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BEVEZETŐ
A gazdasági program elkészítésére Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 116. §-ban meghatározottak alapján került sor. A gazdasági program, mint fejlesztési terv a képviselő-testület megbízatásának időtartamára szól és helyi szinten meg kell határoznia mindazokat a célkitűzéseket, feladatokat, amelyek a helyi önkormányzat költségvetési lehetőségeivel összhangban, a
helyi társadalmi, környezeti és gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével a
helyi önkormányzat által nyújtandó feladatok biztosítását, színvonalának javítását
szolgálják.
Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 89/2015.(IV.23.) Kt.
határozatával jóváhagyta az Önkormányzat 2014-2019. évekre vonatkozó gazdasági
programját.
A Gazdasági Programban megfogalmazott célok megvalósításához illeszkedő feladatok a költségvetési koncepcióban, majd a költségvetési rendelethez kapcsolódó
általános és ágazati feladatszabások mentén teljesültek. Ezek eredményéről részletesen a zárszámadásról szóló önkormányzati rendeletek és azok előterjesztései
szólnak.
A gazdasági programban megfogalmazott elérendő célok, prioritások a következők:
1.
2.
3.
4.
5.

a működőképesség biztosítása, bérfelzárkóztatás
a város térségi szerepének növelése
a helyi gazdaság egészséges fejlődésének elősegítése
a városfejlesztési elképzelések maradéktalan teljesítése
a migrációban rejlő fejlődési lehetőségek kiaknázása

Összevetve a 2015-ben leírt elképzeléseket a teljesültekkel, megállapíthatjuk, hogy a
gazdasági programban megfogalmazott célkitűzések és tervek megvalósultak, vagy
az előkészítés olyan szakaszában állnak, amely alapján teljes bizonyossággal lehet
állítani, hogy a következő ciklusban megvalósulnak.

1

1. A GAZDASÁGI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁT MEGALAPOZÓ PÉNZÜGYIGAZDASÁGI KÖRNYEZET
1.1. A működési- és fejlesztési oldal alakulása (adatok ezer Ft-ban)
2014

2015

2016

2017

2018

2019

Működési kiadások

4 536 490

4 424 652

4 762 864

5 811 373

5 581 110

6 667 132

Fejlesztési kiadások

2 435 816

1 780 901

1 759 980

1 554 492

2 012 633

4 496 554

6 972 306

6 205 553

6 522 844

7 365 865

7 593 743

7 962 945

7 765 641

7 744 037

9 402 472

10 085
378

Összköltségvetés
kiadás
Összköltségvetés
bevétel

11 163
686
11 163
686

A grafikonokból látható, hogy a költségvetés összevont teljesítése éves szinten azonos arányban mozog. A működési kiadások növekvő tendenciája alapvetően a Képviselő-testület hároméves bérfejlesztési programjának köszönhető.
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1.2. Pénzügyi elemzés
Források
Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselőtestületének gazdasági-, pénzügyi jellegű döntéseit,
azok meghozatalának lehetőségét 2014. évtől alapvetően befolyásolta az Állam által megvalósított adósságkonszolidáció.
Az adósságkonszolidáció két ütemben zajlott le. Az Önkormányzat a 2014 év előtt felhalmozódott folyószámlahitel állománytól, illetve 2005. évtől fennálló, évenként
felvett beruházási célú hitelállományok visszafizetési
kötelezettségétől szabadult meg, 3.159.797.418 Ft ös-szegben.

Az adósságátvállaláson túl a Város és intézményeinek fejlődését meghatározta a
helyi adóbevételek kedvező alakulása, az emelkedő állami támogatások, illetve az
uniós forrásból biztosított pályázati bevételek, fejlesztési lehetőségek.
A helyi adóbevételek 2014-2018. év közötti teljesítések alakulását illetve a 2019. évi
tervadatot a következő ábra szemlélteti.

A helyi adóbevételek 2014 és 2018 év között 28%-kal növekedtek.
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A saját forrás kedvező alakulását alapvetően az iparűzési adó terven felüli teljesülése eredményezte:

A vizsgált időszakban a teljes helyi adóbevétel 76-80%-át az helyi iparűzési adóbevétel adta, amelynek bevétele a vizsgált időszakban 30%-kal nőtt.

Összességében megállapítható, hogy az Önkormányzatnál maradó állami támogatás
szintje a beszámítási korlát növekedése- illetve a szolidaritási hozzájárulás bevezetése ellenére – a pótelőirányzatok révén – növekvő tendenciát mutat, jellemzően a
bérszínvonal változás, valamint az üzemeltetési költségek növekedése miatt keletkezett többlet állami támogatás révén. 2014. évtől jelentős pályázati forrásban ( KEOP,
TIOP, TOP, EFOP) részesült az Önkormányzat, illetve az Önkormányzat gesztorsága alatt működő társulások. A projektekhez kapcsolódó támogatásokhoz a kormány
többnyire 100 % előfinanszírozást biztosított, ezáltal az Önkormányzatnak nem volt
szüksége sem hitelfelvételre-, sem a likviditási-hitelkeret felhasználására a pályázatok bonyolítása során.
A sportlétesítmények fejlesztése az érintett egyesületek bevonásával, TAO pályázatok keretében, sport szakszövetségi támogatással valósultak meg, amelyhez átlagban 30 % önerőt kellett biztosítani.
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1.3. Maradvány, tartalékok, adósság és hitelállomány alakulása
Az Önkormányzat saját bevételeinek terven felüli növekedése és az átgondolt-, ellenőrzött gazdálkodás lehetővé tette, hogy 2014. évtől, a költségvetési szabad forrás
terhére tartalékképzés induljon. A tényleges szabad forrás lekötésre került államkötvény- és önkormányzati kötvény formájában.
1.4. Maradványok, tartalékok alakulása
(adatok ezer Ft-ban)
2014. év

2015. év

2016. év

2017. év

2019. év
terv adat*
2 491 635 2 427 307
2018. év

Maradvány

990 639

1 310 087

1 471 194

2 036 608

Fel nem használt
céltartalék

46 533

137 860

40 169

201 296

97 995

Éven túli lekötés (államkötvény) állománya

0

0

0

750 000

999 520

999 520

Lekötéshez kapcsolódó
kamatbevétel
realizálódása

0

0

0

0

43 425

43 045

Beruházási hitelt a konszolidáció óta két alkalommal vett fel az Önkormányzat. A hitelszerződések megkötésére a rendkívül kedvező, alacsony kamatfizetési kötelezettség miatt került sor.
Az Önkormányzat 2014. december 12-én beruházási hitelszerződést írt alá a Duna
Takarék Bank Zrt-vel. A szerződés alapján utak-, járdák-, gyalogátkelőhelyek építésére és felújítására 260 millió Ft hitel hívott le 2015. évben melyet 10 év alatt fizet
vissza 3 havi BUBOR+1,5% kamatfizetési kötelezettség mellett.
Az 1948/2017. (XII.12.) Korm. határozat alapján, kölcsönszerződés került megkötésére az OTP Bank Nyrt. pénzintézettel naperőmű park létesítéséhez. Az OTP Bank
Nyrt.-vel megkötött 162 millió Ft hitelkeretből 136.764.672 Ft került lehívásra a teljesítési számláknak megfelelően.
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2. AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL MŰKÖDTETETT INTÉZMÉNYHÁLÓZAT ÉS
ANNAK A PROGRAM TELJESÍTÉSE SORÁN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSAI
2.1. Bölcsődei ellátás
gyermek (fő)

2018
1141

2017
1185

2016
1191

2015
1221

2014
1157

A bölcsődei ellátást biztosító intézmény 2018. évig három telephelyen látta el feladatát (MEBI Micimackó Bölcsőde, Napsugár Bölcsőde, Gólyahír Bölcsőde) összesen
252 fő férőhelyen.
A bölcsőde iránti igény alakulását az alábbi táblázat foglalja össze:
Igény (fő)

2018
284

2017
280

2016
280

2015
310

2014
275

Az ellátás kapacitásának bővítése érdekében Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata sikeresen pályázott és 2019.évben a 26 férőhelyes Margaréta Bölcsőde telephellyel bővült a MEBI a mosoni városrészben. Jelenleg egy újabb bölcsődepályázat
van folyamatban, mely a MOFÉM telepi városrészen lévő bölcsőde bővítését célozta
meg.
2.2. Óvodai ellátás
Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata a fenntartásában lévő hét óvodában (nyolc
telephelyen) látja el a 3-6 év közötti gyermekek óvodai nevelését összesen 44 óvodai
csoportban.
A KSH adatok alapján a mosonmagyaróvári lakcímmel rendelkező óvodáskorúak
száma az alábbiak szerint alakult a vizsgált időszakban:
Év
óvodáskorú (fő)
Nevelési év
létszám (fő)
átlaglétsz./csoport

2018
1288
2018/2019
1043
23,7

2017
1340
2017/2018
991
22,5

2016
1343
2016/2017
1007
23,4

2015
1400

2014
1484

2015/2016
996
23,7

Az új lakótelepekkel bővült városrész óvodai férőhely hiányának enyhítésére a Lurkóvár Óvoda két csoportszobával bővült a sikeres óvodafejlesztési pályázatnak köszönhetően.
2.3. Egészségügyi alapellátás
Az egészségügyi alapellátás körében kerül sor a háziorvosi, házi gyermekorvosi,
fogorvosi és ügyeleti ellátás biztosítására, a Védőnői Szolgálat működtetésére, a foglalkozás-egészségügyi, iskola-egészségügyi feladatok ellátására. Az előbbiekben
felsorolt ellátások szakmaszervezési feladatai elsősorban a finanszírozás körére fókuszálnak, melynek elsődleges indoka, hogy a finanszírozás mértékét az ellátottak
létszáma határozza meg a jogszabály által rögzített létszámhatár alapján.
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Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata a 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.
(II.16.) önkormányzati rendelet alapján 500.000, azaz ötszázezer forint egyszeri támogatást biztosít praxis elindítására, rendelő kialakításához. A gazdasági program
időszaka alatt hét alapellátó orvos esetében került sor a támogatás folyósítására.
Az önkormányzat ezen kívül az alapellátó orvosok számára a rendelőik működési
költségeihez is nyújt támogatást. A támogatási összeg 2018-ig 6.100.000
Ft/év/összes alapellátó orvos, 2018. évtől 7.600.000 Ft/év/összes alapellátó orvos
összegben került megállapításra. A háziorvosok, védőnők és fogorvosok számára
igénybe vehető adókedvezmény csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül, amely az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a
csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1407/2013/EU bizottsági
rendelet szabályaival összhangban nyújt az Önkormányzat.
Az önkormányzat az egészségügyi alapellátásról szóló 2015.évi CXXIII. törvény 5.§
(1) d) pontjának megfelelően Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Védőnői Szolgálat keretében biztosítja a védőnői ellátást. A védőnő személyes és közösségi ellátást nyújt az egészségi állapot megőrzése, a betegségek megelőzése, korai felismerése, valamint az egészségfejlesztés céljából a várandós anyák, a 19. életévet be
nem töltött személyek, valamint a családtervezés időszakában lévő személyek számára. Feladata a család- és nővédelmi tanácsadás, reproduktív egészségfejlesztés;
a várandós anyák gondozása; a gyermekágyas és szoptató anyák gondozása; az
újszülött kortól a tanulói jogviszony megkezdéséig a gyermekek gondozása; az óvodában a védőnői feladatok végzése, az oktatási intézményben a tanulók ellátása;
családgondozás; a gyermek családban való nevelkedésének elősegítése, együttműködés a háziorvossal, a család- és gyermekjóléti központtal; a gyermekvédelmi jelzőrendszer részeként a gyermek veszélyeztetettségének jelzése a háziorvosnak, a
család- és gyermekjóléti központnak.
Előbbiekben részletezett feladatok ellátását 11 területi és 6 iskolai védőnői körzet
kialakításával biztosítja az önkormányzat. Végrehajtási rendeletek határozzák meg
az iskolai és a területi védőnői szolgálatok finanszírozását meghatározó ellátotti létszámkereteket, melyek a beszámoló időszakában az alábbiak szerint alakultak:
Terület/iskolai körzetek

Ellátotti átlaglétszámok/körzet
(fő)

Területi körzet (1-11.)

612-750

Iskolai körzet (12-17.)

809-942

A Védőnői Szolgálat szakmai tevékenysége két telephelyen történik, a személyügyi
és költségvetési feladatokat pedig a Polgármesteri Hivatal látja el. A védőnői szakember utánpótlás nem mondható zökkenőmentesnek, például a beszámoló időszakában a tizenhét szolgálatot tizennégy védőnő látja el, így a helyettesített szolgálatok
száma összesen hat. Aktív a kapcsolattartás a szakirányú felsőoktatási intézmén-nyel. A védőnők munkáját segítendő a közeljövőben bevezetésre kerül a Stefánia
Védőnői Nyilvántartó program, amellyel az iskolai védőnők mellett a területi védőnők
is saját adatkezelő programmal végezhetik az adminisztrációs feladataikat. A védőnői szoftverprogram és az alkalmazásához szükséges informatikai hardverállomány
költségét az önkormányzat saját költségvetéséből biztosítja.
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2.4. Hansági Múzeum
A Hansági Múzeum területi múzeum besorolású muzeális intézmény, amely
1882-es alapítása révén az ország legnagyobb múltra visszatekintő múzeumainak egyike. Együttműködik a nevelésioktatási intézményekkel és múzeumpedagógiai programjaival segíti az iskolai és
az iskolán kívüli oktató- és nevelőmunka
céljainak elérését, a kultúra iránti fogékonyság elmélyítését. Speciális programjaival hozzájárul a fogyatékkal élők társadalmi integrációjához. Együttműködik a városban és a gyűjtőterületét alkotó településeken működő kulturális intézményekkel, szervezetekkel, hogy minél szélesebb rétegek számára biztosítsa a kultúra befogadásának élményét. Szervezi a kortárs képzőművészeti életet s bemutatkozási lehetőséget biztosít a helyi alkotóknak. Az intézmény az elmúlt években folyamatos rendezője tudományos konferenciáknak, ismertetve a legfrissebb kutatási eredményeket, és amelyek révén a Hansági Múzeum
bekapcsolódhat az országos kutatói munkába.
A Hansági Múzeum két telephelyén, a Mosonvármegyei Múzeumban (Szent István
király út 1.) és a Cselley-házban (Fő u. 19.) mutat be állandó kiállításokat.
A múzeum tagja a Magyar Vidéki Múzeumok Szövetségének, amely szakmai és érdekvédelmi szervezetként fontos szerepet játszik az ágazati jogszabályalkotás előkészítésében és a szakmai közélet szervezésében. Székely Zoltán igazgató a 2015től a felügyelőbizottság tagja.
2.5. Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal
A Hivatal jelenleg 87 fővel látja el feladatait, 77%-ban felsőfokú végzettséggel rendelkező köztisztviselőkkel. Az elmúlt évek hatósági statisztikai kimutatásai alapján az
önkormányzati hatósági ügyekben hozott döntések száma 1400-1700 az államigazgatási hatósági ügyekben hozott döntések száma 1300-1600 között mozog. A Hivatal
Szervezeti és Működési Szabályzata részletesen, osztály-, illetve csoportszintű bontásban tartalmazza az egységeket jellemző feladatok felsorolását.
A Hivatal pénzügyi igazgatása az ASP gazdasági szakrendszeren belül ellátja az
Önkormányzat, a Mosonmagyaróvári Önkormányzati Rendészet, Mosonmagyaróvár
Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás, a Mosonmagyaróvári
Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás, a Mosonmagyaróvár Térségi Társulás,
a Német Nemzetiségi Önkormányzat és fenntartása alatt működő Mosonmagyaróvári
Móra Ferenc Általános Iskola, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat, a Szlovén Nemzetiségi Önkormányzat, a Horvát Nemzetiségi Önkormányzat, hét óvoda, a bölcsőde
a Hansági Múzeum valamint a Polgármesteri Hivatal gazdálkodási-, pénzügyi-,
könyvvezetési-, beszámolási és adatszolgáltatási feladatait. A feladatellátással kapcsolatos kötelezettségeket, feladatokat együttműködési megállapodások rögzítik.
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2.6. Intézményi átszervezések
Az Önkormányzat összevont költségvetésének alakulását 2013-tól alapvetően befolyásolta a közoktatási intézmények fenntartásának-, működtetésének állam által történő átvétele.
Önkormányzati döntés alapján 2015 júliusától önálló költségvetési szervként került
felállításra a Mosonmagyaróvári Önkormányzati Rendészet.
2017. szeptember 1-jétől az
Intézményi Működtető és Gazdálkodási Szervezet (IMGSZ)
önálló költségvetési szervként
látja el a gyermekétkeztetés, az
intézmények karbantartási feladatait, a Dunaszigeti tábor
működtetését. Az óvodák, a
Hansági Múzeum, az Egyesített Bölcsődék Intézménye és a
Huszár Gál Városi Könyvtár
gazdálkodási jogkörét ettől az
időponttól a Mosonmagyaróvári
Polgármesteri Hivatal látja el.
2017. szeptember 1-jével a
Mosonmagyaróvári Móra Ferenc Általános Iskola a Mosonmagyaróvári Német Nemzetiségi Önkormányzat fenntartása alá került. Az Önkormányzat költségvetésében a Móra
Ferenc Általános Iskola fenntartóváltása – Mosonmagyaróvári Német Nemzetiségi Önkormányzathoz való kerülése –
nem jelentett végleges forrásbiztosítást, azonban a fenntartóváltással és az Intézmény
gazdálkodási jogkörének gyakorlásával viszont a Polgármesteri Hivatal feladat ellátása növekedett meg számottevően.
2019. január 1-jével a Huszár Gál Város Könyvtár átszervezésre került, ettől az időponttól a közfeladatot a Flesch Károly Közművelődési, Könyvtári, Kulturális és Városmarketing Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság látja el.
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3. KÖLTSÉGVETÉST ÉRINTŐ EGYÉB INTÉZKEDÉSEK, VAGYONGAZDÁLKODÁS
3.1. Bérfelzárkóztatási program
A Képviselő-testület döntései alapján 2017. évtől az Önkormányzat fenntartása alatt
működő költségvetési szervek vonatkozásában három éves bérfejlesztés indult meg,
melynek célja a munkaerőhiány csökkentése, a fluktuáció visszaszorítása, illetve
megfelelő szintű szakember gárda biztosítása.
Bérintézkedés helyi döntéssel

2017 év

2018 év

2019 év

45 000 Ft

50 000 Ft

54 000 Ft

köztisztviselői I. besorolás minimum bérszint

235 000 Ft

253 800 Ft

köztisztviselők II. besorolás minimum bérszint

215 000 Ft

232 200 Ft

központi döntéssel nem érintett dolgozók bérszínvonal emelésének mértéke

8-10%

8%

köztisztviselői illetményalap változás

Három év viszonylatában a központi és a helyi intézkedések révén az Önkormányzat
és irányítása alatt lévő intézmények személyi juttatásainak kiadási előirányzata 2016.
évi előirányzathoz képest több mint 405 millió Ft-tal (36%) növekedtek.

3.2. Egyéb a költségvetést érintő szociális intézkedések
2017. évtől - a költségvetésről szóló önkormányzati rendelet alapján - a Képviselőtestület a mosonmagyaróvári lakcímmel rendelkező bölcsődés gyermekek részére
ingyenes étkeztetést biztosít. Az Intézmény így kieső bevételét az Önkormányzat
finanszírozta. Ez a támogatás 2017-ben 53 fő ellátott esetén 5.365 ezer Ft-ot jelentett.
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A Képviselő-testület 2018-ban tovább bővítette a szociális támogatások körét, és az
óvodai ellátást igénybe vevő, mosonmagyaróvári lakcímmel rendelkező gyermekek
számára is ingyenessé tette az étkezést. Az óvodai étkeztetéshez kapcsolódóan az
IMGSZ részére bruttó 18.616 ezer Ft. forrást biztosított az Önkormányzat a kieső
bevételek pótlására.
A Mosonmagyaróvár Térségi Társulás által fenntartott Kistérségi Egyesített Szociális
Intézmény gondozottjai közül a 90. életévüket betöltöttek részére biztosított házi segítségnyújtás és jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátását igénybe vevők személyi térítési díját megtéríti az Önkormányzat az intézmény számára.
3.3. Vagyonváltozást befolyásoló jelentősebb tényezők
A vagyonállomány alakulását jelentősen befolyásolta a köznevelési intézmények
fenntartói és működtetési jogának állam által történő átvétele, valamint a működtetést
szolgáló vagyon vagyonkezelésbe történő átadása.
A Mosonmagyaróvári Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás keretében a mosonmagyaróvári szennyvíztisztító telep intenzifikálása során létrehozott vagyon törvény alapján ingyenesen átadásra került a tulajdonos önkormányzatok részére.

2018. év végéig megtörtént az önkormányzat tulajdonában lévő, de az egyes sportszervezetek működtetésében található ingatlanok tekintetében a TAO-s támogatásokból megvalósult fejlesztések átvétele, valamint nyilvántartásban történő aktiválása
mintegy 307 millió forint értékben, melyből a MITE esetében 49.015.653,- Ft, míg az
MTE esetében 257.947.906,- Ft összegű fejlesztés került át az Önkormányzat tulajdonába.
Az Önkormányzat a 2019. február 20-án kelt vagyonátadási megállapodás értelmében megszerezte a Mosonmagyaróvár belterület 650/3 hrsz. alatti, természetben a
Gorkij u. 1. szám alatt található ingatlanon létesített multifunkcionális sportcsarnok,
az UFM Aréna tulajdonjogát, amelynek értelmében 2.060.704.422, - Ft értékű ingatlanvagyon került át Mosonmagyaróvár Város Önkormányzatához.
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4. AZ ÖNKORMÁNYZAT SZEREPVÁLLALÁSA A GAZDASÁGI KÖRNYEZET
FEJLESZTÉSÉBEN
Forrásfelhasználás a 2014-2019. évi fejlesztési tervek megvalósításához a főbb fejlesztési célokra, legjelentősebb projektekre lebontva
2014. év

2015. év

2016. év

2017. év

2018. év

2019. év

Közlekedésfejlesztés
(út, gyalogátkelőhely,
járda építése felújítása,
hidak felújítása)

300 651

377 698

500 321

355 555

474 392

1 310 089

Intézmények felújítása

133 322

238 941

194 454

141 360

194 395

573 641

139 137

122 540

523 971

50 233

117 245

77 997

75 797

82 646

91 552

61 660

124 230

234 224

9 329

9 992

21 494

34 235

77 086

71 355

924 655

790 840

335 704

556 172

992 346

2 112 804

Évek

Sportcélú ingatlanok
létesítésére fejlesztésére adott önrész/visszatérített támogatás
lakóház felújítások/védett épületek felújítása
zöldterületek/játszóterek
projektek, kapcsolódó
önrészek és egyéb fejlesztések, eszközbeszerzések

(terv adat)

Összesen 1 582 891 1 622 657 1 667 496 1 199 215 1 979 694 4 380 110

A védett épületek pályázat keretében felújított Holzhammer-ház (2016)
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Évek

2014. év

Fejl. értéke

Projekt

(ezer Ft)

intézmények energetikai fejlesztését támogató
KEOP pályázatok (8 db pályázat, 8 különböző intézmény)
Nemzetközi turizmust fejlesztő és munkahely teremtő pályázatok (HUSK és Lajta-Leitha)
Kulturális pályázatok (Öveges projekt, Hansági Múzeum pályázatai)
Sportcsarnok építéséhez átadott önrész
AGÓRA – Flesch központ fejlesztési pályázat

2015. év

2017. év

2018. év

2019. év
(terv!)

183 160
135 888
19 137
551 737

Nemzetközi turizmust fejlesztő és munkahely teremtő pályázatok
intézmény energetikai fejlesztését támogató
KEOP pályázat
Sportcsarnok építéséhez átadott önrész
Lurkóvár Óvoda bővítése (BM-s pályázat)

2016. év

493 826

91 323
37 250
56 307
48 344

Sportcsarnok építéséhez átadott önrész

318 193

TOP pályázatokhoz kapcsolódó pénzügyi teljesítés (Mowinpark fejlesztése, volt Kaiser telephely rehabilitációjának megkezdése, foglalkoztatási paktum)
MLSZ műfüves pálya létesítése
TOP pályázatokhoz kapcsolódó pénzügyi teljesítés (legtöbb
pénzügyi teljesítés a következő pályázatokhoz kapcsolódott:
új bölcsőde létesítése, Mosoni kerékpárút kialakítása, Központi Konyha felújítása, Hivatal energetikai fejlesztése)
Manninger sportpálya kialakítása (hazai pályázat)
2019. évben TOP pályázatok vonatkozásában tervezett kiadások (jelentősebb folyamatban lévő pályázatok: MoWinpark fejlesztése, volt Kaiser telep rehabilitációja, Mofém kultúrház felújítása, Mosoni kerékpárút kialakítása, Bike and
Boat projekt, Könyvtár energetikai korszerűsítése, óvodai
intézményeken napelemes rendszer kialakítása)
Hazai pályázatok (Munkásszálló pályázat, Jedlik Ányos program – elektromos töltőállomások létesítése, Kubinyi féle pályázat)
CLLD pályázatok (ebből eredeti előirányzat: Lajta sétány
kialakítása valamint Könyvtár funkcióbővítése. További CLLD
pályázatok testületi döntés alapján: „VirágzÓvár” -, „Szent
István napok 2019-2020”-, „Pro Urbe” című pályázatok
ÖSSZESEN:

135 018
5 765
563 913

28 740

1 570 571

282 852

94 500

2 218 567
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5. KÖZLEKEDÉS- ÉS KÖZMŰFEJLESZTÉS
5.1. Lakóutak építése vonatkozásában megvalósításra került
2014 Az útalap pályázat keretében 2014 őszi kivitelezéssel megvalósult a Boldogasszony utca, Gyümölcsös utca útépítés, Károly utca 69. A-B és 71. C-D előtti járdaépítés. 2015 tavaszán kiépítésre került: Viola utca, Hóvirág utca, Pázsit utca és az Új
utca I. szakasz. A megvalósult utcák forgalomba helyezési eljárásuk részben lezáródott, részben folyamatban van. A 0333/1 helyrajzi számú utca kivitelezésére 2015
őszén kerül sor.
2015 A 2014. évi útalap pályázat keretében II. ütemben megvalósuló utcák 2015.
évben megtervezésre, engedélyezésre kerültek: Sőtér Ágost tér, Háncs utca, Fészek
utca, Dohy János utca (Kishíd utca és Nefelejcs utca közötti szakasza) Inda utca,
Tövis utca. Az Új utca II-III. szakasszal együtt a fentebb felsorolt utcák kivitelezése
közbeszerzési eljárást követően, 2015. év őszén indulhat.
2016 A 2015. évi útalap pályázat keretében megkezdődött az Enge János utca, Eötvös Lóránd utca, Fazekas Mihály utca (Tallós-Prohászka I. utca – Elza utca közötti
szakasz), Elza utca, Tiszavirág utca, Hajnalka utca, Károly utca járdaszakasz, Klapka György utca, Könyves Kálmán utca, Ruff Andor tér, Lajtaszer (Gorkij utca és Szekeres Richárd utca közötti szakasz), Mély utca, Paál László utca, Vadvirág utca tervezése.
2017 Megtörtént az Eötvös Lóránd utca, Fazekas Mihály utca (Tallós-Prohászka I.
utca – Elza utca közötti szakasz), Elza utca, Tiszavirág utca, Könyves Kálmán utca,
Ruff Andor tér, Lajtaszer utca (Gorkij utca és Szekeres Richárd utca közötti szakasz)
és a Paál László utca útépítési munkái.
2018 Az útalap pályázatban nyertes utcák: Borsika utca – Káposztáskert utca valamint a Táncsics Mihály utca zsákutcai szakasza. Ezek terveztetése megkezdődött.
2019 Megvalósult a Flesch Károly utca melletti parkolóépítés, Szegfű utca útépítés,
Honvéd utca teljes körű felújítása, Erzsébet királyné utca hiányzó szakasz, Zsigmond
király utca, Götz Irén utca hiányzó szakasz útépítés, Fekete István utca útépítés,
Gyöngyvirág utca útépítés, Kumpf Antal utca útépítés és közvilágítás létesítés, Veres
Péter utca, Ibolya utca, Csermelyciprus utca, Platán sor.
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5.2.

Az úthálózat fejlesztési program előkészítése és tervezések

Meglévő aszfaltozott gyűjtő és lakóterületi utak rekonstrukciója marás-aszfaltozásos
technológiával:
2015 Új burkolt közutak felújítása keretében marás-aszfaltozásos technológiával
2015 tavaszán megújult az Árpád utca folytatása, a Szent Imre utca. 2015 nyarán
került kivitelezésre a Gulyás Lajos utca, Dr. Gyárfás utca, Flesch Károly utca (Erkel
utca és garázssor közötti szakasza), Városkapu tér (Kis posta előtti útszakasz) Zurányi utca, Petőfi Sándor utca (Aranyossziget utca és Szent István király út közötti szakasza), Kender utca. 2015 őszén kerül kivitelezésre a Terv utca (Szekeres Richárd
utcától a Mofém gyárig tartó szakasza).
2016 Tavasszal marásos-aszfaltozásos technológiával felújításra került a Szekeres
Richárd utca Hubertusz utca és Terv utca közötti szakasza, a Családsor Árpád utca
és Szent István király út közötti szakasza, valamint a Károly utca Erkel Ferenc utca
és Móra Ferenc utca közötti szakasza.
2017 Az év egyik kiemelt beruházása volt a
Gyári út rekonstrukciója, melynek során
csapadékvíz-hálózat rekonstrukcióját követően az út 932 m hosszban újult meg, 67 db
parkoló létesült.
Marás-aszfaltozásos technológiával felújítása
kerül a Szabadság utca, az Aranyossziget
utca (Magtár utca – Partos utca közötti szakasz), a Partos utca (Aranyossziget utca –
Vágóhíd utca közötti szakasz) és a Mosonyi
Mihály utca (Szent István király út – Aranyossziget utca közötti szakasz) burkolatának felmarása és újra aszfaltozása.
2018 Marás-aszfaltozásos technológiával felújítása kerültek az alább felsorolt útszakaszok:
Malomszer (Károly utca - 1401 sz. út /Cserháti Sándor utca közötti szakasz), Radnóti
utca 2 szakasza (Hajós utca – játszótér és garázssor előtti szakasz), Tó utca (Malom
u.-Vágóhíd utca közötti szakasz), Lucsony utca, Flesch Károly utca 2 szakasza (Pártok háza melletti szakasz és kikötés a garázssor felé)
Kölcsey Ferenc utca, Gorkij utca (Malom-ági Lajta híd - Terv utca közötti szakasz),
Liszt Ferenc utca 2 szakasza (Kossuth Lajos utca - Bauer R. u. között és Bauer R.
utca - Fertősor között), Károly utca (Móra utca -Gulyás Lajos utca/Malom-ági Lajta
híd közötti szakasz), Móra F. ltp. I. számú posta mögötti utak (Posta mellett és mögötti szakaszok), Széchenyi lakótelepen 3 útszakasz, Zichy Mihály utca, Tulipán utca.
2019 Fatelep utca, Szily Pál utca, Bauer Rudolf utca (Liszt Ferenc utca – Kossuth
Lajos út (86.sz.főút) közötti szakasz), Bauer Rudolf utca (Kossuth Lajos út (86. sz.
főút) – Ostermayer Károly utca közötti szakasz), Mosonyi Mihály utca (Károly utca –
Aranyossziget utca közötti szakasz), Károly utca (Dr. Timaffy László utca – Erkel utca közötti szakasz), Károly utca (Gulyás Lajos utca – Malomszer utca közötti szakasz), Kálnoki út (Várallyai György utcáról nyíló zsákutcai szakasz)
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5.3. Járdafelújítás
2015 Burkolt járdák felújítása keretében megújult Mosonban a Szent István király út
melletti járda a Piactól a Postáig tartó szakasza, valamint a Városkapu téren az emlékművet körül-ölelő park melletti illetve a Posta felőli zöldfelület körüli járda.
2016 Burkolt járdák felújítása keretében megújult az Erkel Ferenc utcában a Flesch
Károly Kulturális Központ előtti járda, mely térkő burkolatot kapott. 2016. őszén tervezett a Szent István király út melletti járda felújítása a Petőfi Sándor utca és Vilmosrév utca közötti szakasza, valamint a Gyász téri gyalogjárda a tér és a Fekete István
Általános Iskola közötti szakaszának felújítása.
2018 Burkolt járdák felújítása során új burkolatot kap az ősz folyamán a Fő utca járda a Városház utca – Honvéd utca közötti szakasza és a Városháza – Ady Endre
utca közötti szakasza valamint a Gyári út páratlan oldali járdája és az Aranyossziget
utca - Micimackó bölcsőde előtti járdaszakasz.
2019 Gyári út páros oldali járda, Fő utca 30. szám előtti járda (Járási Bíróság melletti
térköves járdaszakasztól a Győri kapu utcáig tartó szakasz), Fő utca (Malom - Grábner Emil utca közötti szakasz), Fő utca (Győri kapu utca – Magyar utca közötti,
Evangélikus templom melletti járda szakasz), Szent István király út (Zsák utca – Kápolna tér közötti szakasz), Szent István király út (páratlan oldal 169. sz. kerékpárút
slussztól – 195. sz. közötti szakasz), Szent István király út (páratlan oldal 195. sz. –
Kühne Ede tér körforgalom – Nábob étterem közötti szakasz).
5.4. Kiserdő úti Lajta patak feletti Kis-híd második sávval történő bővítése
A megnövekedett forgalom kiszolgálása érdekében létesülő, Kiserdő utca végén
a Lajta patak feletti közúti híd második forgalmi sávval történő bővítés kiviteli tervének újra-engedélyeztetésére 2018 évben sor került, a kivitelezés 2019. augusztus
végén indult, és várhatóan 2020 augusztus végére fejeződik be.
5.5. Kerékpárút hálózat bővítése
Mosoni kerékpárút kialakítása, az országos közút mentén
(TOP-3.1.1-15-GM1-2016-00003)
A projekt egyik fontos célja a Budapest-Bécs vonalon található vasútállomás, illetőleg a mosoni városrészen található Futura Természettudományos
Élményközpont bevonása a kerékpáros forgalomba. A hivatásforgalmon kívül turisztikai célú kerékpáros forgalomnövekedést is várunk a létesítménytől. A már elkészült három szakasz a következő: 1.) Soproni utca (Úttörő u – József Attila u
közötti szakasz) 2.) Szent István király út (Soproni
u – Magtár u. közötti szakasz) 3.) Szent István király út (Mosonyi u – Bakó u közötti szakasz)
Az úgynevezett „harmadik ütem” 2019 szeptemberére készült el, a hálózatiságot
szem előtt tartva a hiányzó szakaszok felfestése, kitáblázása történt meg a városrészben. A projekttel várhatóan 2020. első félévében tudunk elszámolni.
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5.6. Fő utca program
Az 1., 86., és 150. számú utak felújítása a NIF megrendelése alapján állami beruházásban megtörtént.
5.7. Magyaróvár belváros utcarekonstrukció

Belváros – Városház utca, Fecske, Kereszt, Tímár, Sörház utcák rekonstrukciója.
Honvéd utca felújítása. Az utcák egységes térkőburkolatot kaptak, díszvilágítás létesült.
5.8. Parkolók kialakítása
Az elmúlt időszakban a megnövekedett számú gépjárművek elhelyezése egyre
sürgetőbb, hatékony megoldások igényét veti fel. Az 1970-es, 1980-as években az
1000 főre jutó gépjárművek száma 100 db körül mozgott, ez napjainkra közelíti a 400
darabot. A városközponti, paneles épületek környezetében megvalósított parkolók
számának növelése érdekében a meglévő felületeken új parkolók kialakítására vonatkozó tervezések indultak meg: Flesch Károly utca melletti parkolóépítés, zöldfelület kialakítás, Móra 1. és 3. „tükör” parkolóépítés, Károly utca 52-66. szám mögötti
területen parkolók, rekreációs tér tervezése, ennek kivitelezése 2020-ban tud megvalósulni.

Parkolók kialakítása a Károly u. 52-66. mögötti területen
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5.9. Kijelölt gyalogos átkelőhelyek létesítése
A gyalogos közlekedés biztonságosabbá tételéhez járult hozzá az Erkel Ferenc utcába a Flesch Károly Kulturális Központ előtti és az Aranyossziget utcában az Enge
János utcai csomópontnál, valamint a Gorkij utcában a Lajtaszer utcai csomópontnál
gyalogos átkelőhelyek kialakítása.
5.10. Belvárosi zóna behajtási rendszerének átalakítása

2016-ban Magyaróvár belváros Magyar utca, Linhardt utca beléptető rendszer 3 db
süllyedő oszlop és forgalomszabályozó tartozékainak kivitelezése és térfigyelő kamera rendszerének kiépítése.
5.11. Közvilágítás
Megkezdődött a közvilágítási hálózat fejlesztésének, rekonstrukciójának előkészítése
is. Több olyan terület van, ahol a hálózati elemek – kábelek, trafók, lámpaoszlopok elhasználódtak, azok felújítása, cseréje indokolt. Első ütemben a Móra lakótelep és a
Manninger lakótelep felülvizsgálata történt meg. A Móra lakótelepen a lámpaoszlopok és világító testek teljes körű cseréjét irányoztuk elő, illetőleg bizonyos területeken, korábbi kábelszakadások miatt a földkábelt is cserélni kell. A tervezet szerint ez
60 db lámpaoszlopot érint.
A régebbi építésű Manninger lakótelepen a felülvizsgálat eredménye azt mutatta,
hogy a földkábelek cseréje, illetve kibővítése is szükséges a lámpaoszlopok és világító testek cseréje mellett. A tervezet szerint ez 40 db lámpaoszlopot érint.
Több kisebb útszakaszon a hiányzó közvilágítás megépítése, illetve a meglévő kibővítésére az engedélyezési és kiviteli tervek elkészültek, az engedélyezés megtörtént.
Ilyen útszakaszok: 86-os számú főút bevezető szakaszán, a lakott terület kezdete
táblától a Kossuth Lajos utcáig, Hubertusz utca 103 m-es szakasza (kivitelezés már
folyamatban van), Horgász utca 55 m-es szakasza, Óvoda köz, Aranyossziget utcai
szakasz, Fazekas Mihály utcában a Tallós Prohászka utcától az Elza utcáig, 110 mes szakasz. A kivitelezési munkák vonatkozásában beszerzési eljárásokat kell lefolytatni.
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6. INTÉZMÉNYFELÚJÍTÁSOK
6.1. A Városháza főépületének felújítása
Az irodák és folyosók felújítása, lépcsők és
lépcsőház teljes felújítása, vizesblokkok teljes
körű felújítása, belső ajtók felújítása, festése
megtörtént. Az épület összes külső nyílászárójának felújítása, cseréjére, 50,00 kWp teljesítményű napelemes HMKE kiserőmű kiépítésére, 4 db 80kW teljesítményű kondenzációs kazán beépítésére, régi lámpatestek új
energiatakarékos LED-es fényforrással ellátott lámpatestekre történő cseréjére, födémszigetelésre került sor. A főépület teljes tetőcseréje, kémények felújítása, udvari
homlokzat teljes körű felújítása, utcai
homlokzat javítása, festése is elkészült. Az Igazgatási Osztály irodáiban
a falvizesedés megszűnt, új burkolat
elhelyezése és a helyiségek festése
is befejeződött, új villamos bekötés
kiépítése, a tervezett hűtési rendszer
alapcsöveinek elhelyezése megvalósult.
6.2. Intézmények
Az intézmények felújítására 2015. évben 160,15 m Ft-ot, 2016. évben 109,5 m Ft-ot,
majd egy átfogó terv keretében a 2017-2019 közötti időszakban évi 100-100 m Ft-ot
költött az Önkormányzat. Ezen felül minden évben külön forrást biztosított az intézmények megfelelő karbantartására és tisztasági festéseire. Törekedve a teljességre
az alábbiak szerint:
6.2.1. Az iskolák 2016-os átadásáig megtörtént felújítások
A Bolyai Iskola Régi Vámház téri épületében a földszinten kialakított fogászati szűrőhely vagyonvédelmi rendszerének felújítása és bővítése, a Szent István király úti főépületében 2 db emeleti gyermekmosdó teljes körű és 1 db tanári mosdó részleges
felújítása, utólagos vízszigetelés, belső udvar felújítása térkövezéssel, kerítés felújítása és cseréje, murvázott járda kialakítása.
A Mosonyi Mihály Zenei Alapfokú Művészeti Iskola mosoni épületében 5 db nyílászáró csere valósult meg.
A Móra Ferenc Általános Iskola 1 db fiú mosdó és 1 db tanári mosdó teljes körű felújítása, tornatermi 1 db fiú öltöző+mosdó és 1 db leány öltöző+mosdó helyiség felújítása, hátsó bejárat és belső udvar térkövezése, esztétikus zöldfelület kialakítása.
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6.2.2. A Mosonmagyaróvár Egyesített Bölcsődék Intézményeiben végzett
felújítások
Gólyahír Bölcsőde kerítés teljes cseréje, dolgozói öltöző és vizesblokk teljeskörű felújítása.
Napsugár Bölcsőde új radiátorok és termosztatikus szelepek cseréje, vizesedés
megszűntetése injektálással, 2 épületrész lapos tető tetőszigetelésének felújítása,
napernyők cseréje. Kerítésrész cseréje, parkolók és babakocsitároló kialakítása.
Micimackó Bölcsőde használati melegvíz-rendszer korszerűsítése.
6.3. Az óvodákban történt beruházások, felújítások
Lurkóvár Óvoda vízszigetelés, tetőhéjazat és bádogos szerkezet felújítás,
padlásfödém szigetelés, külső nyílászáró csere, lábazat helyreállítási
munkák. Épület bővítése, új radiátorok és korszerű szabályozható termosztatikus szelepek, LED világítótestek
és korszerű villamos szerelvények
felszerelése, 3 db gyermek vizesblokk
teljes körű felújítása, dolgozói konyha
kialakítása.
Vackor Óvoda 2 db gyermekmosdó teljes körű felújítása, LED világítótestek és korszerű villamos szerelvények felszerelése, csoportszobákba új beépített szekrények,
az összes gyermek öltözőszekrény cseréje, valamint 3 db klíma beépítése.
Őzikés Óvoda 2 db felnőtt mosdó felújítása, tetőfelújítás, új villámvédelmi rendszer
kiépítése, LED világítótestek és korszerű villamos szerelvények felszerelése, villamos fogadószekrény felújítása, mosdó és mosóhelyiség teljes körű felújítása, a folyosók és bejáratok teljes körű felújítása, használati melegvíz-rendszer korszerűsítése.
Bóbita Óvoda kazánház korszerűsítés kondenzációs gázkazán és új használati melegvíz tároló beépítése, LED világítótestek és korszerű villamos szerelvények felszerelése, új étellift beszerelése, az előtér és folyosó burkolatcseréje, 2 db klíma beépítése.
Kékcinke Óvoda LED világítótestek és korszerű villamos szerelvények felszerelése,
villamos fogadószekrény felújítása, új étellift beépítése, 2 csoportszoba padló és falburkolat cseréje, kerítés felújítása, 2 db klíma beépítése.
Kékcinke tagóvoda új radiátorok és termosztatikus szelepek cseréje, LED világítótestek és korszerű villamos szerelvények felszerelése, villamos fogadószekrény felújítása, két csoportszoba padlóburkolat cseréje, mindhárom csoportszoba falburkolat
cseréje, beépített szekrények felújítása, alagsorban új gyermekmosdó és mosóhelyiség kialakítása, udvari térköves járda kiépítése.
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Majoroki Óvoda 40 m2 alapterületű épületrész került hozzáépítésre mely tartalmaz 20 m2-es fejlesztőszobát, WC blokkot és kazánhelyiséget, tetőfelújítást, új
villámvédelmi rendszer kiépítését, önálló
gázfűtés kialakítása új radiátorok és korszerű szabályozható termosztatikus szelepek, LED világítótestek és korszerű villamos szerelvények felszerelése, villamos
fogadószekrény felújítás, épület hőszigetelés és színezés, gázhálózat bővítés és gázüzemű indirekt meleg víz ellátó rendszer, kerítés felújítása, folyosó teljes körű felújítása és a gyermek öltözőszekrények
cseréje.
Ostermayer Óvoda főzőkonyhában légfűtő hőellátásának átalakítása, szervizút kialakítása, belső udvari déli fekvésű csoportszobáira külső árnyékolók felszerelése, új
étellift beépítése, belső vizesedés megszűntetése, irodák és öltözők átalakítása.
6.4. Egyéb intézmények
A Mosonvármegyei Múzeum épületén homlokzati rekonstrukció történt,
aktív (szondás) vízszigetelés, külső
nyílászáró csere, fém fedésű tetőhéjazat részleges felújítása, új kondenzációs kazán beépítése, új termosztatikus szeleppel ellátott fűtőtestek
elhelyezése. 2 db mosdó felújítása,
biztonsági kamerarendszer kiépítése,
kerítés felújítása, új belső parkoló
kialakítása.
A Cselley-ház udvari bejárat lépcsőpihenőjének felújítás burkolása, új
kondenzációs kazán beépítése, radiátorok cseréje, mosdók felújítása, biztonsági kamerarendszer kiépítése.
Gyermekek Átmeneti Otthona villamos biztonságtechnikai felülvizsgálat, víztakarékos
eszközök beszerzése.
Az Önkormányzati Rendészet Kápolna téri irodája villanyszerelési és festési munkák,
előlépcső burkolat javítási munkák, kazáncsere.
Mosoni Rendőrőrs meglévő fali gázkazán cseréje.
Gyermekorvosi Rendelő és Védőnői Szolgálat (Szent István király út 22.) 20 db nyílászáró cseréje, 2 db akadálymentes vizesblokk kialakítása.
Központi Konyha átalakítása és teljes felújítása, étterem rész felújítása, új terasz és
belépő építése, az épületrész teljes tető és homlokzati hőszigetelése, villámvédelem
felújítása, valamint a kazánház teljes átalakítása.
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Orvosi Rendelő és Orvosi Ügyelet (Mosonyi M. u. 37.) bejárati front teljes átalakítása,
akadálymentesítése, női-férfi vizesblokk felújítása és 1 db akadálymentes vizesblokk
kialakítása, teljes nyílászáró csere, fűtéskorszerűsítés.
Pálffy-villa teljes körű átalakítása
és felújítása, mellyel egy helyi értéket megtartó Civil ház jött létre.
Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata 2017 nyarán kezdte el
— Kitley Tibor főépítész tervei
alapján — az épület teljes egészében saját forrásból, kizárólag helyi
vállalkozók bevonásával történő
felújítását, melyet a Szabó és Társa Belsőépítészeti Kft. végzett el.
Az épület rekonstrukciójával épített
örökséget mentett meg a város.

Dunaszigeti Gyermektábor Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata 2016-ban
kezdte meg a Dunaszigeti Gyermektábor felújítását. Az Önkormányzat célja az volt,
hogy a korszerűsített létesítmény hosszú távon önfenntartó legyen. A közel 97 M Ftos beruházásnak köszönhetően az idei
évre valamennyi épület szigetelést kapott, nyílászáróit és a tetőzetet cserélték,
a faházakat téliesítették. A tanári épületben 3 db négyágyas szoba és 2 fürdőszoba, konyha került kialakításra. A gyerekeket tízszemélyes emeletes ágyas,
fürdő-WC-vel ellátott házak várják. A
nagy épületben apartmanok találhatók,
melyek családok fogadására alkalmasak. Rossz idő esetére a programokhoz
100 m2-es közösségi ház áll rendelkezésre. Az elhanyagolt zöldfelületeket parkosították, a kivágott fák pótlására 70 db
facsemetét ültettek. A gondosan
kiépített parkban szalonnasütő és
szabadtéri játékok biztosítják a
lehetőséget a kikapcsolódásra. A
zárt területen belül a Duna-ágat
kikotorták, feltöltötték, így biztonságos saját fürdőhely is várja a
táborlakókat. Az üzemeltető az
Intézmény Működtető Gazdálkodási Szervezet. Turnusokban —
étkezéssel együtt — közel 100 fő
ellátását tudják vállani.
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7. KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS
A város településrendezési tervei tartalmazzák a várost északról elkerülő körgyűrű
nyomvonalát. Ennek alapvető célja a még mindig jelentős tranzitforgalom kivezetése
a városból, a keleti szakaszon a szigetközi utak forgalmának összegyűjtése, a fejlesztési területek feltárása.
Tehermentesítő út tervezése
A tehermentesítő út kivitelezése a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. beruházásában valósul meg az alábbi szakaszokon:
 Az M1 autópálya csomópont építése a 8505 számú útnál (Mosonszolnoki
út)A Kenyérgyári úti vasúti felüljáró létesítése, majd az ún. K1-es út kiépítése a 86-os számú felé, a déli iparterületen (MILÜP Ipari park/keresztül)
 A tehermentesítő út északi részén, az Alkotmány utca meghosszabbításának terveztetése a 8505 számú útig (Mosonszolnoki út)
A rajzon jelölt további útszakaszok valamint a csatlakozó víziközmű hálózat Önkormányzati beruházásban valósul meg, melynek tervei készen vannak.
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8. MUNKAERŐMEGTARTÓ INGATLANFEJLESZTÉSEK
8.1. Munkásszálló férőhelybővítés
A Városüzemeltető Kft. tulajdonában álló, nehezen hasznosítható, rossz állapotú volt
orosz laktanya épületében a Movinnov Kft. elindított egy fejlesztést abból a célból,
hogy piaci alapon, de tisztességes körülményeket biztosítva munkásszálló kerüljön
kialakításra. Jelenleg 120 fő elhelyezésére van lehetőség az épületben. A következő
lépésben az épület másik szárnyában 100 fő befogadására alkalmas minigarzon jellegű lakrészek kialakítása történik, amellyel a jelenleginél komfortosabb körülmények
alakulnak ki. A bővítés apartmanos elhelyezés mellett két szobánként tartalmaz fürdőt , wc-t és konyhát.
A munkásszálló bővítésére pályázati támogatást nyert Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata, a kivitelező kiválasztása folyamatban van.
8.2. Bérlakás program
A bérlakás program folytatására a fenti okokból következően szintén égető szükség
van a városban. A Gazdasági Program kiemelt célként fogalmazta meg a szakemberlakás hiány enyhítését. Az Önkormányzat döntésének értelmében több, korábban
szociálisan hasznosított lakás került átsorolásra - felújítása után - a szakemberlakások közé, enyhítve a hiányt.
Az önkormányzat döntésének értelmében a Pozsonyi u. 89. számú tömb szociális
bérlakásból szakemberlakássá került átsorolásra. A tömb felújítása 2016. január 1jére elkészült. Az épületben 14 darab szakemberlakás került kialakításra, melyek kiutalásra kerültek. A Pozsonyi utca 87. szám alatti tömb felújításáról szintén döntött a
Képviselő-testület, a felújítást követően az épület szintén szakemberek elhelyezésére szolgál majd. Összességében a lakásgazdálkodásra a 2014-2019 közötti időszakban jellemző volt, hogy a felújított bérlakások szakemberek részére lettek kiutalva. A
költségelvű-szociális bérlakások állománya a vizsgált időszakban az alábbiak szerint
alakult:
lakásállomány
2014
2015
2016
2017
2018
2019

526
525
521
514
500
500

szociális
bérlakás
448
419
412
401
383
383

költségelvű
bérlakás
78
106
109
113
117
117

A szakemberlakások száma 2018-ig minden tárgyévben emelkedést mutat, amely
összhangban van a gazdasági programban meghatározott célokkal.
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8.3. Magánlakás építésére alkalmas területek feltárása
Lakóterület kialakítása a Kiserdő út mentén
A Kiserdő mellett
magánbefektetők,
Mosonmagyaróvár
Város Önkormányzata és a Movinnov
Kft. rendelkezik befektetésre alkalmas
területekkel. Ennek
a több mint 5 ha
méretű területnek a
szabályozását
a
Képviselő-testület
elfogadta.
Az önkormányzati
és Movinnov tulajdonú területen társasház építésére és családi ház építésére alkalmas terület alakult ki. A közművek tervezése lezajlott, a kivitelezés megkezdődött. A
terület tulajdonosai erre vonatkozóan megállapodást kötöttek egymással, amiben
vállalták, hogy a költségeket közösen viselik. Az önkormányzat és a Movinnov Kft.
úgy döntött, hogy kihasználva az ingatlanpiaci boomot a társasházépítésre szánt telkeit licit útján értékesíti. Ez 2018 év végén megtörtént. A családi házas építésre alkalmas területek értékesítésére a villamos közművek kiépítése után kerülhet sor.
A Huszár Gál utca

A Huszár Gál utca beépítése jelenleg egyoldalú. A beépítetlen területen megy keresztül a megyei csatorna nyomvonala, itt korábban kiskerteket adott bérbe az önkormányzat. Ezeket a kiskerteket később a bérlők nagyobb része már nem gondozta.
Itt alakított ki az önkormányzat 15 db beépítésre szánt 900 nm nagyságú építési telket. A licit útján történő értékesítés első körében csak 5 telek talált vevőt, így még
idén újabb értékesítést szervezünk.
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9. UNIÓS FORRÁSOK A VÁROSFEJLESZTÉS SZOLGÁLATÁBAN
Az Önkormányzat nagyon fontos feladata az EU 2014-2020 közötti időszakában is a
rendelkezésre álló Európai Uniós források közül minél többet a városba hozni. Ezt
csak pályázatokkal, azon belül is csak jó pályázatokkal lehetséges elérni. Szükséges
a pályázatokhoz a saját forrás előteremtése, ezért az Önkormányzat költségvetési
rendeleteiben már jelentős pályázati önrészekkel számol. Kiemelkedően fontos feladat a pályázatok szakszerű előkészítése, végigkísérése, elszámolása.
Az Önkormányzat kezelésében az elmúlt időszakban a következő pályázatok szerepeltek - az Uniós programozási időszakot tekintve:
9.1. Határon átnyúló ökoturizmus és vízisport a Lajtán
Lajta-Leitha, L00107-ATHU
Az osztrák-magyar közös pályázatban az Önkormányzat volt a vezető partner. Magyar részről a Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület vett még részt a projektben,
két osztrák partner részvételével teljes a pályázók listája. A projekt fizikailag teljesen
megvalósult, a kifizetési kérelmek alapján finanszírozásra került a teljes projekt, sikeresen lezártuk.
9.2. Térfigyelő rendszer pályázata
Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata 2014. év végén támogatást nyert a Belügyminisztérium „közbiztonság növelését szolgáló fejlesztésre” térfigyelő rendszer
bővítésére. A rendszer kibővítése során fontos szempont a forgalom ellenőrzése, beés kilépő forgalom, valamint a csomópontok megfigyelése. A Polgárőrséggel és a
mosonmagyaróvári Rendőrkapitánysággal karöltve kerültek kijelölésre a pályázatban
meghatározott helyszínek. 8 helyszínre kerülnek ki térfigyelő kamerák, így a már
meglévő térfigyelő rendszer a következő helyszínekkel bővül: Vasútállomás, Szent
István király út - Szent István szobor, Szent István király út - Bartók iskola, Flesch K.
Művelődési Központ eleje, Flesch K. Művelődési Központ hátsó része, Magyar utcapark, Római Katolikus templomtér, Kossuth Lajos Gimnázium. A rendszer bővítése
nagyban segítheti a rendfenntartó szervek bűnüldözési és bűnmegelőzési tevékenységét, ezáltal hozzájárul a bűncselekmények számának csökkenéséhez, valamint a
lakosság magasabb fokú közbiztonság érzetéhez.
9.3. Haller János iskola energetikai korszerűsítése
KEOP-4.9.0/11-2012-0009
Az Önkormányzatnak a pályázati kiíráshoz igazodva lehetősége nyílt az intézmény épületeinek energetikai felújítására,
ezen belül a külső homlokzati hőszigetelésre, külső nyílászárók cseréjére és az épületgépészeti rendszer korszerűsítésére
(biomassza kazán, hő-visszanyerő szellőztetés, termoszelepek).
A projekt célja többek között a fűtési költség csökkentése, és
a hatékonyabb üzemeltetés feltételeinek megteremtése, valamint további energia megtakarítás elérése a nyílászárók
cseréjével, a külső hőszigeteléssel, hő visszanyerős szellőztetés kiépítésével, illetve az épületenergetikai rendszerek korszerűsítésével (faapríték tüzelésű kazán a fűtés, kondenzációs gázkazán a HMV
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előállítására, termosztatikus szelepek a helyiségenkénti szabályozhatóság érdekében). Az épület fenntartása jelentős energiafelhasználással járt, a mai energiaárak
tekintetében ez hatalmas feladatot rótt a város önkormányzatára. A kivitelezési munkák 2014. év II. felében le is zajlottak, így 2015. február 4-én ünnepélyes keretek között átadták az intézményt.
9.4. Műfüves pályázatok (MLSZ által történő kiírásra)
Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be az MLSZ kiírására
két kategóriában. Egyrészt a Báger-tónál egy kisméretű (20*40) műfüves pálya létesült a régi salakos pálya helyén. A másik pályázatunk segítségével a Fekete iskolánál egy kisméretű (12*24 m) műfüves pálya létesült. A beruházások a 2015-2016-os
kivitelezéssel készültek el.
9.5. Természettudományos laboratórium kialakítása a Kossuth Gimnáziumban - Öveges program
TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0033
A projektet 2014-ben kívántuk befejezni, a záró rendezvény megtartására augusztus
hónapban került sor. A projekt végeztével a könyvvizsgáló elvégezte a feladatát. A
projektben vállalt indikátorok a tanévben a módosított ütemtervnek megfelelően teljesültek. A zárás a záró kifizetési kérelem elhúzódása miatt a 2015. évre tolódott ki.
9.6. Óvodafejlesztés Mosonmagyaróvár Város Intézményeiben
TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0075
A projekt lezárult, a záró helyszíni ellenőrzésen hiba és hiányosság nélkül szerepeltünk. A projektet sikeresen zártuk, az elszámolásainkat elfogadták.
9.7. Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztése -2
ÁROP-1.A.5-2013-2013-0104
Az Önkormányzat sikeresen pályázott az ÁROP-1.A.5 pályázati kiírásra, a Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztésére. A projektben a szervezetfejlesztési intézkedéseken kívül a Hivatal egy új iktató program bevezetésével gazdagodott. Az iktató
rendszer bevezetése történt meg a félév során, a kezdeti hibák és hiányosságok kiküszöbölése folyamatos. A szervezetfejlesztést elősegítő tanulmányok, intézkedések
elkészültek, a projekt utolsó időközi kifizetési kérelmét benyújtottuk. A projektet 2015ben zártuk.
9.8. Hátrányos helyzetű csoportok esélyegyenlőségét támogató programok a Mosonmagyaróvári Járásban
ÁROP-1.A.3-2014-2014-0065
Az Önkormányzat sikeresen pályázott az ÁROP-1.A.3-2014 kiírásra, a felhívás célja
az egy járáshoz tartozó települések, helyi szereplők közötti területi együttműködések
kialakítása és megerősítése, a társadalmi felzárkóztatást elősegítő és a helyi esélyegyenlőségi programok végrehajtásához kapcsolódó - a járásszékhely települések
által ellátott - koordinációs tevékenység megvalósításával. A pályázat keretében
azon járásszékhely települések, amelyek rendelkeznek hatályos helyi esélyegyenlőségi programmal fenti célokhoz igényelhetnek támogatást 22 millió forint összegben,
100 %-os támogatási mértékkel. A projekt megvalósítása 2015-ben történt meg, ezután sikeresen lezártuk, elszámoltunk a felmerült költségekkel.
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9.9. AGÓRA - Multifunkcionális közösségi központ kialakítása, megújítása
a Flesch Károly Kulturális Központban
TIOP-1.2.1/A-12/1-2015
Az Európai Unió támogatásával, a
TÁMOP keretében pályázatot hirdettek
meg a „Multifunkcionális közösségi központok és területi közművelődési tanácsadó szolgálat infrastrukturális feltételeinek kialakítására”. A pályázati konstrukció átfogó célja a térségi vonzáskörzeti
szereppel bíró városok többfunkciós,
multifunkcionális művelődési központjainak a fejlesztése. Alapvető célja olyan
közművelődési intézményrendszer kialakítása, amely a közoktatási és közművelődési rendszerek összekapcsolása, az
egész életen át tartó tanulás feltételeinek javítása és infrastrukturális hátterének kialakítása, illetve fejlesztése révén lehetőséget teremt a jobb minőségű kulturális
szolgáltatások biztosítására.
A Flesch Károly Kulturális Központban egy multifunkcionális intézmény-felújítást hajtottunk végre: a művelődési ház teljeskörű felújítása mellett funkcióbővítést is megvalósítottunk. Az elnyert összeg 620 millió forint volt. A projektet a 2015. évben le kellett
zárni, az elszámolás 2016-ban sikerrel lezajlott.
9.10. Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása, Lurkóvár
óvodabővítés
A Mofém telepi Lurkóvár Óvoda két csoportszobával bővült, amely az eredetihez képest további 40 gyermek elhelyezését teszi lehetővé. A bővítés munkálatai 2015-16ban történtek, a projekt teljes bekerülési költsége 71.022.898 Ft, amelyből a támogatás 50%-ot tett ki. A megvalósítás és az elszámolás sikerrel megtörtént.
9.11. Járásszékhely múzeumok támogatása (2017)
A pályázat pozitív elbírálásban részesült 2017-ben, a pályázatban elnyert összeget
(2.004.000.-Ft-ot) az Önkormányzat tovább utalta a Hansági Múzeum részére. A projekt kezdő időpontja: 2017. július, befejezési határideje 2018. december 31. volt.
9.12. Mosonmagyaróvár és Sepsiszentgyörgy testvérvárosi találkozója a
Szent István napokon (Bethlen Gábor Alapítvány pályázata)
A projekt lebonyolítása 2016-ban sikeres volt, a testvérváros küldöttségét illető költségei kifizetésre kerültek. A beszámolót és a kapcsolódó elszámolást a BGA elfogadta.
9.13. Testvér-települési programok és együttműködések
Bethlen Gábor Alap pályázat: TTP-KP-1-2017/1-000175
A pályázat pozitív elbírálásban részesült, a támogatási szerződést megkötöttük. A
„Szent István napok” - rendezvénysorozat keretében a testvérvárosok delegációját
fogadtuk a 3 nap alatt. Az elszámolást 2017 szeptemberében benyújtottuk, amelyet a
támogató elfogadott.
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9.14. „D” típusú sportpark
BMSK-XII-322/0016/2016
2017 novemberében befejeződött az
Itató szabadstrandon egy ú.n. „D” típusú sportpark kivitelezése. A beruházásra 100 %-os finanszírozást, azaz
12.736.00, Ft+ÁFA összeget nyertünk
a Nemzeti Sportközpontoktól.

9.15. 1956-os pályázat
KKETTKK-CP-02
A projektből a Gyásztéren álló '56-os emlékhely felújítása történt meg. A pályázat
elszámolása 2017-ben történt meg.
9.16. Új bölcsőde létesítése Mosonmagyaróvár
TOP-1.4.1-15-GM1-2016-00006
Az Önkormányzat 2015. évben megvásárolta a Mosonmagyaróvár, Aranyossziget utca 27. szám (2158 hrsz.)
alatti ingatlant azzal a céllal, hogy
amennyiben pályázati lehetősége
lesz, a bölcsőde bővítése a szomszédos ingatlanon biztosítva legyen. Jelen projekt keretében ezt a 26 férőhelyes bölcsődét hoztunk létre, amely
egy 12 fős és egy 14 fős csoportszobából, hozzájuk kapcsolódó közös
gyermek-fürdőszobából és két átadóból áll. Az épület műszaki átadása
befejeződött, az eszközbeszerzésre vonatkozó közbeszerzési eljárás több alkalommal is sikertelen volt. Sikeres forduló után a projekt várhatóan 2020. március 30-ig
fejeződik be, a pénzügyi zárást ezt követően tudjuk elvégezni.
9.17. A mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal épületének energetikai
korszerűsítése
TOP-3.2.1-15-GM1-2016-00008
A polgármesteri hivatal fejlesztése az alábbi tevékenységekből áll: lapostető szigetelés, egyes részeken nyílászárócsere, napelemes rendszer kiépítése a hátsó épületszárny nyeregtetőjén, világítótestek cseréje. A projektet megvalósítottuk, a záró elszámolás elfogadása 2019. év végéig esedékes.
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9.18. A mosonmagyaróvári Huszár Gál Városi Könyvtár energetikai korszerűsítése
TOP-3.2.1-15-GM1-2016-00007
A könyvtár energetikai fejlesztése az alábbi tevékenységekből áll: homlokzati hőszigetelés, lapostető szigetelés, nyílászárócsere, napelemes rendszer kiépítése a lapostetőn, világítótestek cseréje. A pályázat nyert, a támogatási szerződést 2017-ben
megkötöttük. A projekt befejezése 2019. december 31-én várható.
9.19. Mosonmagyaróvári óvodák energetikai korszerűsítése
TOP-3.2.1-15-GM1-2016-00006
Az eredetileg „napelemes rendszer kiépítése a mosonmagyaróvári Kossuth Lajos
Gimnázium épületén” címmel benyújtott pályázat nyert, a támogatási szerződést
2017-ben megkötöttük. A pályázat benyújtása óta eltelt idő alatt a gimnázium a Tankerület vagyonkezelésébe került, így terveink szerint az elnyert támogatást a gimnázium tetején történő napelemes rendszer helyett három óvodára (Őzikés, Ostermayer, Lurkóvár) szétbontva kívánjuk felhasználni. A gimnáziumról az óvodákra történő
„átszerződéshez” a Támogató hozzájárult, engedélyezték a HMKE-rendszer másik
épületekre történő telepítését. A projekt befejezése 2019. november 29-én várható.
9.20. Jedlik Ányos projekt
GZR-T-Ö-2016-0032
Elektromos autók töltésére két helyen (Hivatal Bástya utcai parkolója
és a Futura előtti parkoló) alakítottunk ki elektromos parkolókat. A
projekt megvalósítási szakaszban
van, a parkolók fizikálisan kialakításra kerültek, 2019. év nyarán
mindkét helyszínen megtörtént az
elektromos töltőkutak felállítása.
9.21. Foglalkoztatási együttműködések Mosonmagyaróvár térségében
TOP-5.1.2-15-GM1-2016-00001
A foglalkoztatási paktum a helyi gazdaság- és foglalkoztatás fejlesztésében érdekelt
szervezetek partnerségi alapú együttműködése. Az előírt indikátorok alapján 252 főt
kell, bevonnunk a programba, 99 főt kell álláshoz segítenünk, akik közül 32 fő támogatás után hat hónappal még állással kell rendelkezzen. A Paktum szervezet tagjai
összesen 350 millió forintos támogatást nyertek, az alábbiak szerint részesülnek a
támogatásból:
 Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata
28.649.972 Ft
 Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal
25.751.952 Ft
 Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal
247.438.080 Ft
 Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft.
48.159.996 Ft
A Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a Győr-MosonSopron Megyei Önkormányzat stratégiai partnerként vesz részt az együttműködésben. A projekt indikátorait 2019. december 31-ig kell hozni.
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9.22. Bike and Boat HUSK projekt
SKHU/1601/1.1/014
A projektet a határon átnyúló SK-HU 2014-20 V-A programban a Szigetköz – FelsőDuna Mente Térségi Fejlesztési Tanács segítségével 25 település együttműködésében valósítjuk meg. A vezető partner a Pozsony Megyei Önkormányzat, Mosonmagyaróvár a magyar oldali települések gesztoraként szerepel a pályázatban. A projekt
magyar oldalon található fő beruházása a kajak-kenu kiemelők és az „úszóművek”
létesítése az Öreg Duna szigetközi ágrendszerében, illetőleg a Mosoni-Dunán. Ös-szesen 18 településen történik beruházás. A kivitelező ütemezetten végzi a munkáját, 2019. nyarán átadásra kerültek a létesítmények. Az eszközbeszerzés és a rendezvények lebonyolítása a 2019. év végéig kell, hogy megtörténjen.
9.23. Gulyás Lajos Kollégium konyhájának fejlesztése
TOP-1.1.3-15-GM1-2016-00004
A konyha kivitelezése és eszközbeszerzése az előírt határidőben
az elvárt minőségben befejeződött, az év végére az üzembe helyezés is megtörtént. A projekt
pénzügyi zárása a beszámoló készítésének időpontja után esedékes, de a záró helyszíni ellenőrzés
sikeresen megtörtént 2019. júliusában.

9.24. Mosoni kerékpárút kialakítása, az országos közút mentén
TOP-3.1.1-15-GM1-2016-00003
A projekt egyik fontos célja a Budapest-Bécs vonalon található vasútállomás, illetőleg a mosoni városrészen található Futura Természettudományos Élményközpont bevonása
a kerékpáros forgalomba. A hivatásforgalmon kívül turisztikai célú kerékpáros forgalom növekedést is várunk a létesítménytől. A már elkészült három szakasz a következő: 1.)
Soproni utca (Úttörő u – József Attila
u közötti szakasz) 2.) Szent István
király út (Soproni u – Magtár u. közötti szakasz) 3.) Szent István király út (Mosonyi u
– Bakó u közötti szakasz)
Az úgy nevezett „harmadik ütem” 2019 év végéig készül majd el, a hálózatiságot
szem előtt tartva a hiányzó szakaszok felfestése, kitáblázása történik meg a városrészben. A projekttel várhatóan 2020. első félévében tudunk elszámolni.
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9.25. Duna/Dunaj turisztikai projekt – Futura (INTERREG-V.A. - HUSK)
A projekt vezető partnere a Fertő-Hanság Nemzeti Park. Mosonmagyaróvár Város
Önkormányzata a nemzeti park oktatási-nevelési programjához kapcsolódóan vesz
részt a pályázatban. A Futurában került kialakításra egy, a Szigetköz élővilágát bemutató mobil interaktív kiállítás, ezen kívül gyermekek számára táborok szervezésével próbáljuk meg a környezettudatos nevelést erősíteni. A projekt zárása 2019 októberében történt meg, az elszámolás 2020. elején várható.
9.26. ASP rendszerhez történő csatlakozás
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01047
Projekt célja: önkormányzat informatikai és adatbiztonságának növelése korszerűsítése. Az ASP rendszerre való átállás folyamatban van, a projekt fizikai befejezése
2019. nyarán történt meg. A pénzügyi zárás a közeljövőben esedékes.
9.27. EBR42 - Manninger lakótelep sportpálya
A pályázati felhívás alapján a b)
sportfejlesztés alcélon belül valósítottuk meg a Manninger lakótelepen egy multifunkciós sportpálya kialakítását a jelenlegi
sportpálya helyén, amely több
sportág (labdarúgás, kézilabda,
kosárlabda, futás) befogadására
alkalmas. A projektben vállalt
kötelezettségeinknek eleget tettünk, a záró elszámolást benyújtottuk. A teljes pénzügyi zárás
2019. elején sikeresen megtörtént.

9.28. Ovi Foci pályázat (Ostermayer)
Az országos program egyik
célja, hogy sport infrastrukturális beruházások során speciális Ovi-Foci Sportpályák
létesüljenek az ország minden
óvodájában (6x12 m-es, multifunkcionális sportpálya). A
pályázat nyert, a projektet
megvalósítottuk, a pálya az
óvodások által használatba
került.
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9.29. CLLD pályázatok
TOP-7.1.1-16
A pályázati konstrukció fő célja a helyi közösség és kultúra érdekében történő fejlesztések elősegítése. A CLLD felhívásra 5 pályázatot nyújtott be az Önkormányzat,
amelyek támogatásra méltóak voltak. Néhány pedig már megvalósításra is került. A
benyújtott pályázatok a következők: Huszár Gál Városi Könyvtár funkcióbővítő felújítása, Lajta parti sétány kialakítása, Virágzó Város projekt, Szent István napok 20192020, Pro Urbe.

9.30. Mosonmagyaróvári Atlétikai Pálya kialakítása
A Magyar Atlétikai Szövetség a „20/24/74 16 kiemelt sportág sportlétesítményfejlesztésének támogatása” előirányzat terhére a MOB 16 kiemelt sportág 2018. évi
létesítményfejlesztési keretéből elnökségi döntéssel 300 millió forintot biztosít a 9200
Mosonmagyaróvár, Gorkij utca 1. szám alatt található Mosonmagyaróvári Atlétikai
Pálya területén új 400 méteres atlétikai pálya kialakításához. A kiviteli tervdokumentáció pontos műszaki tartalma a fenti címen található salakos atlétikai pálya (6+8 sáv)
alépítményének, vízelvezetésének és gumi burkolatának kialakítása és a kiegészítő
tartalmak (ügyességi és dobószám, világítás kialakítása) megvalósítására irányul. A
tervek elkészültek, a közbeszerzési eljárás megkezdődött, a kivitelezési munkálatokat az elképzelések szerint 2019. év végéig lebonyolítják.
9.31. Mofém telepi bölcsőde építése (TOP-1.4.1-19-GM1)
2019. június 27-i határidővel pályázatot lehetett benyújtani új bölcsődeépület létesítésére a TOP konstrukció keretein belül. A jelenlegi fejlesztés keretében a Mofém
telepi bölcsőde meglévő épülete mellett bővítünk egy új bölcsődei egységgel. A projekt költségvetése: 264.000.000,- Ft, támogatási intenzitása 100%, várhatóan a költségek teljes mértékben előlegként lehívhatók. A pályázat támogatásáról még nem
született döntés.
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9.32. Görpark
Magyarország Kormánya az 1589/2018 (XI.22.) Kormányhatározat értelmében
egyetértett az Országos Görpark Program létrehozásával, majd ezt követően kidolgozták a kapcsolódó támogatási és lebonyolítási rendszert. Az EMMI és a Magyar
Országos Gördeszka és Görkorcsolya Szakszövetség elindította a programot, amelyre Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata is benyújtotta pályázatát. A beruházás nyertességünk esetén - a Gabona rakparton a meglévő, leromlott állapotú „gördeszkás park” melletti területen valósulhatna meg, amely hosszú távon egy görkorcsolyás-gördeszkás, illetőleg kerékpáros és egyéb kapcsolódó szabadtéri sportrendezvény-helyszínné válhatna.
9.33. Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston program)
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Közgyűjteményi Főosztálya Magyarország
2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet II.4.c) pont
szerint kiírta a „Muzeális intézmények szakmai támogatására” című pályázati felhívást. 2019. júniusában nyújtottunk be pályázatot vissza nem térítendő költségvetési
támogatásra az alábbi műszaki tartalommal: állandó kiállítási teljes körű felújítása
vagy korszerűsítése (képakasztó rendszer, világítás rendszer kialakítása, múzeumpedagógiai foglalkoztató füzet, parketta és lépcső felújítása). Az Önkormányzat (mint
az intézmény fenntartója) támogatásban részesült. A megvalósítás megkezdődött,
így a Munkácsy-kiállítás decemberben megnyithatja kapuit.
9.34. Kaiser volt húsüzem épületének felújítása
TOP-6.3.1-15 Barnamezős területek rehabilitációja címmel jelent meg a pályázati felhívás, amit jól
össze tudtunk hangolni a Kaiser telephely hasznosítására született elképzelésekkel. A volt Kaiser
telepen létrejön az Aranyossziget és az Enge János utca között egy értékesíthető terület (az önkormányzat döntött a szomszédos Aranyossziget
u. 44. szociális bérlakástömb kiürítéséről és elbontásáról is, így a Kaiser „hátsó részének” értékesítésének „akadálya” is elhárul). A Kaiser főépülete a pályázatból megújul és a rendvédelmi
szervek mosoni központja lesz. Az elbontott épületek helyén zöldterület és parkolók
kerülnek kialakításra, egy épületváz felhasználásával pedig létrehozunk egy épületet,
ami sportcélokat fog szolgálni.
A Kaiser rehabilitációja mellett megvalósulhat az Enge János utca egy további szakaszának megépítése is.
9.35. Mofém kultúrház felújítása
Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata a Teka Gyártól megvásárolta a régóta
használaton kívüli épületet azzal a céllal, hogy megfelelő pályázati forrásból felújítás
után újra közösségi funkciót kapjon. TOP-2.1.1-16-GM1-2017-00001 azonosítóval
Mosonmagyaróvár város több, mint 508 millió Ft támogatást nyert erre a célra.
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10. MOSONMAGYARÓVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT RÉSZVÉTELE FEJLESZTÉSI TÁRSULÁSOK PROJEKTJEIBEN
10.1. A mosonmagyaróvári nagytérség települései hulladék közszolgáltatásának fejlesztése
A Mosonmagyaróvári Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
két, korábban eredményesen lebonyolított uniós pályázatot követően 2013-ban pályázott lakossági vegyes gyűjtőjárművek beszerzésére, valamint a közszolgáltatás
komplex fejlesztésére. A Támogatási Szerződés aláírását követően 8 db új hulladékgyűjtő jármű, egy finomőrlő, a csornai, mosonmagyaróvári irodák és a jánossomorjai
üzemviteli irodák informatikai rendszerének teljes fejlesztése, valamennyi (24 db)
gyűjtőjármű járműkövető rendszerbe kapcsolása valósult meg. A projekt 2015. decemberben befejeződött. A fenntartási időszak 2021-ben zárul.
A Társulás 2017-ben a Támogatási Szerződés aláírását követően megkezdte a
KEHOP-3.2.1.-15-2017-00022 azonosító számú Komplex hulladékgazdálkodási
rendszer fejlesztése a mosonmagyaróvári régióban, különös tekintettel az elkülönített
hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” pályázat megvalósítását A térség
kommunális szilárd hulladék gyűjtési feladatait ellátó logisztikai rendszer fejlesztésre
kerül. Ez esetünkben gyűjtőjármű beszerzést takar. A projekt megvalósításához 60
literes, 120 literes, 240 literes és 1100 literes edényzet és konténerek beszerzésére
van szükség a vegyes gyűjtés fejlesztéséhez, csomagolási hulladék elkülönített gyűjtési rendszer fejlesztése és a lomtalanítás fejlesztéséhez. A térség kommunális szilárd hulladék kezelést végző létesítmény is fejlesztésre kerül. Ez egy anyagmozgató
gép beszerzését takarja. A jelen fejlesztés a kezelőközpont és átrakóállamos üzemeltetését teszi stabillá egy homlokrakódó, egy dózer, egy kompaktor, valamint egy
mobil aprítógép beszerzésével. Indokolt a gyűjtött csomagolási hulladék számára
bálatároló építése a jánossomorjai kezelőmű területén, hogy időjárási viszonyoktól
függetlenül megoldott legyen a bálázott anyag megfelelő tárolása. Ez a tároló a kezelőműben előállított RDF tárolásának problémáját is megoldaná. A projekt fizikai befejezésének határideje 2020.06.30.
10.2. Mosonmagyaróvár Térségi Társulás
10.2.1.

Hajléktalanszálló korszerűsítése Mosonmagyaróváron
EFOP-2.2.3.-17-2017-00006
A szálló régebbi épületszárnyai átalakításra
szorultak, a már meglévő helyiségeken kívül
egy új lakószoba és egy társalgó kialakítása,
fűtéskorszerűsítés valósult meg. A kivitelezés
2019. február 1-jén kezdődött. A sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezajlott. A projekt
záró elszámolása várhatóan 2020. első negyedévében teljesül az illetékes irányító hatóság felé. A Hajléktalanok Átmeneti Szállása
szolgáltatás (Mosonmagyaróvár, Barátság u.
20.) jelenlegi határozott idejű 2020.12.31. napig szóló működési engedélye módosításra
kerül határozatlan idejűvé.
36

10.2.2.

Mosonmagyaróvár Család- és Gyermekjóléti Központ bővítése”
TOP-4.2.1.-15-2016-00004

A Társulás fenntartásában működő Család-és
Gyermekjóléti Központ (Vasutas u. 10.) fejlesztett épületrészben helyet kaptak a tanácsadó
irodák, egy multifunkciós nagy terem, mely alkalmas esetmegbeszélések, esetkonferenciák,
egyéb nagy létszámú összejövetelek lebonyolítására. Egy melegítőkonyha étkezőhellyel kapott
helyet, amit a kapcsolattartási ügyelet ideje alatt
a szülők vehetnek igénybe. Ezen kívül raktár az
adományok és egy irattár az iratok tárolására,
takarítószer raktár, akadálymentes mosdó, öltöző, zuhanyzó, váróhelyiség a kliensek számára. 2019. január 10-én a sikeres műszaki átadás-átvétel megtörtént, a projektzáráshoz kapcsolódó használatba vételi
engedély 2019. március 12-én véglegessé vált. A projekt záró elszámolása 2019.
május hónapban teljesült az illetékes irányító hatóság felé.
10.2.3. Szociális étkeztetés fejlesztése konyhakorszerűsítéssel Moson
magyaróvár térségében
TOP-4.2.1.-15-2016-00004
A Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény működtetésében álló konyha a szociális és gyermekjóléti ellátás keretein belül biztosítja az étkeztetést. A konyha 1993-tól működik
szociális konyhaként, korábban bölcsődei konyhaként üzemelt. Felújítás
egy alkalommal történt, 1995. évben.
A fejlesztés eredményeként megvalósult a konyha bővítése 67,1 m2-rel.
A
korszerűsítés
következtében
konyha-technológiai eszközök beszerzése, elavult konyhagépek cseréje, kiszolgáló helyiségek korszerű
feltételeinek megteremtése történt.
Új épületrésszel nagyobbodott az épület blokkja. A konyhaszint teljes belső átalakítására került, teljes vezetékezésének cseréjével együtt, elbontásra kerülő és új válaszfalakkal. A 2. emeleten új homlokzati nyílászárók kerültek beépítésre és két helyiség felújítása történt meg. A bővített területen a jelenlegi szintkülönbségek áthidalásához és az áruk mozgatásához egy teher lift került telepítésre. Az eszközbeszerzés során az elavult, korszerűtlen konyhai eszközök jelentős részének cseréje megtörtént. A kivitelezés 2018. augusztus 9-én kezdődött. 2019. április 5-én a sikeres
műszaki átadás-átvétel megtörtént. A projekt záró elszámolása 2019. július hónapban teljesült az illetékes irányító hatóság felé.
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11. A CIVIL SZFÉRA FEJLESZTÉSEINEK KOORDINÁLÁSA
Az önkormányzat a pályázatokkal érintett és a városi célok megvalósításában partner civil szervezeteket a pályázati önrész biztosításával, háttértámogatással segítheti
a leghatékonyabban.
11.1. Az Első Mosonmagyaróvári Torna Egylet 1904
 Multifunkcionális sportcsarnok építése és üzemeltetése az Önkormányzat
kizárólagos tulajdonában álló Gorkij u. 1. szám alatt található ingatlanon.
 Wittmann Antal parkban található sportlétesítmény fejlesztése sportpályák, lelátók építése, a kiszolgáló épület teljes körű felújítása, beszerzésre került egy eredményjelző tábla felállítása, csatlakozó út, parkoló és járdaépítés,
 Rekreációs, Konferencia és Sport Központ kialakítását a Wittmann Antal
parki sporttelepen

11.2. MITE Mosonmagyaróvári Ifjúsági Tornaegyesület
 kiszolgáló épület felújítása
 a pálya befedése az őszi és téli edzések megfelelő méretű és minőségű pályán történő megtartása érdekében,
 az egyesület vásárolt egy darab 9 fő szállítására alkalmas kisbuszt és egy darab fűnyírótraktort,
 a Városüzemeltető Kft. tulajdonában lévő Báger-tó területén egy műfüves pálya, egy kiszolgáló épület napelemes rendszerrel, kondipark és teqball pálya,
valamint tereprendezési és kerítésépítési munkálatok történtek.
11.3. Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület
Az önkormányzati tulajdonban lévő
vízisport telep ingatlanfejlesztése
egy előre gyártott építmény beszerzésével, melyben biztosított lenne
fedett helyen az edzés, továbbá
eszközbeszerzés keretében elhelyezésre kerülne a sportlétesítményen okosbója, szelektív hulladékgyűjtő és GPS eszközök.
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11.4. Egyéb infrastruktúrafejlesztések
A Gazdasági Program megoldandó problémaként rögzítette, hogy a városban a közoktatásban kötelező úszásoktatás ellenére nincs megfelelő létesítmény. Az elképzelések szerint a kollégium mögötti terület szolgált volna helyszínül. Magyarország
Kormánya 1281/2017. (VI.2.) Korm. határozatával jóváhagyta a Nemzeti Köznevelési
Infrastruktúra Fejlesztési Program II. ütemének keretében megvalósuló tanterem,
tornaterem és tanuszoda beruházások előkészítését. A kormányhatározat 1. mellékletének 30. sorszáma alatt Mosonmagyaróvár városnak tanuszoda-fejlesztést ítélt
meg, melynek eredményeképpen Mosonmagyaróvár nagyságrendileg 401,5 millió
forint összegű támogatást fog kapni. A megvalósításához szükséges döntéseket
(szabályozási terv szerinti telekalakítás, tulajdonosi nyilatkozat kiadása, ingatlan ingyenes állami tulajdonba adása) a Képviselő-testület, valamint a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság 2017. júniusában meghozta, egyúttal a korábbi elképzelés
helyett - a szükséges területigény miatt – a Mosonmagyaróvár belterület 1727/11
helyrajzi számon ingatlan került kijelölésre a megvalósítás helyszíneként, amely a
természetben 9200 Mosonmagyaróvár, Kiserdő út, Károly út és a Fácános utca közötti területen található. A döntést követően megtörtént az érintett ingatlan telekalakítása, az Önkormányzat előzetes megállapodást kötött a Nemzeti Sportközpontokkal
a beruházás előkészítésével kapcsolatos egyes feladatok végrehajtására vonatkozóan, beérkezett a tanuszoda építési engedélye, valamint véleményezésre került az
ingatlan tulajdonjogának térítésmentes átadására vonatkozó szerződés.
A Magyar Kézilabda Szövetség „Rekortán pálya fejlesztési program” megnevezéssel
kültéri kézilabdapályák építésére meghirdetett országos programja keretében Károly utca – Kiserdő út találkozásánál található területen nettó 24.500.000 Ft értékű
rekortán kézilabdapálya épült.
2018-ban a Városüzemeltető Kft. tulajdonába került a „Mosonmagyaróvári jégpálya” (készítéséhez szükséges eszközök, gépek, berendezések és kiszolgáló létesítmények). A jégpálya először a Városközpontban került elhelyezésre, majd ezt követően a végleges elhelyezésére is sikerült megfelelő helyszínt találni a Báger-tó körüli
területen.
A Wittmann Antal parkban ugyanakkor az Önkormányzat 2017-ben megvásárolta az
egykori Park Étterem ingatlant, mellyel sport és rekreációs elképzelések megvalósítása a cél. Az ingatlan megszerzésével lehetőség nyílt arra, hogy egy teniszakadémia működjön a településen, mely biztosítaná az óvodás kortól a versenysportig a
teniszjátékosok képzését. Ugyanezen elképzelés mentén került felújításra az egykori
Park Étterem ingatlana mellett található három teniszpálya mintegy 1900 m2 nagyságú területe, melynek működtetésére az Önkormányzat az ÓVÁR Építők Sport
Klubbal kötött szerződést. A teniszpályák fejlesztéséhez kapcsolódóan az Önkormányzat tulajdonosi hozzájárulással támogatta az ÓVÁR Építők Sport Klub azon fejlesztési kérelmét, mely szerint az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt pályázat keretében mobil öltözőhelyiség és kiszolgáló létesítmény, valamint klubhelyiség
kialakítását tervezik.
Önkormányzati támogatásban részesült a Mosonmagyaróvári Kézilabda Club Sportegyesület, valamint a Mosonmagyaróvári Gazdászok Atlétikai Clubja Diáksport
Egyesület is, az egyetemi sportcsarnok fejlesztéséhez kapcsolódóan.
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12. KÖRNYEZETVÉDELEM, ZÖLDFELÜLETFEJLESZTÉS
12.1. Naperőmű-park
A gazdasági program főbb fejlesztési céljai között szerepelt a környezettudatos fejlesztések megvalósítása, ennek keretében napelemes rendszerek kiépítése.
Saját forrásból, célhitel felvételével a 2018 februárjára megépítésre került egy 0.5
MW teljesítményű napelem park a Feketeerdei úti temető mögött lévő tartalék területen.
12.2. Zöldfelületek
Kiemelt fejlesztési terület volt a gazdasági program végrehajtásának időszakában a
zöldterületek gondozása, „fejlesztése”, kapcsolódva a „Virágos Magyarország” és a
„Virágzó Közösség – Virágzó Város” világversenyhez. Továbbá prioritás volt a lakosság környezettudatos szemléletformálása.
 Folytatódtak a városi kiemelt, jelentősebb zöldterületek, parkok felújítási munkái,
ezáltal több zöldfelület kapott új arculatot. Ehhez kapcsolódva a belvárosi növényedények is egységesen lecserélésre kerültek. Pl.: Magyar u, Deák tér, Fő u.
ágyások, Zsidanits park-közösségi tér, Erkel u. park kialakítása, múzeumnál a
48-as emlékmű és környezete felújítása, Kálnoki út elején a kereszt emlékműnél
parkosítás, kerékpáros pihenő kialakítása. A Gyári úton növényszigeteket alakítottunk ki az útfelújítás után. A Manninger lakótelepen a játszótér kialakításával a
zöldfelület is megújult.
 Városképi szempontból kiemelt parkjainkba automata öntözőrendszer került telepítésre, így a legtöbb helyen megoldott a csapadékvíz pótlás, öntözés.
 A városközpontban kutyafuttató került kialakításra körbekerítve, parkosítva, új
utcabútorokkal.
 Malom-ági Lajta parton mulcsos sétány építése zsiliptől a Gorkij utcai hídig.
 A kiemelt parkok gondozását kertészeti szakcégre bíztuk.
 A száraz, balesetveszélyes fák folyamatosan felmérésre kerültek, ezek kivágásáról a VÜF Kft. gondoskodott. A védett, kiemelten kezelendő fasorok és a Wittmann park faállománya aktuális védelméről folyamatosan gondoskodtunk szakcég bevonásával.
 Kiemelt volt minden évben az őszi fásítási program, melynek során a kivágott fák
pótlását végeztettük el és az új lakóterületek utcáiba egységes fasort telepíttettünk.
Év
2015
2016

Kivágott Elültetett
Hely
55
220
Ipartelep, Kálnoki úti, új lakóparkok
51
330
kerékpárutak mente, új lakóparkokban,
Erkel u.
2017
64
348
Zsidanits park 72 db, kutyafuttató, Wittmann park, Malom-ági Lajta part
2018
72
434
Ipartelep, Városközpont. Duna lakópark,
Kossuth út
 a Gorkij u. Mofém telepi iskolánál lévő zöldfelületre minden évben ültettünk fákat,
cél, hogy egyszer egy kulturált szabadidős közparkká, közösségi térré váljon.
 A gazdasági programban tervként szereplő Gabonarakpart zöldfelületén és az
Alkotmány út-Főkapunál lévő parkban nem történt felújítás. (Okok: Gabonarakpart
– elkerülő út tervezés; Főkapu – tervezési, útépítési feladatok)

40

12.3. Utcabútorok
Folyamatosan kerültek lecserélésre a régi utcabútorok, új szeméttárolókat, kerékpártartókat, padokat vásároltunk, melyek egységesen a felújított belvárosi terekre, zöldfelületekre kerültek kihelyezésre, illetve a városban több területre igény szerint. Az
Erzsébet téren is felújításra kerültek az utcabútorok.
12.4. Játszóterek
A rendelkezésre álló pénzügyi keretből igény szerint több városi játszótérre telepítettünk új eszközöket, cseréltük le a régieket ill. ütéscsillapítókban történtek cserék,
felújítások. Pl. Lajta lakókerti játszótér, Macis játszótér, Móra u., Ipartelepi játszótér,
Kormos ltp. új fitneszpark, Itatónál sportpark. Legnagyobb, leglátványosabb beruházás 2018 évben a Manninger ltp. játszótér és sportpark kialakítása volt, mely többfunkciós, magas színvonalú szabadidőparkká fejlődött.
12.5. Vizek védelme
 Malom-ági Lajta: Részben történt meg a rehabilitáció, part- ill. mederrendezés.
2015-ben a Lajta zsilip felújításra került a vízügy részéről, a part menti sétány
kiépítése is megtörtént. A Mofém gyár és a Malom-ági Lajta közti, Mofém tulajdonú, de az önkormányzatnak átadott területen ősszel egy akció keretében fásítást végeztünk civil összefogással, fa-felajánlásokkal. Összesen 111 db facsemete lett elültetve.
 Gyógyhely cím elnyeréséhez az eljárás - a termálvízre alapozva - megkezdődött.
 Szennyvízkezelés fejlesztése megtörtént, használt étolaj begyűjtése jelentős a
vízszennyezés megelőzésében.
 Megkezdődött a Báger-tónál a partrendezés, sétányépítés, szabad strand kialakítása, szabadidő kulturált eltöltésének biztosítása: horgászat, sportolás, játszótér, fürdőzés céllal.
12.6. Levegőtisztaság-védelem
 Légszennyezettség mérő konténer üzemeltetése: Az Európai Területi Együttműködés pályázat keretében önkormányzati partnereként kihelyezett légszen-nyezettség mérő konténer üzemelése folyamatos volt, naponta kaptuk az adatokat és értékelést az elektronikus rendszeren keresztül a város levegőminőségéről. Az időközönként kihelyezett két mobil mérő konténer szintén ezt a célt
szolgálta. Az üzemelést az önkormányzat anyagilag is támogatta. A Magyar utca 14. szám alatti virágbolt kirakatába kihelyezésre került a lakosság tájékoztatása céljából egy plazma TV, digitális kijelző rendszer, melyen a friss adatok
láthatók. A levegő napi minőségét általában jónak vagy kiválónak minősítették.
 A gyom-és parlagfű mentesítési feladatokat júniustól október végéig láttuk el
minden évben, évente mintegy 20 - 40 lakossági felszólítást küldtünk ki, ezáltal
mindenki elvégezte területe rendezését.
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 A közlekedés okozta porszennyezés csökkentését mérsékli a kavicsos utak szilárd burkolattal történő ellátása, melyre az önkormányzat az „Útalap” pályázat
segítségével is törekedett, ezáltal minden évben több út került felújításra.
 A zöldfelületek fejlesztése, több fa ültetése, kerékpárutak építése, lakossági
szemléletformáló akciók szervezése (pl. Gurul a város) is mind a levegő minőségének javítását szolgálták.
12.7. Hulladékgazdálkodás
 Települési szilárd hulladékgazdálkodás, lakossági hulladékgyűjtés biztosítását a
Mosonmagyaróvár Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
keretén belül folyik, ill. a közszolgáltató végzi. A szelektív hulladékgyűjtés is az
ő feladatuk.(Külön beszámoló).
 Tájsebészet (illegális hulladék lerakások felszámolása): A program minden évben szükségesnek bizonyult, áprilistól októberig tartott. Évente több száz m3
szemét került ártalmatlanításra, közte veszélyes hulladék is. Gócpontok voltak a
szelektív gyűjtőszigetek környezete, Ipartelep, Bagolyvár környéke, hulladéklerakó környéke, Fehérhíd környéki erdő, Mofém telep, Moson, Csikusz, Iskola u.
önkormányzati telek, Jánossomorjai út, Feketeerdei út menti erdősávok, 86-os
út-felüljárótól befelé a kamionparkolás miatt. Ezeket a feladatokat az Önkormányzat a Rendészettel együttműködve látta el a Városüzemeltető Kft.-n keresztül.
12.8. Környezettudatos szemléletformálás
Több program vált hagyománnyá és nagyon sikeressé az évek alatt. Ezek voltak az
évente megszervezett: „Te szedd” szemétszedési akciók az országos kampányhoz
csatlakozva, „Legszebb konyhakertek” országos versenyhez csatlakozva helyi szervezése (6 éve), „Apró kezek, csoda kertek” című gyermek kertépítő verseny a Magyar utcán (9 éve), „Gurul a város” (16 éve), Európai Mobilitási Hét szervezése (15
éve). Egy-egy programon összesen 1500-2000 fő vett részt, kiemelten az iskolások.
A lakosság tájékoztatása a környezetvédelemmel kapcsolatos témákban a médiában
folyamatos volt.
2017. évben elkészült a város új környezetvédelmi programja a legfrissebb adatokkal, állapot-értékeléssel, célok, feladatok meghatározásával.
Összességében megállapítható, hogy a programban ezen területen megfogalmazott
célokat elértük, feladatokat teljesítettük.
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13. AZ ÖNKORMÁNYZAT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI, TELEPÜLÉSRENDEZÉSI
ÉS ÉRTÉKVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS FELADATAI
Településfejlesztési eszközök
Az önkormányzat 2015-ben elkészítette az új Településfejlesztési Koncepciót és az
Integrált Településfejlesztési Stratégiát. A Településfejlesztési Koncepció hosszú
távra (2015-2030) rendszerbe foglalja az önkormányzat településfejlesztési szándékait, meghatározza a település jövőképét, javaslatot tesz a helyi környezet, társadalom, gazdaság és az infrastruktúra átfogó fejlesztésére, a természeti és ökológiai
adottságok fenntartható hasznosítására.
Az Integrált Településfejlesztési Stratégia a rendelkezésre álló és bevonható források
ismeretében meghatározza a településfejlesztési koncepcióban meghatározott célok
megvalósítását szolgáló beavatkozásokat, programokat, továbbá a megvalósítás
eszközeit. A stratégia a 2015-2020 közötti időszakra szól, összehangolva a megyei
területfejlesztési célkitűzésekkel és pályázati lehetőségekkel. Megállapítható, hogy
az azóta megtörtént fejlesztések összhangban vannak a koncepcióval és a stratégiával, a teljesítés időarányos. 2016-ban felülvizsgálatra került a közlekedési koncepció
is. Ebben alapvetően megváltozott a tervezett tehermentesítő út nyomvonala, módosult az elkerülő út vonalvezetése is. 2017-ben – törvényi előírások alapján – elkészült
a Településképi Arculati Kézikönyv és a településképi rendelet. Az arculati kézikönyv
bemutatja a város sajátos arculatát, iránymutatást ad annak megőrzésére és az új
beépítések környezethez való illesztésére. Az új településképi rendelet korábbi öt
önkormányzati rendeletet (helyi védelem, reklámrendelet, védett épületek felújításának pályázati támogatása, településképi bejelentési és településképi véleményezési
eljárás) olvasztott magába módosított tartalommal. Emellett új jogintézmények is bekerültek, mint például a településképi kötelezések, szakmai konzultáció, stb. A védett
épületek nyilvántartását is e rendelet tartalmazza. A területi és egyedi védelem szabályozása mellett a közterületekre vonatkozóan is új előírások születtek. 2018-ban
elkészült a települési értékleltár, mely a védett épületeket, köztéri alkotásokat dokumentálja. Az önkormányzat 1998-óta anyagilag támogatja a védett épületek felújítását. Az elmúlt években a pályázni jogosultak körét kibővítettük, a támogatási összeget megemeltük. Bevezetésre került a kiemelt támogatás (maximum 10 M Ft 5 évre
elosztva) nagy volumenű felújítások esetére. Így újult meg teljesen a Fő u. 8. alatti
Holzhammer ház, a Bartók Béla u.1. alatti társasház, az Akóts malom.
Az önkormányzat a tulajdonában lévő műemlék, illetve helyi védett épületek
felújítását folyamatosan végzi. Megújult és új funkciót kapott a Korona Szálló, a
Pálffy-villa, a Hansági Múzeum, folyamatban van a volt Kaiser épület felújítása.
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14. AZ ÖNKORMÁNYZATI GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI
14.1. Városüzemeltető és Fenntartó Kft.
A VÜF Kft. az Önkormányzat költségvetési rendeletében szereplő, városi igényekhez
igazodó egyes gazdasági ágazathoz tartozó üzemeltetési, fenntartási, felújítási, szolgáltatási és építési munkákat látja el. A VÜF Kft. látja el a távhőszolgáltatást a városban, részt vesz a geotermális hőtermelési rendszer kiépítésében.
14.1.1. Közvilágítás
A gazdasági program szerint folyamatosan törekedni kell az energiatakarékos lámpatestekre történő cserére.
Az elmúlt években elkezdődött a városban a közvilágítás korszerűsítése, közel 900
db lámpatest lett lecserélve, korszerűbbre, energiatakarékosabbra. A korszerűsítés
célja a legjobb eredmény elérése volt, ezért először a legrégebbi higanyos lámpatesteket céloztuk meg, ezt követték a már szintén elavult, szinte javíthatatlan 11 w-os
kompakt lámpatestek, valamint a rendszeresen több javítást igénylő területek, több
helyen szükség volt földkábel cserére is.
Idén az útburkolat felújításokhoz igazítottuk a ledesítést, valamint a nagyon rossz
fényviszonyokkal rendelkező Halászi úti lakótelepet fejlesztettük. A terveink szerint a
következő években a fejlesztés hasonló ütemben fog haladni, az eddigi visszajelzések szerint a lakosság megelégedéssel fogadta a korszerűsítést, a javulás szemmel
látható a területeken.
14.1.2.

VÜF Kft. Parkolási Csoport

Az automaták kifogástalan működése érdekében sor került azok időszakos cseréjére, ami tervszerűen több ütemben történik. 2015-ben új automatákat vásároltak, melyek telepítését követően távfelügyeleti rendszerre is rákötöttek. Egy továbbfejlesztett
rendszeren keresztül az automaták állapotának online lekérdezésére van lehetőség.
2016-ban a behajtási engedélyek kiadása, illetve a süllyedő oszlopok nyitókártyáinak
értékesítése is a Csoport feladata lett. 2017-ben technikai újításként 3 db olyan automatát üzemeltek be, aminél a parkolójegy megváltásakor meg kell adni a gépjármű
rendszámát. 2018-tól pedig már kötelező jelleggel meg kell adni jegyvásárláskor a
gépjármű rendszámát. Ezek már bankkártyás vásárlás lehetőségére elő voltak készítve. 2019-ben 5 bankkártyaolvasóval felszerelt automatát vásároltak, illetve a korábbi előkészített automatákba behelyezték azokat.
Jelenlegi 42 db automatából mindösszesen 6 db régi típusú automata van üzembe
helyezve. 32 db automata 5 évnél fiatalabb. Ebből 13 automatánál kötelező a rendszámot megadni jegyvásárláskor és 10 automatánál lehetséges a bankkártyás fizetés. 2020-ban a maradék 6 régi típusú automatát is lecserélik.
Folyamatosan vizsgálják az újabb parkolóhelyek kialakításának lehetőségeit. A belvárosi behajtási rend újra-gondolásával, a szigorúbb ellenőrzési és szankciós folyamatoknak köszönhetően a gépjárművek kiszorultak a Magyar utca és környékéről.
Kedvező az éves parkolóbérlet ára, így megoldást kell találni a gépjárművek forgási
sebességének növelésére.
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14.1.3. Távhőszolgáltatás, geotermális hőtermelési rendszer kiépítése
A Városüzemeltető és Fenntartó Kft. Távhőszolgáltatási Üzemegységének feladatköre a Mosonmagyaróvár város területén elhelyezkedő, összesen mintegy 3600 db lakossági, egyéb, valamint külön kezelt intézményi fogyasztók távfűtéssel és használati melegvíz-szolgáltatással való ellátása, valamint az ezzel összefüggő díjbeszedés
és nyilvántartás.
2014 — A 2013 évben kezdődött a Motim lakótelep primer távhővezetékének kiépítése, amelynek átadására 2014. szeptember 30-án került sor. A beruházással a ’60as években épült ipartelepi rendszer lett teljesen kiváltva. A szabadon szerelt vezeték hővesztesége igen magas, ennek megoldása már évek óta húzódó folyamat volt.
A helyzetet tovább súlyosbította, hogy a fenti primer rendszer végpontján lévő 0201
számú hőközpont szekunder rendszere föld felett oszlopon vezetett 4 csöves rendszer. A megoldás egyértelműen a meglévő állapot teljes átstrukturálása. A megoldás
fenti primer rendszer megszüntetése, helyette új (és rövidebb) nyomvonalon előreszigetelt földbefektetett távvezeték építése, rácsatlakozva a városközpontot ellátó
primer rendszerre. A régi megmaradt távhővezeték a termelő tulajdona, elbontása az
ő feladata. 2014-ben Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata energetikailag sok
intézményét korszerűsítette. A fejlesztésen túl a 2014-ben felújított Fekete István Általános Iskola ipartelepi tagozatának épületét a távhőszolgáltatásba integrálta.
2015 — Ez évben az úgynevezett mosoni távhőrendszer fejlesztését célozta meg a
cég, mivel itt még javarészt eredeti rendszer üzemelt. A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által határozatban jóváhagyott eredménykorlát feletti eredmény terhére kazánházi korszerűsítés és szekunder távvezetékcsere zajlott. A meglévő három melegvizes hőhordozójú kazánokból kettőt lecseréltek kondenzációs
technológiájú korszerű kazánokra, a hozzá kapcsolódó szerelvényezés, villamos
erőátvitel átépítésével együtt.
A 0117. számú hőközpontot ellátó primer távvezetéket cseréltek közvetlen földbe
fektetett technológiára.
2016 — A Távhőszolgáltatási Üzemegység 2008-ban hosszú és kemény üzleti tárgyalásokkal sikeresen megszerezte a Movinnov Kft. kezelésében lévő épületek központi kazánházának üzemeltetését. Ez nem csupán üzemeltetési szerződés megkötésével valósult meg, hanem az épületek központi kazánházait vagyonkezelésbe átvette. A felhasználóktól származó üzemeltetési és amortizációs tőkeértéket magába
foglaló ellenértéket az alapdíjba integrálták. Az idevonatkozó előírások miatt és műszaki avuláció miatt is a vagyonkezelésbe átvett érték visszapótlása 2016. évben
megtörtént.
Az érintett kazánházak: Mosonmagyaróvár, Mosonvár utca 2. (társasház), Terv utca
88. (társasház), Terv utca 90. (társasház)
A kazánházakban meglévő melegvizes hőhordozójú kazánok cserélve lettek kondenzációs technológiájú korszerű kazánokra, a hozzá kapcsolódó szerelvényezés,
villamos erőátvitel átépítésével együtt. A keringetés is nagyhatásfokú elektronikusan
szabályozott fordulatszámú szivattyúkkal valósult meg. A megoldás mára indokolt,
mert a hőigény és a fűtési hőfoklépcső indokolttá tette ennek a technológiának az
alkalmazását. A szekunder rendszer továbbra is a meglévő maradt, annak fenntartása üzemeltetése a Movinnov Kft. feladata.
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2017 — A megelőző időszakok fejlesztési stratégiája a Városközpontot ellátó gerincvezeték teljes cseréjére koncentrálódott. A régi gerincvezeték átadása 1970-ben volt,
meghibásodásainak száma ugyan nem jelentős, de csővezetékek öregedése és állapotromlása mellett az esetleges meghibásodások száma exponenciálisan tovább
nőhet, mely akár már az ellátás biztonságát is veszélyeztetheti. A gerincvezeték rekonstrukciójának egyetlen ésszerű alternatívája annak a teljes hosszában egy új
nyomvonalon történő kiváltása volt. A gerincvezeték teljes hossza ~1,7 nyvkm ebből
596 nyvm a 2017. évben épített szakasz. Az új távhővezeték teljes egészében közterületre került, így annak későbbi üzemeltetése, karbantartása tulajdonosi vita, esetleges kártérítési igény nélkül megoldható. A kivitelezés 2017. szeptember 7. és 2017.
december 21. között zajlott.
2018 — A városközpont területén lévő ingatlanfejlesztések miatt a Flesch Művelődési Központ mögötti és a Flesch Károly utca 15-21. társasház melletti területen az ingatlanberuházó az ingatlanfejlesztés keretében lakópark építése miatt megkívánt
primer távvezeték kiváltását, új nyomvonalon történő megépítését rendelte meg
2017-ben. A kivitelezés 2018. május 15. - 2018. június 13. között zajlott. Az új nyomvonal kialakítása a környezetében lévő fogyasztók racionalizált hőellátást is biztosítja. Új bekötés készült a Művelődési Központnak saját teljesítésben, ezzel megszüntethető a régi betoncsatornába vezetett távhőbekötés. A Művelődési Központ régi
távhő vezetékéről csatlakozott le az Irodaházi hőközpont is. A hőközpont új előszigetelt vezetékkel kialakított önálló bekötéssel lett ellátva közvetlenül a Flesch Károly
utcai elágazó aknából. Az új vezetéket rövidebb nyomvonalon, de a meglévő vezeték
nyomvonalát felhasználva, más épületbelépési ponttal került kivitelezésre.
2019 — A Művelődési Központ mögötti területen lévő út- és parkoló építés megkezdése előtt a meglévő régi technológiával készült primer távhővezetéket kicseréltük és
új modern távvezetéket építtettünk ki. A fenti projektet összevontuk az idén szerződés szerint teljesítendő vállalásunkkal, hogy a Károly utca 73. és az Áchim András
utca 3. szám alatt építendő társasház távhőellátását kiépítsük. A két ingatlanberuházó a távhővel való hőellátást találta a legkedvezőbbnek, így a hőközpontokkal együtt
a bekötővezetéket társaságunk építi. Így a meglévő 0125. számú hőközpontot ellátó
primer távvezetéket is teljes nyomvonalon cseréljük. Eredményeként a távhő azon
körzete kompletten új, energiatakarékos előszigetelt távhővezetékkel lesz ellátva.
A MESZ Mosonmagyaróvár Kft-vel kötött hosszútávú hővásárlási szerződés 2019.
december 31. nappal lejár. A beszerzés előkészítésének folyamata már 2018. évben
megkezdődött, tekintve, hogy az újabb szerződés egy stratégia döntés is egyben.
2019. januárban a Városüzemeltető és Fenntartó Kft. kiírta a pályázatot hosszútávú
(20 év) hőbeszerzésre. Egy érvényes ajánlat érkezett: a jelenleg is szolgáltató MESZ
Mosonmagyaróvár Kft. és a Geotherm Hungary Kft. közös ajánlata. A szerződés
megkötésre került 2019. július 2-án. Jelenleg a Geotherm Hungary Kft. a szerződésben foglalt vállalásához szükséges infrastruktúra kiépítését végzi. Az új szerződés
2020. január 1-től lesz érvényben.
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14.2.

MOVINNOV KFT.

14.2.1. Munkásszálló férőhelybővítés
A Városüzemeltető Kft. tulajdonában álló, nehezen hasznosítható, rossz állapotú volt
orosz laktanya épületében a Movinnov Kft elindított egy fejlesztést abból a célból,
hogy piaci alapon, de tisztességes körülményeket biztosítva üzemeltessen munkásszállót. Jelenleg 120 fő elhelyezésére van lehetőség az épületben. Az épületnek ezzel még mindig kevesebb, mint a felét hasznosítják.
A munkásszálló bővítésére pályázati támogatást nyert Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata. A pályázatból 100 fő elhelyezésére alkalmas minigarzon jellegű bővítést valósítanak meg a Barátság utcai munkásszálló jelenleg nem használt épületrészében.
14.2.2. Bérlakás program
A bérlakás program folytatására a fenti okokból következően szintén égető szükség
van a városban. Az önkormányzat döntésének értelmében több, korábban szociálisan hasznosított lakás került át felújítás után a szakemberlakások közé, ez enyhíti a
szakemberlakás hiányt, de megoldani nem tudja azt. Továbbra is jellemző, hogy a
városba hiányszakmákra érkező szakemberek akkor tudják elvállalni a kínálkozó álláslehetőséget, ha a város lakáselhelyezéssel segíti őket. A város érdekelt abban,
hogy további szakemberlakásokat alakítson ki, erre várjuk a pályázati forrást is.
A bérlakásépítés másodlagos célja a munkásszállásról kiköltözők végleges jellegű
letelepítése. Az önkormányzat tulajdonában és a Movinnov Kft kezelésében lévő bérlakások felújítása az önkormányzat kiemelt célja. Az elmúlt években teljes felújításon
estek át pl. Szt. István király út 123., Fő út 5., Magyar utca 4. szám alatti ingatlanok.

A Magyar u. 4 műemlék ingatlan felújított homlokzata
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14.2.3.

Magánlakás építésére alkalmas telekalakítás

Ezen a területen az Önkormányzat mellett a Movinnov Kft és magánbefektetők is
aktívak. A Kiserdő utca és a Mosoni-Duna által határolt területen az önkormányzat, a
Movinnov Kft. és magántulajdonosok közösen birtokoltak területeket, közös fejlesztésben alakítottak ki építési telkeket társasházas és családi házas beépítés céljából.
Az önkormányzat több további fejlesztést hajtott végre, hogy építési területek kialakítása után azokat licit útján értékesítve további vállalkozói beruházások részére nyújtsanak lehetőséget.
Az önkormányzati és magánerőből megvalósuló telekalakítás egyrészt javítja a lakáshoz jutás esélyeit, másodlagosan mérséklő hatása van a helyben kialakult albérleti és lakásárakra.
Az önkormányzat döntött arról, hogy az egykori Kaiser telephely Enge János és Aranyossziget utcák közötti területe (ami a TOP-os pályázatban nem szerepel), valamint
a bontásra ítélt Aranyossziget utca 44. alatti ingatlanokat is beépítésre értékesíti. Az
így meghosszabbított Enge János utca mentén új építési telkek alakulnak ki, feltárhatóvá válnak a Szent István király út egy részének rossz állapotú udvarai, ezáltal rendezettebb, élhetőbb területek jönnek létre.
14.2.4. A Movinnov Kft. szerződésben vállalt bonyolítói feladatokat az Önkormányzat egyes pályázaton nyert beruházásainak megvalósításában
Kaiser volt húsüzem épületének felújítása: TOP-6.3.1-15 Barnamezős területek rehabilitációja címmel jelent meg a pályázati felhívás, amit jól össze tudtunk hangolni a
Kaiser telephely hasznosítására született elképzelésekkel. A Kaiser főépülete a pályázatból megújul és a rendvédelmi szervek mosoni központja lesz. Az elbontott épületek helyén zöldterület és parkolók kerülnek kialakításra, egy épület váz felhasználásával pedig létrehozunk egy épületet, ami sport célokat fog szolgálni.
Mofém kultúrház felújítása: Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata a Teka, (volt
Mofém) gyártól vásárolta meg a régóta használaton kívüli épületet azzal a céllal,
hogy megfelelő pályázati forrásból felújítás után újra közösségi funkciót kapjon. TOP2.1.1-16-GM1-2017-00001 azonosítóval Mosonmagyaróvár város több mint 508
millió Ft támogatást nyert erre a célra. Az épület felújítás után közösségi ház funkciót
kap.

Az egykori Mofém kultúrház épülete
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A Pálffy-villa felújítása: A Hőnel Béla tervezte villaszerű épület a Manningerlakótelepen található, utolsó használója a Hunyadi iskola volt, tanműhely működött
az épületben. Miután visszakerült az önkormányzat kezelésébe, „civil ház”-ként való
hasznosításról döntött a Képviselő-testület. Az épület felújításával a Movinnov Kft-t
bízta meg az önkormányzat. 2019-re elkészült az épület külső-belső teljes felújítása,
az elavult fűtési rendszer helyett a távhő általi fűtés működik az épületben.
Akadálymentesítés céljából lift épült be, valamint a közös helyiségek bebútorozására
is sor került. Az önkormányzat döntése nyomán az épületben kapnak ingyenes
elhelyezést az ezt igénylő városi civil szervezetek.

MoWinPark iparterület bővítése: A Levél felé vezető út mentén létrehozott ipari park
kezdetben 31 ha értékesíthető területet kínált, ahol cégek, kereskedelmi egységek
alakíthatták ki a telephelyüket. Induláskor az önkormányzat, a Movinnov Kft és magánbefektetők voltak itt tulajdonosok. Pályázati forrásból és saját erőből építették ki
az utakat, és egyéb infrastruktúrát. Az értékesíthető terület egyre csökkent, egy ös-szefüggő terület maradt az 1-es számú út közelében az ún. kereskedelmi övezetben.
Mivel az értékesítési tapasztalatok azt mutatták, hogy nagyobb igény mutatkozik a
kisebb méretű területek iránt, így egy TOP-os pályázatot nyújtottak be további feltáró
utak építésére és közművesítésre (TOP 6.1.1-15) közel 300 M Ft értékben.
Társasházépítés: A Movinnov Kft. kisebb méretű társasházak építését is végzi saját
forrásból. Az elmúlt években építettek egy 16 lakásos és egy 24 lakásos társasházat
a Vágóhíd utcában. Jelenleg egy 15 lakásból és két irodából álló társasház építése
folyik az Áchim András utcában.
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14.3. SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.
A Társaság az érintett években sikeresen pályázott a megváltozott munkaképességű
munkavállalók bértámogatására, valamint önkormányzati támogatásokban is részesült.
2014 — Elvégeztették a munkahely balesetvédelmi, érintésvédelmi és tűzvédelmi
felülvizsgálatokat. Megtörtént a belső homlokzat felújítása, valamint a telephely udvarának rendbetétele (virágosítás, füvesítés, udvarrendezés). Felújították a kiemelten
műemlék jellegű kaput, a behajtó előtt aszfaltozást végeztettek. Munkavédelmi előírásoknak megfelelően felszerelést biztosítottak, ezen túl rászorult dolgozóik részére
gyógyászati segédeszközöket szereztek be. 2014-ben 38.080 e Ft támogatást nyertek állami pályázattal. Ebből bér és járulék kifizetésre 37.946.450 Ft-ot költöttek.
133550 Ft anyagi jellegű felhasználás történt.
2015 — 40.320 e Ft állami támogatást sikerült elnyerniük, ebből bér és járulék kifizetésre 40.320 e Ft költöttek. Mivel lehetőségük volt épületbővítésre, új műhelyeket és
irodát alakítottak ki. Kiadásaikat és bevételeiket, fejlesztéseiket és beruházásaik tervezetét minden alkalommal egyeztették a Felügyelő Bizottsággal, illetve üzleti terveiken és beszámolóikon keresztül a Képviselő-testületet tájékoztatták. Beruházásaik
közt szerepeltek raklapmozgatók és egyéb eszközök beszerzése, a munkavégzéshez szükséges eszközök pótlása. Ezen túl bővítették létszámkeretüket a rászoruló
emberek számára, akik 1-2 hónap jövedelem segítségével esélyük van visszahelyezkedni a versenyszférába.
2016 — 39.200 e Ft állami támogatást kaptak, ebből bér és járulék kifizetés 39.200 e
Ft volt. Anyagjellegű felhasználás az üzleti tervben megfogalmazottak szerint történt,
legfőképpen az általuk üzemtetetett bolt feltöltésére. Telephelyük előtti utcafront parkosítására fordítottak figyelmet. Dolgozók részére új munkaruhát (köpenyt, pólót) vásároltak, illetve ebben az évben is pótolták az elhasználódott eszközöket és nagy
hangsúlyt fordítottak az akadálymentesítés biztosítására. Ebben az évben lehetőségük nyílt arra, hogy egy új tehergépjárművet szerezzenek be.
2017 — Az állami támogatás 47.656 e Ft volt, melyet a bérek és járulékok kifizetésére fordítottak. A dolgozók mentális állapotának jobbá tétele érdekében telephelyükön
virágosítás történt. Folyamatosan igyekeztek műhelyeiket karbantartani (frissítő meszelések, kisebb karbantartások) figyelembe véve kiadásaik és bevételeik arányát.
Pályázati úton korszerűsítették fűtési rendszerüket. 2017. évben konzorciumi tagként
vettek részt a TOP pályázatban, ami a térség „rászorult” munkára jelentkező lakosságát helyezte el és javasolta munkavállalásra. (Foglalkoztatási Paktum)
2018 — Ebben az évben 46.410 e Ft állami támogatással tudtak gazdálkodni, amit
szintén a bérek és járulékok kifizetésére fordítottak. Fejlesztéseik közt szerepelt raklapemelők beszerzése, az elhasználódott eszközök pótlása, elektromos berendezések felújítása, az akadálymentesítés további korrigálása, valamint kiemelendő, hogy
a minimálbér emelkedését a Társaság a támogatásokból, bevételei nettó összegéből
úgy tudta finanszírozni, hogy likviditási problémája nem jelentkezett.
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2019 — Ebben az évben is sikeres volt az állami bértámogatási pályázat. A megváltozott munkaképességű munkavállalók bérét támogatva finanszírozni tudja a Társaság, az önkormányzati támogatást felújításra és beruházásra kívánják fordítani. Terveik közt szerepel a telephely belső udvarának burkolása, raktárak kialakítása. Kiemelten kezelik, hogy a Társaság tevékenységével és termékeikkel megfelelően tudjon érvényesülni a versenyszférában, dolgozóik értéket teremtő munkát végezzenek,
ezzel megteremtve a foglalkoztató fő feladatát, az esélyegyenlőséget. A Kft. minden
évben több ellenőrzést is kapott (Magyar Államkincstár, Budapest Főváros Kormányhivatala) illetve teljes átfogó ellenőrzést kért saját munkájára, mely jegyzőkönyvekben hiányosságot működését érintve, szabálytalanságot nem talált.
14.4.

FLESCH KÁROLY NONPROFIT KFT.

A Flesch Károly Nonprofit Kft. megalapításakor (2008) legfontosabb célja az addig
elért eredmények és tradíciók átértelmezésével egy újfajta marketing szemléletmód
bevezetése volt a város életében. Kezdetben a városlakók bizalmának elnyerése, a
hatékonyabb gazdasági működés, a projektekben való gondolkodás volt a cél (20092011). Ezt követően az új feladatok, funkciók kialakítására, az összefogás és a növekedés elérése, később pedig a városban való gondolkodásra, a városmarketing
szemléletmód bevezetésére és szervezeti kialakítására törekedtünk (2011-2014.).
Mára e célok nagy többsége megvalósult, kialakult egy egységes szervezeti és gazdasági forma, mely az utóbbi években teljesült ki (2014-2019.).
Az elmúlt évek során a kulturális, közművelődési és gazdasági fejlődés mellett egy
hatékony, úgynevezett divizionális szervezet jött létre. Évről évre bővült a portfólió és
ezzel párhuzamosan jöttek létre a mai szervezeti egységek. A Nonprofit Kft. hat divizionális szervezeti egységre tagolódik:
 Az első divízió a Flesch Központ és a Fehér Ló Közösségi Ház, valamint a városi rendezvények lebonyolítása, melyek a város hagyományos közművelődési
és kulturális feladatait látják el. (2008-)
 A második 2019-től az addig önálló intézményként működő Huszár Gál Városi
Könyvtár
 A harmadik a FUTURA Interaktív Természettudományi Élményközpont. (2012-)
 A negyedik az úgynevezett városmarketing funkciójú egység része, mely egy
sajtó-, Pr- és szponzorációs irodát, valamint marketing- és reklámirodát foglal
magában. (2010-)
 Az ötödik divízió a Városi Televízió és Médiacentrum Kft., mely szintén a városmarketing funkciójú egység része. (2011-)
 A hatodik divízió a Nonprofit Kft. gazdasági csoportja. (2010-)
A divizionális egységek kialakítása eredményezte a hatékony és dinamikus fejlődést.
A Flesch Nonprofit Kft. napjainkra egy ernyőszervezetként működik, divizionális
szervezeti formában funkcionál 2012-től Flesch Közművelődési, Kulturális és Városmarketing Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. néven, 50 fős alkalmazotti létszámmal, majd 2018 óta Flesch Károly Közművelődési, Könyvtári, Kulturális és Városmarketing Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság néven, már 75 fős állománnyal.
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A cég pénzügyileg is strukturált egységekbe szerveződik, hogy gazdálkodása átláthatóvá és könnyen ellenőrizhetővé váljon. Így a Nonprofit Kft. négy pénzügyileg elhatárolt egységből áll, melyeknek azonban szorosan, elválaszthatatlanul kell egymás
mellett működniük. Az első az általános közművelődési feladatok közhasznú ellátásával foglalkozó egység, azaz a Flesch Központ és tagintézményei, a Fehér Ló Közösségi Ház és a Huszár Gál Városi Könyvtár. Ezek működtetése az összköltségvetés majdnem felét, 64%-át teszi ki. A FUTURA élménycentrum, mint második egység
19%-ot. A harmadik egység, a városi rendezvények az összköltségvetés 8%-át, a
negyedik egység, a városmarketing szervezet pedig a 9%-át adja.
A Flesch Nonprofit Kft.-nek az elkövetkező években gazdaságilag arra kell törekednie, hogy az önkormányzati támogatás és a saját bevételi arány 50-50%-ot mutasson. Az Önkormányzattól kapott támogatást a bérekre, járulékokra és az általános
közművelődési, közhasznú feladatokra kell fordítani, s a másik két egységnek értelemszerűen önfenntartó gazdálkodással kell működnie.
A saját bevételek növelésével tudják elérni a fent említett 50%-os arányt, mely a terembéreket, reklám- és szponzorációs bevételeket, közvetített szolgáltatások bevételét, a fesztivál- és rendezvényszervezéssel kapcsolatos bevételeket, valamint a pályázati bevételeket jelenti.
14.4.1. Flesch Központ a Szigetköz Agórája / közösségi és közművelődési
feladatok
A Flesch Központ, eddigi sikereit fenntartva, egy építészetileg és funkcionálisan
megújuló multifunkcionális közösségi intézményként üzemel, megtartva a hagyományokra és a családokra épülő társintézményét, a Fehér Ló Közösségi Házat, valamint a városnak és térségének könyvtári szolgáltatást nyújtó Huszár Gál Városi
Könyvtárt (2019). A kulturális értékek közvetítésének zászlóshajója a 2015-ben felújított Flesch Központ a Szigetköz Agórája, ami több mint 30 éves múltra tekinthet
vissza. Három teltházas felnőtt színházi bérletsorozattal, 7 gyermekszínházi bérletsorozattal több ezer térségben lakó számára biztosít minőségi színházi előadásokat.
Felnőtt és gyermek filharmonikus bérletei is szinte teltházasok, melyek a komolyzenét szerető lakosság igényeit hivatottak kiszolgálni. Kiállítótermei a helyi identitást
erősítő és hagyományőrző képzőművészeti kiállításoknak adnak helyet. A multifunkciós felújítás adta lehetőségeknek köszönhetően számos heti rendszerességgel jelentkező irodalmi, kulturális kisrendezvényeknek is helyt ad, erősítve az intellektuális
érdeklődésű és műkedvelő közönség bevonzását. A Flesch Központ (multifunkcionális közösségi tér) és a Huszár Gál Városi Könyvtár valamint társintézményként, a Fehér Ló Közösségi Ház Mosonmagyaróvár város és térsége közösségi és kulturális
központja.
14.4.2. Rendezvényszervezés / szórakoztató feladatok
Napjainkra Mosonmagyaróvár és vonzáskörzete, valamint a térség legnagyobb rendezvényszervező cége a Flesch Nonprofit Kft. Évente négy nagy fesztivált és fesztivál jellegű, nagy tömeget megmozgató rendezvényt bonyolít le, valamint a 2016-ban
átadott UFM Arénában szervez nagyszabású programokat és koncerteket.
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Az ingyenes városi fesztiválok szervezése, lebonyolítása, a város által meghatározott
feladat-ellátási szerződés alapján, továbbá nagyrendezvények szervezése és bonyolítása vállalkozási szerződés szerint valósul meg, mint például a Városi Majális.
2016-ban ezek a feladatok tovább bővültek a Moson Modell Show nevű Nemzetközi Makett Kiállítás és Verseny, valamint a Voluta Vízikarnevál szervezésével és
lebonyolításával. Így mára kialakult egy széles rendezvény-portfolió, amely lefedi a
régió és az egész térség szórakoztatási piacát. Zászlóshajója a Szent István Napok,
ami az adott időszakban a megye legnagyobb és leglátogatottabb rendezvénye, a
paletta legfrissebb tagja a Nemzetközi Makett Kiállítás, mely Közép-Európa legnagyobb makettező rendezvénye.
14.4.3. Futura élményközpont / szórakoztató feladatok
Napjainkban a FUTURA a város tulajdonában lévő egyetlen olyan turisztikai termék,
melyet nem véletlenül nevezünk turisztikai zászlóshajónak. Mosonmagyaróvár neve összeforrt a FUTURA nevével. Városunk ténylegesen felkerült Magyarország és
a határ menti városok turisztikai térképére. 2014-ben elnyerte az év ökoturisztikai
intézménye címet. Több új attrakcióval is megújult a kezdetben Európai Uniós támogatásból megvalósult kiállítás, például az 5D Mozi vagy a Pániklabor. Olyan rendezvények váltak mára hagyományossá, melyekre már a térségben számítanak, és
tudják azonosítani a FUTURA-val, például az Anya-Lánya hétvége vagy a Sakk Karnevál. Az intézmény képviselteti magát turisztikai kiállításokon, és az ország több
pontján zajló fesztiválokon, roadshow-kon.
14.4.4. Kommunikáció és Nyilvánosság
A Nonprofit Kft. tulajdonában áll a Városi televízió, mely mostanra a város és a kistérség egyedüli televíziójaként szolgáltatja a napi friss információkat. Társmédiumként működteti az egykori vármegye területének helyi információit és értékeit közvetítő kétheti lapot, a MOSONVÁRMEGYÉT. E médiumok segítségével, plusz feladatként vállalta a város EU-s pályázatainak kommunikációval és nyilvánossággal kapcsolatos kötelező feladatait. Több mint 40 projektben dolgoztunk és dolgozunk a mai
napig. A Flesch Nonprofit Kft. a térségben egyedüliként rendelkezik egy olyan médiaés marketingkommunikációs rendszerrel, mely a jelenlegi mosonmagyaróvári reklámpiacon sokkal nagyobb szeletet tudna kivágni a szimbolikus reklámtortából.
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14.5. AQUA KFT.
Az Önkormányzat a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok
körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok körében a víziközmű-szolgáltatást
az Aqua Kft-n keresztül látja el. A Kft. az alább felsorolt területeken valósította meg a
víziközmű felújításokat:
A közműszolgáltatások biztosítása, színvonalának javítására irányuló fejlesztések
a vízellátás területén:
 Szent István király út vízvezeték rekonstrukciója a Vilmosrév úttól a Futuráig
 Fő út páratlan oldali rekonstrukciója – A települési vízellátóhálózatot rövidés középtávon folyamatosan felújítjuk. A felújítandó szakaszok kiválasztása a meghibásodási statisztika és egyéb más szempontok figyelembevételével történik. Társaságunk a vízvezetékszakasz felújítását középtávú fejlesztési tervei közé sorolta. Az érintett évben Társaságunk a Gyári úti ivóvízvezeték teljes cseréjét hajtotta végre.
 Mofém telepen, a Szekeres Richárd úton és a Hold utcában vízvezeték rekonstrukció - A települési vízellátóhálózatot rövid- és középtávon folyamatosan felújítjuk. A felújítandó szakaszok kiválasztása a meghibásodási statisztika és egyéb más szempontok figyelembevételével történik. Ennek
megfelelően Társaságunk a vízvezetékszakasz felújítását középtávú fejlesztési tervei közé sorolta. A felújítással érintett évben Társaságunk az
Erkel Ferenc utca (jelzőlámpás csomópont – első tízemeletes) és a Radnóti utcai ivóvízvezeték rekonstrukciós munkákat hajtottuk végre.
 Móra Ferenc lakótelep vízvezeték rekonstrukció
 Széchenyi lakótelep és Flesch Károly lakótelep nyomásfokozó berendezéseinek felújítása
 Fatelep utcai ivóvízvezeték felújítási munkálatok elvégzése
 Kiserdő-híd melletti DN500-as ivóvízvezeték meder alatti szakaszának felújítása
a szennyvízelvezetés területén:
 Ligeti Főátemelő felújítása
 Terv utca szennyvízcsatorna rekonstrukciója
 Óvár belváros szennyvízcsatorna rekonstrukciója (Honvéd utca, Linhardt
utca, Városház utca)
 Mofém Telep szennyvízcsatorna rekonstrukciója (Terv utca 75-77., Hold
utca)
 Mofém Telep szennyvízcsatorna bélelés (Szekeres R. út)
 Mosonmagyaróvár területén szennyvízátemelő felújítások (Bartók Béla út,
Kender út, Pacsirta utca, Kolbai K. utca, Béke utca)
 Erkel Ferenc úti szennyvízcsatorna teljes szakaszának felújítása
 Mátyás Király út – Árpád utca közötti szennyvízcsatorna szakasz felújítása
 Károly utcai új szennyvízátemelő kiépítése
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15.

ÖSSZEFOGLALÁS

A 2014-2019 önkormányzati ciklus Gazdasági Programja igen jelentősen építkezett a
már megkezdett folyamatokra és a gyakorlat által igazolt munkamegosztásra.
Áttekintve az öt év elvégzett vagy előkészített munkáit, megállapíthatjuk a gazdasági
program végrehajtásának eredményességét. A programban foglalt feladatok végrehajtása nyomon követhető, az eredmények mérhetőek.
Mosonmagyaróvár gondolkodó és partnerséget ajánló város, a civil szervezetek
együttműködése – egymással és a várossal -, a kölcsönös támogatás ezt mutatja.
Rendezett, hívogató városi közösségi terek és lehetőségek jöttek létre, újultak meg.
A minőségi közszolgáltatások és kultúra mindenki számára elérhető.
A helyi közösségek erősödtek, a civil szervezetek közösséget támogató, lokálpatrióta
eseményei, az önkéntes munkát végzők erős közösségépítő tudata erősíti a város
erényeit és eredményeit.
Együttműködés a vállalkozásokkal, a gazdaságfejlesztést és turizmust támogató beruházások és projektek mind olyan stratégiai elemei a programnak, melyek stabilan
haladnak a Képviselő-testület által meghatározottak szerint.
Mosonmagyaróvár egyetemi város, melyre büszke. Ezt a büszkeségét mutatta ki akkor is, amikor a Széchenyi István Egyetemmel való együttműködés átgondolásra került és aláírta az egyetemi vezetés és a városvezetés az új megállapodást.
Mosonmagyaróvár gondoskodó, családbarát város, amely a kisgyermekek bölcsődei
és további intézményi ellátásától kezdődően az idősgondoskodásig terjedően széles
lehetőségeket tár az itt lakók elé.
A gazdasági program célja az önkormányzat fejlesztési tevékenységének és beavatkozásainak rövid összefoglalása, amely következetesen támaszkodik az elmúlt időszak prioritásaira. Ezek teljesítésének összefoglalóját tartalmazza az Önkormányzat
2014-2019. évekre vonatkozó Gazdasági Programjának végrehajtásról szóló tájékoztatás.
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