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Mosonudvar község településfejlesztési koncepciójához,  
 

Mosonudvar Község Önkormányzatának Képviselı Testülete a község Településfejlesztési koncepciójának, illetve 
Településrendezési terveinek elkészítését határozta el. Mosonudvar Község Önkormányzat Képviselı-testülete 
111/2013.(X.30.) Kt. határozatával a 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 28.§ (3) bekezdése és a 29. § alapján 
elfogadta a partnerségi egyeztetés szabályait.  
 
A község 2011–ig Mosonmagyaróvár város részeként mőködött, ezért eddig önálló fejlesztési koncepcióval és 
településrendezési tervvel sem rendelkezett. Napjainkra az önálló település életében szükségessé vált mind a 
település jövıjének, mind a jövıképen alapuló településrendezési terveknek átgondolása, elkészítése.  
 
A településrendezési tervet megelızıen el kell készíteni az azt megalapozó településfejlesztési koncepciót és 
tervezési programot. A településfejlesztési koncepció alapvetı célja, hogy iránymutatást adjon a különbözı 
fejlesztési érdekek, szándékok, intézkedések egymást erısítı összehangolásához, illetve segítse az elıre még nem 
látható településfejlesztési hatásokhoz, tényezıkhöz való alkalmazkodást. 
A településfejlesztési koncepció hosszú távra rendszerbe foglalja az önkormányzat településfejlesztési szándékait, 
ennek keretében a területi adottságok és összefüggések figyelembevételével meghatározza a település jövıképét, 
javaslatot tesz a helyi környezet, társadalom, gazdaság és az infrastruktúra átfogó fejlesztésére, a mőszaki, az 
intézményi, valamint a táji, természeti és ökológiai adottságok fenntartható hasznosítására. A településfejlesztési 
koncepcióban foglaltakat a települési önkormányzat döntéseiben érvényesíti. 
A településfejlesztési koncepció felvázolja a település jövıképét, a fejlesztések célrendszerét, az ezekhez 
kapcsolódó legfontosabb feladatokat, valamint a közvetlen térségi, a hazai és a nemzetközi környezethez 
szükséges alkalmazkodás lehetıségeit; ez a településfejlesztési tervezés alapvetı dokumentuma. 
A település sikerességének záloga, hogy a település lakói, vállalkozói, befektetıi számára az önkormányzat 
meghatározza mőködésének filozófiáját, jövıképét az érvényesítendı értékeket felvázolja és mindezeket 
következetesen, kiszámítható módon közvetítse.  
A községnek mérlegelni kell azokat az erısségeket, amelyek a település és környezete földrajzi, gazdasági 
helyzetébıl adódnak, illetve meg kell vizsgálni a gyenge pontokat is, amelyek a megváltozó körülmények miatt 
adódnak. A most készülı településfejlesztési koncepció célja a fenti kérdések megválaszolása, a fejlesztési célok 
és a hozzá rendelt feladatok meghatározása. 
 

A településrendezési terv, fejlesztési koncepció készítésének motiváló tényezıi: 
� új lakóterületek kialakítása iránti igény 
� új gazdasági területek kijelölése iránti igény 
� a község intézményfejlesztési elképzelései és annak következményei. 
� szabadidıs létesítmények elhelyezésére alkalmas területek vizsgálata, kijelölése 
� a saját tulajdonnal kapcsolatos egyedi lakossági igények, szándékok megjelenése. 

 
A településfejlesztési koncepciót érintı változtatások: 
 

1  Lakóterületek fejlesztése 
 

A község jelenleg nem rendelkezik beépítetlen lakóterületekkel. A településen folyamatosan igény jelentkezik 
a helyi fiatalok és a Mosonmagyaróvárról kiköltözni szándékozók részérıl. A település szeretne lakóterület 
kínálattal rendelkezni, ezért a terv, a mai beépített lakóutcák folyatásában, azoktól északra lakóterület 
fejlesztési területeket jelöl ki. A tervezett lakóterületeket Mosonmagyaróvár felıl, illetve a meglévı gazdasági 

területek felıl védelmi célú erdısávval veszi körül. Lakóterület fejlesztési területeket jelöltünk a Verseny 
utcától nyugatra fekvı, jelenleg mezıgazdasági területen is. 
A község távlati célja, hogy a lakó és intézményi területek a 86-os számú úttól északra, a gazdasági célú 
területek az úttól délre helyezkedjenek el, hogy minél kevesebb területhasználati konfliktus keletkezzen. 
 

2 Gazdasági területek fejlesztése 
 

A gazdasági célú területek fejlesztésére a ma mőködı gazdasági telephelyektıl (MOTECH, Lajtamag) délre 
jelöltünk ki területeket. Ez a terület jól megközelíthetı, infrastruktúrával ellátott, kellıen messze esik a 
lakóterületektıl. Ez a terület elég nagy ahhoz, hogy hosszú távon kielégítse a községben letelepedni 
szándékozó vállalkozások igényeit. 
 
3 Intézményi területek fejlesztése 
 
A községi intézmények közül Mosonudvaron jelenleg csak a Polgármestei Hivatal és a könyvtár mőködik. A 
település szeretné bıvíteni a községen elérhetı szolgáltatások körét ezért további intézmények elhelyezésére 
kíván területet biztosítani a település központjában, ahol az új Polgármesteri Hivatal, orvosi rendelı, óvoda, 
posta kaphatna helyet. Ezen kívül a község helyet kíván biztosítani a majdani templom, illetve a községi 
temetı létesítéséhez is. A templom helye a központban kerül kijelölésre, a temetı pedig a mai beépített 
területektıl északra kapna helyet. 
 
4 Szabadidıs létesítmények fejlesztése 

 
A község közigazgatási területének északi oldalán található bányató utóhasznosításaként szeretne a község 
strandot, szabadidı eltöltésére alkalmas területet kialakítani a vízfelület mellett. 
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