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MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT
1. HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ
1.1 Településhálózati összefüggések, a település
településhálózatban, térségi kapcsolatok

helye

a

Mosonszentmiklós Magyarország északnyugati részén, Győrtől nyugatra 15 km-re,
Mosonmagyaróvártól délkeletre 19 km-re helyezkedik el. A Rábca és a Mosoni-Duna között
fekvő község mindkét város felől a 1-es főútvonalon közelíthető meg, a településről az M1-es
autópálya a lébényi lehajtónál érhető el. Vasúton a Mosonmagyaróvár – Győr vonalon
közelíthető meg.

Területe 30,71 km2. Szomszédos települések: Lébény, Öttevény, Börcs, Rábapatona, Enese,
Győrsövényház, Mecsér.
Mosonszentmiklóshoz közigazgatásilag 3 településrész tartozik: Mosonszentmiklós,
Gyártelep, és Mosonújhely. Az egyes falurészek egy észak-déli tengelyen felfűzve találhatók,
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ezen tengelyre merőlegesek az egyes falurészeket elválasztó jelentős közlekedési útvonalak
(autópálya, vasút, 1. sz. főút).

Mosonszentmiklós a győri agglomerációhoz tartozik.

A fenti ábrán Győr-Moson-Sopron megye járásai láthatók 2013-tól, Mosonszentmiklós a
győri járáshoz tartozik, a járást 188162 fő lakja, ezzel a 7 járásból a legnépesebb.

1.2 A területfejlesztési dokumentumokkal való összefüggések
vizsgálata
A településfejlesztési koncepció során a következő területfejlesztési dokumentumokat
kerületek figyelembe vételre.
- Győr-Moson-Sopron Megye Területfejlesztési Koncepciója
- Győr-Moson-Sopron Megyei Területfejlesztési Program egyeztetési anyaga
- Nemzeti Fejlesztés 2030 – Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióról szóló
1/2014.(I.3.) OGY határozat
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Győr-Moson-Sopron Megye Területfejlesztési Koncepciója
A megye területfejlesztési koncepciója 2014. januárban készült el.
Győr-Moson-Sopron megye az ország legnyugatibb megyéje, így a szomszédos Ausztria és
Szlovákia, s annak érintkező térségei, centrumai hatnak fejlődésére. Az európai fejlettségi
sorrendben Pozsonyrégió az 5. helyezett, míg Bécs-régió a 7. helyezett a 2009-es GDP adatok
alapján. A két főváros tehát erős hatást gyakorol a megye északi, észak-keleti térségeire, ahol
már határon átnyúló településagglomerációs tendenciák érvényesülnek, éppen Pozsony
fejlődésének hatására.

2013.
január
elsejétől
Mosonszentmiklós mosonmagyaróvári
járásból a győri járáshoz került át.

Győr-Moson-Sopron megye térszerkezeti modellje és együttműködési zónái (forrás: GY-M-S Megye
területfejlesztési koncepció)
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Mosonszentmiklós a 1. számú, Bécs-Mosonmagyaróvár-Győr-Komárom-TatabányaBudapest európai fejlődési tengelyen fekszik.

A fenti ábrán a megye öt meghatározó városának vonzáskörzetét
Mosonszentmiklós a győri és a mosonmagyaróvári vonzáskörzetben található.

láthatjuk.

Mosonszentmiklós demográfiai helyzete a megyében

A fenti ábrán a települések népességszám 2001-2011 közötti változása látható.

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

Mosonszentmiklós településfejlesztési koncepció

9

A megye valamennyi kistérségében negatív a természetes szaporodás. Alapvetően három
csoport különböztethető meg:
1. Azon települések, amelyeknél olyan mértékű a bevándorlási pozitívum, hogy növekszik a
népesség: Győr, Sopron, Mosonmagyaróvár város környékében találhatók.
2. Tét és Pannonhalma térségének települései esetében nem éri el a bevándorlási nyereség a
természetes fogyást, ezért csökken a népesség.
3. A legrosszabb helyzetben a Rábaköz térségének települési vannak, ahol a természetes
fogyás vándorlási veszteséggel párosul. Hasonló folyamatok figyelhetők meg a Répce-mente,
a Tóköz és a dél-keleti megyehatárnál található településeken.
Mosonszentmiklós az ábrán a 3. csoportba tartozik (világoskék -20% - -11%).
A megye természeti, épített környezeti és kulturális öröksége
A természeti örökség védelmét két-két nemzeti park és natúrpark teljesíti a megyében: Fertő–
Hanság Nemzeti Park; Balaton-felvidéki Nemzeti Park (fenyőfői ősfenyves); Sopronihegység Natúrpark és Pannontáj-Sokoró Natúrpark. A természeti turizmus kiemelkedő
helyszínei: Szigetköz, Lővérek, Fertőrákosi kőfejtő, Rába és Mosoni-Duna (vízitúra útvonal),
Magas-Bakony és Sokorói-dombság, Rábaköz és Tóköz (kisforgalmú útjai a kerékpárosokat,
csendes falvai a nyugalmat kedvelő turistákat várják), termál- és gyógyfürdők (Balf, Győr,
Mosonmagyaróvár, Lipót, Hegykő).
Jövőkép
A megye belső tereinek, a vidéki térségeknek a teljesebb integrálása a 2030-ig tartó időszak
meghatározó feladata. A Rábaköz, a Répce mente, a Tóköz, a Sokoró-alja, a Bakony-alja
térsége értékes természeti és környezeti, de egyben mezőgazdasági kultúrával is rendelkezik,
amelyeknek hasznosítása, s egyben megújítása a megyei fejlesztéspolitika kiemelt célkitűzése.
A kisvárosok határozottabb funkcióalakítása, azok gazdasági bázisainak megerősítése, a
vidékükkel való jobb kapcsolatok sokoldalúbb megteremtése, a helyi termelési bázisok
támogatása, azok korszerűsítése, a meglévő értékek megóvása és azok fokozott bekapcsolása
az országos és országhatáron túli hálózatokba, segítheti a megye vidéki térségeinek
felzárkózását.

Győr-Moson-Sopron megyei területfejlesztési program
Mosonszentmiklós a győri járás része.
Győri járás: A funkcionális nagyvárosi térség magterülete
Fejlesztési irány
Innovatív és élhető agglomerációs térség
1. Közlekedési hálózat fejlesztése
• Győri körgyűrű és a kistérési belső kapcsolatokat erősítő úthálózat fejlesztése
• Elővárosi tömegközlekedési rendszer fejlesztése
2. A gazdasági potenciál erősítése
• Helyi ipar-gazdasági adottságok támogatása
• Aktív turisztikai és rekreációs fejlesztések
3. Élhető települések
• Lakóövezetek kiépítésének előkészítése
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• Település infrastruktúra minőségének javítása
• Közszolgáltatások intézményi feltételeinek erősítése
4. Az agglomerációs intézményrendszer fejlesztése
• Térségi együttműködések létező formának fejlesztése
• Új típusú szervezeti, intézményi, települési együttműködések kialakítása / létrehozása
• fejlesztő szervezet működtetése

Meghatározó területi egységek jövőképe
Győr-Moson-Sopron megye fejlesztési szempontból négy nagyobb területi egységből áll.
Győr és térsége a korszerű és folyamatosan exportképes hazai ipar, döntően a járműipar első
számú központja, az egyre szélesebb beszállítói és termelő-üzleti szolgáltató rendszerével.
Célok:
A megyeszékhely térségi hatása mind a megyében, mind a megye- és országhatáron túlra
érvényesül. A nagytérségi szervezőközpont szerepe folyamatosan bővítésével, további
erősítésével-alakításával elérhető, hogy Közép-Európa fejlődési magterületének egyik
alközpontjává váljon.
A város és térségébe települt gazdaság korszerű szerkezetét csak az innováció állandó
emelésével lehet elérni, amihez szükséges a humánerőforrások megújítása, a szakképzéstől
egészen az egyetemi képzésig és a kutatás-fejlesztésig. Az egészségipar, valamint a sport-,
kulturális- és turisztikai szolgáltatások folyamatos bővítése, erősítése a nagyvárosi szerep
erősítését szolgálhatja.
A város és térsége kapcsolataiban a közlekedési relációk fejlesztése jelentheti a kedvező
irányt, de az agglomerálódás szakszerű, tervszerű alakítása fokozhatja a környezetorientált
terület felhasználást.

A területfejlesztési program 1.3. melléklete Győri járás fejlesztési részprogram tervezett
projektcsomagjai között Mosonszentmiklóst a következők érintik:
- Turizmusfejlesztési projektcsomag
Településrekonstrukció, műemlékvédelem: Világörökségi helyszínek létrehozása.
A településeken található műemlékek, szakrális épületek és szobrok felújítása.
Tájházak, a települések hagyományőrzéséhez tartozó épületek, helyiségek
kialakítása, felújítása, fejlesztése A településre tervezett költségigény 6 millió
Ft.
Egyéb (vízi, öko, szálláshely, stb) turizmusfejlesztés
A települések turizmus fejlesztése, mely társadalmi és környezeti szempontból
fenntartható. A járás szigetközi részein a vízi, a többi részen a bor, a termál és a
falusi turizmus fejlesztése. Győr vonzerejét kiterjeszteni a járás településeire,
mert hosszú távon helyi munkahelyeket is biztosít. Infrastruktúra létesítés,
bővítés, felújítás. Szolgáltatásfejlesztés és marketing. A településre tervezett
költségigény 50 millió Ft.
-

Turizmusfejlesztési projektcsomag
Települési közlekedésfejlesztés (utak, csomópontok, kerékpárutak, járdák,
buszmegállók/fordulók)
A járás egész területén meg kell oldani a települések közötti közlekedést, ezzel
Győrhöz kapcsolódni, mert a lakosság nagy része ott dolgozik, közigazgatási
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szolgáltatást vagy közszolgáltatást vesz igénybe. A településre tervezett
költségigény 40 millió Ft.

Országos településfejlesztési koncepció
Győr és Mosonmagyaróvár Budapesttől számított 120-180 km-es külső nagyvárosi gyűrű
északnyugati pólusa. Mosonszentmiklós a Komáromot és Szlovákia egy részét is magába
foglaló agglomerálódó térségbe tartozik. Ez számos előnyt hordoz magával; például
megnőhet a lakhatási kedv és a turizmus is fellendülhet, ugyanakkor cégek számára is vonzó
lehet telephelyválasztás szempontjából, mert az M1 autópálya nem csak országosan, hanem
európai szinten is fontos közlekedési folyosó. Mosonszentmiklóshoz közel fekszik Ausztria
és Szlovákia, emiatt határon átnyúló fejlesztések, kapcsolatok is szóba jöhetnek.

1.3 A területrendezési tervekkel való összefüggések vizsgálata
A településfejlesztési koncepció során a következő területrendezési dokumentumok kerületek
figyelembe vételre.
- Győr-Moson-Sopron Megye Területrendezési Terve
- Országos Területrendezési Terv (2003. évi XXVI. tv.)
Mosonszentmiklós mezőgazdasági térség és települési térség országos területfelhasználási
kategóriában érintett.
Mosonszentmiklóson a következő országos jelentőségű műszaki és infrastruktúra-hálózatokat
és egyedi építményeket tartalmaz az ország szerkezeti terve:
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főút
egyéb országos törzshálózati vasúti pálya
400 kV-os átviteli hálózat távvezetékeleme
220 kV-os átviteli hálózat távvezetékeleme
gyorsforgalmi út
nagysebességű vasútvonal
termékvezeték
földgáz szállítóvezeték
elsőrendű árvízvédelmi fővédvonal
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Részlet az ország szerkezeti tervéből (OTRT)
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A Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ adatszolgáltatása
alapján Mosonszentmiklós Község az RPH 115 jelű helyszín révén „A római limes
magyarországi szakasza – A Ripa Pannonica Magyarországon” elnemezésű világörökség
várományos helyszín része. Mosonszentmiklós Község a Világörökségi és világörökségi
várományos terület övezetébe tartozik.
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Győr-Moson-Sopron Megye Önkormányzata Közgyűlése a 10/2005.(VI.24.) számú
rendeletével hagyta jóvá a Győr-Moson-Sopron Megyei Területrendezési Tervet, melyet
2010-ben felülvizsgált. A módosítást 12/2010.(IX.17.) számú rendelettel hagyta jóvá.
A megye térségi szerkezeti tervén látható elemek közül a tervezett nagysebességű vasút még
nem szerepel Mosonszentmiklós érvényes szerkezeti tervén.
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Térségi Szerkezeti Terv (forrás: GY-M-S Megye Területrendezési terve)

A megyei övezetek lehatárolásánál az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi
XXVI. törvény 31/B. § paragrafusa átmeneti rendelkezéseket tartalmaz a megyei terv
országos tervvel való összhangba-hozatalának jóváhagyásáig. Ennek értelmében az érvényes
megyei tervben szereplő települést érintő megyei övezetek közül a következőket nem vettük
figyelembe:
- kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete
- kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete
- nagyvízi meder övezet
- együtt tervezhető térségek övezete
Mosonszentmiklós a következő megyei övezetekben érintett:
- térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezete
- ökológiai folyosó övezete
- rendszeresen belvízjárta terület övezete
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1.4 A szomszédos települések hatályos településszerkezeti
terveinek – Mosonszentmiklós fejlesztését befolyásoló vonatkozó megállapításai
Mosonszentmiklós szomszédos települései: Lébény, Öttevény, Börcs, Rábapatona, Enese,
Győrsövényház, Mecsér
és
Mosonszentmiklós
külterülettel
kapcsolódnak
egymáshoz.
Győrsövényháza
Győrsövényházán a 0118/2 és 0122 hrsz-ú mezőgazdasági üzemi terület (Mü) 500 m-es
védőtávolsága átnyúlik Mosonszentmiklósra. A védőtávolság csak általános mezőgazdasági
területeket érint. A Mosonszentmiklós-Bezi tervezett településközi út és a MosonszentmiklósGyőrsövényház tervezett településközi út azonos helyen találkoznak a mosonszentmiklósi és a
győrsövényházi szerkezeti terven.
Mosonszentmiklós és Enese határán a Holt-Rábca folyó húzódik. A folyó környezetében
mindkét településen külterületek helyezkednek el. Egymáshoz átnyúló védőterületek
nincsenek.
Rábapatonával, Börccsel, Mecsérrel, és Öttevénnyel mezőgazdasági területekkel érintkezik a
Mosonszentmiklós.
Lébénnyel meglévő és tervezett beépítésre szánt területekkel is kapcsolódik egymáshoz
Mosonszentmiklós. Gyártelepnél és Szentmiklósnál gazdasági terület érintkezik gazdasági
területtel a településhatáron. Egymáshoz átnyúló védőtávolság nincs az érvényes szerkezeti
terveken.

1.5 Hatályos településfejlesztési döntések bemutatása
1.5.1 A hatályos fejlesztési koncepció megállapításai
Mosonszentmiklós község önkormányzata képviselőtestülete 54/1998. (XII.8.) sz.
Önkormányzati határozattal hagyta jóvá "Mosonszentmiklós középtávú stratégiai fejlesztési
koncepcióját”.
A község tervezett jövőképét az alábbi főbb jellemzőkkel határozhatjuk meg:
-

jellegzetes, önálló arculattal rendelkező község,
saját mezőgazdasági és gazdasági potenciállal rendelkező település,
a Hanság és a Szigetköz egyik kapuja,
idegenforgalmi, gyógy-turisztikai központ (a termálvíz
lehetőségeivel)

hasznosításának

Stratégiai célok:
-

Mosonszentmiklós kedvező földrajzi fekvéséből eredő előnyök kiaknázása
a falu népességének megtartása, az ehhez szükséges intézményi feltételek
biztosításával és a lakóterület-fejlesztések - településszerkezethez igazodó arányos kialakításával
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a szolgáltatások fejlesztésével polgári életkörülmények biztosítása
a meglévő mezőgazdasági és ipari gazdasági potenciál bővítése új
munkahelyek teremtésével, a munkahelyválaszték bővítésével
közlekedésfejlesztés a belterületi szerkezeti tengelyek rendezésével, a
balesetveszélyes csomópontok átgondolt átszervezésével, a szomszédos
településekkel való, illetve az autópályával való összeköttetés javítása
idegenforgalom, turizmus fejlesztése a természeti adottságok kihasználásával
(termálvíz)
a természeti környezet fejlesztése figyelemmel a természetvédelemre és belterületi
zöldterületek ápolására
a környezetvédelem tekintetében lehetséges környezetterhelések minimalizálásával

1.6 A település településrendezési tervi előzményeinek vizsgálata
1.6.1 A hatályban lévő településrendezési eszközök

Mosonszentmiklós hatályban lévő rendezési eszközei:
19/2001.(VI.26.) sz. kt. határozata a településszerkezeti tervről
szerkezeti tervet módosító határozatok:
36/2002.(09.10.) kt. határozat
33/2007.(III.07.) kt. határozat
234/2009.(XII.07.) kt. határozat
90/2012.(VII.10.) kt. határozat
162/2012.(XII.14.) kt. határozat
115/2013.(IX.10.) kt. határozat
49/2014.(III.25.) kt. határozat

6/2002.(IX.11.) sz. önkormányzati rendelet a helyi építési szabályzatról
Helyi építési szabályzat módosító rendeletek:
5/2005.(VII.1.) sz. önkormányzati rendelet
6/2007.(III.08.) sz. önkormányzati rendelet
17/2009.(XII.08.) sz. önkormányzati rendelet
17/2012.(VII.11.) sz. önkormányzati rendelet
25/2012.(XII.15.) sz. önkormányzati rendelet
12/2013.(IX.11.) sz. önkormányzati rendelet
8/2014.(III.26.) sz. önkormányzati rendelet

1.1.1.
A hatályos településszerkezeti terv megállapításai,
megvalósult elemek

Az érvényes szerkezeti tervben kitűzött stratégiai célok:
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Mosonszentmiklós kedvező földrajzi fekvéséből eredő előnyök kiaknázása, a falu
népességének megtartása, növelése az ehhez szükséges intézményi feltételek
biztosításával és a lakóterület-fejlesztések, településszerkezethez
igazodó a rányos
kialakításával,
a szolgáltatások fejlesztésével polgári életkörülmények biztosítása,
a meglévő mezőgazdasági és ipari gazdasági potenciál bővítése új munkahelyek
teremtésével, a munkahelyválaszték bővítésével,
közlekedésfejlesztés a belterületi szerkezeti tengelyek rendezésével, a balesetveszélyes
csomópontok átgondolt átszervezésével, a szomszédos településekkel való, illetve az
autópályával való összeköttetés javítása,
idegenforgalom, turizmus fejlesztése a természeti adottságok kihasználásával (termálvíz),
a természeti környezet fejlesztése figyelemmel a természetvédelemre és belterületi
zöldterületek ápolására,
a környezetvédelem tekintetében a lehetséges környezetterhelések minimalizálásával,
a kulturális és általános szabadidős sport-tevékenységek területeinek bővítése,
amely
egyben a lakosság életminőségének javulását hivatott szolgálni. Fontos feladat ezen a
téren is a meglévő termálvíz hasznosítása, egyéb vízfelületek, tavak és vízparti területek
rekreációs jellegű felhasználásának biztosítása.
A lakóterületek részeként meg kell őrizni a kialakult, speciális telekigénnyel rendelkező
gyermekintézmények területét, s e téren további bővítési területet kell biztosítani,
elsősorban önkormányzati tulajdonú területek igénybevételével.
A kereskedelem, vendéglátás, szolgáltatás intézményeinek területi bővítésére, térbeli
kiterjesztésére a településközpont vegyes területek bővítése szolgál.

Az érvényes szerkezeti tervben kitűzött konkrét fejlesztések:
tervezett fejlesztés

Megvalósult/nem
meg
Akácos utca keleti (beépítetlen) oldalán kb. 40 lakótelek +
közpark kialakítása,
Észak-nyugati falurészben (Rákóczi utcával párhuzamosan)
a Sport utca meghosszabbításában kb. 30 telek +
zöldterület kialakítása,
Ny-i falurészben (a Sport u. végéhez kapcsolódóan)
a "Csepete-szőlők"- höz
vezető út szabályozásával
kiépülne az autópálya csomóponthoz vezető út
kiindulópontja, emellett középtávon kialakulna kb.
30 telek + közpark,
Mosonújhely Vörösmarty utca környékének lakóterületté
részben
való átminősítése és Dankó utca Ny-i meghosszabbításával
(a tartalékterület felhasználásával) 25
telek
beépíthetőségének biztosítása,
Gyártelepen a Béke utca részben beépítetlen D-i szakaszán a
telkek átosztásával 7 db, a Dankó utca meghosszabbításával
db ( már megosztott) új
telek kialakítása.
Rábca utca kétoldali beépítése
√

valósult

Összhangban a szomszédos Lébény város elképzeléseivel a módosításra került, gazdasági
település
nyugati
határában
kialakításra
javasolt területté minősítette a község
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termálfürdő-strand
és
kapcsolódó
egészségügyirehabilitációs és szállás jellegű, pihenést elősegítő
szolgáltatások kiépítési lehetőségének megteremtése.
a Malom utcától dél-nyugatra elhelyezkedő kereskedelmi- részben
gazdasági célú területfejlesztés,
a Béke utca keleti oldalán nem zavaró hatású ipari- részben
gazdasági célú területfejlesztés,

1.7 A település társadalma
1.7.1 Demográfia, népesség, nemzetiségi összetétel,
foglalkoztatottság, jövedelmi viszonyok, életminőség

képzettség,

1.7.1.1 Népesség alakulása

népességszám
születés
halálozás
elköltözés
odaköltözés

2003
2496
25
30
88
75

2004
2421
15
39
107
88

2005
2422
23
26
86
92

2006
2415
25
38
159
114

2007
2339
18
22
137
112

2008
2319
17
30
108
96

2009
2375
13
35
86
87

2010
2353
20
21
105
72

2011
2365
20
34
107
125

2012
2407
21

2013
2491
31

forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás

A település népességszáma növekedő tendenciát mutat. 2003 és 2010 közötti időszabban
folyamatos népességcsökkenés volt megfigyelhető, de 2010 óta erőteljesen növekedésnek
indult a népességszám. Az utóbbi évek népességszám emelkedése a pozitív vándorlási
különbözetből adódott.
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1.7.2 Települési identitást erősítő tényezők
Történelmi áttekintés
A Mosonszentmiklós déli határánál kanyargó folyó által kialakított egykori láprétek
állattenyésztő, halászó emberi láprétek állattenyésztő, halászó emberi szállásterületeinek első
tulajdonosai és egyben írásba foglalói a lébényi bencések voltak. A legrégebbi oklevélben
(1208) Szentmiklósfalva (Villa Sancti Nicolai) néven szerepel, amelyet a tatárjárás után rövid
időre Szilasszentmiklósra, majd egy újabb áttelepülés un. Rábcaszentmiklósra cserélt. A
kényszerű helyváltoztatások után 1493-tól a közeli apátsági székhely után, hosszú időre a
Lébény-Szentmiklós névalak állandósult. Az apátság okmányai először halászó magyar
lakosságról tesznek említést.
Török hadak, majd német zsoldosok garázdálkodásai és a folyó nagy áradásai időről- időre
elnéptelenítették. Csak a XVII. század végén telepítette be az új földesúr, a vásonkeői gróf
Zichy család. Zichy Ferenc győri püspök felépítette a templomot is, amelynek a szentélye
alatti kriptát jelölte meg végrendeletében végső nyughelyéül. A Rákóczi- szabadságharc
idején Béri Balog Ádám kuruc generális táborhelye volt. 1704-ben itt tárgyalt II. Rákóczi
Ferenc a császáriakkal. A Zichy család híres barátja volt a legnagyobb magyar, gr. Széchenyi
István, aki számtalanszor ját a kastélyban, majd feleségül vette a megözvegyült Zichy
Crescencia grófnőt.
Szent-Miklós gazdasági felemelkedése kezdetét jelentette a báró Sina Simón által 1858-ban
felépített nagy cukorgyár, amelyet hansági tőzeggel akartak fűteni. Az akkoriban óriásnak
számító vállalkozás során több kilométeres csatornát ástak a láprengetegbe, hogy azon
szállítsák a fűtésre szolgáló tőzegtufát. A vállalkozás hamar csődbe jutott, a gyár épületeit
viszont ma is hasznosítják.
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Az 1848 után lassan meggazdagodott paraszti réteg Fő utcai sokablakos, nagy
gazdaságiudvar-tartó házai mellett éles kontrasztot képviseltek az uradalmi munkások
aprótelkes, szegényes épületei. Az újabb birtokos Wenckheim grófok egyébként is rossz
gazdának bizonyultak. Adósságaik fejében a kastélyt bontásra, a szép parkot parcellázásra
adták el.
Az első világháborúból 67, a másodikból 50 helybéli férfi nem tért haza, a veszteséget 1944ben két zsidó család elhurcolása is növelte. A második világháború után következdő évek
politikai szempont ól tükrözik a megelőző évtizedeket, ugyanis a Szociáldemokrata Párt 470
fős és a Kisgazdapárt 130 fős szavazataránya szinte megegyezik a korábbi társadalmi
szerkezet arányaival. A szolidaritás szép megnyilvánulásaként a 212 földhöz juttatott
kisbirtokos 200 hold földet tartott fenn a háborúból addig még haza nem tértek számára.
A helyi 56-os események Mosonszentmiklóson csak a termelőszövetkezet kettéválását
eredményezték. Lébénnyel 1973-ban egyesítették, közös nevük 1989-ig Lébénymiklós volt.
1989-ben egyhangú népszavazással visszanyerte régi nevét és közigazgatási önállóságát.
A rendszerváltásig eltelt évtizedek maradandó értékei a gyalogjárók, a csatornahálózat, iskola
és óvoda, orvoslakás és rendelő, új művelődési ház.
Vallás
A zömében római katolikus, vallásos érzületű lakosság az önkormányzattal összefogva
gondozza vallási, emlék- és kegyhelyeit. A főtéren álló templomegyüttes a község ékessége,
az 1700-as évek végéről származó templom barokk homlokzatából erőteljes torony tör az ég
felé, két oldalához kapcsolódik egy-egy kápolna, közülük, a fiatalabb a Hősök kápolnája.
A község címere
Az 1955-ben készült községcímer hullámos ezüst pólyával
vágott, kerektalpú címerpajzsának felső, kék mezejében a
templomegyüttes, a zöld alsó mezőben arany szőlőfürt a
hagyományos szőlőkultúrára emlékeztet. A fekvő téglalap alakú,
fehér alapú zászlóban kék és zöld csík fogja közre a
községcímert.

Civil Szerveződések
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mosonszentmiklósi Polgárőr Egyesület
Mosonszentmiklósi Sportegyesület
Mosonszentmiklósi Fúvós Barátok Egyesület
Mosonszentmiklós Község Önkéntes Tűzoltó Egyesülete
Mosonszentmiklósi Nyugdíjas Egyesület
Római Katolikus Egyházközség
Varázsos Gyermekévek Egyesület
Mosonszentmiklósi Faluvédő Egyesület
Protektor Alapítvány
Ló-Erő Szabadidő és Sport Alapítvány
Rábca-menti Vadásztársaság

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

Mosonszentmiklós településfejlesztési koncepció

27

1.8 A település humán infrastruktúrája
1.8.1 Humán közszolgáltatások
Művelődési ház
600 m2-es művelődési házzal rendelkezik
a település. 40 férőhelyes Civilek Háza ad
otthont több helyi egyesületnek.

Bölcsöde
Bölcsödei ellátás helyben biztosított 5
férőhellyel.

Óvoda
Mosonszentmiklóson 4 csoportos óvoda
működik. Az óvodába 83 kisgyermek jár.
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Iskola
Az 1780-ban felvett püspöki látogatás
jegyzőkönyve már szól az iskoláról. A mai
is működő iskola épületét 1903-1904-ben
építtette Gr. Weinkheim Frigyes. 1917-ben
került az első tanítónő Pápai Magdolna a
faluba. 1928-ban Mosonvármegye iskolái
között a legelső a mosonszentmiklósi iskola.
Ennek tanítója tehát érdemben az ország
első tanítójának tekinthető. Ez a kiváló
minősítés az itt tanító id. Kollerits Ferenc,
akit igazgató címmel tüntettek ki. Az 1948as államosítás után az első általános iskolát
végzett osztály 1949-ban hagyta el az
iskolát. Az 1949/50-es tanévben először teljesen osztott az iskola. Váltakozott oktatás folyt, s
nagyon sok szabadidős programot szerveztek. 1954-ben felépült a kisiskolai új épület, amely
1962-ben újabb 2 tanteremmel bővült. 1967-ben a régi épülethez 2 tantermet, 2 műhelyt
toldottak, így megszűnhetett a kétműszakos tanítás. 1971-ben indult az első napközis csoport.
1981-ben, az akkori igazgató, Sárosi Lajos nyugdíjba vonulásakor Mosonszentmiklós,
Lébény, Mecsér iskolái körzetesítették. A közös évek alatt nem sok fejlesztés történt. 1988ban lett újra önálló az intézmény. 1989-ben újabb két tanterem, aula, nevelői, tornaszoba
épülhetett az alsó tagozathoz. A sok hozzáépítésekkel nyerte el a két iskolaépület mai
formáját. Az intézmény 1997. június 9-én vette fel Széchenyi István nevét. A 12 tantermes
iskolába 161 tanuló jár
Rendőrség
Társulási formában működik a rendőrségi körzeti megbízott, melynek központja Lébényben
található.

Orvosi ellátás:
Mosonszentmiklóson házi orvos helyben rendel. Gyógyszertár is működik helyben.
Házi gondozás alatt 10 fő áll a településen

1.9 A település gazdasága

1.9.1 A település gazdasági súlya, szerepköre
A községben a foglalkoztatási arány jó, a munkanélküliség az országos átlag alatt van. A
munkavállalók jelentős része azonban a közeli városokban Győrben és Mosonmagyaróváron
dolgozik. A helyi termelőszövetkezet és mezőgazdasági üzemek valamint közintézmények a

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

Mosonszentmiklós településfejlesztési koncepció

29

legjelentősebb munkáltatók. A vállalkozások száma összességében nem csekély, nagy részük
azonban egyéni vállalkozó, munkahely-teremtő képességük csekély.

1.9.2 A település főbb gazdasági ágazati, jellemzői
A településen vállalkozási tevékenységet végző vállalkozások száma és összetétele 2009-ben:
Ágazat
Ipar
Építőipar
Mezőgazdaság
Távközlés
Kereskedelem
Vízgazdálkodás
Egyéb anyagi
Egészségkügy,
szociális, kulturális
Összesen:

Vállalkozások
száma (db)
15
22
11
6
27
0
74
9
164

Mezőgazdaság
A település - fekvéséből adódóan - elsősorban mezőgazdasági jellegű. A helyben működő új
Élet Tsz mellett több magánszemély, egyéni vállalkozó is folytat mezőgazdasági jellegű
tevékenységet. A szövetkezetek erősnek mondhatók, kb. 70 főt foglalkoztatnak. A
magángazdák száma is nőtt az utóbbi évekhez képest.
Tevékenységükre a növénytermesztés és az állattenyésztés a legjellemzőbb. A település
termőföldje bőven termi a gabonaféléket, a kukoricát, cukorrépát és a burgonyát. A
zöldségtermesztésnek is nagy hagyománya van, málnát, uborkát exportra is nagy
mennyiségben állítanak elő.
Erdőgazdaság
A település külterületén kiterjedt erdőségekkel nem találkozhatunk.
Halászat
A településen halászati tevékenységet nem folytatnak.
Idegenforgalom
A településen számottevő idegenforgalomról nem beszélhetünk.
A Csörgits Családi Panzió a Vasútsor 11/A címen 10 vendégszobával az egyetlen panzió a
községben.
A Hanság Kapuja Alapítvány több turnusban gyermektábort szervez nyaranta, a szállást a
helyi tornacsarnokban biztosítják a gyermekeknek.
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1.10 Az önkormányzat gazdálkodása, a településfejlesztés eszközés intézményrendszere
1.10.1

Költségvetés, vagyongazdálkodás, gazdasági program

Költségvetés
A község éves költségvetését minden évben helyi rendeletben állapítja meg.
A képviselőtestület az önkormányzat 2014. évi költségvetését:

225366 e Ft Költségvetési bevétellel
225366 e Ft Költségvetési kiadással
12712 e Ft Költségvetési hiánnyal
(12712 e Ft ebből működési hiány
0 e Ft felhalmozási hiány)
állapította meg.

Gazdasági program
2010-ben készült Mosonszentmiklós Község Önkormányzatának Gazdasági Programja 2010.2014. közötti időszakra.
Az önkormányzat éves költségvetésének alapját a gazdasági program képezi. A gazdasági
program az önkormányzat részére helyi szinten meghatározza mindazon célkitűzéseket,
feladatokat, amelyek a költségvetési lehetőségekkel összhangban a helyi társadalmi,
környezeti, gazdasági adottságok átfogó figyel3embevételével- a kistérségi területfejlesztési
koncepcióhoz illeszkedve a- az önkormányzat által nyújtandó kötelező és önként vállalt
feladatok biztosítását, fejlesztését szolgálják. Az gazdasági programot a képviselő- testület az
alakuló ülését követő hat hónapon belül fogadj el, ha az egy választási ciklus idejére szól.
A képviselő-testület előtt álló legfontosabb feladatok, amelyek megvalósítására a saját- az
állami költségvetési és uniós pályázati források mértékének és időbeli rendelkezésére
állásának függvényében kerülhet sor, a következők:
Településfejlesztése
A településszerkezeti Terv és a helyi Építési szabályzat felülvizsgálata és aktualizálása
A József Attila utcai telekkialakítások befejezése, új építési telkek felkutatása és kialakítása
Intézményfejlesztés, önkormányzati épületek felújítása
Civilek Házának kialakítása, épületének karbantartása
Gyógyszertár esetleges áthelyezése (akadálymentes bejutás + felszabaduló önkormányzati
garzonlakás kialakítása)
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Bölcsödei csoport létrehozása az óvoda berkein belül
Idősek klubja akadálymentesítése, nyílászáróinak cseréje
Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése
Sportöltöző fejújítása
Művelődési Ház nagytermének felújítása, nyílászáróinak cseréje
Önkormányzati lakások szükség szerinti karbantartása, továbbra is megfontolandó egyes
lakások értékesítése (gazdaságossági szempontok figyelembe vételével)
Infrastruktúra
Szennyvíztisztítás: a kunszigeti szennyvíztisztító korszerűsítése
Közvilágítás bővítése Mosonújhelyen (mecséri út felé) és a József A. – Petőfi u. közötti
szakaszon
Felszíni vízelvezetés problémáinak megoldása a kérdéses helyeken
Tervezett piactér kialakítása a művelődési ház mögötti területen parkolókkal

Zöldfelületek, környezetvédelem
Kiszáradt fák, bokrok, virágok pótlása
Játszótér kialakítása Gyártelepen és Mosonújhelyen (pályázat)
A Zichy-tér felújítása kapcsán a környező fák újratelepítése, díszkivilágítás kialakítása
Illegális szemétlerakások folyamatos feltárása (büntetés is, ha ismert az elkövető) és
eltávolítása
Helyi értékek felmérése, védelme
Folytatni kell a tavaszi szemétgyűjtési akciót a Polgárőrséggel közösen
Közlekedés
A településen áthaladó állami közutak javításának hangsúlyozása illetékes helyeken (lobbizás)
Belső kerékpárút kialakítása a lébényi kerékpárút folytatásaként (pályázat)
Önkormányzati utak, felújításának folytatása bel és külterületeken
A felújított önkormányzati utakon a nehézgépjármű forgalom korlátozása, számukra alternatív
útvonal elkezdése
A Zichy-tér felújítása miatt a buszforduló áthelyezése (Elkészült!)
Parkolás
A Zichy-tér felújítása kapcsán a parkoló építése a téren (Elkészült!)
Közbiztonság
Térfigyelő rendszer kiépítése frekventált helyeken (Elkészült!)
Településőrök további foglalkoztatása
Polgárőrség további támogatásával a közbiztonság javítása

1.10.2
Az
önkormányzat
intézményrendszere

településfejlesztési

tevékenysége,

Az önkormányzat képviselőtestületének 3 tagjával működik a PénzügyiTelepülésfejlesztési Bizottság, mely településfejlesztési ügyekben tevékenykedik.

és
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Gazdaságfejlesztési tevékenység

Az önkormányzat a rendezési tervben jelölt ki területeket gazdaságfejlesztésre, szükség esetén
a rendezési terv módosítását a vállalkozói igények szerint támogatják.

1.10.4

Intézményfenntartás

Az önkormányzat az intézményfenntartója a Polgármesteri Hivatalnak, az óvodának, az
iskolának, a művelődési háznak, a napi 250 adagot termelő 2010-ben felújított önkormányzati
konyhának.

1.11 A táji és természeti adottságok vizsgálata
1.11.1

Természeti adottságok

A Mosoni-síkság és a Rábaköz közvetlen határán, nagy kiterjedésű öntés- és réti talajok
találkozáspontján fekvő község az Öreg-Rábca parti dűnéin kialakult ármentes szigetek
egyikének köszönheti, hogy megfelelő helynek bizonyult a különféle történelmi korok
emberei számára. A jellegzetesen kisalföldi, csaknem teljesen sík (115 m tengerszint feletti
magasságú) tájat csak a Lébénnyel közös határon emelkedő Csepete-szőlő nevű homokdomb
±10-15 méterre emelkedő kúpjai és a folyó gyakori áradásai miatt emelt gátak, a híres
„eszterhók” teszik változatosabbá.
Éghajlata mérsékelten száraz, enyhe teleket adó. A humuszfelszínű talaj közepes
termőképessége ellenére magas, 25,7 aranykorona-értékkel minősítik. Az éves átlagban csak
470-650 mm csapadék miatt egyes növénykultúrák öntözésre szorulnak, a termőképességet
erősen befolyásolja a tápanyag-visszapótlás mértéke. A művelés alá vont határban 160 ha a
szántó és 230 ha a gyepterület. A 207 hektáros, nagyrészt magántulajdonban lévő erdő
telepített puhafaállományból és egy kisebb keményfás részből áll. A szegényesnek mondható
apróvaddisznók és az őzek száma.

1.11.2

Tájhasználat, tájszerkezet

Mosonszentmiklós belterületén a zöldfelületi rendszer szinte mindegyik összetevője
megtalálható.
I. Korlátlan közhasználatra szánt zöldfelületek közül Mosonszentmiklós belterületén a
következők találhatók: közpark, lakópark, játszótér, sportpálya, utcai fasorok, védőfásítások,
belterületi erdő.
II. Korlátozott közhasználatra szánt zöldfelületek közül: temető
III. Közhasználat elől elzárt zöldfelületek: közintézmények kertjei, családi házak kertjei,
mezőgazdasági zártkertek

A térség tájszerkezetének és tájhasználatának meghatározó eleme a Rábca, amely egyben
fontos ökológiai folyosó. A Rábca menti területeken nagyrészt természetes társulások
találhatók. A holtágai partján biztosítani kell a természetes növény- és állattársulások
védelmét.
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Szintén védendő és "erdősítendő" táji elem a Herceg csatorna menti nedves élőhelyek.
A mezőgazdasági területeken a gazdálkodás jellege, természeti- táji értékek megtartása és táji
érzékenységük három fajta tájhasználat határozható meg:
• üzemi méretű gazdálkodás területei,
• változó tájhasználatú mezőgazdasági területek,
• kiskert területek.
Tájvédelmi szempontból a meglévő vízfelületek, vízfolyások és az azokat kísérő
zöldterületek, fasorok, kisebb ligetes erdők döntő fontosságúak a táj karakterisztikájának
megőrzése szempontjából.
A tájfejlesztés feladata a hiányzó helyeken a fásítás pótlása, a védőerdősávok kialakítása,
amelyek a széleróziós, deflációs hatásokat csökkentik.
Tájhasználati, ökológiai és esztétikai szempontból egyaránt szükséges a meglévő erdők
megtartása, helyenként bővítése.
Különösen fontos ez a kijelölt szabadidős-területek mentén, a település belterületét körülvevő,
és az utakat kísérő erdők esetében.

A község külterülete és belterülete sem érinti közvetlenül a Fertő-Hansági Nemzeti Park
területét, de közelsége miatt fokozott figyelmet kell fordítani a terület értékes állat- és
növényvilágára.

1.11.3

Védett, védendő táji-, természeti értékek, területek

A település belterületén található két védett (faluképi védelem) tiszafa (Festő utca 5. 7. számok
alatt).

1.11.3.1 Ökológiai hálózat
Mosonszentmiklós az országos ökológiai
hálózatban ökológiai folyosó övezetében
érintett.
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Tájhasználati konfliktusok és problémák értékelése

A tájpotenciál adottságainak társadalmi célú érvényesítése során olyan tevékenységek
nyilvánulhatnak meg, melyek az optimális társadalmi-gazdasági hasznosítástól eltérően a táj
ökológiai, ökonómiai és tájképi értékeit rontják. Egyes tájhasználatok jellegükből adódóan
elkerülhetetlenül kedvezőtlen hatásúak a szomszédos tájhasználatokra, jóllehet létüket a
társadalmi–gazdasági érdekek indokolják.
Adott táj, tájegység tájrészlet jellege a területhasználati módok gyakoriságától függ.
Például az intenzíven hasznosított agrártérség éppen annyira egyhangú, azaz önmagában
ugyanolyan egynemű, mint egy összefüggő erdőrengeteg. Bármely területhasználati mód tehát
belülről nézve ugyanolyan egyforma.
Az emberi tevékenység hatására keletkező új elemek és a tájban megjelenő
folyamatok kedvezőtlen hatást egyrészt közvetlenül az egyes tájalkotó elemekre fejthetnek ki,
másrészt közvetve csökkenthetik a táj ökológiai, ökonómiai és esztétikai teljesítőképességét.
Az alábbiakban a tájelemek, a tájszerkezet és a tájpotenciál szempontjából kedvezőtlen
momentumokat soroljuk fel:
• Illegális hulladéklerakások, talaj, talajvíz szennyezés – lakóterületek,természeti
területek
• eltérő hasznosítású területegységek növényekkel való lehatárolásának hiánya
mg.terület –lakóterület (szinte az összes lakóterületet érinti)
• mezővédő erdősávok hiánya, a meglévők pótlása a külterület útjai mentén)
• utcafásítások hiánya, pótlása megnövekedett forgalom –lakóterület –védett
term. területek
• tájsebek

1.12 Az épített környezet vizsgálata
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Mosonszentmiklós 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
mezőgazdasági területek mellett kisebb arányban erdőterületek is vannak a külterületen.
A község belterületén a falusias lakóterületek vannak túlsúlyban, ahol zömmel földszintes
házak foglalnak helyet.
1.12.1.1 A település szerkezete, a helyi sajátosságok vizsgálata
A településhez az anyaközség mellett közigazgatásilag 2 belterület tartozik, Gyártelep és
Mosonújhely.

1.12.2

A telekstruktúra vizsgálata

1.12.2.1 Telekmorfológia és telekméret vizsgálat
A településen ősi településmagja szabálytalan településkinccsel rendelkezik. Morfológiája
az orsós és a szalagtelkes kialakítás egyaránt jellemző. A később kialakult településrészek
tervezett kialakítás eredményei. (Hársfa utca, Petőfi Sándor utca stb.)
A 800-1500 m2 közötti egy családiházzal rendelkező, 15-20 m széles, oldalhatáronállóan
beépített telkek a jellemzőek.
1.12.2.2 Tulajdonjogi vizsgálat
Az önkormányzat jelentős méretű fejlesztési célú ingatlannal rendelkezik lakóterületből
Mosonújhely területén.
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1.12.3

Önkormányzati tulajdon kataszter

Az önkormányt vezet tulajdonkatasztert.

1.12.4

Az épületállomány és a környezet geodéziai felmérése

A település a rendezési terv felülvizsgálat kezdetekor beszerezte a friss földmérési
alaptérképet, és minden módosításnál beszerezésre kerül a módosítással érintett területre.

1.12.5

Az építmények vizsgálata

1.12.5.1 Beépítési jellemzők (beépítési mód, beépítési mérték, sűrűség)
Az épületállomány legnagyobb részét kitevő lakóépületek beépítési mód szerint jellemzően
családiházas területek, jellemzően egy lakásos, leggyakrabban oldalhatáron álló beépítési
móddal, változatos telekmérettel. A település első „ősi” utcáiban jellemzőek a hosszú akár
2000 m2 fölötti telkek, az utóbbi 10-15 év telekosztásainál már a 700-900 m2 körüli
teleknagyság a jellemző.
1.12.5.2 Magasság, szintszám, tetőidom
A településen az egyszintes, tetőtérbeépítéses néha kétszintes magastetős épületek a
jellemzőek. Az érvényes szabályozási tervében néhány településközpont vegyes besorolású
tömböt kivéve lakóterületen a megengedett építménymagasság 4,5 m.
1.12.5.3 Településkarakter, helyi sajátosságok. utcaképi térarány, jellegzetes épülettípusok
A település karakterét meghatározza, hogy jellemzőek az ősi falurészben az előkert nélküli
épületek, a kerítések a szomszédos házak sarkait kötik össze. Szép számban maradt meg
parasztbarokk stílusban épült épület, melyek helyi védelme indokolt. Az 50-60-as években
beépített utcákra jellemzőek a sátortetős egyszintes lakóházak. Az országos tendenciát
követve a 70-es évektől beépített utcákra jellemző az egyszintes vagy tetőteres nyeregtetős
vagy sátortetős épületek. A 90-es beépített utcákra változatos utcaképi megjelenés jellemző.

1.12.6

Az épített környezet értékei

1.12.6.1 A településszerkezet történeti kialakulása, történeti településmag
A település történeti fejlődését mutatják a következő térképek. Az I. katonai felmérés 17821785 között zajlott az országban. A templom mellől induló mai Fő utca és Zrínyi Miklós utca.
A térképen látható még a kastély és parkja, melyet a Wenckheim grófok adósságaik fejében
bontásra, a szép parkot parcellázásra adták el.
A II. katonai térképen már látható az 1858-ban a vasút mellé felépített nagy cukorgyár. Az
akkoriban óriásnak számító vállalkozás során több kilométeres csatornát ástak a
láprengetegbe, hogy azon szállítsák a fűtésre szolgáló tőzegtufát. A vállalkozás hamar csődbe
jutott, a gyár épületeit viszont ma is hasznosítják.

Mosonszentmiklós településfejlesztési koncepció
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első katonai felmérés 1782-17855
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második katonai felmérés 1819-1869

Mosonszentmiklós 1931
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1.12.6.2 Régészeti terület, védett régészeti terület, régészeti érdekű terület
A régészeti lelőhelyeket az érvényes rendezési terv örökségvédelmi munkarésze tartalmazza.
A most készül rendezési terv felülvizsgálat során az örökségvédelmi hatástanulmány
felülvizsgálatra kerül.
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1.12.6.3 Védett épített környezet, a helyi, egyedi arculatot biztosító építészeti jellemzők

Területi vagy egyedi helyi védelem alatt állnak a következő építmények:
Karakteres, értékes utcakép, amely egységes beépítésből és a karakteradó épületek csoportos
előfordulásából adódóan jelentős történeti üzenetet, esztétikai és hangulati értéket,
mondanivalót képvisel
•

Zrínyi utca lakóházsora a Fő utca és Vasút utcák között

Egyedi épületek, emlékművek, amelyek építészeti, építészettörténeti, esztétikai értéke az
országos védelemre javaslást nem indokolja, de jellegük kifejezi a község múltjának
sajátosságait, egyéni kultúráját, hagyományait, a község számára megőrizendő, védendő értéket
képviselnek:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fő u. tempom előtti emlékművek 61/8 hrsz.
Fő u. 58. népi lakóház, 67 hrsz.
Fő u. 62. népi lakóház, 64/2 hrsz.
Fő u. 12. plébánia, lakóház, 103 hrsz.
Patkó u. népi lakóház, 305 hrsz.
Zrínyi Miklós u. 64. népi lakóház, 59 hrsz.
Zrínyi Miklós u. népi lakóház, 31 hrsz
Zrínyi Miklós u. népi lakóház, 22 hrsz.
Rábca u. 17. népi lakóház, 565 hrsz.
Festő u. 22. népi lakóház, 98 hrsz.
Mária szobor a 8501 sz. (Öttevényi) út mentén
Mária kép, Szent Miklós kép a 8501 sz. (Öttevényi) út mentén
Fő u. emlékmű 165 hrsz.
Gyártelep, Kállai Éva utca Gyártelep, Régi cukorgyár épülete, 1370/1 hrsz.
Gyártelep, Malom út kőkereszt

1.12.6.4 Műemlék, műemlékegyüttes
Országos műemléki védelem alatt áll:
- a római katolikus templom és két kápolnája 3751 törzsszámon nyilvántartva
- Rózsavölgyi u. 16., lakóház, 1021 hrsz, 3752 törzsszámon nyilvántartva (életveszélyes
állapota miatt lebontásra került)
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Római katolikus templom

1.12.6.5 Műemléki környezet

Műemléki környezethez tartozó területek helyrajzi számai:
100/1, 101/1, 102/1, 184, 186/1, 187, 188, 189, 2, 520/1, 61/7, 61/8, 99/1
1020, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 231/2
1.12.6.6 Helyi védelem
A település helyi építési szabályzatában szabályozza a helyi védelmi előírásokat, és a helyi
védett építmények listáját.

1.13 Közlekedés
1.13.1

Hálózatok és hálózati kapcsolatok

Mosonszentmiklós község a Bécs-Budapest európai közlekedési folyosóban helyezkedik el.
Kiváló kelet-nyugati közúti, illetve vasúti kapcsolatokkal rendelkezik.
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Közúti közlekedés

Mosonszentmiklós és Gyártelep között húzódik az M1-es autópálya. Az autópálya Lébény
város területén közelíthető meg.
Lébény és Öttevény községekkel a 8501-es számú állami mellékúton van kapcsolata a
községnek. Mosonszentmiklós, Gyártelep és Mosonújhely településrészeket fűzi fel a 8504-es
számú állami mellékút, mely Mosonújhelytől északra kapcsolódik az 1. számú főúthoz.
A 8417. számú állami mellékút biztosítja a kapcsolatot az 1. számú főút, az M1 autópálya és
Lébény között.
Nincs a településének közvetlen kapcsolata a közigazgatásilag szomszédos Győrsövényház,
Enese, Rábapatona és Börcs községekkel.

Győr-Moson-Sopron megye úthálózati térkép részlet

1.13.3

Közösségi közlekedés

1.13.3.1 Közúti közösségi közlekedés
Közúton autóbuszos közösségi közlekedéssel közvetlenül elérhető Győr és Mosonmagyaróvár
is két járaton. Az egyik az 1-es főúton közvetlenül Győr és Mosonmagyaróvár között
közlekedik és a Mecséri úti leágazónál Mosonújhely mellett van buszmegálló. A másik
Öttevényről a 8501-es állami mellékúton Mosonszentmiklóson és Lébényen keresztül.
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Buszközlekedési vonalak (forrás: www.kisalfoldvolan.hu)
1.13.3.2 Kötöttpályás közösségi közlekedés
Mosonszentmiklós-Gyártelep vasúti megállóhelynél vehetik igénybe a község lakói a vasúti
közösségi közlekedést. A vasútvonal Bécs és Győr között biztosít kötöttpályás kapcsolatot.

1.13.4

Kerékpáros és gyalogos közlekedés

Mosonszentmiklós belterületén a Fő utcán át húzódik a SACRAVELO Hu5 (Dunaszeg –
Csorna – Szil) kerékpárútnyomvonal.

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

Mosonszentmiklós településfejlesztési koncepció

45

Az 1. sz. főútról a 8501 sz. (Miklósi utca) útra kanyarodva előbb a vasutat szintben, majd az
M1 autópályát felüljárón keresztezve jutunk el Mosonszentmiklósra. A Szent Miklós
templom előtti (Szabadság) téren információs tábla is kihelyezésre kerül.
A 8501 sz. úton továbbhaladva Mosonszentmiklós határában kiépített kétirányú kerékpárút
kezdődik, amely Lébényben ér véget.

SACRAVELO kerékpáros hálózat Győr-Moson-Sopron megyei táblázási terve
áttekintő térképe részlet

1.13.5

Parkolás

A település területén a lakóterületeken a parkolás telken belül megoldott.
közintézményeknél minden esetben megfelelő számú parkoló áll rendelkezésre.

A

1.14 Közművesítés
1.14.1

Víziközművek

1.14.1.1 Vízgazdálkodás és vízellátás
Mosonszentmiklós község közműves ivóvíz hálózata kiépült.
Önálló vízbázisa - mely Lébényben a Vízmű telepen mélyített 3 db mélyfúrású, 70, 100, 140 m
talpmélységű kút - 2500 m3/d vízmennyiséget képes szolgáltatni.
A kutak jelenlegi átlagos víztermelése 685 m3/d, csúcsidei fogyasztás 1700 m3/d.
E vízbázisról kiinduló hálózat szolgáltatja Mosonszentmiklós és Mosonújhely, valamint a
Gyártelep ivó- és tüzivíz igényét is.
A mosonszentmiklósi 200 m3-es AK 20/3 típusú magastározók biztosítják a hálózatban
figyelembevehető 3,0 bar nyomásértéket.
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Mosonszentmiklós lakossági vízigénye 12 l/fő/d fajlagos fogyasztással számolva:
Qdl = 2491 x 0,12 =
Ipari fogyasztás becsült értéke Qdi =
Összes napi átlag Qd =
Órai csúcs egy napi fogyasztás 10%-a, azaz Qh =

299 m3/d
80 - 100 m3/d
380 ∼ 400 m3/d
40 m3/h.

A kiépült vezetékhálózat keresztmetszetei tűzivíz biztosítására is megfelelnek.
A kiépült hálózat közel 18100 m hosszúságú.
A tervezett fejlesztések a lakossági vízigény jelentős bővülésével nem járnak. Amennyiben a
jelenlegi nagyságrendű vállalkozások megtelepedése várható, a fellépő igények is kielégíthetőek.
A községben egy üzemen kívüli lefedett termálkút található.
Vízhozama: ∼ 900 l/perc.
Fejlesztési elképzeléseinkben ez a kút képezné alapját a tervezett széles körű üdülő
szolgáltatások kiépülésének.

1.14.1.2 Szennyvízelvezetés
Mosonszentmiklós szennyvízelvezető hálózata az Alsószigetköz regionális szennyvízgyűjtő
rendszerének része.
A közös hálózatba kapcsolódott még: Kunsziget, Öttevény, Lébény, Mosonújhely, Mecsér,
Dunaszentpál, Dunaszeg, Győrladamér, Győrzámoly.
Közös szennyvíztisztító a Mosoni Duna jobb partján Öttevény - Kunsziget külterületi határában
(Honvéd puszta) települt.
Napi kapacitása 2500 m3/d.
Mosonszentmiklós csatornahálózata gravitációs rendszerű, a szükséges átemelőkkel és
nyomóvezeték-szakaszokkal.
Külterületeken a települések között nyomóvezetékek épültek ki és üzemelnek.
A felmerülő fejlesztési igényeket a rendszer képes kielégíteni.

1.14.1.3 Csapadékvíz elvezetés, felszíni vízrendezés
A három részre tagolt község Mosonszentmiklósi részének csapadékvizeinek legjelentősebb
része jelenleg a 0,1 - 0,3-mas lefolyási tényezőt tekintve is az utcákban kialakított burkolatlan
árkokban szikkasztásra kerül.
A község D-i - DNy-i határán található Holt Rábca vízgyűjtőjébe tartozó területrészek felszíni
vizeit burkolatlan-, burkolt árkok és zártszelvényű csatornák vezetik a belvízcsatornába.
E csatornán keresztül több társulati és üzemi csatornahálózat vizeivel együtt jutnak a
csapadékvizek a befogadó Rábca folyóba, amely a községtől mintegy 3,0 km-re folyik. A
belterületről lefolyásra kerülő vizek általában dél-délkeleti irányba gravitálnak.
Az autópálya, mint vízválasztó vonaltól északi irányban található településrészek lefolyási iránya
északi.
Az itt található Herceg csatorna élővízfolyás fogadja a zömében burkolatlan nyílt árkos
vízelvezetéseket.
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A település színvonalas közterületeinek megteremtéséhez elengedhetetlenül szükséges a
rendezett, átereszekkel összekötött árokrendszer kialakítása.
A községközpont területén az urbánusabb közterületek kialakítása céljából javasoljuk a zárt
csapadékvíz-elvezető csatornahálózat kiépítését, amelyek befogadói a már említett vízfolyások.

1.14.2

Energia

1.14.2.1 Energiagazdálkodás és energiaellátás
Mosonszentmiklós Önkormányzat területének villamosenergia ellátása a Kimle 120/20 kV-os
transzformátorállomásból induló Lébény 20 kV-os gerincvezetékről történik.
A terület biztonságos villamosnenergia ellátására, üzemzavar esetén, tartalékul szolgálnak a:
Kimle 120/20 kV-os állomásból induló Öttevényi 20 kV-os gerincvezeték,
Győr déli 120/20 kV-os állomásból induló Célgépgyár 20 kV-os gerincvezeték,
Csorna 120/20 kV-os állomásból induló Vízügyi 20 kV-os gerincvezeték.

GÁZELLÁTÁS
A község határában kiépült a Lébény és térsége nagyközépnyomású gázvezeték.
Mosonszentmiklós határában megépült a gázfogadó állomás, ahonnan a községi hálózat építése
folyamatban van.
A hálózat nyomása 4 bar, mérete D 160 - D 63 SDR
A felmerülő igények teljes mértékben kielégíthetők.

1.14.3
Elektronikus hírközlés (vezetékes
vezeték nélküli hírközlési építmények)

elektronikus

hálózat,

Mosonszentmiklós elektronikus hírközlés tekintetében teljesen lefedettnek mondható. A piaci
versenynek és az előfizetési árak csökkenésének köszönhetően a vezetékes telefonhasználat
visszaszorulóban van a mobiltelefonok javára. A legjelentősebb vezetékes telefonszolgáltató a
Magyar Telekom Nyrt., de mellette jelen van a Vidanet Zrt. is mint telefon, internet és kábel tv
szolgálató. A helyi vállalkozások is több szolgáltató közül választhatnak.

1.15 Környezetvédelem (és településüzemeltetés)
Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005.(I.II.) Korm.
rendelet alapján szükséges környezeti vizsgálat a koncepcióval párhuzamosan a felülvizsgálat
keretében készül.

1.15.1

Talaj

A település táji arculatát a nagy kiterjedésű öntés -és réti talajok, valamint az Öreg - Rábca parti
dűnéin kialakult ármentes szigetek határozzák meg.
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1.16 Katasztrófavédelem
(területfelhasználást,
befolyásoló vagy korlátozó tényezők)
1.16.1

48

beépítést,

Építésföldtani korlátok

1.16.1.1 Csúszás-, süllyedésveszélyes területek
A településen csúszás- és süllyedésveszélyes területről nem tudunk.
1.16.1.2 Földrengés veszélyeztetett területei
A település nem tartozik a földrengés veszélyeztetet települések közé
1.16.1.3 Árvízveszélyes területek
Árvízveszélyes terület nincs a településen.
1.16.1.4 Belvízveszélyes területek
A Győr-Moson-Sopron Megyei Területrendezési tervben Mosonszentmiklós déli részén
határol le egy területet, mely a rendszeresen belvízjárta terület övezetébe tartozik.
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2. HELYZETELEMZŐ MUNKARÉSZ

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

Állattartó telepek lakóterülethez való

☺ A határ közelsége

közelsége

☺ Táji, természeti értékek (erdő, folyó)

Kedvezőtlen demográfiai viszonyok

☺ Hasznosítható helyi humán infrastruktúra

Idegenforgalom nem jelentős

☺ Alacsony munkanélküliség
☺ Jó közműellátottság
☺ A

hulladékszállítás

és

–elhelyezés

megoldottsága
Lehetőségek

Veszélyek

Lakóterületi fejlesztések

Elvándorlás veszélye

Üdülőterületi fejlesztések

Elöregedés veszélye

Turizmus fejlesztése

Tájrombolás

Gazdaság további erősítése
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3. HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZ
3.1 A helyzetelemzés eredményeinek értékelése, szintézis
Mosonszentmiklós kedvező földrajzi fekvésű község. A község önkormányzata az
autópálya melletti fekvésből adódó előnyök kihasználására törekszik, megteremtve a
rendezési tervi feltételeket a településre letelepedni szándékozó vállalkozásoknak,
lakóknak.

3.1.1 A település és környezetének fejlesztését befolyásoló külső és
belső tényezők összefoglaló értékelése
A település és környezetének fejlesztését befolyásoló legfontosabb külső tényezők
- a kedvező földrajzi fekvés.
- jó közlekedési kapcsolatok a Mosonmagyarvóvár és Győr irányába, az autópálya
közelében javasolt a gazdasági területek kijelölése
- a környező településekkel való hiányzó közlekedési kapcsolatok
A település és környezetének fejlesztését befolyásoló legfontosabb belső tényezők
- táji, természeti értékek
- jól kiépített humán infrasturktúra
- közműhálózatok kiépítettsége
- az elmúlt 3 évben a népességszám növekedésnek indult, ami a lakóterületi fejlesztések
szükségességét mutatja.

3.1.2 A településfejlesztés és -rendezés kapcsolata
Az ország észak-dunántúli térségében a regionális centrum szerepét Győr városa tölti be.
Közlekedés-földrajzi helyzete, ezt hasznosító közlekedési kapcsolatai alapjaiban
meghatározzák az egész agglomeráció, vele együtt Mosonszentmiklós kiegyensúlyozott
fejlődésének lehetőségeit. A település gazdaságának fejlődésében meghatározó lehet a
Győrből kikerülő fejlett szellemi infrastruktúra.
Mosonszentmiklósnál adottság, hogy a településrendezésben kihasználja a Győr közelségéből
adódó lehetőségeket. A településrendezési tervben a korábbi években kijelölt gazdasági
területek, és lakóterületek most is megfelelő mennyiségben állnak rendelkezésre.

3.2 Problématérkép/értéktérkép
Illegális szemétlerakat működik a külterületen az M1 autópálya mellett Börcs irányába a
0129, 0130, 0131 hrsz-ú területen, ennek megszüntetése szükséges.
Zavaró zajterhelés:
Vasúti zajterhelés Gyártelepen a Vasút sor környékén (zajvédő fal ellenére)
M1 autópálya közelsége miatt József Attila utcában, Petőfi utcában, Hársfa és Akácos utca
végén.
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3.3 Eltérő jellemzőkkel rendelkező településrészek
Szentmiklós településrész a település központi belterülete. Itt találhatók meg az igazgatási,
oktatási, egyházi, egészségügyi, kereskedelmi intézmények.
Gyártelep településrészen a gazdasági és a lakó funkció együttesen jelenik meg.
Mosonújhelyen csak a lakófunkció van jelen. A különböző szektorok szolgáltatásai csak a
Szentmiklóson vagy más településen vehetők igénybe.

3.3.1 Településrészek kijelölése, pontos lehatárolása, a lehatárolás
indoklása, térképi ábrázolása, a lehatárolt településrészek rövid
bemutatása
Mosonszentmiklóst földrajzi helyzete miatt 3 településrészre határoljuk: Szentmiklós,
Gyártelep, Mosonújhely

Szentmiklós: A község központi belterülete. A három településrész közül a legnagyobb
kiterjedésű, legnagyobb lélekszámú. Az igazgatási, oktatási, egészségügyi intézmények e
településrészen működnek.
Gyártelep: Lélekszámát tekintve a legkisebb településrész. A településrész Báró Sina Simón
által 1858-ban felépített cukorgyár köré épült.
Mosonújhely: A múlt században alakult ki a településrész. „Alvó” településrész. A legtöbb
szolgáltaltást Szentmiklóson vagy a nagyvárosokban vesznek igénybe a település lakói.
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KONCEPCIÓ
4. JÖVŐKÉP
4.1 A település jövőképe a társadalmi, gazdasági, táji, természeti
és épített környezetére vonatkozóan
A településfejlesztési koncepció alkalmat kínál az önkormányzat számára ahhoz, hogy
ezekből a megállapításokból, és más, aktuális forrásokra támaszkodva megalkossa a települési
szándékok és külső gazdasági, környezeti lehetőségeknek leginkább megfelelő települési
jövőképet.
Mosonszentmiklós jövője azon múlik, sikerül-e erőforrásait, adottságait környezettudatos és
innovatív módon kihasználva vonzóvá, fenntarthatóvá válnia az itt élők, tanulók, az itt
működő és befektetési lehetőséget kereső vállalkozások és az idelátogatók szemében.
Mosonszentmiklós jövője azon múlhat, sikerül-e versenyképesnek maradnia a szűkebb és
tágabb térség hasonló nagyságú, lélekszámú településeivel szemben.
A község tervezett jövőképét az alábbi főbb jellemzőkkel határozhatjuk meg:
-

jellegzetes, önálló arculattal rendelkező község,
saját mezőgazdasági és gazdasági potenciállal rendelkező település,
a Hanság és a Szigetköz egyik kapuja,
idegenforgalmi,
gyógy-turisztikai
központ
a
termálvíz
hasznosításának
lehetőségeivel
termálvíz egyéb hasznosítási lehetőségeinek kiaknázása (pl. Lébényben már épült egy
6 ha-os üvegház, mely a termál kutakat felhasználja.

5. CÉLOK
5.1 A település átfogó fejlesztését szolgáló célok meghatározása
A településfejlesztési koncepció átfogó célja a település versenyképességének javítása,
vonzerejének fokozása a meglévő adottságainak kihasználására és erőforrásainak fenntartható
módon való hasznosítására alapozva.
Stratégiai célok:
-

Mosonszentmiklós kedvező földrajzi fekvéséből eredő előnyök kiaknázása

-

a falu népességének megtartása, az ehhez szükséges intézményi feltételek
biztosításával és a lakóterület-fejlesztések - településszerkezethez igazodó arányos kialakításával
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-

a szolgáltatások fejlesztésével polgári életkörülmények biztosítása

-

a meglévő mezőgazdasági és ipari gazdasági potenciál
munkahelyek teremtésével, a munkahelyválaszték bővítésével

-

közlekedésfejlesztés a belterületi szerkezeti tengelyek rendezésével, a
balesetveszélyes csomópontok átgondolt átszervezésével, a szomszédos
településekkel való összeköttetés javítása

-

idegenforgalom, turizmus fejlesztése a természeti adottságok kihasználásával

-

a természeti környezet fejlesztése figyelemmel a természetvédelemre és belterületi
zöldterületek ápolására

-

a környezetvédelem tekintetében lehetséges környezetterhelések minimalizálásával

5.2 Részcélok és
meghatározása

a

beavatkozások

területi

bővítése

új

egységeinek

Településszerkezetet érintő célok:
Az érvényes szerkezeti tervben szereplő Csepete szőlők menti autópályacsomóponthoz vezető út kikerül a koncepcióból.
Gyártelepen átvezető (az ipari területeket kiszolgáló) tehermentesítő út kiépítése
Mosonújhely főút kapcsolatainak rendezése
Szomszédos településekkel való kapcsolat javítása: Győrsövényháza, Bezi, Enese felé
tervezett kapcsolatok a megyei mellékúthálózat fejlesztési terv alapján
Lakóterületi fejlesztések:
- Akácos utca két oldali beépítése
- Szőlőskert utca – Vasút utca – 5297 hrsz-ú út – 02/2 hrsz-ú út közötti terület
- Meglévő hosszútelkes tömbök feltárása:
Akácos utca – Gergely utca – Hársfa utca – 1140 hrsz-ú út közötti terület
feltárása
Fő utca – Rábca utca – 09/1 hrsz-ú út – 529 hrsz-ú közötti terület feltárása
- Mosonújhelyen a 0237/3-5 hrsz-ú terület felosztása (érvényes rendezési terv
tartalmazza)
Gazdasági terület fejlesztése:
Az érvényes rendezési tervhez képest jelentős új gazdasági területet kijelölését nem tervezi a
község.
Továbbra is tartalmazza a koncepció:
- Gyártelep településrészen az érvényes rendezési terven is szereplő Béke utca melletti
terület
- Gyártelep 0216/2 hrsz-ú út mentén jelölt gazdasági területek
- Szentmiklóson a 1241 hrsz-ú terület a Fő utcán.
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Helyi kereskedelem fejlesztése:
- Piactér kialakítása a művelődi tér mögötti közterületen.

Természet-, környezetvédelem:
-

Horgásztó létrehozása a Festő utca mögött, a 526, 527 hrsz-ú területen
Tanösvény létrehozása: a Festő utca folytatásában a „Döglött-Rábcán” át a
szivattyúházig. A tervezett tanösvény a 017, 025, 039, 047 hrsz-ú területeken
önkormányzati utakon halad.

-

Az M1-es autópálya és a lakóterületek között a zajhatás csökkentésére zajvédő célból
erdőterületek kijelölése, különös tekintettel az Akácos utca, Hársfa utca környékére
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A

TOVÁBBI

TERVEZÉSI

6.1 A meghatározott területigényes elemek alapján, javaslat a
műszaki infrastruktúra fő elemeinek térbeli rendjére és a
terület-felhasználásra
irányuló
településszerkezeti
változtatásokra
Az érvényes szerkezeti terv elhatározásait az önkormányzat továbbra is fenntartja.
Szerkezeti tervet érintő változások:
Az érvényes szerkezeti terven a Vasút utca kikötését jelölte a terv a Fő utcára a 23, 24, 25
hrsz-ú telkeken keresztül. Az önkormányzat ezt nem tartja indokoltnak. Továbbra is a
meglévő nyomvonalon kívánják az utat kikötni a Fő utcára
A hulladékudvar 828, 829 hrsz-ú területen alakult ki, az érvényes terven 5001, 5002 hrsz-ra
jelölt hulladékudvar visszaminősül mezőgazdasági területté.

6.2 Az örökségi értékek és a védettség bemutatása, javaslatok az
örökség védelmére és az örökségi érték alapú, fenntartható
fejlesztésére
Az 1.12.6 fejezetben bemutatott örökségi értékeket a település továbbra is védeni kívánja.
Javasolt egy külön önkormányzati rendeletet hozni, mely a helyi védelmi előírásokat
tartalmazza.

7. A MEGVALÓSÍTÁS
KÖVETÉSE

ESZKÖZEI

7.1 A
koncepció
megvalósítását
intézményrendszer

ÉS AZOK
szolgáló

NYOMON

eszköz-

és

A község önkormányzata, pontosabban a polgármester felel a fejlesztések megvalósulásáért.
Az önkormányzat mindig támogatólag lép fel a település pozitív megítélését elősegítő
fejlesztések mellett. Az önkormányzat minden tőle telhetőt megtesz azért, hogy a település
tovább fejlődhessen, szépülhessen. Az állami fejlesztéseket csak nagyon nehezen lehet
befolyásolni, sürgetni, ezért ezek vagy elmaradnak, vagy csak hosszú évek, évtizedek múltán
valósulnak meg, ami komoly gondokat, ellentmondásokat okoz. Megoldást jelenthetne
például az állami úthálózat települések belterületén áthaladó útszakaszainak önkormányzati
kezelésébe, karbantartásába adása. Ezzel a településen egységes utcahálózat jönne létre.
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7.2 Javaslat a koncepció és a változások nyomon követésére, a
felülvizsgálat rendjére
A koncepcióról és a rendezési terv felülvizsgálatról az önkormányzat folyamatosan
tájékoztassa a lakosságot és a helyi civil szervezeteket, egyházakat, hogy az ő érdekeik is
tudjanak érvényesülni
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