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Mosonmagyaróvár Város Fenntartható Városfejlesztési Stratégiája 

Melléklet: A partnerségi egyeztetés folyamata 

 

 

 

Címlapfotó: Szuper Gábor 

Mosonmagyaróvár Város Fenntartható Városfejlesztési Stratégiájának 

készítése során a partnerségi tervnek megfelelően széleskörű 

társadalmasításra került sor. A stratégia tervezése során megvalósult a 

partnerségi akciók révén az információk kölcsönös átadása, a 

következtetések visszacsatolása és a partneri/érintett csoport (a 

stakeholderek) különféle fejlesztési és működési szempontjainak rugalmas 

érvényesítése, azaz az érintettek bevonása. A stratégia készítése során 

végzett partnerségi tervezés keretében a stratégiát a megyei 

önkormányzat is véleményezte és elfogadta. 

Jelen dokumentum a főbb partnerségi akciók dokumentálását tartalmazza, 

bemutatva a munkacsoporti megbeszélések és az anyagok 

véleményezhetőségének felületeit, melyek révén a város minden lakója 

elmondhatta észrevételeit, javaslatait.  

A lakosság és a helyi intézmények körében végzett kérdőívezés kiértékelése 

külön dokumentumban található. 
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IRÁNYÍTÓ CSOPORTI ÜLÉS, 2022. JÚLIUS 13. 

 

ÖNKORMÁNYZATI FEJLESZTÉSI MUNKACSOPORTI ÜLÉS, 2022. JÚLIUS 13. 
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ZÖLD MUNKACSOPORTI ÜLÉS, 2022. JÚLIUS 13. 

 

 

 

DIGITÁLIS MUNKACSOPORTI ÜLÉS, 2022. JÚLIUS 13. 
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ANTISZEGREGÁCIÓS MUNKACSOPORTI ÜLÉS, 2022. JÚLIUS 18. 
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FELJEGYZÉS PARTNERSÉGI EGYEZTETÉSRŐL 

 

Fenntartható Városfejlesztési Stratégia (FVS) 

és TOP Plusz Városfejlesztési Programterv (TVP) készítése 

 

 

Az FVS és a TVP - mint új fejlesztési eszközök - egyeztetésére vonatkozóan sem 

kormányrendelet, sem a helyi rendelet (2/2018. (II. 8.) önkormányzati rendelet a település-

fejlesztéssel, a településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi 

egyeztetés helyi szabályairól) nem tartalmaz előírásokat. Az egyeztetést a rendeletben foglaltak 

értelmezésével folytattuk le. Lakossági fórumot nem kellett tartani, tekintettel arra is, hogy volt 

már egy lakossági kérdőíves közvélemény kutatás. 

A partnerségi egyeztetést 2022. augusztus 5.-én indítottuk. A nyilatkozattételi lehető-

ségről szóló felhívás – a dokumentáció elérhetőségének biztosításával – 2022. augusztus 5.-én 

felkerült a város honlapjának nyitó oldalára, a „Friss hírek” közé. A felhívás aznap 

kifüggesztésre került a Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal hivatalos hirdetőtábláján, a 

Kormányablak előtti váróban, illetve közterületen (a hivatal főbejáratánál) lévő 

hirdetőszekrényben. A partnerségi egyeztetésről részletes tájékoztató cikk jelent meg a min-

den városi háztartásba eljutó LajtaPress újság 2022. augusztus 9.-ei számában. A partnerségi 

rendelet szerint a helyi, érintett városrészi civil szervezetek közvetlen felkérést kaptak, 

nyilatkozati jogukkal élhettek. A nyilatkozattétel határideje 2022. augusztus 18. 12 óra volt. 

Határidőre két nyilatkozat érkezett. 

A Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara több észrevételt, javaslatot tett. 

Javasolták az elkerülő út megvalósításának előkészítését illetve az önkormányzati térinforma-

tikai rendszer kiépítését. A teljes elkerülő út megvalósítása (14 km út, három híd) mindenképp 

állami feladat lenne, ez nagyságrendekkel meghaladja az önkormányzat anyagi lehetőségeit. 

Az út nyomvonalát a településrendezési tervek tartalmazzák, a területet biztosítjuk. 

Az önkormányzati térinformatikai rendszer már létezik, természetesen tartalma bővíthető. 

Javasolták a kerékpárút hálózat további fejlesztését, a helyi buszközlekedés színvonalának 

(kisebb buszok, napelemes buszok, iskolabuszok) javítását. Ez utóbbi általánosságban szerepel 

a stratégiában, de megvalósítsa nem az önkormányzat feladata. A humán erőforrás fejlesztésére 

felajánlották támogatásukat. 

 

Zámodicsné Varga Csilla, Gorkij u. 27. alatti lakos a lakókörnyezetével, a Mofém teleppel 

kapcsolatban tett észrevételeket. Általánosságban javasolta a Mofém telepet elkerülő út 

építését, a zöldfelületek növelését, kerékpárutak kiépítését, a parkolók lakóterülettől távolabb 

való elhelyezését. A már elviselhetetlen közlekedés kapcsán javaslata a forgalom korlátozása, 

a teherforgalom kitiltása. Kifejezetten ellenzi a Szekeres Richárd utca menti (Fekete iskola 

melletti) zöldpark megszüntetését, ott parkolók és garázssor építését, a Gorkij utca meg-nyitását 

az 1. számú főút irányában.  

Az egykori munkásnegyed, a Mofém telep szerepe már a teljesen átalakult. Az új lakóhá-zaknak 

és kereskedelmi központoknak köszönhetően a terület felértékelődött. Ezzel együtt járt a 

forgalom növekedése, a parkolási gondok is megjelentek. Épp ezért valósította/valósítja meg 

http://www.mosonmagyarovar.hu/websites/www.mosonmagyarovar.hu/files/Hivatalos_Ugyek/Dokumentumtar/Rendeletek/2013_evi_rendeletek/Partnersegi_egyeztetes_szabalyairol.doc
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az önkormányzat a szabályozási tervben már szereplő útépítéseket (Terv utca kikötése a 

Tölténygyári útra, Gorkij utca kikötése a Lidl irányában), hogy a forgalom elosztódjon, teher-

mentesítve a Szekeres Richárd utat. A közlekedés biztonságát a csomópontok átalakítása 

(közlekedési lámpa, körforgalom) javítja. Az útépítések mellett parkolók is ki lesznek alakítva. 

A Mofém telepet közvetlenül elkerülő út építése nem lehetséges. Az elkerülő út 150. számú 

rajkai út és az 1. számú főút közötti szakaszának kiépítése valamit javítana a helyzeten, ez a 

távlati tervekben szerepel. A teherforgalom kitiltása a kereskedelmi egységek miatt nem 

lehetséges. 

 

Újabb zöldfelületek kialakítására nincs terület, a meglévő, közterületi illetve a társasházak 

ingatlanán lévő zöldfelületek minőségén lehetne javítani. 

Konkrét ellenvetése a Szekeres Richárd utca menti zöldfelületen tervezett garázssor és parkolók 

kialakítása ellen van. (A Fekete iskola melletti területen már van egy garázssor, ide kerülne még 

ez.) Épp a lakók egy részének és a terület képviselőjének kezdeményezésére indult el itt a 

szabályozási terv módosítása, a zöldfelület egy részének átminősítésére. Ez folyamatban van. 

A partnerségi egyeztetés keretében lehetséges majd az észrevételeket, javas-latokat megtenni. 

Az önkormányzat annak ismeretében dönt a fejlesztésről. 

 

A stratégia zöldfelületek megtartására, a közlekedés fejlesztésére vonatkozó javaslatai a város 

egészére vonatkoznak. Természetesen a Mofém telepre is készülhet majd egy akcióterv a 

fentiek megvalósítására. A jelenlegi konkrét felvetések a stratégia céljaival összhangban 

vannak illetve egy része a szabályozási terv módosítás során orvosolható. 

 

Fentiek alapján a végleges FVS és TVP dokumentáció összeállításánál észrevételt, javaslatot 

nem kell figyelembe venni. 

A beérkezett nyilatkozatok a feljegyzés mellékletét képezik. 

 

 

Lejegyezte:  

                     Kitley Tibor 

          városi főépítész 

Mosonmagyaróvár, 2022. augusztus 19. 
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