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1. Bevezetés 
 
A településfejlesztési koncepció célja, hogy segítse a község fejlődését az 
elkövetkező 10-15 évre. 

Földrajzi elhelyezkedés 
 
Magyarország északnyugati részén, a Mosoni-Duna egyik kanyarulatában, Győrtől 12 
km-re helyezkedik el. Önálló község a Szigetköz keleti harmadában, a Mosoni-Duna 
bal partján, néhány kilométerre a Dunától.  A szigetközi 1401. sz. út két oldalán 
fekszik. Koordináta: 47˚46'0.12"N; 17˚33'0". Tizedes: 47.7667˚,17.55˚. UTM: 5293520 
691069 33T. 
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2.  Társadalom, humán erőforrás 

2.1. Demográfia 

2.1.1. Népesség összetétele, alakulása 
A település demográfiailag kedvező helyzetű. A népességszám emelkedik, a 
születésszám és halálozás hosszútávra vetítve egyensúlyban van, míg a beköltözések 
száma nagyon magas. 
Megállt a lakosság elöregedési folyamata, a lakosságszám gyarapodásában a 
gyermeklétszám fokozatos növekedése és a bevándorlás egyaránt nyomon 
követhető. Ez utóbbi kísérőjelenségeként gyarapodik a lakóépületek száma. 
A község jelenlegi lakosságszáma ~1996 fő (1015 fő nő, 981 fő férfi), az elmúlt 10 év 
alatt növekvő tendenciájú. 
Az utóbbi évek lakosságszám növekedése a társadalmi és gazdasági változások 
következményének tekinthető. 
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A település népességszámának emelkedése az elmúlt években elsősorban a pozitív 
vándorlási különbözetének köszönhető. A településre beköltözések száma bár 2008- 
óta folyamatosan csökken, alapvetően mégis magasabb, mint az elköltözések 
száma. 
 
Vallási, nemzetiségi hovatartozás  
 
A kérdőíves megkérdezésünk szerint a település 100%-ban római katolikus felekezeti 
hovatartozás szempontjából. 

2.1.2. A lakosság képzettségi szintje 
 
Az elmúlt években emelkedett a közép és felsőfokú végzettségű lakosok száma, a 8 
osztályt végzettek szinte mindegyike tovább tanult. 

2.1.3. Oktatási, kulturális viszonyok 
 
Bölcsöde: 
 
Dunaszegen már két csoportban (~15-20 fő) foglalkoznak a bölcsödésekkel. 
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Óvoda: 
 
Az első adatunk egy "óvoda"-szerű 
intézményről 1897-ből való. 1904-
ben szűnik meg gyermek hiány 
miatt. Az 1940-es években 
megpróbálkoztak óvodai 
csoportok létrehozásával, de ez 
pénz és épület hiányában csak 
nyáron működhettek. 1973-ban 
nyílt egy 30 személyes óvoda, a 
régi kántorlakásban a templom és 
az iskola szomszédságában.  
Jelenleg az óvoda 

befogadóképessége 75 fő. Kihasználtsága kb. 90%-os.  
2004 márciusában épült fel az új 3 csoportos óvoda és vele együtt a 200 fő 
kiszolgálására is alkalmas konyha és étterem. Az épület korszerű, minden igényt 
kielégítő, a térség kiemelkedő létesítménye. Az óvoda szép harmonikus környezetbe, 
az iskola mellé épült, így annak sportlétesítményeit (tornacsarnok, műanyagborítású 
pálya) óvodások zavartalanul használhatják. Az udvar úgy került kialakításra, hogy 
minden csoportnak legyen lehetősége a játékra. A gyerekek homokozó, hinták, 
különböző mászókák, fajátékok között válogathatnak.  A csapadékos időjárás sem 
akadály, hiszen csoportonként külön burkolt teraszon van lehetőség levegőzésre és 
játékra.  
 
Iskola: 
 

A település mikrotérségi központként látja el a 
közoktatási és szakszolgálati feladatokat a közeli 
Dunaszentpál községgel. Az óvodai ellátást 
mindkét település önálló intézményfenntartással 
biztosítja, míg az általános iskolai ellátást 
intézményfenntartó társulás formájában 
valósítja meg, Dunaszentpálon 1-4 évfolyamos 
tagintézmény összevont osztályokkal, 
Dunaszegen 1-8 évfolyamos általános iskola 
működik. A közoktatási szakszolgálati feladatok 
ellátását teljes egészében biztosítja a többcélú 

kistérségi társulás Győr Megyei Jogú Várossal kötött megállapodás alapján azon 
településeknek, közöttük Dunaszegnek és Dunaszentpálnak, melyek a társulási 
megállapodásban a közszolgáltatás közös ellátását vállalták. A közoktatási 
szakszolgálati feladatellátás közül helyben történik a fejlesztő felkészítés 
gyógypedagógus által, főállásban, a logopédiai ellátás havi 4-4 alkalommal kijáró 
szakemberek segítségével mindkét településen, a pályaválasztási tanácsadás 1 
alkalommal évente szintén kijáró szakemberekkel, a gyógytestnevelés helyi 
szakember által a kistérségi támogatásával is megoldott. Szintén rendelkezésre áll 
pszichológus szakember. A gyermekjóléti ellátásokat kijáró szakemberek segítségével 
biztosítják, az iskolai napközi otthonos ellátását szintén a településen vehetik igénybe.  
Az iskola stabil létszámmal működik. 140-150 fő között változott az elmúlt 4 évben. A 
felső tagozaton a tanuló létszám általában magasabb, mivel már a dunaszentpáli 
diákok is Dunaszegen juthatnak a szolgáltatáshoz.  
A napközit és a tanulószobát igénybe vevő tanulók száma megfelelő, biztosítva 
ezáltal az egyéni fejlesztés lehetőségét és a másnapra történő felkészülést.  
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Kultúrház, IKSZT: 

 
A faluban már az 1900-as évek elejétől aktív 
kulturális élet folyt, köszönhetően az itt tanító 
pedagógusoknak és az egyházközség élén álló 
plébánosnak. 
A megalakult és elsősorban fiatalokat tömörítő 
egyesületek (Credo, Kalot, Vadász, Szívgárda) 
összejöveteleiket az iskolába tartották.  A kultúra 
ápolásán (ének, színjátszás) túl ezek a csoportok 
karitatív tevékenységet is végeztek.  
A ma is működő Kultúrház 1962-ben épült. 

Helyet biztosított a civil csoportoknak, tornaterem híján a falu sportéletét segítette a 
téli időszakban (sakk, asztalitenisz) és itt került elhelyezésre a könyvtár és olvasóterem 
is.  
Az épület közel 200 fő befogadására alkalmas, színpaddal ellátott. Az itt működő 
Rezeda Népzenei Egyesület, Népdalkör, Színjátszókör, Nyugdíjas Klub, színvonalas 
előadásaikkal, műsoraikkal sok helybeli és más településekről idelátogató embernek 
szereztek már maradandó élményt.   
A Dunaszeg Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008 évben pályázatot 
nyújtott be az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alaphoz, Integrált Közösségi és 
Szolgáltató Tér kialakítására és működtetésére. Az Integrált Közösségi és Szolgáltató 
Tér (IKSZT) program az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programon belül "A vidéki 
lakosság megtartása érdekében a helyben elérhető alapszolgáltatások körének 
bővítése, minőségének és hozzáférhetőségének javítása többfunkciós szolgáltató 
központok létrehozásával." 
A pályázat sikeres volt és ennek eredményeként az önkormányzat IKSZT cím birtokosa 
lett. Ezt követően került sor a Kultúrház felújítására, melyet 2011 májusában adtak át. 
Az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér keretében az alábbi szolgáltatásokat 
nyújtják: 
- helyszín és feltételek biztosítása a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat tájékoztatási pont 
működtetéséhez, 
- ifjúsági közösségi programok szervezése, ifjúságfejlesztési folyamatok generálása és 
folyamatok nyomon követése, ifjúsági információs pont működtetése, fiatalok 
közösségi szerveződésének és részvételének támogatása, ifjúsági információs pult 
működtetése, 
- közművelődési programok szervezése, 
- egészségfejlesztési programok szervezése, 
- a lakosság és a vállalkozások információhoz való hozzájutásának elősegítése, 
- nyilvános könyvtár működtetése, 
- közösségi internet hozzáférés biztosítása a könyvtárban működő e-Magyarország 
pont. 
 
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium megbízásából az e-Magyarország Centrum közel 
2000 e-Magyarország Pont tevékenységét koordinálja az e-Magyarország Program 
keretében. A program a digitális írástudatlanság felszámolásának, a vidék 
felzárkóztatásának és az e-közigazgatás elterjesztésének egyik legfontosabb hazai 
megvalósítója. A nemzeti hálózat végpontjain folyó munkát mintegy 1700 kiképzett 
ügysegéd, úgynevezett e-Tanácsadó segíti, akik nemcsak összekötő szerepet 
töltenek be a helyi lakosság és a központ között, de ingyenes szolgáltatásokkal 
segítik és oktatják is az állampolgárokat a legfontosabb informatikai és közigazgatási 
ismeretekre. 
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A program célja az internet elérés elterjesztése volt az ország teljes területén, főként a 
kevésbé, vagy egyáltalán nem ellátott területekre (falvak, hátrányos helyzetű 
települések) fókuszálva. Jelenleg közel 2000 közösségi hozzáférési pont kezdte el 
működését túlnyomóan közintézményekben (nyilvános könyvtárak, közművelődési 
intézmények, önkormányzatok, kórházak, alapítványok, közalapítványok, illetve 
kisebb részben gazdálkodó szervezetek stb.) 
A nyilvános közösségi hozzáférési helyek megteremtése mellett a továbbiakban az e-
Magyarország Program célja személyi segítő szolgáltatás működésével egészült ki. Az 
aktív és jól működő e-Magyarország pontok fenntartása és támogatása mellett 
(infrastrukturális) a fókusz a hozzáértés és minőségi szolgáltatás biztosítására 
helyeződött át.  
A hangsúlyeltolódás nagymértékben indokolja, hogy Magyarországon a felnőtt 
lakosság közel fele digitálisan írástudatlannak számít, azaz sem számítógépet, sem 
internetet nem használ rendszeresen. A nem használat okai között a materiális 
indokokkal szemben (magas ár, hozzáférés hiánya) egyre nagyobb szerepet kap az 
érdektelenség és a hozzáférés hiánya.  A Program feladata az e-Magyarország 
Pontok, az e-Tanácsadó Hálózat működtetésén, illetve a pályázati lehetőségeken 
keresztül a digitális írástudatlanság csökkentése, az esélyegyenlőség javítása, az 
érintett lakosság információs társadalomba való integrálása. 
 
Alapítványok: 
 
Dunaszeg Fejlődéséért Alapítvány, 
Dunaszegi Gyermekekért Alapítvány, 
Dunaszeg Sportegyesület, 
Rezeda Népművészeti Egyesület. 
 
Egyéb szervezetek: 
 
Polgárőrség: 
 
1999. óta működő szervezet. Célja és faladat: 
- a bűncselekmények megelőzése, 
- a bűnalkalmak korlátozása, vagyonvédelem javítása, 
- a lakosság biztonságérzetének növelése és ezen keresztül a lakóközösségi 
kapcsolatok erősítése, 
- bűnelkövetést elősegítő körülmények feltárása. 
Az egyesület tevékenységén keresztül igyekszik megvalósítani célkitűzéseit. Ezen 
tevékenység során tájékoztatja az érintetteket a bűncselekményeket elősegítő 
körülményekről és jelzéseket ad az illetékes szerveknek a gyermek- és fiatalkorúak 
fejlődését veszélyeztető magatartásokról, körülményekről. Az ingó- és ingatlan javak 
védelmére járőrszolgálatot szerveznek, illetve a bűnmegelőzés érdekében nyilvános 
reklám és propaganda tevékenységet folytatnak. Napi kapcsolatot tartanak fenn a 
lakossággal és az önkormányzattal.  
A szervezet jelenleg 26 taggal rendelkezik, de folyamatosan várják új tagok 
jelentkezését.  
 
 
Népdalkör: 
 
Az együttes 1989-ben alakult. Rendszeres résztvevői a környék kulturális 
rendezvényeinek, megyei népzenei találkozóknak. Több alkalommal szereplői voltak 
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a Győri Vásárnak, Győri Búcsúnak és a Terményáldásnak. Vendégszerepeltek 
Szlovákiában.  
Munkájuk elismeréseként 1997-ben a népzenei együttesek minősítésén ezüst 
fokozatot szereztek.  
2006-tól felvették a Szent Cecília Kórus nevet. Töretlenül szerepelnek helyi és 
környékbeli rendezvényeken, illetve saját CD-vel is rendelkeznek. 
 
Rezeda Népzenei Együttes: 
 
A 23 esztendeje működő együttes jelentősebb szakmai sikereit a szülőföld és a 
Kisalföld népzenei hagyományainak tolmácsolásával érte el. Énekes és hangszeres 
előadás módjukra a természetesség és a hagyománytisztelet a jellemző.  Eddig két 
önálló cd-jük jelent meg, illetve más hanghordozókon is közre működtek. 
A zenekar 3 alkalommal (2005-ben, 2008-ban és 2010-ben) a szakmai minősítőkön 
elérhető legmagasabb szakmai fokozatot, az Aranypáva Nagydíjat szerezte meg, és 
ugyancsak három ízben - a Kárpát-medencei döntőben- a Vass Lajos Nagydíjat 
nyerte el. Győr-Moson-Sopron megye kulturális követeként rendszeres résztvevője 
országos és nemzetközi találkozóknak. Műsorait eddig kilenc európai országban, s 
2005-ben Brazíliában, a Sao Paulóban élő magyaroknak mutatta be. A zenekar 
kiemelkedő kultúraterjesztő tevékenységét Győr-Moson-Sopron Megye Közgyűlése 
1997-ben Dr. Kovács Pál Közművelődési-díjjal ismerte el. 2008-ban a Magyar Kultúra 
Napján Hiller István oktatási és kulturális miniszter Csokonai Vitéz Mihály Alkotói Díjat 
adományozott Kozma Lászlónak, az együttes vezetőjének művészi nevelő 
munkájáért és hagyományápoló tevékenységéért. 
A Rezeda Népzenei Együttes a térség legismertebb ifjúsági zenekara közé tartozik. 
Évenkénti 35-40 közszereplésével fontos szerepet tölt be a magyar népi kultúra 
éltetésében. Ismeretterjesztő célzatú előadásain fontos szerepet szán a közös éneklés 
örömének átadására és a magyar népi hangszerek jellemző sajátosságainak 
megismertetésére is.  
Műsoraiban főként a Dunántúlon és a Felvidéken gyűjtött összeállítások hangzanak el 
citerán és más kiegészítő hangszereken, így dorombon, furulyán, nádsípon, 
tökdudán, gardonon. Az együttes alföldi népzenét is játszik tekerőlanton, citerán és 
klarinéton. 
Az együttesből két kisebb létszámú művészeti csoport nőtt ki. 2000-ben Győrött 
megalakult a Cserefa zenekar, melynek tagjai az autentikus kereteket saját 
gondolataikkal kibővítve játsszák a moldvai csángók zenéjét. 
2001-től a Rezeda Népzenei Együttes fenntartója a Rezeda Népművészeti Egyesület. 
2004 őszétől a zenekar tagjai a Harmónia Művészeti Iskolával együttműködve 
zeneiskolai tanulmányokat folytatnak, s a félévenkénti megmérettetést követően 
vizsgaeredményeikről államilag elismert bizonyítványt kapnak. 
Nyugdíjas Klub: 
 
1992 óta működik. Minden évben kirándulásokat szerveznek. Megemlékeznek 
egymás névnapjáról és minden ünnepre készülnek. A Klub tagjai több rendezvények 
képviselik társaikat és gyakran vendégelőadók meghívásával szerveznek 
beszélgetéséket mindenféle témában. A falu vezetőivel szoros kapcsolatot tartanak, 
a helyi rendezvényekben tevékenyen részt vesznek. Jelenleg 20-25 taggal 
rendelkeznek.  
 
Kék Duna Dalkör: 
 
2005-ben alakult dalkör a generációk közötti együttműködés példája. Tagjai több 
korosztályt képviselnek az általános iskolástól a nyugdíjasig. Az együttes rendszeres 
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résztvevője a helyi ünnepségeknek, megyei találkozóknak. Összeállításaiban a 
szűkebb táj, a Szigetköz és Kisalföld dalai mellett szerepet kap más tájegységek 
hanganyaga is.  
A csoport 2007-ben a Kórusok és Zenekarok Országos Minősítőjén kiváló fokozatot 
kapott, 2008-ban a Vass Lajos Népzenei Verseny Kárpát-medencei döntőjében Vass 
Lajos Nagydíjat nyertek el. 2010-ben az országos minősítőn Aranypáva Díjat kaptak. 
 
Színjátszókör: 
 
A Dunaszegi Színjátszókör 1992-ben 20 fővel alakult. Már ez évben bővül tagjainak 
száma és sikeres előadásokat tartanak. Azóta minden esztendőben más-más darab 
kerül bemutatásra. A csoport a mesejátékokkal, musical részletekkel, zenés-táncos 
előadásokkal jelentős sikereket érnek el a megye diákszínpadi megmérettetésein.  
Számos különdíj, első helyezés mellett arany minősítést is nyertek el.  
A színjátszó kör egy időszakban csak gyermekcsoportként működött, aztán 2002-től a 
régi és új tagok együtt játszanak. Jelenleg ~40 taggal működnek. 
 
Önkéntes Tűzoltó Egyesület: 
 
1885-ben 7 szigetközi község, benne Dunaszeggel, határozta el, hogy tűzoltóságot 
szervez. 1930 és 1940-es években a község nagyobb összegű támogatást adott és 
felújították a felszerelést, egyenruhát szereztek be. 1950-es években újra cserélték az 
elhasználódott eszközöket, majd további kiadásaikat tűzoltó bálok, rendezvények 
keretéből fedezték. 
1955-ben társadalmi munkával a szertárt újjáépítették, majd motorosfecskendővel 
gyarapodott készletük. 
A községben 3 nagyobb tűzesetben kellett helyt állniuk igazán. 1911-ben a nagy 
tűzvészkor még elég gyenge felszereléssel rendelkeztek és a nádfedeles régi házak 
között alig lehetett megakadályozni a tűz terjedését. Akkor a gazdasági épületek, 
állatok, felszerelések egy részét sikerült megmenteni.  
1921-ben Darnózselin ütött ki nagy tűz.  A dunaszegi tűzoltók másodiknak érkeztek a 
helyszínre és derekasan helyt álltak.  Az 1954-es árvízkor a lakosság ingóságainak 
megmentésében, a házak bontásában, a kutak fertőtlenítésében, a víz 
elvezetésében, szivattyúzásban segítettek.  
1950 és 1970 között nagyon élénk egyleti életet éltek. A legnagyobb feladatként a 
megelőzést tűzték ki célul, ezért rendszeresen tartottak tűzvédelmi gyakorlatokat, 
továbbképzéseken vettek részt, télen általában gyakorlatokat tartottak, de a nyári 
időszakban állandóan készenlétben álltak. Szigorúan ellenőrizték a rendszabályok 
betartását, ügyeleti szolgálatot szerveztek. Házi vizsgákat, versenyeket rendeztek.  
A Tűzoltó Testületet ekkor 50 fő alkotta és felnőtt, női, úttörő és ifjúsági csoportjai is 
volt. 
Az utolsó Önkéntes Tűzoltó Testület dunaszegi parancsnoka 1989-ig volt szolgálatban. 
 
 
Sportegyesület: 
 
Szájjal és Lábbal Festő Művészek Világszövetsége 
 
Torma Gyula helyi lakos 2002-óta a világszövetséghez, melynek székhelye 
Lichtensteinben van. Képei leginkább képeslap formájában húsvétkor és 
karácsonykor szokott megjelenni. 
 
Rendőrség: 
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Körzeti megbízott iroda formájában működik. 
 
Dunaszegen találhatóak szálláshelyek, vendéglátóhelyek és pénzintézetek is.  
 
Működik Falu TV. A 8 éve működő tv, mintegy 450 lakásba juttatja el a helyi híreket. 
 
 

2.2. Szociális ellátás 

2.2.1. Egészségügyi és lakáshelyzet 
 
Orvosi ellátás: 
 
Dunaszegen felnőtt háziorvosi rendelés, gyermekorvosi rendelő, védőnői szolgálat és 
gyógyszertár is működik helyben. 
 
Szintén működik gyermekjóléti szolgáltatás (Ikrényi Mikrotérség Gyermekjóléti 
Szolgáltatás Ellátó Intézménye) és házi segítségnyújtás a községben.  A házi 
segítségnyújtást az önkormányzat indította el, melyet házi gondozó végez. A házi 
gondozó az ellátást igénylők lakásán nyújt koruknak és egészségi állapotuknak 
megfelelő segítséget azoknak a személyeknek, akik életvitelükhöz, személyi és 
környezeti tisztaságukhoz biztosításához, érdekeik védelméhez ezt igénylik. Biztosított 
szolgáltatási formák: fizikai ellátás, egészségügyi ellátás, mentális gondozás, szociális 
szükségletek segítése.  
A településen az utóbbi évek legnagyobb fejlesztése volt az egészségügyi centrum 
kialakítása, amelyet 2012 tavaszán adtak át: ehhez jelentősebb önerő is 
szükségeltetett. A beruházás 95 milliós költségéből 49,63 milliót a Nyugat-dunántúli 
Operatív Programban nyert a település, közel 46 milliót viszont Dunaszeg vállalt. A 
projektben eszközbeszerzés is szerepel mintegy 3,5 millió forintnyi értékben.  

 
 

 
Egy helyre került a gyógyszertár, a felnőtt-háziorvosi, a gyermekorvosi rendelő, a 
védőnő és a házi segítségnyújtás diszpécseri szolgálata is. Emellett 
kiszolgálóhelyiségek is megtalálhatóak a létesítményben. 
 
A "központosítással" felszabadult önkormányzati épületekben többek közt majd a 
civil szervezetek foglalkozásaira kerülhet sor. 
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Az építési kedv és lakáshelyzet: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az építési kedv az évek alatt egyre csak apadt, ez betudható a gazdasági 
válságnak, ugyanakkor bontási engedélyt csak 2004-ben adtak ki, feltételezhető, 
hogy a községben megfelelő az épületállomány állapota. 
 
 
 

2.2.2. Foglalkoztatási helyzet 
 
Dunaszegen a foglalkoztatás: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A foglalkoztatottság emelkedő tendenciát mutat. A lakosság foglalkoztatási 
struktúrájának változására az általános társadalmi gazdasági folyamatok hatnak. Az 
iparban, mezőgazdaságban foglalkoztatottakon kívül nőt a tercier szektorban 
foglalkoztatottak száma. A községben munkaalkalom létesítése van és lesz 
lehetőség.  
A község munkaképes lakosainak nagy része Győrben vállal munkát, de jelentős 
számban dolgoznak a környező településeken is. Fontos szerepe van a környező 
települések  
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Kunsziget, Győrladamér munkahely létesítő akciónak. A mezőgazdasági Szövetkezet 
csak szántóföldi növénytermesztéssel jól működik. 
  
A munkanélküliek száma stagnál 10-20 fővel. Az önkormányzat az aktív korú nem 
foglalkoztatott személyek közül l fő részére állapított meg rendszeres szociális segélyt, 
azért ilyen kevés, mert a munkanélküliek ellátottságából kikerülők valamennyien 
helyben vagy más településen munkát vagy valami alkalmi munkát vállalnak. 
A pályakezdő munkanélküliekről nincs tudomás, mert valamennyi végzettséggel 
rendelkező el tud helyezkedni, ha akar. 
 

Aktív keresők száma: 950 fő 

    Ágazatonként: 

    - ipar:              670 fő 

    - mezőgazdaság:   50 fő 

    - egészségügy:             30 fő 

    - szállítás:        25 fő 

    - oktatás:        45 fő 

    - igazgatás:     10 fő 

    - szolgáltatás:       100 fő 

    - kereskedelem:       20 fő 

Népesség korcsoportonkénti bontásban: 

0-2 éves             70 fő 

3-5 éves             72 fő 

6-14 éves            189 fő 

15-17 éves                 71 fő 

18-59 éves                1258 fő 

60 év felett                 342 fő 

A 18-59 évesek több mint 75%-a az aktív keresőkhöz tartozik, ez mindenképpen jónak 
mondható, a maradék feltehetően még iskolás, vagy korán nyugdíjazott ill. az előbb 
említett 10-20 fő munkanélküli. Kiugróan magas az iparban dolgozók száma, 
ugyanakkor a nagy mezőgazdasági területek ellenére nem számottevő az ebben az 
ágazatban dolgozók száma. A kiskorúak száma összesen 402 fő, ami több, a 60 év 
felettiek száma, ez biztató a település jövőjét illetően. 
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3. A település gazdasága, gazdálkodása 

3.1. Gazdasági fejlesztési lehetőségek 
 
Dunaszegen a kereskedelem, szolgáltatás, vendéglátás tekintetében - 
kérdőívünkre válaszolva- megfelelőnek ítélték meg a helyben levő 
létesítményeket. Az alapfokú ellátás helyben, míg a közép és felsőfokú ellátás 
Győrben történik. Kedvelt bevásárlóhelyként is Győrzámolyt és Győrt jelölték 
meg.  
 
Munkaerő és munkavállalói lehetőségek szempontjából a munkaképes 
lakosok száma 478 férfi és 498 nő. A foglalkoztatás kisebb része helyben, nagy 
része Győrben történik. 
 
Mezőgazdaságban a településen a Szigetközi Mg. Szövetkezet a 
növénytermesztés koordinálója.  A gépállománya 5 traktor és és két kombájn, 
illetve kisebb munkagépek. 
 
Az erdőgazdaság leginkább magántulajdonban van, különösebben indokolt 
erdőtelepítésre javaslat nem érkezett. 
 

Regisztrált gazdasági szervezet: 269 

Ebből:  Kft.: 44 

            Bt.: 38 

            Szövetkezet: 1 

            Egyéni vállalkozó: 186 

 

3.2. Az önkormányzat gazdálkodói stratégiája 
 
Az önkormányzati törvény 77. § (1) szerint: „Az önkormányzat közszolgáltatásokat 
nyújt, saját tulajdonnal rendelkezik és költségvetési bevételeivel, kiadásaival önállóan 
gazdálkodik. 
81. § (2) Az önkormányzat a feladatai ellátásának feltételeit saját bevételekből, 
átengedett központi adókból, más gazdálkodó szervektől átvett bevételekből, 
központi költségvetési normatív hozzájárulásokból, valamint támogatásokból teremti 
meg.” 
 
Központi források: normatív állami hozzájárulás, átengedett bevételek (SZJA, 
gépjárműadó) és az OEP támogatás aránya az összes bevételhez viszonyítva 2006-
2009 között az alábbiak szerint alakult: 
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Önkormányzat bevételeinek részletezése 
 
eFt 
Megnevezés 2007. 2008. 2009. 2010. 
Intézményi működési bevételek 14 927 17 626 19 794 25 887 
Önkormányzat sajátos működési 
bevételek 

104 771 91 817 93 930 92 801 

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 22 475 7 662 8 329 11 317 
Költségvetési támogatás 86 022 126 146 112 206 96 970 
Átvett pénzeszközök 33 534 28 848 30 851 87 994 
    Ebből OEP finanszírozás 4 128 4 143 4 158 4153 
Hitelműveletek bevételei - értékpapírok 0 0 0 0 
Támogatások, visszatérülések 179 226 397 711 
Pénzforgalom nélküli bevételek 
pénzmar. 

58 623 91 167 99 272 110 879 

Bevételek összesen: 320 531 353 492 364 779 426 559 
 
A feladatmutatós normatív hozzájárulások mértékét lényegesen befolyásolja az 
ellátotti létszám ingadozása. Nem nyújt fedezetet a jogszabályokban előírt minőségi 
színvonal biztosításához. A normatív támogatások másik eleme a település állandó 
lakosságszáma alapján nyújtott hozzájárulás, amely a község igazgatási, sport, 
védelmi és egyéb feladatai kiadását hivatott fedezni. E funkciót – mértéke miatt – 
már bevezetésekor sem tudta betölteni. Mind a feladatmutató, mind a 
lakosságszám utáni normatíva összege csökkenő tendenciát mutat, 2007-től jelentős 
mértékű az elvonás. Az önkormányzat viszonylag stabil gazdasági helyzetét a saját 
bevételek, elsősorban az iparűzési és építményadó bevételek biztosították. Ehhez 
kisebb mértékben járult hozzá az intézmények működési bevétele. Az intézmények 
működési kiadásainak – személyi és dologi – növekedése, mely egyrészt az infláció, 
másrészt a gyermeklétszám csökkenésének a következménye, felhívja a figyelmet az 
intézmények gazdaságosabbá tételének szükségességére, az intézményi társulások 
kiszélesítésére. Az éves költségvetési rendeletben elfogadott fejlesztési célok 
megvalósítását az adóbevételek eddig lehetővé tették. Az ország gazdasági 
helyzetéből adódó megszorító intézkedések miatti csökkenő normatívák jelentősen 
szűkítik a beruházások pénzügyi kereteit. Az intézmények működési költségeit jelentős 
mértékben ki kell az önkormányzatnak egészítenie.  
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Beruházásokra, felújításokra fordított összegek az alábbiak szerint alakultak 
 

Megnevezés 2007. év 2008. év 2009. év 2010. év 
Felhalmozási és 
tőkejellegű 
kiadások 

31 462   38 214   28 027   99 792  

  Beruházások 6 218   8 214   4 584   28 748  
  Felújítások 21 138   25 447   16 933   66 851  
  Támogatásértékű 
felhalmozási 
kiadások, 
felhalmozási célú 
pénzeszközátadások 

    2 057   4193  

 
 
Önkormányzat vagyoni helyzete 
 
Dunaszeg Község Önkormányzata összvagyonának értéke – a 2010. december 31-i 
összevont mérleg szerint 1 090 609 ezer Ft (2009.12.31.: 1 013 135 ezer Ft). A vagyon 
többsége – az utak, közterületek kivételével – az önkormányzat intézményeinek 
használatában van, az ingatlan vagyon döntő hányada korlátozottan 
forgalomképes vagy forgalomképtelen kategóriába tartozik és a kötelező, illetve 
önként vállalt feladatok megvalósítását szolgálja. 
 
Az önkormányzat PR tevékenysége 
 
Napjainkban már az önkormányzatok számára is fontossá vált a PR tevékenység. 
Felismerték, hogy a települések érdeke, hogy minél szélesebb körben megismerjék. 
Dunaszeg község önkormányzata rendszeresen jelentette meg az újságot, a hivatal 
majd egy kiscsoport- művelődési ház alkalmazottja- szerkesztésében. A kábel TV 
kiépítésével, a falutv rendszeres működésével lehetőség nyílt a széleskörű 
tájékoztatásra. Ma, amikor a számítástechnika korát éljük, ki kell használni a világháló 
lehetőségeit. Dunaszegnek is van honlapja, elérhető az érdeklődők számára, viszont 
folyamatos karbantartásáról, bővítéséről gondoskodni kell. 
 
A lakosság szélesebb tájékoztatása érdekében az önkormányzati honlapra fel kell 
tölteni a hatályos rendeleteket, és a hivatalos ügyintézéshez használt 
nyomtatványokat. 
 
 

4. Természeti és művi környezet 

4.1. A környezetgazdálkodás, környezetvédelem helyzetének 
feltárása 

 
Levegőtisztaság szempontjából nem található légszennyező üzem vagy 
mezőgazdasági üzem a településen és nem éri a községet a szomszédos területről 
sem ilyen hatás. 
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Vízvédelmi szempontból a talajvíz minősége megfelelő, a talajvizet műtrágya és 
növényvédőszer szennyezés éri.  
A talajvíz szintje változó, vízrendezési és vízelvezetési problémákkal számolni kell 
Dunaszegen. 
 
Hulladékgazdálkodás szempontjából a szervezett kommunális hulladékgyűjtés 
megoldott. Győr-Szol Sashegyre hetente egyszeri szállítással. Van kijelölt kommunális 
hulladéklerakó, amit szintén a Győr-Szol üzemeltet.  
Illegális szemétlerakásról, szippantott szennyvízürítő helyről, egyéb hulladéklerakoról 
nincs tudomásuk. Szintén nincs törmeléklerakó és dögkút sem. 
 
Zaj és rezgésvédelmi szempontból nincs jelentős közúti vagy vasúti vagy ipari 
tevékenységből származó zajterhelés, és nincs rezgéskibocsátó létesítmény sem. 
 
Az átlagos portákra az önellátó baromfitartás jellemző. A Bolgány majori 
sertéstelepről széljárástól függően érkezhet bűzhatás, vagy pangó bűz. 
Táj - és természetvédelmi szempontból Natura 2000 területek találhatóak a 
településen, továbbá az országos és megyei területrendezési tervek szerinti 
természetvédelmi kategóriák mint: 
 
 Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete 
13/A. §Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezetében beépítésre szánt terület 
csak kivételesen, egyéb lehetőség hiányában, a külön jogszabályban 
meghatározott területrendezési hatósági eljárás alapján jelölhető ki. 
 Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete 
13/B. § (1) Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezetében beépítésre szánt 
terület csak kivételesen, egyéb lehetőség hiányában, a külön jogszabályban 
meghatározott területrendezési hatósági eljárás alapján jelölhető ki. 
(2) Az övezetben külszíni bányatelek megállapítása, illetve bányászati tevékenység 
engedélyezése a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint 
lehetséges. 
 Országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezete  
14/A. § (1) Az országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezetben csak olyan 
kiemelt térségi és megyei területfelhasználási kategória jelölhető ki, amely a kijelölés 
alapjául szolgáló tájképi értékek fennmaradását nem veszélyezteti. 
(2) Az övezetbe tartozó település településszerkezeti tervében csak olyan 
területfelhasználási egység jelölhető ki, továbbá helyi építési szabályzatában és 
szabályozási tervében csak olyan építési övezet és övezet hozható létre, amely a 
kijelölés alapjául szolgáló tájképi értékek fennmaradását nem veszélyezteti. 
(3) Az építési övezetre vagy övezetre vonatkozóan meg kell határozni az ott 
elhelyezett építmények tájba illesztésére vonatkozó szabályokat, ennek 
ellenőrzéséhez a tájképet jelentősen megváltoztató építmények terveihez külön 
jogszabályban meghatározott látványtervet is kell készíteni. 
(4) Az övezetben bányászati tevékenységet a bányászati szempontból kivett 
helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet folytatni. 
(5) Az övezetben közművezetékeket és járulékos közműépítményeket tájba illesztett 
módon, a tájképvédelmi célok megvalósulását nem akadályozó műszaki 
megoldások alkalmazásával - beleértve a felszín alatti vonalvezetést is - kell 
elhelyezni. 
 Együtt tervezhető térségek övezete  
16/B. § (1) Az együtt tervezhető térségek övezetébe tartozó települési 
önkormányzatok településfejlesztési és településrendezési feladataik összehangolt 
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ellátásához - törvényben meghatározott - közös egyszerűsített településszerkezeti 
tervet készíthetnek. 
(2) A közös egyszerűsített településszerkezeti tervnek az egyes településekre 
vonatkozó részeit az érintett települési önkormányzatok határozattal fogadják el. 
 Magterület övezete 
17. § (1) Az övezetben beépítésre szánt terület nem jelölhető ki, kivéve, ha: 
a) a települési területet a magterület vagy a magterület és az ökológiai folyosó 
körülzárja, és b) a kijelölést más jogszabály nem tiltja. 
(2) Az (1) bekezdésben szereplő kivételek együttes fennállása esetén, a beépítésre 
szánt terület a külön jogszabály szerinti területrendezési hatósági eljárás alapján 
jelölhető ki. Az eljárás során vizsgálni kell, hogy biztosított-e a magterület, a 
magterület és az ökológiai folyosó természetes és természetközeli élőhelyeinek 
fennmaradása, valamint az ökológiai kapcsolatok zavartalan működése. 
(3) Az övezetben közművezetékeket és járulékos közműépítményeket tájba illesztett 
módon, a természetvédelmi célok megvalósulását nem akadályozó műszaki 
megoldások alkalmazásával - beleértve a felszín alatti vonalvezetést is - kell 
elhelyezni. 
(4) Az övezetben a közlekedési infrastruktúra-hálózatok elemeinek nyomvonala a 
magterület természetes élőhelyeinek fennmaradását biztosító módon, az azok közötti 
ökológiai kapcsolatok működését nem akadályozó műszaki megoldások 
alkalmazásával helyezhető el. 
(5) Az övezetbe tartozó település helyi építési szabályzatában és szabályozási 
tervében elő kell írni a tájszerkezetbe illeszkedő beépítési mód, a tájra jellemző 
építészeti hagyományok és építmények megőrzését és ezek követelményeit. 
(6) Az övezetben új külszíni művelésű bányatelek nem létesíthető, meglévő külszíni 
művelésű bányatelek nem bővíthető. 
 Ökológiai folyosó övezete  
18. § (1) Az övezetben beépítésre szánt terület nem jelölhető ki, kivéve, ha 
a) a települési területet az ökológiai folyosó körülzárja, és 
b) a kijelölést más jogszabály nem tiltja. 
(2) Az (1) bekezdésben szereplő kivételek együttes fennállása esetén, a beépítésre 
szánt terület a külön jogszabály szerinti területrendezési hatósági eljárás alapján 
jelölhető ki. Az eljárás során vizsgálni kell, hogy biztosított-e az ökológiai folyosó 
természetes és természetközeli élőhelyeinek fennmaradása, valamint az ökológiai 
kapcsolatok zavartalan működése. 
(3) Az övezetben közművezetékeket és járulékos közműépítményeket tájba illesztett 
módon, a természetvédelmi célok megvalósulását nem akadályozó műszaki 
megoldások alkalmazásával - beleértve a felszín alatti vonalvezetést is - kell 
elhelyezni. 
(4) Az övezetben a közlekedési infrastruktúra-hálózatok elemeinek nyomvonala az 
ökológiai folyosó és az érintkező magterület természetes élőhelyeinek 
fennmaradását biztosító módon, az azok közötti ökológiai kapcsolatok működését 
nem akadályozó műszaki megoldások alkalmazásával helyezhető el. 
(5) Az övezetben új külszíni művelésű bányatelek nem létesíthető, meglévő külszíni 
művelésű bányatelek nem bővíthető. 
 Pufferterület övezete 
19. § Pufferterületen a településszerkezeti terv beépítésre szánt területet csak abban 
az esetben jelölhet ki, ha az a szomszédos magterület vagy ökológiai folyosó 
természeti értékeit, biológiai sokféleségét, valamint táji értékeit nem veszélyezteti. 
Térségi komplex tájrehabilitációt igénylő terület övezete 
20. § A térségi komplex tájrehabilitációt igénylő terület övezetben a roncsolt felületek 
újrahasznosítása, a tájrendezés az érintett települések egymással összehangolt 
településrendezési eszközeiben meghatározott újrahasznosítási cél alapján történhet. 
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Rendszeresen belvíz járta terület övezete  
23. § A rendszeresen belvíz járta terület övezet által érintett települések 
településrendezési eszközeinek készítése során, a vízügyi hatóság adatszolgáltatása 
alapján belvízrendezési munkarészt is készíteni kell. Az övezet területén beépítésre 
szánt terület csak kivételesen, a belvízrendezési munkarészben meghatározott 
feltételek teljesülése esetén jelölhető ki. 
 Nagyvizi meder övezete 
24. § Nagyvízi meder övezete területén beépítésre szánt terület nem jelölhető ki. 
 Vízeróziónak kitett terület övezete  
26. § Vízeróziónak kitett terület övezetbe tartozó települések veszélyeztetett területein 
olyan területfelhasználást kell előírni a települések településszerkezeti tervében, és a 
helyi építési szabályzatban olyan építési övezeti, övezeti előírást kell meghatározni, 
amely a vízerózió mértékét csökkenti. 
A rendezési terveken-, tervlapokon jelölésre kerülnek. 
 

4.1.1. Belső és külső környezeti állapot 
 
Mosoni-Duna 

A Mosoni-Duna évszázadokon keresztül meghatározta a szigetközi emberek 
mindennapjait. A víz termékennyé tette a talajt, kemény munka árán eltartotta a 
halászokat, aranyászokat, vízimolnárokat, de az árvizek idején generációk munkáját 
is tönkretehette. 
Ez a gyönyörű, érzékeny terület, a Szigetköz még napjainkban is őrzi mesés 
szépségét. A folyó kanyarulataiban más és más látvány tárul elénk. Vizes élőhelyek, 
vesszős szigetek, tündérrózsa, haltartó helyek, nádasok, botlófűzek jelentenek 
változatos életteret az itt megtelepedett madaraknak, élőlényeknek. 
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Növényritkaság a Morotva-tóban Szigetköz flórakutatójának emlékére. 

 A dunaszegi Morotva-tó az 1987-ben alakult 
Szigetközi Tájvédelmi körzet része. A tó nyíltvízi 
felülete egyre csekélyebb, a száraz évek a 
feltöltődési folyamatot felgyorsították, de még 
így is az Alsó-Szigetköz legnagyobb vízfelületű 
állóvize. Az Alsó-Szigetköznek beígért vízpótlással 
vízfelülete várhatóan növekedni fog, így remény 
van arra, hogy a tó élővilága fennmarad. A 
patkó alakú morotva körül kiépített sétaúton 
elhelyezett táblák tájékoztatnak a környék 
növény- és állatvilágáról. A tó végén felállított 
magaslesről betekinthetünk egy nádassal 
védett tórészre, ahonnan megfigyelhető a 
madarak táplálkozó és gyülekezőhelye. 

 

Részletek az Élet és Tudomány 1999. 21. számából. Szöveg : Kovács V. Attila 

A kúszó zeller az ernyős virágzatú kerti zellernek hazánkban élő apró termetű rokona. 
„…A patakok és folyók hordalék- és iszapnövényzetének nagyon ritka faja. 
Európában igen veszélyeztetett, pusztulóban van, s egyike annak a tizenkét hazai 
növényfajnak, amely a Berni Konvenció listáján is szerepel. 

  

 

Magyarországon, a Duna tágabb környékén volt néhány lelőhelye, s a Dráva 
mentén egyetlen helyen találták meg, de az utóbbi évtizedekben egyik lelőhelyén 
sem akadt rá senki. A Szigetközben Győr megye flórakutatója, Polgár Sándor 1908-
ban akadt rá Dunaszeg környékén, az egykori Duna-holtág partján. E ma 
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kavicsbányának és horgásztónak használt helyen, a part elbányászott homokos 
kavicsfelszínén, 1995 őszén ismét megtaláltuk a kúszó zellert…” 

„…A kúszó zeller pionír növény, a visszahúzódó víz nyomában, a nedves, a 
konkurenciától mentes helyeken telepszik meg, s néhány évig gazdagon virágzik. A 
termései az áramló vízzel juthatnak el újabb termőhelyekre. Visszaszorulását 
élőhelyeinek felszámolása: a folyóvizek mesterséges mederbe kényszerítése, az 
árterületek intenzív használata okozzák. Megzabolázott vizeink nem alakítanak ki 
számára megfelelő új termőhelyeket…” A „VÖRÖS KÖNYV” -ben potenciálisan 
veszélyeztetett száras növényfajok között találjuk. Évtizedek óta nem észlelt ritka fajok 
is e csoportba tartoznak, amelyek veszélyeztetettsége biztosra vehető, de fokozata 
ismeretlen. A kúszó zeller eszmei értéke: 10000 Ft ! 
Polgár Sándor 
1900-1935 között a Győri Magyar Királyi Állami Főreáliskola (ma Révai Miklós 
Gimnázium) tanára. Tanári pályafutása alatt a növénytan oktatása érdekében 
szorgalmazta előbb egy iskolai majd egy városi botanikus kert létrehozását. 
Érdeklődésének középpontjában Győr megye növényzete állt. Széleskörű 
ismeretterjesztő tevékenységet folytatott és a szaklapok mellett rendszeresen 
publikált. Részt vett a Győri Csónakázó Egylet munkájában is. 
Az 1941-ben megjelent „Győr megye Flórája” című könyvében a kúszó zeller fellelési 
helye, „Dunaszegi-tó” néven szerepel. 
1944 elején botanikus társai a vallás- és közoktatási miniszterhez benyújtott 
kérvénnyel próbálták megmenteni életét - sikertelenül. 1944. június 5-én, a második 
győri csoporttal Auschwitzba szállították. 

Forrás: Győri Életrajzi Lexikon Összeállította: Veres L. 
Morotva tó 
Alsó-Szigetköz jellemző tájképi eleme az élő vizeket kísérő holtágak és morotvák sora. 
Ennek szép élményt nyújtó példánya a Dunaszegi-tó, melynek patkó alakja már 
elárulja, hogy egykor a Mosoni-Duna kanyarulata volt.  
A meder nyílása feltöltődött, fokozatosan elzárult és a hajdani, erőtől duzzadó Duna-
ág holtággá változott. Vize már nem folyik, megcsendesedett tükrére rásimulnak a 
vízitök széles levelei, s közülük itt is, ott is tündérrózsák dugják elő hófehér fejüket. 
Az elmúlás erői azonban nem pihennek, és szüntelenül rakódik le a meder fenekére a 
por, az iszap. Az elhalt növények maradványai felhalmozódnak és a nádas egyre 
nagyobb felületet rabol el a nyílt víztükörtől. A partközelben sekély vizeket kedvelő 
virágok nyílnak, a partot pedig rekettyefűz bokrok, fehér füzek szegélyezik. Itt 
tenyészik az egyik legritkább növényfajunk a kúszó zeller is. 
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2011 nyarán elkészült a Morotva-tó új tanösvénye: A 42 hektáros tó élővilágát 
bemutató tanösvényen végighaladva természet közelben ismerkedhetünk a tó 
élővilágával. Az információs táblától jobbra haladva eljutunk a madármegfigyelő 
toronyhoz. Innen megpillanthatjuk a tavon úszkáló vízimadarakat és a nagyobb 
ragadozókat is. Találkozhatunk különböző récefajokkal, nagy kócsaggal, vörös 
vércsével, egerészölyvvel. A magaslesről beláthatunk a Morotva-tóra, és 
gyönyörködhetünk annak madárvilágában. 
A magasles után a régi (2003-ban létesített) tanösvényen térhetünk vissza kiindulási 
pontunkra. 
 

A település keleti határán végighúzódó Dunaszegi csatorna érintett a „Szigetközi 
mentett oldali és hullámtéri vízpótló rendszer ökológiai célú továbbfejlesztése” című 
projektben. A projekt keretében beavatkozások várhatóak a csatorna teljes 
települést érintő szakaszán, valamint a Mosoni-Duna hullámterében található 
szakaszán is. A csatorna munkálatainak kezdését 2013-ra ütemezi a kivitelező. Az 
elvégzendő beavatkozásoknak köszönhetően javulni fog a térség vízháztartása, 
belvizes és vízpótlási értelemben egyaránt. A Dunaszegi csatorna hullámtéri 
szakaszában kékfolyosó (hallépcső) épül, amelynek köszönhetően a környező 
élővizek ökológiai szempontból pozitív változáson mennek keresztül. 

4.1.2. Környezeti értékek védelme 
 
Törvény a települési önkormányzatokat kötelezheti arra, hogy egyes 
közszolgáltatásokról és közhatalmi helyi feladatok ellátásáról gondoskodjanak. E 
kötelezettségek a település nagyságától, a lakosságszámtól, és egyéb feltételektől 
függően eltérően is megállapíthatók. A törvényben felsorolásra kerülnek a települési 
önkormányzat kötelező feladatai. Ezek között nem említik a környezetvédelmet. Az 
önkormányzati törvényt értelmezve arra lehet következtetni, hogy e jogszabály 
szerint a környezetvédelem az önkormányzatok számára önként vállalt feladatként 
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jelenik meg. Ugyanakkor két törvény is állapít meg kötelező környezetvédelmi 
feladatokat települési önkormányzatoknak. 
 
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény egész 
fejezetet szentel a helyi önkormányzatok környezetvédelmi feladatainak. Eszerint a 
települési önkormányzat a környezet védelme érdekében biztosítja a környezet 
védelmét szolgáló jogszabályok végrehajtását, ellátja a hatáskörébe utalt hatósági 
feladatokat; a Nemzeti Környezetvédelmi Programban foglalt célokkal, feladatokkal 
és a település rendezési tervével összhangban illetékességi területére önálló 
települési környezetvédelmi programot dolgoz ki, amelyet képviselő-testülete hagy 
jóvá; a környezetvédelmi feladatok megoldására önkormányzati rendeletet bocsát 
ki, illetőleg határozatot hoz; együttműködik a környezetvédelmi feladatot ellátó 
egyéb hatóságokkal, más önkormányzatokkal, társadalmi szervezetekkel; elemzi, 
értékeli a környezet állapotát illetékességi területén, és arról szükség szerint, de 
legalább évente egyszer tájékoztatja a lakosságot; a fejlesztési feladatok során 
érvényesíti a környezetvédelem követelményeit, elősegíti a környezeti állapot 
javítását. A környezetvédelmi törvény szerint a települési önkormányzat gondoskodik 
a települési környezetvédelmi programban foglalt feladatok végrehajtásáról, a 
végrehajtás feltételeinek biztosításáról, figyelemmel kíséri az azokban foglalt 
feladatok megoldását, és a programot szükség szerint – de legalább kétévente – 
felülvizsgálja. A jóváhagyott környezetvédelmi programban meghatározott 
feladatokat a település rendezési terveinek jóváhagyása során, illetve az 
önkormányzat által hozott más határozat meghozatalával – szükség esetén 
önkormányzati rendelet megalkotásával – kell végrehajtani. 
 
A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény a következő kötelező 
feladatokat utalja a települési önkormányzatok hatáskörébe: A települési 
önkormányzat kötelezően ellátandó közszolgáltatásként az ingatlantulajdonosoknál 
keletkező települési hulladék kezelésére hulladékkezelési közszolgáltatást szervez, és 
tart fenn. Dunaszeg Község Önkormányzata aláírta a Győr és Nagytérsége Hulladék 
Konzorcionális Szerződést 2006-ban. A Győr és Nagytérség regionális települései a 
szilárdhulladék kezelésének megoldására, az ehhez szükséges gazdasági, pénzügyi 
és jogi előfeltételek megteremtésére és az európai uniós követelményrendszer 
megvalósításának elősegítése céljából, a Tagok ezen Konzorciumot (ideiglenes 
befektetési célra alapított társaságot ) hozták létre. A Tagok már több éve 
együttműködnek a települések szilárdhulladék kezelésének megoldásában, és a 
gazdasági, szociális cél elérése érdekében hozták létre a jelen társaságot a fenti 
tevékenységek kizárólagos kezelésére és megoldására. 
 
2010. augusztus 1-jétől beindult a szelektív hulladékgyűjtési rendszer. A községben a 
képviselő-testület által kijelölt helyeken 2 db hulladékgyűjtő sziget és 1 db 
hulladékudvar működik, ahol a lakosság szelektíven az előírásoknak megfelelően 
elhelyezheti a hulladékot. 
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4.2. Településtörténet, területfelhasználás, településarculat, 
az épített értékek kezelése 

Történelmi áttekintés 
 
A terület régebbi korokban is lakott volt. A településről szóló legrégebbi híradás 1418-
ban bukkan fel oklevélben. A hagyomány szerint a falu lakossága Huba vezér 
törzséből származik, első letelepedője egy Pata nevű személy volt, aki a mai 
Pataháza utca környékén épített kunyhót. A falu mai területén volt a középkorban 
elpusztult Csanád - emlékét a "Csinád" dűlő őrzi.  
Dunaszeg nevét 1418-ban említik először a Héderváry-család birtokaként, majd száz 
év alatt 12 oklevélben is előfordul: "Dunazegh", Dwnazeg", "Dunazeg", "Dwnasegh" 
alakokban. 1521-ben a Bakics - családé; az ezt követő időkben viszont többször is 
gazdát cserél. 1612-ben a "dunazöghi" nemesek Győr vármegye közgyűlésén 
panaszt emelnek Forgách érsek tizedszedése ellen, 1637-ben pedig Héderváry 
Istvánnak tagadják meg nyíltan a tizedet! 1658-ban mindössze 3 egész, 16 fél 4 
fertályhelyes jobbágytelket írnak össze Dunaszegen, melynek bitrokosai ekkor a 
Héderváry, a Pázmány és a Tarnovszky családok. A 17. század végén a gr. Viczay-
családra száll a falu, tőlük örökli és birtokolja a gr. khuen-Héderváry család egészen 
1945-ig.  

Az első világháború 24 
áldozatot követelt a 
közösségtől: közülük 17 a 
harctéren esett el, 7 pedig 
otthon halt bele 
sérüléseibe. A községben 
Önkéntes Tűzoltó, illetve 
Levente Egyesület, 
valamint Hagya 
Szövetkezet működik. Az 
iparosok száma másfél 
tucatnyi. 1938-as adatok 
szerint Dunaszegen, 
valamint a hozzá tartozó 
Gyulamajorban 1220 fő él. 
 
A feljegyzések szerint 1791-

ben már volt iskola a 
faluban. 1844-ben újat 
építettek, mely 1872-
ben leégett; az ekkor 
épített egy teremhez 
1896-ban épült meg a 
második. 1929-ben Búza 
Gáspár és Baranyay 
Lajos tanítók 2 
teremben 6 osztály 138 
tanulóját oktatták. 
A második 
világháborúban 39 
dunaszegi személy 
vesztette életét -köztük 



Dunaszeg településfejlesztési koncepció  26 

T����P TALENT−PLAN  Kft.  9023 Győr, Richter J. u. 11.; Tel: 96/ 418-373; Fax: 96/418-699; E-mail: talent_plan@arrabonet.hu 

 

polgári áldozatok. 1954-ben az árvíz a falu jelentős részét elpusztította; az újjáépítés a 
településszerkezetet jelentősen módosította: a párhuzamos, egyenes vonalvezetésű 
utcák mentén kialakított, szabályos téglalap alakú telkek szervezett házhelyosztás 
eredményei.  
A falu 1925-ig a győrzámolyi körjegyzőség része volt; akkor Dunaszegen körjegyzőség 
alakult, ahova Dunaszentpál is tartozott. 1950-ben a községben önálló tanács 
alakult. 1968-1990 között Dunaszeg, Dunaszentpál és Győrladamér egységes tanácsi 
közigazgatás alá került, 1990 óta mindhárom községben önálló polgármesteri hivatal 
működik. Dunaszeget 1946-ban villamosították. Önálló postahivatala 1946, 
művelődési otthona 1962 óta működik. Az első termelőszövetkezet 1952-ben alakult, 
melyet feloszlattak, majd 1959-ben újjászerveztek. 1969-től Dunaszentpállal, 1970-től 
Győrladamérral is egyesülve működött. Az önálló Szigetközi Mezőgazdasági 
Termelőszövetkezet 1993-ban kezdte meg működését. A lakosság túlnyomó része - 
főként Győrbe ingázva- dolgozik. 
 
A község címere 
 

Címere ívelt élű és oldalú, álló, négyelt, csücskös pajzs 1. és 4. kék 
mezejében két-két ezüstpólya, 2. aranymezejében vörös 
fegyverzetű sasláb, 3. arany mezejében zöld pálmaágakkal 
övezett, élével jobbra néző, hegyével felfelé álló kék ekevas. A 
pajzs fölött háromlombos, nyílt, ékköves nemesi korona, alatta 
aranyszalagon vörös betűkkel "DUNASZEG" felirat. 
A jelképek magyarázata 
Kék mezőben a két fehér pólya a Duna és a Mosoni-Duna folyókat 
jelképezi. A fekete sasláb az ősi Osl-nemzetségből való egykori 
földesurak, a Héderváry, Viczay és Khuen-Héderváry családok 
címerképe, a pálmalevelekkel övezett ekevas pedig a település 
egykori pecsétképe. 

 
Településarculat 
 
A település arculatát a sok zöld-és vízfelület nagymértékben meghatározza. A 
község közepén lévő közkert szinte egyedülálló egy ekkora léptékű 
településen, többek között ez is teszi természet közelivé, barátságossá.  
A szigetközi úttól délre fekvő településrészen az egyszintes lakóházak jellemzőek, az 
úttól északra inkább a kétszintes lakóépületek a mérvadók.  
Egyes utcákban az épületek a telekhatárral szöget zárnak be (fűrészfogas beépítés), 
ez változatossá teszi az utcaképet.  
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Területfelhasználás 
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S
or
sz
ám
 

T
el
ep
ül
és
 

K
S
H
 k
ód
 

T
el
ep
ül
és
 te
rü
le
te
 a
 K
S
H
 

sz
er
in
t (
ha
) 

T
el
ep
ül
és
 te
rü
le
te
 a
 M
T
rT
 

sz
er
in
t (
ha
) 

E
rd
őg
az
dá
lk
od
ás
i t
ér
sé
g 

M
ez
őg
az
da
sá
gi
 té
rs
ég
 

V
ár
os
ia
s 
te
le
pü
lé
si
 té
rs
ég
 

H
ag
yo
m
án
yo
sa
n 

vi
dé
ki
es
 te
le
pü
lé
si
 té
rs
ég
 

V
íz
ga
zd
ál
ko
dá
si
 té
rs
ég
 

É
pí
tm
én
ye
k 
ál
ta
l i
gé
ny
be
 

ve
tt
 té
rs
ég
 

33 Dunaszeg 21078 1726 1725 107 1302 0 273 43 0 

 
Dunaszeg külterületén a legjellemzőbb területfelhasználás az általános 
mezőgazdasági terület, nem meglepő, mert a Megyei Településrendezési Terven is a 
területek egy része kiváló termőhelyként szerepel; a jó termőföld is egyfajta értéket 
képvisel. A község belterületén a falusias lakóterületek vannak túlsúlyban, ahol 
zömmel földszintes házak foglalnak helyet. A telkek viszonylag kisméretűek ahhoz, 
hogy tömbfeltáró utat lehessen kiszabályozni. 
A település közepén településközpont vegyes terület található, ahol közintézmények, 
üzletek helyezkednek el, itt is jellemzően egyszintes épületeket találunk.  

Épített örökség 
 
A római katolikus templom 
 
Dunaszegen már a régebbi századokban is (1600) volt templom. Az 1658. évi 
adóösszeírások mint elpusztultat jelzik. 1720-ban a régi helyén Viczay Terézia grófnő 
emeltetett új templomot, mely eredetileg barokk sítlusban épült, de azóta némileg 
átalakították.  
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A templom nagy oltárképe az egykori védőszentet, Borbálát ábrázolja. Fölötte Havas 
Boldogasszonyról készült festmény látható. (Ma Mária a dunaszegi templom 
védőszentje.) A berendezés már nem a régi. Az eredeti barokk szószék még megvan, 
de a szentpáli templomban található. Az orgona a múlt századból való. 
A templom 1944-től fűthető. 1948-ban szentelik fel a nagyharangot. A ravatalozó 
harangja az 1700-as évekből való. Korábban Gyulamajorban, egy kb. 3 méter 
magas haranglábba volt felhúzva, és ezzel harangoztak délben a majoriak. 
Szintén 1948-ban a villanyfény ünnepélyes litánia alatt gyulladt ki. 
2003-ban sor került a templom külső felújítására. A külső festésre és a tetőszerkezetek 
cseréjére már nagy szükség volt. A templomkert térkő burkolatot kapott, ezt a 
parkosítás, majd a díszkivilágítás követte.  
 

  

 
2003 őszén a templomhoz tartozó, úgynevezett "régi temető" átalakítása következett. 
A temető 1962-ig szolgált temetkezési helyül. 2002 decemberében zárt be 
hivatalosan, majd a következő évben megkezdődött a Kegyeleti Park kialakítása.  
2004-ben megkezdődött az 1926-ban épült római katolikus plébánia külső és belső 
felújítása. A munka befejeztével 2005-ben szentelték meg az épületet. A belső 
renoválás 2005-ben kezdődött. A teljes elektromos hálózat cseréjével és a hangosítás 
kiépítésével indult, a fűtés átszervezésével folytatódott (gázkazán és radiátorok 
beszerelése). A belső festés 2006-ban vette kezdetét. A régi freskók helyébe újak 

kerültek.  
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Dunaszeg Község Önkormányzata átfogó 
stratégia keretében, a lakossági igényeket 
figyelembe véve fejleszti a község 
településképét. Jelen projekt keretében a 
település központjában, a templom 
környékén pihenőhelyek, sétautak, látvány 
és használati térelemek kialakítása, 
zöldfelületek növelése történt meg. A 
szélesebb zöldsávokban kocsibehajtókat, 
parkolókat építettek, kis gömbkoronát 
nevelő fasort ültettek, a keskenyebb 
helyekre pedig karcsú, oszlopos fák kerültek. 
 

 
 

 
 

Fő u. 19. (259 hrsz.) – Lakóház 

 
Népi, tornácos lakóház, felújításra szorul. 
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A homokgödri "Kiskép" 

 
 
A fogadalmi emlékoszlop Száraz plébános úr feljegyzése szerint 1709-bne épült. 
Valaha határmegjelölő szerepe is lehetett, hiszen a falu külterületén, a Győr-
Hédervár országút mentén állt (és áll ma is). 
 

  

 
A dunaszegi képoszlop formai megoldása egyedülálló a Kisalföldön. A fogadalmi 
kőkép leginkább a városi őrtornyocskákra vagy díszkutakra emlékeztet. Egykori 
építője törekedett a hagyományos képoszlopok formájától való elszakadásra, 
megjelenésre klasszicizáló. A képoszlop fülkéiben négy fogadalmi kép látható, mely 
egyenként a falu védőszentjeit ábrázolja: Szent Vendelt, Szent Borbálát, Szent Flóriánt 
és Havi (Havas) Boldogasszonyt. A kőképet 1948-ban felújították, mivel már a teljes 
összeomlás előtt állt.  
Az emlékoszlop képeit 1992-ben restaurálták, helyi védelem alatt áll. 
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Liget utca 8. - Lakóház 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
A fenyősi Vörös-köröszt  
 
Magyarországon gonoszűző célzattal már középkorban is állítottak kőkereszteket. Ez 
a szokás különösen a 18. századi, barokk időkben vált igazán gyakorivá. Szabadtéri 
keresztjeink legnagyobb részét nem az egyház állíttatta, hanem a hívők fizették a 
költségüket. Az egyház csak felszentelte, megáldotta az egyén buzgóságból vagy 
fogadalomból állított kereszteket. Egy részük régi sorscsapások emlékét őrzik. 
  

Dunaszeg Liget utca 8. 380/3 hrsz 

Típus Lakóház 
Védettség foka Helyi védettségre javasolt 

épület 
Főbb jellemzők Oromfalas, csüngőereszes, 

szabadkéményes, nádfedeles 
épület 

Állapot minősítése Eredeti jelleg megtartásával 
felújítva 

Veszélyeztetettség Nem veszélyeztetett 
Szükséges 
intézkedés 

Állagmegóvás, karbantartás 

Egyéb megjegyzés Az épület a közelmúltban 
igényes felújításon esett át, az 
utcai ablak külső szárny eredeti 
osztott állapotában 
helyreállításra javasolt 

Adatfelvétel 
időpontja 

2012. november 
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A változó időpontú áldozócsütörtök előtti hétfőt, keddet, szerdát körösztjáró 
napoknak nevezte a nép és az egyház egyaránt. Ilyenkor nagy harangzúgás 
közepette kivonultak a határ egy-egy keresztjéhez, annak emlékezetére, hogy 
Krisztus kivezette tanítványait az Olajfák hegyére. Útközben és a keresztnél 
imádkoztak, énekeltek. 
Sokan nem is tudják a faluban, hogy a Fenyősi legelő szélén nem messze az 
országúttól a fák és a bokrok között megbújó kis halom áll egy kereszt, melyet az 
idősebbek "Várdombi köröszt"-ként vagy "Vörös-köröszt"-ként emlegetik.  
Az emlékművet a hívek hálából állíttatták azoknak a magyar katonáknak a 
dicsőségére, akik a falu határában zajlott 1848-as csatába estek el.  A kereszt 
valamikor vörös színű volt, de mára már kifakult. 
Egy másik legenda szerint a kereszt talpazata valamikor vörös téglából épült, de 
azóta lebontották s helyette másikat építettek. 
Tény, hogy Dunaszeg határában volt egy nagy csata és az ott elesett katonákat egy 
közös sírba temették, melyre kegyeletből egy keresztet állítottak.  A katonák piros 
vére miatt is nevezik a kis dombon álló feszületet ma is "Vörös-köröszt"-nek. 
 
Vizimalmok a csallóközi Kis-Dunán 

Veres László munkája nyomán 
 
A Duna-menti vízimalmok egyik típusa a cölöpös vagy más néven lábasmalom. A 
telepítésük elengedhetetlen feltétel volt az állandó vízmeder, a víztől nem szaggatott 
part és a víz szintjének minél kisebb ingadozása. Ma már csak múzeumként működő 
darabjait Szlovákiában a Kis-Duna mentén Tallóson, Dunatőkésen és Jókán láthatjuk. 
Az 1893-ban épített, eredeti állapotában megőrzött tallóssi vízimalom lapátkerekét 
villamos motorral forgatják, így mutatják be a malom működését.  
A vízimalom másik típusa a hajómalom, amely a vízállás függvényeként más-más 
helyre volt úsztatható. Az efféle vízimalmok a vízfolyással együtt vándoroltak. A Nagy-
Dunán egykor működő hajómalom újjáépített példánya jelenleg Gútán tekinthető 
meg. A "gútai" hajómalmot a komáromi hajógyárban építették újjá. Mivel a Nagy-
Dunán nem találtak biztonságos helyet számára, ezért felvonultatták a Vágon 
Gútára. A hajómalom a város közepén kialakított mesterséges szigeten található, 
melyre Európa leghosszabb fedett fahídja vezet. 
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A szigetközi hajómalmok 
A malmok a Nagy-Dunán, a mellékágakon és a Mosoni-Dunán egyaránt 
lehorgonyoztak. Moson megyében pl. a XIX. századbeli monográfia szerint 25 volt a 
főágon, 43 az ágakon, Győr megyében ugyanebben az időben 241 vízimalmot 
jegyeztek fel. Timaffy László könyvében lévő adatok szerint a XVIII. században 
Szigetközben 156 vízimalom volt.  
 
A hajómalom: 
A hajómalom két hajóból állt: a víz belső oldalán álló völgyhajóból és a parthoz közel 
álló házhajóból. A házhajó zárt, házszerű felépítmény. Ebben volt a 
malomszerkezetet és a molnár lakóhelye is. A "vőgyhajó" nyitott volt és arra szolgált, 
hogy a két hajó között forgó lapátkerék tengelyének egyik vége rajta nyugodjon. A 
lapátkerékbe a víz belekapaszkodott és áttételekkel meghajtotta a malom 
őrlőkerekeit.  A lapátkerék a malom nagysága szerint 3-6 m széles, 2-5 m átmérőjű 
volt, amelyre 8-20 lapátot szereltek. A Nagy-Dunán és a Mosoni-Dunán működő 
hajómalmok méreteikben és kialakításukban különböztek. Nagyságukat aszerint 
állapították meg, hogy hány kővel, hány garattal, milyen szitáló készülékkel 
dolgoztak és mekkora volt a vízfogó kerekük. 
 
A mozgatása: 
A hajómalmot kézi erővel vagy állatokkal vontatták, illetve úsztatták arra a helyre, 
mely az őrlés szempontjából a legmegfelelőbbnek bizonyult. Árvíz, háborús veszély 
esetén, a tél beállta előtt védett helyre vitték, vagy a malomberendezést leszerelték 
és a két hajót a partra húzták. A hajómalmot a vízmederbe levert fenyőoszlophoz, az 
ún. "szeg"-hez (más néven malomkaróhoz), vesszőből font kötéllel az ún. "cöj"-tel 
kötötték ki. A malomszeg nem látszott ki a vízből, úgy verték le, hogy a 
mederfenékből kb. 1 méternyire álljon ki. A biztonságos hajózás érdekében Mária 
Terézia 1722-ben hozott rendeletében vasmacska és vaslánc használatára kötelezte 
a molnárokat. 



Dunaszeg településfejlesztési koncepció  34 

T����P TALENT−PLAN  Kft.  9023 Győr, Richter J. u. 11.; Tel: 96/ 418-373; Fax: 96/418-699; E-mail: talent_plan@arrabonet.hu 

 

  

 
A hajómalmok munkásai: 
A hajókon molnárlegények és molnármesterek dolgoztak, akik kiváló ácsok és 
asztalosok is voltak egyben. Mester csak az lehetett, aki fából kifaragott egy fogazott 
kereket és azzal legalább egy zsák gabonát meg tudott őrölni. A szigetközi molnárok 
igen híresek voltak, még az Al-Dunáról is hoztak fel nekik gabonát őrlésre. Hétféle 
finomságú lisztet tudtak őrölni és nem pénzért, hanem részért dolgoztak.  
 
Az utolsó működő szigetközi hajómalmot Nagybajcson 1945-ben a visszavonuló 
német csapatok felgyújtották. 
 
A vizimolnárság emléke Dunaszegen: 
A monda szerint a pataházi dombon első között egy vizimolnár is 
megtelepedett, később a megtalált malom darabjai elkallódtak és a létét 
igazoló írásos emlékek nem kerültek elő. A faluban 1930-as évek elejétől élő 
mesterség volt a vizimolnárság. Az idősebbek emlékeznek Pintér András 
hajómalmára, melyet Győrzámolyról húztak fel kötélen a Mosoni-Dunán, és Farkas 
kovács házának irányában horgonyoztak le. Később ezt a hajómalmot vette meg 
Schreiner Ernő, és ezt váltotta fel a Kislaposon ugyancsak Schreiner Ernő 
szárazmalma, gőzmalma. A gabonaszállító hajóját a visszavonuló németek a Mosoni-
Dunába süllyesztették.  
 
Kisvasúti emlékhely: 
 
A falu nyugati szélén a kerékpárút mentén - az egykori szigetközi gazdasági 
vasutaknak állított- műszaki emlékhely található. 
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Az emlékhely C50 típusú dízelmozdonya Csömödérről 
került ide, a billenős rúgózott kivitelű csillét pedig a 
tömörkényi halgazdasági vasúttól kapták. 
Az emlékhelyet 2009-ben adták át.  
 
A szigetközi gazdasági vasút: 
 
A XIX-XX. század fordulóján a Szigetközben felmerült egy 
olyan vasúti pálya építésének terve, mely két 
megyeszékhelyet, azaz Magyaróvárt és Győrt kötötte 
volna össze. Az állami és megyei pénzügyi támogatások 
hiánya miatt a Győr megyeiek az Alsó-Szigetközben 
hamar feladták a tervet, a Felső-Szigetközben a Moson 
megyeiek azonban a megvalósítás küszöbéig jutottak, 
erre utal a Halászinál elkészült vasúti híd. Az I. 
világháború, majd az azt követő gazdasági hanyatlás 
ezt a "csonka" északi vonalat-, amely Magyaróvártól 
Dunaszegig húzódott volna-, meghiúsította volna.  
 
A helyi földbirtokosoknak azonban ezek után is 
érdekükben állt  a majorok és puszták között a kisvasúti 
pálya megépítése. Az 1930-as évek közepére három 
önálló, kezdetben ló, majd később gőzmozdonyos 
vontatású vaspályát építettek, amelyet vidékünkön a 
nép lórénak nevezett el. Ezek a hajdani pályák a 

legrövidebb úton, a Mosoni-Dunán ma is meglévő, acélszerkezetű hidakon keresztül 
csatlakoztak a nagyvasúti állomásokhoz, átrakókhoz. 
A II. világháború után a nagybirtokok megszüntetése, majd a szövetkezetek 
létrehozása teljesen átalakította a terület gazdasági alapjait. A szigetközi uradalmi 
kisvasút a Győri Gazdasági Vasutak Nemzeti Vállalata irányítása alá került. Rövid idő 
alatt a nemzeti vállalatokból vasúti társaságok, gazdasági vasutak (GV) alakultak. A 
Győri GV később beolvadt a budapesti székhelyű Észak-Nyugat Magyarországi GV-
ba. Az idő tájt kezdődik meg a környék gazdag kavics- és homoklelőhelyeinek 
kiaknázása.  
A már korszerűtlen gőzmozdonyokat lassan felváltották a nagyobb vonóerővel 
rendelkező dízelmotoros mozdonyok. A C50-es típusú, magyar gyártmányú 
mozdonyokat elsősorban gazdasági vasutak számára gyártották. Az egyszerűségük 
folytán elenyésző karbantartást igényeltek, s ma is működnek, elsősorban a turizmus 
szolgálatában helyreállított kisvasúti pályákon. A Szigetközben hajdan közlekedő 
C50-es mozdonyt a helyi lakosság "mukinak" nevezte. 
Az 1954-es nagy dunai árvíz után a falvak újjáépítéséhez szükséges építési anyagok 
szállítása túlnyomórészt kisvasúton, a még működő Öttevényt Patkényossal 
összekötő- szakaszon történt. Az 1960-as évek végén az árufuvarozás átkerült a 
közutakra, s ez megpecsételte több kisvasút, így a szigetközi sorsát is. 1969. jan. 1-én 
a Szigetközi kisvasút az országban több kisvasúti pályaszakasszal együtt véglegesen 
megszűnt.  
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Az útvonalak: 
 
A piros színnel 
jelölt vonal a 
Patkányos - és 

Gyűrűs-
pusztától indult, 
majd a Tölös-

puszta, 
Győrladamér, 

Dunaszeg 
érintésével a 

Bolgánynak 
nevezett hídon, 
Miklós-majort a 
Bolgányi híddal 

összekötő 
pályaszakasz is. 
Ez a legdélibb 
kisvasúthálózat 

a Szigetköz egyik legnagyobb birtokosának számító Khuen-Héderváry család 
területein haladt át, majd a Mosoni-Dunától délre a Földváry birtokot érintette.  
 
A narancsszínnel jelöl vonal Hédervárról indult, a Liczkó-puszta melletti hídonváltott 
partot a Mosoni-Dunán, majd Sarolta-puszta, Jánosháza-puszta irányt vett. Ide 
csatlakozott egy kisebb mellékág is, Barátföld-majorból indulva. A folytatásban 
pedig a Lébényhez tartozó vasútállomásnál érte el a Győr-Bécs vasúti fővonalat. 
Ennek a vonalnak az érdekessége volt, hogy az állomástól való nagy távolság miatt 
Lébényből is néhány kilométeres kisvasúti pálya épült ki az állomásig.  Az ezen a 
szakaszon közlekedő kisvasút a Héderváron található központi Khuen-Héderváry 
(Károly és Sándor) uradalom terményeit szállította. A Liczkó-pusztánál épült hídon 
keresztül haladva a kisvonat a nagyhírű Wenkheim uradalom (Wenkheim Pál) 
bitrokait fűzte fel.  
 
A rózsaszínnel jelölt legrövidebb szakasz Otti (Atti)-majorból és Mária-majorból indult, 
Novák-pusztánál találkozott, majd Magyar-és Horvát-Kimlét átszelve, a két falu 
közötti régi hídon átvezetve érte el a vasúti fővonalat. Itt a kisvasút a Mautner 
birtokokon haladt (Mautner Henrik), illetve érintette a kimlei Khuen-Héderváry, 
valamint Habsburg Frigyes főherceg bitrokrészeit, majd a Mosoni-Dunán átkelve a 
Pálffy uradalom (Pálffy Sándorné) keresztülvezette útját. 
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Stabilmotor gyűjtemény 
 
A Falumúzeum mögötti épületben találhatóak a korabeli belsőégésű motorok. 

Ezek a - régies nevükön - motorok valamilyen munkaeszközt (szivattyút, fűrészt, 
darálót, köszörűt, cséplőgépet, szecskavágót, áramfejlesztőt) hajtottak egykor. 
Eleinte ezeket a meghajtógépeket nem a járművekbe építették, hanem többnyire 
vaskerekű kocsikra szerelték. Lokomobiloknak nevezték, kézi vagy állati erővel húzták, 
vontatták oda, ahol éppen szükség van rá. Tömegük a mai szemmel nézve 
megmosolyogtatóan ki teljesítményük mellett tekintélyes volt- a legkorábbi típusok 
esetében nagyjából annyi igásállatra volt szükség a vontatásukhoz, ahány lóerős a 
gép teljesítménye.  
A gépek koruk, és ritkaságuk folytán technikai - illetőleg ipartörténeti szempontból 
pótolhatatlanok. A belsőégésű motor történetének őskorát képviselő matuzsálemek 
100 év körüliek, a legfiatalabbak is legalább 50 évesek (járművek esetében a 
veteránnak számító 30-40 év). A népnyelv - jellegzetes hangjukra utalva - 
csettegőknek, csühögőknek hívták őket. 

 
 

A jelentősebb gyűjteménnyel bíró hazai gyűjtők száma 10 alatt van, még kevesebb 
az értékes - sajnos, pusztulófélben lévő- ilyen jellegű közgyűjtemények száma. A hazai 
gyártmányokon kívül többek között amerikai, német, francia, cseh és angol 
motorokat láthatnak. A gépek közel fele egyedi - tehát Magyarországon kizárólag az 
itteniről van tudomásunk. A teljes gyűjteménynek egyidejűleg csak egy részét - 
nagyjából a 60%-át- mutatjuk be.  
A gyártóüzem földrajzi helyétől függetlenül mindegyik motor Magyarországon került 
elő, a legváltozatosabb körülmények között. A nagyrészt működő motorokon kívül 
néhány régi munkagép, különleges alkatrészek (Tigris harckocsi) 
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petróleummotorjának gyújtómágnese, gyújtógyertyák, melegítőlámpák Hofherr-
traktor indításához, korabeli olajozókannák, zsírozószelencék, stb. megtekinthetőek a 
falitáblák szövegein, korabeli képein és ábráin túlmenően. Mindegyik motornak saját 
története van - sokszor talán a történelme kifejezés a pontosabb -, ezekből néhányat 
majd a gépbemutató során hallhatnak. A kiállított motorok üzemképesek, működés 
közbeni bemutatásuk lehetséges. 
 
Helytörténeti gyűjtemény 
 
A térség múltját, évtizedekkel ezelőtt még élő hagyományiba kalauzolja a látogatót. 
A gyűjtemény a falu lakóinak tárgyi ajándékaiból, valamint a honismereti szakkör 
tagjainak gyűjtő- és feldolgozó munkájával született meg 2000-ben.  

  

Az első helyiség szoba - konyharészleteinek a múlt század emberének mindennapi 
tárgyi világába enged bepillantást. Az enteriőr legfigyelemreméltóbb része a kb. 150 
éves fiókos szekrény a rajta elhelyezett XIX. századi, keresztszemes hímzéssel készült 
halotti lepedővel. A régi idők tanúinak alakját fedezhetjük fel a legnagyobbik terem 
falán függő képeken. Rámás csizmájú pirospozsgás parasztokat, mezítlábas 
cselédeket, álmos szemű aratókat, fölpántlikázott kalapos regulát, ünneplőbe 
öltözött ékes mennyasszonyt, falusi madonnát gyermekével. 

  

A kiállító teremben helyet kaptak a régi paraszti gazdálkodás, pásztorkodás, a 
hajdani vízivilágra emlékeztető tárgyak mellett a régi kismesterségek eszközei, a 
népművészet és háziipar termékei, a helyi viselet darabjai is. A tárlókban lévő írásos 
emlékek valamint a falakon függő kéziratos térképek másolatai a falu és a környék 
történeti múltjából adnak ízelítőt.  
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Millenniumi Emlékpark: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zsejkepuszta: Szűz Mária szobor 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 



Dunaszeg településfejlesztési koncepció  40 

T����P TALENT−PLAN  Kft.  9023 Győr, Richter J. u. 11.; Tel: 96/ 418-373; Fax: 96/418-699; E-mail: talent_plan@arrabonet.hu 

 

4.3. Infrastruktúra-ellátás 

Műszaki infrastruktúra 
 
Dunaszegen 1989 óta működik a vezetékes ivóvízellátás. Az ellátás regionális 
rendszerre csatlakozással történik. A hálózati nyomás minden időben (nyári 
csúcsfogyasztás) megfelelő. 
A szennyvízelvezető hálózat kiépítése megtörtént zárt rendszerben, a település a 
kunszigeti szennyvíztisztítóműre csatlakozik. 
A vezetékes gázellátó hálózat kiépítése megtörtént. 
 
Úthálózat, közlekedés 
 

A település közúton közelíthető meg. Dunaszeg megközelítése 100 %-ban közúton 
történik. Az utazások kb. 25 %-a személygépkocsira, 5 %-a kerékpárra és 70 %-a 
autóbuszra, illetve tehergépjárműre oszlik meg.  
Balesetveszélyes helyként került megjelölésre az 1401 sz. út, Fő utca, Iskola utca. 2007-
ben volt 2 baleset. A meglévő hidak felújítást igényelnek (leszakadt). 
Belvízveszélyes szakaszok a Táncsics, Petőfi, Kossuth és Zrínyi utcában is vannak. A 
körjegyzőség településeivel a kapcsolat fenntartási igény szorosabb. Autóval, busszal 
és kerékpárral közelítik meg.  
Árvízveszélyes és hófúvás veszélyes szakaszokat nem jelöltek meg. 
A buszjáratok menetrendje a község lakói szerint megfelelő, a községben 3 
buszmegálló található. Mindhárom buszöbölben, fedett váróval felszerelt.  
Az autóbuszon történő közlekedés %-ához viszonyítva a buszmegállók száma kevés.  
 
A kerékpározásnak nagy hagyománya van, jellemző a kerékpáros turizmus, van 5 km 
kiépített kerékpárút  és 1 km kerékpársáv. 
 
Vasút kapcsolattal nem rendelkezik a település, vasútállomás legközelebb Győrben 
van. Ami ~15 km-re van és min. 30 percre.  
 
Üzemanyagtöltő állomás nincs, 12 km-re Győrben van az első tankolási lehetőség. 
Helyi járműjavító iparos 2 működik a településen, 2010-ben 571 db személygépkocsi 
volt a településen élők tulajdonában (súlyadó alapján). 
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5. Fejlesztési lehetőségek, megvalósítási lehetőségek, 
tervezési programok 

 

5.1. Településrendezési eszközök változása 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dunaszeg rendezési terv 2001-ben: 
 
Dunaszeg esetében 2001-ben a munka nem előzmény nélkül való. A község 
területére 1966-ban, ezt követően 1989-ben már készült rendezési terv. Ezen tervek 
megfelelő alapot szolgáltattak a község lakásépítési tevékenységének 
szabályozásához.  
A 2001-es évek előtt a lakóterületek kialakítása kapcsán kisebb módosításokra is sor 
került. A településszerkezeti terv ezekből kiindulva, a megváltozott gazdasági 
feltételek és eszközrendszer figyelembevételével végezte el a korábbi ÖRT 
felülvizsgálatát. A tervezés során „Győr-Moson-Sopron Megye Területfejlesztési 
Stratégiája V. kötet, Koncepció 1996. május”, illetve „Magyarország nyugati 
határmenti régiójának komplex területfejlesztési koncepciója 1998. november” 
vizsgálatait, javaslatait figyelembe vettük. 
A 2001-es településszerkezeti terv első fázisaként 15 éves időtávra szóló 
településfejlesztési koncepció kidolgozására került sor, a koncepciót az 
önkormányzat 1999. december 17-én kelt 1-752-3/1999 sz. határozatában, 
észrevételekkel elfogadta.  
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2001-ben a terv elkészítésének aktualitását több szempont együttesen alkotta: 
 a. törvényi kötelezettség a terv meghatározott idő távlaton belüli 
megvalósítására 
 b. „Mélyvölgy” területrész lakóterületi bővítés sport-szabadidő célú különleges 
területként, valamint üdülőterületként való szabályozása 
 c. „Pusztakertek” területrész lakóterületi bővítés szükségessége (jelen 
munkarész esetében –tekintettel arra, hogy a területet az érvényben lévő ÖRT is 
lakóterületbe sorolta- a szabályozási terv készítése és jóváhagyása felgyorsítva 
különvált, így lehetőség nyílt a területen jelentkező lakótelek igények rugalmasabb 
kielégítésére) 
 d. A meglévő iskola és környékének „településközponti vegyes terület”-be 
történő átminősítése   
 
Az akkor érvényben lévő ÖRT elhatározásaitól az igények részben eltértnek, vagy azt 
módosították, részletes szabályozási tervek csak a Településszerkezeti terv, 
(előzetesen az azt megalapozó településfejlesztési koncepció) elkészítésével 
párhuzamosan történhettek. 
Akkor az önkormányzattal közösen, számos előzetes egyeztetés eredményének 
összegzését követően olyan jövőkép felvázolását tűztük ki célul, amely a település 
szerves fejlődését kívánja biztosítani a következő másfél évtizedben.  
A településszerkezeti terv fő feladata az, hogy a megfelelő jogi-, területi-, 
szabályozási feltételeket biztosítsa a tervezett fejlődés számára.  
 
A koncepció megküldésre került valamennyi –az eljárásba kötelezően bevonandó- 
államigazgatási szerv részére (I. egyeztetési kör 2000. február 3.). Az eljárásban 
továbbiakban is részt venni kívánó szervezetek nyilatkoztak a további részvételi 
szándékról, illetve a koncepció alapján számos előzetes szakvélemény keletkezett, 
amely a tervek további feldolgozását segítette. 
 
A terv készítése során lakossági fórum megtartására 1999. december 17-én került sor, 
majd tervtanács elé a munkaközi tervek 2000. március 22. kerültek, amely a terveket 
továbbdolgozásra alkalmasnak találta. A tervtanács észrevételeinek mérlegelése és 
önkormányzati újraegyeztetéseit követően történt a tervek további feldolgozása. A 
tervek véleményezési eljárására 2000. október-november hónapban került sor. Az 
érdekeltek szakvéleményeit a továbbtervezés során figyelembe vettük, eltérő 
vélemény tisztázására szolgáló egyeztetésre 2000. december 6-án került sor.  
 
Végül a terveket a 43/2001. (III.26.) Kt. sz. határozattal és a 3/2001. (III.29.) Kt. 
rendelettel a helyi építési szabályzatról és szabályozási tervről a Képviselő-testület 
jóváhagyta. 
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Dunaszeg rendezési terv 2006-ban: 
 
Dunaszeg község 2001-ben hagyta jóvá 43/2001(III.26.) számú határozatával 
településszerkezeti tervét és 3/2001(III.29.) számú rendeletével a település 
szabályozási tervét.  
A felmerült igények következtében a község önkormányzata 32/2005.(II.14.) számú 
ÖKT határozatával elhatározta az érvényben lévő településrendezési tervének  
módosítását. 
 
A  2006-ban módosított elemek: 
 
Szerkezeti Tervi módosítások: 
 1) A Szilosi út északkeleti oldalán zöld terület átminősítése lakóterület terület-
 felhasználási kategóriára 
 A rendezési terven jelentős nagyságú zöldterület kismértékű 
 csökkentését határozta el az önkormányzat. A Szilosi utca mentén két új 
 lakótelek kialakítása történik a zöldterületből. 
  2) A Deák Ferenc utca D-Ny-i oldalán a kereskedelmi gazdasági (Gksz) terület-
 felhasználási kategória módosítása (Lf) falusias lakóterületté. 
 A Deák Ferenc utca észak oldala lakóházakkal beépült.  A  lakóterülettel 
 szemben az utca déli oldalán a tervezők és az önkormányzat 
 környezetvédelmi és utcaképi szempontból jobbnak tartották, ha a 
 kereskedelmi szolgáltató gazdasági területnek szabályozott területsáv 
 lakóterületként kerül szabályozásra. A kereskedelmi, szolgáltató gazdasági 
 terület az 1401. számú állami mellékút felől továbbra is szerepelt a tervben. 
 3) A Deák Ferenc utca D-K-i meghosszabbításával új (FL) falusias lakóterület 
 kialakítása a meglévő belterületi telkek felhasználásával. 
 A Liget utca 31-47 házszámú telkek hátsó telekhatára mentén szabályozott új 
 feltáró út kialakításával 11 új lakótelek kialakítására nyílt lehetőség.   
 4) A „Kertaljai út” észak-keleti oldalán, - a tartalék lakóterület felhasználásával- 
 (egy teleksáv) lakóterületté minősítése. 
 A Kertaljai utca északi oldala az érvényes rendezési tervben tartalék 
 lakóterületként szerepel. Az önkormányzat a Kertaljai út északi oldalának 
 kétoldalas  beépítettségét támogatta, mely utcaképi és közműkihasználtság 
 szempontjából is előnyős hatású volt. 
 5) „Somosalja” menti „HÜ” (hétvégi házas üdülő) terület módosítása falusias 
 lakóterületté. 
 A rendezési tervben hétvégiházas üdülőterületként szerepelt a  0167/8-10 
 hrsz-ú terület. Az önkormányzat a tulajdonossal történt egyeztetés  után a 
 terület falusias lakóterületté történő átsorolását határozta el. 
 6) Lakóterület kijelölése 0167/11-19 hrsz-ú területen a meglévő mezőgazdasági 
 állattartás védőtávolságának figyelembevételével. 
 A rendezési terven a 0167/11-19 hrsz-ú területek mezőgazdasági  területként 
 kerültek besorolásra. A területet az önkormányzat falusias lakóterületbe 
 kívánta átsoroltatni. A lakóterület kijelölésénél figyelembe vették a 0167/57 
 hrsz-ú mezőgazdasági állattartó terület 500,0 m-es környezetvédelmi 
 védőtávolságát. 
 A lakóterület kialakítását tömbszerűen, ütemezetten kellett elvégezni. A 
 meglévő belterületek irányából a külterület irányába haladva.   
 7) A 011/16 hrsz-ú területen idősek otthona kialakítása. 
 A 011/16 hrsz-ú terület a rendezési tervben tartalék üdülőterület besorolást 
 kapott. Konkrét befektetői igény jelentkezett a terület északi részén 
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 idősek otthona kialakítására. A területet ezért különleges területként sorolták 
 be.  
Szabályozási Tervi módosítások: 
 1) Az Önkormányzati Hivatal mögötti (356/1 hrsz.) terület megoszthatóságának 
 biztosítása egy feltáró útszakasz helyének kiszabályozásával. 
 Az új út szabályozásával az akkor érvényes rendezési tervhez képest egy új 
 településközponti vegyes telek kialakítására nyílik lehetőség. 
 2) A Deák Ferenc utca, Erkel utca, Liszt Ferenc utca területen a 
 lakóterületeken jelölt építési hely módosult az OTÉK által általánosan 
 meghatározott módon: 5 m előkert, 6 m hátsókert, az oldalkert minimum 6 m. 
 Az akkori szabályozási terv az igényekhez képest kisebb építési helyet 
 szabályoz. Az utcákban a telekmélységek 40-50 m között alakulnak. A 6 m-es 
 hátsókert szabályozásával a lakótelkeken a melléképületek, garázsok 
 könnyebben elhelyezhetővé váltak. 
 3) A Zrínyi u. – Táncsics M. u. – Rákóczi F. utcák közötti tömbök tömbbelső 
 feltárásával új lakótelkek kialakítása. A feltáró utak helyeit irányadó 
 szabályozással (-tól-ig) intervallum megállapítással szabályozza a terv. 
 Az említett tömbökben 100 m környékén alakul a telekmélység. Lakossági 
 igényeket kívánt az önkormányzat kielégíteni, a feltárási lehetőség 
 megadásával. A tömbökben irányadó szabályozási vonallal jelölték a feltáró 
 utak helyét, mivel konkrét telket nem lehet meghatározni az út kialakítására, 
 annak helyét a meglévő tulajdonosi szándékok nagyban befolyásolják.  A 
 szabályozási tervlapon jelölt intervallumon belül kell a feltáró utat kialakítani 
 min. 16,0 m-es szabályozási szélességgel, zsákutcás kialakítással.  
 4) A Deák Ferenc utca D-Ny-i oldalán a kereskedelmi gazdasági (Gksz) 
 területen a megengedett építménymagasság 4,5 m-ről  6,5 m-re változik. 
 Az övezeti jelben 4,5 m-es maximális építménymagasság szerepel. Befektetői 
 igény a 6,5 m-es maximális építménymagasság volt, melyet támogattak. 
 5) Az település képviselőtestületének határozata, hogy a település falusias 
 lakóterületén a meglévő, kialakult tömbökben az övezet jel módosuljon 
 aszerint, hogy a kialakítható minimális telekterület 650 m2, a kialakítható 
 legkisebb telekszélesség 16 m legyen. 
 
Helyi építési Szabályzatban előírt módosítások, új előírások: 
 Falusias lakóterületen az épületek legalább 25, legfeljebb 45 fokos 
 tetőhajlásszöggel építendők. 
 A község falusias lakóterületein telkenként egy tömegben épített lakóépület 
 helyezhető el, maximum két lakóegységgel, lakással. 
 Kossuth u.- Töltés utca - Országút utca által határolt tömbben min. 700 m2-es 
 telkek kialakítási lehetőségének biztosítása (a jelenlegi 800 m2 helyett) 
 
Szerkezeti és szabályozási tervet nem érintő módosítási javaslat 
 A 015/2 hrsz-ú Morotva tó rehabilitálását követően javasolták, hogy a tó és 
 környezete turisztikai célokat szolgáljon, megcélozva a kiránduló turizmust. 
 Tanösvények további létrehozását javasolták. 
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A rendezési tervekben megfogalmazott fejlesztési elképzelések 

megvalósulása:  
 
A településrendezési tervekben megfogalmazott településfejlesztési célok 
megvalósultak vagy ütemezetten valósulnak meg. Mind a lakóterületek, mind a 
gazdasági területek folyamatosan települnek be, a település életében felmerülő 
igények és gazdasági folyamatok szükségszerűségei alapján.  
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A településrendezési tervben a módosítások általában az időközben bekövetkezett 
jogszabályi változások alapján jogszabály harmonizációt vagy a beépíthetőség 
paramétereinek finomítását igényelték.  
A rendezési tervek főbb elhatározásit, a fejlesztések helyszíneit nem kellett módosítani 
és a továbbiakban is szerepelteti az önkormányzat. 
A tervezett felülvizsgálat során új helyszínek nem és új fejlesztési irányok nem merültek 
fel. 
 
A település fejlesztésének alapelveit, irányait a meglévő adottságokból kiindulva a 
lakossági és vállalkozói réteggel folytatott fórumon és az önkormányzattal folytatott 
megbeszéléseken elhangzottak alapján határoztuk meg. 

5.2. SWOT – analízis 
 
A helyzetfeltáró, állapotfelmérő munka folyamán viszonylag nagytömegű és sokrétű 
információ gyűlik össze, melyeket valamilyen formában rendszerezni, kezelni kell. Ez 
tulajdonképpen értékelést jelent, ami arra irányul, hogy miként lehet a feltárt 
tényezőket a stratégiánál figyelembe venni. 
A stratégiai tervezés egyik közkedvelt módszere a SWOT-analízis. Lényegében a belső 
és külső környezetet kapcsoljuk össze, keresve mindazokat a feltételrendszereket, 
amik a jövőt hordozzák, tehát erősségét adják a településnek. Megállapítjuk azokat 
a tényezőket, amik viszont akadályozzák a jövőt, gyengítik a rendszer működését, s 
ezáltal majd valamilyen szintű beavatkozást is igényelnek.  
A lehetőségek közé azokat soroljuk, amelyek a fejlesztés újabb tereit jelentik, így más 
kapcsolatokat, további erőforrások megjelenését kínálhatják, vagy éppen a rendszer 
belső adottságainak átértékelését, azok megváltoztatását szorgalmazzák.  
A veszélyek közé sorolhatók azok a tényezők, amelyek akadályozhatják a jövőt, az 
egyes rendszerelemek aktivitását fékezhetik. Ezek megszűntetése elsősorban nem a 
területrendszerből következik, hanem a külső, független hatásokból. 
 

Erősségek Gyengeségek 

☺ Kedvező földrajzi helyzet 

☺ A határ közelsége 

☺ Táji, természeti értékek (erdő, folyó) 

☺ Kedvező demográfiai viszonyok 

☺ Népességét növelni képes település 

☺ Hasznosítható helyi humán infrastruktúra 

☺ Alacsony munkanélküliség 

☺ Jó közműellátottság 

☺ A hulladékszállítás és –elhelyezés 

megoldottsága 

☺ Turizmus 

� Negatív természetes szaporodás 

� Állattartó telepek lakóterülethez való 

közelsége 

� Kunsziget felé hiányzó közvetlen közúti 

kapcsolat  

 

Lehetőségek Veszélyek 

� Lakóterületi fejlesztések 

� Üdülőterületi fejlesztések 

� Turizmus fejlesztése  

� Gazdaság további erősítése 

� Elvándorlás veszélye 

� Elöregedés veszélye 

� Tájrombolás 
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5.3. A fejlesztések, tervezési programok: 
 

5.3.1. Lakóterület fejlesztések: 
 
A község földrajzi elhelyezkedése, természeti környezete, teljes körű infrastrukturális 
ellátottsága alapján jó lakókörnyezetet biztosít az itt élőknek, az idegenek, a turisták 
szívesen tartózkodnak a községben.  
Elsődleges cél tehát a lakókörnyezet további fejlesztése, új lakóterületek kijelölése, 
elsődlegesen a meglévő belterületi lakótömbök feltárásával továbbá a korábban 
tartalék lakóterületek beépíthetőségének megadásával.  
A belterületi lakótömbökön kívül újonnan beépítésre szánt terület lakóterület céljából 
nem kerül kijelölésre. 
  
 Helyszínei: 
  
 A "tartalék lakóterület" jogszabályi változás miatt a továbbiakban nem 
 alkalmazható.  A rendezési terven lakóterületként, lakótelkek beépíthetősége 
 érdekében kerül jelölésre: 
  

1) a Kertaljai utcától északra található terület a 027/3 és 027/65 hrsz-
okon (~ 39 db új építési telek). 
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Meglévő lakóterületi tömbök feltárása: 
2) Pataháza utca mentén a 122-144 hrsz-ig (~ 42 db új építési telek), 

 

 
3) Szilosi utcából 215-221 hrsz-okon (~ 4 db új építési telek), 

 

 
 4) Margaréta utcától keletre a 162, 163, 166/1, 168, 169, 170, 171, 173/2, 
175,  176, 177/1-11, 182/1, 185/2, 195/1, 199/1, 203/1 hrsz-okon (~ 45 db építési 
telek).  
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 A fejlesztések érdekében újonnan beépítésre szánt terület nem kerül kijelölésre. 
 

5.3.2. Gazdasági területek fejlesztése: 
 

A kedvező földrajzi fekvésből adódóan az elmúlt évtizedekben letelepedett 
vállalkozások további támogatása szükséges. A fejlődésének területi biztosítása a 
megfelelő gazdasági területek további kijelölésével, valamint új vállalkozások 
letelepedésének elősegítésével támogatható.  A gazdasági területek kijelölésénél 
elsődleges szempont, hogy környezetükre ne legyenek káros hatással. 
 

A "tartalék gazdasági terület" jogszabályi változás miatt a továbbiakban nem 
 alkalmazható.  A szerkezeti terven gazdasági, de nem szabályozott területként 
kerülnek jelölésre: 

 
Helyszínei: 
 

6) Országút mentén a 0147/28-31 hrsz-ú területek. 
 

 
  
 
 A fejlesztések érdekében újonnan beépítésre szánt terület nem kerül kijelölésre. 

5.4. Idegenforgalom fejlesztése: 
 

A település használja ki táji, környezeti adottságait. Ez az alapja az idegenforgalom 
fejlesztésének. A táji adottságok közül a legjelentősebbek a folyóvizek, illetve az 
azokat kísérő ártéri és galéria erdők. A Mosoni-Dunához kapcsolódó ártéri és galéria 
erdők a horgászturizmusnak nyújt teret. A Mosoni-Duna állandó vízhozama kedvező 
a víziturizmus számára. Ennek infrastrukturális kiszolgálásában jelentős lehetőségek 
vannak. A vize alkalmas fürdőzésre, sportolásra. A település rendelkezik sátorhely és 
üdülőterület kialakítási lehetőséggel is.  
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Dunaszeg kiemelkedő adottságai közé sorolható a Bányató és környéke, meglévő 
tanösvényeivel, környezeti adottságaival továbbá fejlesztési lehetőségeivel.  
Az idegenforgalom fejlesztése érdekében a település támogatja a szállásadó, 
vendéglátó létesítmények telepítését, fejlesztését. 
 
- A Bánya-tó és környéke a meglévő tanösvények a rendezési terven jelölésre 
 kerülnek 9) sz. fejlesztési területként 
 
 

 
 
 
A tanösvény kiépült, az önkormányzat csak a feltüntetését kérte a rendezési 
terven. A területen figyelni kell a karbantartásra, az öreg korhadt fák 
balesetveszélyesek is lehetnek. 
 

 „Régi” tanösvény (2003) 
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 „Új” tanösvény tájékoztató táblája (2011) 
 A fejlesztések érdekében újonnan beépítésre szánt terület nem kerül kijelölésre. 

  

5.5. Zöldterületek, közparkok fejlesztése: 
 
A település táji, környezeti adottságainak megőrzése és fejlesztése 
kiemelkedően fontos. A meglévő zöldterületek és közparkok kiépítése és 
fejlesztése, de mindenekelőtt megtartása kiemelkedően fontos  a településkép 
összhatása és a környezetterhelés csökkentése érdekében.  
 

 Helyszínei: 
 
 - A Liget utca - Országút utcai emlékpark és sportpálya, tervezett sportpálya 

 - valamint templom és környéke kerül jelölésre a terven 10) sz. fejlesztési 
 területként. 
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Részben megvalósult: Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében 
„Környezetrendezés Dunaszegen” címen, a templom melletti zöldterületet érinti. 
 

Dunaszeg Község Önkormányzata átfogó stratégia keretében, a lakossági 
igényeket figyelembe véve fejleszti a község településképét. A projekt keretében 
a település központjában, a templom környékén pihenőhelyek, sétautak, látvány 
és használati térelemek kialakítása, zöldfelületek növelése történt meg. A 
szélesebb zöldsávokban kocsibehajtókat, parkolókat építettek, kis gömbkoronát 
nevelő fasort ültettek, a keskenyebb helyekre pedig karcsú, oszlopos fák kerültek. 
 
 A fejlesztések érdekében újonnan beépítésre szánt terület nem kerül kijelölésre. 
 
 

5.6. Infrastrukturális fejlesztés: 
 
A település teljes infrastruktúra hálózata kiépített. A folyamatosan megvalósításra 
kerülő területek a meglévő hálózatokba integrálhatóak.  
 

5.7. Közlekedésfejlesztés: 
 
A közigazgatási területen átmenő országos közutak nyomvonalát a megyei 
területrendezési terv nem módosítja. A dunaszegi forgalmat jelenleg az Országút 
utca (1401 sz. út) vezeti le. Javasolt egy északi elkerülő út kijelölése, mely hosszú 
távon a lakóterület érintése nélkül teszi lehető a település megközelítését és az 
átmenő forgalom megszüntetését. 

 

Beruházások (2003-2011) 

2003. év: 
 
- Templom külső felújítása, templomudvar   felújítása 
- Tanösvény kiépítése 
- Kerékpárút építése (Pusztakertek) 
- Kegyeleti Park kialakítása 
- Telkesítés 

2004. év:  
 
- Tölháti telkesítés 
- 3 csoportos óvoda és konyha építése 
- 20x40 m-es mûanyagborítású pálya építése 
- Általános Iskola villamos felújítása 
- Útfelújítások 
- Polgármesteri Hivatal külsõ felújítása 
- Faluközpontban közlekedési csomópont kiépítése. 

2005. év: 
 
- Telkesítés 
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- Kis-Morotva tó rehabilitációja 
- Iskolai vizesblokk felújítása 
- Pusztakerti út, Pataházi utak aszfaltozása 
- Sportöltözõ belsõ felújítása 
- Mosoni-Dunaparton Strand és csónak-kikötõ terveinek elkészítése. 

2006. év: 

- Faluközpont felújítása I. ütem 
- Liget utca aszfaltozása 
- Telkesítés 
- Egészségügyi Központ engedélyezési terve 
- Keresztút kiépítése a Kegyeleti Parkban 
- Iskola akadálymentesítése 

2007. év: 

- Utcanév-táblák kihelyezése 
- Egészségügyi Központ kiviteli tervei 
- Tornaterem belső felújítása 
- Iskolában fejlesztőszoba kialakítása 

2008. év: 

-  Iskola épületén nyílászárócsere 
- Sportöltöző vizesblokkjának felújítása 
- Géppark fejlesztés 
- Fő és Iskola u. felújítása 
 
2009. év: 
 
- Közvilágítás kiépítése (Árpád fejedelem utca) 
- Térfigyelő kamerák telepítése 
- Gyalogátkelőhely építése (Temető előtt) 
- Bölcsőde engedélyezési terv készítése  
- EKG készülék beszerzése 
- Iskola külső hőszigetelése, tetőszigetelés 
 
2010. év: 
 
- Petőfi utca felújítása 
- Faluközpont II. ütem  
- Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése, felújítása  
- Liget utca aszfaltozása  
- Autóbuszforduló építése, buszvárók felújítása 
 
2011. év: 
 
- Kultúrház bővítése, felújítása (IKSZT) 
- Bölcsőde építése 
- Nefelejcs u., Bartók B. u., Táncsics u. aszfaltozása 
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- Játszótéri eszközök beszerzése 
- Tanösvény építése 

A fenti felsorolásban láthatjuk, ahogy Dunaszeg évről évre fejlődött. Az 
önkormányzat folyamatosan újította fel ill. aszfaltozta le az utakat, ezt a 
jövőben is folytatni szeretné; egységes településkép érdekében folytatni kell 
az utak, járdák, árokrendszer, átereszek felújítását. A község belterületén 28 
db út (utca) található. Ebből 22 db aszfalttal borított. A képviselő-testület 
kiemelt feladatának tekinti az utak állandó karbantartását és a még ki nem 
épített utak kiépítését. Fontos, hogy a képviselő-testület ülésén határozza meg 
a kiépítés sorrendjét, és ennek megfelelően ütemezze a kivitelezés 
megvalósítását. Az utak megépítésével egy időben a csapadékvíz elvezetés 
teljes kiépítését el kell végezni a községben.  

Az oktatás épületeinek körét is bővíteniük kellett, mert egyre nagyobb 
számban költöznek be a kisgyermekes családok, amivel lépést kell tartani. A 
szigetközi út forgalmát gyalogátkelőhelyekkel és forgalomlassító szigetekkel 
szelídítették, ezzel is garantálva a biztonságos közlekedést. 

A lakások lelakottak, a lakókkal közösen a belső és külső felújításokat el kell végezni. 
Az udvarokat, kerítéseket rendbe kell rakni, az állandó állagmegóvásról 
folyamatosan gondoskodni kell. A képviselő-testületnek megfontolás tárgyává kell 
tenni a lakások értékesítését. 
A Községi Önkormányzat feladatai közé tartozik közbiztonság és 
közlekedésbiztonság, melynek érdekében település utcái, az önkormányzati 
tulajdonban lévő utak, valamint a közkezelő fenntartásában lévő utak szélén 
megfelelő közlekedést jelző táblák kerüljenek elhelyezésre.  
 

5.8. Településszerkezeti tervet érintő fejlesztési pontok 
 
A településszerkezeti tervet érintően újonnan beépítésre szánt területek nem 
kerülnek kijelölésre.  
 
A) A szerkezeti tervet módosítani szükséges jogszabályi harmonizáció érdekében, 
mert a "tartalék" területfelhasználási kategória helyett konkrét területfelhasználások 
kerülnek megjelölésre.  
 
 
Lakóterületek esetében: 
A rendezési terven lakóterületként, lakótelkek beépíthetősége érdekében kerül 
jelölésre: 

 1) a Kertaljai utcától északra található terület a 027/3-7 és 027/62-től és 
 027/65-ig hrsz-okon, 

11) Az Országút utca 414 hrsz-ú ingatlan zöld területből falusias 
lakóterületté minősül át a tulajdonos kérésére. 

 
 
Gazdasági területek esetében: 
A rendezési terven szerkezeti terven gazdasági területként,  de nem szabályozott 
területként kerülnek jelölésre: 
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6) Országút mentén a 0147/28-31 hrsz-ú területek. 
  
B) Jogszabályi változások miatt a korábban ipari gazdasági, de mezőgazdasági 
jellegű üzemi területek (Gmg) területfelhasználása különleges mezőgazdasági üzemi 
terület (Kmg) lehet. Emiatt változik a területfelhasználás az alábbi területeken: 

 7) töltés mentén a 0167/57, 0168/2, 0169/2 hrsz-okon, 

 8) Gyula-majornál a 0147/22,45,46 és 0111/64,65 hrsz-okon. 
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Fejlesztések átnézeti rajza: 
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6. Magasabbrendű tervvel való összevetés 
 
GYŐR – MOSON – SOPRON MEGYEI TERVI ELHATÁROZÁSOK: 
 
Megyei tervi elhatározások: 
Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat Közgyűlése 12/2010.(IX.17.) sz. 
rendeletével és 190/2010.(IX.17.) sz. határozatával,- melynek 8.§ (2) hatályba 
lépését a 36/2011.(II.18.) KH. állapította meg – módosította a Győr-Moson-
Sopron Megyei Területrendezési Tervet, melynek előírásai betartandóak. 
  
1)  A megye térségi szerkezeti tervéről szóló településre és környékére vonatkozó része: 
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2) Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4) Országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezete, térségi jelentőségű tájképvédelmi 
terület övezete: 
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4) Kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület övezete: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5) Felszíni vizek vízminőség-védelmi vízgyűjtő területének övezete: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6) Ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezete: 
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7) Együtt tervezhető térségek övezete: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8) Kiemelt fontosságú meglévő honvédelmi terület övezete: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9) Magterület övezete, Ökológiai folyosó övezete, Pufferterület övezete: 
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10) Erdőtelepítésre alkalmas terület övezete: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11) Térségi komplex tájrehabilitációt igénylő terület övezete: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12) Világörökség és világörökség-várományos terület övezete: 
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13) Világörökség és világörökség-várományos terület övezete: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14) Rendszeresen belvízjárta terület övezete, nagyvízi meder övezete: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15) Földtani veszélyforrás területének övezete: 
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16) Vízeróziónak kitett terület övezete: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17) Széleróziónak kitett terület övezete: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dunaszeg közigazgatási területén érintett megyei övezetek: 
 
Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete 

13/A. §Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezetében beépítésre szánt terület csak 
kivételesen, egyéb lehetőség hiányában, a külön jogszabályban meghatározott 
területrendezési hatósági eljárás alapján jelölhető ki. 

Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete 
13/B. § (1) Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezetében beépítésre szánt terület 
csak kivételesen, egyéb lehetőség hiányában, a külön jogszabályban meghatározott 
területrendezési hatósági eljárás alapján jelölhető ki. 
(2) Az övezetben külszíni bányatelek megállapítása, illetve bányászati tevékenység 
engedélyezése a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint 
lehetséges. 

Országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezete  
14/A. § (1) Az országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezetben csak olyan kiemelt 
térségi és megyei területfelhasználási kategória jelölhető ki, amely a kijelölés alapjául 
szolgáló tájképi értékek fennmaradását nem veszélyezteti. 
(2) Az övezetbe tartozó település településszerkezeti tervében csak olyan 
területfelhasználási egység jelölhető ki, továbbá helyi építési szabályzatában és 
szabályozási tervében csak olyan építési övezet és övezet hozható létre, amely a kijelölés 
alapjául szolgáló tájképi értékek fennmaradását nem veszélyezteti. 
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(3) Az építési övezetre vagy övezetre vonatkozóan meg kell határozni az ott elhelyezett 
építmények tájba illesztésére vonatkozó szabályokat, ennek ellenőrzéséhez a tájképet 
jelentősen megváltoztató építmények terveihez külön jogszabályban meghatározott 
látványtervet is kell készíteni. 
(4) Az övezetben bányászati tevékenységet a bányászati szempontból kivett helyekre 
vonatkozó szabályok szerint lehet folytatni. 
(5) Az övezetben közművezetékeket és járulékos közműépítményeket tájba illesztett 
módon, a tájképvédelmi célok megvalósulását nem akadályozó műszaki megoldások 
alkalmazásával - beleértve a felszín alatti vonalvezetést is - kell elhelyezni. 

Együtt tervezhető térségek övezete  
16/B. § (1) Az együtt tervezhető térségek övezetébe tartozó települési önkormányzatok 
településfejlesztési és településrendezési feladataik összehangolt ellátásához - törvényben 
meghatározott - közös egyszerűsített településszerkezeti tervet készíthetnek. 
(2) A közös egyszerűsített településszerkezeti tervnek az egyes településekre vonatkozó 
részeit az érintett települési önkormányzatok határozattal fogadják el. 

Magterület övezete 
17. § (1) Az övezetben beépítésre szánt terület nem jelölhető ki, kivéve, ha: 
a) a települési területet a magterület vagy a magterület és az ökológiai folyosó körülzárja, 
és b) a kijelölést más jogszabály nem tiltja. 
(2) Az (1) bekezdésben szereplő kivételek együttes fennállása esetén, a beépítésre szánt 
terület a külön jogszabály szerinti területrendezési hatósági eljárás alapján jelölhető ki. Az 
eljárás során vizsgálni kell, hogy biztosított-e a magterület, a magterület és az ökológiai 
folyosó természetes és természetközeli élőhelyeinek fennmaradása, valamint az ökológiai 
kapcsolatok zavartalan működése. 
(3) Az övezetben közművezetékeket és járulékos közműépítményeket tájba illesztett 
módon, a természetvédelmi célok megvalósulását nem akadályozó műszaki megoldások 
alkalmazásával - beleértve a felszín alatti vonalvezetést is - kell elhelyezni. 
(4) Az övezetben a közlekedési infrastruktúra-hálózatok elemeinek nyomvonala a 
magterület természetes élőhelyeinek fennmaradását biztosító módon, az azok közötti 
ökológiai kapcsolatok működését nem akadályozó műszaki megoldások alkalmazásával 
helyezhető el. 
(5) Az övezetbe tartozó település helyi építési szabályzatában és szabályozási tervében elő 
kell írni a tájszerkezetbe illeszkedő beépítési mód, a tájra jellemző építészeti hagyományok 
és építmények megőrzését és ezek követelményeit. 
(6) Az övezetben új külszíni művelésű bányatelek nem létesíthető, meglévő külszíni 
művelésű bányatelek nem bővíthető. 

Ökológiai folyosó övezete  
18. § (1) Az övezetben beépítésre szánt terület nem jelölhető ki, kivéve, ha 
a) a települési területet az ökológiai folyosó körülzárja, és 
b) a kijelölést más jogszabály nem tiltja. 
(2) Az (1) bekezdésben szereplő kivételek együttes fennállása esetén, a beépítésre szánt 
terület a külön jogszabály szerinti területrendezési hatósági eljárás alapján jelölhető ki. Az 
eljárás során vizsgálni kell, hogy biztosított-e az ökológiai folyosó természetes és 
természetközeli élőhelyeinek fennmaradása, valamint az ökológiai kapcsolatok zavartalan 
működése. 
(3) Az övezetben közművezetékeket és járulékos közműépítményeket tájba illesztett 
módon, a természetvédelmi célok megvalósulását nem akadályozó műszaki megoldások 
alkalmazásával - beleértve a felszín alatti vonalvezetést is - kell elhelyezni. 
(4) Az övezetben a közlekedési infrastruktúra-hálózatok elemeinek nyomvonala az 
ökológiai folyosó és az érintkező magterület természetes élőhelyeinek fennmaradását 
biztosító módon, az azok közötti ökológiai kapcsolatok működését nem akadályozó 
műszaki megoldások alkalmazásával helyezhető el. 
(5) Az övezetben új külszíni művelésű bányatelek nem létesíthető, meglévő külszíni 
művelésű bányatelek nem bővíthető. 

Pufferterület övezete 
19. § Pufferterületen a településszerkezeti terv beépítésre szánt területet csak abban az 
esetben jelölhet ki, ha az a szomszédos magterület vagy ökológiai folyosó természeti 
értékeit, biológiai sokféleségét, valamint táji értékeit nem veszélyezteti. 
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Térségi komplex tájrehabilitációt igénylő terület övezete 
20. § A térségi komplex tájrehabilitációt igénylő terület övezetben a roncsolt felületek 
újrahasznosítása, a tájrendezés az érintett települések egymással összehangolt 
településrendezési eszközeiben meghatározott újrahasznosítási cél alapján történhet. 

Rendszeresen belvíz járta terület övezete  
23. § A rendszeresen belvíz járta terület övezet által érintett települések településrendezési 
eszközeinek készítése során, a vízügyi hatóság adatszolgáltatása alapján belvízrendezési 
munkarészt is készíteni kell. Az övezet területén beépítésre szánt terület csak kivételesen, a 
belvízrendezési munkarészben meghatározott feltételek teljesülése esetén jelölhető ki. 

Nagyvizi meder övezete 
24. § Nagyvízi meder övezete területén beépítésre szánt terület nem jelölhető ki. 

Vízeróziónak kitett terület övezete  
26. § Vízeróziónak kitett terület övezetbe tartozó települések veszélyeztetett területein 
olyan területfelhasználást kell előírni a települések településszerkezeti tervében, és a helyi 
építési szabályzatban olyan építési övezeti, övezeti előírást kell meghatározni, amely a 
vízerózió mértékét csökkenti. 

 
A megyei tervi elhatározások a tervlapokon rögzítésre kerültek. A korábban elhatározott 
fejlesztési elképzelések helyszínei szerepelnek a dunaszegi településrendezési tervekben.   
 
 

6.1. Regionális és szomszédsági kapcsolatok 
 
Szomszédos települések: Győrladamér, Győrzámoly, Kunsziget, Dunaszentpál, 
Ásványráró. 
 
A település a szomszédos településekhez erdő, mezőgazdasági terület, 
vízgazdálkodási területekkel csatlakozik.  
Az összes szomszédos település közúttal kapcsolódik a községhez, köztük a 
Kunszigethez kapcsolódó a magyar állam tulajdonában lévő Bolgányi híd, amely 
pályaszerkezetének cseréjét és a hídszerkezetének újrafestését 2012 őszén állami 
segítség nélkül, az önkormányzatok és a helyi vállalkozások összefogásával, 
támogatásával hajtottak végre. A hídon egyszerre csak egy jármű fér el, hosszútávon 
indokolt egy másik híd kiépítése Kunsziget felé. 
 
Dunaszentpállal közös jegyzőséget tartanak fenn. 
Testvértelepülése a szlovákiai Nádszeg, amelynek hasonló földrajzi fekvése van; 
délnyugatról a Kis-Duna határolja. 
 
A település központja az Alsó-Szigetközi Térségfejlesztési Társulásnak, és tagja a Győri 
Többcélú Kistérségi Társulásnak és a Szigetköz – Mosoni-sík LEADER Egyesületnek. 
 
Az Alsó-Szigetközi Önkormányzatok Térségfejlesztési Társulásának települései 
Magyarország gazdaságilag egyik legdinamikusabb megyéjében, Győr-Moson-
Sopron megyében találhatók, a megyeszékhely, Győr agglomerációs zónájában. Az 
1999-ben megalakult társulás tizenegy települést foglal magába. A társult 
települések összterülete 13200 ha, népessége több mint tízezer fő. 
A társult települések a következők: Dunaszeg, Dunaszentpál, Győrladamér, 
Győrújfalu, Győrzámoly, Kisbajcs, Kunsziget, Mecsér, Nagybajcs, Vámosszabadi, 
Vének. 
A tizenegy település ebben a működési formában alkalmas arra, hogy megvalósítsa 
saját jövőképét, hogy programok sorozatán keresztül a településen élők 
életminőségét javítsa, vonzó életteret alakítson ki a helyben élők és az oda költözők 



Dunaszeg településfejlesztési koncepció  67 

T����P TALENT−PLAN  Kft.  9023 Győr, Richter J. u. 11.; Tel: 96/ 418-373; Fax: 96/418-699; E-mail: talent_plan@arrabonet.hu 

 

számára. 
A 11 település az Alsó-Szigetközt képviseli, érdekeit egyeztetve működnek együtt, 
egyes feladatok könnyebb, hatékonyabb és zökkenőmentesebb végrehajtása 
érdekében. Társulásunk olyan tervezési-fejlesztési területi egység, ahol elsősorban a 
vidéki lakosság mindennapi szükségletei kielégítésével kapcsolatos gazdasági, piaci, 
infrastrukturális, közigazgatási és társadalmi kapcsolatok játszódnak le. 
A Társulás fő feladata, hogy a területfejlesztéssel kapcsolatosan a tájhoz, az 
egymással együtt élő, együttműködő önkormányzatokhoz együttesen kötődő közös 
szándékokat kifejezze, összehangolja a forrásokat, megvalósítsa a fejlesztéseket, 
elősegítse a falu-város kapcsolatok kiteljesedését, biztosítsa a vidék fejlődését. 
Ez egy olyan területi szint, mely tapasztalat nélkül formálódott, és a források 
hiányának ellenére megmaradt. Megmaradását, működését, kialakult státuszát az 
alulról való építkezésben kell keresni, ereje a helyi döntéshozók tenni akarásában 
lelhető fel. 

A győri kistérség bemutatása  

Elhelyezkedése: 

A Győri kistérség keletről a Komáromi, délkeletről a Kisbéri, délről a Pannonhalmi és 
Téti, nyugatról a Csornai, északnyugatról a Mosonmagyaróvári kistérséggel, északról 
pedig Szlovákiával határos. 

KSH adatok: 

Terület (km2): 743 
Népesség (fő): 176 706 
Népsűrűség (2002, fő/km2): 238 
Településszám (város): 27 (1) 
Természetes szaporodás (1000 lakosra): -1,2 
Belső vándorlási különbözet évi átlaga 1000 lakosra 1990-2003: 1,9 
Városlakók aránya %: 73 
Munkanélküliek aránya %: 2,8 
SZJA alapot képező jövedelem 1 lakosra (Ft): 683 250 
Működő vállalkozás 1000 lakosra: 114 
Kereskedelmi szálláshelyek férőhelye: 5316 
Férőhely 1000 lakosra: 30 
Vendégéjszaka 1000 lakosra: 1613 

A kistérség központja: Győr 

A kistérség települései: Abda, Bőny, Börcs, Dunaszeg, Dunaszentpál, Enese, Gönyü, 
Győrladamér, Győrújbarát, Győrújfalu, Győrzámoly, Ikrény, Kisbajcs, Koroncó, 
Kunsziget, Mezőörs, Nagybajcs, Nagyszentjános, Nyúl, Öttevény, Pér, Rábapatona, 
Rétalap, Töltéstava, Vámosszabadi, Vének 

Győri Többcélú Kistérségi Társulás: Területfejlesztéssel összefüggő feladatok 
tekintetében a társulás kistérségi fejlesztési tanácsként jár el. A kistérség területén a 
kistérség társadalmi, gazdasági és környezeti fejlesztése érdekében a régió fejlesztési 
terveivel összhangban összehangolja a helyi önkormányzatok, azok területfejlesztési 
társulásai és a kistérség területén működő gazdasági szervezetek fejlesztési 
elképzeléseit. Ennek keretében feladata: 

a) a kistérség társadalmi, gazdasági és környezeti helyzetének, adottságainak 
vizsgálata, 
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b) a kistérség területfejlesztési koncepciójának, illetve ennek figyelembevételével 
készített területfejlesztési programjának kidolgozása, elfogadása és a megvalósítás 
ellenőrzése, 
c) a területfejlesztési programok megvalósítása érdekében pénzügyi terv készítése, 
d) a kistérségi területfejlesztési program figyelembe vételével előzetes 
véleménynyilvánítás a meghirdetett központi és regionális pályázatokra az 
illetékességi területéről benyújtott támogatási kérelmekkel kapcsolatban, feltéve, ha 
ez a jogkör a pályázati felhívásban is szerepel, 
e) megállapodás kötése a helyi önkormányzatokkal, az önkormányzati társulásokkal, 
a megyei területfejlesztési tanáccsal és a regionális fejlesztési tanáccsal a saját 
kistérségi fejlesztési programok finanszírozására és megvalósítására, 
f) a megyei, illetve regionális fejlesztési koncepciókról, programokról vélemény 
nyilvánítása, különösen azoknak a kistérség területét érintő intézkedéseit illetően,  
g) a kistérségben kialakult társadalmi, gazdasági és foglalkoztatási válsághelyzetek 
kezelésében való közreműködés, 
h) források gyűjtése a tanács működtetéséhez és a fejlesztési programok 
megvalósításához, 
i) a kistérség képviselete területfejlesztési ügyekben, 
j) a kistérségben működő társulások és más - a területfejlesztésben érdekelt - 
szervezetek együttműködésének koordinálása, együttműködés az állami és civil 
szervezetekkel, 
k) pályázatok benyújtása a kistérség fejlesztéséhez kapcsolódó források 
igényléséhez, 
l) költségvetésének megállapítása, gondoskodás annak végrehajtásáról, valamint a 
fejlesztési források hatékony, a települések szoros együttműködését erősítő 
felhasználásának figyelemmel kísérése és elősegítése, 
m) vélemény nyilvánítása a kistérségi megbízott kiválasztásával kapcsolatban,  
n) együttműködés a helyi önkormányzatokkal, az önkormányzatok területfejlesztési 
társulásaival, a kistérségben működő állami szervekkel, az érdekelt társadalmi és 
szakmai szervezetekkel, a gazdasági szervezetekkel. 

A Szigetköz – Mosoni-sík Leader Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiája a 
természet - társadalom - gazdaság kényes egyensúlyának fenntartása melletti 
fejlesztést célozza meg. A Helyi Vidékfejlesztési Stratégiában megfogalmazott 
szempontok alapján a jövőben elindul egyfajta szemléletváltozás a vidéki lakosság 
körében, a településen élők életminősége javul, identitástudatuk erősödik a helyiek-
civilek által szervezett közösségi programok által, fokozódik bennük a közösséghez 
tartozás, ifjúsági csoportok alakulnak, a családok stabilitásának megerősítésével 
hozzájárulunk az egész társadalom boldogulásához, a helyi termékek iránti kereslet 
egyre inkább nő, az alternatív energiaforrások használata elterjedtebbé válik és nem 
utolsósorban fenntartható, erős vállalkozások generálódnak. 
Főbb célkitűzések 
A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia célkitűzéseinek alapját a jövőképben 
megfogalmazott illeszkedések jelentik. 
 
1. Célkitűzés: Természeti és történelmi örökségünk fenntartható hasznosítása a 
település- és életminőség fejlesztése terén 
Fő intézkedések: 
· Falumegújítás és fejlesztés 
· Vidéki örökség megőrzése 
· LEADER Közösségi célú fejlesztés 
· LEADER tervek és tanulmányok 
Ennél a célkitűzésnél kis értékű fejlesztésre irányuló intézkedést tervezünk indítani. 
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2. Célkitűzés: Helyi turizmus ágazat fejlesztése 
Fő intézkedések: 
· Turisztikai Tevékenység Ösztönzése 
· LEADER Vállalkozás alapú fejlesztés 
 
3. Célkitűzés: Helyi vállalkozások fejlesztése 
Fő intézkedések: 
· Mikrovállalkozások létrehozás és fejlesztése 
· LEADER Vállalkozási alapú fejlesztés 
 
4. Célkitűzés: Helyi identitás erősítése, civil szervezetek fejlesztése 
Fő intézkedések: 
· LEADER Közösségi célú fejlesztés 
· LEADER Képzés 
· LEADER Rendezvény 
· LEADER komplex program 
 
5. Célkitűzés: Rendezvények 
Fő intézkedések: 
· LEADER rendezvény 
· LEADER képzés 
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Dunaszeg területe a különböző társulásokban 
Mindhárom társulásban periférikus helyzetben van, ugyanakkor az Alsó-Szigetközi 
Önkormányzatok Társulásának központja. 
 
 
 


