacok fenntartása,  

- a lakosság helybeli foglalkoztatása 

063 Polgármester Répcevis Sopron–

Fertődi 

kistérség 

önkormány

zat 

települési 7.1. Közlekedés Csatornázás 

- Utak, járdák felújítása 

- játszótér – közparkok felújítása 

- Urnafal a temetőbe 

063 Polgármester Répcevis Sopron–

Fertődi 

kistérség 

önkormány

zat 

települési 8.2. Hulladék-és 

szennyvíz 

elhelyezés, 

zajszennyezés 

Csatornázás 

- Utak, járdák felújítása 

- játszótér – közparkok felújítása 

- Urnafal a temetőbe 

064 Önkormányzat Győrság Pannonhalma

i kistérség 

önkormány

zat 

települési 7.2. 

Energiagazdálko

dás és 

energiaellátás 

teljes infrastruktúrával működő életképes település, alternatív energiaforrások, 

önkormányzati ingatlanok alternatív energiával való üzemeltetése, környezet- és 

hulladékgazdálkodási projekt, gondozási hálózat kiépítése, falusi és ökoturizmus, helyi 

kisvállalkozások létjogosultságának megteremtése 

064 Önkormányzat Győrság Pannonhalma

i kistérség 

önkormány

zat 

települési 6.6. Turizmus teljes infrastruktúrával működő életképes település, alternatív energiaforrások, 

önkormányzati ingatlanok alternatív energiával való üzemeltetése, környezet- és 

hulladékgazdálkodási projekt, gondozási hálózat kiépítése, falusi és ökoturizmus, helyi 

kisvállalkozások létjogosultságának megteremtése 

064 Önkormányzat Győrság Pannonhalma önkormány települési 8.2. Hulladék-és teljes infrastruktúrával működő életképes település, alternatív energiaforrások, 
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i kistérség zat szennyvíz 

elhelyezés, 

zajszennyezés 

önkormányzati ingatlanok alternatív energiával való üzemeltetése, környezet- és 

hulladékgazdálkodási projekt, gondozási hálózat kiépítése, falusi és ökoturizmus, helyi 

kisvállalkozások létjogosultságának megteremtése 

064 Önkormányzat Győrság Pannonhalma

i kistérség 

önkormány

zat 

települési 5.6. Egészségügy teljes infrastruktúrával működő életképes település, alternatív energiaforrások, 

önkormányzati ingatlanok alternatív energiával való üzemeltetése, környezet- és 

hulladékgazdálkodási projekt, gondozási hálózat kiépítése, falusi és ökoturizmus, helyi 

kisvállalkozások létjogosultságának megteremtése 

065 Önkormányzat Zsira Sopron–

Fertődi 

kistérség 

önkormány

zat 

települési 7.1. Közlekedés Pér- Pannonhalma kerékpárút megvalósítása, csatlakoztatva a Győr-Balaton 

kerékpárúthoz. 

- 8222 számú közút Halomalját elkerülő szakaszának megvalósítása 

- Elektromos áram, hőenergia helyi előállítása 

065 Önkormányzat Zsira Sopron–

Fertődi 

kistérség 

önkormány

zat 

települési 7.2. 

Energiagazdálko

dás és 

energiaellátás 

Pér- Pannonhalma kerékpárút megvalósítása, csatlakoztatva a Győr-Balaton 

kerékpárúthoz. 

- 8222 számú közút Halomalját elkerülő szakaszának megvalósítása 

- Elektromos áram, hőenergia helyi előállítása 

066 Észak-dunántúli 

KTVF 

Győr Győri 

Kistérség 

közigazgat

ási 

szervezet 

megyei 6.6. Turizmus Teljes infrastruktúrával működő életképes település, fenntartható fejlődés. 

Alternatív energiaforrások biztosítása (szélerőmű projekt megvalósítás). 

Önkormányzati ingatlanok alternatív energiával történő üzemeltetése. 

Környezet és hulladékgazdálkodási projekt megvalósulása. 

Egészségügyi és szociális (gondozási) hálózat teljes kiépítettsége. 

Turizmus fejlesztése turisztikai kínálat bővítése– falusi és ökoturizmus. 

Helyi kis- középvállalkozások létjogosultságának megteremtése. 

Határon innen és határokon túli együttműködések életképessége. 

066 Észak-dunántúli 

KTVF 

Győr Győri 

Kistérség 

közigazgat

ási 

szervezet 

megyei 7.2. 

Energiagazdálko

dás és 

energiaellátás 

Teljes infrastruktúrával működő életképes település, fenntartható fejlődés. 

Alternatív energiaforrások biztosítása (szélerőmű projekt megvalósítás). 

Önkormányzati ingatlanok alternatív energiával történő üzemeltetése. 

Környezet és hulladékgazdálkodási projekt megvalósulása. 

Egészségügyi és szociális (gondozási) hálózat teljes kiépítettsége. 

Turizmus fejlesztése turisztikai kínálat bővítése– falusi és ökoturizmus. 

Helyi kis- középvállalkozások létjogosultságának megteremtése. 

Határon innen és határokon túli együttműködések életképessége. 

066 Észak-dunántúli 

KTVF 

Győr Győri 

Kistérség 

közigazgat

ási 

szervezet 

megyei 8.2. Hulladék-és 

szennyvíz 

elhelyezés, 

zajszennyezés 

Teljes infrastruktúrával működő életképes település, fenntartható fejlődés. 

Alternatív energiaforrások biztosítása (szélerőmű projekt megvalósítás). 

Önkormányzati ingatlanok alternatív energiával történő üzemeltetése. 

Környezet és hulladékgazdálkodási projekt megvalósulása. 

Egészségügyi és szociális (gondozási) hálózat teljes kiépítettsége. 

Turizmus fejlesztése turisztikai kínálat bővítése– falusi és ökoturizmus. 

Helyi kis- középvállalkozások létjogosultságának megteremtése. 

Határon innen és határokon túli együttműködések életképessége. 

066 Észak-dunántúli 

KTVF 

Győr Győri 

Kistérség 

közigazgat

ási 

szervezet 

megyei 5.6. Egészségügy Teljes infrastruktúrával működő életképes település, fenntartható fejlődés. 

Alternatív energiaforrások biztosítása (szélerőmű projekt megvalósítás). 

Önkormányzati ingatlanok alternatív energiával történő üzemeltetése. 

Környezet és hulladékgazdálkodási projekt megvalósulása. 
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Egészségügyi és szociális (gondozási) hálózat teljes kiépítettsége. 

Turizmus fejlesztése turisztikai kínálat bővítése– falusi és ökoturizmus. 

Helyi kis- középvállalkozások létjogosultságának megteremtése. 

Határon innen és határokon túli együttműködések életképessége. 

067 Egyed Község 

Polgármesterétől 

Egyed Csornai 

kistérség 

önkormány

zat 

települési     

068 Bakonyszentlászl

ó-Bakonygyirót-

Fenyőfő                         

Körjegyzőjétől 

Bakonyszentl

ászló 

Pannonhalma

i kistérség 

önkormány

zat 

települési 7.3. 

Lakáskörülménye

k, 

közműellátottság 

faluközpont kialakítása 

- szociális bérlakások építése 

- intézmények megtartása 

- munkahely teremtése. 

068 Bakonyszentlászl

ó-Bakonygyirót-

Fenyőfő                         

Körjegyzőjétől 

Bakonyszentl

ászló 

Pannonhalma

i kistérség 

önkormány

zat 

települési 5.3. 

Foglalkoztatási 

viszonyok és 

munkaerőpiac 

faluközpont kialakítása 

- szociális bérlakások építése 

- intézmények megtartása 

- munkahely teremtése. 

069 Bakonyszentlászl

ó-Bakonygyirót-

Fenyőfő                         

Körjegyzőjétől 

Bakonygyirót Pannonhalma

i kistérség 

önkormány

zat 

települési 5.1. Népesség, 

demográfiai 

folyamatok 

magasabb életminőség elérése ahhoz, hogy szívesen jöjjenek az új lakók és elégedetten 

maradjanak a régiek, így a lakosság száma ne csökkenjen! 

a 82-es főút településeket elkerülő, de a jelenleginél többeket érintő vonalvezetésének 

megváltoztatása  

069 Bakonyszentlászl

ó-Bakonygyirót-

Fenyőfő                         

Körjegyzőjétől 

Bakonygyirót Pannonhalma

i kistérség 

önkormány

zat 

települési 7.1. Közlekedés magasabb életminőség elérése ahhoz, hogy szívesen jöjjenek az új lakók és elégedetten 

maradjanak a régiek, így a lakosság száma ne csökkenjen! 

a 82-es főút településeket elkerülő, de a jelenleginél többeket érintő vonalvezetésének 

megváltoztatása  

070 Bakonyszentlászl

ó-Bakonygyirót-

Fenyőfő                         

Körjegyzőjétől 

Fenyőfő Pannonhalma

i kistérség 

önkormány

zat 

települési 5.1. Népesség, 

demográfiai 

folyamatok 

a 2030-ig történő hosszabb távú cél: a „veszélyek” elhárításával és a 3., 4. pontban írt 

elképzelések megvalósításával a lakosság jelenlegi számának megőrzése, ill. növelése. 

071 ? Hegykő Sopron–

Fertődi 

kistérség 

  települési 5.1. Népesség, 

demográfiai 

folyamatok 

a 2030-ig történő hosszabb távú cél: a „veszélyek” elhárításával és a 3., 4. pontban írt 

elképzelések megvalósításával a lakosság jelenlegi számának megőrzése, ill. növelése. 

072 Népeü-i Szakig. 

Szerve 

Győr Győri 

Kistérség 

közigazgat

ási 

szervezet 

megyei 6.6. Turizmus Célunk – az immár klasszikussá váló megfogalmazásban – a „fenntartható fejlődés” 

megvalósítása. Ez alatt az igényeknek és a mindenkori lehetőségeknek megfelelő 

településfejlesztést értjük, a folyamatos visszacsatolás felhasználásával szükség esetén a 

kiigazítások elvégzésével. Ezen az úton kiemelt feladatunk a település és közvetlen 

térségünk adottságait és lehetőségeit (gyógyvíz, termálfürdő, nemzeti park, világörökség, 

Fertő-tó, Ausztria közelsége) kihasználva a turizmus elsősorban minőségi fejlesztése 

(természetesen a mennyiségi növekedés is fontos, de ez nem járhat a település élhetetlenné 

válásával, nem járhat zsúfolt turisztikai szezonokkal, és nem mehet az eddig elért 

színvonal visszaesésével). A turizmus mellett – miként már ebben az irányba is történtek 

lépések) szeretnénk újra meghatározó zöldségtermő hellyé válni, az egészséges életmód, a 

környezeti terhelés csökkentése és a helyben történő megélhetés biztosítása érdekében, 

kihasználva ezen a területen is a környezeti adottságokat. Fontosnak tartjuk a település 

történeti, építészeti és kulturális, valamint mezőgazdasági hagyományainak bemutatását 

is. Az említett tevékenységek (és az ezekből elért bevételek) révén folyamatosan igyekszünk 
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megújítani, felújítania település közterületeit, középületeit. Ugyanakkor új fejlesztéseket is 

magunk elé tűztünk: fürdőfejlesztés, a vízfelületek bővítésével, ennek érdekében új 

termálkút fúrása és a gyógyvíz hatásait is felhasználva nyitás a sportturizmus irányába 

(műfüves labdarúgópálya, edzőtáboroztatás, sportsérülések utáni rehabilitáció). 

Szeretnénk, hogy a Fertő-tó elérhető legyen mind az itt élők, mind az ide érkező turisták 

számára (megvizsgálandó akár a fürdési, akár a hajózási lehetőség biztosítása). Ezzel 

együtt fontos lenne, hogy a magyarországi turizmus irányítás számára a Balaton, a Tisza-

tó és a Velencei-tó mellett végre a Fertő-tó is hangsúlyt kapjon, miként hangsúlyt kap 

Ausztriában is. 

072 Népeü-i Szakig. 

Szerve 

Győr Győri 

Kistérség 

közigazgat

ási 

szervezet 

megyei 8. KÖRNYEZETI 

ÁLLAPOT 

Célunk – az immár klasszikussá váló megfogalmazásban – a „fenntartható fejlődés” 

megvalósítása. Ez alatt az igényeknek és a mindenkori lehetőségeknek megfelelő 

településfejlesztést értjük, a folyamatos visszacsatolás felhasználásával szükség esetén a 

kiigazítások elvégzésével. Ezen az úton kiemelt feladatunk a település és közvetlen 

térségünk adottságait és lehetőségeit (gyógyvíz, termálfürdő, nemzeti park, világörökség, 

Fertő-tó, Ausztria közelsége) kihasználva a turizmus elsősorban minőségi fejlesztése 

(természetesen a mennyiségi növekedés is fontos, de ez nem járhat a település élhetetlenné 

válásával, nem járhat zsúfolt turisztikai szezonokkal, és nem mehet az eddig elért 

színvonal visszaesésével). A turizmus mellett – miként már ebben az irányba is történtek 

lépések) szeretnénk újra meghatározó zöldségtermő hellyé válni, az egészséges életmód, a 

környezeti terhelés csökkentése és a helyben történő megélhetés biztosítása érdekében, 

kihasználva ezen a területen is a környezeti adottságokat. Fontosnak tartjuk a település 

történeti, építészeti és kulturális, valamint mezőgazdasági hagyományainak bemutatását 

is. Az említett tevékenységek (és az ezekből elért bevételek) révén folyamatosan igyekszünk 

megújítani, felújítania település közterületeit, középületeit. Ugyanakkor új fejlesztéseket is 

magunk elé tűztünk: fürdőfejlesztés, a vízfelületek bővítésével, ennek érdekében új 

termálkút fúrása és a gyógyvíz hatásait is felhasználva nyitás a sportturizmus irányába 

(műfüves labdarúgópálya, edzőtáboroztatás, sportsérülések utáni rehabilitáció). 

Szeretnénk, hogy a Fertő-tó elérhető legyen mind az itt élők, mind az ide érkező turisták 

számára (megvizsgálandó akár a fürdési, akár a hajózási lehetőség biztosítása). Ezzel 

együtt fontos lenne, hogy a magyarországi turizmus irányítás számára a Balaton, a Tisza-

tó és a Velencei-tó mellett végre a Fertő-tó is hangsúlyt kapjon, miként hangsúlyt kap 

Ausztriában is. 

073 ? Markotabödö

ge 

Csornai 

kistérség 

  települési     

074 ? Fertőhomok Sopron–

Fertődi 

kistérség 

  települési 5.1. Népesség, 

demográfiai 

folyamatok 

2030-ra szeretnénk erősíteni a községünk népességmegtartó erejét, hogy ha nem is 

növekszik, de legalább ne csökkenjen községünk lakosság száma. Ehhez élhető települsére 

van szükség. A lakosság helyben érje el a mindennapi élethez szükséges 

szolgáltatásokat.A település megfelelő infrastruktúrával rendelkezzen. Nagyon fontos 

lenne járdát építeni, településünk belterületi útjainak felújítása, a szennyvíz-csatorna 

kiépítése.  

074 ? Fertőhomok Sopron–

Fertődi 

kistérség 

  települési 7. MŰSZAKI 

INFRASTRUKT

ÚRA 

2030-ra szeretnénk erősíteni a községünk népességmegtartó erejét, hogy ha nem is 

növekszik, de legalább ne csökkenjen községünk lakosság száma. Ehhez élhető települsére 

van szükség. A lakosság helyben érje el a mindennapi élethez szükséges 



72 
 

szolgáltatásokat.A település megfelelő infrastruktúrával rendelkezzen. Nagyon fontos 

lenne járdát építeni, településünk belterületi útjainak felújítása, a szennyvíz-csatorna 

kiépítése.  

074 ? Fertőhomok Sopron–

Fertődi 

kistérség 

  települési 7.1. Közlekedés 2030-ra szeretnénk erősíteni a községünk népességmegtartó erejét, hogy ha nem is 

növekszik, de legalább ne csökkenjen községünk lakosság száma. Ehhez élhető települsére 

van szükség. A lakosság helyben érje el a mindennapi élethez szükséges 

szolgáltatásokat.A település megfelelő infrastruktúrával rendelkezzen. Nagyon fontos 

lenne járdát építeni, településünk belterületi útjainak felújítása, a szennyvíz-csatorna 

kiépítése.  

074 ? Fertőhomok Sopron–

Fertődi 

kistérség 

  települési 8.2. Hulladék-és 

szennyvíz 

elhelyezés, 

zajszennyezés 

2030-ra szeretnénk erősíteni a községünk népességmegtartó erejét, hogy ha nem is 

növekszik, de legalább ne csökkenjen községünk lakosság száma. Ehhez élhető települsére 

van szükség. A lakosság helyben érje el a mindennapi élethez szükséges 

szolgáltatásokat.A település megfelelő infrastruktúrával rendelkezzen. Nagyon fontos 

lenne járdát építeni, településünk belterületi útjainak felújítása, a szennyvíz-csatorna 

kiépítése.  

075 Szigetköz-

Mosoni-Sík 

Kimle Mosonmagya

róvári 

kistérség 

civil 

szervezet 

kistérségi 6.6. Turizmus A világörökségek megerősödése, fontos lenne  - már van törvény. 

- A Fertő-tó turisztikai hasznosítása minden települést érintően. 

- A hagyományos zöldségtermesztés felélesztése 

- A világörökséghez (kultúrtáj) igazodó településkép (vezetékek!) 

076 ? Győr Győri 

Kistérség 

  megyei 7.1. Közlekedés hangsúlyozni kell a Duna szerepét 

-              meg kell teremteni a dunai kishajó forgalom beindításának és fenntartásának 

feltételeit 

-              turisztikai attrakciók fejlesztése a Duna mentén 

-              a térség leképezése a Neusiedler-See „tükörképére” a turisztikai szolgáltatások 

vonatkozásában 

-              fontos lenne egy úgynevezett európai TDM létrehozása 

-              megújuló energiák hasznosítását szorgalmazni szükséges 

-              tovább kell fejleszteni és összekapcsolni a meglévő kerékpárút hálózatokat, új 

utak, átkötő útszakaszok (Mosonmagyaróvár –Kimle – Abda, Andau – Jánossomorja – 

Mosonmagyaróvár, Kimle – Hédervár , Lébény – Mecsér) 

-              kiemelt figyelmet kell fordítani a falukép védelemre és megőrzésére is 

076 ? Győr Győri 

Kistérség 

  megyei 6.6. Turizmus hangsúlyozni kell a Duna szerepét 

-              meg kell teremteni a dunai kishajó forgalom beindításának és fenntartásának 

feltételeit 

-              turisztikai attrakciók fejlesztése a Duna mentén 

-              a térség leképezése a Neusiedler-See „tükörképére” a turisztikai szolgáltatások 

vonatkozásában 

-              fontos lenne egy úgynevezett európai TDM létrehozása 

-              megújuló energiák hasznosítását szorgalmazni szükséges 

-              tovább kell fejleszteni és összekapcsolni a meglévő kerékpárút hálózatokat, új 

utak, átkötő útszakaszok (Mosonmagyaróvár –Kimle – Abda, Andau – Jánossomorja – 

Mosonmagyaróvár, Kimle – Hédervár , Lébény – Mecsér) 

-              kiemelt figyelmet kell fordítani a falukép védelemre és megőrzésére is 
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076 ? Győr Győri 

Kistérség 

  megyei 7.2. 

Energiagazdálko

dás és 

energiaellátás 

hangsúlyozni kell a Duna szerepét 

-              meg kell teremteni a dunai kishajó forgalom beindításának és fenntartásának 

feltételeit 

-              turisztikai attrakciók fejlesztése a Duna mentén 

-              a térség leképezése a Neusiedler-See „tükörképére” a turisztikai szolgáltatások 

vonatkozásában 

-              fontos lenne egy úgynevezett európai TDM létrehozása 

-              megújuló energiák hasznosítását szorgalmazni szükséges 

-              tovább kell fejleszteni és összekapcsolni a meglévő kerékpárút hálózatokat, új 

utak, átkötő útszakaszok (Mosonmagyaróvár –Kimle – Abda, Andau – Jánossomorja – 

Mosonmagyaróvár, Kimle – Hédervár , Lébény – Mecsér) 

-              kiemelt figyelmet kell fordítani a falukép védelemre és megőrzésére is 

077 Péri Repülőtér Pér Győri 

Kistérség 

gazdasági 

szervezet 

települési    - 

078 nem volt ilyen   #HIÁNYZIK        - 

079 ? Sopron Sopron–

Fertődi 

kistérség 

    5. TÁRSADALMI 

FOLYAMATOK 

Élhetőség, versenyképesség és fenntarthatóság (az egyetemes cél, a városi, a térségi /a 

kistérségi, az agglomerációs, a vonzáskörzeti és az eurorégiós/ partnerkapcsolat alapja) 

079 ? Sopron Sopron–

Fertődi 

kistérség 

    6. GAZDASÁGI 

HELYZET 

Élhetőség, versenyképesség és fenntarthatóság (az egyetemes cél, a városi, a térségi /a 

kistérségi, az agglomerációs, a vonzáskörzeti és az eurorégiós/ partnerkapcsolat alapja) 

080 ÉDU-VÍZIG. Győr Győri 

Kistérség 

gazdasági 

szervezet 

megyei 8. KÖRNYEZETI 

ÁLLAPOT 

Jövőképünkben meghatározónak kell lennie a meglevő adottságok megőrzésének, 

fejlesztésének, mert az emberbarát lakókörnyezet, a lakosság élelmiszerrel való ellátása, 

az élővilág fennmaradása, a vízkárokkal szembeni védekezés alapvető érdekünk. 

 

Szakterületi hosszútávú céljaink: 

- ár- és belvízi biztonság növelése 

- a mezőgazdaság számára megfelelő minőségű és mennyiségű öntözővíz biztosítása 

- aszálykárok elleni védelem fokozása 

- a környezet minőségének javítása 

- a jó ökológiai potenciál illetve állapot elérése 

- műveink állapotromlásának megakadályozása 

- létesítményeink fejlesztése 

- a vízgyűjtő-gazdálkodási  terv  által meghatározott célok és intézkedések elérése, 

végrehajtása 

 

Ezek eléréséhez alapvetően szükséges, hogy a művek üzemeléséhez, fenntartásához, 

fejlesztéséhez megbízhatóan rendszeres, inflációkövető forrásokkal rendelkezzünk. 

081 IPOSZ             

 

Megjegyzés: ? = a válaszadó szervezet neve nem ismert 
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A 2. kérdésre adott válaszok területenkénti aránya 
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Csornai kistérség 0,00% 0,00% 5,88% 0,00% 5,88% 5,88% 0,00% 0,00% 5,88% 0,00% 0,00% 23,53% 0,00% 23,53% 5,88% 0,00% 0,00% 17,65% 5,88% 100,00% 

Acsalag 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 

Csorna 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 0,00% 0,00% 20,00% 0,00% 0,00% 20,00% 0,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 100,00% 

Fehértó 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 0,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Potyond 0,00% 0,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 0,00% 100,00% 

Rábapordány 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 33,33% 0,00% 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 33,33% 0,00% 100,00% 

Győri Kistérség 0,00% 1,79% 1,79% 8,93% 7,14% 8,93% 1,79% 3,57% 3,57% 5,36% 1,79% 16,07% 3,57% 16,07% 8,93% 0,00% 0,00% 5,36% 5,36% 100,00% 

Dunaszeg 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Győr 0,00% 2,08% 2,08% 8,33% 6,25% 6,25% 2,08% 4,17% 4,17% 4,17% 2,08% 18,75% 4,17% 14,58% 8,33% 0,00% 0,00% 6,25% 6,25% 100,00% 

Kunsziget 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Kapuvár–Beledi kistérség 0,00% 0,00% 0,00% 16,67% 0,00% 16,67% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 16,67% 16,67% 16,67% 0,00% 16,67% 0,00% 0,00% 100,00% 

Babót 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Kapuvár 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Vitnyéd 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Mosonmagyaróvári kistérség 9,09% 0,00% 0,00% 0,00% 9,09% 9,09% 0,00% 0,00% 9,09% 0,00% 9,09% 27,27% 0,00% 9,09% 9,09% 0,00% 0,00% 0,00% 9,09% 100,00% 

Dunasziget 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 

Kimle 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 33,33% 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Mosonmagyaróvár 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Mosonszolnok 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Várbalog 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 0,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Pannonhalmai kistérség 0,00% 0,00% 0,00% 23,08% 7,69% 0,00% 7,69% 0,00% 7,69% 0,00% 0,00% 15,38% 0,00% 7,69% 7,69% 7,69% 0,00% 7,69% 7,69% 100,00% 

Bakonygyirót 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Bakonyszentlászló 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Fenyőfő 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Győrság 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 0,00% 0,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 100,00% 

Nyalka 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 

Románd 0,00% 0,00% 0,00% 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 33,33% 0,00% 0,00% 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Sopron–Fertődi kistérség 0,00% 0,00% 5,88% 14,71% 8,82% 8,82% 0,00% 0,00% 5,88% 0,00% 2,94% 11,76% 11,76% 14,71% 2,94% 2,94% 0,00% 0,00% 8,82% 100,00% 

Fertőhomok 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 100,00% 

Fertőszentmiklós 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Hegykő 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Iván 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Lövő 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 



75 
 

Sorcímkék 4
. 

A
 M

E
G

Y
E

 F
Ö

L
D

R
A

J
Z

I 

J
E

L
L

E
M

Z
Ő

I,
 K

U
L

T
U

R
Á

L
IS

 

S
A

J
Á

T
O

S
S

Á
G

A
I 

4
.1

. 
F

ö
ld

ra
jz

i 
el

h
e
ly

e
z
k

e
d

é
s 

5
. 
T

Á
R

S
A

D
A

L
M

I 

F
O

L
Y

A
M

A
T

O
K

 

5
.1

. 
N

é
p

e
ss

ég
, 
d

em
o
g

rá
fi

a
i 

fo
ly

a
m

a
to

k
 

5
.3

. 
F

o
g

la
lk

o
z
ta

tá
si

 v
is

zo
n

y
o

k
 é

s 

m
u

n
k

a
er

ő
p

ia
c 

5
.5

. 
N

e
v
e
lé

s-
o

k
ta

tá
s 

5
.6

. 
E

g
é
sz

sé
g

ü
g
y
 

5
.7

. 
C

iv
il

 s
ze

rv
e
ze

te
k

 G
y
ő

r
-

M
o

so
n

-S
o

p
ro

n
 m

eg
y
é
b

e
n

 

6
. 

G
A

Z
D

A
S

Á
G

I 
 

H
E

L
Y

Z
E

T
 

6
.3

. 
G

a
z
d

a
sá

g
i 

sz
er

v
e
z
e
te

k
 

6
.5

. 
K

u
ta

tá
s-

fe
jl

e
sz

té
s 

6
.6

. 
T

u
ri

zm
u

s 

7
. 

M
Ű

S
Z

A
K

I 

IN
F

R
A

S
T

R
U

K
T

Ú
R

A
 

7
.1

. 
K

ö
z
le

k
e
d

é
s 

7
.2

. 
E

n
er

g
ia

g
a

z
d

á
lk

o
d

á
s 

é
s 

e
n

e
rg

ia
el

lá
tá

s 

7
.3

. 
L

a
k

á
sk

ö
r
ü

lm
é
n

y
e
k

, 

k
ö

z
m

ű
e
ll

á
to

tt
sá

g
 

7
.4

. 
A

z
 i

n
fo

k
o
m

m
u

n
ik

á
c
ió

s 

tá
r
sa

d
a
lo

m
 h

el
y

z
e
te

 G
y

ő
r
-

M
o

so
n

-S
o

p
ro

n
 m

eg
y
é
b

e
n

 

8
. 

K
Ö

R
N

Y
E

Z
E

T
I 

Á
L

L
A

P
O

T
 

8
.2

. 
H

u
ll

a
d

é
k

-é
s 

sz
e
n

n
y
v

íz
 

e
lh

el
y
e
zé

s,
 z

a
js

z
e
n

n
y

e
zé

s 

V
é
g
ö

ss
ze

g
 

Pereszteg 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 33,33% 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Répceszemere 0,00% 0,00% 0,00% 33,33% 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Répcevis 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 100,00% 

Sopron 0,00% 0,00% 7,69% 7,69% 7,69% 15,38% 0,00% 0,00% 15,38% 0,00% 7,69% 15,38% 15,38% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 7,69% 100,00% 

Sopronkövesd 0,00% 0,00% 0,00% 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 33,33% 0,00% 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Zsira 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Téti Kistérség 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Tényő 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Végösszeg 0,71% 0,71% 2,84% 9,93% 7,80% 8,51% 1,42% 1,42% 4,96% 2,13% 2,13% 16,31% 4,96% 15,60% 7,09% 1,42% 0,71% 4,96% 6,38% 100,00% 
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3. kérdés 

 
Válasz-

azonosító 

Válaszadó 

szervezet neve 

Település Kistérség Szervezet 

típusa 

Szervezet 

hatóköre 

Helyzetértékelés 

kapcsolódás 

3.  2014-2020 ra prioritások 

001 CEURINA NKft Győr Győri 

Kistérség 

civil 

szervezet 

települési 6. GAZDASÁGI 

HELYZET 

Erős, több lábon álló, versenyképes gazdaság kialakítása 

003 GYSEV Sopron Sopron–

Fertődi 

kistérség 

gazdasági 

szervezet 

megyei 7.1. Közlekedés A.  A Hegyeshalom-(Csorna)- Porpác, és a Szombathely-Zalaszentiván vonalak 

rekonstrukciója (állomások átépítése, pályahibák felszámolása, biztosító berendezés 

korszerűsítése). 

B.  A fenti két vonalszakasz villamosítása, a sokkal gazdaságosabb villanyvontatás 

elérése érdekében. A beruházással lehetővé válik a Hegyeshalom (Pozsony) és Győr 

felől érkező, valamint az ellenirányú vonatok mozdonycsere nélküli továbbítása a 

már villamosított Szombathely – Szentgotthárd vasútvonal irányába, illetve 

Zalaszentiván állomásra, ahonnan mind a Szlovén mind a Horvát kikötők elérhetőek. 

C.  Központi forgalomirányítás kiépítése, és bevezetése a fenti vonalakon, ideértve a 

Szombathely-Porpác szakaszt is, vonat által vezérelt utas-tájékoztatással. 

D.  Akár a jelen gyakorlatnak megfelelő „kisközpontos” KÖFI rendszer (3 központ 

lenne: Vasvár, Porpác, Répcelak), akár az egy nagy központból (Csorna, 

Szombathely) történő vezérlés kerül kialakításra, a két említett vonalon egy 

szolgálatban 4 fő forgalomirányító szükséges, a jelenlegi 16 fővel szemben. 

E. A létszám racionalizálás azonban csak az alábbi kritériumok együttes teljesülése 

esetén történhet meg: 

• Vonat által vezérelt utastájékoztatás a távkezelt vonalakon 

• A számítógépes vonatkövetés automatikusan, a KÖFE adatai alapján történjen. 

• A szomszédos pályahálózat működtetőkkel kölcsönös, elektronikus adatcsere 

• A vagyonbiztonság feltételeinek megteremtése a szolgálattevő nélküli 

állomásokon. 

004 HITA Győr Győri 

Kistérség 

közigazgat

ási 

szervezet 

megyei   nincs releváns válasz 

006 Rajka Község 

Polgármestere  

Rajka Mosonmagya

róvári 

kistérség 

önkormány

zat 

települési     

007 Mosonmagyaróv

ári Többcélú 

Kistérségi 

Társulás Szakmai 

Munkaszervezete 

Mosonmagya

róvár 

Mosonmagya

róvári 

kistérség 

önkormány

zat 

kistérségi 6.3. Gazdasági 

szervezetek 

Az Európai Unió által, 2014-2020-as programozási időszakra ajánlott célkitűzések közül 

fontosnak tartom 

- a kis és középvállalkozások versenyképességének erősítését, (3) 

- a foglalkoztatás fejlesztése és a munkaerő mobilitása segítését (8) 

- az intézményi képességek és hatékony közszolgálat fejlesztését (11) 

007 Mosonmagyaróv

ári Többcélú 

Kistérségi 

Társulás Szakmai 

Mosonmagya

róvár 

Mosonmagya

róvári 

kistérség 

önkormány

zat 

kistérségi 5.3. 

Foglalkoztatási 

viszonyok és 

munkaerőpiac 

Az Európai Unió által, 2014-2020-as programozási időszakra ajánlott célkitűzések közül 

fontosnak tartom 

- a kis és középvállalkozások versenyképességének erősítését, (3) 

- a foglalkoztatás fejlesztése és a munkaerő mobilitása segítését (8) 



77 
 

Munkaszervezete - az intézményi képességek és hatékony közszolgálat fejlesztését (11) 

007 Mosonmagyaróv

ári Többcélú 

Kistérségi 

Társulás Szakmai 

Munkaszervezete 

Mosonmagya

róvár 

Mosonmagya

róvári 

kistérség 

önkormány

zat 

kistérségi 4. A MEGYE 

FÖLDRAJZI 

JELLEMZŐI, 

KULTURÁLIS 

SAJÁTOSSÁGAI 

Az Európai Unió által, 2014-2020-as programozási időszakra ajánlott célkitűzések közül 

fontosnak tartom 

- a kis és középvállalkozások versenyképességének erősítését, (3) 

- a foglalkoztatás fejlesztése és a munkaerő mobilitása segítését (8) 

- az intézményi képességek és hatékony közszolgálat fejlesztését (11) 

008 Önkormányzat Pereszteg Sopron–

Fertődi 

kistérség 

önkormány

zat 

települési 4. A MEGYE 

FÖLDRAJZI 

JELLEMZŐI, 

KULTURÁLIS 

SAJÁTOSSÁGAI 

kerékpárút a két községrész között 

- községközi utak kiépítése 

- intézményi fűtéskorszerűsítés 

- közterületeink fejlesztése 

- helyi közösségi tér (terek) kialakítása,  

- közkutak közösségi célú helyreállítása 

- tájház 

008 Önkormányzat Pereszteg Sopron–

Fertődi 

kistérség 

önkormány

zat 

települési 7.1. Közlekedés kerékpárút a két községrész között 

- községközi utak kiépítése 

- intézményi fűtéskorszerűsítés 

- közterületeink fejlesztése 

- helyi közösségi tér (terek) kialakítása,  

- közkutak közösségi célú helyreállítása 

- tájház 

009 Várbalog Község 

Polgármesterétől 

Várbalog Mosonmagya

róvári 

kistérség 

önkormány

zat 

települési 8. KÖRNYEZETI 

ÁLLAPOT 

Ehhez első lépésként  Natura területek jogosultságát kellene felülvizsgálni. 

Megvalósíthatónak látom rövid távon a Halbturnnal közös kerékpárút megépítését. 

Fontosnak tartom, hogy legalább Albertkázmérpuszta belterületén lévő 1km hosszú ( 

állami ) útszakaszt felújítsák, így inkább elhihetővé válna a határt átlépőknek, hogy 

Magyarország az Európai Unióhoz tartozik. 

010 Nemzeti 

Környezetügyi 

Intézet Észak-

dunántúli 

Kirendeltség 

Győr Győri 

Kistérség 

civil 

szervezet 

megyei 8. KÖRNYEZETI 

ÁLLAPOT 

Szakterületünk számára a fenntartható vízgazdálkodás, takarékos vízpolitika alkalmazása 

a fogyasztóknál, meglévő, illetve a potenciális felszín alatti vizekre ható szennyező-

források számának és hatásainak csökkentése, vizeink és természetvédelmi területeink jó 

kezelése, a környezetvédelem megfelelő szintű alkalmazása (pl. hatékony 

szennyvíztisztítás, megfelelő hulladékgazdálkodás…) a legfontosabb feladat, melyek 

megvalósításával Európai Uniós (pl. Víz Keretirányelv, Nitrát Irányelv…) és hazai 

kötelezettségeknek is eleget teszünk.  

011 Magyar Közút 

Győr-Moson-

Sopron Megyei 

Igazgatóság  

Győr Győri 

Kistérség 

közigazgat

ási 

szervezet 

megyei 7.1. Közlekedés A legfontosabb prioritások között az alábbi fejlesztések magvalósítása szerepel: 

• M 85 Győr-Csorna közötti szakasz megvalósítása Csorna elkerülővel, 

• M86 Csorna – Szombathely szakasz  

• M15, M1 és országhatár között 

• M85 Pereszteg (Nagycenk elkerülő) - Sopron kelet  

• 83. sz. főút Pápa – Győr között 11,5 t megerősítés település elkerülőkkel  

• 14. sz. főút Győr keleti elkerülő M1 és a 14. sz. utak között 

012 Közl. Felügyelet Győr Győri 

Kistérség 

közigazgat

ási 

szervezet 

megyei 7.1. Közlekedés Ezért is fontos a versenyképesség szempontjából a megközelíthetőség biztosítása közúti, 

vasúti és légügyi területen is. Az elkövetkezendő időszakban fontos szempontként 

jelentkezik Győr vonatkozásában Keleti ill. Északi tehermentesítő út megépítése, vagy a 

péri repülőtér fejlesztése, az Audi nagyberuházásával kapcsolatos közlekedési és 
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logisztikai fejlesztések. A nyugati határtérség alappillére Sopron város, amely fontos 

közúti és vasúti csomópont. Hiányzó láncszemként jelentkezik az északi elkerülő út 

megvalósítása 

013 Fertőszentmiklós 

Város 

Önkormányzata  

Fertőszentmi

klós 

Sopron–

Fertődi 

kistérség 

önkormány

zat 

települési 8. KÖRNYEZETI 

ÁLLAPOT 

Ikva –patak alkalmassá tétele hosszabb szakaszon öntözéses mezőgazdasági 

technológiákhoz, ( egyúttal : árvízvédelmi , turisztikai, és energetikailag is jelentőséggel 

bírhat ( valaha 9 malom működött ezen a szakaszon )); Megújuló energiák jelentősebb 

felhasználása középületeknél, illetve ezen keresztül a működési költségek csökkentése 

013 Fertőszentmiklós 

Város 

Önkormányzata  

Fertőszentmi

klós 

Sopron–

Fertődi 

kistérség 

önkormány

zat 

települési 6.6. Turizmus Ikva –patak alkalmassá tétele hosszabb szakaszon öntözéses mezőgazdasági 

technológiákhoz, ( egyúttal : árvízvédelmi , turisztikai, és energetikailag is jelentőséggel 

bírhat ( valaha 9 malom működött ezen a szakaszon )); Megújuló energiák jelentősebb 

felhasználása középületeknél, illetve ezen keresztül a működési költségek csökkentése 

014 Móvári Városi 

Főépítész 

Mosonmagya

róvár 

Mosonmagya

róvári 

kistérség 

önkormány

zat 

települési     

015 Önkormányzat Fehértó Csornai 

kistérség 

önkormány

zat 

települési 8. KÖRNYEZETI 

ÁLLAPOT 

Infrastrukturális feltételek javítása (pld. szennyvízelvezetés megoldása) 

 Alapszolgáltatások megőrzése (pld. óvoda, háziorvos) 

 Helyi munkalehetőségek bővítése, vállalkozások ösztönzése 

 Elnéptelenedés megakadályozása, fiatalok letelepedésének ösztönzése (pld. 

telekkialakításokkal) 

015 Önkormányzat Fehértó Csornai 

kistérség 

önkormány

zat 

települési 5.5. Nevelés-

oktatás 

Infrastrukturális feltételek javítása (pld. szennyvízelvezetés megoldása) 

 Alapszolgáltatások megőrzése (pld. óvoda, háziorvos) 

 Helyi munkalehetőségek bővítése, vállalkozások ösztönzése 

 Elnéptelenedés megakadályozása, fiatalok letelepedésének ösztönzése (pld. 

telekkialakításokkal) 

015 Önkormányzat Fehértó Csornai 

kistérség 

önkormány

zat 

települési 5.3. 

Foglalkoztatási 

viszonyok és 

munkaerőpiac 

Infrastrukturális feltételek javítása (pld. szennyvízelvezetés megoldása) 

 Alapszolgáltatások megőrzése (pld. óvoda, háziorvos) 

 Helyi munkalehetőségek bővítése, vállalkozások ösztönzése 

 Elnéptelenedés megakadályozása, fiatalok letelepedésének ösztönzése (pld. 

telekkialakításokkal) 

015 Önkormányzat Fehértó Csornai 

kistérség 

önkormány

zat 

települési 5.4. Jövedelmi 

helyzet 

Infrastrukturális feltételek javítása (pld. szennyvízelvezetés megoldása) 

 Alapszolgáltatások megőrzése (pld. óvoda, háziorvos) 

 Helyi munkalehetőségek bővítése, vállalkozások ösztönzése 

 Elnéptelenedés megakadályozása, fiatalok letelepedésének ösztönzése (pld. 

telekkialakításokkal) 

016 LÖVŐ – 

VÖLCSEJ - 

NEMESKÉR 

KÖRJEGYZŐSÉ

G - Lövő 

Lövő Sopron–

Fertődi 

kistérség 

önkormány

zat 

települési     

016 LÖVŐ – 

VÖLCSEJ - 

NEMESKÉR 

KÖRJEGYZŐSÉ

Lövő-Vöcsej Sopron–

Fertődi 

kistérség 

önkormány

zat 

települési     
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G - Vöcsej 

016 LÖVŐ – 

VÖLCSEJ - 

NEMESKÉR 

KÖRJEGYZŐSÉ

G - Nemeskér 

Lövő-

Nemeskér 

Sopron–

Fertődi 

kistérség 

önkormány

zat 

települési     

017 Kisbajcs Község 

Polgármestere 

Kisbajcs Győri 

Kistérség 

önkormány

zat 

települési 7. MŰSZAKI 

INFRASTRUKT

ÚRA 

 Az infrastruktúra-fejlesztés (utak, árkok, járdák) 

- A megtartóerő növelése a helyi lakosok előtt (oktatás tovább fejlesztése) és az építési 

telkek kialakítása. 

- Ipari park bővítés (munkahely szempontjából) 

- Turista szállóhelyek 

- Szomszédos településekkel külterületi utakkal való összekötés  

017 Kisbajcs Község 

Polgármestere 

Kisbajcs Győri 

Kistérség 

önkormány

zat 

települési 6.6. Turizmus  Az infrastruktúra-fejlesztés (utak, árkok, járdák) 

- A megtartóerő növelése a helyi lakosok előtt (oktatás tovább fejlesztése) és az építési 

telkek kialakítása. 

- Ipari park bővítés (munkahely szempontjából) 

- Turista szállóhelyek 

- Szomszédos településekkel külterületi utakkal való összekötés  

017 Kisbajcs Község 

Polgármestere 

Kisbajcs Győri 

Kistérség 

önkormány

zat 

települési 5.3. 

Foglalkoztatási 

viszonyok és 

munkaerőpiac 

 Az infrastruktúra-fejlesztés (utak, árkok, járdák) 

- A megtartóerő növelése a helyi lakosok előtt (oktatás tovább fejlesztése) és az építési 

telkek kialakítása. 

- Ipari park bővítés (munkahely szempontjából) 

- Turista szállóhelyek 

- Szomszédos településekkel külterületi utakkal való összekötés  

017 Kisbajcs Község 

Polgármestere 

Kisbajcs Győri 

Kistérség 

önkormány

zat 

települési 7.1. Közlekedés  Az infrastruktúra-fejlesztés (utak, árkok, járdák) 

- A megtartóerő növelése a helyi lakosok előtt (oktatás tovább fejlesztése) és az építési 

telkek kialakítása. 

- Ipari park bővítés (munkahely szempontjából) 

- Turista szállóhelyek 

- Szomszédos településekkel külterületi utakkal való összekötés  

018 Rendőrkapitánys

ág, megyei 

Győr Győri 

Kistérség 

közigazgat

ási 

szervezet 

megyei 4.4. Kulturális, 

néprajzi 

jellegzetességek 

• Fő célkitűzésünk a törvényesség és a rend biztosítása, melyek a közbiztonság erősítése és 

a lakosság biztonságérzetének növelése érdekében az eddigi programok folytatását, 

eredményeink megszilárdítását jelentik.  

• a különböző rendezvények, delegációk biztosításának előkészítését, megszervezését és a 

biztosítások során a törvényi előírások maximális betartását. Továbbá az erőszakos vagy 

azzal fenyegető csoportosulások, magatartások kezelését szervezettségének, 

szakszerűségének és hatékonyságának fejlesztését a biztosítások során. 

• a közlekedésbiztonság javítása, a sérüléssel és jelentős anyagi kárral járó balesetek 

számának további csökkentése a „Fehér Könyv” elvárásainak megfelelően, valamint a 

közlekedési kultúra, a közlekedési szabályokat elfogadó és követő magatartás fejlesztését 

szolgáló intézkedések megtétele. 

• Az állampolgárok szubjektív biztonságérzetének további erősítése, a lakossággal történő 

szorosabb együttműködés, az állampolgári bizalom javítása. 
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• A lakosság szubjektív biztonságérzetének javítása érdekében a kiemelt, valamint az 

állampolgárokat leginkább irritáló kis kárértékű – esetenként sorozat jellegű – 

bűncselekmények és szabálysértések számának visszaszorítása, valamint az ilyen jellegű 

bűncselekmények felderítése eredményességének javítása.  

• A közterületi jelenlét és a szervezeti egységek reagáló képességének növelése, ezzel 

egyidejűleg az intézkedést igénylő helyszínen való megjelenéshez szükséges idő további 

csökkentése. 

• A közbiztonság és a közlekedésbiztonság további javítása. A bűn- és baleset-megelőzés 

hatékonyságának fokozása. 

• A kistelepülések, kisebb lakóközösségi terek közbiztonságának erősítése. Eredményesebb 

együttműködés, közös fellépés és munkamegosztás az önkormányzatokkal, valamint a 

közbiztonsággal és bűnmegelőzéssel foglalkozó társadalmi szervezetekkel. 

• A közúti, vízi, valamint a légi közlekedés rendjének fenntartása. 

• A fekete gazdaság és a szervezett bűnözés elleni határozottabb fellépés, hatékonyabb 

együttműködés az érintett intézményekkel és a társszervekkel. 

• A családon belüli erőszak, a gyermekekkel szembeni erőszakos bűncselekmények 

felderítése, hatékonyabbá tételének elősegítését szolgáló eljárások kutatása, kidolgozása. 

Célirányos felkészítő, oktató, továbbképző tevékenység szervezése, végrehajtása. 

• A rendészeti és bűnügyi tevékenység hatékonyságának növelése a Rendőrséggel 

szembeni elvárásokhoz igazodó közterületi szolgálatellátás-, valamint a lakosság 

szubjektív biztonságérzetének javítása érdekében. 

018 Rendőrkapitánys

ág, megyei 

Győr Győri 

Kistérség 

közigazgat

ási 

szervezet 

megyei 7.1. Közlekedés • Fő célkitűzésünk a törvényesség és a rend biztosítása, melyek a közbiztonság erősítése és 

a lakosság biztonságérzetének növelése érdekében az eddigi programok folytatását, 

eredményeink megszilárdítását jelentik.  

• a különböző rendezvények, delegációk biztosításának előkészítését, megszervezését és a 

biztosítások során a törvényi előírások maximális betartását. Továbbá az erőszakos vagy 

azzal fenyegető csoportosulások, magatartások kezelését szervezettségének, 

szakszerűségének és hatékonyságának fejlesztését a biztosítások során. 

• a közlekedésbiztonság javítása, a sérüléssel és jelentős anyagi kárral járó balesetek 

számának további csökkentése a „Fehér Könyv” elvárásainak megfelelően, valamint a 

közlekedési kultúra, a közlekedési szabályokat elfogadó és követő magatartás fejlesztését 

szolgáló intézkedések megtétele. 

• Az állampolgárok szubjektív biztonságérzetének további erősítése, a lakossággal történő 

szorosabb együttműködés, az állampolgári bizalom javítása. 

• A lakosság szubjektív biztonságérzetének javítása érdekében a kiemelt, valamint az 

állampolgárokat leginkább irritáló kis kárértékű – esetenként sorozat jellegű – 

bűncselekmények és szabálysértések számának visszaszorítása, valamint az ilyen jellegű 

bűncselekmények felderítése eredményességének javítása.  

• A közterületi jelenlét és a szervezeti egységek reagáló képességének növelése, ezzel 

egyidejűleg az intézkedést igénylő helyszínen való megjelenéshez szükséges idő további 

csökkentése. 

• A közbiztonság és a közlekedésbiztonság további javítása. A bűn- és baleset-megelőzés 

hatékonyságának fokozása. 
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• A kistelepülések, kisebb lakóközösségi terek közbiztonságának erősítése. Eredményesebb 

együttműködés, közös fellépés és munkamegosztás az önkormányzatokkal, valamint a 

közbiztonsággal és bűnmegelőzéssel foglalkozó társadalmi szervezetekkel. 

• A közúti, vízi, valamint a légi közlekedés rendjének fenntartása. 

• A fekete gazdaság és a szervezett bűnözés elleni határozottabb fellépés, hatékonyabb 

együttműködés az érintett intézményekkel és a társszervekkel. 

• A családon belüli erőszak, a gyermekekkel szembeni erőszakos bűncselekmények 

felderítése, hatékonyabbá tételének elősegítését szolgáló eljárások kutatása, kidolgozása. 

Célirányos felkészítő, oktató, továbbképző tevékenység szervezése, végrehajtása. 

• A rendészeti és bűnügyi tevékenység hatékonyságának növelése a Rendőrséggel 

szembeni elvárásokhoz igazodó közterületi szolgálatellátás-, valamint a lakosság 

szubjektív biztonságérzetének javítása érdekében. 

018 Rendőrkapitánys

ág, megyei 

Győr Győri 

Kistérség 

közigazgat

ási 

szervezet 

megyei 5. TÁRSADALMI 

FOLYAMATOK 

• Fő célkitűzésünk a törvényesség és a rend biztosítása, melyek a közbiztonság erősítése és 

a lakosság biztonságérzetének növelése érdekében az eddigi programok folytatását, 

eredményeink megszilárdítását jelentik.  

• a különböző rendezvények, delegációk biztosításának előkészítését, megszervezését és a 

biztosítások során a törvényi előírások maximális betartását. Továbbá az erőszakos vagy 

azzal fenyegető csoportosulások, magatartások kezelését szervezettségének, 

szakszerűségének és hatékonyságának fejlesztését a biztosítások során. 

• a közlekedésbiztonság javítása, a sérüléssel és jelentős anyagi kárral járó balesetek 

számának további csökkentése a „Fehér Könyv” elvárásainak megfelelően, valamint a 

közlekedési kultúra, a közlekedési szabályokat elfogadó és követő magatartás fejlesztését 

szolgáló intézkedések megtétele. 

• Az állampolgárok szubjektív biztonságérzetének további erősítése, a lakossággal történő 

szorosabb együttműködés, az állampolgári bizalom javítása. 

• A lakosság szubjektív biztonságérzetének javítása érdekében a kiemelt, valamint az 

állampolgárokat leginkább irritáló kis kárértékű – esetenként sorozat jellegű – 

bűncselekmények és szabálysértések számának visszaszorítása, valamint az ilyen jellegű 

bűncselekmények felderítése eredményességének javítása.  

• A közterületi jelenlét és a szervezeti egységek reagáló képességének növelése, ezzel 

egyidejűleg az intézkedést igénylő helyszínen való megjelenéshez szükséges idő további 

csökkentése. 

• A közbiztonság és a közlekedésbiztonság további javítása. A bűn- és baleset-megelőzés 

hatékonyságának fokozása. 

• A kistelepülések, kisebb lakóközösségi terek közbiztonságának erősítése. Eredményesebb 

együttműködés, közös fellépés és munkamegosztás az önkormányzatokkal, valamint a 

közbiztonsággal és bűnmegelőzéssel foglalkozó társadalmi szervezetekkel. 

• A közúti, vízi, valamint a légi közlekedés rendjének fenntartása. 

• A fekete gazdaság és a szervezett bűnözés elleni határozottabb fellépés, hatékonyabb 

együttműködés az érintett intézményekkel és a társszervekkel. 

• A családon belüli erőszak, a gyermekekkel szembeni erőszakos bűncselekmények 

felderítése, hatékonyabbá tételének elősegítését szolgáló eljárások kutatása, kidolgozása. 

Célirányos felkészítő, oktató, továbbképző tevékenység szervezése, végrehajtása. 
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• A rendészeti és bűnügyi tevékenység hatékonyságának növelése a Rendőrséggel 

szembeni elvárásokhoz igazodó közterületi szolgálatellátás-, valamint a lakosság 

szubjektív biztonságérzetének javítása érdekében. 

019 Munkaügyi 

Központ 

Győr Győri 

Kistérség 

közigazgat

ási 

szervezet 

megyei     

020 ? Sarród Sopron–

Fertődi 

kistérség 

  települési 5.3. 

Foglalkoztatási 

viszonyok és 

munkaerőpiac 

• munkahelyteremtés 

• önkormányzati árkok utak karbantartása, ahol hiányzik, ott annak kiépítése 

• közhasznú munkásokkal idősek kertjének művelése 

• falugondnoki szolgálat kiépítése mindhárom településen 

• vasútállomás létesítése Sarródon és Fertőújlakon 

• építési telkek közművesítése 

• megújuló energia hasznosítása 

• településeket összekötő utak javítása 

• turizmus fejlesztése 

• agrár- és vidékfejlesztlés 

• gyümölcsfeldolgozó üzem létesítése 

020 ? Sarród Sopron–

Fertődi 

kistérség 

  települési 6.6. Turizmus • munkahelyteremtés 

• önkormányzati árkok utak karbantartása, ahol hiányzik, ott annak kiépítése 

• közhasznú munkásokkal idősek kertjének művelése 

• falugondnoki szolgálat kiépítése mindhárom településen 

• vasútállomás létesítése Sarródon és Fertőújlakon 

• építési telkek közművesítése 

• megújuló energia hasznosítása 

• településeket összekötő utak javítása 

• turizmus fejlesztése 

• agrár- és vidékfejlesztlés 

• gyümölcsfeldolgozó üzem létesítése 

020 ? Sarród Sopron–

Fertődi 

kistérség 

  települési 7.1. Közlekedés • munkahelyteremtés 

• önkormányzati árkok utak karbantartása, ahol hiányzik, ott annak kiépítése 

• közhasznú munkásokkal idősek kertjének művelése 

• falugondnoki szolgálat kiépítése mindhárom településen 

• vasútállomás létesítése Sarródon és Fertőújlakon 

• építési telkek közművesítése 

• megújuló energia hasznosítása 

• településeket összekötő utak javítása 

• turizmus fejlesztése 

• agrár- és vidékfejlesztlés 

• gyümölcsfeldolgozó üzem létesítése 

020 ? Sarród Sopron–

Fertődi 

kistérség 

  települési 7.2. 

Energiagazdálko

dás és 

energiaellátás 

• munkahelyteremtés 

• önkormányzati árkok utak karbantartása, ahol hiányzik, ott annak kiépítése 

• közhasznú munkásokkal idősek kertjének művelése 

• falugondnoki szolgálat kiépítése mindhárom településen 
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• vasútállomás létesítése Sarródon és Fertőújlakon 

• építési telkek közművesítése 

• megújuló energia hasznosítása 

• településeket összekötő utak javítása 

• turizmus fejlesztése 

• agrár- és vidékfejlesztlés 

• gyümölcsfeldolgozó üzem létesítése 

021 Mosonszolnok 

Község 

Polgármesterétől 

Mosonszolno

k 

Mosonmagya

róvári 

kistérség 

önkormány

zat 

települési 5. TÁRSADALMI 

FOLYAMATOK 

1. Társadalmi kapcsolatok erősítése – lakosságmegtartó és –vonzó képesség fokozása 

1.1 A település gyermekmegtartó képességének erősítése 

1.1.1 Anyagi támogatás a gyermekét helyben taníttató szülőnek. 

1.1.2 A helyi ismeretfejlesztési lehetőségek számának növelése 

1.1.3 A tanár-szülő partnerség erősítése 

1.1.4 Törekedni arra, hogy már az első gyermeket se vigyék el a faluból 

1.1.5 Az iskola képzési színvonalának folyamatos javítása 

1.1.6 Az úszás-oktatás megszervezése 

1.1.7 A pedagógusok tréningje 

1.1.8 Tájékoztatás a más településre járás veszélyeiről 

1.1.9 Az iskola kommunikációjának erősítése, elsősorban az elért sikerekről tájékoztatni a 

szülőket 

1.1.10 A potenciális választható középiskolák kívánalmi szintjének megismerése 

1.1.11 Erősíteni a gyermekekben a tudás megszerzése iránti motivációt – ebben kérni a 

szülők partnerségét, ösztönözni a szülőket a tudás elismerésére 

1.1.12 Nyelvtanulási lehetőség diverzifikálása 

1.1.13 Az elvitt gyermekek esetében pontos képet alkotni az elvitel okairól, amennyiben az 

a helyi iskola által befolyásolható, speciális akciót kidolgozni a hasonló esetek elkerülése 

érdekében 

1.2 Szociális ellátórendszer fejlesztése 

1.2.1 Napközi rendszerű idősek otthona kialakítása 

1.2.2 Az idősek otthonával párhuzamosan a látogatáson alapuló szociális hálózat 

megerősítése 

1.2.3 A segítő szolgálat megerősítése (a szociális hálózat tevékenységén túlmutatóan – pl. 

ház körüli fizikai munkák elvégzése) 

1.2.4 Bölcsőde létrehozása 

1.2.5 A helyi vállalkozások valamikori szociális, társadalmi találkozási hely funkciójának 

kialakítása, ennek ösztönzése 

1.2.6 Alapítvány létrehozása, amely hozzájárul a bizonytalan állami források elapadása 

esetén a szociális ellátó rendszer fenntartáshoz 

1.2.7 A szükséges egészségügyi, egészségfenntartó szolgáltatások megtelepítésének 

infrastrukturális ösztönzése 

1.3 Faluképfejlesztés 

1.4 Természetvédelem, környezetvédelem 

1.4.1 Környezetvédelmi fejlesztések, beruházások 

1.4.2 A természetvédelem/környezetvédelem oktatásba való beépítése 
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1.5 Közösségfejlesztés 

1.5.1 A lakosságot célzó rendezvények 

1.5.2 A régiós kapcsolatok erősítése 

1.5.3 A közösségfejlesztés megalapozása az iskolában – hagyományaink 

2. Turizmusfejlesztés 

2.1 Turizmus attrakciók kínálatának megteremtése 

2.2 Rendezvények 

2.3 Turizmus infrastruktúra 

2.4 Információközlés fejlesztése (információs táblák, kiadványok, kommunikáció) 

2.5 Helyi, illetve külső hálózatépítés  

3. Gazdaságfejlesztés 

3.1 Az önkormányzat saját gazdasági tevékenységének kialakítása 

3.2 Foglalkoztatottság 

3.2.1 Helyi munkaalkalmak fejlesztése 

3.2.2 Helyi vállalkozások ösztönzése 

3.3 A vállalkozási környezet fejlesztése 

3.3.1 A vállalkozások indításának, működtetésének segítése 

3.3.2 Vállalkozói információs bázis kialakítása 

3.4 Mezőgazdaság, erdészet 

3.4.1 Mezőgazdaság, erdészeti fejlesztések 

3.4.2 Hálózatépítés a mezőgazdasági termékek termelőivel, felvásárlóival, feldolgozóival 

3.4.3 Helyi mezőgazdasági termékfeldolgozás fejlesztése 

021 Mosonszolnok 

Község 

Polgármesterétől 

Mosonszolno

k 

Mosonmagya

róvári 

kistérség 

önkormány

zat 

települési 5.5. Nevelés-

oktatás 

1. Társadalmi kapcsolatok erősítése – lakosságmegtartó és –vonzó képesség fokozása 

1.1 A település gyermekmegtartó képességének erősítése 

1.1.1 Anyagi támogatás a gyermekét helyben taníttató szülőnek. 

1.1.2 A helyi ismeretfejlesztési lehetőségek számának növelése 

1.1.3 A tanár-szülő partnerség erősítése 

1.1.4 Törekedni arra, hogy már az első gyermeket se vigyék el a faluból 

1.1.5 Az iskola képzési színvonalának folyamatos javítása 

1.1.6 Az úszás-oktatás megszervezése 

1.1.7 A pedagógusok tréningje 

1.1.8 Tájékoztatás a más településre járás veszélyeiről 

1.1.9 Az iskola kommunikációjának erősítése, elsősorban az elért sikerekről tájékoztatni a 

szülőket 

1.1.10 A potenciális választható középiskolák kívánalmi szintjének megismerése 

1.1.11 Erősíteni a gyermekekben a tudás megszerzése iránti motivációt – ebben kérni a 

szülők partnerségét, ösztönözni a szülőket a tudás elismerésére 

1.1.12 Nyelvtanulási lehetőség diverzifikálása 

1.1.13 Az elvitt gyermekek esetében pontos képet alkotni az elvitel okairól, amennyiben az 

a helyi iskola által befolyásolható, speciális akciót kidolgozni a hasonló esetek elkerülése 

érdekében 

1.2 Szociális ellátórendszer fejlesztése 

1.2.1 Napközi rendszerű idősek otthona kialakítása 
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1.2.2 Az idősek otthonával párhuzamosan a látogatáson alapuló szociális hálózat 

megerősítése 

1.2.3 A segítő szolgálat megerősítése (a szociális hálózat tevékenységén túlmutatóan – pl. 

ház körüli fizikai munkák elvégzése) 

1.2.4 Bölcsőde létrehozása 

1.2.5 A helyi vállalkozások valamikori szociális, társadalmi találkozási hely funkciójának 

kialakítása, ennek ösztönzése 

1.2.6 Alapítvány létrehozása, amely hozzájárul a bizonytalan állami források elapadása 

esetén a szociális ellátó rendszer fenntartáshoz 

1.2.7 A szükséges egészségügyi, egészségfenntartó szolgáltatások megtelepítésének 

infrastrukturális ösztönzése 

1.3 Faluképfejlesztés 

1.4 Természetvédelem, környezetvédelem 

1.4.1 Környezetvédelmi fejlesztések, beruházások 

1.4.2 A természetvédelem/környezetvédelem oktatásba való beépítése 

1.5 Közösségfejlesztés 

1.5.1 A lakosságot célzó rendezvények 

1.5.2 A régiós kapcsolatok erősítése 

1.5.3 A közösségfejlesztés megalapozása az iskolában – hagyományaink 

2. Turizmusfejlesztés 

2.1 Turizmus attrakciók kínálatának megteremtése 

2.2 Rendezvények 

2.3 Turizmus infrastruktúra 

2.4 Információközlés fejlesztése (információs táblák, kiadványok, kommunikáció) 

2.5 Helyi, illetve külső hálózatépítés  

3. Gazdaságfejlesztés 

3.1 Az önkormányzat saját gazdasági tevékenységének kialakítása 

3.2 Foglalkoztatottság 

3.2.1 Helyi munkaalkalmak fejlesztése 

3.2.2 Helyi vállalkozások ösztönzése 

3.3 A vállalkozási környezet fejlesztése 

3.3.1 A vállalkozások indításának, működtetésének segítése 

3.3.2 Vállalkozói információs bázis kialakítása 

3.4 Mezőgazdaság, erdészet 

3.4.1 Mezőgazdaság, erdészeti fejlesztések 

3.4.2 Hálózatépítés a mezőgazdasági termékek termelőivel, felvásárlóival, feldolgozóival 

3.4.3 Helyi mezőgazdasági termékfeldolgozás fejlesztése 

022 Magyar 

Államkincstár 

Győr Győri 

Kistérség 

közigazgat

ási 

szervezet 

megyei 7.4. Az 

infokommunikáci

ós társadalom 

helyzete Győr-

Moson-Sopron 

megyében 

- A Kincstár „államháztartási bank” és „közpénzügyi őr” funkcióinak teljes körűvé tétele 

és módszertani megújítása. 

- Az országos és helyi közpénzügyi döntéshozatal támogatása érdekében a szervezet 

tudásának és adatbázis rendszereinek integrált fejlesztésével a kincstári információs 

tudáscentrum megteremtése. 

- A Kincstár működési, szervezeti és infrastrukturális megújítása útján, jól képzett 
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szakembergárdával, erős, egységes hálózattal rendelkező intézmény megteremtése, uniós 

források fokozott bevonásával. 

023 Győr-Moson-

Sopron Megyei  

Önkormányzati 

Hivatal  

Kapuvár Kapuvár–

Beledi 

kistérség 

önkormány

zat 

települési 6.3. Gazdasági 

szervezetek 

1.) A gazdasági környezet és háttérfeltételeinek fejlesztése: 

 

• Kkv-k támogatása 

• Ipari Park, Inkubátorház kapacitásfejlesztése és menedzsment szolgáltatások bevezetése 

• Kapuvári Innovációs Központ létrehozása, a helyi innovációk ösztönzése 

• Helyi gazdasági szolgáltatások, hálózatok (klaszter, TDM) létrehozása  

• Helyi termékek és szolgáltatások versenyhelyzetbe kerülésének támogatása, 

minőségfejlesztése 

• A vertikális helyi gazdaság kiépítése az érintett szakterületeken (pl. élelmiszergazdaság 

rendszerbe szervezése) 

• Aktív befektetés-szervezési és tőkevonzási program megvalósítása 

• A Rábaköz „helyi pénze”, a rábaközi tallér helyi gazdaságfejlesztésben játszott 

szerepének erősítése    

 

      A fejlesztési irány az alábbi stratégiai célok elérését segíti: 

 • Versenyképes helyi gazdaság fejlesztése 

• A turizmusgazdaság helyi pilléreinek kiépítése 

 

2.) A környezeti értékek védelme, a fenntarthatóság szolgálata: 

 

• A helyi megújuló erőforrásokra való átállás ösztönzése 

• Az energiahatékonyság javítása 

• A természeti értékek és kincsek megőrzése 

• Vízbázis védelmi program  

• A termálvíz komplex hasznosítása 

• Teljeskörű környezet- és hulladékgazdálkodási program megvalósítása  

• Az ökotermelés, biogazdálkodás térnyerésének elősegítése 

• A környezettudatos gondolkodás, az ökoorientált élet- és vállalkozásvezetés 

szemléletének erősítése valamennyi célcsoport esetében 

• A városi zöldövezetek bővítése, illetve a meglévő területek magas színvonalú 

karbantartása 

• Az ökoturisztikai adottságokra épített szolgáltatási rendszer minőségfejlesztése 

• A „Zöld város” koncepció kiteljesítése 

 

     A fejlesztési irány az alábbi stratégiai célok elérését segíti:  

 

• Versenyképes helyi gazdaság fejlesztése 

• A turizmusgazdaság helyi pilléreinek kiépítése 

• Emberi erőforrás fejlesztése 

• Hatékony és magas minőségű közigazgatás kialakítása 
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3.) Emberi erőforrás- és kompetenciafejlesztés: 

 

• Az európai uniós kulcskompetenciák fejlesztése 

o vállalkozási ismeretek 

o nyelvismeret 

o személyiségfejlesztés 

o infokommunikációs ismeretek 

• Szakmai ismeretek bővítése a városban működő foglalkoztatók által érintett 

szakterületeken 

• A foglalkoztatás bővítését szolgáló hiányszakmákra való fókuszálás 

• Az élethosszig tartó tanulás ösztönzése 

• A hátrányos helyzetű csoportok felzárkóztatása 

• Szociális és egészségügyi ellátórendszer fejlesztése a munkaképesség megőrzése és 

javítása érdekében 

 

     A fejlesztési irány az alábbi stratégiai cél elérését segíti: 

  

• Emberi erőforrás fejlesztése 

• Hatékony és magas minőségű közigazgatás kialakítása 

 

 

4.) Célcsoport és térorientált fejlesztési prioritás: 

 

• Periférikus városrészek komplex fejlesztése (pl. Öntésmajor) 

• Külterületek fókuszált fejlesztése, ingatlanok hasznosítása 

• Ökoturisztikai fejlesztések megvalósítása az érintett földrajzi térségekben 

• A roma integráció segítése 

 

     A fejlesztési irány az alábbi stratégiai célok elérését segíti:  

 

• Versenyképes helyi gazdaság fejlesztése 

• A turizmusgazdaság helyi pilléreinek kiépítése 

• Emberi erőforrás fejlesztése 

• Városi periférikus területek fejlesztése 

 

5.) Településközi, térségi és nemzetközi szerepkör erősítése: 

 

• A város vidékfejlesztési szerepkörének bővítése 

• A járási szerepkörből adódó feladatok támogatása  

• A tájegységi kapcsolatok szorosabbra fűzése  

• A rábaközi kulcstelepülések közötti hálózat intézményesítése, fejlesztési programok 

egyeztetése 
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• A város gazdaságszervező erejének erősítése 

• A rábaközi tallér térnyerésének elősegítése 

• A nemzetközi együttműködések további kiterjesztése, különös tekintettel a határmenti 

térségre  

• Közösségfejlesztési program megvalósítása a prioritás érintettjei, érdekeltjei körében 

• Nemzetközi jó gyakorlatok bevezetése, meghonosítása 

• Aktív, dinamikus városmarketing program megvalósítása 

 

     A fejlesztési irány az alábbi stratégiai célok elérését segíti:  

 

• Versenyképes helyi gazdaság fejlesztése 

• Hatékony és magas minőségű közigazgatás kialakítása 

• A turizmusgazdaság helyi pilléreinek kiépítése 

• Emberi erőforrás fejlesztése 

• Városi periférikus területek fejlesztése 

 

6.) Élhető város program: 

   

• A digitális önkormányzat térnyerésének erősítése, a szolgáltatások minőségfejlesztése 

• Az infrastrukturális rendszerek fejlesztése 

• Kulturális, sport-, egészségügyi és szociális szolgáltatások fejlesztése  

• A civil élet, a közösségfejlesztés, a polgári kezdeményezőképesség felkarolása, 

támogatása 

• Önkormányzati intézmények, cégek, szervezetek munkavállalóinak folyamatos képzése, 

fejlesztése 

 

      A fejlesztési irány az alábbi stratégiai célok elérését segíti: 

  

• Hatékony és magas minőségű közigazgatás kialakítása 

• Emberi erőforrás fejlesztése 

 

 

7.) Egyedi, kiemelt fejlesztési programok megvalósítása: 

 

• Gyógyturisztikai kapacitás- és minőségfejlesztés megvalósítása (Kapuvári 

Egészségturisztikai Központ) 

• A helyi gazdaság erősítését és innovációs képességét ösztönző támogató program 

megvalósítása (Kapuvári Innovációs Központ létrehozása)  

• Kiemelt turisztikai projektek megvalósítása:  

o 1956-os Történelmi Témapark 

o Gazdasági Kisvasút rekonstrukciója  

o Árpád-kori gyepű rendszer rekonstrukciója 
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      A fejlesztési irány az alábbi stratégiai célok elérését segíti: 

  

• Versenyképes helyi gazdaság fejlesztése 

• A turizmusgazdaság helyi pilléreinek kiépítése 

023 Győr-Moson-

Sopron Megyei  

Önkormányzati 

Hivatal  

Kapuvár Kapuvár–

Beledi 

kistérség 

önkormány

zat 

települési 8. KÖRNYEZETI 

ÁLLAPOT 

1.) A gazdasági környezet és háttérfeltételeinek fejlesztése: 

 

• Kkv-k támogatása 

• Ipari Park, Inkubátorház kapacitásfejlesztése és menedzsment szolgáltatások bevezetése 

• Kapuvári Innovációs Központ létrehozása, a helyi innovációk ösztönzése 

• Helyi gazdasági szolgáltatások, hálózatok (klaszter, TDM) létrehozása  

• Helyi termékek és szolgáltatások versenyhelyzetbe kerülésének támogatása, 

minőségfejlesztése 

• A vertikális helyi gazdaság kiépítése az érintett szakterületeken (pl. élelmiszergazdaság 

rendszerbe szervezése) 

• Aktív befektetés-szervezési és tőkevonzási program megvalósítása 

• A Rábaköz „helyi pénze”, a rábaközi tallér helyi gazdaságfejlesztésben játszott 

szerepének erősítése    

 

      A fejlesztési irány az alábbi stratégiai célok elérését segíti: 

  

• Versenyképes helyi gazdaság fejlesztése 

• A turizmusgazdaság helyi pilléreinek kiépítése 

 

 

2.) A környezeti értékek védelme, a fenntarthatóság szolgálata: 

 

• A helyi megújuló erőforrásokra való átállás ösztönzése 

• Az energiahatékonyság javítása 

• A természeti értékek és kincsek megőrzése 

• Vízbázis védelmi program  

• A termálvíz komplex hasznosítása 

• Teljeskörű környezet- és hulladékgazdálkodási program megvalósítása  

• Az ökotermelés, biogazdálkodás térnyerésének elősegítése 

• A környezettudatos gondolkodás, az ökoorientált élet- és vállalkozásvezetés 

szemléletének erősítése valamennyi célcsoport esetében 

• A városi zöldövezetek bővítése, illetve a meglévő területek magas színvonalú 

karbantartása 

• Az ökoturisztikai adottságokra épített szolgáltatási rendszer minőségfejlesztése 

• A „Zöld város” koncepció kiteljesítése 

 

     A fejlesztési irány az alábbi stratégiai célok elérését segíti:  

 

• Versenyképes helyi gazdaság fejlesztése 
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• A turizmusgazdaság helyi pilléreinek kiépítése 

• Emberi erőforrás fejlesztése 

• Hatékony és magas minőségű közigazgatás kialakítása 

 

 

3.) Emberi erőforrás- és kompetenciafejlesztés: 

 

• Az európai uniós kulcskompetenciák fejlesztése 

o vállalkozási ismeretek 

o nyelvismeret 

o személyiségfejlesztés 

o infokommunikációs ismeretek 

• Szakmai ismeretek bővítése a városban működő foglalkoztatók által érintett 

szakterületeken 

• A foglalkoztatás bővítését szolgáló hiányszakmákra való fókuszálás 

• Az élethosszig tartó tanulás ösztönzése 

• A hátrányos helyzetű csoportok felzárkóztatása 

• Szociális és egészségügyi ellátórendszer fejlesztése a munkaképesség megőrzése és 

javítása érdekében 

 

     A fejlesztési irány az alábbi stratégiai cél elérését segíti: 

  

• Emberi erőforrás fejlesztése 

• Hatékony és magas minőségű közigazgatás kialakítása 

 

 

4.) Célcsoport és térorientált fejlesztési prioritás: 

 

• Periférikus városrészek komplex fejlesztése (pl. Öntésmajor) 

• Külterületek fókuszált fejlesztése, ingatlanok hasznosítása 

• Ökoturisztikai fejlesztések megvalósítása az érintett földrajzi térségekben 

• A roma integráció segítése 

 

     A fejlesztési irány az alábbi stratégiai célok elérését segíti:  

 

• Versenyképes helyi gazdaság fejlesztése 

• A turizmusgazdaság helyi pilléreinek kiépítése 

• Emberi erőforrás fejlesztése 

• Városi periférikus területek fejlesztése 

 

5.) Településközi, térségi és nemzetközi szerepkör erősítése: 

 

• A város vidékfejlesztési szerepkörének bővítése 
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• A járási szerepkörből adódó feladatok támogatása  

• A tájegységi kapcsolatok szorosabbra fűzése  

• A rábaközi kulcstelepülések közötti hálózat intézményesítése, fejlesztési programok 

egyeztetése 

• A város gazdaságszervező erejének erősítése 

• A rábaközi tallér térnyerésének elősegítése 

• A nemzetközi együttműködések további kiterjesztése, különös tekintettel a határmenti 

térségre  

• Közösségfejlesztési program megvalósítása a prioritás érintettjei, érdekeltjei körében 

• Nemzetközi jó gyakorlatok bevezetése, meghonosítása 

• Aktív, dinamikus városmarketing program megvalósítása 

 

     A fejlesztési irány az alábbi stratégiai célok elérését segíti:  

 

• Versenyképes helyi gazdaság fejlesztése 

• Hatékony és magas minőségű közigazgatás kialakítása 

• A turizmusgazdaság helyi pilléreinek kiépítése 

• Emberi erőforrás fejlesztése 

• Városi periférikus területek fejlesztése 

 

6.) Élhető város program: 

   

• A digitális önkormányzat térnyerésének erősítése, a szolgáltatások minőségfejlesztése 

• Az infrastrukturális rendszerek fejlesztése 

• Kulturális, sport-, egészségügyi és szociális szolgáltatások fejlesztése  

• A civil élet, a közösségfejlesztés, a polgári kezdeményezőképesség felkarolása, 

támogatása 

• Önkormányzati intézmények, cégek, szervezetek munkavállalóinak folyamatos képzése, 

fejlesztése 

 

      A fejlesztési irány az alábbi stratégiai célok elérését segíti: 

  

• Hatékony és magas minőségű közigazgatás kialakítása 

• Emberi erőforrás fejlesztése 

 

 

7.) Egyedi, kiemelt fejlesztési programok megvalósítása: 

 

• Gyógyturisztikai kapacitás- és minőségfejlesztés megvalósítása (Kapuvári 

Egészségturisztikai Központ) 

• A helyi gazdaság erősítését és innovációs képességét ösztönző támogató program 

megvalósítása (Kapuvári Innovációs Központ létrehozása)  

• Kiemelt turisztikai projektek megvalósítása:  
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o 1956-os Történelmi Témapark 

o Gazdasági Kisvasút rekonstrukciója  

o Árpád-kori gyepű rendszer rekonstrukciója 

 

      A fejlesztési irány az alábbi stratégiai célok elérését segíti: 

  

• Versenyképes helyi gazdaság fejlesztése 

• A turizmusgazdaság helyi pilléreinek kiépítése 

023 Győr-Moson-

Sopron Megyei  

Önkormányzati 

Hivatal  

Kapuvár Kapuvár–

Beledi 

kistérség 

önkormány

zat 

települési 7.2. 

Energiagazdálko

dás és 

energiaellátás 

1.) A gazdasági környezet és háttérfeltételeinek fejlesztése: 

 

• Kkv-k támogatása 

• Ipari Park, Inkubátorház kapacitásfejlesztése és menedzsment szolgáltatások bevezetése 

• Kapuvári Innovációs Központ létrehozása, a helyi innovációk ösztönzése 

• Helyi gazdasági szolgáltatások, hálózatok (klaszter, TDM) létrehozása  

• Helyi termékek és szolgáltatások versenyhelyzetbe kerülésének támogatása, 

minőségfejlesztése 

• A vertikális helyi gazdaság kiépítése az érintett szakterületeken (pl. élelmiszergazdaság 

rendszerbe szervezése) 

• Aktív befektetés-szervezési és tőkevonzási program megvalósítása 

• A Rábaköz „helyi pénze”, a rábaközi tallér helyi gazdaságfejlesztésben játszott 

szerepének erősítése    

 

      A fejlesztési irány az alábbi stratégiai célok elérését segíti: 

  

• Versenyképes helyi gazdaság fejlesztése 

• A turizmusgazdaság helyi pilléreinek kiépítése 

 

 

2.) A környezeti értékek védelme, a fenntarthatóság szolgálata: 

 

• A helyi megújuló erőforrásokra való átállás ösztönzése 

• Az energiahatékonyság javítása 

• A természeti értékek és kincsek megőrzése 

• Vízbázis védelmi program  

• A termálvíz komplex hasznosítása 

• Teljeskörű környezet- és hulladékgazdálkodási program megvalósítása  

• Az ökotermelés, biogazdálkodás térnyerésének elősegítése 

• A környezettudatos gondolkodás, az ökoorientált élet- és vállalkozásvezetés 

szemléletének erősítése valamennyi célcsoport esetében 

• A városi zöldövezetek bővítése, illetve a meglévő területek magas színvonalú 

karbantartása 

• Az ökoturisztikai adottságokra épített szolgáltatási rendszer minőségfejlesztése 

• A „Zöld város” koncepció kiteljesítése 
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     A fejlesztési irány az alábbi stratégiai célok elérését segíti:  

 

• Versenyképes helyi gazdaság fejlesztése 

• A turizmusgazdaság helyi pilléreinek kiépítése 

• Emberi erőforrás fejlesztése 

• Hatékony és magas minőségű közigazgatás kialakítása 

 

3.) Emberi erőforrás- és kompetenciafejlesztés: 

 

• Az európai uniós kulcskompetenciák fejlesztése 

o vállalkozási ismeretek 

o nyelvismeret 

o személyiségfejlesztés 

o infokommunikációs ismeretek 

• Szakmai ismeretek bővítése a városban működő foglalkoztatók által érintett 

szakterületeken 

• A foglalkoztatás bővítését szolgáló hiányszakmákra való fókuszálás 

• Az élethosszig tartó tanulás ösztönzése 

• A hátrányos helyzetű csoportok felzárkóztatása 

• Szociális és egészségügyi ellátórendszer fejlesztése a munkaképesség megőrzése és 

javítása érdekében 

 

     A fejlesztési irány az alábbi stratégiai cél elérését segíti: 

  

• Emberi erőforrás fejlesztése 

• Hatékony és magas minőségű közigazgatás kialakítása 

 

 

4.) Célcsoport és térorientált fejlesztési prioritás: 

 

• Periférikus városrészek komplex fejlesztése (pl. Öntésmajor) 

• Külterületek fókuszált fejlesztése, ingatlanok hasznosítása 

• Ökoturisztikai fejlesztések megvalósítása az érintett földrajzi térségekben 

• A roma integráció segítése 

 

     A fejlesztési irány az alábbi stratégiai célok elérését segíti:  

 

• Versenyképes helyi gazdaság fejlesztése 

• A turizmusgazdaság helyi pilléreinek kiépítése 

• Emberi erőforrás fejlesztése 

• Városi periférikus területek fejlesztése 
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5.) Településközi, térségi és nemzetközi szerepkör erősítése: 

 

• A város vidékfejlesztési szerepkörének bővítése 

• A járási szerepkörből adódó feladatok támogatása  

• A tájegységi kapcsolatok szorosabbra fűzése  

• A rábaközi kulcstelepülések közötti hálózat intézményesítése, fejlesztési programok 

egyeztetése 

• A város gazdaságszervező erejének erősítése 

• A rábaközi tallér térnyerésének elősegítése 

• A nemzetközi együttműködések további kiterjesztése, különös tekintettel a határmenti 

térségre  

• Közösségfejlesztési program megvalósítása a prioritás érintettjei, érdekeltjei körében 

• Nemzetközi jó gyakorlatok bevezetése, meghonosítása 

• Aktív, dinamikus városmarketing program megvalósítása 

 

     A fejlesztési irány az alábbi stratégiai célok elérését segíti:  

 

• Versenyképes helyi gazdaság fejlesztése 

• Hatékony és magas minőségű közigazgatás kialakítása 

• A turizmusgazdaság helyi pilléreinek kiépítése 

• Emberi erőforrás fejlesztése 

• Városi periférikus területek fejlesztése 

 

6.) Élhető város program: 

   

• A digitális önkormányzat térnyerésének erősítése, a szolgáltatások minőségfejlesztése 

• Az infrastrukturális rendszerek fejlesztése 

• Kulturális, sport-, egészségügyi és szociális szolgáltatások fejlesztése  

• A civil élet, a közösségfejlesztés, a polgári kezdeményezőképesség felkarolása, 

támogatása 

• Önkormányzati intézmények, cégek, szervezetek munkavállalóinak folyamatos képzése, 

fejlesztése 

 

      A fejlesztési irány az alábbi stratégiai célok elérését segíti: 

  

• Hatékony és magas minőségű közigazgatás kialakítása 

• Emberi erőforrás fejlesztése 

 

 

7.) Egyedi, kiemelt fejlesztési programok megvalósítása: 

 

• Gyógyturisztikai kapacitás- és minőségfejlesztés megvalósítása (Kapuvári 

Egészségturisztikai Központ) 
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• A helyi gazdaság erősítését és innovációs képességét ösztönző támogató program 

megvalósítása (Kapuvári Innovációs Központ létrehozása)  

• Kiemelt turisztikai projektek megvalósítása:  

o 1956-os Történelmi Témapark 

o Gazdasági Kisvasút rekonstrukciója  

o Árpád-kori gyepű rendszer rekonstrukciója 

 

      A fejlesztési irány az alábbi stratégiai célok elérését segíti: 

  

• Versenyképes helyi gazdaság fejlesztése 

• A turizmusgazdaság helyi pilléreinek kiépítése 

023 Győr-Moson-

Sopron Megyei  

Önkormányzati 

Hivatal  

Kapuvár Kapuvár–

Beledi 

kistérség 

önkormány

zat 

települési 6.6. Turizmus 1.) A gazdasági környezet és háttérfeltételeinek fejlesztése: 

 

• Kkv-k támogatása 

• Ipari Park, Inkubátorház kapacitásfejlesztése és menedzsment szolgáltatások bevezetése 

• Kapuvári Innovációs Központ létrehozása, a helyi innovációk ösztönzése 

• Helyi gazdasági szolgáltatások, hálózatok (klaszter, TDM) létrehozása  

• Helyi termékek és szolgáltatások versenyhelyzetbe kerülésének támogatása, 

minőségfejlesztése 

• A vertikális helyi gazdaság kiépítése az érintett szakterületeken (pl. élelmiszergazdaság 

rendszerbe szervezése) 

• Aktív befektetés-szervezési és tőkevonzási program megvalósítása 

• A Rábaköz „helyi pénze”, a rábaközi tallér helyi gazdaságfejlesztésben játszott 

szerepének erősítése    

 

      A fejlesztési irány az alábbi stratégiai célok elérését segíti: 

  

• Versenyképes helyi gazdaság fejlesztése 

• A turizmusgazdaság helyi pilléreinek kiépítése 

 

 

2.) A környezeti értékek védelme, a fenntarthatóság szolgálata: 

 

• A helyi megújuló erőforrásokra való átállás ösztönzése 

• Az energiahatékonyság javítása 

• A természeti értékek és kincsek megőrzése 

• Vízbázis védelmi program  

• A termálvíz komplex hasznosítása 

• Teljeskörű környezet- és hulladékgazdálkodási program megvalósítása  

• Az ökotermelés, biogazdálkodás térnyerésének elősegítése 

• A környezettudatos gondolkodás, az ökoorientált élet- és vállalkozásvezetés 

szemléletének erősítése valamennyi célcsoport esetében 

• A városi zöldövezetek bővítése, illetve a meglévő területek magas színvonalú 
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karbantartása 

• Az ökoturisztikai adottságokra épített szolgáltatási rendszer minőségfejlesztése 

• A „Zöld város” koncepció kiteljesítése 

 

     A fejlesztési irány az alábbi stratégiai célok elérését segíti:  

 

• Versenyképes helyi gazdaság fejlesztése 

• A turizmusgazdaság helyi pilléreinek kiépítése 

• Emberi erőforrás fejlesztése 

• Hatékony és magas minőségű közigazgatás kialakítása 

 

 

3.) Emberi erőforrás- és kompetenciafejlesztés: 

 

• Az európai uniós kulcskompetenciák fejlesztése 

o vállalkozási ismeretek 

o nyelvismeret 

o személyiségfejlesztés 

o infokommunikációs ismeretek 

• Szakmai ismeretek bővítése a városban működő foglalkoztatók által érintett 

szakterületeken 

• A foglalkoztatás bővítését szolgáló hiányszakmákra való fókuszálás 

• Az élethosszig tartó tanulás ösztönzése 

• A hátrányos helyzetű csoportok felzárkóztatása 

• Szociális és egészségügyi ellátórendszer fejlesztése a munkaképesség megőrzése és 

javítása érdekében 

 

     A fejlesztési irány az alábbi stratégiai cél elérését segíti: 

  

• Emberi erőforrás fejlesztése 

• Hatékony és magas minőségű közigazgatás kialakítása 

 

 

4.) Célcsoport és térorientált fejlesztési prioritás: 

 

• Periférikus városrészek komplex fejlesztése (pl. Öntésmajor) 

• Külterületek fókuszált fejlesztése, ingatlanok hasznosítása 

• Ökoturisztikai fejlesztések megvalósítása az érintett földrajzi térségekben 

• A roma integráció segítése 

 

     A fejlesztési irány az alábbi stratégiai célok elérését segíti:  

 

• Versenyképes helyi gazdaság fejlesztése 
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• A turizmusgazdaság helyi pilléreinek kiépítése 

• Emberi erőforrás fejlesztése 

• Városi periférikus területek fejlesztése 

 

5.) Településközi, térségi és nemzetközi szerepkör erősítése: 

 

• A város vidékfejlesztési szerepkörének bővítése 

• A járási szerepkörből adódó feladatok támogatása  

• A tájegységi kapcsolatok szorosabbra fűzése  

• A rábaközi kulcstelepülések közötti hálózat intézményesítése, fejlesztési programok 

egyeztetése 

• A város gazdaságszervező erejének erősítése 

• A rábaközi tallér térnyerésének elősegítése 

• A nemzetközi együttműködések további kiterjesztése, különös tekintettel a határmenti 

térségre  

• Közösségfejlesztési program megvalósítása a prioritás érintettjei, érdekeltjei körében 

• Nemzetközi jó gyakorlatok bevezetése, meghonosítása 

• Aktív, dinamikus városmarketing program megvalósítása 

 

     A fejlesztési irány az alábbi stratégiai célok elérését segíti:  

 

• Versenyképes helyi gazdaság fejlesztése 

• Hatékony és magas minőségű közigazgatás kialakítása 

• A turizmusgazdaság helyi pilléreinek kiépítése 

• Emberi erőforrás fejlesztése 

• Városi periférikus területek fejlesztése 

 

6.) Élhető város program: 

   

• A digitális önkormányzat térnyerésének erősítése, a szolgáltatások minőségfejlesztése 

• Az infrastrukturális rendszerek fejlesztése 

• Kulturális, sport-, egészségügyi és szociális szolgáltatások fejlesztése  

• A civil élet, a közösségfejlesztés, a polgári kezdeményezőképesség felkarolása, 

támogatása 

• Önkormányzati intézmények, cégek, szervezetek munkavállalóinak folyamatos képzése, 

fejlesztése 

 

      A fejlesztési irány az alábbi stratégiai célok elérését segíti: 

  

• Hatékony és magas minőségű közigazgatás kialakítása 

• Emberi erőforrás fejlesztése 
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7.) Egyedi, kiemelt fejlesztési programok megvalósítása: 

 

• Gyógyturisztikai kapacitás- és minőségfejlesztés megvalósítása (Kapuvári 

Egészségturisztikai Központ) 

• A helyi gazdaság erősítését és innovációs képességét ösztönző támogató program 

megvalósítása (Kapuvári Innovációs Központ létrehozása)  

• Kiemelt turisztikai projektek megvalósítása:  

o 1956-os Történelmi Témapark 

o Gazdasági Kisvasút rekonstrukciója  

o Árpád-kori gyepű rendszer rekonstrukciója 

 

      A fejlesztési irány az alábbi stratégiai célok elérését segíti: 

  

• Versenyképes helyi gazdaság fejlesztése 

• A turizmusgazdaság helyi pilléreinek kiépítése 

024 E.ON Észak-

dunántúli 

Áramhálózati Zrt 

Győr Győri 

Kistérség 

gazdasági 

szervezet 

megyei 7.2. 

Energiagazdálko

dás és 

energiaellátás 

A 120 kV-os elosztóhálózat távlati fejlesztésének Győr-Moson-Sopron megyét érintő 

elemei 

(2030-ig)  

025 Megyei 

Turisztikai 

szakref. 

Győr Győri 

Kistérség 

gazdasági 

szervezet 

megyei 4.4. Kulturális, 

néprajzi 

jellegzetességek 

A természeti, környezeti, kulturális szempontból kiemelkedő adottságú táji környezet 

megóvása, ennek érdekében a turisztikai térségek teherbíró-képességének folyamatos 

ellenőrzése  

-A kulturális, szakrális értékek bemutatása, a helyi hagyományok fejlesztése  

-Történelmi örökségekhez kapcsolódó fejlesztések-folyamatosan 

-Az igényekhez igazodó kereskedelmi szálláshely-fejlesztés  

-Az egynapos – félnapos desztinációk helyett a hosszabb távú üdülési lehetőségek 

erősítése  

-Egészségturizmus erősítése 

-A falusi turizmus erősítése, a települések „vidéki” jellegének hangsúlyozása  

-Üdülőterületek infrastrukturális fejlesztése  

025 Megyei 

Turisztikai 

szakref. 

Győr Győri 

Kistérség 

gazdasági 

szervezet 

megyei 4.2. 

Természetföldraj

z 

A természeti, környezeti, kulturális szempontból kiemelkedő adottságú táji környezet 

megóvása, ennek érdekében a turisztikai térségek teherbíró-képességének folyamatos 

ellenőrzése  

-A kulturális, szakrális értékek bemutatása, a helyi hagyományok fejlesztése  

-Történelmi örökségekhez kapcsolódó fejlesztések-folyamatosan 

-Az igényekhez igazodó kereskedelmi szálláshely-fejlesztés  

-Az egynapos – félnapos desztinációk helyett a hosszabb távú üdülési lehetőségek 

erősítése  

-Egészségturizmus erősítése 

-A falusi turizmus erősítése, a települések „vidéki” jellegének hangsúlyozása  

-Üdülőterületek infrastrukturális fejlesztése  

025 Megyei 

Turisztikai 

Győr Győri 

Kistérség 

gazdasági 

szervezet 

megyei 6.6. Turizmus A természeti, környezeti, kulturális szempontból kiemelkedő adottságú táji környezet 

megóvása, ennek érdekében a turisztikai térségek teherbíró-képességének folyamatos 
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szakref. ellenőrzése  

-A kulturális, szakrális értékek bemutatása, a helyi hagyományok fejlesztése  

-Történelmi örökségekhez kapcsolódó fejlesztések-folyamatosan 

-Az igényekhez igazodó kereskedelmi szálláshely-fejlesztés  

-Az egynapos – félnapos desztinációk helyett a hosszabb távú üdülési lehetőségek 

erősítése  

-Egészségturizmus erősítése 

-A falusi turizmus erősítése, a települések „vidéki” jellegének hangsúlyozása  

-Üdülőterületek infrastrukturális fejlesztése  

026 Nemzeti 

Földalapkezelő 

Szervezet  

Győr Győri 

Kistérség 

közigazgat

ási 

szervezet 

megyei     

027 SZÁRFÖLD 

KÖZSÉG 

ÖNKORMÁNY

ZAT JEGYZŐJE 

Szárföld Kapuvár–

Beledi 

kistérség 

önkormány

zat 

települési 4.3. 

Településszerkez

et 

új óvoda építése 

- általános iskola helyben tartása 

- teniszpálya építése 

- kultúrház felújítása 

- településkép fejlesztése 

- településközpont fejlesztése 

027 SZÁRFÖLD 

KÖZSÉG 

ÖNKORMÁNY

ZAT JEGYZŐJE 

Szárföld Kapuvár–

Beledi 

kistérség 

önkormány

zat 

települési 5.5. Nevelés-

oktatás 

új óvoda építése 

- általános iskola helyben tartása 

- teniszpálya építése 

- kultúrház felújítása 

- településkép fejlesztése 

- településközpont fejlesztése 

027 SZÁRFÖLD 

KÖZSÉG 

ÖNKORMÁNY

ZAT JEGYZŐJE 

Babót Kapuvár–

Beledi 

kistérség 

önkormány

zat 

települési 5.5. Nevelés-

oktatás 

általános iskola helyben tartása 

- kultúrház felújítása 

- településkép fejlesztése 

- településközpont fejlesztése 

027 SZÁRFÖLD 

KÖZSÉG 

ÖNKORMÁNY

ZAT JEGYZŐJE 

Babót Kapuvár–

Beledi 

kistérség 

önkormány

zat 

települési 4.3. 

Településszerkez

et 

általános iskola helyben tartása 

- kultúrház felújítása 

- településkép fejlesztése 

- településközpont fejlesztése 

028 Önkormányzat Dunaszeg Győri 

Kistérség 

önkormány

zat 

települési 7.1. Közlekedés belterületi utak, járdák felújítása 

- 1401. sz. út felújítása 

- Kerékpárút felújítása és építése 

- Oktatási intézmények továbbfejlesztése 

- Bolgányi híd és út felújítása 

- Csapadékvíz elvezetés kiépítése 

028 Önkormányzat Dunaszeg Győri 

Kistérség 

önkormány

zat 

települési 5.5. Nevelés-

oktatás 

belterületi utak, járdák felújítása 

- 1401. sz. út felújítása 

- Kerékpárút felújítása és építése 

- Oktatási intézmények továbbfejlesztése 

- Bolgányi híd és út felújítása 
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- Csapadékvíz elvezetés kiépítése 

028 Önkormányzat Dunaszeg Győri 

Kistérség 

önkormány

zat 

települési 8. KÖRNYEZETI 

ÁLLAPOT 

belterületi utak, járdák felújítása 

- 1401. sz. út felújítása 

- Kerékpárút felújítása és építése 

- Oktatási intézmények továbbfejlesztése 

- Bolgányi híd és út felújítása 

- Csapadékvíz elvezetés kiépítése 

029 Pannon Víz Győr Győri 

Kistérség 

gazdasági 

szervezet 

megyei 7. MŰSZAKI 

INFRASTRUKT

ÚRA 

Az új víziközmű szolgáltatásról szóló törvény alapján bizonyos feladataink a 2012.-2015. 

években meghatározottak, a Társaság üzemeltetésében lévő víziközmű rendszerek 

vagyonértékelése, víziközmű vagyon átadása az Önkormányzatok felé, új vagyonkezelési 

szerződések megkötése az Önkormányzatokkal, a Társaság akkreditációjának 

megszerzése, az integrált vállalatirányítási rendszer teljes körű kiépítése. A még nem 

csatornázott településeken a pályázatok segítése. 

030 Vitnyéd Község 

Polgármestere 

Vitnyéd Kapuvár–

Beledi 

kistérség 

önkormány

zat 

települési 5.5. Nevelés-

oktatás 

3. Az alapfokú oktatás (1-4 évfolyam) helyben tartása. 

Az egészségügy javítása és az idős korú betegek szakszerűbb ellátása. 

Az idős korúak lehetőség szerint helyben történő ellátása (házigondozás fejlesztésével). 

A még hiányzó belterületi utak, járdák megépítése, a meglévők felújítása. 

Kis- és közepes vállalkozások helyzetének javítása, az új vállalkozások letelepedésének 

elősegítése munkahelyteremtés céljából. 

Turisztika helyi adottságoknak megfelelő fejlesztése. 

Jelenleg élő hagyományőrzés szinten tartása (Énekes Lenke Hagyományőrző Egyesület 

segítségével). 

Az új hulladéklerakók mielőbbi beindítása. 

Környezetvédelem javítása 

030 Vitnyéd Község 

Polgármestere 

Vitnyéd Kapuvár–

Beledi 

kistérség 

önkormány

zat 

települési 6.3. Gazdasági 

szervezetek 

3. Az alapfokú oktatás (1-4 évfolyam) helyben tartása. 

Az egészségügy javítása és az idős korú betegek szakszerűbb ellátása. 

Az idős korúak lehetőség szerint helyben történő ellátása (házigondozás fejlesztésével). 

A még hiányzó belterületi utak, járdák megépítése, a meglévők felújítása. 

Kis- és közepes vállalkozások helyzetének javítása, az új vállalkozások letelepedésének 

elősegítése munkahelyteremtés céljából. 

Turisztika helyi adottságoknak megfelelő fejlesztése. 

Jelenleg élő hagyományőrzés szinten tartása (Énekes Lenke Hagyományőrző Egyesület 

segítségével). 

Az új hulladéklerakók mielőbbi beindítása. 

Környezetvédelem javítása 

030 Vitnyéd Község 

Polgármestere 

Vitnyéd Kapuvár–

Beledi 

kistérség 

önkormány

zat 

települési 6.6. Turizmus 3. Az alapfokú oktatás (1-4 évfolyam) helyben tartása. 

Az egészségügy javítása és az idős korú betegek szakszerűbb ellátása. 

Az idős korúak lehetőség szerint helyben történő ellátása (házigondozás fejlesztésével). 

A még hiányzó belterületi utak, járdák megépítése, a meglévők felújítása. 

Kis- és közepes vállalkozások helyzetének javítása, az új vállalkozások letelepedésének 

elősegítése munkahelyteremtés céljából. 

Turisztika helyi adottságoknak megfelelő fejlesztése. 

Jelenleg élő hagyományőrzés szinten tartása (Énekes Lenke Hagyományőrző Egyesület 
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segítségével). 

Az új hulladéklerakók mielőbbi beindítása. 

Környezetvédelem javítása 

030 Vitnyéd Község 

Polgármestere 

Vitnyéd Kapuvár–

Beledi 

kistérség 

önkormány

zat 

települési 8. KÖRNYEZETI 

ÁLLAPOT 

3. Az alapfokú oktatás (1-4 évfolyam) helyben tartása. 

Az egészségügy javítása és az idős korú betegek szakszerűbb ellátása. 

Az idős korúak lehetőség szerint helyben történő ellátása (házigondozás fejlesztésével). 

A még hiányzó belterületi utak, járdák megépítése, a meglévők felújítása. 

Kis- és közepes vállalkozások helyzetének javítása, az új vállalkozások letelepedésének 

elősegítése munkahelyteremtés céljából. 

Turisztika helyi adottságoknak megfelelő fejlesztése. 

Jelenleg élő hagyományőrzés szinten tartása (Énekes Lenke Hagyományőrző Egyesület 

segítségével). 

Az új hulladéklerakók mielőbbi beindítása. 

Környezetvédelem javítása 

031 Reflex Győr Győri 

Kistérség 

civil 

szervezet 

megyei 7.2. 

Energiagazdálko

dás és 

energiaellátás 

Úton a helyi önellátó közösségekhez – helyi és mikrotérségi partnerségen alapuló 

fenntarthatósági kezdeményezések támogatása  

1. Energia önrendelkezés  

1.1 Lakossági és közösségi energia megtakarítást célzó fejlesztések támogatása 

1.2 Megújuló energiaforrások felhasználásának támogatása – szél-, nap- és fenntartható, 

kis léptékű biomassza hasznosítás 

2. Élelmiszer önrendelkezés 

2.1. Helyi termelők környezetkímélő termelési eljárásainak támogatása 

2.2. Helyi fogyasztói piacok támogatása 

3. Gazdasági önrendelkezés – helyi pénzhelyettesítők támogatása (mint pl. Soproni 

Kékfrank vagy Balatoni Korona)  

4. Szemléletformálás  

4.1. Általános szemléletformáló kampányok a fenntartható fogyasztás érdekében 

4.2. A megvalósult hazai jó példák bemutatása 

031 Reflex Győr Győri 

Kistérség 

civil 

szervezet 

megyei 8. KÖRNYEZETI 

ÁLLAPOT 

Úton a helyi önellátó közösségekhez – helyi és mikrotérségi partnerségen alapuló 

fenntarthatósági kezdeményezések támogatása  

1. Energia önrendelkezés  

1.1 Lakossági és közösségi energia megtakarítást célzó fejlesztések támogatása 

1.2 Megújuló energiaforrások felhasználásának támogatása – szél-, nap- és fenntartható, 

kis léptékű biomassza hasznosítás 

2. Élelmiszer önrendelkezés 

2.1. Helyi termelők környezetkímélő termelési eljárásainak támogatása 

2.2. Helyi fogyasztói piacok támogatása 

3. Gazdasági önrendelkezés – helyi pénzhelyettesítők támogatása (mint pl. Soproni 

Kékfrank vagy Balatoni Korona)  

4. Szemléletformálás  

4.1. Általános szemléletformáló kampányok a fenntartható fogyasztás érdekében 

4.2. A megvalósult hazai jó példák bemutatása 

032 Bevándorlási Győr Győri közigazgat megyei     
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Hivatal Kistérség ási 

szervezet 

032 (!) ÉSZAK-

DUNÁNTÚLI 

MÉH ZRT 

Győr Győri 

Kistérség 

gazdasági 

szervezet 

megyei 6.1. Gazdasági 

teljesítmény 

Céljaink elérését nagyban meghatározza a világgazdaság helyzete, a növekedés 

megindulása, a megye ipari üzemeinek fejlődése, a fogyasztás emelkedése.  

 

Az ipari, gazdasági környezet mellett nagy szerepe van a szabályozó rendszer átlátható, 

stabil kialakítására is. Gondolunk itt az adózási jogszabályok, a környezetvédelmi 

szabályok és természetesen a hulladékgazdálkodási törvény által szabályozott működési 

feltételek megteremtésére. 

033 Építésügyi 

hivatal 

Győr Győri 

Kistérség 

közigazgat

ási 

szervezet 

megyei     

034 Sopronnémeti 

Község 

Polgármetere 

Sopronnémet

i 

Csornai 

kistérség 

önkormány

zat 

települési 7.1. Közlekedés Az M 86-os gyorsforgalmi út megépítése, mely Sopronnémetit is érinti, lehet a 

legfontosabb mérföldkő 

a település életében. Ezen belül is a község határában kialakítandó "Rábaköz 

pihenőhely", mely nem csak 

adóbevételt jelentene a településnek, de nem kevés munkahely is létesülne. 

A már említett Kenukikötőhöz pihenőhely kialakítása is erre az időre várható. Továbbá a 

tervek között szerepel 

egy sportturisztikai központ kialakítása négysávos automata tekepályával, ami az egész 

Rábaközből hiányzik. 

035 Müller Gábor 

polgármester 

Románd Pannonhalma

i kistérség 

önkormány

zat 

települési 7. MŰSZAKI 

INFRASTRUKT

ÚRA 

A legfontosabb prioritásunk a község intézményeinek felújítása, amely elsősorban az 

Önkormányzat/Kultúrház épületegyüttesének felújításából és az Orvosi Rendelő külső 

tatarozásából áll. Az Alkotmány utca útburkolata és a Kossuth utcai parkoló is felújításra 

vár. Meg kell tenni a temető rendbehozatalát is az Európai Uniós elvárásoknak 

megfelelően. A turisztikai területen elsőként a Római Őrtorony, mint Kilátó kerülne 

megfelelő pályázati forrás esetén kialakításra, amely Magyarországon kuriózumnak 

számítana. A humán erőforrás fejlesztésére tanfolyami jellegű előadásokat szeretnénk 

tartani, amelyre már volt is példa a borászat területén. Járdafelújításokat is tervezünk.   

036 Kamarai 

Vállalkozói 

Fórum 

Csorna Csornai 

kistérség 

civil 

szervezet 

települési     

037 Munkaügyi 

Központ 

Győr Győri 

Kistérség 

közigazgat

ási 

szervezet 

megyei     

038 Tét Város 

Önkormányzata 

Tét Téti 

Kistérség 

önkormány

zat 

települési 5.6. Egészségügy a Téti Kistrrésgi Gyógyítóház működtetése; általános iskola fejlesztése; térségi szerepkör 

bővítése oktatás területén; befektetők felkutatása a fejlesztésekhez; művelődési központ; 

városkép fejlsztés; rendezési terv felülvizsgálata 

038 Tét Város 

Önkormányzata 

Tét Téti 

Kistérség 

önkormány

zat 

települési 5.5. Nevelés-

oktatás 

a Téti Kistrrésgi Gyógyítóház működtetése; általános iskola fejlesztése; térségi szerepkör 

bővítése oktatás területén; befektetők felkutatása a fejlesztésekhez; művelődési központ; 

városkép fejlsztés; rendezési terv felülvizsgálata 

039 somfai 

mezőgazdasági 

  #HIÁNYZIK   települési     
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utak??? 

041 ? Ágfalva Sopron–

Fertődi 

kistérség 

  települési 7.1. Közlekedés 1. Elérhetőség javítása, község úthálózatának felújítása, vegyesforgalmú út kiépítése 

Ágfalva és Lépesfalva között 

2. Turisztikai adottságok fokozottabb kihasználása 

3. Közművelődés, hagyományápolás segítése 

4. Megújuló energiaforrások kiépítése és hasznosítása az önkormányzati intézményekben 

041 ? Ágfalva Sopron–

Fertődi 

kistérség 

  települési 6.6. Turizmus 1. Elérhetőség javítása, község úthálózatának felújítása, vegyesforgalmú út kiépítése 

Ágfalva és Lépesfalva között 

2. Turisztikai adottságok fokozottabb kihasználása 

3. Közművelődés, hagyományápolás segítése 

4. Megújuló energiaforrások kiépítése és hasznosítása az önkormányzati intézményekben 

041 ? Ágfalva Sopron–

Fertődi 

kistérség 

  települési 4.4. Kulturális, 

néprajzi 

jellegzetességek 

1. Elérhetőség javítása, község úthálózatának felújítása, vegyesforgalmú út kiépítése 

Ágfalva és Lépesfalva között 

2. Turisztikai adottságok fokozottabb kihasználása 

3. Közművelődés, hagyományápolás segítése 

4. Megújuló energiaforrások kiépítése és hasznosítása az önkormányzati intézményekben 

041 ? Ágfalva Sopron–

Fertődi 

kistérség 

  települési 7.2. 

Energiagazdálko

dás és 

energiaellátás 

1. Elérhetőség javítása, község úthálózatának felújítása, vegyesforgalmú út kiépítése 

Ágfalva és Lépesfalva között 

2. Turisztikai adottságok fokozottabb kihasználása 

3. Közművelődés, hagyományápolás segítése 

4. Megújuló energiaforrások kiépítése és hasznosítása az önkormányzati intézményekben 

042 NAV Győr Győri 

Kistérség 

közigazgat

ási 

szervezet 

megyei     

043 ? Bogyoszló Csornai 

kistérség 

  települési 7. MŰSZAKI 

INFRASTRUKT

ÚRA 

szennyvízprogram kivitelezése, amennyiben állam nem vonná el a forrást!!! 

  - helyi termékek értékesítésének beindítása 

  - intézmény átszervezés (közigazgatási, oktatási,) 

  - olcsóbb település működtetés kialakítása (alternatív energiaforrások bevezetése, 

energetikai korszerűsítések, intézmény összevonások környező településekkel a 

közigazgatási átalakítások mentén) 

043 ? Bogyoszló Csornai 

kistérség 

  települési 7.2. 

Energiagazdálko

dás és 

energiaellátás 

szennyvízprogram kivitelezése, amennyiben állam nem vonná el a forrást!!! 

  - helyi termékek értékesítésének beindítása 

  - intézmény átszervezés (közigazgatási, oktatási,) 

  - olcsóbb település működtetés kialakítása (alternatív energiaforrások bevezetése, 

energetikai korszerűsítések, intézmény összevonások környező településekkel a 

közigazgatási átalakítások mentén) 

043 ? Bogyoszló Csornai 

kistérség 

  települési 5.5. Nevelés-

oktatás 

szennyvízprogram kivitelezése, amennyiben állam nem vonná el a forrást!!! 

  - helyi termékek értékesítésének beindítása 

  - intézmény átszervezés (közigazgatási, oktatási,) 

  - olcsóbb település működtetés kialakítása (alternatív energiaforrások bevezetése, 

energetikai korszerűsítések, intézmény összevonások környező településekkel a 

közigazgatási átalakítások mentén) 

044 Soproni Vízmű Sopron Sopron– gazdasági kistérségi 7. MŰSZAKI ivóvízminőség védelmi feladatok (Csáfordjánosfa, Csér, Répceszemere )  
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Fertődi 

kistérség 

szervezet INFRASTRUKT

ÚRA 

- a nagycenki szennyvíztisztító kiváltása a tervezett nagylozsi szennyvíztisztítóval  

- az ABS ( Aqua Burgenland Sopron ) projekt megvalósítása  

- a balfi szennyvíztisztító felhagyása  

- Fertő-tavi vizitelep fejlesztése  

044 Soproni Vízmű Sopron Sopron–

Fertődi 

kistérség 

gazdasági 

szervezet 

kistérségi 8. KÖRNYEZETI 

ÁLLAPOT 

ivóvízminőség védelmi feladatok (Csáfordjánosfa, Csér, Répceszemere )  

- a nagycenki szennyvíztisztító kiváltása a tervezett nagylozsi szennyvíztisztítóval  

- az ABS ( Aqua Burgenland Sopron ) projekt megvalósítása  

- a balfi szennyvíztisztító felhagyása  

- Fertő-tavi vizitelep fejlesztése  

045 ? Dunasziget Mosonmagya

róvári 

kistérség 

  települési 6. GAZDASÁGI 

HELYZET 

Gazdaság élénkítése, helyi munkalehetőségek biztosítása 

Idegenforgalom fejlesztése 

Alapvető települési infrastruktúra és megfelelő települési környezet biztosítása 

Települési természeti adottságok megóvása és a védelmet szem előtt tartó fejlesztések 

Külső-belső kohézió erősítése 

045 ? Dunasziget Mosonmagya

róvári 

kistérség 

  települési 7. MŰSZAKI 

INFRASTRUKT

ÚRA 

Gazdaság élénkítése, helyi munkalehetőségek biztosítása 

Idegenforgalom fejlesztése 

Alapvető települési infrastruktúra és megfelelő települési környezet biztosítása 

Települési természeti adottságok megóvása és a védelmet szem előtt tartó fejlesztések 

Külső-belső kohézió erősítése 

045 ? Dunasziget Mosonmagya

róvári 

kistérség 

  települési 8. KÖRNYEZETI 

ÁLLAPOT 

Gazdaság élénkítése, helyi munkalehetőségek biztosítása 

Idegenforgalom fejlesztése 

Alapvető települési infrastruktúra és megfelelő települési környezet biztosítása 

Települési természeti adottságok megóvása és a védelmet szem előtt tartó fejlesztések 

Külső-belső kohézió erősítése 

046 ? Nyalka Pannonhalma

i kistérség 

  települési 7.1. Közlekedés biztonságos gyalogosközlekedés megteremtése 

- csapadékvíz elvezetés megoldása 

- új ravatalozó építés 

- épületek energiahatékonyságának javítása 

- helyi energiaforrások kihasználása 

046 ? Nyalka Pannonhalma

i kistérség 

  települési 8. KÖRNYEZETI 

ÁLLAPOT 

biztonságos gyalogosközlekedés megteremtése 

- csapadékvíz elvezetés megoldása 

- új ravatalozó építés 

- épületek energiahatékonyságának javítása 

- helyi energiaforrások kihasználása 

046 ? Nyalka Pannonhalma

i kistérség 

  települési 7. MŰSZAKI 

INFRASTRUKT

ÚRA 

biztonságos gyalogosközlekedés megteremtése 

- csapadékvíz elvezetés megoldása 

- új ravatalozó építés 

- épületek energiahatékonyságának javítása 

- helyi energiaforrások kihasználása 

046 ? Nyalka Pannonhalma

i kistérség 

  települési 7.2. 

Energiagazdálko

dás és 

energiaellátás 

biztonságos gyalogosközlekedés megteremtése 

- csapadékvíz elvezetés megoldása 

- új ravatalozó építés 

- épületek energiahatékonyságának javítása 
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- helyi energiaforrások kihasználása 

047  -    #HIÁNYZIK         

048 ? Mosonudvar Mosonmagya

róvári 

kistérség 

  települési 4.4. Kulturális, 

néprajzi 

jellegzetességek 

Településfejlesztés terén: 

- faluközponti park kialakításához a terület megszerzése, utána a park kialakítása 

- leendő játszótér helyének megszerzése, majd kialakítása, 

- a sportpálya tulajdonjogának megszerzése, 

- a közigazgatási területen lévő állami tulajdonú földterületek megszerzése az 

önkormányzat részére, 

- a település rendezési tervének elkészíttetése. 

 

Intézményfeljesztés terén: 

- a régi „téesz-ebédlő” tulajdonjogának megszerzése és felújításának megkezdése, 

kialakítása Faluháznak, művelődési háznak, 

- a jelenlegi – bérelt – önkormányzati irodaház megvásárlása, a könyvtár bővítése, 

imaterem felújítása. 

 

 

Infrastruktúra terén: 

- a Krisztina és a Haladás utca szilárd burkolattal való ellátása, 

- az Esze Tamás utca és a Verseny utca burkolatának javítása, az Esze Tamás utca nem 

burkolt részének szilárd burkolatúvá tétele, 

- járdák állapotának felmérése, javítása, építése 

- közvilágítás korszerűsítése, esetlegesen új szakaszokon való kiépíttetése, 

 

Közlekedés terén: 

- a településen áthaladó állami utak, közutak balesetveszélyének csökkentése érdekében 

történő lobbizás, 

- fekete-fehér helyiség-táblák kihelyeztetése, 

- helyi kerékpárút felújítása 

 

Közbiztonság terén: 

- támogatni, hogy a településen jöjjön létre polgárőrség. 

048 ? Mosonudvar Mosonmagya

róvári 

kistérség 

  települési 7.1. Közlekedés Településfejlesztés terén: 

- faluközponti park kialakításához a terület megszerzése, utána a park kialakítása 

- leendő játszótér helyének megszerzése, majd kialakítása, 

- a sportpálya tulajdonjogának megszerzése, 

- a közigazgatási területen lévő állami tulajdonú földterületek megszerzése az 

önkormányzat részére, 

- a település rendezési tervének elkészíttetése. 

 

Intézményfeljesztés terén: 

- a régi „téesz-ebédlő” tulajdonjogának megszerzése és felújításának megkezdése, 

kialakítása Faluháznak, művelődési háznak, 
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- a jelenlegi – bérelt – önkormányzati irodaház megvásárlása, a könyvtár bővítése, 

imaterem felújítása. 

 

 

Infrastruktúra terén: 

- a Krisztina és a Haladás utca szilárd burkolattal való ellátása, 

- az Esze Tamás utca és a Verseny utca burkolatának javítása, az Esze Tamás utca nem 

burkolt részének szilárd burkolatúvá tétele, 

- járdák állapotának felmérése, javítása, építése 

- közvilágítás korszerűsítése, esetlegesen új szakaszokon való kiépíttetése, 

 

Közlekedés terén: 

- a településen áthaladó állami utak, közutak balesetveszélyének csökkentése érdekében 

történő lobbizás, 

- fekete-fehér helyiség-táblák kihelyeztetése, 

- helyi kerékpárút felújítása 

 

Közbiztonság terén: 

- támogatni, hogy a településen jöjjön létre polgárőrség. 

048 ? Mosonudvar Mosonmagya

róvári 

kistérség 

  települési 4.3. 

Településszerkez

et 

Településfejlesztés terén: 

- faluközponti park kialakításához a terület megszerzése, utána a park kialakítása 

- leendő játszótér helyének megszerzése, majd kialakítása, 

- a sportpálya tulajdonjogának megszerzése, 

- a közigazgatási területen lévő állami tulajdonú földterületek megszerzése az 

önkormányzat részére, 

- a település rendezési tervének elkészíttetése. 

 

Intézményfeljesztés terén: 

- a régi „téesz-ebédlő” tulajdonjogának megszerzése és felújításának megkezdése, 

kialakítása Faluháznak, művelődési háznak, 

- a jelenlegi – bérelt – önkormányzati irodaház megvásárlása, a könyvtár bővítése, 

imaterem felújítása. 

 

 

Infrastruktúra terén: 

- a Krisztina és a Haladás utca szilárd burkolattal való ellátása, 

- az Esze Tamás utca és a Verseny utca burkolatának javítása, az Esze Tamás utca nem 

burkolt részének szilárd burkolatúvá tétele, 

- járdák állapotának felmérése, javítása, építése 

- közvilágítás korszerűsítése, esetlegesen új szakaszokon való kiépíttetése, 

 

Közlekedés terén: 

- a településen áthaladó állami utak, közutak balesetveszélyének csökkentése érdekében 
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történő lobbizás, 

- fekete-fehér helyiség-táblák kihelyeztetése, 

- helyi kerékpárút felújítása 

 

Közbiztonság terén: 

- támogatni, hogy a településen jöjjön létre polgárőrség. 

049 Önkormányzat 

Acsalag  

Acsalag Csornai 

kistérség 

önkormány

zat 

települési 8. KÖRNYEZETI 

ÁLLAPOT 

1. Szennyvizcsatorna-hálózat épitése 

       2. Óvoda újranyitása 

       3. Belterületi árkok rendbetétele 

       4. Külterületi utak rendbetétele 

049 Önkormányzat 

Acsalag  

Acsalag Csornai 

kistérség 

önkormány

zat 

települési 7. MŰSZAKI 

INFRASTRUKT

ÚRA 

1. Szennyvizcsatorna-hálózat épitése 

       2. Óvoda újranyitása 

       3. Belterületi árkok rendbetétele 

       4. Külterületi utak rendbetétele 

049 Önkormányzat 

Acsalag  

Acsalag Csornai 

kistérség 

önkormány

zat 

települési 5.5. Nevelés-

oktatás 

1. Szennyvizcsatorna-hálózat épitése 

       2. Óvoda újranyitása 

       3. Belterületi árkok rendbetétele 

       4. Külterületi utak rendbetétele 

050 Csornai 

Többcélú 

Kistérségi 

Társulás 

Csorna Csornai 

kistérség 

civil 

szervezet 

kistérségi 5.3. 

Foglalkoztatási 

viszonyok és 

munkaerőpiac 

– Népesség-megtartó képesség növelése munkahelyteremtéssel.  

o humán erőforrás átalakítása  

o vállalkozási kedv növelése 

o turisztikai és marketingszemlélet kialakítása 

A kitűzött cél eléréséhez a Csornai Többcélú Kistérségi Társulás által működtetett 

Tudáscentrum mint akkreditált felnőttképzési intézmény képzési kínálatának specifikus 

kialakítása szükséges. 

– Humán közszolgáltatás fejlesztése 

– A meglévő természeti értékek megóvása és megismertetése a Fertő-Hanság Nemzeti 

Parkkal együttműködve  

050 Csornai 

Többcélú 

Kistérségi 

Társulás 

Csorna Csornai 

kistérség 

civil 

szervezet 

kistérségi 6.3. Gazdasági 

szervezetek 

– Népesség-megtartó képesség növelése munkahelyteremtéssel.  

o humán erőforrás átalakítása  

o vállalkozási kedv növelése 

o turisztikai és marketingszemlélet kialakítása 

A kitűzött cél eléréséhez a Csornai Többcélú Kistérségi Társulás által működtetett 

Tudáscentrum mint akkreditált felnőttképzési intézmény képzési kínálatának specifikus 

kialakítása szükséges. 

– Humán közszolgáltatás fejlesztése 

– A meglévő természeti értékek megóvása és megismertetése a Fertő-Hanság Nemzeti 

Parkkal együttműködve  

050 Csornai 

Többcélú 

Kistérségi 

Társulás 

Csorna Csornai 

kistérség 

civil 

szervezet 

kistérségi 4.2. 

Természetföldraj

z 

– Népesség-megtartó képesség növelése munkahelyteremtéssel.  

o humán erőforrás átalakítása  

o vállalkozási kedv növelése 

o turisztikai és marketingszemlélet kialakítása 

A kitűzött cél eléréséhez a Csornai Többcélú Kistérségi Társulás által működtetett 



108 
 

Tudáscentrum mint akkreditált felnőttképzési intézmény képzési kínálatának specifikus 

kialakítása szükséges. 

– Humán közszolgáltatás fejlesztése 

– A meglévő természeti értékek megóvása és megismertetése a Fertő-Hanság Nemzeti 

Parkkal együttműködve  

051 ? Rábapordány Csornai 

kistérség 

  települési 7. MŰSZAKI 

INFRASTRUKT

ÚRA 

• Lakosságszám csökkenés megállítása , gyereklétszám növelése 

 – letelepedés támogatása 

• Szennyvízelvezetés és ártalmatlanítás megoldása 

• Munkahelyteremtés szorgalmazása 

051 ? Rábapordány Csornai 

kistérség 

  települési 8. KÖRNYEZETI 

ÁLLAPOT 

• Lakosságszám csökkenés megállítása , gyereklétszám növelése 

 – letelepedés támogatása 

• Szennyvízelvezetés és ártalmatlanítás megoldása 

• Munkahelyteremtés szorgalmazása 

052 ? Répceszemer

e 

Sopron–

Fertődi 

kistérség 

  települési 5.3. 

Foglalkoztatási 

viszonyok és 

munkaerőpiac 

1. Humán erőforrás fejlesztése 

 

2. A gazdaság fellendítése 

 

 

3. Épített és természeti környezet minőségének javítása, szellemi örökség védelme 

052 ? Répceszemer

e 

Sopron–

Fertődi 

kistérség 

  települési 6. GAZDASÁGI 

HELYZET 

1. Humán erőforrás fejlesztése 

 

2. A gazdaság fellendítése 

 

 

3. Épített és természeti környezet minőségének javítása, szellemi örökség védelme 

052 ? Répceszemer

e 

Sopron–

Fertődi 

kistérség 

  települési 8.1. Természeti 

környezet 

1. Humán erőforrás fejlesztése 

 

2. A gazdaság fellendítése 

 

 

3. Épített és természeti környezet minőségének javítása, szellemi örökség védelme 

053 Megyei 

Pedagógiai 

Intézet 

Győr Győri 

Kistérség 

közigazgat

ási 

szervezet 

megyei 5.5. Nevelés-

oktatás 

ua: A pedagógus továbbképzések tervszerű koordinálása, szervezése, lebonyolítása és 

minőségének biztosítása, nyomon követése. Tantárgygondozás teljes körű kiépítése, 

működtetése. Tehetséggondozó tanulmányi és sportversenyek szervezése, lebonyolítás 

hátterének megteremtése. Oktatást érintő információk összegyűjtése, eljuttatása a 

célszerveknek, célszemélyeknek. Tanügy-igazgatási ismeretek, feladatok hatékony 

támogatása. 

054 Megyei Ker. és 

Ip. Kamara 

Győr Győri 

Kistérség 

civil 

szervezet 

megyei 5.5. Nevelés-

oktatás 

ua: 1. Képzés szakképzés az ipar igényeinek megfelelően 

2. Munkaerő vonzás, letelepedés támogatása 

3. KKV szektor erősítése fejlesztése 

4. Infrastruktúra fejlesztése - Ipari Parkok, úthálózat, vasút 

5. Zöld energia lehetőségeinek kihasználása 

054 Megyei Ker. és Győr Győri civil megyei 5.3. ua: 1. Képzés szakképzés az ipar igényeinek megfelelően 
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Ip. Kamara Kistérség szervezet Foglalkoztatási 

viszonyok és 

munkaerőpiac 

2. Munkaerő vonzás, letelepedés támogatása 

3. KKV szektor erősítése fejlesztése 

4. Infrastruktúra fejlesztése - Ipari Parkok, úthálózat, vasút 

5. Zöld energia lehetőségeinek kihasználása 

054 Megyei Ker. és 

Ip. Kamara 

Győr Győri 

Kistérség 

civil 

szervezet 

megyei 6.3. Gazdasági 

szervezetek 

ua: 1. Képzés szakképzés az ipar igényeinek megfelelően 

2. Munkaerő vonzás, letelepedés támogatása 

3. KKV szektor erősítése fejlesztése 

4. Infrastruktúra fejlesztése - Ipari Parkok, úthálózat, vasút 

5. Zöld energia lehetőségeinek kihasználása 

054 Megyei Ker. és 

Ip. Kamara 

Győr Győri 

Kistérség 

civil 

szervezet 

megyei 7. MŰSZAKI 

INFRASTRUKT

ÚRA 

ua: 1. Képzés szakképzés az ipar igényeinek megfelelően 

2. Munkaerő vonzás, letelepedés támogatása 

3. KKV szektor erősítése fejlesztése 

4. Infrastruktúra fejlesztése - Ipari Parkok, úthálózat, vasút 

5. Zöld energia lehetőségeinek kihasználása 

055 Kunsziget 

Község 

Önkormányzata 

Kunsziget Győri 

Kistérség 

önkormány

zat 

települési 5.6. Egészségügy Munkahely magtartás és fejlesztés (1500) 

- Vállalkozók számának növelése (100) 

- Település lakosságszám növelése (1500 fő) 

építési telkek kialakítása: 30 - 60 

- Egészségügyi alapellátás (háziorvos) 

- Alapfokú oktatás biztosítása 1-8 osztályban két tannyelvű, iskolaotthonos iskolában 160 

fő részére (térségi szerepvállalás) 

- 3 – 6 éves korú gyermekek nevelése-oktatása 

új óvoda építés 80 fő részére, 3 csoportos 

- Családi napközi bővítés két csoport 20 fő 

- Idősek otthona építés 20 fő részére 

- Úthálózat felújítás:  14101 sz. út hiányzó szakasza 

kerékpárút 

kül- és belterületi utak 

- Alternatív energia: szélenergia hasznosítás – szélerőműpark 

- Turisztika:  

o Mosoni-Duna: strand kialakítás 

 kikötő 

vízi malom 

o Jövő-ház 

o Termálfalu építés 

o Római őrtorony 

 

Közösségerősítés, civil szervezetek szerepvállalásának megtartása. 

 

055 Kunsziget 

Község 

Önkormányzata 

Kunsziget Győri 

Kistérség 

önkormány

zat 

települési 5.5. Nevelés-

oktatás 

Munkahely magtartás és fejlesztés (1500) 

- Vállalkozók számának növelése (100) 

- Település lakosságszám növelése (1500 fő) 

építési telkek kialakítása: 30 - 60 
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- Egészségügyi alapellátás (háziorvos) 

- Alapfokú oktatás biztosítása 1-8 osztályban két tannyelvű, iskolaotthonos iskolában 160 

fő részére (térségi szerepvállalás) 

- 3 – 6 éves korú gyermekek nevelése-oktatása 

új óvoda építés 80 fő részére, 3 csoportos 

- Családi napközi bővítés két csoport 20 fő 

- Idősek otthona építés 20 fő részére 

- Úthálózat felújítás:  14101 sz. út hiányzó szakasza 

kerékpárút 

kül- és belterületi utak 

- Alternatív energia: szélenergia hasznosítás – szélerőműpark 

- Turisztika:  

o Mosoni-Duna: strand kialakítás 

 kikötő 

vízi malom 

o Jövő-ház 

o Termálfalu építés 

o Római őrtorony 

 

Közösségerősítés, civil szervezetek szerepvállalásának megtartása. 

 

055 Kunsziget 

Község 

Önkormányzata 

Kunsziget Győri 

Kistérség 

önkormány

zat 

települési 7.2. 

Energiagazdálko

dás és 

energiaellátás 

Munkahely magtartás és fejlesztés (1500) 

- Vállalkozók számának növelése (100) 

- Település lakosságszám növelése (1500 fő) 

építési telkek kialakítása: 30 - 60 

- Egészségügyi alapellátás (háziorvos) 

- Alapfokú oktatás biztosítása 1-8 osztályban két tannyelvű, iskolaotthonos iskolában 160 

fő részére (térségi szerepvállalás) 

- 3 – 6 éves korú gyermekek nevelése-oktatása 

új óvoda építés 80 fő részére, 3 csoportos 

- Családi napközi bővítés két csoport 20 fő 

- Idősek otthona építés 20 fő részére 

- Úthálózat felújítás:  14101 sz. út hiányzó szakasza 

kerékpárút 

kül- és belterületi utak 

- Alternatív energia: szélenergia hasznosítás – szélerőműpark 

- Turisztika:  

o Mosoni-Duna: strand kialakítás 

 kikötő 

vízi malom 

o Jövő-ház 

o Termálfalu építés 

o Római őrtorony 
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Közösségerősítés, civil szervezetek szerepvállalásának megtartása. 

 

055 Kunsziget 

Község 

Önkormányzata 

Kunsziget Győri 

Kistérség 

önkormány

zat 

települési 7.1. Közlekedés Munkahely magtartás és fejlesztés (1500) 

- Vállalkozók számának növelése (100) 

- Település lakosságszám növelése (1500 fő) 

építési telkek kialakítása: 30 - 60 

- Egészségügyi alapellátás (háziorvos) 

- Alapfokú oktatás biztosítása 1-8 osztályban két tannyelvű, iskolaotthonos iskolában 160 

fő részére (térségi szerepvállalás) 

- 3 – 6 éves korú gyermekek nevelése-oktatása 

új óvoda építés 80 fő részére, 3 csoportos 

- Családi napközi bővítés két csoport 20 fő 

- Idősek otthona építés 20 fő részére 

- Úthálózat felújítás:  14101 sz. út hiányzó szakasza 

kerékpárút 

kül- és belterületi utak 

- Alternatív energia: szélenergia hasznosítás – szélerőműpark 

- Turisztika:  

o Mosoni-Duna: strand kialakítás 

 kikötő 

vízi malom 

o Jövő-ház 

o Termálfalu építés 

o Római őrtorony 

 

Közösségerősítés, civil szervezetek szerepvállalásának megtartása. 

 

056 ? Potyond Csornai 

kistérség 

  települési 8.2. Hulladék-és 

szennyvíz 

elhelyezés, 

zajszennyezés 

szennyvízprogram kivitelezése, amennyiben állam nem vonná el a forrást!!! 

  - helyi termékek értékesítésének beindítása 

  - olcsóbb település működtetés kialakítása (alternatív energiaforrások bevezetése, 

energetikai korszerűsítések, intézmény összevonások környező településekkel a 

közigazgatási átalakítások mentén) 

056 ? Potyond Csornai 

kistérség 

  települési 7.2. 

Energiagazdálko

dás és 

energiaellátás 

szennyvízprogram kivitelezése, amennyiben állam nem vonná el a forrást!!! 

  - helyi termékek értékesítésének beindítása 

  - olcsóbb település működtetés kialakítása (alternatív energiaforrások bevezetése, 

energetikai korszerűsítések, intézmény összevonások környező településekkel a 

közigazgatási átalakítások mentén) 

056 ? Potyond Csornai 

kistérség 

  települési 10.1. A nemzeti 

fejlesztési 

források 

felhasználása 

szennyvízprogram kivitelezése, amennyiben állam nem vonná el a forrást!!! 

  - helyi termékek értékesítésének beindítása 

  - olcsóbb település működtetés kialakítása (alternatív energiaforrások bevezetése, 

energetikai korszerűsítések, intézmény összevonások környező településekkel a 

közigazgatási átalakítások mentén) 
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057 NYME Sopron Sopron–

Fertődi 

kistérség 

közigazgat

ási 

szervezet 

megyei 5.5. Nevelés-

oktatás 

A Nyugat-magyarországi Egyetem célja szervezeti önállóságának megtartása, 

racionalizálása, hatékonyabb működési modell kialakítása. Minőségorientált szervezetet 

tart fenn, intézményi és a vezetői információs rendszerét, szabályzatalkotó tevékenységét 

fejleszti, megvalósítja a marketing-orientációt a szervezet működésében. Belső működési 

struktúráját a mindenkori követelményekhez igazítva fejleszti. A felsőoktatási zónán belül, 

regionális és ágazati területeken támogatja a hálózatos együttműködést más felsőoktatási 

intézményekkel és a gazdasági élet szereplőivel. 

057 NYME Sopron Sopron–

Fertődi 

kistérség 

közigazgat

ási 

szervezet 

megyei 6.5. Kutatás-

fejlesztés 

A Nyugat-magyarországi Egyetem célja szervezeti önállóságának megtartása, 

racionalizálása, hatékonyabb működési modell kialakítása. Minőségorientált szervezetet 

tart fenn, intézményi és a vezetői információs rendszerét, szabályzatalkotó tevékenységét 

fejleszti, megvalósítja a marketing-orientációt a szervezet működésében. Belső működési 

struktúráját a mindenkori követelményekhez igazítva fejleszti. A felsőoktatási zónán belül, 

regionális és ágazati területeken támogatja a hálózatos együttműködést más felsőoktatási 

intézményekkel és a gazdasági élet szereplőivel. 

058 ? Kimle Mosonmagya

róvári 

kistérség 

  települési 6. GAZDASÁGI 

HELYZET 

gazdasági fejlődés 

- turisztikai fejlődés 

-út- és kerékpárút fejlesztése 

058 ? Kimle Mosonmagya

róvári 

kistérség 

  települési 6.6. Turizmus gazdasági fejlődés 

- turisztikai fejlődés 

-út- és kerékpárút fejlesztése 

058 ? Kimle Mosonmagya

róvári 

kistérség 

  települési 7.1. Közlekedés gazdasági fejlődés 

- turisztikai fejlődés 

-út- és kerékpárút fejlesztése 

059 ? Tényő Téti 

Kistérség 

  települési 7.1. Közlekedés Az intézmények önálló működtetése, fenntartása.  

Közúthálózat felújítása 

Diák és ifjúsági tábor működtetése. 

059 ? Tényő Téti 

Kistérség 

  települési 5.5. Nevelés-

oktatás 

Az intézmények önálló működtetése, fenntartása.  

Közúthálózat felújítása 

Diák és ifjúsági tábor működtetése. 

060 ? Sopronköves

d 

Sopron–

Fertődi 

kistérség 

  települési 5.3. 

Foglalkoztatási 

viszonyok és 

munkaerőpiac 

a meglévő üzemek további fejlesztései révén a helybeliek és a környék 

munkalehetőségének további biztosítása, szélesítése,  

- a falutól keletre elhelyezkedő kisebb települések alkotta mikrotérség központjává válás a 

települések egyenrangú partnerként kezelése révén, 

- erősebb partneri kapcsolat kialakítása a szomszédos osztrák településsel, Fülessel, mely 

horvát anyanyelvű település, 

- közösségi ház megvalósítása állami/uniós segítséggel, melyet a most is aktív közösségi 

és kulturális élet jelenleg is megkövetelne,   

- falusi turizmus fellendítése a programjainkra, természeti adottságainkra lapozva, 

- a lovas turizmus fellendítése, alapozva a falu környéki majorok tulajdonosainak 

fejlesztéseire, 

- a kerékpáros turizmus felfuttatása alapozva az osztrák oldal kerékpárút hálózatára és a 

Fertő part kerékpáros úthálózatára. Ezek összekötése, településünkön keresztül. 

- gyalogos turizmus fejlesztése, a környékbeli erdőkre és közeli településekre, azok 
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látnivalóira alapozva, 

  - a falu népességmegtartó erejének fokozása, a lélekszám növelése 1400-1500 főre 

- a településkép folyamatos javítása,  

- a falu anyagi stabilitásának megőrzése 

060 ? Sopronköves

d 

Sopron–

Fertődi 

kistérség 

  települési 4.4. Kulturális, 

néprajzi 

jellegzetességek 

a meglévő üzemek további fejlesztései révén a helybeliek és a környék 

munkalehetőségének további biztosítása, szélesítése,  

- a falutól keletre elhelyezkedő kisebb települések alkotta mikrotérség központjává válás a 

települések egyenrangú partnerként kezelése révén, 

- erősebb partneri kapcsolat kialakítása a szomszédos osztrák településsel, Fülessel, mely 

horvát anyanyelvű település, 

- közösségi ház megvalósítása állami/uniós segítséggel, melyet a most is aktív közösségi 

és kulturális élet jelenleg is megkövetelne,   

- falusi turizmus fellendítése a programjainkra, természeti adottságainkra lapozva, 

- a lovas turizmus fellendítése, alapozva a falu környéki majorok tulajdonosainak 

fejlesztéseire, 

- a kerékpáros turizmus felfuttatása alapozva az osztrák oldal kerékpárút hálózatára és a 

Fertő part kerékpáros úthálózatára. Ezek összekötése, településünkön keresztül. 

- gyalogos turizmus fejlesztése, a környékbeli erdőkre és közeli településekre, azok 

látnivalóira alapozva, 

  - a falu népességmegtartó erejének fokozása, a lélekszám növelése 1400-1500 főre 

- a településkép folyamatos javítása,  

- a falu anyagi stabilitásának megőrzése 

060 ? Sopronköves

d 

Sopron–

Fertődi 

kistérség 

  települési 6.6. Turizmus a meglévő üzemek további fejlesztései révén a helybeliek és a környék 

munkalehetőségének további biztosítása, szélesítése,  

- a falutól keletre elhelyezkedő kisebb települések alkotta mikrotérség központjává válás a 

települések egyenrangú partnerként kezelése révén, 

- erősebb partneri kapcsolat kialakítása a szomszédos osztrák településsel, Fülessel, mely 

horvát anyanyelvű település, 

- közösségi ház megvalósítása állami/uniós segítséggel, melyet a most is aktív közösségi 

és kulturális élet jelenleg is megkövetelne,   

- falusi turizmus fellendítése a programjainkra, természeti adottságainkra lapozva, 

- a lovas turizmus fellendítése, alapozva a falu környéki majorok tulajdonosainak 

fejlesztéseire, 

- a kerékpáros turizmus felfuttatása alapozva az osztrák oldal kerékpárút hálózatára és a 

Fertő part kerékpáros úthálózatára. Ezek összekötése, településünkön keresztül. 

- gyalogos turizmus fejlesztése, a környékbeli erdőkre és közeli településekre, azok 

látnivalóira alapozva, 

  - a falu népességmegtartó erejének fokozása, a lélekszám növelése 1400-1500 főre 

- a településkép folyamatos javítása,  

- a falu anyagi stabilitásának megőrzése 

060 ? Sopronköves

d 

Sopron–

Fertődi 

kistérség 

  települési 7.1. Közlekedés a meglévő üzemek további fejlesztései révén a helybeliek és a környék 

munkalehetőségének további biztosítása, szélesítése,  

- a falutól keletre elhelyezkedő kisebb települések alkotta mikrotérség központjává válás a 
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települések egyenrangú partnerként kezelése révén, 

- erősebb partneri kapcsolat kialakítása a szomszédos osztrák településsel, Fülessel, mely 

horvát anyanyelvű település, 

- közösségi ház megvalósítása állami/uniós segítséggel, melyet a most is aktív közösségi 

és kulturális élet jelenleg is megkövetelne,   

- falusi turizmus fellendítése a programjainkra, természeti adottságainkra lapozva, 

- a lovas turizmus fellendítése, alapozva a falu környéki majorok tulajdonosainak 

fejlesztéseire, 

- a kerékpáros turizmus felfuttatása alapozva az osztrák oldal kerékpárút hálózatára és a 

Fertő part kerékpáros úthálózatára. Ezek összekötése, településünkön keresztül. 

- gyalogos turizmus fejlesztése, a környékbeli erdőkre és közeli településekre, azok 

látnivalóira alapozva, 

  - a falu népességmegtartó erejének fokozása, a lélekszám növelése 1400-1500 főre 

- a településkép folyamatos javítása,  

- a falu anyagi stabilitásának megőrzése 

061 Földművelésügyi 

Ig 

Győr Győri 

Kistérség 

közigazgat

ási 

szervezet 

megyei 6. GAZDASÁGI 

HELYZET 

      - Nemzeti Vidékstratégia és a Darányi Ignác Terv célkitűzései, melyek összhangban 

vannak az európai stratégiai törekvéseknek tekinthető KAP-prioritásokkal, 

- fenntartható gazdálkodás, 

- növénytermesztés és az állattenyésztés egyensúlya, 

- közvetlen kifizetések 30 %-át a környezetbarát gazdálkodás feltételéhez kötése 

(„zöldítés”), 

- családi gazdaságok kiemelt szerepe, 

- a közösségi alapú helyi fejlesztések (nagyobb szerep a LEADER-szervezeteknek),   

- halgazdálkodás és halász/horgászturizmus, 

- vadgazdálkodás, vadászati turizmus. 

061 Földművelésügyi 

Ig 

Győr Győri 

Kistérség 

közigazgat

ási 

szervezet 

megyei 8. KÖRNYEZETI 

ÁLLAPOT 

      - Nemzeti Vidékstratégia és a Darányi Ignác Terv célkitűzései, melyek összhangban 

vannak az európai stratégiai törekvéseknek tekinthető KAP-prioritásokkal, 

- fenntartható gazdálkodás, 

- növénytermesztés és az állattenyésztés egyensúlya, 

- közvetlen kifizetések 30 %-át a környezetbarát gazdálkodás feltételéhez kötése 

(„zöldítés”), 

- családi gazdaságok kiemelt szerepe, 

- a közösségi alapú helyi fejlesztések (nagyobb szerep a LEADER-szervezeteknek),   

- halgazdálkodás és halász/horgászturizmus, 

- vadgazdálkodás, vadászati turizmus. 

061 Földművelésügyi 

Ig 

Győr Győri 

Kistérség 

közigazgat

ási 

szervezet 

megyei 5.4. Jövedelmi 

helyzet 

      - Nemzeti Vidékstratégia és a Darányi Ignác Terv célkitűzései, melyek összhangban 

vannak az európai stratégiai törekvéseknek tekinthető KAP-prioritásokkal, 

- fenntartható gazdálkodás, 

- növénytermesztés és az állattenyésztés egyensúlya, 

- közvetlen kifizetések 30 %-át a környezetbarát gazdálkodás feltételéhez kötése 

(„zöldítés”), 

- családi gazdaságok kiemelt szerepe, 

- a közösségi alapú helyi fejlesztések (nagyobb szerep a LEADER-szervezeteknek),   
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- halgazdálkodás és halász/horgászturizmus, 

- vadgazdálkodás, vadászati turizmus. 

061 Földművelésügyi 

Ig 

Győr Győri 

Kistérség 

közigazgat

ási 

szervezet 

megyei 5.3. 

Foglalkoztatási 

viszonyok és 

munkaerőpiac 

      - Nemzeti Vidékstratégia és a Darányi Ignác Terv célkitűzései, melyek összhangban 

vannak az európai stratégiai törekvéseknek tekinthető KAP-prioritásokkal, 

- fenntartható gazdálkodás, 

- növénytermesztés és az állattenyésztés egyensúlya, 

- közvetlen kifizetések 30 %-át a környezetbarát gazdálkodás feltételéhez kötése 

(„zöldítés”), 

- családi gazdaságok kiemelt szerepe, 

- a közösségi alapú helyi fejlesztések (nagyobb szerep a LEADER-szervezeteknek),   

- halgazdálkodás és halász/horgászturizmus, 

- vadgazdálkodás, vadászati turizmus. 

062 ? Iván Sopron–

Fertődi 

kistérség 

  települési 6.3. Gazdasági 

szervezetek 

Ipari parknak szánt területünket peres úton szeretnénk  visszaszerezni, bízunk abban, hogy 

sikerül és vállalkozókat szeretnénk segíteni, újakat csábítani a községbe ill. a működőknek 

fejlesztésükhöz területet biztosítani. 

063 Polgármester Répcevis Sopron–

Fertődi 

kistérség 

önkormány

zat 

települési 7. MŰSZAKI 

INFRASTRUKT

ÚRA 

csapadékvíz elvezetése; árok – és vízelvezető rendszer rekonstrukciója; környezetbarát 

technológia, megújuló erőforrás; szociális háló erősítése; turisztikai feltételek javítása; 

szélerőmű projekt megvalósítása, helyi óvoda megtartása, zöld területek rendezettsége, 

sportolási lehetőségek 

063 Polgármester Répcevis Sopron–

Fertődi 

kistérség 

önkormány

zat 

települési 8. KÖRNYEZETI 

ÁLLAPOT 

csapadékvíz elvezetése; árok – és vízelvezető rendszer rekonstrukciója; környezetbarát 

technológia, megújuló erőforrás; szociális háló erősítése; turisztikai feltételek javítása; 

szélerőmű projekt megvalósítása, helyi óvoda megtartása, zöld területek rendezettsége, 

sportolási lehetőségek 

063 Polgármester Répcevis Sopron–

Fertődi 

kistérség 

önkormány

zat 

települési 5.5. Nevelés-

oktatás 

csapadékvíz elvezetése; árok – és vízelvezető rendszer rekonstrukciója; környezetbarát 

technológia, megújuló erőforrás; szociális háló erősítése; turisztikai feltételek javítása; 

szélerőmű projekt megvalósítása, helyi óvoda megtartása, zöld területek rendezettsége, 

sportolási lehetőségek 

064 Önkormányzat Győrság Pannonhalma

i kistérség 

önkormány

zat 

települési 7.1. Közlekedés A belterületi csapadékvíz elvezetés megoldása a még nem megoldott területeken. 100 

millió Ft 

- A belterületi úthálózat szilárd burkolattal történő ellátása. 100 millió Ft. 

- Járda felújítások, új járdák építése. 40 millió Ft. 

- Ravatalozó, temető kerítés felújítása. 20 millió Ft. 

- Kijelölt iparterület fejlesztése. 50 millió Ft 

- Önkormányzati építési telkek közművesítése. 60 millió Ft 

- 8223 Pér – Pannonhalma közút burkolat felújítása. Ha szakaszolni kell, akkor prioritást 

élvez a Sághalomalja – Pannonhalma szakasz. Járóbeteg központ stb. miatt. 1,1 milliárd 

Ft illetve 500 millió Ft 

- Tömegközlekedési lehetőség kialakítása Pannonhalmára. ? Ft 

- 8222 számú közút Sághalomalja – Győr közötti szakaszának burkolat felújítása. Ha 

szakaszolni kell, akkor a Töltéstava – Győr közötti szakasz prioritást élvez. 1 milliárd Ft 

illetve 500 millió Ft 

- Intézmények hőszigetelése 40 millió Ft 

- Intézmények energiaellátásának korszerűsítése 150 millió Ft 
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065 Önkormányzat Zsira Sopron–

Fertődi 

kistérség 

önkormány

zat 

települési 8. KÖRNYEZETI 

ÁLLAPOT 

Fontos a csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos problémák megoldása. 

Természet megóvása, környezetbarát technológiák, megújuló energiaforrások használata. 

Szociális háló erősítése. 

Turisztikai feltételek javítása (pihenő, kerékpáros kiszolgálóhelyek létesítése). 

Engedéllyel rendelkező szélerőmű projekt megvalósítása.  

Helyi oktatási intézmények helyben megtartása. 

Település komfortossá tétele. 

Zöldterületek rendezettsége – játszótér kialakítása – sportolási lehetőségek biztosítása és 

növelése. 

Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok  /Óvoda, ravatalozó/ felújítása, energetikai 

szempontból történő átalakítása. 

065 Önkormányzat Zsira Sopron–

Fertődi 

kistérség 

önkormány

zat 

települési 5.5. Nevelés-

oktatás 

Fontos a csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos problémák megoldása. 

Természet megóvása, környezetbarát technológiák, megújuló energiaforrások használata. 

Szociális háló erősítése. 

Turisztikai feltételek javítása (pihenő, kerékpáros kiszolgálóhelyek létesítése). 

Engedéllyel rendelkező szélerőmű projekt megvalósítása.  

Helyi oktatási intézmények helyben megtartása. 

Település komfortossá tétele. 

Zöldterületek rendezettsége – játszótér kialakítása – sportolási lehetőségek biztosítása és 

növelése. 

Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok  /Óvoda, ravatalozó/ felújítása, energetikai 

szempontból történő átalakítása. 

065 Önkormányzat Zsira Sopron–

Fertődi 

kistérség 

önkormány

zat 

települési 6.6. Turizmus Fontos a csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos problémák megoldása. 

Természet megóvása, környezetbarát technológiák, megújuló energiaforrások használata. 

Szociális háló erősítése. 

Turisztikai feltételek javítása (pihenő, kerékpáros kiszolgálóhelyek létesítése). 

Engedéllyel rendelkező szélerőmű projekt megvalósítása.  

Helyi oktatási intézmények helyben megtartása. 

Település komfortossá tétele. 

Zöldterületek rendezettsége – játszótér kialakítása – sportolási lehetőségek biztosítása és 

növelése. 

Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok  /Óvoda, ravatalozó/ felújítása, energetikai 

szempontból történő átalakítása. 

066 Észak-dunántúli 

KTVF 

Győr Győri 

Kistérség 

közigazgat

ási 

szervezet 

megyei     

067 Egyed Község 

Polgármesterétől 

Egyed Csornai 

kistérség 

önkormány

zat 

települési 8. KÖRNYEZETI 

ÁLLAPOT 

csapadékvíz elvezetés hatékony megoldása 25-30 millió Ft. 

- járdafelújítás: 15 millió Ft. 

- szélessávú INTERNET kiépítése szolgáltató függő 

- temetői „URNAFAL KERÍTÉS” megépítése 15 millió Ft 

- az artézi kút és környékének esztétikus kiépítése 5 millió Ft. 

068 Bakonyszentlászl

ó-Bakonygyirót-

Bakonyszentl

ászló 

Pannonhalma

i kistérség 

önkormány

zat 

települési 5.3. 

Foglalkoztatási 

Munkahelyek létesítése  
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Fenyőfő                         

Körjegyzőjétől 

viszonyok és 

munkaerőpiac 

3.2. 

Az önkormányzati intézmények fenntartása, fejlesztése. 

 

3.3. 

Lakótelkek 2015-ig történő kialakítása, 3.4. 

Külterületi lakott helyek rendezése: 

 

3.5. 

Települési arculat tudatos alakítása 

 

3.6. 

A csodálatos Bakony természeti környezetének kihasználása a turisztikai fejlesztések 

támogatásával, ezen belül 2014-ig: 

3.7. 

Az infrastuktúra fejlesztése, karbantartása  

3.8. 

Kiemelt elvárás: a Győr-Veszprém vasútvonal megőrzése, fejlesztése! 

068 Bakonyszentlászl

ó-Bakonygyirót-

Fenyőfő                         

Körjegyzőjétől 

Bakonyszentl

ászló 

Pannonhalma

i kistérség 

önkormány

zat 

települési 4.2. 

Természetföldraj

z 

Munkahelyek létesítése  

 

3.2. 

Az önkormányzati intézmények fenntartása, fejlesztése. 

 

3.3. 

Lakótelkek 2015-ig történő kialakítása, 3.4. 

Külterületi lakott helyek rendezése: 

 

3.5. 

Települési arculat tudatos alakítása 

 

3.6. 

A csodálatos Bakony természeti környezetének kihasználása a turisztikai fejlesztések 

támogatásával, ezen belül 2014-ig: 

3.7. 

Az infrastuktúra fejlesztése, karbantartása  

3.8. 

Kiemelt elvárás: a Győr-Veszprém vasútvonal megőrzése, fejlesztése! 

069 Bakonyszentlászl

ó-Bakonygyirót-

Fenyőfő                         

Körjegyzőjétől 

Bakonygyirót Pannonhalma

i kistérség 

önkormány

zat 

települési 7. MŰSZAKI 

INFRASTRUKT

ÚRA 

3.1. 

Munkahelyek biztosítása helyben, vagy a közeli településeken (elsősorban 

Bakonyszentlászlón!) 

 

3.2. 

Ingatlanok állapot javításának, felújításának „kikényszerítése” és betelepülőknek való 

értékesítése. 
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3.3. 

Vasúti közlekedés megmaradása – Győr-Veszprém vonalon. Ehhez a MÁV által elhagyott 

– gyorsan romló állagú – állomásépület ingyenes átvételi lehetőségének megteremtése az 

Önkormányzat számára! 

 

3.4. 

A szennyvízcsatornázás és tisztítás megoldása. 

 

3.5. 

A csapadékvíz elvezetés befejezése. 

 

3.6. 

A – sajnos egyre többet látogatott – temetői bejárat akadálymentesítése. 

 

3.7. 

Az orvosi rendelő és a művelődési ház (könyvtár, iroda) akadálymentesítése és a rendelői 

felszerelés bővítése, cseréje. 

 

3.8. 

A védett sváb pincesor turisztikai fejlesztése:  

- az önkormányzati telken ún. rendezvény pince építésével, 

- tudatos turista marketinggel. 

 

3.9. 

A 82-es főút – Bakonyszentlászlónál említett – vonal vezetésének módosítása. 

069 Bakonyszentlászl

ó-Bakonygyirót-

Fenyőfő                         

Körjegyzőjétől 

Bakonygyirót Pannonhalma

i kistérség 

önkormány

zat 

települési 8. KÖRNYEZETI 

ÁLLAPOT 

3.1. 

Munkahelyek biztosítása helyben, vagy a közeli településeken (elsősorban 

Bakonyszentlászlón!) 

 

3.2. 

Ingatlanok állapot javításának, felújításának „kikényszerítése” és betelepülőknek való 

értékesítése. 

 

 

 

 

3.3. 

Vasúti közlekedés megmaradása – Győr-Veszprém vonalon. Ehhez a MÁV által elhagyott 

– gyorsan romló állagú – állomásépület ingyenes átvételi lehetőségének megteremtése az 
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Önkormányzat számára! 

 

3.4. 

A szennyvízcsatornázás és tisztítás megoldása. 

 

3.5. 

A csapadékvíz elvezetés befejezése. 

 

3.6. 

A – sajnos egyre többet látogatott – temetői bejárat akadálymentesítése. 

 

3.7. 

Az orvosi rendelő és a művelődési ház (könyvtár, iroda) akadálymentesítése és a rendelői 

felszerelés bővítése, cseréje. 

 

3.8. 

A védett sváb pincesor turisztikai fejlesztése:  

- az önkormányzati telken ún. rendezvény pince építésével, 

- tudatos turista marketinggel. 

 

3.9. 

A 82-es főút – Bakonyszentlászlónál említett – vonal vezetésének módosítása. 

069 Bakonyszentlászl

ó-Bakonygyirót-

Fenyőfő                         

Körjegyzőjétől 

Bakonygyirót Pannonhalma

i kistérség 

önkormány

zat 

települési 5.3. 

Foglalkoztatási 

viszonyok és 

munkaerőpiac 

3.1. 

Munkahelyek biztosítása helyben, vagy a közeli településeken (elsősorban 

Bakonyszentlászlón!) 

 

3.2. 

Ingatlanok állapot javításának, felújításának „kikényszerítése” és betelepülőknek való 

értékesítése. 

 

 

 

 

3.3. 

Vasúti közlekedés megmaradása – Győr-Veszprém vonalon. Ehhez a MÁV által elhagyott 

– gyorsan romló állagú – állomásépület ingyenes átvételi lehetőségének megteremtése az 

Önkormányzat számára! 

 

3.4. 

A szennyvízcsatornázás és tisztítás megoldása. 

 

3.5. 

A csapadékvíz elvezetés befejezése. 
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3.6. 

A – sajnos egyre többet látogatott – temetői bejárat akadálymentesítése. 

 

3.7. 

Az orvosi rendelő és a művelődési ház (könyvtár, iroda) akadálymentesítése és a rendelői 

felszerelés bővítése, cseréje. 

 

3.8. 

A védett sváb pincesor turisztikai fejlesztése:  

- az önkormányzati telken ún. rendezvény pince építésével, 

- tudatos turista marketinggel. 

 

3.9. 

A 82-es főút – Bakonyszentlászlónál említett – vonal vezetésének módosítása. 

069 Bakonyszentlászl

ó-Bakonygyirót-

Fenyőfő                         

Körjegyzőjétől 

Bakonygyirót Pannonhalma

i kistérség 

önkormány

zat 

települési 7.1. Közlekedés 3.1. 

Munkahelyek biztosítása helyben, vagy a közeli településeken (elsősorban 

Bakonyszentlászlón!) 

 

3.2. 

Ingatlanok állapot javításának, felújításának „kikényszerítése” és betelepülőknek való 

értékesítése. 

 

 

 

 

3.3. 

Vasúti közlekedés megmaradása – Győr-Veszprém vonalon. Ehhez a MÁV által elhagyott 

– gyorsan romló állagú – állomásépület ingyenes átvételi lehetőségének megteremtése az 

Önkormányzat számára! 

 

3.4. 

A szennyvízcsatornázás és tisztítás megoldása. 

 

3.5. 

A csapadékvíz elvezetés befejezése. 

 

3.6. 

A – sajnos egyre többet látogatott – temetői bejárat akadálymentesítése. 

 

3.7. 

Az orvosi rendelő és a művelődési ház (könyvtár, iroda) akadálymentesítése és a rendelői 

felszerelés bővítése, cseréje. 
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3.8. 

A védett sváb pincesor turisztikai fejlesztése:  

- az önkormányzati telken ún. rendezvény pince építésével, 

- tudatos turista marketinggel. 

 

3.9. 

A 82-es főút – Bakonyszentlászlónál említett – vonal vezetésének módosítása. 

070 Bakonyszentlászl

ó-Bakonygyirót-

Fenyőfő                         

Körjegyzőjétől 

Fenyőfő Pannonhalma

i kistérség 

önkormány

zat 

települési 5.3. 

Foglalkoztatási 

viszonyok és 

munkaerőpiac 

 

3.1. 

Munkahelyek biztosítása helyben, vagy a közeli településeken (elsősorban 

Bakonyszentlászlón!) 

 

3.2. 

A faluház – nyertes pályázattal történt – megvalósítása. 

 

3.3. 

A módosított TRT-nek megfelelően építési telkek kialakítása. 

 

3.4. 

A rendkívül rossz – Bakonyszentlászló-Fenyőfő közötti 8 km-es közút teljes felújítása 

(szélesítése, burkolat megerősítése). 

 

3.5.  

A Győr-Veszprém közötti vasútvonal megmaradása, Vinye megállóhelyen utasváró 

létesítése. 

 

3.6. 

A turizmusban rejlő lehetőségek kihasználása a lakossági és önkormányzati bevételek 

növelése érdekében: 

- nyertes pályázattal az unikális magpörgető renstrukciója, felújítása, 

- tanösvény kialakítása, 

- szálláshelyek növelése és mindezekhez 

- színvonalas marketing, jó kapcsolatok kiépítése. 

 

3.7. 

A faluközpont befejezése. 

 

070 Bakonyszentlászl

ó-Bakonygyirót-

Fenyőfő                         

Körjegyzőjétől 

Fenyőfő Pannonhalma

i kistérség 

önkormány

zat 

települési 4.4. Kulturális, 

néprajzi 

jellegzetességek 

 

3.1. 

Munkahelyek biztosítása helyben, vagy a közeli településeken (elsősorban 

Bakonyszentlászlón!) 
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3.2. 

A faluház – nyertes pályázattal történt – megvalósítása. 

 

3.3. 

A módosított TRT-nek megfelelően építési telkek kialakítása. 

 

3.4. 

A rendkívül rossz – Bakonyszentlászló-Fenyőfő közötti 8 km-es közút teljes felújítása 

(szélesítése, burkolat megerősítése). 

 

3.5.  

A Győr-Veszprém közötti vasútvonal megmaradása, Vinye megállóhelyen utasváró 

létesítése. 

 

3.6. 

A turizmusban rejlő lehetőségek kihasználása a lakossági és önkormányzati bevételek 

növelése érdekében: 

- nyertes pályázattal az unikális magpörgető renstrukciója, felújítása, 

- tanösvény kialakítása, 

- szálláshelyek növelése és mindezekhez 

- színvonalas marketing, jó kapcsolatok kiépítése. 

 

3.7. 

A faluközpont befejezése. 

 

070 Bakonyszentlászl

ó-Bakonygyirót-

Fenyőfő                         

Körjegyzőjétől 

Fenyőfő Pannonhalma

i kistérség 

önkormány

zat 

települési 7.1. Közlekedés  

3.1. 

Munkahelyek biztosítása helyben, vagy a közeli településeken (elsősorban 

Bakonyszentlászlón!) 

 

3.2. 

A faluház – nyertes pályázattal történt – megvalósítása. 

 

3.3. 

A módosított TRT-nek megfelelően építési telkek kialakítása. 

 

3.4. 

A rendkívül rossz – Bakonyszentlászló-Fenyőfő közötti 8 km-es közút teljes felújítása 

(szélesítése, burkolat megerősítése). 

 

3.5.  

A Győr-Veszprém közötti vasútvonal megmaradása, Vinye megállóhelyen utasváró 

létesítése. 
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3.6. 

A turizmusban rejlő lehetőségek kihasználása a lakossági és önkormányzati bevételek 

növelése érdekében: 

- nyertes pályázattal az unikális magpörgető renstrukciója, felújítása, 

- tanösvény kialakítása, 

- szálláshelyek növelése és mindezekhez 

- színvonalas marketing, jó kapcsolatok kiépítése. 

 

3.7. 

A faluközpont befejezése. 

 

070 Bakonyszentlászl

ó-Bakonygyirót-

Fenyőfő                         

Körjegyzőjétől 

Fenyőfő Pannonhalma

i kistérség 

önkormány

zat 

települési 6.6. Turizmus 3.1. Munkahelyek biztosítása helyben, vagy a közeli településeken (elsősorban 

Bakonyszentlászlón!) 

3.2. A faluház – nyertes pályázattal történt – megvalósítása. 

3.3. A módosított TRT-nek megfelelően építési telkek kialakítása. 

3.4. A rendkívül rossz – Bakonyszentlászló-Fenyőfő közötti 8 km-es közút teljes felújítása 

(szélesítése, burkolat megerősítése). 

3.5. A Győr-Veszprém közötti vasútvonal megmaradása, Vinye megállóhelyen utasváró 

létesítése. 

3.6. A turizmusban rejlő lehetőségek kihasználása a lakossági és önkormányzati bevételek 

növelése érdekében: 

- nyertes pályázattal az unikális magpörgető renstrukciója, felújítása, 

- tanösvény kialakítása, 

- szálláshelyek növelése és mindezekhez 

- színvonalas marketing, jó kapcsolatok kiépítése. 

3.7. A faluközpont befejezése. 

071 ? Hegykő Sopron–

Fertődi 

kistérség 

  települési 4.3. 

Településszerkez

et 

települési közterületek korszerűsítése (út- és járdaburkolatok, parkosítás, légvezetékek 

felszín alá helyezése, ahol indokolt parkolók kialakítása);  

- a település szempontjából fontos lenne a Sopron-Győr közötti gyorsforgalmi út (autóút) 

mielőbbi megépítése; 

- új termálkút fúrása,  

- műfüves labdarúgópálya építése és a meglévő élőfüves labdarúgópálya korszerűsítése, 

továbbá korszerű sportöltöző létesítése;  

- középületek korszerűsítésének befejezése (konyha épület, tornacsarnok, egészségház, 

önkormányzati hivatal); 

- a főtéren lévő, önkormányzati tulajdonú régi kocsmaépület átépítése, benne vendéglő és 

helyi termékbolt kialakítása; 

- a Fertő övcsatornáinak folyamatban lévő tisztítását, kotrását követően a Hegykői-

főcsatorna legalább kenuval, vagy elektromos meghajtású csónakkal történő 

„hajózhatóvá” tétele, ugyanitt csónakház/fogadóépület/kikötő kialakítása, összekapcsolva 

a kerékpáros turizmussal – fontos lenne a Fertő magyar oldalán Fertőrákos mellett 

legalább még egy vagy két helyen (szeretnénk, ha az egyik Hegykőn lenne, turizmusa erre 
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predesztinálja) nagyobb hajók számára is lehetővé válna a kikötés; 

- meglévő tanösvény fejlesztése; 

- közösségi (olcsó) szálláshelyek kialakítása (zarándokok, diákok, túrázók részére); 

- vasúti megálló létesítése Hegykőn (tervek és engedélyek rendelkezésre állnak). 

071 ? Hegykő Sopron–

Fertődi 

kistérség 

  települési 7.1. Közlekedés települési közterületek korszerűsítése (út- és járdaburkolatok, parkosítás, légvezetékek 

felszín alá helyezése, ahol indokolt parkolók kialakítása);  

- a település szempontjából fontos lenne a Sopron-Győr közötti gyorsforgalmi út (autóút) 

mielőbbi megépítése; 

- új termálkút fúrása,  

- műfüves labdarúgópálya építése és a meglévő élőfüves labdarúgópálya korszerűsítése, 

továbbá korszerű sportöltöző létesítése;  

- középületek korszerűsítésének befejezése (konyha épület, tornacsarnok, egészségház, 

önkormányzati hivatal); 

- a főtéren lévő, önkormányzati tulajdonú régi kocsmaépület átépítése, benne vendéglő és 

helyi termékbolt kialakítása; 

- a Fertő övcsatornáinak folyamatban lévő tisztítását, kotrását követően a Hegykői-

főcsatorna legalább kenuval, vagy elektromos meghajtású csónakkal történő 

„hajózhatóvá” tétele, ugyanitt csónakház/fogadóépület/kikötő kialakítása, összekapcsolva 

a kerékpáros turizmussal – fontos lenne a Fertő magyar oldalán Fertőrákos mellett 

legalább még egy vagy két helyen (szeretnénk, ha az egyik Hegykőn lenne, turizmusa erre 

predesztinálja) nagyobb hajók számára is lehetővé válna a kikötés; 

- meglévő tanösvény fejlesztése; 

- közösségi (olcsó) szálláshelyek kialakítása (zarándokok, diákok, túrázók részére); 

- vasúti megálló létesítése Hegykőn (tervek és engedélyek rendelkezésre állnak). 

071 ? Hegykő Sopron–

Fertődi 

kistérség 

  települési 8. KÖRNYEZETI 

ÁLLAPOT 

települési közterületek korszerűsítése (út- és járdaburkolatok, parkosítás, légvezetékek 

felszín alá helyezése, ahol indokolt parkolók kialakítása);  

- a település szempontjából fontos lenne a Sopron-Győr közötti gyorsforgalmi út (autóút) 

mielőbbi megépítése; 

- új termálkút fúrása,  

- műfüves labdarúgópálya építése és a meglévő élőfüves labdarúgópálya korszerűsítése, 

továbbá korszerű sportöltöző létesítése;  

- középületek korszerűsítésének befejezése (konyha épület, tornacsarnok, egészségház, 

önkormányzati hivatal); 

- a főtéren lévő, önkormányzati tulajdonú régi kocsmaépület átépítése, benne vendéglő és 

helyi termékbolt kialakítása; 

- a Fertő övcsatornáinak folyamatban lévő tisztítását, kotrását követően a Hegykői-

főcsatorna legalább kenuval, vagy elektromos meghajtású csónakkal történő 

„hajózhatóvá” tétele, ugyanitt csónakház/fogadóépület/kikötő kialakítása, összekapcsolva 

a kerékpáros turizmussal – fontos lenne a Fertő magyar oldalán Fertőrákos mellett 

legalább még egy vagy két helyen (szeretnénk, ha az egyik Hegykőn lenne, turizmusa erre 

predesztinálja) nagyobb hajók számára is lehetővé válna a kikötés; 

- meglévő tanösvény fejlesztése; 

- közösségi (olcsó) szálláshelyek kialakítása (zarándokok, diákok, túrázók részére); 
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- vasúti megálló létesítése Hegykőn (tervek és engedélyek rendelkezésre állnak). 

072 Népeü-i Szakig. 

Szerve 

Győr Győri 

Kistérség 

közigazgat

ási 

szervezet 

megyei     

073 ? Markotabödö

ge 

Csornai 

kistérség 

  települési 7.1. Közlekedés 2014-2020 közötti időszak legfontosabb fejlesztésének sorrendje elsőként a járdaépítés, az 

útfelújítás és végül a szennyvíz-hálózat kiépítése lenne. 

073 ? Markotabödö

ge 

Csornai 

kistérség 

  települési 8.2. Hulladék-és 

szennyvíz 

elhelyezés, 

zajszennyezés 

2014-2020 közötti időszak legfontosabb fejlesztésének sorrendje elsőként a járdaépítés, az 

útfelújítás és végül a szennyvíz-hálózat kiépítése lenne. 

074 ? Fertőhomok Sopron–

Fertődi 

kistérség 

  települési 4.4. Kulturális, 

néprajzi 

jellegzetességek 

A középületek korszerűsítése. Orvosi rendelő, könyvtár, kultúrház kb. 25  

   millió Ft. 

- A légvezetékek eltüntetése 50 millió Ft. 

- A Fertő-tóra való kijutás biztosítása a településen 25 millió Ft. 

074 ? Fertőhomok Sopron–

Fertődi 

kistérség 

  települési 8. KÖRNYEZETI 

ÁLLAPOT 

A középületek korszerűsítése. Orvosi rendelő, könyvtár, kultúrház kb. 25  

   millió Ft. 

- A légvezetékek eltüntetése 50 millió Ft. 

- A Fertő-tóra való kijutás biztosítása a településen 25 millió Ft. 

075 Szigetköz-

Mosoni-Sík 

Kimle Mosonmagya

róvári 

kistérség 

civil 

szervezet 

kistérségi 7.1. Közlekedés Szervezetünk a az EU által 2013-2020 időszakra ajánlott 11 tematikus célkitűzés közül a 

6. „Környezetvédelem és erőforráshatékonyság”, 7. „Fenntartható közlekedés / szállítás, 

továbbá megoldások a főbb hálózati infrastruktúrák szűk keresztmetszeteire”, 

8.”Foglalkoztatás fejlesztése és a munkaerő mobilitásának támogatása”, valamint 10. 

„Oktatás, készségfejlesztés és élethosszig tartó tanulás” célkitűzéseket fogalmazza meg. 

075 Szigetköz-

Mosoni-Sík 

Kimle Mosonmagya

róvári 

kistérség 

civil 

szervezet 

kistérségi 8. KÖRNYEZETI 

ÁLLAPOT 

Szervezetünk a az EU által 2013-2020 időszakra ajánlott 11 tematikus célkitűzés közül a 

6. „Környezetvédelem és erőforráshatékonyság”, 7. „Fenntartható közlekedés / szállítás, 

továbbá megoldások a főbb hálózati infrastruktúrák szűk keresztmetszeteire”, 

8.”Foglalkoztatás fejlesztése és a munkaerő mobilitásának támogatása”, valamint 10. 

„Oktatás, készségfejlesztés és élethosszig tartó tanulás” célkitűzéseket fogalmazza meg. 

075 Szigetköz-

Mosoni-Sík 

Kimle Mosonmagya

róvári 

kistérség 

civil 

szervezet 

kistérségi 5.3. 

Foglalkoztatási 

viszonyok és 

munkaerőpiac 

Szervezetünk a az EU által 2013-2020 időszakra ajánlott 11 tematikus célkitűzés közül a 

6. „Környezetvédelem és erőforráshatékonyság”, 7. „Fenntartható közlekedés / szállítás, 

továbbá megoldások a főbb hálózati infrastruktúrák szűk keresztmetszeteire”, 

8.”Foglalkoztatás fejlesztése és a munkaerő mobilitásának támogatása”, valamint 10. 

„Oktatás, készségfejlesztés és élethosszig tartó tanulás” célkitűzéseket fogalmazza meg. 

075 Szigetköz-

Mosoni-Sík 

Kimle Mosonmagya

róvári 

kistérség 

civil 

szervezet 

kistérségi 5.5. Nevelés-

oktatás 

Szervezetünk a az EU által 2013-2020 időszakra ajánlott 11 tematikus célkitűzés közül a 

6. „Környezetvédelem és erőforráshatékonyság”, 7. „Fenntartható közlekedés / szállítás, 

továbbá megoldások a főbb hálózati infrastruktúrák szűk keresztmetszeteire”, 

8.”Foglalkoztatás fejlesztése és a munkaerő mobilitásának támogatása”, valamint 10. 

„Oktatás, készségfejlesztés és élethosszig tartó tanulás” célkitűzéseket fogalmazza meg. 

076 ? Győr Győri 

Kistérség 

  megyei    - 

077 Péri Repülőtér Pér Győri 

Kistérség 

gazdasági 

szervezet 

települési     

078 nem volt ilyen   #HIÁNYZIK         



126 
 

079 ? Sopron Sopron–

Fertődi 

kistérség 

    8. KÖRNYEZETI 

ÁLLAPOT 

• környezet, természet védelem/gazdálkodás, települési-, térségi-, táji struktúra fejlesztés, 

városszerkezet, térszerkezet formálás, kulturális, civilizációs értékek újratermelése 

fejlesztése; • Humán erőforrás fejlesztés, egészségfejlesztés, közösségfejlesztés, 

bizalomépítés,társadalmi kohézió fejlesztés, identitástudat, lokál patriotizmus; • 

Környezet/természet kímélő gazdaság fejlesztés, munkahely teremtés; Partnerség az 

érdekek harmonizálásában, az értékrendek közelítésében 

- A város vonzerő-értékeinek újratermelése 

- A városi érdekstruktúra és értékrend fejlesztése; a természeti környezetet megőrző és 

tovább nem terjeszkedő városszerkezet és az élő és megóvott műemléki örökség.  

079 ? Sopron Sopron–

Fertődi 

kistérség 

    4.4. Kulturális, 

néprajzi 

jellegzetességek 

• környezet, természet védelem/gazdálkodás, települési-, térségi-, táji struktúra fejlesztés, 

városszerkezet, térszerkezet formálás, kulturális, civilizációs értékek újratermelése 

fejlesztése; • Humán erőforrás fejlesztés, egészségfejlesztés, közösségfejlesztés, 

bizalomépítés,társadalmi kohézió fejlesztés, identitástudat, lokál patriotizmus; • 

Környezet/természet kímélő gazdaság fejlesztés, munkahely teremtés; Partnerség az 

érdekek harmonizálásában, az értékrendek közelítésében 

- A város vonzerő-értékeinek újratermelése 

- A városi érdekstruktúra és értékrend fejlesztése; a természeti környezetet megőrző és 

tovább nem terjeszkedő városszerkezet és az élő és megóvott műemléki örökség.  

079 ? Sopron Sopron–

Fertődi 

kistérség 

    4.3. 

Településszerkez

et 

• környezet, természet védelem/gazdálkodás, települési-, térségi-, táji struktúra fejlesztés, 

városszerkezet, térszerkezet formálás, kulturális, civilizációs értékek újratermelése 

fejlesztése; • Humán erőforrás fejlesztés, egészségfejlesztés, közösségfejlesztés, 

bizalomépítés,társadalmi kohézió fejlesztés, identitástudat, lokál patriotizmus; • 

Környezet/természet kímélő gazdaság fejlesztés, munkahely teremtés; Partnerség az 

érdekek harmonizálásában, az értékrendek közelítésében 

- A város vonzerő-értékeinek újratermelése 

- A városi érdekstruktúra és értékrend fejlesztése; a természeti környezetet megőrző és 

tovább nem terjeszkedő városszerkezet és az élő és megóvott műemléki örökség.  

080 ÉDU-VÍZIG. Győr Győri 

Kistérség 

gazdasági 

szervezet 

megyei 8. KÖRNYEZETI 

ÁLLAPOT 

Ár- és belvízi biztonság megőrzése 

- Takarékos vízhasználat (tározók) 

- Környezet minőségének javítása, megőrzése 

- Vízgyűjtő alapú gazdálkodás, szemlélet erősítése 

- Az ágazat stabilitásának megteremtése 

- Az ivóvízellátást biztosító felszín alatti vízkészletek védelme 

081 IPOSZ             

 

Megjegyzés: ? = a válaszadó szervezet neve nem ismert 
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A 3. kérdésre adott válaszok területenkénti aránya 
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Csornai kistérség 0,00% 4,55% 0,00% 0,00% 0,00% 9,09% 4,55% 13,64% 0,00% 0,00% 0,00% 4,55% 0,00% 0,00% 13,64% 9,09% 9,09% 0,00% 18,18% 0,00% 9,09% 4,55% 100,00% 

Acsalag 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Bogyoszló 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 33,33% 0,00% 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Csorna 0,00% 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Egyed 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Fehértó 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Markotabödöge 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 100,00% 

Potyond 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 33,33% 33,33% 100,00% 

Rábapordány 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Sopronnémeti 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Győri Kistérség 0,00% 2,70% 0,00% 5,41% 2,70% 8,11% 2,70% 10,81% 2,70% 5,41% 2,70% 2,70% 0,00% 5,41% 8,11% 16,22% 8,11% 2,70% 13,51% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Dunaszeg 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 33,33% 0,00% 0,00% 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Győr 0,00% 3,85% 0,00% 7,69% 3,85% 7,69% 3,85% 7,69% 0,00% 7,69% 3,85% 3,85% 0,00% 3,85% 7,69% 11,54% 7,69% 3,85% 15,38% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Kisbajcs 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Kunsziget 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Kapuvár–Beledi kistérség 0,00% 0,00% 16,67% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 16,67% 0,00% 16,67% 0,00% 0,00% 8,33% 0,00% 16,67% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Babót 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Kapuvár 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% 0,00% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Szárföld 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Vitnyéd 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Mosonmagyaróvári kistérség 5,26% 0,00% 5,26% 5,26% 5,26% 10,53% 0,00% 10,53% 0,00% 10,53% 0,00% 5,26% 0,00% 5,26% 5,26% 15,79% 0,00% 0,00% 15,79% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Dunasziget 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Kimle 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 14,29% 0,00% 14,29% 0,00% 14,29% 0,00% 0,00% 0,00% 14,29% 0,00% 28,57% 0,00% 0,00% 14,29% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Mosonmagyaróvár 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Mosonszolnok 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Mosonudvar 0,00% 0,00% 33,33% 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Várbalog 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Pannonhalmai kistérség 0,00% 6,25% 0,00% 6,25% 0,00% 18,75% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6,25% 18,75% 25,00% 6,25% 0,00% 12,50% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Bakonygyirót 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Bakonyszentlászló 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Fenyőfő 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Győrság 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Nyalka 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Románd 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Sopron–Fertődi kistérség 2,56% 0,00% 5,13% 10,26% 0,00% 7,69% 0,00% 7,69% 0,00% 2,56% 0,00% 2,56% 2,56% 12,82% 5,13% 15,38% 5,13% 0,00% 17,95% 2,56% 0,00% 0,00% 100,00% 

Ágfalva 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 0,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Fertőhomok 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Fertőszentmiklós 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Hegykő 0,00% 0,00% 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 33,33% 0,00% 0,00% 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 
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Iván 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Pereszteg 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Répceszemere 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 33,33% 0,00% 0,00% 100,00% 

Répcevis 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Sarród 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 0,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Sopron 0,00% 0,00% 12,50% 12,50% 0,00% 0,00% 0,00% 12,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 12,50% 0,00% 12,50% 12,50% 0,00% 0,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Sopronkövesd 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Zsira 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Téti Kistérség 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Tényő 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Tét 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Végösszeg 1,34% 2,01% 3,36% 5,37% 1,34% 8,72% 1,34% 11,41% 1,34% 3,36% 0,67% 4,03% 0,67% 7,38% 8,05% 14,77% 6,04% 0,67% 15,44% 0,67% 1,34% 0,67% 100,00% 
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4. kérdés 

 
Válasz-

azonosító 

Válaszadó 

szervezet neve 

Település Kistérség Szervezet 

típusa 

Szervezet 

hatóköre 

Helyzetértékelés 

kapcsolódás 

4. Fejlesztendő terület 

001 CEURINA NKft Győr Győri 

Kistérség 

civil 

szervezet 

települési 6. GAZDASÁGI 

HELYZET 

1. Az „élhető európai város” megteremtése kiváló természeti- és épített környezeti 

minőség biztosításával.  

001 CEURINA NKft Győr Győri 

Kistérség 

civil 

szervezet 

települési 8. KÖRNYEZETI 

ÁLLAPOT 

1. Az „élhető európai város” megteremtése kiváló természeti- és épített környezeti 

minőség biztosításával.  

003 GYSEV Sopron Sopron–

Fertődi 

kistérség 

gazdasági 

szervezet 

megyei 7.1. Közlekedés 4. Haladás az alacsony szén-dioxid kibocsátású gazdasági modell felé 

6. Környezetvédelem és erőforrás-hatékonyság 

7. Fenntartható közlekedés/szállítás továbbá megoldások a főbb hálózati infrastruktúrák 

szűk keresztmetszeteire 

8. Foglalkoztatás fejlesztése és a munkaerő mobilitásának támogatása 

003 GYSEV Sopron Sopron–

Fertődi 

kistérség 

gazdasági 

szervezet 

megyei 8. KÖRNYEZETI 

ÁLLAPOT 

4. Haladás az alacsony szén-dioxid kibocsátású gazdasági modell felé 

6. Környezetvédelem és erőforrás-hatékonyság 

7. Fenntartható közlekedés/szállítás továbbá megoldások a főbb hálózati infrastruktúrák 

szűk keresztmetszeteire 

8. Foglalkoztatás fejlesztése és a munkaerő mobilitásának támogatása 

003 GYSEV Sopron Sopron–

Fertődi 

kistérség 

gazdasági 

szervezet 

megyei 5.3. 

Foglalkoztatási 

viszonyok és 

munkaerőpiac 

4. Haladás az alacsony szén-dioxid kibocsátású gazdasági modell felé 

6. Környezetvédelem és erőforrás-hatékonyság 

7. Fenntartható közlekedés/szállítás továbbá megoldások a főbb hálózati infrastruktúrák 

szűk keresztmetszeteire 

8. Foglalkoztatás fejlesztése és a munkaerő mobilitásának támogatása 

004 HITA Győr Győri 

Kistérség 

közigazgat

ási 

szervezet 

megyei   nincs releváns válasz 

006 Rajka Község 

Polgármestere  

Rajka Mosonmagya

róvári 

kistérség 

önkormány

zat 

települési 8. KÖRNYEZETI 

ÁLLAPOT 

Öreg-zsilip" mellett kialakítandó kishajó kikötő tervét 

006 Rajka Község 

Polgármestere  

Rajka Mosonmagya

róvári 

kistérség 

önkormány

zat 

települési 7.1. Közlekedés Öreg-zsilip" mellett kialakítandó kishajó kikötő tervét 

007 Mosonmagyaróv

ári Többcélú 

Kistérségi 

Társulás Szakmai 

Munkaszervezete 

Mosonmagya

róvár 

Mosonmagya

róvári 

kistérség 

önkormány

zat 

kistérségi 6.3. Gazdasági 

szervezetek 

3, 8, 11 

007 Mosonmagyaróv

ári Többcélú 

Kistérségi 

Társulás Szakmai 

Munkaszervezete 

Mosonmagya

róvár 

Mosonmagya

róvári 

kistérség 

önkormány

zat 

kistérségi 5.3. 

Foglalkoztatási 

viszonyok és 

munkaerőpiac 

3, 8, 11 
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007 Mosonmagyaróv

ári Többcélú 

Kistérségi 

Társulás Szakmai 

Munkaszervezete 

Mosonmagya

róvár 

Mosonmagya

róvári 

kistérség 

önkormány

zat 

kistérségi 10. A 

TERÜLETFEJLE

SZTÉSI 

FORRÁSOK 

FELHASZNÁLÁ

SA 

3, 8, 11 

008 Önkormányzat Pereszteg Sopron–

Fertődi 

kistérség 

önkormány

zat 

települési 6.3. Gazdasági 

szervezetek 

Kis és középvállalkozások fejlesztése 

- Fenntartható közlekedés/szállítás, továbbá megoldások a főbb háztartási infrastruktúrák 

keresztmetszetire 

- Intézményi képességek, hatékony közszolgálat fejlesztése 

008 Önkormányzat Pereszteg Sopron–

Fertődi 

kistérség 

önkormány

zat 

települési 7.1. Közlekedés Kis és középvállalkozások fejlesztése 

- Fenntartható közlekedés/szállítás, továbbá megoldások a főbb háztartási infrastruktúrák 

keresztmetszetire 

- Intézményi képességek, hatékony közszolgálat fejlesztése 

008 Önkormányzat Pereszteg Sopron–

Fertődi 

kistérség 

önkormány

zat 

települési 10. A 

TERÜLETFEJLE

SZTÉSI 

FORRÁSOK 

FELHASZNÁLÁ

SA 

Kis és középvállalkozások fejlesztése 

- Fenntartható közlekedés/szállítás, továbbá megoldások a főbb háztartási infrastruktúrák 

keresztmetszetire 

- Intézményi képességek, hatékony közszolgálat fejlesztése 

009 Várbalog Község 

Polgármesterétől 

Várbalog Mosonmagya

róvári 

kistérség 

önkormány

zat 

települési 8. KÖRNYEZETI 

ÁLLAPOT 

Ehhez első lépésként  Natura területek jogosultságát kellene felülvizsgálni. 

Megvalósíthatónak látom rövid távon a Halbturnnal közös kerékpárút megépítését. 

Fontosnak tartom, hogy legalább Albertkázmérpuszta belterületén lévő 1km hosszú ( 

állami ) útszakaszt felújítsák, így inkább elhihetővé válna a határt átlépőknek, hogy 

Magyarország az Európai Unióhoz tartozik. 

009 Várbalog Község 

Polgármesterétől 

Várbalog Mosonmagya

róvári 

kistérség 

önkormány

zat 

települési 7.1. Közlekedés Ehhez első lépésként  Natura területek jogosultságát kellene felülvizsgálni. 

Megvalósíthatónak látom rövid távon a Halbturnnal közös kerékpárút megépítését. 

Fontosnak tartom, hogy legalább Albertkázmérpuszta belterületén lévő 1km hosszú ( 

állami ) útszakaszt felújítsák, így inkább elhihetővé válna a határt átlépőknek, hogy 

Magyarország az Európai Unióhoz tartozik. 

010 Nemzeti 

Környezetügyi 

Intézet Észak-

dunántúli 

Kirendeltség 

Győr Győri 

Kistérség 

civil 

szervezet 

megyei 8. KÖRNYEZETI 

ÁLLAPOT 

6.   Környezetvédelem és erőforrás-hatékonyság  

5.   Klímaváltozással kapcsolatos átállás, továbbá kockázat megelőzés és –kezelés  

11. Intézményi képességek és a hatékony közszolgálat fejlesztése 

7.  Fenntartható közlekedés/szállítás, továbbá megoldások a főbb hálózati infrastruktúrák 

szűk keresztmetszeteire 

010 Nemzeti 

Környezetügyi 

Intézet Észak-

dunántúli 

Kirendeltség 

Győr Győri 

Kistérség 

civil 

szervezet 

megyei 7.1. Közlekedés 6.   Környezetvédelem és erőforrás-hatékonyság  

5.   Klímaváltozással kapcsolatos átállás, továbbá kockázat megelőzés és –kezelés  

11. Intézményi képességek és a hatékony közszolgálat fejlesztése 

7.  Fenntartható közlekedés/szállítás, továbbá megoldások a főbb hálózati infrastruktúrák 

szűk keresztmetszeteire 

010 Nemzeti 

Környezetügyi 

Intézet Észak-

Győr Győri 

Kistérség 

civil 

szervezet 

megyei 10. A 

TERÜLETFEJLE

SZTÉSI 

6.   Környezetvédelem és erőforrás-hatékonyság  

5.   Klímaváltozással kapcsolatos átállás, továbbá kockázat megelőzés és –kezelés  

11. Intézményi képességek és a hatékony közszolgálat fejlesztése 
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dunántúli 

Kirendeltség 

FORRÁSOK 

FELHASZNÁLÁ

SA 

7.  Fenntartható közlekedés/szállítás, továbbá megoldások a főbb hálózati infrastruktúrák 

szűk keresztmetszeteire 

011 Magyar Közút 

Győr-Moson-

Sopron Megyei 

Igazgatóság  

Győr Győri 

Kistérség 

közigazgat

ási 

szervezet 

megyei 7.1. Közlekedés 7. Fenntartható közlekedés/szállítás, továbbá megoldások a főbb hálózati infrastruktúrák 

szűk keresztmetszeteire. 

012 Közl. Felügyelet Győr Győri 

Kistérség 

közigazgat

ási 

szervezet 

megyei 7.1. Közlekedés Gondot okoz ma már elsősorban a főutakon, a települések átkelési szakaszain a jelentős 

mértékű kamionforgalom. Utóbbi miatt fontos lenne a 81, 82, 83, 84, 85. és 86. számú 

főutak fejlesztése, gyorsforgalmú (M jelű) útként történő kiépítése, egyúttal a településeket 

elkerülő nyomvonalak megvalósítása. Jó példa erre az idei évben átadott M85 

gyorsforgalmú út Enese község elkerülő útja.  Prioritásként kellene szerepeltetni Csorna 

város elkerülő útjának kiépítését, valamint Sopron térségében az M9 jelű gyorsforgalmú 

út megvalósítását. Ezek közül több tervezés és engedélyezés folyamatban van 

013 Fertőszentmiklós 

Város 

Önkormányzata  

Fertőszentmi

klós 

Sopron–

Fertődi 

kistérség 

önkormány

zat 

települési 7.4. Az 

infokommunikáci

ós társadalom 

helyzete Győr-

Moson-Sopron 

megyében 

2.   3.    10.   11. 

013 Fertőszentmiklós 

Város 

Önkormányzata  

Fertőszentmi

klós 

Sopron–

Fertődi 

kistérség 

önkormány

zat 

települési 6.3. Gazdasági 

szervezetek 

2.   3.    10.   11. 

013 Fertőszentmiklós 

Város 

Önkormányzata  

Fertőszentmi

klós 

Sopron–

Fertődi 

kistérség 

önkormány

zat 

települési 5. TÁRSADALMI 

FOLYAMATOK 

2.   3.    10.   11. 

013 Fertőszentmiklós 

Város 

Önkormányzata  

Fertőszentmi

klós 

Sopron–

Fertődi 

kistérség 

önkormány

zat 

települési 10. A 

TERÜLETFEJLE

SZTÉSI 

FORRÁSOK 

FELHASZNÁLÁ

SA 

2.   3.    10.   11. 

014 Móvári Városi 

Főépítész 

Mosonmagya

róvár 

Mosonmagya

róvári 

kistérség 

önkormány

zat 

települési     

015 Önkormányzat Fehértó Csornai 

kistérség 

önkormány

zat 

települési 8. KÖRNYEZETI 

ÁLLAPOT 

1. Klímaváltozással kapcsolatos átállás, továbbá kockázat megelőzés- és kezelés 

 

2. Környezetvédelem és erőforrás-hatékonyság 

 

3. Foglalkoztatás fejlesztése és a munkaerő mobilitásának támogatása 

 

4. A szegénység elleni küzdelem és társadalmi felzárkóztatás 

015 Önkormányzat Fehértó Csornai önkormány települési 5.3. 1. Klímaváltozással kapcsolatos átállás, továbbá kockázat megelőzés- és kezelés 
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kistérség zat Foglalkoztatási 

viszonyok és 

munkaerőpiac 

 

2. Környezetvédelem és erőforrás-hatékonyság 

 

3. Foglalkoztatás fejlesztése és a munkaerő mobilitásának támogatása 

 

4. A szegénység elleni küzdelem és társadalmi felzárkóztatás 

015 Önkormányzat Fehértó Csornai 

kistérség 

önkormány

zat 

települési 5.4. Jövedelmi 

helyzet 

1. Klímaváltozással kapcsolatos átállás, továbbá kockázat megelőzés- és kezelés 

 

2. Környezetvédelem és erőforrás-hatékonyság 

 

3. Foglalkoztatás fejlesztése és a munkaerő mobilitásának támogatása 

 

4. A szegénység elleni küzdelem és társadalmi felzárkóztatás 

016 LÖVŐ – 

VÖLCSEJ - 

NEMESKÉR 

KÖRJEGYZŐSÉ

G - Lövő 

Lövő Sopron–

Fertődi 

kistérség 

önkormány

zat 

települési 8. KÖRNYEZETI 

ÁLLAPOT 

Infrastruktúra területén: 

 

1.)Utak,járdák korszerűsítése a saját kezelésű utakon  

2.Csapadékvíz elvezetés megoldása   

3.)Közvilágítás korszerűsítése  

4.)Gyalogos közlekedés megoldása a 84-es főútvonal mellett 

5.)Külterületi árkok karbantartása  

6.)Parkoló építése  

7.) Kerékpárútak építése,  

Oktatás és közművelődés terén: 

1.)Oktatási intézmények helybentartása. karbantartása, korszerűsítése  

2.)Közösségi Tér kialakítása a SZKK-ban  

Környezetvédelem területén: 

1.)Szelektív hulladékgyűjtó rendszer továbbfejlesztése  

2.)Közterületek karbantartása,tisztántartása 

3.)Sió patak medrének karban-és tisztántartása 

Szociális és egészségügyi ellátás terén: 

1.) A jelenlegi szociális rendszer megőrzése,megtartása 

2.) A jelenleg működő házi felnőtt orvosi ,fogorvosi és védőnői ellátás megőrzése 

3.)Idős,magányos emberek segítése szociális szempontból  

4.) Több férőhelyes busz  beszerzése  

5.)Kötelező és ajánlott szűrővizsgálatok népszerűsítése  

Munkahelyteremtés biztosítása: 

1.)Új vállalkozások elindításának és letelepedésének segítése  

2.)A településfejlesztési tervben lévő egy vállalkozói zóna kialakítása  

Településfejlesztési politika: 

1.)Új lakóparkok kialakítása,új utcák megnyítása,építési telkek kialakítása , 2.)Ravatalozó 

korszerűsítése, 3.)Részvétel a kápolna felújításában, 4.)Falusi szálláshely kialakításának 

elősegítése  

5.)Strand felújítás  
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6.Térségi tornaterem létesítése  

016 LÖVŐ – 

VÖLCSEJ - 

NEMESKÉR 

KÖRJEGYZŐSÉ

G - Lövő 

Lövő Sopron–

Fertődi 

kistérség 

önkormány

zat 

települési 7.1. Közlekedés Infrastruktúra területén: 

 

1.)Utak,járdák korszerűsítése a saját kezelésű utakon  

2.Csapadékvíz elvezetés megoldása   

3.)Közvilágítás korszerűsítése  

4.)Gyalogos közlekedés megoldása a 84-es főútvonal mellett 

5.)Külterületi árkok karbantartása  

6.)Parkoló építése  

7.) Kerékpárútak építése,  

Oktatás és közművelődés terén: 

1.)Oktatási intézmények helybentartása. karbantartása, korszerűsítése  

2.)Közösségi Tér kialakítása a SZKK-ban  

Környezetvédelem területén: 

1.)Szelektív hulladékgyűjtó rendszer továbbfejlesztése  

2.)Közterületek karbantartása,tisztántartása 

3.)Sió patak medrének karban-és tisztántartása 

Szociális és egészségügyi ellátás terén: 

1.) A jelenlegi szociális rendszer megőrzése,megtartása 

2.) A jelenleg működő házi felnőtt orvosi ,fogorvosi és védőnői ellátás megőrzése 

3.)Idős,magányos emberek segítése szociális szempontból  

4.) Több férőhelyes busz  beszerzése  

5.)Kötelező és ajánlott szűrővizsgálatok népszerűsítése  

Munkahelyteremtés biztosítása: 

1.)Új vállalkozások elindításának és letelepedésének segítése  

2.)A településfejlesztési tervben lévő egy vállalkozói zóna kialakítása  

Településfejlesztési politika: 

1.)Új lakóparkok kialakítása,új utcák megnyítása,építési telkek kialakítása , 2.)Ravatalozó 

korszerűsítése, 3.)Részvétel a kápolna felújításában, 4.)Falusi szálláshely kialakításának 

elősegítése  

5.)Strand felújítás  

6.Térségi tornaterem létesítése  

016 LÖVŐ – 

VÖLCSEJ - 

NEMESKÉR 

KÖRJEGYZŐSÉ

G - Lövő 

Lövő Sopron–

Fertődi 

kistérség 

önkormány

zat 

települési 5.3. 

Foglalkoztatási 

viszonyok és 

munkaerőpiac 

Infrastruktúra területén: 

 

1.)Utak,járdák korszerűsítése a saját kezelésű utakon  

2.Csapadékvíz elvezetés megoldása   

3.)Közvilágítás korszerűsítése  

4.)Gyalogos közlekedés megoldása a 84-es főútvonal mellett 

5.)Külterületi árkok karbantartása  

6.)Parkoló építése  

7.) Kerékpárútak építése,  

Oktatás és közművelődés terén: 

1.)Oktatási intézmények helybentartása. karbantartása, korszerűsítése  
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2.)Közösségi Tér kialakítása a SZKK-ban  

Környezetvédelem területén: 

1.)Szelektív hulladékgyűjtó rendszer továbbfejlesztése  

2.)Közterületek karbantartása,tisztántartása 

3.)Sió patak medrének karban-és tisztántartása 

Szociális és egészségügyi ellátás terén: 

1.) A jelenlegi szociális rendszer megőrzése,megtartása 

2.) A jelenleg működő házi felnőtt orvosi ,fogorvosi és védőnői ellátás megőrzése 

3.)Idős,magányos emberek segítése szociális szempontból  

4.) Több férőhelyes busz  beszerzése  

5.)Kötelező és ajánlott szűrővizsgálatok népszerűsítése  

Munkahelyteremtés biztosítása: 

1.)Új vállalkozások elindításának és letelepedésének segítése  

2.)A településfejlesztési tervben lévő egy vállalkozói zóna kialakítása  

Településfejlesztési politika: 

1.)Új lakóparkok kialakítása,új utcák megnyítása,építési telkek kialakítása , 2.)Ravatalozó 

korszerűsítése, 3.)Részvétel a kápolna felújításában, 4.)Falusi szálláshely kialakításának 

elősegítése  

5.)Strand felújítás  

6.Térségi tornaterem létesítése  

016 LÖVŐ – 

VÖLCSEJ - 

NEMESKÉR 

KÖRJEGYZŐSÉ

G - Lövő 

Lövő Sopron–

Fertődi 

kistérség 

önkormány

zat 

települési 5. TÁRSADALMI 

FOLYAMATOK 

Infrastruktúra területén: 

 

1.)Utak,járdák korszerűsítése a saját kezelésű utakon  

2.Csapadékvíz elvezetés megoldása   

3.)Közvilágítás korszerűsítése  

4.)Gyalogos közlekedés megoldása a 84-es főútvonal mellett 

5.)Külterületi árkok karbantartása  

6.)Parkoló építése  

7.) Kerékpárútak építése,  

Oktatás és közművelődés terén: 

1.)Oktatási intézmények helybentartása. karbantartása, korszerűsítése  

2.)Közösségi Tér kialakítása a SZKK-ban  

Környezetvédelem területén: 

1.)Szelektív hulladékgyűjtó rendszer továbbfejlesztése  

2.)Közterületek karbantartása,tisztántartása 

3.)Sió patak medrének karban-és tisztántartása 

Szociális és egészségügyi ellátás terén: 

1.) A jelenlegi szociális rendszer megőrzése,megtartása 

2.) A jelenleg működő házi felnőtt orvosi ,fogorvosi és védőnői ellátás megőrzése 

3.)Idős,magányos emberek segítése szociális szempontból  

4.) Több férőhelyes busz  beszerzése  

5.)Kötelező és ajánlott szűrővizsgálatok népszerűsítése  

Munkahelyteremtés biztosítása: 
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1.)Új vállalkozások elindításának és letelepedésének segítése  

2.)A településfejlesztési tervben lévő egy vállalkozói zóna kialakítása  

Településfejlesztési politika: 

1.)Új lakóparkok kialakítása,új utcák megnyítása,építési telkek kialakítása , 2.)Ravatalozó 

korszerűsítése, 3.)Részvétel a kápolna felújításában, 4.)Falusi szálláshely kialakításának 

elősegítése  

5.)Strand felújítás  

6.Térségi tornaterem létesítése  

016 LÖVŐ – 

VÖLCSEJ - 

NEMESKÉR 

KÖRJEGYZŐSÉ

G - Vöcsej 

Lövő-Vöcsej Sopron–

Fertődi 

kistérség 

önkormány

zat 

települési 8. KÖRNYEZETI 

ÁLLAPOT 

Infrastruktúra területén: 

1.)Utak,járdák korszerűsítése,karbantartása 

2.) Kerékpár út megépítése,kerékpráos pihenőhelyek építése 

3,)Csapadékvíz elvezetés megoldása,árkok tisztántartása  

Oktatás és közművelődés terén: 

1.)Játszótér ,pihenőpark építése 

2.)Ifjúsági klub fenntatása,fejlesztése  

3.)Könyvtár működtetése,fejlesztése 

Környezetvédelem területén: 

1.)Buszvárok építése,karbantartása  

2.)Közterületek karbantartása,tisztántartása 

3.)Temető és környezetének fenntartása,temető kerítés megépítése 

Szociális és egészségügyi ellátás terén: 

1.) A jelenlegi szociális rendszer megőrzése,megtartása 

2.)Idős,magányos emberek segítése szociális háló kiépítése  

Munkahelyteremtés biztosítása: 

1.)Új vállalkozások elindításának és letelepedésének segítése  

Településfejlesztési politika: 

1.)A letelepedés elősegítése,a fiatalok számára lakáscélú támogatás biztosítása 

2.) A település lakosság megtartó erejének növelése 

016 LÖVŐ – 

VÖLCSEJ - 

NEMESKÉR 

KÖRJEGYZŐSÉ

G - Vöcsej 

Lövő-Vöcsej Sopron–

Fertődi 

kistérség 

önkormány

zat 

települési 5.3. 

Foglalkoztatási 

viszonyok és 

munkaerőpiac 

Infrastruktúra területén: 

1.)Utak,járdák korszerűsítése,karbantartása 

2.) Kerékpár út megépítése,kerékpráos pihenőhelyek építése 

3,)Csapadékvíz elvezetés megoldása,árkok tisztántartása  

Oktatás és közművelődés terén: 

1.)Játszótér ,pihenőpark építése 

2.)Ifjúsági klub fenntatása,fejlesztése  

3.)Könyvtár működtetése,fejlesztése 

Környezetvédelem területén: 

1.)Buszvárok építése,karbantartása  

2.)Közterületek karbantartása,tisztántartása 

3.)Temető és környezetének fenntartása,temető kerítés megépítése 

Szociális és egészségügyi ellátás terén: 

1.) A jelenlegi szociális rendszer megőrzése,megtartása 

2.)Idős,magányos emberek segítése szociális háló kiépítése  
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Munkahelyteremtés biztosítása: 

1.)Új vállalkozások elindításának és letelepedésének segítése  

Településfejlesztési politika: 

1.)A letelepedés elősegítése,a fiatalok számára lakáscélú támogatás biztosítása 

2.) A település lakosság megtartó erejének növelése 

016 LÖVŐ – 

VÖLCSEJ - 

NEMESKÉR 

KÖRJEGYZŐSÉ

G - Vöcsej 

Lövő-Vöcsej Sopron–

Fertődi 

kistérség 

önkormány

zat 

települési 7.1. Közlekedés Infrastruktúra területén: 

1.)Utak,járdák korszerűsítése,karbantartása 

2.) Kerékpár út megépítése,kerékpráos pihenőhelyek építése 

3,)Csapadékvíz elvezetés megoldása,árkok tisztántartása  

Oktatás és közművelődés terén: 

1.)Játszótér ,pihenőpark építése 

2.)Ifjúsági klub fenntatása,fejlesztése  

3.)Könyvtár működtetése,fejlesztése 

Környezetvédelem területén: 

1.)Buszvárok építése,karbantartása  

2.)Közterületek karbantartása,tisztántartása 

3.)Temető és környezetének fenntartása,temető kerítés megépítése 

Szociális és egészségügyi ellátás terén: 

1.) A jelenlegi szociális rendszer megőrzése,megtartása 

2.)Idős,magányos emberek segítése szociális háló kiépítése  

Munkahelyteremtés biztosítása: 

1.)Új vállalkozások elindításának és letelepedésének segítése  

Településfejlesztési politika: 

1.)A letelepedés elősegítése,a fiatalok számára lakáscélú támogatás biztosítása 

2.) A település lakosság megtartó erejének növelése 

016 LÖVŐ – 

VÖLCSEJ - 

NEMESKÉR 

KÖRJEGYZŐSÉ

G - Vöcsej 

Lövő-Vöcsej Sopron–

Fertődi 

kistérség 

önkormány

zat 

települési 5. TÁRSADALMI 

FOLYAMATOK 

Infrastruktúra területén: 

1.)Utak,járdák korszerűsítése,karbantartása 

2.) Kerékpár út megépítése,kerékpráos pihenőhelyek építése 

3,)Csapadékvíz elvezetés megoldása,árkok tisztántartása  

Oktatás és közművelődés terén: 

1.)Játszótér ,pihenőpark építése 

2.)Ifjúsági klub fenntatása,fejlesztése  

3.)Könyvtár működtetése,fejlesztése 

Környezetvédelem területén: 

1.)Buszvárok építése,karbantartása  

2.)Közterületek karbantartása,tisztántartása 

3.)Temető és környezetének fenntartása,temető kerítés megépítése 

Szociális és egészségügyi ellátás terén: 

1.) A jelenlegi szociális rendszer megőrzése,megtartása 

2.)Idős,magányos emberek segítése szociális háló kiépítése  

Munkahelyteremtés biztosítása: 

1.)Új vállalkozások elindításának és letelepedésének segítése  

Településfejlesztési politika: 
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1.)A letelepedés elősegítése,a fiatalok számára lakáscélú támogatás biztosítása 

2.) A település lakosság megtartó erejének növelése 

016 LÖVŐ – 

VÖLCSEJ - 

NEMESKÉR 

KÖRJEGYZŐSÉ

G - Nemeskér 

Lövő-

Nemeskér 

Sopron–

Fertődi 

kistérség 

önkormány

zat 

települési 5.5. Nevelés-

oktatás 

Infrastruktúra területén: 

1.)Szennyvízcsatorna hálózat kiépítése  

2.)Csapadékvíz elvezetés megoldása,árkok tisztántartása és karbantartása   

 Oktatás és közművelődés terén: 

1.)Általános és középiskolások tanévkezdési támogatása  

2.)Berzsenyi Dániel Evangélikus Líceummal együttműködve erdei iskola megvalósítása  

3.)Ifjúsági tér kialakítása  

Környezetvédelem területén: 

1.)Közterületek karbantartása,tisztántartása 

2.)Buszvárok karbantartása és tisztántartása   

3.)Temető és környezetének fenntartása, ravatalozó felújítása  

4.)Középületek folyamatos felújítása 

Szociális és egészségügyi ellátás terén: 

1.) A jelenlegi szociális rendszer megőrzése,megtartása 

2.)Idős,magányos emberek segítése, szociális háló kiépítése  

Munkahelyteremtés biztosítása: 

1.)Új vállalkozások elindításának és letelepedésének segítése  

Településfejlesztési politika: 

1.)A letelepedés elősegítése,a fiatalok számára lakáscélú támogatás biztosítása 

2.) A település lakosság megtartó erejének növelése 

016 LÖVŐ – 

VÖLCSEJ - 

NEMESKÉR 

KÖRJEGYZŐSÉ

G - Nemeskér 

Lövő-

Nemeskér 

Sopron–

Fertődi 

kistérség 

önkormány

zat 

települési 8. KÖRNYEZETI 

ÁLLAPOT 

Infrastruktúra területén: 

1.)Szennyvízcsatorna hálózat kiépítése  

2.)Csapadékvíz elvezetés megoldása,árkok tisztántartása és karbantartása   

 Oktatás és közművelődés terén: 

1.)Általános és középiskolások tanévkezdési támogatása  

2.)Berzsenyi Dániel Evangélikus Líceummal együttműködve erdei iskola megvalósítása  

3.)Ifjúsági tér kialakítása  

Környezetvédelem területén: 

1.)Közterületek karbantartása,tisztántartása 

2.)Buszvárok karbantartása és tisztántartása   

3.)Temető és környezetének fenntartása, ravatalozó felújítása  

4.)Középületek folyamatos felújítása 

Szociális és egészségügyi ellátás terén: 

1.) A jelenlegi szociális rendszer megőrzése,megtartása 

2.)Idős,magányos emberek segítése, szociális háló kiépítése  

Munkahelyteremtés biztosítása: 

1.)Új vállalkozások elindításának és letelepedésének segítése  

Településfejlesztési politika: 

1.)A letelepedés elősegítése,a fiatalok számára lakáscélú támogatás biztosítása 

2.) A település lakosság megtartó erejének növelése 

016 LÖVŐ – Lövő- Sopron– önkormány települési 5. TÁRSADALMI Infrastruktúra területén: 
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VÖLCSEJ - 

NEMESKÉR 

KÖRJEGYZŐSÉ

G - Nemeskér 

Nemeskér Fertődi 

kistérség 

zat FOLYAMATOK 1.)Szennyvízcsatorna hálózat kiépítése  

2.)Csapadékvíz elvezetés megoldása,árkok tisztántartása és karbantartása   

 Oktatás és közművelődés terén: 

1.)Általános és középiskolások tanévkezdési támogatása  

2.)Berzsenyi Dániel Evangélikus Líceummal együttműködve erdei iskola megvalósítása  

3.)Ifjúsági tér kialakítása  

Környezetvédelem területén: 

1.)Közterületek karbantartása,tisztántartása 

2.)Buszvárok karbantartása és tisztántartása   

3.)Temető és környezetének fenntartása, ravatalozó felújítása  

4.)Középületek folyamatos felújítása 

Szociális és egészségügyi ellátás terén: 

1.) A jelenlegi szociális rendszer megőrzése,megtartása 

2.)Idős,magányos emberek segítése, szociális háló kiépítése  

Munkahelyteremtés biztosítása: 

1.)Új vállalkozások elindításának és letelepedésének segítése  

Településfejlesztési politika: 

1.)A letelepedés elősegítése,a fiatalok számára lakáscélú támogatás biztosítása 

2.) A település lakosság megtartó erejének növelése 

016 LÖVŐ – 

VÖLCSEJ - 

NEMESKÉR 

KÖRJEGYZŐSÉ

G - Nemeskér 

Lövő-

Nemeskér 

Sopron–

Fertődi 

kistérség 

önkormány

zat 

települési 5.3. 

Foglalkoztatási 

viszonyok és 

munkaerőpiac 

Infrastruktúra területén: 

1.)Szennyvízcsatorna hálózat kiépítése  

2.)Csapadékvíz elvezetés megoldása,árkok tisztántartása és karbantartása   

 Oktatás és közművelődés terén: 

1.)Általános és középiskolások tanévkezdési támogatása  

2.)Berzsenyi Dániel Evangélikus Líceummal együttműködve erdei iskola megvalósítása  

3.)Ifjúsági tér kialakítása  

Környezetvédelem területén: 

1.)Közterületek karbantartása,tisztántartása 

2.)Buszvárok karbantartása és tisztántartása   

3.)Temető és környezetének fenntartása, ravatalozó felújítása  

4.)Középületek folyamatos felújítása 

Szociális és egészségügyi ellátás terén: 

1.) A jelenlegi szociális rendszer megőrzése,megtartása 

2.)Idős,magányos emberek segítése, szociális háló kiépítése  

Munkahelyteremtés biztosítása: 

1.)Új vállalkozások elindításának és letelepedésének segítése  

Településfejlesztési politika: 

1.)A letelepedés elősegítése,a fiatalok számára lakáscélú támogatás biztosítása 

2.) A település lakosság megtartó erejének növelése 

017 Kisbajcs Község 

Polgármestere 

Kisbajcs Győri 

Kistérség 

önkormány

zat 

települési 7. MŰSZAKI 

INFRASTRUKT

ÚRA 

Az infrastruktúra-fejlesztés  

- Intézményeink állagának megóvása  

Településünk megtartóerejének növelése (oktatás, munkahely) 

- Turizmus fejlesztése 
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017 Kisbajcs Község 

Polgármestere 

Kisbajcs Győri 

Kistérség 

önkormány

zat 

települési 6.6. Turizmus Az infrastruktúra-fejlesztés  

- Intézményeink állagának megóvása  

Településünk megtartóerejének növelése (oktatás, munkahely) 

- Turizmus fejlesztése 

017 Kisbajcs Község 

Polgármestere 

Kisbajcs Győri 

Kistérség 

önkormány

zat 

települési 5.3. 

Foglalkoztatási 

viszonyok és 

munkaerőpiac 

Az infrastruktúra-fejlesztés  

- Intézményeink állagának megóvása  

Településünk megtartóerejének növelése (oktatás, munkahely) 

- Turizmus fejlesztése 

017 Kisbajcs Község 

Polgármestere 

Kisbajcs Győri 

Kistérség 

önkormány

zat 

települési 5.5. Nevelés-

oktatás 

Az infrastruktúra-fejlesztés  

- Intézményeink állagának megóvása  

Településünk megtartóerejének növelése (oktatás, munkahely) 

- Turizmus fejlesztése 

018 Rendőrkapitánys

ág, megyei 

Győr Győri 

Kistérség 

közigazgat

ási 

szervezet 

megyei 4.4. Kulturális, 

néprajzi 

jellegzetességek 

1. Kutatás és innováció 

6. Környezetvédelem és erőforrás-hatékonyság 

7.  Fenntartható közlekedés/szállítás, továbbá megoldások a főbb hálózati infrastruktúrák   

      szűk keresztmetszeteire 

     11. Intézményi képességek és a hatékony közszolgálat fejlesztése  

018 Rendőrkapitánys

ág, megyei 

Győr Győri 

Kistérség 

közigazgat

ási 

szervezet 

megyei 7.1. Közlekedés 1. Kutatás és innováció 

6. Környezetvédelem és erőforrás-hatékonyság 

7.  Fenntartható közlekedés/szállítás, továbbá megoldások a főbb hálózati infrastruktúrák   

      szűk keresztmetszeteire 

     11. Intézményi képességek és a hatékony közszolgálat fejlesztése  

018 Rendőrkapitánys

ág, megyei 

Győr Győri 

Kistérség 

közigazgat

ási 

szervezet 

megyei 5. TÁRSADALMI 

FOLYAMATOK 

1. Kutatás és innováció 

6. Környezetvédelem és erőforrás-hatékonyság 

7.  Fenntartható közlekedés/szállítás, továbbá megoldások a főbb hálózati infrastruktúrák   

      szűk keresztmetszeteire 

     11. Intézményi képességek és a hatékony közszolgálat fejlesztése  

019 Munkaügyi 

Központ 

Győr Győri 

Kistérség 

közigazgat

ási 

szervezet 

megyei     

020 ? Sarród Sopron–

Fertődi 

kistérség 

  települési 6.3. Gazdasági 

szervezetek 

1. Kis- és középvállalatok (KKV-k) versenyképessége 

 

2. Környezetvédelem és erőforrás-hatékonyság 

 

3. Foglalkoztatás fejlesztése és a munkaerő mobilitásának támogatása 

 

4. A szegénység elleni küzdelem és társadalmi felzárkóztatás 

020 ? Sarród Sopron–

Fertődi 

kistérség 

  települési 8. KÖRNYEZETI 

ÁLLAPOT 

1. Kis- és középvállalatok (KKV-k) versenyképessége 

 

2. Környezetvédelem és erőforrás-hatékonyság 

 

3. Foglalkoztatás fejlesztése és a munkaerő mobilitásának támogatása 
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4. A szegénység elleni küzdelem és társadalmi felzárkóztatás 

020 ? Sarród Sopron–

Fertődi 

kistérség 

  települési 5.3. 

Foglalkoztatási 

viszonyok és 

munkaerőpiac 

1. Kis- és középvállalatok (KKV-k) versenyképessége 

 

2. Környezetvédelem és erőforrás-hatékonyság 

 

3. Foglalkoztatás fejlesztése és a munkaerő mobilitásának támogatása 

 

4. A szegénység elleni küzdelem és társadalmi felzárkóztatás 

020 ? Sarród Sopron–

Fertődi 

kistérség 

  települési 5.4. Jövedelmi 

helyzet 

1. Kis- és középvállalatok (KKV-k) versenyképessége 

 

2. Környezetvédelem és erőforrás-hatékonyság 

 

3. Foglalkoztatás fejlesztése és a munkaerő mobilitásának támogatása 

 

4. A szegénység elleni küzdelem és társadalmi felzárkóztatás 

021 Mosonszolnok 

Község 

Polgármesterétől 

Mosonszolno

k 

Mosonmagya

róvári 

kistérség 

önkormány

zat 

települési 5. TÁRSADALMI 

FOLYAMATOK 

1. lakosságmegtartó és –vonzó képesség 

- Idősek Otthona építése, működtetése (terület rendelkezésre áll, Rendezési Terv biztosítja 

és tanulmányterv szintű) 

 

2. turizmusfejlesztés 

- Tájház, falumúzeum kialakítása; 

- Nagybányató Szabadidőközponttá alakítása (horgászturizmus, régi szélmalom 

rekonstruálása, mászófallal egybekötött kilátó építése, kerékpáros turizmus részére turista 

szálló), tanulmányterv rendelkezésre áll; 

- Albertkázmérpusztai (Ausztria felé) határátkelőhöz vezető megfelelő minőségű mellékút 

kerékpárúttal 

 

3. gazdaságfejlesztés 

- megújuló energia hasznosítás – Biogáz Erőmű építés (jogerős építési engedély 

rendelkezésre áll). 

021 Mosonszolnok 

Község 

Polgármesterétől 

Mosonszolno

k 

Mosonmagya

róvári 

kistérség 

önkormány

zat 

települési 5.3. 

Foglalkoztatási 

viszonyok és 

munkaerőpiac 

1. lakosságmegtartó és –vonzó képesség 

- Idősek Otthona építése, működtetése (terület rendelkezésre áll, Rendezési Terv biztosítja 

és tanulmányterv szintű) 

 

2. turizmusfejlesztés 

- Tájház, falumúzeum kialakítása; 

- Nagybányató Szabadidőközponttá alakítása (horgászturizmus, régi szélmalom 

rekonstruálása, mászófallal egybekötött kilátó építése, kerékpáros turizmus részére turista 

szálló), tanulmányterv rendelkezésre áll; 

- Albertkázmérpusztai (Ausztria felé) határátkelőhöz vezető megfelelő minőségű mellékút 

kerékpárúttal 

 

3. gazdaságfejlesztés 
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- megújuló energia hasznosítás – Biogáz Erőmű építés (jogerős építési engedély 

rendelkezésre áll). 

021 Mosonszolnok 

Község 

Polgármesterétől 

Mosonszolno

k 

Mosonmagya

róvári 

kistérség 

önkormány

zat 

települési 5.5. Nevelés-

oktatás 

1. lakosságmegtartó és –vonzó képesség 

- Idősek Otthona építése, működtetése (terület rendelkezésre áll, Rendezési Terv biztosítja 

és tanulmányterv szintű) 

 

2. turizmusfejlesztés 

- Tájház, falumúzeum kialakítása; 

- Nagybányató Szabadidőközponttá alakítása (horgászturizmus, régi szélmalom 

rekonstruálása, mászófallal egybekötött kilátó építése, kerékpáros turizmus részére turista 

szálló), tanulmányterv rendelkezésre áll; 

- Albertkázmérpusztai (Ausztria felé) határátkelőhöz vezető megfelelő minőségű mellékút 

kerékpárúttal 

 

3. gazdaságfejlesztés 

- megújuló energia hasznosítás – Biogáz Erőmű építés (jogerős építési engedély 

rendelkezésre áll). 

021 Mosonszolnok 

Község 

Polgármesterétől 

Mosonszolno

k 

Mosonmagya

róvári 

kistérség 

önkormány

zat 

települési 8. KÖRNYEZETI 

ÁLLAPOT 

1. lakosságmegtartó és –vonzó képesség 

- Idősek Otthona építése, működtetése (terület rendelkezésre áll, Rendezési Terv biztosítja 

és tanulmányterv szintű) 

 

2. turizmusfejlesztés 

- Tájház, falumúzeum kialakítása; 

- Nagybányató Szabadidőközponttá alakítása (horgászturizmus, régi szélmalom 

rekonstruálása, mászófallal egybekötött kilátó építése, kerékpáros turizmus részére turista 

szálló), tanulmányterv rendelkezésre áll; 

- Albertkázmérpusztai (Ausztria felé) határátkelőhöz vezető megfelelő minőségű mellékút 

kerékpárúttal 

 

3. gazdaságfejlesztés 

- megújuló energia hasznosítás – Biogáz Erőmű építés (jogerős építési engedély 

rendelkezésre áll). 

022 Magyar 

Államkincstár 

Győr Győri 

Kistérség 

közigazgat

ási 

szervezet 

megyei 7.4. Az 

infokommunikáci

ós társadalom 

helyzete Győr-

Moson-Sopron 

megyében 

Az intézmény stratégiájának, célkitűzéseinek leginkább megfelelő, azokat lefedő tematikus 

célkitűzés az Európai Unió ajánlásai közül egyértelműen a 11. Intézményi képességek és a 

hatékony közszolgálat fejlesztése célkitűzés.  

022 Magyar 

Államkincstár 

Győr Győri 

Kistérség 

közigazgat

ási 

szervezet 

megyei 10. A 

TERÜLETFEJLE

SZTÉSI 

FORRÁSOK 

FELHASZNÁLÁ

Az intézmény stratégiájának, célkitűzéseinek leginkább megfelelő, azokat lefedő tematikus 

célkitűzés az Európai Unió ajánlásai közül egyértelműen a 11. Intézményi képességek és a 

hatékony közszolgálat fejlesztése célkitűzés.  
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SA 

023 Győr-Moson-

Sopron Megyei  

Önkormányzati 

Hivatal  

Kapuvár Kapuvár–

Beledi 

kistérség 

önkormány

zat 

települési 6.3. Gazdasági 

szervezetek 

1.) A KKV-k, a mezőgazdasági ágazat versenyképességének javítása (3. sz. tematikus 

célkitűzés).       

2.) A karbonszegény gazdaság felé való elmozdulás támogatása minden ágazatban (4. sz. 

tematikus célkitűzés).  

3.) A környezetvédelem és az emberi erőforrás-felhasználás hatékonyságának 

előmozdítása (6. sz. tematikus célkitűzés).  

4.) Az intézményi kapacitás javítása és a hatékony közigazgatás (11. sz. tematikus 

célkitűzés).  

023 Győr-Moson-

Sopron Megyei  

Önkormányzati 

Hivatal  

Kapuvár Kapuvár–

Beledi 

kistérség 

önkormány

zat 

települési 8. KÖRNYEZETI 

ÁLLAPOT 

1.) A KKV-k, a mezőgazdasági ágazat versenyképességének javítása (3. sz. tematikus 

célkitűzés).       

2.) A karbonszegény gazdaság felé való elmozdulás támogatása minden ágazatban (4. sz. 

tematikus célkitűzés).  

3.) A környezetvédelem és az emberi erőforrás-felhasználás hatékonyságának 

előmozdítása (6. sz. tematikus célkitűzés).  

4.) Az intézményi kapacitás javítása és a hatékony közigazgatás (11. sz. tematikus 

célkitűzés).  

023 Győr-Moson-

Sopron Megyei  

Önkormányzati 

Hivatal  

Kapuvár Kapuvár–

Beledi 

kistérség 

önkormány

zat 

települési 7.2. 

Energiagazdálko

dás és 

energiaellátás 

1.) A KKV-k, a mezőgazdasági ágazat versenyképességének javítása (3. sz. tematikus 

célkitűzés).       

2.) A karbonszegény gazdaság felé való elmozdulás támogatása minden ágazatban (4. sz. 

tematikus célkitűzés).  

3.) A környezetvédelem és az emberi erőforrás-felhasználás hatékonyságának 

előmozdítása (6. sz. tematikus célkitűzés).  

4.) Az intézményi kapacitás javítása és a hatékony közigazgatás (11. sz. tematikus 

célkitűzés).  

023 Győr-Moson-

Sopron Megyei  

Önkormányzati 

Hivatal  

Kapuvár Kapuvár–

Beledi 

kistérség 

önkormány

zat 

települési 6.6. Turizmus 1.) A KKV-k, a mezőgazdasági ágazat versenyképességének javítása (3. sz. tematikus 

célkitűzés).       

2.) A karbonszegény gazdaság felé való elmozdulás támogatása minden ágazatban (4. sz. 

tematikus célkitűzés).  

3.) A környezetvédelem és az emberi erőforrás-felhasználás hatékonyságának 

előmozdítása (6. sz. tematikus célkitűzés).  

4.) Az intézményi kapacitás javítása és a hatékony közigazgatás (11. sz. tematikus 

célkitűzés).  

024 E.ON Észak-

dunántúli 

Áramhálózati Zrt 

Győr Győri 

Kistérség 

gazdasági 

szervezet 

megyei 7.2. 

Energiagazdálko

dás és 

energiaellátás 

Haladás az alacsony széndioxid-kibocsátású gazdasági modell felé 

Háztartási méretű kiserőművek (szélerőmű, napelem, stb.) elterjedése, ehhez a hálózat 

rendelkezésre állásának biztosítása.  

Klímaváltozással kapcsolatos átállás, továbbá kockázat megelőzés- és kezelés 

A nyári csúcsfogyasztás már jelenleg is meghaladja a télit, ami az átlaghőmérséklet 

növekedésével csak fokozódni fog, ezért a technológiák igénybevételi előírásait 

szinkronizálni kell. 

A szélsőséges időjárási jelenségek mind gyakoribbá válása miatt szoros együttműködés 

kialakítása a katasztrófavédelemmel, illetve a jelenlegi hálózati standardok 

felülvizsgálata. 
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Környezetvédelem és erőforrás-hatékonyság 

A ”zöld” erőművek (pl. biogáz, geotermikus) elterjedésével a decentralizált elosztási 

rendszer kialakítása. 

Fenntartható közlekedés/szállítás, továbbá megoldások a főbb hálózati infrastruktúrák 

szűk keresztmetszeteire 

A várható igények kielégítésére szolgál a közép- és hosszútávú fejlesztési tervünk. 

024 E.ON Észak-

dunántúli 

Áramhálózati Zrt 

Győr Győri 

Kistérség 

gazdasági 

szervezet 

megyei 8. KÖRNYEZETI 

ÁLLAPOT 

Haladás az alacsony széndioxid-kibocsátású gazdasági modell felé 

Háztartási méretű kiserőművek (szélerőmű, napelem, stb.) elterjedése, ehhez a hálózat 

rendelkezésre állásának biztosítása.  

Klímaváltozással kapcsolatos átállás, továbbá kockázat megelőzés- és kezelés 

A nyári csúcsfogyasztás már jelenleg is meghaladja a télit, ami az átlaghőmérséklet 

növekedésével csak fokozódni fog, ezért a technológiák igénybevételi előírásait 

szinkronizálni kell. 

A szélsőséges időjárási jelenségek mind gyakoribbá válása miatt szoros együttműködés 

kialakítása a katasztrófavédelemmel, illetve a jelenlegi hálózati standardok 

felülvizsgálata. 

Környezetvédelem és erőforrás-hatékonyság 

A ”zöld” erőművek (pl. biogáz, geotermikus) elterjedésével a decentralizált elosztási 

rendszer kialakítása. 

Fenntartható közlekedés/szállítás, továbbá megoldások a főbb hálózati infrastruktúrák 

szűk keresztmetszeteire 

A várható igények kielégítésére szolgál a közép- és hosszútávú fejlesztési tervünk. 

025 Megyei 

Turisztikai 

szakref. 

Győr Győri 

Kistérség 

gazdasági 

szervezet 

megyei 7.4. Az 

infokommunikáci

ós társadalom 

helyzete Győr-

Moson-Sopron 

megyében 

Információs és kommunikációs technológiák (IKT) 

Környezetvédelem és erőforrás-hatékonyság 

                Foglalkoztatás fejlesztése és a munkaerő mobilitásának támogatása 

Oktatás, készségfejlesztés és élethosszig tartó tanulás 

025 Megyei 

Turisztikai 

szakref. 

Győr Győri 

Kistérség 

gazdasági 

szervezet 

megyei 8. KÖRNYEZETI 

ÁLLAPOT 

Információs és kommunikációs technológiák (IKT) 

Környezetvédelem és erőforrás-hatékonyság 

                Foglalkoztatás fejlesztése és a munkaerő mobilitásának támogatása 

Oktatás, készségfejlesztés és élethosszig tartó tanulás 

025 Megyei 

Turisztikai 

szakref. 

Győr Győri 

Kistérség 

gazdasági 

szervezet 

megyei 5.3. 

Foglalkoztatási 

viszonyok és 

munkaerőpiac 

Információs és kommunikációs technológiák (IKT) 

Környezetvédelem és erőforrás-hatékonyság 

                Foglalkoztatás fejlesztése és a munkaerő mobilitásának támogatása 

Oktatás, készségfejlesztés és élethosszig tartó tanulás 

025 Megyei 

Turisztikai 

szakref. 

Győr Győri 

Kistérség 

gazdasági 

szervezet 

megyei 5.5. Nevelés-

oktatás 

Információs és kommunikációs technológiák (IKT) 

Környezetvédelem és erőforrás-hatékonyság 

                Foglalkoztatás fejlesztése és a munkaerő mobilitásának támogatása 

Oktatás, készségfejlesztés és élethosszig tartó tanulás 

026 Nemzeti 

Földalapkezelő 

Szervezet  

Győr Győri 

Kistérség 

közigazgat

ási 

szervezet 

megyei     
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027 SZÁRFÖLD 

KÖZSÉG 

ÖNKORMÁNY

ZAT JEGYZŐJE 

Szárföld Kapuvár–

Beledi 

kistérség 

önkormány

zat 

települési 6.3. Gazdasági 

szervezetek 

kis-és középvállalatok versenyképessége 

- környezetvédelem- és erőforrás-hatékonyság 

- oktatás, készségfejlesztés és élethosszig tartó tanulás 

- intézményi képességek és a hatékony közszolgálat fejlesztése 

027 SZÁRFÖLD 

KÖZSÉG 

ÖNKORMÁNY

ZAT JEGYZŐJE 

Szárföld Kapuvár–

Beledi 

kistérség 

önkormány

zat 

települési 8. KÖRNYEZETI 

ÁLLAPOT 

kis-és középvállalatok versenyképessége 

- környezetvédelem- és erőforrás-hatékonyság 

- oktatás, készségfejlesztés és élethosszig tartó tanulás 

- intézményi képességek és a hatékony közszolgálat fejlesztése 

027 SZÁRFÖLD 

KÖZSÉG 

ÖNKORMÁNY

ZAT JEGYZŐJE 

Szárföld Kapuvár–

Beledi 

kistérség 

önkormány

zat 

települési 5.5. Nevelés-

oktatás 

kis-és középvállalatok versenyképessége 

- környezetvédelem- és erőforrás-hatékonyság 

- oktatás, készségfejlesztés és élethosszig tartó tanulás 

- intézményi képességek és a hatékony közszolgálat fejlesztése 

027 SZÁRFÖLD 

KÖZSÉG 

ÖNKORMÁNY

ZAT JEGYZŐJE 

Szárföld Kapuvár–

Beledi 

kistérség 

önkormány

zat 

települési 10. A 

TERÜLETFEJLE

SZTÉSI 

FORRÁSOK 

FELHASZNÁLÁ

SA 

kis-és középvállalatok versenyképessége 

- környezetvédelem- és erőforrás-hatékonyság 

- oktatás, készségfejlesztés és élethosszig tartó tanulás 

- intézményi képességek és a hatékony közszolgálat fejlesztése 

027 SZÁRFÖLD 

KÖZSÉG 

ÖNKORMÁNY

ZAT JEGYZŐJE 

Babót Kapuvár–

Beledi 

kistérség 

önkormány

zat 

települési 5.5. Nevelés-

oktatás 

kis-és középvállalatok versenyképessége 

- környezetvédelem- és erőforrás-hatékonyság 

- oktatás, készségfejlesztés és élethosszig tartó tanulás 

- intézményi képességek és a hatékony közszolgálat fejlesztése 

027 SZÁRFÖLD 

KÖZSÉG 

ÖNKORMÁNY

ZAT JEGYZŐJE 

Babót Kapuvár–

Beledi 

kistérség 

önkormány

zat 

települési 4.3. 

Településszerkez

et 

kis-és középvállalatok versenyképessége 

- környezetvédelem- és erőforrás-hatékonyság 

- oktatás, készségfejlesztés és élethosszig tartó tanulás 

- intézményi képességek és a hatékony közszolgálat fejlesztése 

028 Önkormányzat Dunaszeg Győri 

Kistérség 

önkormány

zat 

települési 6.3. Gazdasági 

szervezetek 

1. Kis- és középvállalatok versenyképessége 

2. Környezetvédelem és erőforrás-hatékonyság 

3. A szegénység elleni küzdelem és társadalmi felzárkóztatás 

4. Intézményi képességek és a hatékony közszolgálat fejlesztése 

028 Önkormányzat Dunaszeg Győri 

Kistérség 

önkormány

zat 

települési 8. KÖRNYEZETI 

ÁLLAPOT 

1. Kis- és középvállalatok versenyképessége 

2. Környezetvédelem és erőforrás-hatékonyság 

3. A szegénység elleni küzdelem és társadalmi felzárkóztatás 

4. Intézményi képességek és a hatékony közszolgálat fejlesztése 

028 Önkormányzat Dunaszeg Győri 

Kistérség 

önkormány

zat 

települési 5.4. Jövedelmi 

helyzet 

1. Kis- és középvállalatok versenyképessége 

2. Környezetvédelem és erőforrás-hatékonyság 

3. A szegénység elleni küzdelem és társadalmi felzárkóztatás 

4. Intézményi képességek és a hatékony közszolgálat fejlesztése 

028 Önkormányzat Dunaszeg Győri 

Kistérség 

önkormány

zat 

települési 10. A 

TERÜLETFEJLE

SZTÉSI 

FORRÁSOK 

FELHASZNÁLÁ

1. Kis- és középvállalatok versenyképessége 

2. Környezetvédelem és erőforrás-hatékonyság 

3. A szegénység elleni küzdelem és társadalmi felzárkóztatás 

4. Intézményi képességek és a hatékony közszolgálat fejlesztése 
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SA 

029 Pannon Víz Győr Győri 

Kistérség 

gazdasági 

szervezet 

megyei 8.2. Hulladék-és 

szennyvíz 

elhelyezés, 

zajszennyezés 

Új még ellátatlan településeken a szennyvízelvezetés és tisztítás kiépítése Önkormányzatok 

által elnyert pályázatok segítségével. A meglévő szennyvízelvezető hálózatok és telepek 

saját- és pályázati forrásból történő rekonstrukciója. 

Az azbesztcement alapú vízellátó hálózatok cseréje pályázati forrásból. A társaság 

üzemeltetésében lévő sérülékeny- és nem sérülékeny vízbázisok védelembe helyezése saját 

és pályázati forrásokból. 

Az okos mérés (smart metering) közös kialakítása a térségben üzemeltető áram- és 

gázszolgáltató társaságokkal. 

029 Pannon Víz Győr Győri 

Kistérség 

gazdasági 

szervezet 

megyei 8. KÖRNYEZETI 

ÁLLAPOT 

Új még ellátatlan településeken a szennyvízelvezetés és tisztítás kiépítése Önkormányzatok 

által elnyert pályázatok segítségével. A meglévő szennyvízelvezető hálózatok és telepek 

saját- és pályázati forrásból történő rekonstrukciója. 

Az azbesztcement alapú vízellátó hálózatok cseréje pályázati forrásból. A társaság 

üzemeltetésében lévő sérülékeny- és nem sérülékeny vízbázisok védelembe helyezése saját 

és pályázati forrásokból. 

Az okos mérés (smart metering) közös kialakítása a térségben üzemeltető áram- és 

gázszolgáltató társaságokkal. 

030 Vitnyéd Község 

Polgármestere 

Vitnyéd Kapuvár–

Beledi 

kistérség 

önkormány

zat 

települési 6.3. Gazdasági 

szervezetek 

4. 3. Kis- és középvállalatok (KKV-k) versenyképessége. 

7. Fenntartható közlekedés/szállítás, továbbá megoldások a főbb hálózati infrastruktúrák 

szűk keresztmetszeteire. 

10. Oktatás, készségfejlesztés és élethosszig tartó tanulás. 

11. Intézményi képességek és a hatékony közszolgálat fejlesztése 

030 Vitnyéd Község 

Polgármestere 

Vitnyéd Kapuvár–

Beledi 

kistérség 

önkormány

zat 

települési 7.1. Közlekedés 4. 3. Kis- és középvállalatok (KKV-k) versenyképessége. 

7. Fenntartható közlekedés/szállítás, továbbá megoldások a főbb hálózati infrastruktúrák 

szűk keresztmetszeteire. 

10. Oktatás, készségfejlesztés és élethosszig tartó tanulás. 

11. Intézményi képességek és a hatékony közszolgálat fejlesztése 

030 Vitnyéd Község 

Polgármestere 

Vitnyéd Kapuvár–

Beledi 

kistérség 

önkormány

zat 

települési 5.5. Nevelés-

oktatás 

4. 3. Kis- és középvállalatok (KKV-k) versenyképessége. 

7. Fenntartható közlekedés/szállítás, továbbá megoldások a főbb hálózati infrastruktúrák 

szűk keresztmetszeteire. 

10. Oktatás, készségfejlesztés és élethosszig tartó tanulás. 

11. Intézményi képességek és a hatékony közszolgálat fejlesztése 

030 Vitnyéd Község 

Polgármestere 

Vitnyéd Kapuvár–

Beledi 

kistérség 

önkormány

zat 

települési 10. A 

TERÜLETFEJLE

SZTÉSI 

FORRÁSOK 

FELHASZNÁLÁ

SA 

4. 3. Kis- és középvállalatok (KKV-k) versenyképessége. 

7. Fenntartható közlekedés/szállítás, továbbá megoldások a főbb hálózati infrastruktúrák 

szűk keresztmetszeteire. 

10. Oktatás, készségfejlesztés és élethosszig tartó tanulás. 

11. Intézményi képességek és a hatékony közszolgálat fejlesztése 

031 Reflex Győr Győri 

Kistérség 

civil 

szervezet 

megyei 8. KÖRNYEZETI 

ÁLLAPOT 

6.Környezetvédelem és erőforrás-hatékonyság 

- 4. Haladás az alacsony széndioxid-kibocsátású gazdasági modell felé 

- 5. Klímaváltozással kapcsolatos átállás, továbbá kockázat megelőzés- és kezelés 

- 10. Oktatás, készségfejlesztés és élethosszig tartó tanulás 

- 7. Fenntartható közlekedés/szállítás, továbbá megoldások a főbb hálózati 
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infrastruktúrák szűk keresztmetszeteire 

- 11. Intézményi képességek és a hatékony közszolgálat fejlesztése 

- 9. A szegénység elleni küzdelem és társadalmi felzárkóztatás 

031 Reflex Győr Győri 

Kistérség 

civil 

szervezet 

megyei 5.5. Nevelés-

oktatás 

6.Környezetvédelem és erőforrás-hatékonyság 

- 4. Haladás az alacsony széndioxid-kibocsátású gazdasági modell felé 

- 5. Klímaváltozással kapcsolatos átállás, továbbá kockázat megelőzés- és kezelés 

- 10. Oktatás, készségfejlesztés és élethosszig tartó tanulás 

- 7. Fenntartható közlekedés/szállítás, továbbá megoldások a főbb hálózati 

infrastruktúrák szűk keresztmetszeteire 

- 11. Intézményi képességek és a hatékony közszolgálat fejlesztése 

- 9. A szegénység elleni küzdelem és társadalmi felzárkóztatás 

031 Reflex Győr Győri 

Kistérség 

civil 

szervezet 

megyei 7.1. Közlekedés 6.Környezetvédelem és erőforrás-hatékonyság 

- 4. Haladás az alacsony széndioxid-kibocsátású gazdasági modell felé 

- 5. Klímaváltozással kapcsolatos átállás, továbbá kockázat megelőzés- és kezelés 

- 10. Oktatás, készségfejlesztés és élethosszig tartó tanulás 

- 7. Fenntartható közlekedés/szállítás, továbbá megoldások a főbb hálózati 

infrastruktúrák szűk keresztmetszeteire 

- 11. Intézményi képességek és a hatékony közszolgálat fejlesztése 

- 9. A szegénység elleni küzdelem és társadalmi felzárkóztatás 

032 Bevándorlási 

Hivatal 

Győr Győri 

Kistérség 

közigazgat

ási 

szervezet 

megyei     

032 (!) ÉSZAK-

DUNÁNTÚLI 

MÉH ZRT 

Győr Győri 

Kistérség 

gazdasági 

szervezet 

megyei     

033 Építésügyi 

hivatal 

Győr Győri 

Kistérség 

közigazgat

ási 

szervezet 

megyei     

034 Sopronnémeti 

Község 

Polgármetere 

Sopronnémet

i 

Csornai 

kistérség 

önkormány

zat 

települési 7.1. Közlekedés Kerékpáros turizmus 

Turisztikai szolgáltatások kialakítása 

Zöldség-és gyümölcstermesztés beindítása 

Feldolgozó üzem létesítése 

Bio energia előállítása 

034 Sopronnémeti 

Község 

Polgármetere 

Sopronnémet

i 

Csornai 

kistérség 

önkormány

zat 

települési 6.6. Turizmus Kerékpáros turizmus 

Turisztikai szolgáltatások kialakítása 

Zöldség-és gyümölcstermesztés beindítása 

Feldolgozó üzem létesítése 

Bio energia előállítása 

034 Sopronnémeti 

Község 

Polgármetere 

Sopronnémet

i 

Csornai 

kistérség 

önkormány

zat 

települési 5.3. 

Foglalkoztatási 

viszonyok és 

munkaerőpiac 

Kerékpáros turizmus 

Turisztikai szolgáltatások kialakítása 

Zöldség-és gyümölcstermesztés beindítása 

Feldolgozó üzem létesítése 

Bio energia előállítása 
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035 Müller Gábor 

polgármester 

Románd Pannonhalma

i kistérség 

önkormány

zat 

települési 7.1. Közlekedés 7. Fenntartható közlekedés/szállítás, továbbá megoldások a főbb hálózati infrastruktúrák 

szűk keresztmetszeteire 

    8. Foglalkoztatás fejlesztése és a munkaerő mobilitásának támogatása 

    9. A szegénység elleni küzdelem és társadalmi felzárkóztatás 

  

035 Müller Gábor 

polgármester 

Románd Pannonhalma

i kistérség 

önkormány

zat 

települési 5.3. 

Foglalkoztatási 

viszonyok és 

munkaerőpiac 

7. Fenntartható közlekedés/szállítás, továbbá megoldások a főbb hálózati infrastruktúrák 

szűk keresztmetszeteire 

    8. Foglalkoztatás fejlesztése és a munkaerő mobilitásának támogatása 

    9. A szegénység elleni küzdelem és társadalmi felzárkóztatás 

  

035 Müller Gábor 

polgármester 

Románd Pannonhalma

i kistérség 

önkormány

zat 

települési 5.4. Jövedelmi 

helyzet 

7. Fenntartható közlekedés/szállítás, továbbá megoldások a főbb hálózati infrastruktúrák 

szűk keresztmetszeteire 

    8. Foglalkoztatás fejlesztése és a munkaerő mobilitásának támogatása 

    9. A szegénység elleni küzdelem és társadalmi felzárkóztatás 

  

036 Kamarai 

Vállalkozói 

Fórum 

Csorna Csornai 

kistérség 

civil 

szervezet 

települési     

037 Munkaügyi 

Központ 

Győr Győri 

Kistérség 

közigazgat

ási 

szervezet 

megyei     

038 Tét Város 

Önkormányzata 

Tét Téti 

Kistérség 

önkormány

zat 

települési 5.6. Egészségügy oktatás, egészségügy, kultúra, terlepülésfejlesztés 

038 Tét Város 

Önkormányzata 

Tét Téti 

Kistérség 

önkormány

zat 

települési 5.5. Nevelés-

oktatás 

oktatás, egészségügy, kultúra, terlepülésfejlesztés 

038 Tét Város 

Önkormányzata 

Tét Téti 

Kistérség 

önkormány

zat 

települési 4.4. Kulturális, 

néprajzi 

jellegzetességek 

oktatás, egészségügy, kultúra, terlepülésfejlesztés 

038 Tét Város 

Önkormányzata 

Tét Téti 

Kistérség 

önkormány

zat 

települési 4.3. 

Településszerkez

et 

oktatás, egészségügy, kultúra, terlepülésfejlesztés 

039 somfai 

mezőgazdasági 

utak??? 

  #HIÁNYZIK   települési     

041 ? Ágfalva Sopron–

Fertődi 

kistérség 

  települési 7.4. Az 

infokommunikáci

ós társadalom 

helyzete Győr-

Moson-Sopron 

megyében 

1. Információs és kommunikációs technológiák (IKT) 

2. Környezetvédelem és erőforrás-hatékonyság 

3. Oktatás, készségfejlesztés és élethosszig tartó tanulás 

4. Intézményi képességek és a hatékony közszolgálat fejlesztése 

041 ? Ágfalva Sopron–

Fertődi 

kistérség 

  települési 8. KÖRNYEZETI 

ÁLLAPOT 

1. Információs és kommunikációs technológiák (IKT) 

2. Környezetvédelem és erőforrás-hatékonyság 

3. Oktatás, készségfejlesztés és élethosszig tartó tanulás 
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4. Intézményi képességek és a hatékony közszolgálat fejlesztése 

041 ? Ágfalva Sopron–

Fertődi 

kistérség 

  települési 5.5. Nevelés-

oktatás 

1. Információs és kommunikációs technológiák (IKT) 

2. Környezetvédelem és erőforrás-hatékonyság 

3. Oktatás, készségfejlesztés és élethosszig tartó tanulás 

4. Intézményi képességek és a hatékony közszolgálat fejlesztése 

041 ? Ágfalva Sopron–

Fertődi 

kistérség 

  települési 10. A 

TERÜLETFEJLE

SZTÉSI 

FORRÁSOK 

FELHASZNÁLÁ

SA 

1. Információs és kommunikációs technológiák (IKT) 

2. Környezetvédelem és erőforrás-hatékonyság 

3. Oktatás, készségfejlesztés és élethosszig tartó tanulás 

4. Intézményi képességek és a hatékony közszolgálat fejlesztése 

042 NAV Győr Győri 

Kistérség 

közigazgat

ási 

szervezet 

megyei     

043 ? Bogyoszló Csornai 

kistérség 

  települési 8. KÖRNYEZETI 

ÁLLAPOT 

1. Környezetvédelem és erőforrás-hatékonyság 

 

2. Fenntartható közlekedés/szállítás, továbbá megoldások a főbb hálózati infrastruktúrák 

szűk keresztmetszeteire 

 

3. Foglalkoztatás fejlesztése és a munkaerő mobilitásának támogatása 

 

4. A szegénység elleni küzdelem és társadalmi felzárkóztatás 

043 ? Bogyoszló Csornai 

kistérség 

  települési 7.1. Közlekedés 1. Környezetvédelem és erőforrás-hatékonyság 

 

2. Fenntartható közlekedés/szállítás, továbbá megoldások a főbb hálózati infrastruktúrák 

szűk keresztmetszeteire 

 

3. Foglalkoztatás fejlesztése és a munkaerő mobilitásának támogatása 

 

4. A szegénység elleni küzdelem és társadalmi felzárkóztatás 

043 ? Bogyoszló Csornai 

kistérség 

  települési 5.3. 

Foglalkoztatási 

viszonyok és 

munkaerőpiac 

1. Környezetvédelem és erőforrás-hatékonyság 

 

2. Fenntartható közlekedés/szállítás, továbbá megoldások a főbb hálózati infrastruktúrák 

szűk keresztmetszeteire 

 

3. Foglalkoztatás fejlesztése és a munkaerő mobilitásának támogatása 

 

4. A szegénység elleni küzdelem és társadalmi felzárkóztatás 

043 ? Bogyoszló Csornai 

kistérség 

  települési 5.4. Jövedelmi 

helyzet 

1. Környezetvédelem és erőforrás-hatékonyság 

 

2. Fenntartható közlekedés/szállítás, továbbá megoldások a főbb hálózati infrastruktúrák 

szűk keresztmetszeteire 
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3. Foglalkoztatás fejlesztése és a munkaerő mobilitásának támogatása 

 

4. A szegénység elleni küzdelem és társadalmi felzárkóztatás 

044 Soproni Vízmű Sopron Sopron–

Fertődi 

kistérség 

gazdasági 

szervezet 

kistérségi 7. MŰSZAKI 

INFRASTRUKT

ÚRA 

ua: ivóvízminőség védelmi feladatok (Csáfordjánosfa, Csér, Répceszemere )  

- a nagycenki szennyvíztisztító kiváltása a tervezett nagylozsi szennyvíztisztítóval  

- az ABS ( Aqua Burgenland Sopron ) projekt megvalósítása  

- a balfi szennyvíztisztító felhagyása  

- Fertő-tavi vizitelep fejlesztése  

044 Soproni Vízmű Sopron Sopron–

Fertődi 

kistérség 

gazdasági 

szervezet 

kistérségi 8. KÖRNYEZETI 

ÁLLAPOT 

ua: ivóvízminőség védelmi feladatok (Csáfordjánosfa, Csér, Répceszemere )  

- a nagycenki szennyvíztisztító kiváltása a tervezett nagylozsi szennyvíztisztítóval  

- az ABS ( Aqua Burgenland Sopron ) projekt megvalósítása  

- a balfi szennyvíztisztító felhagyása  

- Fertő-tavi vizitelep fejlesztése  

045 ? Dunasziget Mosonmagya

róvári 

kistérség 

  települési 8. KÖRNYEZETI 

ÁLLAPOT 

1. Környezetvédelem és erőforrás-hatékonyság 

2. Fenntartható közlekedés/szállítás, továbbá megoldások a főbb hálózati infrastruktúrák 

szűk keresztmetszeteire 

3. Intézményi képességek és a hatékony közszolgálat fejlesztése 

045 ? Dunasziget Mosonmagya

róvári 

kistérség 

  települési 7.1. Közlekedés 1. Környezetvédelem és erőforrás-hatékonyság 

2. Fenntartható közlekedés/szállítás, továbbá megoldások a főbb hálózati infrastruktúrák 

szűk keresztmetszeteire 

3. Intézményi képességek és a hatékony közszolgálat fejlesztése 

045 ? Dunasziget Mosonmagya

róvári 

kistérség 

  települési 10. A 

TERÜLETFEJLE

SZTÉSI 

FORRÁSOK 

FELHASZNÁLÁ

SA 

1. Környezetvédelem és erőforrás-hatékonyság 

2. Fenntartható közlekedés/szállítás, továbbá megoldások a főbb hálózati infrastruktúrák 

szűk keresztmetszeteire 

3. Intézményi képességek és a hatékony közszolgálat fejlesztése 

046 ? Nyalka Pannonhalma

i kistérség 

  települési 8. KÖRNYEZETI 

ÁLLAPOT 

1. Környezetvédelem és erőforrás-hatékonyság 

 

2. Fenntartható közlekedés/szállítás, továbbá megoldások a főbb hálózati infrastruktúrák 

szűk keresztmetszeteire 

 

3. Foglalkoztatás fejlesztése és a munkaerő mobilitásának támogatása 

 

4. Oktatás, készségfejlesztés és élethosszig tartó tanulás 

 

5. Intézményi képességek és a hatékony közszolgálat fejlesztése 

046 ? Nyalka Pannonhalma

i kistérség 

  települési 7.1. Közlekedés 1. Környezetvédelem és erőforrás-hatékonyság 

 

2. Fenntartható közlekedés/szállítás, továbbá megoldások a főbb hálózati infrastruktúrák 

szűk keresztmetszeteire 

 

3. Foglalkoztatás fejlesztése és a munkaerő mobilitásának támogatása 



150 
 

 

4. Oktatás, készségfejlesztés és élethosszig tartó tanulás 

 

5. Intézményi képességek és a hatékony közszolgálat fejlesztése 

046 ? Nyalka Pannonhalma

i kistérség 

  települési 5.3. 

Foglalkoztatási 

viszonyok és 

munkaerőpiac 

1. Környezetvédelem és erőforrás-hatékonyság 

 

2. Fenntartható közlekedés/szállítás, továbbá megoldások a főbb hálózati infrastruktúrák 

szűk keresztmetszeteire 

 

3. Foglalkoztatás fejlesztése és a munkaerő mobilitásának támogatása 

 

4. Oktatás, készségfejlesztés és élethosszig tartó tanulás 

 

5. Intézményi képességek és a hatékony közszolgálat fejlesztése 

046 ? Nyalka Pannonhalma

i kistérség 

  települési 5.5. Nevelés-

oktatás 

1. Környezetvédelem és erőforrás-hatékonyság 

 

2. Fenntartható közlekedés/szállítás, továbbá megoldások a főbb hálózati infrastruktúrák 

szűk keresztmetszeteire 

 

3. Foglalkoztatás fejlesztése és a munkaerő mobilitásának támogatása 

 

4. Oktatás, készségfejlesztés és élethosszig tartó tanulás 

 

5. Intézményi képességek és a hatékony közszolgálat fejlesztése 

047  -    #HIÁNYZIK         

048 ? Mosonudvar Mosonmagya

róvári 

kistérség 

  települési 10. A 

TERÜLETFEJLE

SZTÉSI 

FORRÁSOK 

FELHASZNÁLÁ

SA 

intézményi képességek és a hatékony közszolgálat fejlesztése (11.) 

- a szegénység elleni küzdelem és társadalmi felzárkóztatás (9.) 

- foglalkoztatás fejlesztése és a munkaerő mobilitásának támogatása (8.) 

048 ? Mosonudvar Mosonmagya

róvári 

kistérség 

  települési 5.4. Jövedelmi 

helyzet 

intézményi képességek és a hatékony közszolgálat fejlesztése (11.) 

- a szegénység elleni küzdelem és társadalmi felzárkóztatás (9.) 

- foglalkoztatás fejlesztése és a munkaerő mobilitásának támogatása (8.) 

048 ? Mosonudvar Mosonmagya

róvári 

kistérség 

  települési 5.3. 

Foglalkoztatási 

viszonyok és 

munkaerőpiac 

intézményi képességek és a hatékony közszolgálat fejlesztése (11.) 

- a szegénység elleni küzdelem és társadalmi felzárkóztatás (9.) 

- foglalkoztatás fejlesztése és a munkaerő mobilitásának támogatása (8.) 

049 Önkormányzat 

Acsalag  

Acsalag Csornai 

kistérség 

önkormány

zat 

települési 5.4. Jövedelmi 

helyzet 

9. A szegénység elleni küzdelem és társadalmi felzárkóztatás.  

   11. Intézményi képességéek és a hatékony közszolgálat fejlesztése. 

   8. Foglalkoztatás fejlesztése és a munkaerő mobilitásának támogatása 

049 Önkormányzat 

Acsalag  

Acsalag Csornai 

kistérség 

önkormány

zat 

települési 10. A 

TERÜLETFEJLE

9. A szegénység elleni küzdelem és társadalmi felzárkóztatás.  

   11. Intézményi képességéek és a hatékony közszolgálat fejlesztése. 
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SZTÉSI 

FORRÁSOK 

FELHASZNÁLÁ

SA 

   8. Foglalkoztatás fejlesztése és a munkaerő mobilitásának támogatása 

049 Önkormányzat 

Acsalag  

Acsalag Csornai 

kistérség 

önkormány

zat 

települési 5.3. 

Foglalkoztatási 

viszonyok és 

munkaerőpiac 

9. A szegénység elleni küzdelem és társadalmi felzárkóztatás.  

   11. Intézményi képességéek és a hatékony közszolgálat fejlesztése. 

   8. Foglalkoztatás fejlesztése és a munkaerő mobilitásának támogatása 

050 Csornai 

Többcélú 

Kistérségi 

Társulás 

Csorna Csornai 

kistérség 

civil 

szervezet 

kistérségi 7.1. Közlekedés • Fenntartható közlekedés/szállítás, továbbá megoldások a főbb hálózati infrastruktúra 

szűk keresztmetszeteire 

• Foglalkoztatás fejlesztése és a munkaerő mobilitásának támogatása 

• Oktatás, készségfejlesztés és élethosszig tartó tanulás 

• Intézményi képességek és a hatékony közszolgálat fejlesztése 

050 Csornai 

Többcélú 

Kistérségi 

Társulás 

Csorna Csornai 

kistérség 

civil 

szervezet 

kistérségi 5.3. 

Foglalkoztatási 

viszonyok és 

munkaerőpiac 

• Fenntartható közlekedés/szállítás, továbbá megoldások a főbb hálózati infrastruktúra 

szűk keresztmetszeteire 

• Foglalkoztatás fejlesztése és a munkaerő mobilitásának támogatása 

• Oktatás, készségfejlesztés és élethosszig tartó tanulás 

• Intézményi képességek és a hatékony közszolgálat fejlesztése 

050 Csornai 

Többcélú 

Kistérségi 

Társulás 

Csorna Csornai 

kistérség 

civil 

szervezet 

kistérségi 5.5. Nevelés-

oktatás 

• Fenntartható közlekedés/szállítás, továbbá megoldások a főbb hálózati infrastruktúra 

szűk keresztmetszeteire 

• Foglalkoztatás fejlesztése és a munkaerő mobilitásának támogatása 

• Oktatás, készségfejlesztés és élethosszig tartó tanulás 

• Intézményi képességek és a hatékony közszolgálat fejlesztése 

050 Csornai 

Többcélú 

Kistérségi 

Társulás 

Csorna Csornai 

kistérség 

civil 

szervezet 

kistérségi 10. A 

TERÜLETFEJLE

SZTÉSI 

FORRÁSOK 

FELHASZNÁLÁ

SA 

• Fenntartható közlekedés/szállítás, továbbá megoldások a főbb hálózati infrastruktúra 

szűk keresztmetszeteire 

• Foglalkoztatás fejlesztése és a munkaerő mobilitásának támogatása 

• Oktatás, készségfejlesztés és élethosszig tartó tanulás 

• Intézményi képességek és a hatékony közszolgálat fejlesztése 

051 ? Rábapordány Csornai 

kistérség 

  települési 6.3. Gazdasági 

szervezetek 

1. Kis- és középvállalatok (KKV-k) versenyképessége 

 

2. Környezetvédelem és erőforrás-hatékonyság 

 

3. Fenntartható közlekedés/szállítás, továbbá megoldások a főbb hálózati infrastruktúrák 

szűk keresztmetszeteire 

 

4. Foglalkoztatás fejlesztése és a munkaerő mobilitásának támogatása 

051 ? Rábapordány Csornai 

kistérség 

  települési 8. KÖRNYEZETI 

ÁLLAPOT 

1. Kis- és középvállalatok (KKV-k) versenyképessége 

 

2. Környezetvédelem és erőforrás-hatékonyság 

 

3. Fenntartható közlekedés/szállítás, továbbá megoldások a főbb hálózati infrastruktúrák 

szűk keresztmetszeteire 
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4. Foglalkoztatás fejlesztése és a munkaerő mobilitásának támogatása 

051 ? Rábapordány Csornai 

kistérség 

  települési 7.1. Közlekedés 1. Kis- és középvállalatok (KKV-k) versenyképessége 

 

2. Környezetvédelem és erőforrás-hatékonyság 

 

3. Fenntartható közlekedés/szállítás, továbbá megoldások a főbb hálózati infrastruktúrák 

szűk keresztmetszeteire 

 

4. Foglalkoztatás fejlesztése és a munkaerő mobilitásának támogatása 

051 ? Rábapordány Csornai 

kistérség 

  települési 5.3. 

Foglalkoztatási 

viszonyok és 

munkaerőpiac 

1. Kis- és középvállalatok (KKV-k) versenyképessége 

 

2. Környezetvédelem és erőforrás-hatékonyság 

 

3. Fenntartható közlekedés/szállítás, továbbá megoldások a főbb hálózati infrastruktúrák 

szűk keresztmetszeteire 

 

4. Foglalkoztatás fejlesztése és a munkaerő mobilitásának támogatása 

052 ? Répceszemer

e 

Sopron–

Fertődi 

kistérség 

  települési 6.3. Gazdasági 

szervezetek 

1. Kis- és középvállalatok (KKV-k) versenyképessége 

 

2. Haladás az alacsony széndioxid-kibocsátású gazdasági modell felé 

 

3. Klímaváltozással kapcsolatos átállás, továbbá kockázat megelőzés- és kezelés 

 

4. Oktatás, készségfejlesztés és élethosszig tartó tanulás 

052 ? Répceszemer

e 

Sopron–

Fertődi 

kistérség 

  települési 6. GAZDASÁGI 

HELYZET 

1. Kis- és középvállalatok (KKV-k) versenyképessége 

 

2. Haladás az alacsony széndioxid-kibocsátású gazdasági modell felé 

 

3. Klímaváltozással kapcsolatos átállás, továbbá kockázat megelőzés- és kezelés 

 

4. Oktatás, készségfejlesztés és élethosszig tartó tanulás 

052 ? Répceszemer

e 

Sopron–

Fertődi 

kistérség 

  települési 8. KÖRNYEZETI 

ÁLLAPOT 

1. Kis- és középvállalatok (KKV-k) versenyképessége 

 

2. Haladás az alacsony széndioxid-kibocsátású gazdasági modell felé 

 

3. Klímaváltozással kapcsolatos átállás, továbbá kockázat megelőzés- és kezelés 

 

4. Oktatás, készségfejlesztés és élethosszig tartó tanulás 

052 ? Répceszemer

e 

Sopron–

Fertődi 

kistérség 

  települési 5.5. Nevelés-

oktatás 

1. Kis- és középvállalatok (KKV-k) versenyképessége 

 

2. Haladás az alacsony széndioxid-kibocsátású gazdasági modell felé 
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3. Klímaváltozással kapcsolatos átállás, továbbá kockázat megelőzés- és kezelés 

 

4. Oktatás, készségfejlesztés és élethosszig tartó tanulás 

053 Megyei 

Pedagógiai 

Intézet 

Győr Győri 

Kistérség 

közigazgat

ási 

szervezet 

megyei 5.3. 

Foglalkoztatási 

viszonyok és 

munkaerőpiac 

1. Foglalkoztatás fejlesztése és a munkaerő mobilitásának támogatása 

 

2. Oktatás, készségfejlesztés és élethosszig tartó tanulás 

 

3. Információs és kommunikációs technológiák (IKT) 

053 Megyei 

Pedagógiai 

Intézet 

Győr Győri 

Kistérség 

közigazgat

ási 

szervezet 

megyei 5.5. Nevelés-

oktatás 

1. Foglalkoztatás fejlesztése és a munkaerő mobilitásának támogatása 

 

2. Oktatás, készségfejlesztés és élethosszig tartó tanulás 

 

3. Információs és kommunikációs technológiák (IKT) 

053 Megyei 

Pedagógiai 

Intézet 

Győr Győri 

Kistérség 

közigazgat

ási 

szervezet 

megyei 7.4. Az 

infokommunikáci

ós társadalom 

helyzete Győr-

Moson-Sopron 

megyében 

1. Foglalkoztatás fejlesztése és a munkaerő mobilitásának támogatása 

 

2. Oktatás, készségfejlesztés és élethosszig tartó tanulás 

 

3. Információs és kommunikációs technológiák (IKT) 

054 Megyei Ker. és 

Ip. Kamara 

Győr Győri 

Kistérség 

civil 

szervezet 

megyei 5.5. Nevelés-

oktatás 

ua: 1. Képzés szakképzés az ipar igényeinek megfelelően 

2. Munkaerő vonzás, letelepedés támogatása 

3. KKV szektor erősítése fejlesztése 

4. Infrastruktúra fejlesztése - Ipari Parkok, úthálózat, vasút 

5. Zöld energia lehetőségeinek kihasználása Javasoljuk, hogy készüljenek programok, 

melyek segítik az induló KKV-at valós nem piaci alapú, hanem támogatott inkubációval. 

Javasoljuk, hogy regionális projektekkel segítsük a KKV-k együttműködését klaszterek 

kialakulását 

054 Megyei Ker. és 

Ip. Kamara 

Győr Győri 

Kistérség 

civil 

szervezet 

megyei 5.3. 

Foglalkoztatási 

viszonyok és 

munkaerőpiac 

ua: 1. Képzés szakképzés az ipar igényeinek megfelelően 

2. Munkaerő vonzás, letelepedés támogatása 

3. KKV szektor erősítése fejlesztése 

4. Infrastruktúra fejlesztése - Ipari Parkok, úthálózat, vasút 

5. Zöld energia lehetőségeinek kihasználása Javasoljuk, hogy készüljenek programok, 

melyek segítik az induló KKV-at valós nem piaci alapú, hanem támogatott inkubációval. 

Javasoljuk, hogy regionális projektekkel segítsük a KKV-k együttműködését klaszterek 

kialakulását 

054 Megyei Ker. és 

Ip. Kamara 

Győr Győri 

Kistérség 

civil 

szervezet 

megyei 6.3. Gazdasági 

szervezetek 

ua: 1. Képzés szakképzés az ipar igényeinek megfelelően 

2. Munkaerő vonzás, letelepedés támogatása 

3. KKV szektor erősítése fejlesztése 

4. Infrastruktúra fejlesztése - Ipari Parkok, úthálózat, vasút 

5. Zöld energia lehetőségeinek kihasználása Javasoljuk, hogy készüljenek programok, 

melyek segítik az induló KKV-at valós nem piaci alapú, hanem támogatott inkubációval. 

Javasoljuk, hogy regionális projektekkel segítsük a KKV-k együttműködését klaszterek 

kialakulását 
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054 Megyei Ker. és 

Ip. Kamara 

Győr Győri 

Kistérség 

civil 

szervezet 

megyei 7. MŰSZAKI 

INFRASTRUKT

ÚRA 

ua: 1. Képzés szakképzés az ipar igényeinek megfelelően 

2. Munkaerő vonzás, letelepedés támogatása 

3. KKV szektor erősítése fejlesztése 

4. Infrastruktúra fejlesztése - Ipari Parkok, úthálózat, vasút 

5. Zöld energia lehetőségeinek kihasználása Javasoljuk, hogy készüljenek programok, 

melyek segítik az induló KKV-at valós nem piaci alapú, hanem támogatott inkubációval. 

Javasoljuk, hogy regionális projektekkel segítsük a KKV-k együttműködését klaszterek 

kialakulását 

055 Kunsziget 

Község 

Önkormányzata 

Kunsziget Győri 

Kistérség 

önkormány

zat 

települési 6. GAZDASÁGI 

HELYZET 

Gazdaságfejlesztés 

- Struktúrafejlesztés: utak, hidak, közműellátás 

- Humán terület: 

Alapfokú oktatás: 

 - két tannyelvű oktatás – TÉRSÉGI SZEREPVÁLLALÁS 

    (1-8 osztályos iskolaotthonos oktatás) 

 - óvodai elhelyezés 

 - családi napközi (új férőhelyek biztosítás) 

- Szociális terület 

- idősek háza 

- házi segítségnyújtás 

- Egészségügyi alapellátás 

Kultúra, épített örökség 

055 Kunsziget 

Község 

Önkormányzata 

Kunsziget Győri 

Kistérség 

önkormány

zat 

települési 5.5. Nevelés-

oktatás 

Gazdaságfejlesztés 

- Struktúrafejlesztés: utak, hidak, közműellátás 

- Humán terület: 

Alapfokú oktatás: 

 - két tannyelvű oktatás – TÉRSÉGI SZEREPVÁLLALÁS 

    (1-8 osztályos iskolaotthonos oktatás) 

 - óvodai elhelyezés 

 - családi napközi (új férőhelyek biztosítás) 

- Szociális terület 

- idősek háza 

- házi segítségnyújtás 

- Egészségügyi alapellátás 

Kultúra, épített örökség 

055 Kunsziget 

Község 

Önkormányzata 

Kunsziget Győri 

Kistérség 

önkormány

zat 

települési 5. TÁRSADALMI 

FOLYAMATOK 

Gazdaságfejlesztés 

- Struktúrafejlesztés: utak, hidak, közműellátás 

- Humán terület: 

Alapfokú oktatás: 

 - két tannyelvű oktatás – TÉRSÉGI SZEREPVÁLLALÁS 

    (1-8 osztályos iskolaotthonos oktatás) 

 - óvodai elhelyezés 

 - családi napközi (új férőhelyek biztosítás) 

- Szociális terület 
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- idősek háza 

- házi segítségnyújtás 

- Egészségügyi alapellátás 

Kultúra, épített örökség 

056 ? Potyond Csornai 

kistérség 

  települési 8. KÖRNYEZETI 

ÁLLAPOT 

1. Környezetvédelem és erőforrás-hatékonyság 

 

2. Fenntartható közlekedés/szállítás, továbbá megoldások a főbb hálózati infrastruktúrák 

szűk keresztmetszeteire 

 

3. Foglalkoztatás fejlesztése és a munkaerő mobilitásának támogatása 

 

4. A szegénység elleni küzdelem és társadalmi felzárkóztatásű 

056 ? Potyond Csornai 

kistérség 

  települési 7.1. Közlekedés 1. Környezetvédelem és erőforrás-hatékonyság 

 

2. Fenntartható közlekedés/szállítás, továbbá megoldások a főbb hálózati infrastruktúrák 

szűk keresztmetszeteire 

 

3. Foglalkoztatás fejlesztése és a munkaerő mobilitásának támogatása 

 

4. A szegénység elleni küzdelem és társadalmi felzárkóztatásű 

056 ? Potyond Csornai 

kistérség 

  települési 5.3. 

Foglalkoztatási 

viszonyok és 

munkaerőpiac 

1. Környezetvédelem és erőforrás-hatékonyság 

 

2. Fenntartható közlekedés/szállítás, továbbá megoldások a főbb hálózati infrastruktúrák 

szűk keresztmetszeteire 

 

3. Foglalkoztatás fejlesztése és a munkaerő mobilitásának támogatása 

 

4. A szegénység elleni küzdelem és társadalmi felzárkóztatásű 

056 ? Potyond Csornai 

kistérség 

  települési 5.4. Jövedelmi 

helyzet 

1. Környezetvédelem és erőforrás-hatékonyság 

 

2. Fenntartható közlekedés/szállítás, továbbá megoldások a főbb hálózati infrastruktúrák 

szűk keresztmetszeteire 

 

3. Foglalkoztatás fejlesztése és a munkaerő mobilitásának támogatása 

 

4. A szegénység elleni küzdelem és társadalmi felzárkóztatásű 

057 NYME Sopron Sopron–

Fertődi 

kistérség 

közigazgat

ási 

szervezet 

megyei 5.5. Nevelés-

oktatás 

Nemzetközi, országos, felsőoktatási zónán belüli és regionális igényekhez igazodó képzési 

portfoliófejlesztés. 

Gyakorlatorientált képzési portfolió erősítése, minőségi fejlesztés. 

Nemzetközi K+F+I profil és versenyképesség fejlesztés. 

Regionális hálózati szerepvállalás, koncepcionális együttműködés. 

Gazdálkodási egyensúly fenntartása, létesítménygazdálkodás. Hallgatói elégedettség 

maximalizálása. 
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Innovatív és kooperatív szerep betöltése a régió műszaki és gazdasági fejlődésében. 

057 NYME Sopron Sopron–

Fertődi 

kistérség 

közigazgat

ási 

szervezet 

megyei 6.5. Kutatás-

fejlesztés 

Nemzetközi, országos, felsőoktatási zónán belüli és regionális igényekhez igazodó képzési 

portfoliófejlesztés. 

Gyakorlatorientált képzési portfolió erősítése, minőségi fejlesztés. 

Nemzetközi K+F+I profil és versenyképesség fejlesztés. 

Regionális hálózati szerepvállalás, koncepcionális együttműködés. 

Gazdálkodási egyensúly fenntartása, létesítménygazdálkodás. Hallgatói elégedettség 

maximalizálása. 

Innovatív és kooperatív szerep betöltése a régió műszaki és gazdasági fejlődésében. 

058 ? Kimle Mosonmagya

róvári 

kistérség 

  települési 6. GAZDASÁGI 

HELYZET 

3. kis- és közepes vállalatok  

•5. klímaváltozáshoz való alkalmazkodás  

•7. fenntartható közlekedés fejlesztése  

•10. befektetés az oktatásba, készségekbe és az élethosszig tartó tanulásba  

058 ? Kimle Mosonmagya

róvári 

kistérség 

  települési 8. KÖRNYEZETI 

ÁLLAPOT 

3. kis- és közepes vállalatok  

•5. klímaváltozáshoz való alkalmazkodás  

•7. fenntartható közlekedés fejlesztése  

•10. befektetés az oktatásba, készségekbe és az élethosszig tartó tanulásba  

058 ? Kimle Mosonmagya

róvári 

kistérség 

  települési 6.6. Turizmus 3. kis- és közepes vállalatok  

•5. klímaváltozáshoz való alkalmazkodás  

•7. fenntartható közlekedés fejlesztése  

•10. befektetés az oktatásba, készségekbe és az élethosszig tartó tanulásba  

058 ? Kimle Mosonmagya

róvári 

kistérség 

  települési 7.1. Közlekedés 3. kis- és közepes vállalatok  

•5. klímaváltozáshoz való alkalmazkodás  

•7. fenntartható közlekedés fejlesztése  

•10. befektetés az oktatásba, készségekbe és az élethosszig tartó tanulásba  

059 ? Tényő Téti 

Kistérség 

  települési 10. A 

TERÜLETFEJLE

SZTÉSI 

FORRÁSOK 

FELHASZNÁLÁ

SA 

Az intézmények önálló működtetése, fenntartása.  

Közúthálózat felújítása 

Diák és ifjúsági tábor működtetése. 

059 ? Tényő Téti 

Kistérség 

  települési 7.1. Közlekedés Az intézmények önálló működtetése, fenntartása.  

Közúthálózat felújítása 

Diák és ifjúsági tábor működtetése. 

059 ? Tényő Téti 

Kistérség 

  települési 5.5. Nevelés-

oktatás 

Az intézmények önálló működtetése, fenntartása.  

Közúthálózat felújítása 

Diák és ifjúsági tábor működtetése. 

060 ? Sopronköves

d 

Sopron–

Fertődi 

kistérség 

  települési 8. KÖRNYEZETI 

ÁLLAPOT 

Környezetvédelem és erőforrás hatékonyság. 

- Fenntartható közlekedés/szállítás, továbbá megoldások a főbb hálózati infrastruktúrák 

szűk keresztmetszeteire 

- A szegénység elleni küzdelem és társadalmi felzárkóztatás 

- Oktatás, készségfejlesztés és élethosszig tartó tanulás   

060 ? Sopronköves Sopron–   települési 7.1. Közlekedés Környezetvédelem és erőforrás hatékonyság. 
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d Fertődi 

kistérség 

- Fenntartható közlekedés/szállítás, továbbá megoldások a főbb hálózati infrastruktúrák 

szűk keresztmetszeteire 

- A szegénység elleni küzdelem és társadalmi felzárkóztatás 

- Oktatás, készségfejlesztés és élethosszig tartó tanulás   

060 ? Sopronköves

d 

Sopron–

Fertődi 

kistérség 

  települési 7. MŰSZAKI 

INFRASTRUKT

ÚRA 

Környezetvédelem és erőforrás hatékonyság. 

- Fenntartható közlekedés/szállítás, továbbá megoldások a főbb hálózati infrastruktúrák 

szűk keresztmetszeteire 

- A szegénység elleni küzdelem és társadalmi felzárkóztatás 

- Oktatás, készségfejlesztés és élethosszig tartó tanulás   

061 Földművelésügyi 

Ig 

Győr Győri 

Kistérség 

közigazgat

ási 

szervezet 

megyei 6. GAZDASÁGI 

HELYZET 

Nemzeti Vidékstratégia és a Darányi Ignác Terv célkitűzései, melyek összhangban vannak 

az európai stratégiai törekvéseknek tekinthető KAP-prioritásokkal, 

- fenntartható gazdálkodás, 

- növénytermesztés és az állattenyésztés egyensúlya, 

- közvetlen kifizetések 30 %-át a környezetbarát gazdálkodás feltételéhez kötése 

(„zöldítés”), 

- családi gazdaságok kiemelt szerepe, 

- a közösségi alapú helyi fejlesztések (nagyobb szerep a LEADER-szervezeteknek),   

- halgazdálkodás és halász/horgászturizmus, 

- vadgazdálkodás, vadászati turizmus 

061 Földművelésügyi 

Ig 

Győr Győri 

Kistérség 

közigazgat

ási 

szervezet 

megyei 8. KÖRNYEZETI 

ÁLLAPOT 

Nemzeti Vidékstratégia és a Darányi Ignác Terv célkitűzései, melyek összhangban vannak 

az európai stratégiai törekvéseknek tekinthető KAP-prioritásokkal, 

- fenntartható gazdálkodás, 

- növénytermesztés és az állattenyésztés egyensúlya, 

- közvetlen kifizetések 30 %-át a környezetbarát gazdálkodás feltételéhez kötése 

(„zöldítés”), 

- családi gazdaságok kiemelt szerepe, 

- a közösségi alapú helyi fejlesztések (nagyobb szerep a LEADER-szervezeteknek),   

- halgazdálkodás és halász/horgászturizmus, 

- vadgazdálkodás, vadászati turizmus 

061 Földművelésügyi 

Ig 

Győr Győri 

Kistérség 

közigazgat

ási 

szervezet 

megyei 5.4. Jövedelmi 

helyzet 

Nemzeti Vidékstratégia és a Darányi Ignác Terv célkitűzései, melyek összhangban vannak 

az európai stratégiai törekvéseknek tekinthető KAP-prioritásokkal, 

- fenntartható gazdálkodás, 

- növénytermesztés és az állattenyésztés egyensúlya, 

- közvetlen kifizetések 30 %-át a környezetbarát gazdálkodás feltételéhez kötése 

(„zöldítés”), 

- családi gazdaságok kiemelt szerepe, 

- a közösségi alapú helyi fejlesztések (nagyobb szerep a LEADER-szervezeteknek),   

- halgazdálkodás és halász/horgászturizmus, 

- vadgazdálkodás, vadászati turizmus 

061 Földművelésügyi 

Ig 

Győr Győri 

Kistérség 

közigazgat

ási 

szervezet 

megyei 5.3. 

Foglalkoztatási 

viszonyok és 

munkaerőpiac 

Nemzeti Vidékstratégia és a Darányi Ignác Terv célkitűzései, melyek összhangban vannak 

az európai stratégiai törekvéseknek tekinthető KAP-prioritásokkal, 

- fenntartható gazdálkodás, 

- növénytermesztés és az állattenyésztés egyensúlya, 
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- közvetlen kifizetések 30 %-át a környezetbarát gazdálkodás feltételéhez kötése 

(„zöldítés”), 

- családi gazdaságok kiemelt szerepe, 

- a közösségi alapú helyi fejlesztések (nagyobb szerep a LEADER-szervezeteknek),   

- halgazdálkodás és halász/horgászturizmus, 

- vadgazdálkodás, vadászati turizmus 

062 ? Iván Sopron–

Fertődi 

kistérség 

  települési 5.3. 

Foglalkoztatási 

viszonyok és 

munkaerőpiac 

1. Foglalkoztatás fejlesztése és a munkaerő mobilitásának támogatása 

 

2. A szegénység elleni küzdelem és társadalmi felzárkóztatás 

 

3. Oktatás, készségfejlesztés és élethosszig tartó tanulás 

 

4. Intézményi képességek és a hatékony közszolgálat fejlesztése 

062 ? Iván Sopron–

Fertődi 

kistérség 

  települési 5.4. Jövedelmi 

helyzet 

1. Foglalkoztatás fejlesztése és a munkaerő mobilitásának támogatása 

 

2. A szegénység elleni küzdelem és társadalmi felzárkóztatás 

 

3. Oktatás, készségfejlesztés és élethosszig tartó tanulás 

 

4. Intézményi képességek és a hatékony közszolgálat fejlesztése 

062 ? Iván Sopron–

Fertődi 

kistérség 

  települési 5.5. Nevelés-

oktatás 

1. Foglalkoztatás fejlesztése és a munkaerő mobilitásának támogatása 

 

2. A szegénység elleni küzdelem és társadalmi felzárkóztatás 

 

3. Oktatás, készségfejlesztés és élethosszig tartó tanulás 

 

4. Intézményi képességek és a hatékony közszolgálat fejlesztése 

062 ? Iván Sopron–

Fertődi 

kistérség 

  települési 10. A 

TERÜLETFEJLE

SZTÉSI 

FORRÁSOK 

FELHASZNÁLÁ

SA 

1. Foglalkoztatás fejlesztése és a munkaerő mobilitásának támogatása 

 

2. A szegénység elleni küzdelem és társadalmi felzárkóztatás 

 

3. Oktatás, készségfejlesztés és élethosszig tartó tanulás 

 

4. Intézményi képességek és a hatékony közszolgálat fejlesztése 

063 Polgármester Répcevis Sopron–

Fertődi 

kistérség 

önkormány

zat 

települési 8. KÖRNYEZETI 

ÁLLAPOT 

környezetvédelem és erőforrás hatékonyság, fenntartható közlekedés, szállítás, 

foglalkoztatás fejlesztése, szegénység elleni küzdelem 

063 Polgármester Répcevis Sopron–

Fertődi 

kistérség 

önkormány

zat 

települési 7.1. Közlekedés környezetvédelem és erőforrás hatékonyság, fenntartható közlekedés, szállítás, 

foglalkoztatás fejlesztése, szegénység elleni küzdelem 

063 Polgármester Répcevis Sopron–

Fertődi 

kistérség 

önkormány

zat 

települési 5.3. 

Foglalkoztatási 

viszonyok és 

környezetvédelem és erőforrás hatékonyság, fenntartható közlekedés, szállítás, 

foglalkoztatás fejlesztése, szegénység elleni küzdelem 
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munkaerőpiac 

063 Polgármester Répcevis Sopron–

Fertődi 

kistérség 

önkormány

zat 

települési 5.4. Jövedelmi 

helyzet 

környezetvédelem és erőforrás hatékonyság, fenntartható közlekedés, szállítás, 

foglalkoztatás fejlesztése, szegénység elleni küzdelem 

064 Önkormányzat Győrság Pannonhalma

i kistérség 

önkormány

zat 

települési 7.4. Az 

infokommunikáci

ós társadalom 

helyzete Győr-

Moson-Sopron 

megyében 

2. Gyors, biztonságos szélessávú internet elérhetőség mindenkinek. E ügyintézés 

megvalósítása. 

- 3. Helyi vállalkozásoknak pályázati lehetőség, Ipari terület fejlesztése 

- 4. Zöld energia – napkollektorok, hőszivattyúk elhelyezése az intézményekben. LED-es 

közvilágítás 

 

- 5. Lásd 4. pont. 

 

- 6. Környezettudatosságra nevelés az óvodában iskolában, és a felnőtt lakosság körében. 

Háztáji biogazdálkodás elindítása, biotermékek helyi piacon történő értékesítésének 

elősegítése. 

 

- 7. Tömegközlekedés népszerűsítése. Kerékpárút hálózat fejlesztése. 

 

- 8. Munkaerő közvetítés hatékonyságának fejlesztése. Képzések támogatása. 

 

- 9. Helyi kisebbség folyamatos támogatása, nem feltétlenül segélyezéssel. 

 

- 10. Az IKSZT működtetése lehetővé teszi előadások, képzések tartását. Készségfejlesztő 

foglalkozások bővítése. Legfőképpen egyesületek támogatásával. 

 

- 11. E ügyintézés kialakítása 

064 Önkormányzat Győrság Pannonhalma

i kistérség 

önkormány

zat 

települési 6. GAZDASÁGI 

HELYZET 

2. Gyors, biztonságos szélessávú internet elérhetőség mindenkinek. E ügyintézés 

megvalósítása. 

- 3. Helyi vállalkozásoknak pályázati lehetőség, Ipari terület fejlesztése 

- 4. Zöld energia – napkollektorok, hőszivattyúk elhelyezése az intézményekben. LED-es 

közvilágítás 

 

- 5. Lásd 4. pont. 

 

- 6. Környezettudatosságra nevelés az óvodában iskolában, és a felnőtt lakosság körében. 

Háztáji biogazdálkodás elindítása, biotermékek helyi piacon történő értékesítésének 

elősegítése. 

 

- 7. Tömegközlekedés népszerűsítése. Kerékpárút hálózat fejlesztése. 

 

- 8. Munkaerő közvetítés hatékonyságának fejlesztése. Képzések támogatása. 

 

- 9. Helyi kisebbség folyamatos támogatása, nem feltétlenül segélyezéssel. 
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- 10. Az IKSZT működtetése lehetővé teszi előadások, képzések tartását. Készségfejlesztő 

foglalkozások bővítése. Legfőképpen egyesületek támogatásával. 

 

- 11. E ügyintézés kialakítása 

064 Önkormányzat Győrság Pannonhalma

i kistérség 

önkormány

zat 

települési 8. KÖRNYEZETI 

ÁLLAPOT 

2. Gyors, biztonságos szélessávú internet elérhetőség mindenkinek. E ügyintézés 

megvalósítása. 

- 3. Helyi vállalkozásoknak pályázati lehetőség, Ipari terület fejlesztése 

- 4. Zöld energia – napkollektorok, hőszivattyúk elhelyezése az intézményekben. LED-es 

közvilágítás 

 

- 5. Lásd 4. pont. 

 

- 6. Környezettudatosságra nevelés az óvodában iskolában, és a felnőtt lakosság körében. 

Háztáji biogazdálkodás elindítása, biotermékek helyi piacon történő értékesítésének 

elősegítése. 

 

- 7. Tömegközlekedés népszerűsítése. Kerékpárút hálózat fejlesztése. 

 

- 8. Munkaerő közvetítés hatékonyságának fejlesztése. Képzések támogatása. 

 

- 9. Helyi kisebbség folyamatos támogatása, nem feltétlenül segélyezéssel. 

 

- 10. Az IKSZT működtetése lehetővé teszi előadások, képzések tartását. Készségfejlesztő 

foglalkozások bővítése. Legfőképpen egyesületek támogatásával. 

 

- 11. E ügyintézés kialakítása 

065 Önkormányzat Zsira Sopron–

Fertődi 

kistérség 

önkormány

zat 

települési 8. KÖRNYEZETI 

ÁLLAPOT 

Környezetvédelem és erőforrás-hatékonyság. 

Fenntartható közlekedés/szállítás, továbbá megoldások a főbb hálózati infrastruktúrák 

szűk keresztmetszeteire. 

Foglalkoztatás fejlesztése és a munkaerő mobilitásának támogatása. 

Intézményi képességek és a hatékony közszolgálat fejlesztése 

065 Önkormányzat Zsira Sopron–

Fertődi 

kistérség 

önkormány

zat 

települési 7.1. Közlekedés Környezetvédelem és erőforrás-hatékonyság. 

Fenntartható közlekedés/szállítás, továbbá megoldások a főbb hálózati infrastruktúrák 

szűk keresztmetszeteire. 

Foglalkoztatás fejlesztése és a munkaerő mobilitásának támogatása. 

Intézményi képességek és a hatékony közszolgálat fejlesztése 

065 Önkormányzat Zsira Sopron–

Fertődi 

kistérség 

önkormány

zat 

települési 5.3. 

Foglalkoztatási 

viszonyok és 

munkaerőpiac 

Környezetvédelem és erőforrás-hatékonyság. 

Fenntartható közlekedés/szállítás, továbbá megoldások a főbb hálózati infrastruktúrák 

szűk keresztmetszeteire. 

Foglalkoztatás fejlesztése és a munkaerő mobilitásának támogatása. 

Intézményi képességek és a hatékony közszolgálat fejlesztése 

065 Önkormányzat Zsira Sopron– önkormány települési 10. A Környezetvédelem és erőforrás-hatékonyság. 
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Fertődi 

kistérség 

zat TERÜLETFEJLE

SZTÉSI 

FORRÁSOK 

FELHASZNÁLÁ

SA 

Fenntartható közlekedés/szállítás, továbbá megoldások a főbb hálózati infrastruktúrák 

szűk keresztmetszeteire. 

Foglalkoztatás fejlesztése és a munkaerő mobilitásának támogatása. 

Intézményi képességek és a hatékony közszolgálat fejlesztése 

066 Észak-dunántúli 

KTVF 

Győr Győri 

Kistérség 

közigazgat

ási 

szervezet 

megyei 7.1. Közlekedés a közlekedési környezetterhelési határértékek betartására kell törekedni 

066 Észak-dunántúli 

KTVF 

Győr Győri 

Kistérség 

közigazgat

ási 

szervezet 

megyei 8. KÖRNYEZETI 

ÁLLAPOT 

a közlekedési környezetterhelési határértékek betartására kell törekedni 

067 Egyed Község 

Polgármesterétől 

Egyed Csornai 

kistérség 

önkormány

zat 

települési 5.3. 

Foglalkoztatási 

viszonyok és 

munkaerőpiac 

8. Foglalkoztatás fejlesztése és a munkaerő mobilitásának támogatása 

 

11. Intézményi képességek és a hatékony közszolgálat fejlesztése 

067 Egyed Község 

Polgármesterétől 

Egyed Csornai 

kistérség 

önkormány

zat 

települési 10. A 

TERÜLETFEJLE

SZTÉSI 

FORRÁSOK 

FELHASZNÁLÁ

SA 

8. Foglalkoztatás fejlesztése és a munkaerő mobilitásának támogatása 

 

11. Intézményi képességek és a hatékony közszolgálat fejlesztése 

068 Bakonyszentlászl

ó-Bakonygyirót-

Fenyőfő                         

Körjegyzőjétől 

Bakonyszentl

ászló 

Pannonhalma

i kistérség 

önkormány

zat 

települési 10. A 

TERÜLETFEJLE

SZTÉSI 

FORRÁSOK 

FELHASZNÁLÁ

SA 

A lakosság és a közigazgatási terület vállalkozásai, valamint a hozzánk érkező vendégek 

komfort érzetéhez kiemelten fejlesztendő területek: a 3.1., a 3.2, a 3.3., a 3.6. és a 3.8. 

pont alattiak. A mindezeket meghatározó – elsősorban a helyi érdekeket érvényesítő – 

képviselő-testület mellett megőrzendő az önállóan gondolkodó, ötleteket „súgó” és azok 

végrehajtását koordináló/megvalósító egyenrangú hivatali apparátus, amely esetenként 

(mint nálunk) több település fejlesztési feladatait is ellátja. 

068 Bakonyszentlászl

ó-Bakonygyirót-

Fenyőfő                         

Körjegyzőjétől 

Bakonyszentl

ászló 

Pannonhalma

i kistérség 

önkormány

zat 

települési 5.3. 

Foglalkoztatási 

viszonyok és 

munkaerőpiac 

A lakosság és a közigazgatási terület vállalkozásai, valamint a hozzánk érkező vendégek 

komfort érzetéhez kiemelten fejlesztendő területek: a 3.1., a 3.2, a 3.3., a 3.6. és a 3.8. 

pont alattiak. A mindezeket meghatározó – elsősorban a helyi érdekeket érvényesítő – 

képviselő-testület mellett megőrzendő az önállóan gondolkodó, ötleteket „súgó” és azok 

végrehajtását koordináló/megvalósító egyenrangú hivatali apparátus, amely esetenként 

(mint nálunk) több település fejlesztési feladatait is ellátja. 

068 Bakonyszentlászl

ó-Bakonygyirót-

Fenyőfő                         

Körjegyzőjétől 

Bakonyszentl

ászló 

Pannonhalma

i kistérség 

önkormány

zat 

települési 8. KÖRNYEZETI 

ÁLLAPOT 

A lakosság és a közigazgatási terület vállalkozásai, valamint a hozzánk érkező vendégek 

komfort érzetéhez kiemelten fejlesztendő területek: a 3.1., a 3.2, a 3.3., a 3.6. és a 3.8. 

pont alattiak. A mindezeket meghatározó – elsősorban a helyi érdekeket érvényesítő – 

képviselő-testület mellett megőrzendő az önállóan gondolkodó, ötleteket „súgó” és azok 

végrehajtását koordináló/megvalósító egyenrangú hivatali apparátus, amely esetenként 

(mint nálunk) több település fejlesztési feladatait is ellátja. 

069 Bakonyszentlászl

ó-Bakonygyirót-

Fenyőfő                         

Körjegyzőjétől 

Bakonygyirót Pannonhalma

i kistérség 

önkormány

zat 

települési 5.3. 

Foglalkoztatási 

viszonyok és 

munkaerőpiac 

A legfontosabb fejlesztendő feladatok: 

a 3.1., a 3.2., a 3.3., a 3.4., valamint – a lakossági és esetleg az önkormányzati bevételek 

növelése céljából – a 3.8. pontok alattiak. 
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069 Bakonyszentlászl

ó-Bakonygyirót-

Fenyőfő                         

Körjegyzőjétől 

Bakonygyirót Pannonhalma

i kistérség 

önkormány

zat 

települési 10. A 

TERÜLETFEJLE

SZTÉSI 

FORRÁSOK 

FELHASZNÁLÁ

SA 

A legfontosabb fejlesztendő feladatok: 

a 3.1., a 3.2., a 3.3., a 3.4., valamint – a lakossági és esetleg az önkormányzati bevételek 

növelése céljából – a 3.8. pontok alattiak. 

069 Bakonyszentlászl

ó-Bakonygyirót-

Fenyőfő                         

Körjegyzőjétől 

Bakonygyirót Pannonhalma

i kistérség 

önkormány

zat 

települési 8. KÖRNYEZETI 

ÁLLAPOT 

A legfontosabb fejlesztendő feladatok: 

a 3.1., a 3.2., a 3.3., a 3.4., valamint – a lakossági és esetleg az önkormányzati bevételek 

növelése céljából – a 3.8. pontok alattiak. 

070 Bakonyszentlászl

ó-Bakonygyirót-

Fenyőfő                         

Körjegyzőjétől 

Fenyőfő Pannonhalma

i kistérség 

önkormány

zat 

települési 8. KÖRNYEZETI 

ÁLLAPOT 

A legfontosabb fejlesztendő feladatok: a 3. pont alattiak, egyrészt az előkészítés (pl. 

faluházi közbeszerzés) és a folyamatban lévő munkák (pl. építési telkek kialakítása) miatt, 

másrészt a mindent felülíró munkahelyek biztosítása okán. 

070 Bakonyszentlászl

ó-Bakonygyirót-

Fenyőfő                         

Körjegyzőjétől 

Fenyőfő Pannonhalma

i kistérség 

önkormány

zat 

települési 5.3. 

Foglalkoztatási 

viszonyok és 

munkaerőpiac 

A legfontosabb fejlesztendő feladatok: a 3. pont alattiak, egyrészt az előkészítés (pl. 

faluházi közbeszerzés) és a folyamatban lévő munkák (pl. építési telkek kialakítása) miatt, 

másrészt a mindent felülíró munkahelyek biztosítása okán. 

070 Bakonyszentlászl

ó-Bakonygyirót-

Fenyőfő                         

Körjegyzőjétől 

Fenyőfő Pannonhalma

i kistérség 

önkormány

zat 

települési 10. A 

TERÜLETFEJLE

SZTÉSI 

FORRÁSOK 

FELHASZNÁLÁ

SA 

A legfontosabb fejlesztendő feladatok: a 3. pont alattiak, egyrészt az előkészítés (pl. 

faluházi közbeszerzés) és a folyamatban lévő munkák (pl. építési telkek kialakítása) miatt, 

másrészt a mindent felülíró munkahelyek biztosítása okán. 

071 ? Hegykő Sopron–

Fertődi 

kistérség 

  települési 6.3. Gazdasági 

szervezetek 

1. Kis- és középvállalatok (KKV-k) versenyképessége 

2. Környezetvédelem és erőforrás-hatékonyság 

3. Fenntartható közlekedés/szállítás, továbbá megoldások a főbb hálózati infrastruktúrák 

szűk keresztmetszeteire 

4. Foglalkoztatás fejlesztése és a munkaerő mobilitásának támogatása 

5. A szegénység elleni küzdelem és társadalmi felzárkóztatás 

6. Oktatás, készségfejlesztés és élethosszig tartó tanulás 

7. Intézményi képességek és a hatékony közszolgálat fejlesztése 

071 ? Hegykő Sopron–

Fertődi 

kistérség 

  települési 8. KÖRNYEZETI 

ÁLLAPOT 

1. Kis- és középvállalatok (KKV-k) versenyképessége 

2. Környezetvédelem és erőforrás-hatékonyság 

3. Fenntartható közlekedés/szállítás, továbbá megoldások a főbb hálózati infrastruktúrák 

szűk keresztmetszeteire 

4. Foglalkoztatás fejlesztése és a munkaerő mobilitásának támogatása 

5. A szegénység elleni küzdelem és társadalmi felzárkóztatás 

6. Oktatás, készségfejlesztés és élethosszig tartó tanulás 

7. Intézményi képességek és a hatékony közszolgálat fejlesztése 

071 ? Hegykő Sopron–

Fertődi 

kistérség 

  települési 7.1. Közlekedés 1. Kis- és középvállalatok (KKV-k) versenyképessége 

2. Környezetvédelem és erőforrás-hatékonyság 

3. Fenntartható közlekedés/szállítás, továbbá megoldások a főbb hálózati infrastruktúrák 
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szűk keresztmetszeteire 

4. Foglalkoztatás fejlesztése és a munkaerő mobilitásának támogatása 

5. A szegénység elleni küzdelem és társadalmi felzárkóztatás 

6. Oktatás, készségfejlesztés és élethosszig tartó tanulás 

7. Intézményi képességek és a hatékony közszolgálat fejlesztése 

071 ? Hegykő Sopron–

Fertődi 

kistérség 

  települési 5.5. Nevelés-

oktatás 

1. Kis- és középvállalatok (KKV-k) versenyképessége 

2. Környezetvédelem és erőforrás-hatékonyság 

3. Fenntartható közlekedés/szállítás, továbbá megoldások a főbb hálózati infrastruktúrák 

szűk keresztmetszeteire 

4. Foglalkoztatás fejlesztése és a munkaerő mobilitásának támogatása 

5. A szegénység elleni küzdelem és társadalmi felzárkóztatás 

6. Oktatás, készségfejlesztés és élethosszig tartó tanulás 

7. Intézményi képességek és a hatékony közszolgálat fejlesztése 

072 Népeü-i Szakig. 

Szerve 

Győr Győri 

Kistérség 

közigazgat

ási 

szervezet 

megyei     

073 ? Markotabödö

ge 

Csornai 

kistérség 

  települési    - 

074 ? Fertőhomok Sopron–

Fertődi 

kistérség 

  települési 7.1. Közlekedés Utak burkolása, felújítása. Járda felújítások. 

- Beltéri, zárt csapadék elvezetés biztosítása, ezzel a forgalmas 8518. számú út mentén a 

parkolási lehetőségek biztosítása. 

- Közbiztonság erősítése térfigyeléssel. 

074 ? Fertőhomok Sopron–

Fertődi 

kistérség 

  települési 8. KÖRNYEZETI 

ÁLLAPOT 

Utak burkolása, felújítása. Járda felújítások. 

- Beltéri, zárt csapadék elvezetés biztosítása, ezzel a forgalmas 8518. számú út mentén a 

parkolási lehetőségek biztosítása. 

- Közbiztonság erősítése térfigyeléssel. 

075 Szigetköz-

Mosoni-Sík 

Kimle Mosonmagya

róvári 

kistérség 

civil 

szervezet 

kistérségi 8. KÖRNYEZETI 

ÁLLAPOT 

hangsúlyozni kell a Duna szerepét 

-              meg kell teremteni a dunai kishajó forgalom beindításának és fenntartásának 

feltételeit 

-              turisztikai attrakciók fejlesztése a Duna mentén 

-              a térség leképezése a Neusiedler-See „tükörképére” a turisztikai szolgáltatások 

vonatkozásában 

-              fontos lenne egy úgynevezett európai TDM létrehozása 

-              megújuló energiák hasznosítását szorgalmazni szükséges 

-              tovább kell fejleszteni és összekapcsolni a meglévő kerékpárút hálózatokat, új 

utak, átkötő útszakaszok (Mosonmagyaróvár –Kimle – Abda, Andau – Jánossomorja – 

Mosonmagyaróvár, Kimle – Hédervár , Lébény – Mecsér) 

-              kiemelt figyelmet kell fordítani a falukép védelemre és megőrzésére is 

075 Szigetköz-

Mosoni-Sík 

Kimle Mosonmagya

róvári 

kistérség 

civil 

szervezet 

kistérségi 5.3. 

Foglalkoztatási 

viszonyok és 

munkaerőpiac 

hangsúlyozni kell a Duna szerepét 

-              meg kell teremteni a dunai kishajó forgalom beindításának és fenntartásának 

feltételeit 

-              turisztikai attrakciók fejlesztése a Duna mentén 

-              a térség leképezése a Neusiedler-See „tükörképére” a turisztikai szolgáltatások 
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vonatkozásában 

-              fontos lenne egy úgynevezett európai TDM létrehozása 

-              megújuló energiák hasznosítását szorgalmazni szükséges 

-              tovább kell fejleszteni és összekapcsolni a meglévő kerékpárút hálózatokat, új 

utak, átkötő útszakaszok (Mosonmagyaróvár –Kimle – Abda, Andau – Jánossomorja – 

Mosonmagyaróvár, Kimle – Hédervár , Lébény – Mecsér) 

-              kiemelt figyelmet kell fordítani a falukép védelemre és megőrzésére is 

075 Szigetköz-

Mosoni-Sík 

Kimle Mosonmagya

róvári 

kistérség 

civil 

szervezet 

kistérségi 7.1. Közlekedés hangsúlyozni kell a Duna szerepét 

-              meg kell teremteni a dunai kishajó forgalom beindításának és fenntartásának 

feltételeit 

-              turisztikai attrakciók fejlesztése a Duna mentén 

-              a térség leképezése a Neusiedler-See „tükörképére” a turisztikai szolgáltatások 

vonatkozásában 

-              fontos lenne egy úgynevezett európai TDM létrehozása 

-              megújuló energiák hasznosítását szorgalmazni szükséges 

-              tovább kell fejleszteni és összekapcsolni a meglévő kerékpárút hálózatokat, új 

utak, átkötő útszakaszok (Mosonmagyaróvár –Kimle – Abda, Andau – Jánossomorja – 

Mosonmagyaróvár, Kimle – Hédervár , Lébény – Mecsér) 

-              kiemelt figyelmet kell fordítani a falukép védelemre és megőrzésére is 

076 ? Győr Győri 

Kistérség 

  megyei 7.1. Közlekedés o Zsira-Locsmánd (Luztmansburg) megvalósítás folyamatban 

o Und-Füles (Nikitsch) megvalósítás folyamatban 

o Sopronkövesd- Füles (Nikitsch) megvalósult 

o Nagycenk-Sopronkeresztur (Deutschkreutz) hiányzó kapcsolat 

o Harka-Sopronnyék (Neckenmarkt) kerékpárútként kiépített kapcsolat 

o Brennbergbánya-Récény (Ritzing)  

o Ágfalva-Lépesfalva (Loipersbach)részben megépült, fejlesztendő 

o Sopronkőhida-Piuszpuszta-Szentmargitbánya (Sankt Margarethen) részben megépült, 

fejlesztendő 

o Fertőrákos-Fertőmeggyes (Mörbisch) kerékpárút 

o Albertkázmérpuszta-Féltorony (Halbturn) meglévő fejlesztendő 

o Rajka-Németjárfalú (Deutsch Jahndorf) meglévő fejlesztendő 

o Rajka-Dunacsúny (Pozsony, Cunovo) felújítandó 

- A térséget érintő fejlesztési terv a Fertőd országhatár közötti alsóbbrendű út fejlesztése, 

főúti paraméterekkel történő kialakítása, illetve Fertőd elkerülése. 

077 Péri Repülőtér Pér Győri 

Kistérség 

gazdasági 

szervezet 

települési 7.1. Közlekedés Repülőtér fejlesztés 2 fázisban: 

1. fázis (Mértékadó géptípusok Boeing 737, Airbus 320) 

• Futópálya meghosszabbítása szélesítés nélkül a jelenlegi 1450 m X 30 m-ről 2030 m-re.  

• 2 x 100 m SWY (stopway)  

• Gurulóút szélesítés 10,5 m-ről 15 m-re 

• 2 db új állóhely B737, és Airbus 320 tipushoz 

• ILS leszállító rendszer 

• pályakarbantartó és kiszolgáló kapacitás növelése 

Az első fázis finanszírozása az AHM, a tulajdonosok és a Magyar Állam közt kötendő 
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megállapodás alapján történik. Bizonyos projektelemek finanszírozásánál EU pályázati 

forrás bevonása elképzelhető.  

 

2. fázis legkorábban 2015.től 

• Utas terminál építés 

• Teheráru terminál építés 

• 300 férőhelyes gépkocsi parkoló 

• további 4-6 repülőgép állóhely 

• Új közúti kapcsolat 

A második fázis előkészítését minél előbb célszerű megkezdeni. Vannak pályázati 

lehetőségek, melyek a 2014-ben induló új EU támogatási időszak projektjeinek 

előkészítését támogatják, akár 100%-os intenzitással. Azok a projektek, melyeknek 

előkészítését támogatják, 2014 után a fizikai megvalósításhoz is számíthatnak EU 

forrásokra. A pályázati önrész biztosításáról a tulajdonosok döntenek. Az új közúti 

kapcsolat esetében talán elérhető az állami finanszírozás, részben vagy egészben.  

078 nem volt ilyen   #HIÁNYZIK         

079 ? Sopron Sopron–

Fertődi 

kistérség 

    8. KÖRNYEZETI 

ÁLLAPOT 

  

079 ? Sopron Sopron–

Fertődi 

kistérség 

    4.4. Kulturális, 

néprajzi 

jellegzetességek 

  

079 ? Sopron Sopron–

Fertődi 

kistérség 

    4.3. 

Településszerkez

et 

  

080 ÉDU-VÍZIG. Győr Győri 

Kistérség 

gazdasági 

szervezet 

megyei 8. KÖRNYEZETI 

ÁLLAPOT 

5., 6., 7., és 11. számúban vállalhat. 

 

A tematikus célkitűzések elérését szolgálhatja az ágazat részéről például: 

 

Vízhasználatok felülvizsgálata, újra elosztása 

Vízbázisok védelmi intézkedéseinek végrehajtása 

Vízminőség javító program végrehajtása 

Országos Környezeti Kármentesítési Program végrehajtása 

080 ÉDU-VÍZIG. Győr Győri 

Kistérség 

gazdasági 

szervezet 

megyei 7.1. Közlekedés 5., 6., 7., és 11. számúban vállalhat. 

 

A tematikus célkitűzések elérését szolgálhatja az ágazat részéről például: 

 

Vízhasználatok felülvizsgálata, újra elosztása 

Vízbázisok védelmi intézkedéseinek végrehajtása 

Vízminőség javító program végrehajtása 

Országos Környezeti Kármentesítési Program végrehajtása 

080 ÉDU-VÍZIG. Győr Győri 

Kistérség 

gazdasági 

szervezet 

megyei 10. A 

TERÜLETFEJLE

5., 6., 7., és 11. számúban vállalhat. 
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SZTÉSI 

FORRÁSOK 

FELHASZNÁLÁ

SA 

A tematikus célkitűzések elérését szolgálhatja az ágazat részéről például: 

 

Vízhasználatok felülvizsgálata, újra elosztása 

Vízbázisok védelmi intézkedéseinek végrehajtása 

Vízminőség javító program végrehajtása 

Országos Környezeti Kármentesítési Program végrehajtása 

081 IPOSZ             

 

Megjegyzés: ? = a válaszadó szervezet neve nem ismert 

 

A 4. kérdésre adott válaszok területenkénti aránya 
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Csornai kistérség 0,00% 0,00% 0,00% 29,63% 14,81% 3,70% 0,00% 0,00% 3,70% 0,00% 3,70% 0,00% 18,52% 0,00% 0,00% 14,81% 0,00% 11,11% 100,00% 

Acsalag 0,00% 0,00% 0,00% 33,33% 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 33,33% 100,00% 

Bogyoszló 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 0,00% 0,00% 25,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Csorna 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 100,00% 

Egyed 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 100,00% 

Fehértó 0,00% 0,00% 0,00% 33,33% 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 33,33% 0,00% 0,00% 100,00% 

Potyond 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 0,00% 0,00% 25,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Rábapordány 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 0,00% 0,00% 25,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Sopronnémeti 0,00% 0,00% 0,00% 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 33,33% 0,00% 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Győri Kistérség 0,00% 1,92% 3,85% 9,62% 3,85% 11,54% 0,00% 5,77% 3,85% 0,00% 1,92% 3,85% 17,31% 1,92% 5,77% 19,23% 1,92% 7,69% 100,00% 

Dunaszeg 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 0,00% 25,00% 100,00% 

Győr 0,00% 2,50% 2,50% 10,00% 2,50% 10,00% 0,00% 5,00% 2,50% 0,00% 0,00% 2,50% 20,00% 2,50% 7,50% 22,50% 2,50% 7,50% 100,00% 

Kisbajcs 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Kunsziget 0,00% 0,00% 33,33% 0,00% 0,00% 33,33% 0,00% 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Pér 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Kapuvár–Beledi kistérség 7,14% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 21,43% 0,00% 0,00% 21,43% 0,00% 7,14% 0,00% 7,14% 7,14% 0,00% 14,29% 0,00% 14,29% 100,00% 

Babót 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Kapuvár 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% 0,00% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Szárföld 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 0,00% 0,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 0,00% 25,00% 100,00% 

Vitnyéd 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 0,00% 0,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 100,00% 

Mosonmagyaróvári kistérség 0,00% 0,00% 4,17% 16,67% 4,17% 4,17% 0,00% 4,17% 4,17% 0,00% 4,17% 0,00% 20,83% 0,00% 0,00% 25,00% 0,00% 12,50% 100,00% 

Dunasziget 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 33,33% 0,00% 0,00% 33,33% 0,00% 33,33% 100,00% 

Kimle 0,00% 0,00% 0,00% 14,29% 0,00% 0,00% 0,00% 14,29% 0,00% 0,00% 14,29% 0,00% 28,57% 0,00% 0,00% 28,57% 0,00% 0,00% 100,00% 
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Mosonmagyaróvár 0,00% 0,00% 0,00% 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 33,33% 100,00% 

Mosonszolnok 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Mosonudvar 0,00% 0,00% 0,00% 33,33% 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 33,33% 100,00% 

Rajka 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Várbalog 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Pannonhalmai kistérség 0,00% 0,00% 0,00% 26,32% 5,26% 5,26% 0,00% 5,26% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,53% 0,00% 5,26% 26,32% 0,00% 15,79% 100,00% 

Bakonygyirót 0,00% 0,00% 0,00% 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 33,33% 0,00% 33,33% 100,00% 

Bakonyszentlászló 0,00% 0,00% 0,00% 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 33,33% 0,00% 33,33% 100,00% 

Fenyőfő 0,00% 0,00% 0,00% 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 33,33% 0,00% 33,33% 100,00% 

Győrság 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 33,33% 33,33% 0,00% 0,00% 100,00% 

Nyalka 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 0,00% 0,00% 25,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Románd 0,00% 0,00% 0,00% 33,33% 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Sopron–Fertődi kistérség 1,61% 1,61% 6,45% 12,90% 4,84% 9,68% 0,00% 1,61% 8,06% 1,61% 0,00% 3,23% 14,52% 0,00% 3,23% 22,58% 0,00% 8,06% 100,00% 

Ágfalva 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 0,00% 25,00% 100,00% 

Fertőhomok 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Fertőszentmiklós 0,00% 0,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 0,00% 0,00% 25,00% 100,00% 

Hegykő 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 0,00% 0,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 0,00% 0,00% 25,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Iván 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 100,00% 

Lövő 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 0,00% 0,00% 25,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Lövő-Nemeskér 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Lövő-Vöcsej 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 0,00% 0,00% 25,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Pereszteg 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 33,33% 100,00% 

Répceszemere 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 0,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Répcevis 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 0,00% 0,00% 25,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Sarród 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Sopron 10,00% 10,00% 0,00% 10,00% 0,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 0,00% 10,00% 10,00% 0,00% 0,00% 30,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Sopronkövesd 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 33,33% 33,33% 0,00% 0,00% 33,33% 0,00% 0,00% 100,00% 

Zsira 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 0,00% 0,00% 25,00% 0,00% 25,00% 100,00% 

Téti Kistérség 14,29% 14,29% 0,00% 0,00% 0,00% 28,57% 14,29% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 14,29% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 14,29% 100,00% 

Tényő 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 33,33% 100,00% 

Tét 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Végösszeg 1,46% 1,46% 3,41% 14,63% 5,37% 9,76% 0,49% 2,93% 5,85% 0,49% 1,95% 1,95% 15,61% 0,98% 2,93% 20,00% 0,49% 10,24% 100,00% 

 


