
 
 

1. melléklet a 6/2021. (I.11.) polgármesteri határozathoz 
 

FELJEGYZÉS PARTNERSÉGI EGYEZTETÉSRŐL 

Mosonmagyaróvár településrendezési eszközeinek  
módosítása 2020/3 – véleményezési szakasz 

 
A településfejlesztéssel, a településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel össze-

függő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 2/2018. (II. 18.) önkormányzati rendelet 
alapján – összhangban a 314/2012.(XII.8.) Korm. rendelet vonatkozó előírásaival - a teljes 
módosítási eljárás véleményezési szakaszában folytattuk le a partnerségi egyeztetést.  
 

A veszélyhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, településrendezési és településkép-

védelmi szabályok eltérő alkalmazásáról szóló 546/2020. (XII.2.) Korm. rendelet 2. §-a 
értelmében az egyeztetés (benne lakossági fórum) csak elektronikus úton tartható. 

Az összevont (településrendezési tervek módosítása 2020/1, 2020/2, 2020/3, illetve 
településképi rendelet módosítása) partnerségi egyeztetést 2020. december 4-én indítottuk. 
A településrendezési eszközök módosításának tényére és a nyilatkozattételi lehetőségre 
vonatkozó felhívás - a dokumentáció elérhetőségének biztosításával – 2020. december 4-én 
felkerült a város honlapjának nyitó oldalára, a „Friss hírek” közé. A felhívás aznap 
kifüggesztésre került a Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal hivatalos hirdetőtábláján, 
illetve közterületen (a hivatal főbejáratánál) lévő hirdetőszekrényben. A partnerségi 
egyeztetésről részletes tájékoztató cikk jelent Kisalföld illetve a minden városi háztartásba 
eljutó LajtaPress újság 2020. december 8-ai számában. 2020. december 9-én került adásba a 
városi televízióban a partnerségi egyeztetésről szóló riport, ezt többször ismételték is. A 
partnerségi rendelet szerint a helyi, érintett városrészi civil szervezetek közvetlen felkérést 
kaptak, nyilatkozattételi jogukkal élhettek. A videó konferencia keretében tartandó lakossági 
fórumon való részvételt előzetes regisztrációhoz kötöttük. A nyilatkozattétel határideje 2020. 
december 19-e volt.  
 

A lakossági fórumra egy előzetes regisztráció érkezett. A kérelmezővel telefonon sikerült 
minden lényegi kérdést tisztázni, így fórumra nem került sor. Írásos nyilatkozatot három 
ingatlantulajdonos és a Mosonmagyaróvári Városvédő Egyesület tett, ezekben javaslatot 
tettek kisebb módosításokra, javításra. 

A partnerségi egyeztetés (lakossági fórum) lezárását követő 8 napon belül további írásos 
vélemény nem érkezett. A jóváhagyandó észrevételek alapján a záró véleményezési 
dokumentáció összeállításánál javításokat, módosításokat szükséges eszközölni az alábbiak 
szerint. 
 
Dr. Tóth Gabriella Terézia (Mosonmagyaróvár, Alkotmány u.7/a.) 
 
Mint a 0334/51 helyrajzi számú ingatlan tulajdonosa jelezte, hogy ellentmondás van a 
szabályozási terv és a 9/A rajzi melléklet ábrázolása között. A 0334/51 helyrajzi számú 
ingatlan a szabályozási tervben a változtatási tilalom alá eső területbe esik, a 9/A rajzi 
mellékletben viszont nem. Tiltakozásának adott hangot, mivel az ingatlan a tervezett elkerülő 
út nyomvonalába esik, így a tilalom akadályozná a tervezett út kialakítást is. Emellett 
kifogásolta, hogy nincs lehetőség személyes egyeztetésre. 

 
Ábrahám György (Mosonmagyaróvár, Laktanya u.2.) 
 
Mint a 0334/3 helyrajzi számú ingatlan (5,4 hektáros erdő) tulajdonosa kifogásolta ZP1 zöld-
park helyett EV védőerdő övezet kijelölését.  Az erdészet nyilvántartása szerint az erdő gaz-
dasági rendeltetésű, nem védelmi. Ennek megváltoztatását az erdészeti hatóság indíthatja el.  
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Ezt közérdekből az önkormányzat jegyzője kezdeményezheti, de ez esetben az erdőhasználó 
jogosult az esetleges károk megtérítését kérni. Szerinte szükségtelen a biológiai aktivitásérték 
fenntartása miatt az erdőt átsorolni, kérte a módosítás törlését. 
 
Mosonmagyaróvári Városvédő Egyesület 
 
A kertvárosi lakó építési övezetben javasolják a tervezett 6,50 m épületmagasság csökkentését 
4,50 m-re, mivel ez jobban illeszkedik a Duna-lakópark kialakult beépítéséhez. A további 
módosításokat támogatják. 
 
Winkler Károly (Mosonmagyaróvár, Halászi u.1.) 
 
Érdemi észrevételt nem tett. Kifogásolta a partnerségi egyeztetésre biztosított rövid határidőt, 
mely számára és embertársai részére nem tette lehetővé a felelősségteljes szakmai 
véleményezést. 
 
Főépítészi vélemény a nyilatkozatok tartalmáról 
 
Dr. Tóth Gabriella Terézia észrevétele jogos, valóban eltérő módon ábrázolja a szabályozási 
terv, illetve a 9/A rajzi melléklet a változtatási tilalom lehatárolást. A helyes a 9/A rajzi 
melléklet szerinti, ahol az elkerülő út nyomvonalát a tilalom nem érinti. A szabályozási tervet 
ennek megfelelően javítani kell, hogy ne legyen akadálya az útépítés esetleges meg-
kezdésének. 

Ábrahám György észrevétele részben helytálló. Az erdészeti nyilvántartás szerint az ingatlan 
valóban gazdasági rendeltetésű. Ezen nem kívánunk változtatni, csak a szabályozási terv 
szerinti övezeti besorolást igazítjuk a tényleges állapothoz, illetve a földhivatali nyilvántartás 
szerinti művelési ághoz (erdő), összhangban az erdészeti nyilvántartással. A szabályozási 
tervben javasolt EV védőerdő helyett EG gazdasági erdő jelölést alkalmazni. A szabályozási 
előírások csak a használatra vonatkoznak. A védőerdőben semmi nem építhető, a gazdasági 
erdőben az erdőgazdálkodással kapcsolatos épületek igen. 

A Városvédő Egyesület javaslatai támogathatók. Ugyanezt javasolta az állami főépítész is. A 
beruházó ezt tudomásul vette. 

Winkler Károlynak (és részben dr. Tóth Gabriellának) az eljárás módjára és határidejére 
vonatkozó észrevételét elfogadni nem tudjuk. A partnerségi egyeztetést a jogszabályokban 
előírt módon folytattuk le, személyes egyeztetésre a járványhelyzet miatt nem volt lehetőség. 
A nyilatkozattételre 15 nap állt rendelkezésre. A hirdetmény megjelent a honlapon, több 
hirdetőtáblán a hivatal épületében. Részletes ismertetés jelent meg a minden háztartásba eljutó 
LajtaPress hetilapban, a városi tv is többször leadta az erről szóló riportot.  
Megjegyzem, az érintett terület új szabályozása kapcsán már 2019 végén is tartottunk egy 
lakossági fórumot, teljes érdektelenség mellett. Winkler úr a saját érdekeltségébe tartozó 
Halászi út melletti lakópark módosítást is csak az elfogadást követően véleményezte. 

Lejegyezte: 

Dr. Árvay István polgármester felhatalmazása alapján:   

                    Kitley Tibor 
városi főépítész 

Mosonmagyaróvár, 2021. január 4. 

Melléklet: beérkezett észrevételek 
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1. melléklet 
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2. melléklet 
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3. melléklet 
 
 
Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata  
 
Kitley Tibor  
városi főépítész részére  
 
Tisztelt Főépítész Úr!  
 
Alulírott dr. Tóth Gabriella Terézia (levelezési cím: 9200 Mosonmagyaróvár, Alkotmány út 7/a.), 
a 0334/51 hrsz-ú ingatlan tulajdonosa az Akadémia-dűlő feletti 45 hektáros területre vonatkozó 
szabályozási terv elkészítésével (2020/3) kapcsolatban az alábbi észrevételt teszem.  
 
Mindenekelőtt szeretném hangsúlyozni, hogy olyan változtatásokról van szó, amelyek 
jelentőségüknél fogva nem nélkülözhetnék a személyes észrevételeket lehetővé tevő, széleskörű 
lakossági egyeztetés(ek) lefolytatását. A hónapok óta veszélyhelyzeti körülmények között, 
internetes felületeken zajló véleményeztetési eljárás álláspontom szerint nem teszi lehetővé az 
érintett tulajdonosok érdekeinek kifejezésre juttatását.  
Érdemben az észrevételem az alábbi:  
 
A honlapon elérhető információk alapján a szabályozási terv a változtatási tilalommal érintett 
terület határát ellentmondásosan tartalmazza. A szabályozási terv dokumentációja szerint a 
0334/58 és 0334/51 hrsz-ú ingatlanok is beleesnek a változtatási tilalommal érintett területekbe, 
ezzel szemben a 9A jelű rajzi melléklet szerint ezek az ingatlanok nem esnek a változtatási tilalom 
alá.  
 
Abban az esetben, ha ezek az ingatlanok is a változtatási tilalommal érintettek lesznek, annak 
elrendelése ellen kifejezetten tiltakozom, hiszen a véleményezési anyagban ennek semmilyen 
reális indoka nem található meg, figyelemmel arra is, hogy a tervezett országos mellékút 
megvalósítása időben jelenleg meg nem jósolható. Az állami főépítész véleménye szerint sem 
támogatott a korábban lakóterületté minősített területek visszaalakítása mezőgazdasági területté.  
A jobb érthetőség érdekében a kérdéses részeket jelen levelemhez csatolom, a szabályozási terven 
kék körrel emeltem ki az ellentmondásos jelölést.  
Kérem szíves tájékoztatását, hogy a fenti ingatlanok a változtatási tilalom alá esnek-e majd vagy 
nem.  
 
További kérdésem, hogy a 1401. számú úttól a Duna lakópark felé vezető új országos mellékút 
kialakítása önkormányzati vagy állami feladatként történik-e.  
 
Köszönettel várom tájékoztatását,  
 
üdvözlettel:  
Dr. Tóth Gabriella Terézia  
 
 
Mosonmagyaróvár, 2020. december 18. 
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4. melléklet 
 
 
 
Településrendezési terv 
Winkler Károly <winkler03@hotmail.com> 
  
Tisztelt Kitley Tibor Főépitész úr! 
Tisztelt Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata ! 
 
 Az új rendezési terv modositását ilyen rövid határidővel / ami a 
mai nap az-az 2020 12 19 .-én  LEJÁR  /  felelősségteljesen ÁTNÉZNI ,VÉLEMÉNYEZNI 
,SZAKMAILAG MEGITÉLNI NEM LEHETSÉGES . 
 
Ezért tisztelettel kérem önt ,hogy Városunk érdekeit  és az itt lakó 
embertársaink  érdekét vegyék figyelembe.  Ettől több időt adjanak egy 
ilyen nagy horderejű  döntésre, hogy a modositás igazán jól tudja 
szolgálni   minden itt élő embertársunk  életét . 
 
 
 Mosonmagyaróvár 2020 12 19  18 óra 54 perc 
 
 
Köszönettel : Winkler Károly 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


