5. 2007-2013 SORÁN FEJLESZTENI KÍVÁNT AKCIÓTERÜLETEK KIJELÖLÉSE
A „3. A városrészek területi megközelítésű elemzése” című fejezetben kijelölésre kerültek
azok a városrészek, melyek fejlesztése prioritást élvez, mert ezek az egész város számára
„kitörési pontokat” jelentenek. A város középtávon megvalósítandó városfejlesztési
akcióterületei természetszerűleg ezekben a városrészekben lettek kijelölve, az alábbiak
szerint:
1. jelű városrész: Óvár-Belváros
– „A” jelű akcióterület: Óvár területi védettségű Belvárosának rehabilitációja.
4. jelű városrész: Halászi úti lakóterület – Mosoni Duna
– „B” jelű akcióterület: Szabadidőközpont megvalósítása.
5. jelű városrész: Városközpont
– „C” jelű akcióterület: a lakótelep bővítése (illetve befejezése).
– „D” jelű akcióterület: Mosoni-Duna menti terület turisztikai célú hasznosítása.
6. jelű városrész: Mosoni Belváros
– „E” jelű akcióterület: a történelmi városközpont funkcióbővítő rehabilitációja.
9. jelű városrész: Ipartelepek
–„F” jelű akcióterület: lakásépítés, szervesen kapcsolódva a meglévő lakóterületekhez.
–„G” jelű akcióterület: az egykori laktanya területén vegyes – ipari-szolgáltatóvállalkozási és iroda jellegű – övezet kialakítása.
– „H” jelű akcióterület: kereskedelmi és gazdasági célú létesítmények megvalósítása.
Mint ahogyan az már bemutatásra került az egyes városrészek fejlesztésénél, úgy a város által
kijelölt 8 középtávon megvalósítandó akcióterület fejlesztésénél is felállítható egy prioritási
sorrend, amelyet a tervezett fejlesztések sürgőssége, az egész város szempontjából
értelmezhető hatása és – nem utolsósorban – az előkészítettség mértéke határoz meg.
Mindezen tényezők együttes mérlegelésének eredményeként a város 1. számú prioritása a
mosoni belváros történelmi központjának funkcióbővítő rehabilitációja („E” jelű
akcióterület).
A további akcióterületek prioritásában jelenleg az alábbi sorrend állítható fel:∗
-

„H” jelű akcióterület: kereskedelmi és gazdasági célú létesítmények megvalósítása. A
tervezett funkció megvalósításához igen kedvező a jelenlegi piaci helyzet. A tervi
előkészítettség jó, sőt az infrastruktúra kivitelezési munkálatai is megkezdődtek. A terület
tulajdonosai között együttműködési megállapodás van érvényben.

- „G” jelű akcióterület: az egykori laktanya területén vegyes-ipari-szolgáltató-vállalkozási
és iroda jellegű övezet kialakítása. A projekt elsősorban a helyi kis- és közepes

A jelenlegi prioritási sorrend természetesen csak indikatív jellegű, hiszen a külső tényezők változásai – pl. piaci
helyzet, állami szabályozás, lakossági igények, stb. – előtérbe állíthatnak, vagy éppen háttérbe szoríthatnak
bizonyos fejlesztéseket. Alapvetően befolyásolhatja a megvalósítás sorrendjét az is, hogy mely projektekhez talál
az önkormányzat partnereket, hiszen a fejlesztések alapjában véve a köz- és a magánszféra együttműködésével
valósulhatnak meg.
∗
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vállalkozások igényeinek kielégítését szolgálja. A terület önkormányzati tulajdonban van,
részletes tervek azonban még nem készültek.
- „B” jelű akcióterület: Mosoni-Duna menti terület turisztikai célú hasznosítása. A projekt
megvalósítása a város évek óta előnyben részesített elképzelése, olyan szabadidős
létesítmények megépítését célozza, amelyek a város lakosságának életminőségét
alapvetően javítják és hozzájárulnak Mosonmagyaróvár turisztikai vonzerejének
növeléséhez. A projekt tervi előkészítettsége jó, a megvalósításhoz szükséges ingatlanok
önkormányzati tulajdonban vannak.
- „F” jelű akcióterület: lakásépítés, szervesen kapcsolódva a meglévő lakóterületekhez. A
város egy alulhasznosított – valójában használaton kívüli – terület várostestbe való
illesztését, környezeti rendezését, valamint városközponti jellegű lakáskínálat biztosítását
szeretné elérni a fejlesztéssel. A terület lényegében önkormányzati tulajdonban van. A
megvalósítás a lakások iránti kereslettől függően indítható.
- „A” jelű akcióterület: Óvár területi védettségű Belvárosának rehabilitációja. A város
központjának legfontosabb idegenforgalmi területének folyamatos fejlesztése valójában
egy pillanatra sem adható fel, hiszen a terület állapota az egész város imázsa
szempontjából meghatározó. A közterek és épületek nagyobb mértékű, akciószerűen
megvalósuló felújítása időben mégis hátrább sorolható, mert az elmúlt években kiépültek
a forgalomcsillapított, díszburkolattal ellátott utcák és számos épület is felújításra került.
A turisztikai vonzerő növelése érdekében jelenleg a legsürgetőbb feladat a belvárosi
utcák-terek élettel telítése lenne, például a belvárosi kereskedelem újjáélesztése, illetve
„kitalálása” által.
- „C” jelű akcióterület: a lakótelep bővítése (illetve befejezése). A használaton kívüli üres
terület beépítésével a város a lakótelep szerves lezárását szeretné elérni olyan típusú
lakások kínálatával, amelyek a lakótelep nagyobb távlatban történő rehabilitációjának
mintájául szolgálnának. A megvalósítást nehezíti a régóta tisztázatlan tulajdoni helyzet.
- „D” jelű akcióterület: Mosoni-Duna menti terület turisztikai célú hasznosítása. A
fejlesztés tulajdonképpen a Lajta túlsó oldalán megvalósítandó szabadidőközpont („B”
jelű akcióterület) II. ütemének tekinthető. A fejlesztés programja jelenleg még nem
kiforrott, de az ingatlanok felvásárlását az Önkormányzat és a Movinnov Kft. már
megkezdte.
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„A” jelű akcióterület

Óvár területi védettségű Belvárosának
rehabilitációja. A közterek és épületek
nagyobb mértékű, akciószerűen megvalósuló
felújítása 80-as években történt meg, A.
elmúlt évek infrastruktúrális beruházásai
kapcsán állapota jelentősen romlott. A
turisztikai vonzerő növelése érdekében
jelenleg a legsürgetőbb feladat a belvárosi
utcák-terek élettel telítése lenne, például a
belvárosi kereskedelem újjáélesztése, illetve
„kitalálása” által. Megfontolandó lenne a Fő
utca, mely korábban nemzetközi útként
működött (Pozsony irányába) városi utcává
való visszaépítése.

„B” jelű akcióterület
A 4. jelű városrészben (Halászi úti lakóterület – Mosoni Duna) helyezkedik el. A fejlesztés
célja: szabadidőközpont megvalósítása.
A tervezett funkciók:
- szabadidőközpont (squash klub, bowlingpályák, fitness-klub, étterem, stb.), kb.
2500 m2,
- multifunkcionális
sportcsarnok
(sportolási
és
kulturális
igények
kielégítésére), kb. 4500 m2,
- üdülőszálló, kb. 4500 m2,
- Duna-parti
klubház,
szabadtéri
sportpályák, strand, pakolók.

A fejlesztés előkészítéseként már számos terv, tanulmány készült:
- tervpályázat sport-, és szabadidőközpont kialakítására (1998),
- városfejlesztési akcióterv a fejlesztés megvalósítására (2000, SCET Magyarország
Városfejlesztő Zrt.),
- építészeti tanulmányterv a sport és rendezvénycsarnokra (2003, Bodrossy Attila, Sándor
János),
- Engedélyezési és kiviteli terv a sport és rendezvénycsarnokra (2004, Bodrossy Attila,
Sándor János),
- Szabályozási terv, út- és közműépítés engedélyezési és kiviteli tervei, kertészeti tervek.
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A tervek alapján a közművek és a közterületek jelentős része megvalósult. A tervezett
funkciók megvalósítását azonban az Önkormányzat saját forrásból fedezni nem tudta, így
pályázati pénzek megszerzése irányában tett lépéseket, illetve PPP-modellben gondolkodott,
ez idáig sikertelenül. Az elképzelés megvalósítását a város ennek ellenére nem adta fel, a
fejlesztés továbbra is szerepel a stratégai célok között.
A megvalósítás pénzügyi kondícióit – a 2000-ben készített fejlesztési akcióterv előzetes
pénzügyi tervének aktualizálása alapján – az alábbiak szerint becsülhetjük:∗
„B” JELŰ AKCIÓTERÜLET
ELŐZETES PÉNZÜGYI TERV (EFT)
I. BEVÉTELEK AZ ÉPÍTÉSI LEHETŐSÉGEK
ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL (TELEKHÁNYAD)
A VÁLLALKOZÓI ALAPON MEGVALÓSÍTHATÓ LÉTESÍTMÉNY
SZÁ
NEVE
ÖSSZES NETTÓ
FAJLAGOS
ÖSSZES
-MA
ÉPÜLETTELEKHÁNYADA TELEKHÁNYAD
SZINTTERÜLETE
M2
1.1. Squash klub
900
25
22.500
1.2. Fitness klub
800
20
16.000
1.3. Étterem
700
30
21.000
2.1. Szálloda-étterem,
1.800
25
45.000
szolgáltatások
2.2. Szálloda/hotel
2.700
30
81.000
3.
Duna-parti étterem
500
25
12.500
4.
Szabadtéri sportterület
20.000
10
200.000
I. BEVÉTELEK ÖSSZESEN
398.000
II. KIADÁSOK
1.
Területszerzés összesen
2.
Bontás
3.
Közműépítés
4.
Közlekedés-építés
5
Kertépítés
6.
A tervezés és megvalósítás irányításának díja
II
KIADÁSOK ÖSSZESEN

0
0
50.000
140.000
75.000
24.000
289.000

III.

109.000

∗

EGYENLEG

(A közszféra általi megvalósításra feltételezett sportcsarnok nélkül)
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„C” jelű akcióterület
Az 5. jelű városrészben helyezkedik el (Városközpont). A fejlesztés célja: a lakótelep bővítése
(illetve befejezése).
A fejlesztés előkészítéseként vázlatos városfejlesztési akcióterv készült a területre (SCET
Magyarország Városfejlesztő Rt., 2000). Az akcióterv megvalósulását ez ideig akadályozta az
a két magántulajdonban lévő telek, amely az akcióterületen fekszik, tulajdoni helyzetük is
sokáig tisztázatlan volt. Az elképzelés megvalósítását a város ennek ellenére nem adta fel, a
lakótelep szerves befejezését, a használaton kívüli üres terület beépítését továbbra is fontos
célnak tekinti.
A fejlesztés tervezett programja:
- kb. 11.000 m2 lakás (110-140 lakás),
- kb. 4.000 m2 kiskereskedelem és szolgáltatás,
- pinceszinti teremgarázsban parkolók.

A megvalósítás pénzügyi kondícióit – a 2000-ben készített fejlesztési akcióterv előzetes
pénzügyi tervének aktualizálása alapján – az alábbiak szerint becsülhetjük:∗

∗

(A közszféra általi megvalósításra feltételezett sportcsarnok nélkül)
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„C” JELŰ AKCIÓTERÜLET
ELŐZETES PÉNZÜGYI TERV (EFT)
I. BEVÉTELEK AZ ÉPÍTÉSI LEHETŐSÉGEK
ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL (TELEKHÁNYAD)
A VÁLLALKOZÓI ALAPON MEGVALÓSÍTHATÓ LÉTESÍTMÉNY
FUNKCIÓJA
ÖSSZES NETTÓ
ÖSSZES
FAJLAGOS
ÉPÜLETTELEKHÁNYAD
TELEKHÁNYADA
SZINTTERÜLETE
M2
Üzletek
4.000
30
120.000
Lakások
11.200
25
280.000
Parkolók
20.000
I. BEVÉTELEK ÖSSZESEN
420.000
II. KIADÁSOK
1.
TERVEZÉS
1.1. Út-és közműépítés engedélyezési és kiviteli tervei
1.
TERVEZÉS ÖSSZESEN
2.
MEGVALÓSÍTÁS
2.1. Területszerzés összesen
2.2. Bontás
2.3. Közműépítés
2.4. Közlekedés-építés
2.5. Térburkolat, kertépítés
2.6. A tervezés és megvalósítás irányításának díja
2.
MEGVALÓSÍTÁS ÖSSZESEN
II
KIADÁSOK ÖSSZESEN

60.000
0
120.000
60.000
50.000
20.000
310.000
320.000

III.

100.000

EGYENLEG

10.000
10.000
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„D” jelű akcióterület
Az 5. jelű városrészben helyezkedik el (Városközpont). A fejlesztés célja: a terület turisztikai
célú hasznosítása.
A fejlesztési terület funkcionálisan kapcsolódik a Lajta túloldalán fekvő „A” jelű
akcióterülethez, ahol az Önkormányzat szabadidőközpont megvalósítását tervezi. A jelenlegi
elképzelések szerint az akcióterületen szálloda, apartmanház és más turisztikai létesítmények
kaphatnának helyet.
A fejlesztés konkrét programja még kialakulatlan, előkészítő tervek, tanulmányok még nem
készültek. A terület felvásárlását az Önkormányzat és a MOVINNOV Kft. már megkezdte.
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„E” jelű akcióterület
Az 6. jelű városrészben helyezkedik el (Moson). A fejlesztés célja: a történeti városközpont
(Moson) funkcióbővítő rehabilitációja, a kapcsolódó lakóterületek rehabilitációja a területi
tartalékok kihasználásával, a szociális problémák kezelése.

A fejlesztés tervi szinten igen jól előkészített, sőt egyes területeken a megvalósítás már
folyamatban is van. A rehabilitációs munkát a 2000-ben készült városfejlesztési akcióterv
alapozta meg (SCET Magyarország Városfejlesztő Rt.). Ez az akcióterv kizárólag a szorosabb
értelemben vett mosoni városközpontra vonatkozott. Az akcióterv alapján a MOVINNOV
Kft. az önkormányzat számára ingatlanokat vásárolt meg és az építési tevékenységet is
megkezdte.
2004-ben elkészült a „Mosoni Belváros városfejlesztési akcióterve”, amely a korábban
készített anyag aktualizálását és jelentős mértékű kibővítését jelentette (csaknem a teljes
mosoni városrészre). Ezen a nagykiterjedésű területen belül az akcióterv úgynevezett
„célterületeket” jelölt ki, ahol jelentősebb beavatkozásra van szükség, ezért ott a fejlesztést
irányít szervezet (MOVINNOV Kft.) aktív közreműködése nélkülözhetetlen. Az
akcióterületen belül az alábbi célterületek kijelölésére került sor:
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-

mosoni központ rehabilitációja,
Radnóti Miklós utca környékének rendezése,
Óvoda köz környékének rendezése,
Enge János utca továbbépítése,
Vágóhíd utca környékének beépítése.

Az akcióterv két változatban került kidolgozásra
- amennyiben a Máriakálnokon tervezett fürdőfejlesztés megvalósul,
- amennyiben a Máriakálnokon tervezett fürdőfejlesztés nem valósul meg.
A két változatra készített előzetes pénzügyi terv a fejlesztési akció mérlegét az alábbiak
szerint becsülte:
MOSONMAGYARÓVÁR - MOSONI BELVÁROS REHABILITÁCIÓJA
VÁROSFEJLESZTÉSI AKCIÓ GLOBÁLIS PÉNZÜGYI MÉRLEGE∗
"A" VÁLTOZAT - MÁRIAFÜRDŐ MEGVALÓSUL

1. jelű
célterület

2. jelű
3. jelű
4. jelű
5. jelű
célterület célterület célterület célterület

Célterületeken
kívül

AKCIÓTERÜLET
ÖSSZESEN

KIADÁSOK
(eFt)
területszerzés I
területszerzés
II

6 000

85 800

39 400

7 500

25 900

295 400

354 800

218 800

127 200

52 300

épületbontás

23 200

31 200

19 500

6 200

1 500

lakáspótlás
közlekedés és
közterületfejlesztés

40 000

74 200

238 800
1 048 500

4 600

46 000

86 200
86 000

426 051

143 763

37 468

101 495

163 968

567 236

1 439 981

közműépítés

396 783

88 582

34 769

61 470

139 648

51 970

773 222

magasépítés
fejlesztés
irányítása (3,5
+ 3,5 %)

175 500
70 085

36 930

20 158

19 298

21 816

24 430

192 717

ÖSSZESEN
BEVÉTELEK
(eFt)
Ingatlanértékesítés

1 433 019

741 075

416 095

323 163

405 132

722 436

4 040 920

639 500

351 000

180 000

247 500

240 000

Önkormányzati részvétel

793 519

390 075

236 095

75 663

165 132

∗

175 500

1 658 000
722 436

2 382 920

(2004-es árszinten, pályázati támogatás nélkül)
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MOSONMAGYARÓVÁR - MOSONI BELVÁROS REHABILITÁCIÓJA
VÁROSFEJLESZTÉSI AKCIÓ GLOBÁLIS PÉNZÜGYI MÉRLEGE∗
"B" VÁLTOZAT - MÁRIAFÜRDŐ NEM VALÓSUL MEG

1. jelű
célterület

2. jelű
3. jelű
4. jelű
5. jelű
célterület célterület célterület célterület

Célterületeken
kívül

AKCIÓTERÜLET
ÖSSZESEN

KIADÁSOK
(eFt)
területszerzés I
területszerzés
II

6 000

85 800

39 400

7 500

25 900

295 400

354 800

218 800

127 200

52 300

épületbontás

23 200

31 200

19 500

6 200

1 500

lakáspótlás
közlekedés és
közterületfejlesztés

40 000

74 300

238 900
1 048 500

4 600

46 000

86 200
86 000

426 051

143 763

37 468

101 495

163 968

511 796

1 384 541

közműépítés

396 783

88 582

34 769

61 470

139 648

51 970

773 222

magasépítés
fejlesztés
irányítása (3,5
+ 3,5 %)

175 500
65 861

35 702

19 528

18 510

20 136

22 493

182 230

ÖSSZESEN
BEVÉTELEK
(eFt)
Ingatlanértékesítés

1 428 795

739 847

415 465

322 375

403 452

665 159

3 975 093

518 800

315 900

162 000

225 000

192 000

Önkormányzati részvétel

909 995

423 947

253 465

97 375

211 452

∗

175 500

1 413 700
665 159

2 561 393

(2004-es árszinten, pályázati támogatás nélkül)
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„F” jelű akcióterület
A 9. jelű városrészben (Ipartelepek) helyezkedik el. A fejlesztés célja: lakásépítés, szervesen
kapcsolódva a meglévő lakóterületekhez.
A fejlesztés előkészítéseként vázlatos városfejlesztési
akcióterv készült a területre (SCET Magyarország
Városfejlesztő Rt., 2000). Az akcióterv a rendezési
tervvel összhangban szabadonálló, villaszerű 3-4
szintes, többlakásos lakóházak megépítésével számolt.
A beépítés 3 telektömbön valósulna meg, összesen kb.
12.000 m2 nettó épület-szintterület építhető. Az
előzetes pénzügyi terv szerint a városfejlesztési akció
a nullszaldó közelében valósítható meg az
Önkormányzat szempontjából. A város érdeke a
fejlesztésben a közlekedési és közmű infrastruktúra
kiépülése, a lakáskínálat bővítése a városközponthoz
közel fekvő területen, valamint egy alulhasznosított
(használaton kívüli) terület környezetbe illő rendezése.
A megvalósítás pénzügyi kondícióit – a 2000-ben készített fejlesztési akcióterv előzetes
pénzügyi tervének aktualizálása alapján – az alábbiak szerint becsülhetjük:
„F” JELŰ AKCIÓTERÜLET
ELŐZETES PÉNZÜGYI TERV (EFT)
I. BEVÉTELEK AZ ÉPÍTÉSI LEHETŐSÉGEK
ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL (TELEKHÁNYAD)
A VÁLLALKOZÓI ALAPON MEGVALÓSÍTHATÓ LÉTESÍTMÉNY
FUNKCIÓJA
ÖSSZES NETTÓ
FAJLAGOS
ÖSSZES
ÉPÜLETTELEKHÁNYADA
TELEKHÁNYAD
SZINTTERÜLETE
M2
Lakások
120.000
20
240.000
I. BEVÉTELEK ÖSSZESEN
240.000
II. KIADÁSOK
1.
TERVEZÉS
1.1. Út-és közműépítés engedélyezési és kiviteli tervei
1.
TERVEZÉS ÖSSZESEN
2.
MEGVALÓSÍTÁS
2.1. Területszerzés összesen
2.2. Közműépítés
2.3. Közlekedés-építés
2.4. A tervezés és megvalósítás irányításának díja
2.
MEGVALÓSÍTÁS ÖSSZESEN
II
KIADÁSOK ÖSSZESEN
III.

EGYENLEG

10.000
10.000
0
90.000
100.000
15.000
220.000
215.000
25.000
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„G” jelű akcióterület
A 9. jelű városrészben (Ipartelepek) helyezkedik el. A fejlesztés célja: az egykori laktanya
területén vegyes – ipari-szolgáltató-vállalkozási és iroda jellegű – övezet kialakítása,
elsősorban a helyi kis-, és közepes vállalkozások telephely, raktár és iroda igényeinek
kielégítésére.
A fejlesztés előkészítéseként vázlatos városfejlesztési
akcióterv készült a területre (SCET Magyarország
Városfejlesztő Rt., 2000). Az akcióterv mintegy 4200 m2
iroda és 8400 m2 üzemi épület létesítésével számolt a
területen.

A megvalósítás pénzügyi kondícióit – a 2000-ben készített fejlesztési akcióterv előzetes
pénzügyi tervének aktualizálása alapján – az alábbiak szerint becsülhetjük:
„G” JELŰ AKCIÓTERÜLET
ELŐZETES PÉNZÜGYI TERV (EFT)
I. BEVÉTELEK AZ ÉPÍTÉSI LEHETŐSÉGEK
ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL (TELEKHÁNYAD)
A VÁLLALKOZÓI ALAPON MEGVALÓSÍTHATÓ LÉTESÍTMÉNY
FUNKCIÓJA
ÖSSZES NETTÓ
FAJLAGOS
ÖSSZES
ÉPÜLETTELEKHÁNYADA
TELEKHÁNYAD
SZINTTERÜLETE
M2
Üzemek, irodák
12.600
12,5
157.500
I. BEVÉTELEK ÖSSZESEN
157.500
II. KIADÁSOK
1.
TERVEZÉS
1.1. Szabályozási terv módosítása
3.000
1.2. Út-és közműépítés engedélyezési és kiviteli tervei
6.000
1.
TERVEZÉS ÖSSZESEN
9.000
2.
MEGVALÓSÍTÁS
2.1. Területszerzés összesen
0
2.2. Bontás
0
2.3. Közműépítés
55.000
2.4. Közlekedés-építés
50.000
2.5. A tervezés és megvalósítás irányításának díja
10.000
115.000
2.
MEGVALÓSÍTÁS ÖSSZESEN
II
KIADÁSOK ÖSSZESEN
124.000
III.
33.500
EGYENLEG
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„H” jelű akcióterület
A 9. jelű városrészben (Ipartelepek) helyezkedik el. A fejlesztés célja: kereskedelmi és
gazdasági célú létesítmények megvalósítása, elsősorban kis-, és közepes vállalkozások
számára.

A jelenleg nagyrészt barnamezős, részben mezőgazdasági művelés alatt álló terület tervezett
funkcióra való hasznosítására rendelkezésre áll a rendezési terv, illetve elkészültek a
közműhálózatok, valamint az útépítés tervei. A terület tervezett felhasználása:
- az 1-es út menti sávban kereskedelmi létesítmények,
- a terület déli részén gazdasági tevékenységeket befogadó ipari park.
Az önkormányzat és a MOVINNOV együttesen a területnek mintegy ¾ részét birtokolja.
Elképzelhető stratégia lehet a maradék 23% felvásárlása annak érdekében, hogy a fejlesztés
összehangoltan, az önkormányzati szándékoknak megfelelően történjen. Másik lehetséges út a
tulajdonosok együttműködése konzorciális alapon, ebben az esetben a fejlesztés eredményeit
– természetesen a terheit is – arányosan viselik. Jelenleg ez a megoldás körvonalazódik, a
tulajdonosok együttműködési megállapodást írtak alá a tervezett funkció megvalósítására.
Saját forrásból megkezdődött az infrastruktúra hálózat kiépítése – szeptemberben a
viziközművek építésével – jelenleg a gázhálózat építése van folyamatban. Az útépítésekre
vonatkozóan az Önkormányzat a NYDOP-2007.1.3.1. számú – „A befektetési környezet
fejlesztése” című pályázatot nyújtott be. A megvalósítás pénzügyi kondícióit a pályázat
részletesen tartalmazza.
A tulajdonosok a 32 ha-ból már egy ha-t értékesítettek.
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5.1. Az akcióterületek fejlesztésének antiszegregációs vonatkozásai∗
A város figyelmet fordít arra, hogy a funkcióbővítő városrehabilitáció során a területről
önkormányzati tulajdonú lakásból új önkormányzati bérlakás felajánlásával elköltöztetett
alacsony státuszú háztartások ne koncentrálódjanak a város vagy városkörnyék
településein, ne hozzanak létre ott szegregátumokat. Ilyen szempontból különös figyelmet
érdemelnek azok a városrészek, ahol már most is él alacsony státuszú népesség, ha nem is
nagy számban (pl. külterületek, ipari park területe, ipartelepek). Esetleges szegregátumok
kialakulásának elkerülése érdekében a város különböző pontjain ajánl fel a kiköltöző
bérlőknek cserelakást, ügyel arra, hogy a felajánlott lakások ne egy területen legyenek
megtalálhatók. Az átköltöző háztartások segítésével, helyzetük és új lakókörnyezetük
monitorozásával külön foglalkoznak a családsegítő munkatársai. Ebbe a munkába
bevonják az érintett civil szervezeteket (helyi lakosság szervezetei, nagycsaládos
egyesületek, roma érdekvédő civil szervezetek, szociális szolgáltatásokat, mentálhigiénés
segítséget nyújtó szervezetek, Mosonmagyaróvári Lakástulajdonosok és Bérlők Egyesülete
(LABE), egyéb a részvétel iránt nyitott szervezetek) és a helyi Cigány Kisebbségi
Önkormányzatot. A monitoring az IVS monitoringjával összehangoltan évente történik meg,
a kérdés szerepel a Városfejlesztési Monitoring Bizottság évi üléseinek napirendjén.
A Mosoni belváros történelmi központjának funkcióbővítő rehabilitációját, mint első számú
prioritást a Halászi úti lakóterület valamint az Ipartelepek városrész fejlesztése követi. Ennek
főbb elemei: szabadidőközpont létrehozása a Mosoni-Duna menti területen („B” jelű
akcióterület), az Ipartelepeken pedig kereskedelmi és gazdasági célú létesítmények
megvalósítása („H” jelű akcióterület); vegyes (ipari, szolgáltató, vállalkozási, irodai
funkciójú) övezet kialakítása az egykori laktanya területén, elsősorban a helyi kis- és közepes
vállalkozások kiszolgálására („G” jelű akcióterület) valamint a meglevő lakóterületekhez
kapcsolódó lakásépítés („F” jelű akcióterület).
Az alacsony státuszú lakosságot koncentráló városrészekre ezeknek a fejlesztéseknek
közvetlen hatása nem várható (jórészt új építésről illetve funkcióváltásról van szó). Közvetett
hatások közül azonban többféle is várható. A kereskedelmi, gazdasági funkció erősítése,
fejlesztése feltehetően kedvező hatással lesz a helyi gazdaságra, ami az alacsony státuszú
népesség számára is munkaalkalmakat teremthet.
Az Iparterületeken várható lakásépítés várható beépítési paraméterei alapján (villaszerű 3-4
szintes, többlakásos lakóházak) közép-felsőközéposztályi háztartások területre vonzását
célozza. Elképzelhető, hogy az új lakóterületen a leromlott területekről elköltöző
középosztályi háztartások is megjelennek (ami ez esetben a társadalmi leromlás folyamatát
gyorsítja a kibocsátó területen), ám a jelenlegi prioritások között az e téren leginkább érintett
Mosoni belváros rehabilitációja előrébb szerepel, tehát az új lakásépítés idején a Mosoni
városrész várhatóan már nem a jelenlegi társadalomszerkezetét mutatja. Szintén a közvetett –
pozitív – hatások közé sorolható, hogy a megvalósítani tervezett szabadidőközpont, illetve az
ennek részeként tervezett közösségi létesítmények, különös tekintettel a kulturális funkciókat
is ellátó multifunkcionális sportcsarnokra a közösségi élet új fórumaivá, a különféle –
státuszukban is eltérő – társadalmi csoportok találkozási pontjává válhatnak, ami javíthatja a
csoportok közötti kommunikációt, ezáltal a helyi társadalom integrációját.

∗

Részletesen lásd a 7. Antiszegregációs terv című pontot.
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A fejlesztés III. ütemében valósul meg „Óvár belvárosának” megújulása, valamint a
„Városközpont” területrész megújítása. Előbbi („A” jelű akcióterület) az épületek felújítását,
a közterületek megújítását, élettel telítését, a belvárosi kereskedelem újjáélesztését, ezek révén
a terület turisztikai vonzerejének növelését célozza. Ennek hatására a városrész vonzereje
várhatóan növekedni fog, az alapvetően konszolidált, de elöregedő és helyenként alacsony
státuszú népességet is magában foglaló társadalomszerkezet változása, a társadalmi státusz
növekedése várható. Ez esetben is kulcskérdés, hogy a területről elköltöző alacsony státuszú
lakosság ne koncentrálódjon a város vagy városkörnyék valamely más területén, ne
hozzon létre alacsony státuszú szegregátumokat. Ennek a veszélye e városrész esetében
kisebb, mint a Mosoni belváros esetében, mivel Óvár belvárosában e társadalmi
csoportok sokkal kisebb létszámban találhatók meg. Ennek eszköze az önkormányzati
bérlők körültekintő elhelyezése, illetve a városban zajló szegregációs folyamatok folyamatos
monitorozása. A „Városközpont” területrész esetében a megújítás két fő eleme a lakótelep
bővítése („C” jelű akcióterület) és a Mosoni-Duna menti terület turisztikai célú hasznosítása
(„D” jelű akcióterület). Előbbi használaton kívüli területek beépítését célozza a lakótelep
lezárásaként. A lakótelepen a város lakosságának harmada él, a város egészének
viszonylatában konszolidált társadalmi helyzetű csoportok. Népességszáma ugyanakkor 2001
és 2006 között csökkent, amelynek egyik oka az, hogy a magasabb státuszúak más
belterületekre, vagy új építésű lakótelepekre költöznek. A lakótelep szerves befejezése
várhatóan hozzájárul ahhoz hogy a lakótelep társadalmi státusza ne csökkenjen, illetve – a
program szándéka szerint is – mintául szolgálhat a lakótelep nagyobb távlatban történő
rehabilitációjához. A Mosoni-Duna menti terület turisztikai célú hasznosítása program
hatása hasonló a Mosoni-Duna menti területen megvalósuló szabadidő-központhoz
(munkaalkalmak, a közösségi élet új terei), a város szándéka szerint is az utóbbi második
ütemének tekinthető.
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6. A STRATÉGIA MEGVALÓSÍTHATÓSÁGA
6.1. Ingatlangazdálkodási terv
„A” jelű akcióterület

Az akcióterületen található önkormányzati
tulajdonú ingatlanok részben közterületek,
részben olyan közcélú hasznosítású, illetve
lakóépületek, amelyek értékesítését az
önkormányzat nem tervezi. Ugyancsak nem
szükséges
ingatlanok
vásárlása
az
akcióterületen.

„B” jelű akcióterület
A szabadidőközpont, a sportcsarnok,
valamint a szálloda és a vízparti
létesítmények (strand) elhelyezésére szolgáló
területek az Önkormányzat tulajdonában
vannak. Közvetlenül a vízparton húzódik
ezen felül egy önkormányzati tulajdonú sáv,
amely lehetővé teszi a parti sétány
kialakítását.
A
fentiek
figyelembevételével
az
akcióterületen
ingatlanvásárlással
az
Önkormányzatnak nem kell számolnia.
Ugyanakkor
az
építési
lehetőségek
értékesítéséből – szálloda, szabadidőközpont,
éttermek, stb. – kb. 400 millió Ft bevétel
prognosztizálható. Ez a bevétel ellensúlyozza
a területelőkészítés költségeit, és jelentősen
hozzájárulhat a sportcsarnok közszféra által
történő megvalósításához.
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„C” jelű akcióterület
A
fejlesztési
terület
nagy
része
önkormányzati tulajdonban van. A területbe
beékelődő két magántulajdonú ingatlan
megvásárlása azonban szükséges az egységes
építészeti
koncepció
megvalósítása
érdekében,
- 1696/1 hrsz-ú ingatlan, területe
- 1696/2 hrsz-ú ingatlan, területe

3.677 m2
3.554 m2

Összesen: 7.231 m2
Az ingatlanok megszerzésének költségét
nehéz becsülni, mivel a tulajdonosok jelenleg
irreálisan magas árat kérnek.
Ugyanakkor
az
építési
lehetőségek
értékesítéséből – lakások, üzletek, garázsok –
kb.
420
millió
Ft-os
bevétel
prognosztizálható.
Ez
a
bevétel
kiegyensúlyozhatja a területszerzés és a
területelőkészítés költségeit.

„D” jelű akcióterület
A terület felvásárlását az Önkormányzat és a
MOVINNOV Kft. megkezdte. A teljes
terület megszerzése érdekében még az alábbi
ingatlanok megszerzése szükséges:
- 1739/4 hrsz-ú ingatlan, területe
546 m2
- 1738/4 hrsz-ú ingatlan, területe 11.544 m2
- 1738/1 hrsz-ú ingatlan, területe 2.155 m2
- 1786 hrsz-ú ingatlan, területe
3.007 m2
Összesen:

≈ 17.252 m2

Movinnov tulajdon:
- 1782/7 hrsz-ú ingatlan, területe
- 1783/2 hrsz-ú ingatlan, területe
- 1783/3 hrsz-ú ingatlan, területe
- 1783/4 hrsz-ú ingatlan, területe

5.802 m2
4.986 m2
5.609 m2
6.595 m2

Az önkormányzat fejlesztési elképzeléseiből
következően
az
építési
lehetőségek
értékesítéséből – szálloda, apartmanház,
egyéb turisztikai létesítmények – jelentős
bevételek keletkezhetnek a városfejlesztési
akció során.
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„E” jelű akcióterület
Az akcióterületen a MOVINNOV Kft. 2000 óta tudatos ingatlanvásárlásokat folytat a
tervezett fejlesztések megvalósításának előkészítéseként. Az akcióterületen belül még az
alábbi ingatlanok megszerzésére van szükség:

•

1. jelű célterületen (Mosoni központ)
– megvásárolandó telekterület nagysága: 11.100 m2
– megvásárolandó (bontásra kerülő) épület: 3.100 m2
– ingatlan becsült ára: 10.000,- Ft/m2
– épület becsült ára: 65.000,- Ft/ m2
– becsült érték: 111.000 + 201.500 = 312.500 eFt

•

2. jelű célterületen (Radnóti Miklós utca környéke)
– megvásárolandó telekterület nagysága: 27.700 m2
– megvásárolandó (bontásra kerülő) épület: 4.200 m2
– ingatlan becsült ára: 8.000,- Ft/m2
– épület becsült ára: 55.000,- Ft/ m2
– becsült érték: 221.600 + 231.000 = 452.600 eFt

•

3. jelű célterületen
– megvásárolandó terület nagysága: 11.300 m2
– megvásárolandó (bontásra kerülő) épület: 2.600 m2
– ingatlan becsült ára: 8.000,- Ft/m2
– épület becsült ára: 65.000,- Ft/ m2
– becsült érték: 90.400 + 169.000 = 259.400 eFt
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•

4. jelű célterületen (Óvoda köz környéke)
– megvásárolandó terület nagysága: 9.500 m2
– megvásárolandó (bontásra kerülő) épület: 800 m2
– ingatlan becsült ára: 8.000,- Ft/m2
– épület becsült ára: 70.000,- Ft/ m2
– becsült érték: 76.000 + 56.000 = 132.000 eFt

•

5. jelű célterületen (Enge János utca továbbépítése)
– megvásárolandó terület nagysága: 8.300 m2
– megvásárolandó (bontásra kerülő) épület: 200 m2
– ingatlan becsült ára: 7.000,- Ft/m2
– épület becsült ára: 85.000,- Ft/ m2
– becsült érték: 58.100 + 17.000 = 75.100 eFt

•

A célterületeken kívül
– megvásárolandó terület nagysága: 4.900 m2
– megvásárolandó (bontásra kerülő) épület: 600 m2
– ingatlan becsült ára: 7.000,- Ft/m2
– épület becsült ára: 65.000,- Ft/ m2
– becsült érték: 34.300 + 39.000 = 73.300 eFt

Összességében az akcióterületen belül mintegy 1.304.900 eFt értékű ingatlan megvásárlására
van szükség. A megvásárolt ingatlanok egy része (kisebbik része) a rendezési terv szerinti
közterületek kialakítását szolgálja, más része (nagyobbik része) az infrastruktúra kiépítését
követően építési vállalkozók számára értékesíthető. Ily módon az ingatlanvásárlásra
fordítandó költségek a városfejlesztési akció során megtérülnek, mint ahogyan azt a 2005-ben
készült városfejlesztési akcióterv bemutatja.
„F” jelű akcióterülete
Az
akcióterület
az
önkormányzat
tulajdonában van, ingatlanvásárlásra itt nincs
szükség. Ugyanakkor az építési lehetőségek
értékesítéséből – lakások céljára – mintegy
240 millió Ft-os bevétel becsülhető.
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„G” jelű akcióterülete
Az
akcióterület
az
önkormányzat
tulajdonában van, ingatlanvásárlásra itt nincs
szükség. Ugyanakkor az építési lehetőségek
értékesítéséből – üzemi létesítmények, irodák
céljára – mintegy 150-160 millió Ft-os
bevétel prognosztizálható.

„H” jelű akcióterülete
Az akcióterület jelenleg vegyes tulajdonban
van, a tulajdoni megoszlás az alábbi:
- önkormányzat
45%
- MOVINNOV Kft. 32%
- Magántulajdon
23%.
Az önkormányzat és a MOVINNOV
együttesen a területnek mintegy ¾ részét
birtokolja. Elképzelhető stratégia lehet a
maradék 23% felvásárlása annak érdekében,
hogy a fejlesztés összehangoltan, az
önkormányzati szándékoknak megfelelően
történjen. Másik lehetséges út a tulajdonosok
együttműködése konzorciális alapon, ebben
az esetben a fejlesztés eredményeit –
természetesen a terheit is – arányosan viselik.
Jelenleg ez a megoldás körvonalazódik, a
tulajdonosok a terület hasznosítására
együttműködési megállapodást írtak alá.
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6.2. Az önkormányzatok városrehabilitációs célok elérését szolgáló nem fejlesztési
jellegű tevékenységeinek ismertetése
6.2.1. Tervalku – településrendezési szerződés
Beruházók igénye miatti településrendezési terv módosítás esetében – az épített környezet
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. Törvény 30/A. §. alapján – az
önkormányzat településrendezési szerződést is köt a tervezői szerződés mellé. Ebben rögzítik
az egyes felek kötelezettségeit és feladatvállalásait.
Az elmúlt évben az alábbi három szerződés született:
1. Markovszky Zrt – Interspar áruház építése a Régi Vámház téren:
A szerződésben vállalta a beruházás miatt kialakítandó összes csomópont kialakítását,
közlekedési lámpák kiépítését, hivatalosan anyagilag támogatta a szomszédos múzeum
belső udvarának lefedését, területet adott át az önkormányzatnak, stb.
2. Adaste 2003 Kft – Pozsonyi út menti lakópark:
Az összes közterületet valamennyi közművel, közvilágítással kiépítve, burkolt
közlekedőfelületekkel adja át az önkormányzatnak.
Területet adtak díjmentesen a tömb mellett futó kerékpárút kiépítéséhez.
3. Park Center Kft – Akadémia-dűlő III. ütem:
Az összes közterületet valamennyi közművel, közvilágítással kiépítve, burkolt
közlekedőfelületekkel adja át önkormányzati kezelésbe.
Területet biztosít kedvezményesen önkormányzati intézmények (óvoda, iskola)
telepítéséhez.
6.2.2. Városi marketing stratégia
A város és környéke idegenforgalmának fejlesztésére és támogatására létrejött a
Mosonmagyaróvár Idegenforgalmáért Közalapítvány.
A közalapítvány célja
•
•
•
•
•

a városi turisztikai iroda működtetésének elősegítése
a városi idegenforgalmi kiadványok, térképek szórólapok készíttetése
a város és környéke idegenforgalmi fejlesztési koncepcióinak, terveinek elkészíttetése
a térségben működő turisztikai egyesületek munkájának koordinálása, összefogása
a város idegenforgalmi fejlesztéseinek összehangolása, a regionális és országos
hálózathoz kapcsolása

Mosonmagyaróvár város Idegenforgalmáért Közalapítvány működteti a településen a
Tourinform Irodát.
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6.3. Partnerség
Koordináció a különböző szakpolitikai területek között
A különböző szakpolitikai területek koordinált együttműködésének biztosítása céljából – az
Integrált Városfejlesztési Stratégia kidolgozásában – a Város „Irányító Bizottságot” hozott
létre, amely 2007. november 8-án alakult meg, és ezután átlag háromhetente ülésezett. A
Bizottság az egyes üléseken áttekintette az elkészült anyagokat, meghatározta a soron
következő feladatokat és azok felelőseit. A Bizottság összetétele:
-

Szabó Miklós polgármester (a Bizottság elnöke)
Sólyom Tibor önkormányzati főtanácsadó (a Bizottság társelnöke)
Bella Sándor ügyvezető igazgató (MOVINNOV Kft.)
Kitley Tibor főépítész
Kocsis Attila (MOVINNOV Kft., a Bizottság titkára)
Botos Gábor (Kistérségi Társulás titkára)
Aczél Gábor tervező (Városfejlesztés Zrt.)
Gutai Berta tervező (Városfejlesztés Zrt.)
dr. Molnár Balázs tervező (Városfejlesztés Zrt.)

Az alakuló ülés emlékeztetője:
Készült:
Tárgy:

2007. november 8-án, Mosonmagyaróvár,
Mosonmagyaróvár város Integrált Városfejlesztési Stratégia indító
konzultációja
Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint

Szabó Miklós polgármester – köszönti a megjelenteket, bejelenti, hogy a város indulni kíván a
Nyugat Dunántúli Operatív Program „Városközpontok funkcióbővítő megújítása a nem
megyei jogú városokban” című pályázatán. Ehhez el kell készíteni a város integrált
városfejlesztési stratégiáját, valamit aktualizálni kell a Városfejlesztés Rt. által 2005-ben
elkészített Mosoni Belváros rehabilitációjának akciótervét.
A Városfejlesztés ZRt. munkatársai ismertetik az IVS felépítését, metodikáját, továbbá
mindazon adatok várható körét, melyeket majd részben a KSH-tól, részben pedig az
önkormányzat nyilvántartásából kell beszerezni. Kérik a jelenlévőket, hogy a rendelkezésre
álló rövid idő miatt az önkormányzatnál fellelhető terveket, dokumentumokat gyűjtsék össze
és azokat a tervezőknek minél hamarabb adják át.
Bella Sándor – a MOVINNOV Kft. vezetője – vállalja, hogy koordinálja a szükséges adatok
beszerzését, a továbbiakban folyamatosan kapcsolatot tart a tervezőkkel.
Botos Gábor és Kitley Tibor – vállalják, hogy a rendelkezésükre álló dokumentumokat szintén
eljuttatják a tervezőknek legkésőbb november 30-ig.
Szabó Miklós polgármester felkéri Sólyom Tibor főtanácsadót, hogy az önkormányzat részéről
az IVS teljes elkészítésének folyamatát felügyelje, tartson kapcsolatot a MOVINNOV Kft-vel
és a tervezőkkel.
A jelenlévők megállapodnak abban, hogy a MOVINNOV Kft. irodájában rendszeresen
konzultációt tartanak havonta legalább egy alkalommal. Megállapodnak abban is, hogy a
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lakosságot, civil szervezeteket és a vállalkozókat folyamatosan tájékoztatják, számukra egy
később meghatározott időpontban fórumot szerveznek és az IVS-t az önkormányzat honlapján
elérhetővé teszik.
Az emlékeztetőt összeállította:

Kocsis Attila (Movinnov Kft.)
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Partnerség a lakossággal
Az IVS egyeztetésre alkalmas dokumentációját a város 2008. március 27-én megjelentette a
honlapján, hogy azt megismertesse a lakossággal. 2008. március 10-én lakossági fórum
keretében megtörtént az IVS egyeztetése
Emlékeztető:
Készült:
Tárgy:

2008. március 10-én, Mosonmagyaróvár,
Mosonmagyaróvár város Integrált Városfejlesztési Stratégia bemutatása
lakossági fórumon
Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint

Bella Sándor – Movinnov Kft. ügyvezető igazgatója – köszönti a megjelenteket, és ismerteti a
lakossági fórum témáját. Ismerteti az IVS (Integrált Városfejlesztési Stratégia) lényegét és
fontosságát, valamint a város pályázati szándékát a „Városközpontok funkcióbővítő
megújulása a nem megyei jogú városokban” című pályázatra, melynek egyik fontos és
kötelező eleme az IVS.
Ezt követően bemutatja Dr. Molnár Balázst a Városfejlesztés Zrt. megbízott munkatársát,
hogy az IVS-ről tartson tájékoztatást a megjelenteknek.
A tájékoztatás az alábbi témavázlat alapján történt:
Az Integrált Városfejlesztési Stratégia
Célja
A fejlesztések integráltságát biztosítja
Az EU városrehabilitációs támogatásainak (kb. 3,5 mrd Ft) alapdokumentuma - ÖTM
ajánlás
Megközelítés
Helyzetelemzés
Jövőkép
Stratégiai cél:
Mosonmagyaróvár gazdaságilag-környezetileg-társadalmilag fenntartható dinamikus
fejlődésének biztosítása
1. Szerepkört érintő hatások
2. Gazdasági hatások
3. Társadalmi kohézió
4. Területi és települési hatások
Átfogó és tematikus célok
1. Versenyképesség fokozása
1.1. A kistérségi szerepkör megerősítése, szervezettség és marketing javítása
1.2. Az információáramlás elősegítése
1.3. A szükséges műszaki infrastruktúra biztosítása
1.4. A városi vonzerő növelése
2. Gazdaságfejlesztés
2.1. Iparfejlesztés, logisztika, tudásipar, környezetipar
2.2. Gazdaságerősítő szervezeti és szellemi szolgáltatási háttér
2.3. Gazdaságerősítő szervezeti és szellemi szolgáltatási háttér
2.4. A gazdaság által igényelt munkaerőképzés
3. A népességmegtartó erő, illetve a népességvonzás erősítése
3.1. Lakóterületek és lakáspiac, a népességvonzás lakhatási feltételei
3.2. Az intézményhálózat és tevékenységének fejlesztése, életmód- és programkínálat
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-

3.3. A műszaki infrastruktúra életminőség javító fejlesztése
4. Fizikai és esztétikai környezetminőség javítása
- 4.1. Környezetterhelés csökkentése – racionális infrastruktúra és területfelhasználás
4.2. Környezettudatos város- és közterület rehabilitáció
4.2. Természeti és épített értékek megőrzése/hasznosítása
4.3. Összefüggő ökológiai és zöldfelületi rendszer
Akcióterületek
• Óvár-Belváros
• „A” jelű akcióterület: Óvár területi védettségű Belvárosának rehabilitációja.
• Halászi úti lakóterület – Mosoni Duna
• „B” jelű akcióterület: Szabadidőközpont megvalósítása.
• Városközpont
• „C” jelű akcióterület: lakótelep bővítése (illetve befejezése).
• „D” jelű akcióterület: Mosoni-Duna menti terület turisztikai célú hasznosítása.
• Mosoni Belváros
• „E” jelű akcióterület: a történelmi városközpont funkcióbővítő rehabilitációja.
• Ipartelepek
• „F” jelű akcióterület: lakásépítés, szervesen kapcsolódva a meglévő lakóterületekhez.
• „G” jelű akcióterület: egykori laktanya területén vegyes – ipari-szolgáltatóvállalkozási és iroda jellegű – övezet kialakítása.
• „H” jelű akcióterület: kereskedelmi és gazdasági célú létesítmények megvalósítása.
Indikatív jellegű prioritási sorrend: B, H, G, F, A, C, D

Lakossági észrevételek, felszólalások:
Sághi Gyuláné
- Mosonban lévő volt Korona Szálló műszaki állapota, leromlott homlokzata
- Moson és Óvár városrészek között nincs megfelelő kerépkárközlekedési lehetőség
- József Attila utcában nagyszámú kamionforgalom
- Fehér Ló közösségi ház homlokzatának rossz állapota
- Városban lévő közterületeken lakossági szemetelés
- Soproni utca aszfaltburkolata repedezik
- városban lévő akadálymentes közlekedés nehézségei: Raiffeisen Bank bejáratánál csak
most készült el az akadálymentes feljáró, 5-ös busz megállójánál három lépcsőn lehet
megközelíteni a buszmegállót
- Mosoni strandnál lévő Fazekas Mihály utca burkolata nagy szemű kaviccsal burkolt,
babakocsit tolni ill. sétálni rajta nehézkes
- Árpád utcában, a merőleges utcák kereszteződése miatt nehéz a kerékpáros közlekedés
Bella Sándor (Movinnov Kft.) válaszai:
• Korona Szálló sajnos magántulajdonban van
• Kerékpáros közlekedés ill. a városi közlekedés nehézségeire Közlekedésfejlesztési
koncepció készül
• Mozgáskorlátozottak közlekedése országos probléma, a város már tett erre lépéseket:
pl.: kereszteződésekben lévő járdaszegélyek lesüllyesztése
Szabó Miklós (polgármester) válaszai:
• Az előző évben megépített utak burkolatának minősége már jobb, műszaki
ellenőrzésükre jobban odafigyelnek.
• Korona Szálló tulajdonosával többször tárgyaltak az esetleges visszavásárlásról, de a
magas vételi ár miatt ez egyenlőre nem aktuális.
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•
•
•

Közterület tisztaságát, tisztán tartását önkormányzati rendelet szabályozza.
József Attila utca forgalmával kapcsolatban: amíg az elkerülő út nem épül meg a
kamionos forgalom más irányba nem terelhető el.
A Raiffeisen Bank akadálymentesítése azért most épülhetett meg, mert a rámpa kilóg a
közterületre.

Knausz Ferenc (Mosoni Polgári Kör)
• Egyetért az elhangzott anyaggal.
• Cél az itt (moson) élő emberek életminőségének javítása, moson belvárosának gazdasági
fellendítése, és a város kistérségi szerepkörének erősítése.
• Pozsony közelsége esetleges elszívó erő lehet, erre érdemes vizsgálatot, tanulmányt
készíttetni.
• Város belterületi határa ne tolódjon ki tovább, a város lakosságához képest nagy
területen helyezkedik el: költséges a városüzemeltetés.
• Mosonban az építési vállalkozók olcsó könnyűszerkezetes lakóházakat építenek, ezekbe
vidéki lakókat telepítenek, akikkel rengetek a probléma.
• A városban kvalifikált munkahelyek megteremtése lenne a cél, Budapestre tanulni
elment fiataloknak legyen itt munkahelyük, ösztönözni kellene visszajövetelüket.
• Szociális bérlakásfelújítási program kerüljön bele az IVS-be.
• Hild téren lévő elhagyatott iparvágányok kereskedelmi célra történő hasznosítását meg
kelleni vizsgálni.
• Szintén vizsgálni kellene a Hild tér ill. Moson belvárosának parkolási lehetőségét.
Nagy Mihály (Mosoni Polgári Kör)
• Hiányolta az IVS-ből az ipari parkot.
• Szent István király úton a kerékpáros jelülés a piacnál megszűnik.
• József Attila utcában a nagy forgalom mellett gondot okoz a csapadékvíz nyílt árokban
történő vezetése, az utca szélessége miatt ez történhetne zárt rendszerben is, valamint
úttest szélesítésével a kerékpár út is megvalósítható.
Szabó Miklós (polgármester)
• Az IVS-ben szerepel az ipari park
• A város csapadék-csatorna koncepciója már elkészült.
• A Hild téren a tulajdoni viszonyok nagyon kuszák, a MÁV-val már tárgyalásokat
folytattak.
Pintér Tibor
• Kéri, hogy a teljes IVS, esetleg több részre felbontva kerüljön fel az önkormányzat
honlapjára.
• Nem feltétlen szükséges zárt rendszerű csapadék-csatorna hálózat, megfelelő
szikkasztással a növények is csapadékhoz jutnának.
• Mosonmagyaróvár-Újudvar között nincs kerékpár út, valamint a városon belül az utak
szélesítésével kialakíthatók biztonságos kerékpárutak.
Egyéb felmerülő kérdés, észrevétel hiányában a lakossági fórum bezárásra került.
Az emlékeztetőt összeállította:

Kocsis Attila (Movinnov Kft.)
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Partnerség a vállalkozókkal
2008. április 14-én vállalkozói fórum keretében megtörtént az IVS egyeztetése
Emlékeztető
Készült: 2008. április 14-én 1700 órakor, Mosonmagyaróvár Polgármesteri Hivatal
Tárgy:
Mosonmagyaróvár város Integrált Városfejlesztési Stratégia bemutatása
vállalkozók részére
Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint
Bella Sándor – Movinnov Kft. ügyvezető igazgatója – köszönti a megjelenteket. Ismerteti az
IVS (Integrált Városfejlesztési Stratégia) lényegét és fontosságát, valamint a város pályázati
szándékát a „Városközpontok funkcióbővítő megújulása a nem megyei jogú városokban”
című pályázatra, melynek egyik fontos és kötelező eleme az IVS. Bemutatja az IVS készítőit,
akik az ismertető előadást tartják.
Aczél Gábor – Városfejlesztér Zrt.Igazgatósági elnök
Bemutatja az IVS lényegét, helyét a városrendezési-fejlesztési dokumentumok között,
valamint ismerteti a főbb fejezeteit:
I.
Helyzetértékelés
II.
Stratégia
III.
Akcióterületek összefüggő rendszerének ismertetése
IV.
Megvalósítás eszközei
Dr. Molnár Balázs a Városfejlesztés Zrt. megbízott munkatársa
Ismerteti az IVS célját, helyzetelemzést, a városrészek területei felosztását. A megadott
helyzetelemzési szempontok alapján értékeli a város gazdasági, társadalmi, lakókörnyezeti és
a közszolgáltatások helyzetét.
Ismerteti a Stratégiai célrendszert: 1. Nemzetközi versenyképesség fokozása
2. Gazdaságfejlesztés
3 Népességmegtartó erő, illetve népességvonzás
erősítése
4. Fizikai és esztétikai környezetminőség javítása
Ezután bemutatja az akcióterületeket és prioritási sorrendjét.
Aczél Gábor egyenként bemutatja az egyes városrészeket, azokon belüli fejlesztési
elképzeléseket. Városrészek:
1.
Óvár belváros
8.
Kossuth L. utca és környéke
2.
Majorok
9.
Lőporgyár és környéke
3.
Lucsony-Károly liget
10.
MOFÉM
4.
Halászi úti lakóterület
11.
Ipari Park I. ütem
5.
Városközpont
12.
Ipari Park II. ütem
6.
Mosoni belváros
13.
Újudvar
7.
Moson déli ipari terület
14.
Külterület
Bajnai László - Városfejlesztés Zrt vezérigazgatója – bemutatja a pályázat tartalmát.
Gazdasági funkció: Kápolna téren lévő piac bővítése ill. felújítása
Közösségi funkció: Fehér Ló közösségi ház bővítése, felújítása
Városi funkció:
Erzsébet tér, Kápolna tér közterület rehabilitáció
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Észrevételek, felszólalások:
Nagy Mihály
• Az elhangzott tájékoztató hatalmas, nagy mennyiségű anyag. Sajnos csak a stratégiai
fejezetet tudta átnézni. Máriafürdő beruházásától várja mindenki a fellendülést, a pályázat
területén lévő iskola elbontásával üressé, lukassá vált a mosoni belváros. Az IVS
alapelképzelőse jó de nincs benne pl. a vasút-autóbuszpályaudvar helytelen
elhelyezkedéséről semmi utalás, mely nem csak városi de kistérségi érdek is. Az autóbuszpályaudvarnak a Hild téren a helye. Dicséretes a város ténykedése, hogy a városon átmenő
gyorsvonatok megállási lehetőséget kapjanak. Nem szerepel szintén az IVS-ben a város és
Újudvar közötti kerékpáros kapcsolat kiépítése, melyet hosszú távon meg kellene
valósítani. Újudvarnál még csak utaló tábla sincs kihelyezve, hogy Mosonmagyaróvárhoz
tartozik.
Pákai Gyula
• Az előadásban említésre került a város tehermentesítő útja, mely az Ipartelepen kerülne
megépítésre, ez a Huszár Gál utca nyomvonalán lenne?
Sólyom Tibor
Az elkerülő út nem a Huszár Gál utca nyomvonalán lenne, hanem a Megyei csatorna. A
felüljáróról a városba érkező forgalmat a belvárosból el kell terelni, ezzel a Kossuth L. utca
tehermentesítésre kerül. Erre való törekvést a Minisztériumban elutasították, de az elkerülő út
megépítéséről nem szabad lemondani.
Pákai Gyula
• Szükséges-e a Fehér Lóba egyéb funkciókat ( pl. okmányiroda) bevinni, ezt lehet, hogy a
két városrész közötti Városközpontban kellene megvalósítani.
Sólyom Tibor
A Fehér Lóban jelenleg is lévő funkciók megmaradnak, bővítés esetleg egy elektronikus pont
kiépítése lenne.
Bella Sándor
Kistérség szerepe fokozatosan felértékelődésre kerül. Ezt a kistérségi központot pl. mosonban
lehetne kiépíteni az akcióterületen lévő volt iskola területén, vagy a Mosonvár utcában lévő
önkormányzati tulajdonú kastély épületben.
Illés Zoltán
• Mikor érdemes az akcióterületre befektetni? Hasznosíthatósága eléggé bonyolult.
Bella Sándor
A pályázat beadási határideje május 19. A megvalósítás 2009-2010 év. A tovább lépés
érdekében akár már most befektetési lehetőség nyílik a vállalkozók részére, erre 1,5 ha áll
rendelkezésre. A bp-i Műszaki Egyetem és a győri egyetem hallgatói erre a területre
készítettek tanulmányterveket, melyeket érdemes átgondolni.
Az Erzsébet tér egy európai színvonalú térré alakulhat, a teret körbe ölelő térfal kiépítésével.
Ez a tér találkozási hely lehet az itt élő emberek számára, szabadtéri színpad felépítésével
kulturális rendezvények megtartására alkalmas.
Máriafürdő esetleges megvalósulásával a területen más befektetési lehetőségek nyílnak.
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A Fehér Ló melletti gabonaraktár (Futura) hasznosítási lehetőségére tárgyalások folynak. Cél,
hogy ezekkel funkciók kerüljenek Mosonba.
Bármilyen vállalkozási együttműködést szívesen látunk, hiszen erre a páyázat is lehetőséget
biztosít.
Fenes Gábor
• Milyen elv alapján került eldöntésre, hogy a pályázat témája Moson, mint vállalkozó a
területre vélve fektetne be tőkét.
Bella Sándor
Moson felzárkóztatási a városnak régóta célja. Az előző pályázati feltételeknek ez a városrész
felelt meg (pl. KSH adatok), ennek kapcsán már rendelkezésre állt egy kész anyag. A jelen
pályázati kiírásnak szintén a mosoni városrész megfelelő.
Az IVS-ben több akcióterület is van a város egyéb részein.
Aczél Gábor
Mosonnak jelenlegi állapotában a városban méltatlan helye, a történelmi városközpont
szerinte jó befektetési lehetőség.
Bella Sándor
Folytatni kell az egyetem és a város jó kapcsolatát erre remek példa a vártó és várpincére
beadott közös pályázat, ill. megvalósítás is.
Schmidt Rezső (NymEMÉK –rektor)
• Reméli, hogy az együttműködés a város között továbbra is fennáll, a közös beruházáson túl
tovább szeretnének pályázni a vár épületének és környezetének felújításával kapcsolatban,
az idegenforgalom növelése érdekében a vár épületét a közönség előtt szeretnék megnyitni.
Egyéb felmerülő kérdés, észrevétel hiányában a lakossági fórum bezárásra került.
Az emlékeztetőt összeállította:

Kocsis Attila (Movinnov Kft.)
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Az IVS önkormányzati egyeztetése
Emlékeztető
Készült:
2008. április 14-én 1500 órakor, Mosonmagyaróvár Polgármesteri Hivatal
Tárgy:
Mosonmagyaróvár város Integrált Városfejlesztési Stratégia bemutatása
önkormányzati képviselők számára
Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint
Bella Sándor – Movinnov Kft. ügyvezető igazgatója – köszönti a megjelenteket. Ismerteti az
IVS (Integrált Városfejlesztési Stratégia) lényegét és fontosságát, valamint a város pályázati
szándékát a „Városközpontok funkcióbővítő megújulása a nem megyei jogú városokban”
című pályázatra, melynek egyik fontos és kötelező eleme az IVS. Bemutatja az IVS készítőit,
akik az ismertető előadást tartják.
Aczél Gábor – Városfejlesztér Zrt.Igazgatósági elnök
Bemutatja az IVS lényegét, helyét a városrendezési-fejlesztési dokumentumok között,
valamint ismerteti a főbb fejezeteit:
V.
Helyzetértékelés
VI.
Stratégia
VII. Akcióterületek összefüggő rendszerének ismertetése
VIII. Megvalósítás eszközei
Dr. Molnár Balázs a Városfejlesztés Zrt. megbízott munkatársa
Ismerteti az IVS célját, helyzetelemzést, a városrészek területei felosztását. A megadott
helyzetelemzési szempontok alapján értékeli a város gazdasági, társadalmi, lakókörnyezeti és
a közszolgáltatások helyzetét.
Ismerteti a Stratégiai célrendszert: 1. Nemzetközi versenyképesség fokozása
2. Gazdaságfejlesztés
3 Népességmegtartó erő, illetve népességvonzás
erősítése
4. Fizikai és esztétikai környezetminőség javítása
Ezután bemutatja az akcióterületeket és prioritási sorrendjét.
Takács Patrícia - Városfejlesztés Zrt. megbízott munkatársa – bemutatja az IVS részét képező
antiszegregációs tervet.
Aczél Gábor egyenként bemutatja az egyes városrészeket, azokon belüli fejlesztési
elképzeléseket. Városrészek:
1.
Óvár belváros
8.
Kossuth L. utca és környéke
2.
Majorok
9.
Lőporgyár és környéke
3.
Lucsony-Károly liget
10.
MOFÉM
4.
Halászi úti lakóterület
11.
Ipari Park I. ütem
5.
Városközpont
12.
Ipari Park II. ütem
6.
Mosoni belváros
13.
Újudvar
7.
Moson déli ipari terület
14.
Külterület
Bajnai László - Városfejlesztés Zrt vezérigazgatója – bemutatja a pályázat tartalmát.
Gazdasági funkció: Kápolna téren lévő piac bővítése ill. felújítása
Közösségi funkció: Fehér Ló közösségi ház bővítése, felújítása
Városi funkció:
Erzsébet tér, Kápolna tér közterület rehabilitáció

128

Észrevételek, felszólalások:
Nyitrai József
• Szeretné látni az egyes városrészekre fordított beruházási összegeket, ez nem derült ki a
tájékoztatóból. Ezek az összegek már szerepeltek a SZET-es anyagban, igaz kevesebb, más
városrészi felbontásban.
• A piac a meglévő területen milyen irányban bővülne, jelenleg a piac jól működik rengeteg
külföldi vevővel.
• Belvárosi elvándorlás a területen lévő kisebbségnek köszönhető.
• Korona szálló épülete Moson városrész szégyenfoltja, talán Máriafürdő beindulásával ez
változik.
• A pályázathoz szükséges önrész előteremtésére történtek-e előzetes számítások.
Bella Sándor- válasz
A város honlapján lévő IVS anyagban számszerűsítve vannak az egyes akcióterületekre szánt
költségek.
Nyitrai József
• Az előzetesen említett SZET-es anyagból sem valósult meg semmi.
Bajnai László- válasz
A Movinnov Kft. nyereséggel végrehajtotta a SZET-es anyagban lévő Lajta lakókert
kialakítását.
Bella Sándor
Az Erzsébet tér közterület rehabilitációjával a megvásárolt ingatlanok felértékelődnek, a
környezet rendbetételével a kereskedelmi, vendéglátó létesítmények fellendülhetnek.
Szabó Miklós
Az IVS 9. jelű városrészébe – Lőporgyár és környéke – kerüljön bele a Határőr laktanya
felújítása és funkcióval történő megtöltése.
Bella Sándor
Az IVS-t hozzá kapcsolták egy konkrét pályázathoz, későbbi pályázatokhoz is szükség lesz rá
- pl. szociális pályázat – Először a városoknak az IVS-t kellett volna elkészíteni, tudatosan
átgondolva mit szeretnének megvalósítani, azután a pályázatokat kiírni.

Egyéb felmerülő kérdés, észrevétel hiányában a lakossági fórum bezárásra került.
Az emlékeztetőt összeállította:

Kocsis Attila (Movinnov Kft.)
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6.4. Az Integrált stratégia és az integrált fejlesztések megvalósításával kapcsolatok
szervezeti elvárások
6.4.1. A városfejlesztési tevékenység irányítása az önkormányzat szervezetében
a.) Kompetens önkormányzati bizottságok
Városfejlesztési , Környezetvédelmi és Európai Integrációs Bizottság
(1) Előzetesen állást foglal a képviselő-testület határkörébe tartozó alábbi ügyekben:
- a város ipari, kereskedelmi, idegenforgalmi helyzetével kapcsolatos koncepciók,
irányelvek, önkormányzati rendelet-tervezetek,
- a város környezetvédelmével kapcsolatos koncepciók, irányelvek, önkormányzati
rendelet-tervezetek,
- közterületek hasznosítására vagy használatára tett javaslat, rendelet-tervezet,
- tájvédelmi, városképi, műemlékvédelmi szabályzatok,
- vásárok és piacok használatát szabályozó rendelet-tervezet,
- városüzemeltetéssel, közútkezeléssel kapcsolatos rendelet-tervezetek,
- temetők használatát szabályozó rendelet-tervezet,
- idegenforgalommal kapcsolatos bevételek felhasználása.
- általános és részletes rendezési terv jóváhagyása, módosítása,
- települések közötti fejlesztési elképzelések,
- városképi, műemlékvédelmi szabályzatok, rendelet-tervezetek,
- a helyi autóbuszközlekedés és a szemétszállítás díjának megállapítására vonatkozó
előterjesztések
- a városüzemeltetési szerződés mellékletét képező éves tervet minden szakfeladatnál.
- az Európai Unióhoz történő integrálódással kapcsolatos feladatok meghatározásában,
kidolgozásában és ellenőrzi, koordinálja a meghatározott feladatok végrehajtását;
- az Európai Uniós csatlakozást szolgáló szakmai programokat
(2) Átruházott hatáskörben dönt a képviselő-testület hatáskörébe tartozó alábbi ügyekben:
- az önkormányzat hatáskörébe tartozó közútkezelői feladatokról,
- a költségvetésben meghatározott városüzemeltetési és fenntartási feladatok ellátásáról,
a pénzfelhasználás módjáról, illetve ezek módosításáról,
- egyéni választókerületi képviselők városfenntartási munkákkal kapcsolatos
keretösszegének felhasználásáról,
- a vízfogyasztás rendjéről, a közműves vízszolgáltatás korlátozására vonatkozó tervről,
- a helyi közút területén és ahhoz kapcsolódó területen létesített vagy kijelölt
várakozóhely díj és pótdíj befizetéséről,
- önkormányzati feladatkörbe tartozó tevékenységek ellátására kiírandó pályázatok
feltételrendszeréről a feladat szerint illetékes bizottsággal együttesen;
- az útalap pályázatok elbírálásáról;
- a védett épületek támogatási pályázatainak elbírálásáról;
- az éves költségvetésben jóváhagyott városüzemeltető és fenntartó keret
szakfeladatonkénti felosztásáról;
- az önkormányzat hatáskörébe tartozó helyi forgalomszervezési és közlekedési
módosításokról.
Mosoni Bizottság
(1) Előzetesen állást foglal a képviselő-testület hatáskörébe tartozó alábbi ügyekben:
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- helyi adók megállapítása, módosítása,
- Mosonban működő oktatási, nevelési, közművelődési és szociális önkormányzati
intézmények alapítása, átszervezése, megszűntetése, vezetőinek minősítése,
kinevezése és felmentése,
- minden olyan önkormányzati rendelet megalkotása, módosítása, amely Moson
lakosságát érinti,
- a városrész közterületeinek elnevezése, szobrok, művészeti alkotások elhelyezése,
- lakásgazdálkodással kapcsolatos előterjesztés,
- a városrészre vonatkozó településrendezési tervek jóváhagyása, módosítása,
- a városrész közmű- és közútfejlesztése,
- a városrész közterületeinek hasznosítása és fejlesztése,
- a városrészben lévő önkormányzati vagyon átminősítése, hasznosítása,
- Moson ipari, idegenforgalmi, kereskedelmi, valamint infrastrukturális helyzetére,
fejlesztésére vonatkozó elemzések, előterjesztések,
- Mosont érintő, önkormányzati feladatkörbe tartozó tevékenységek vállalkozásba adás
(koncessziós szerződés is),
- mosoni ügyfélszolgálati irodát érintő kérdések.
- az SZMSZ bizottságot érintő részének megállapítása, módosítása,
- Mosont érintő és a helyi (városrészi) népszavazásra és népi kezdeményezésre
vonatkozó előterjesztés,
- a városrészt érintő egészségügyi és sport alapellátásra vonatkozó kérdések,
- a városrészben tevékenységet folytató vagy vagyonnal rendelkező nagyobbrészt vagy
teljesen önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok vezetőinek díjazása,
prémiumának megállapítása.
- minden Moson területén lévő, nem lakás céljára szolgáló ingatlan, vagyon közterület
hasznosításával kapcsolatban.
- a városrészt érintő fejlesztések, felújítások sorrendiségének, időbeni ütemezésének
meghatározása a rendelkezésre álló költségvetési keretösszegen belül.
(2) Átruházott hatáskörben dönt a képviselő-testület hatáskörébe tartozó alábbi ügyekben:
- a költségvetésben Moson részére biztosított városfenntartási, városfejlesztési és
felújítási eszközök részletezéséről, a felhasználás módjáról, valamint ezek
módosításáról,
- a mosoni Közösségi Ház működtetéséről, funkcióiról, felhasználásáról,
- az Önkormányzat Mosoni Irodája működésének értékeléséről.
b.) A Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítése, kompetens személyei, ügyosztályai
Polgármester – Szabó Miklós
Alpolgármester – dr. Nagy István
Jegyző: dr. Orbán Géza, dr. Németh Andrea
Önkormányzati főtanácsadó: Sólyom Tibor
Az önkormányzati főtanácsadó a polgármester tevékenységéhez közvetlenül
kapcsolódó feladatot lát el a gazdasági társaságokkal, a városrendezéssel és az ipari
parkkal kapcsolatos kérdésekben. Részletes feladatait a munkaköri leírás tartalmazza,
amelyet a polgármester ad ki.
Szervezési és Koordinációs Osztály
• Testületi ügyek
• Bizottsági ügyek
• Szervezési ügyek
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Választási ügyek
Civil szervezetekkel való kapcsolattartás
Pályázatok
Nemzetközi kapcsolatok
Kommunikáció
Sajtó
számlázás
főkönyvi könyvelés
vagyonnyilvántartás
érvényesítő
számfejtés
átutalási ügyintézés
gépi könyvelés
pénztár
építési ügyek
főkönyvi könyvelés
Városi főépítész
Humánszolgáltató Osztály
• oktatási ügyek
• egészségügyi ügyek
• sport ügyek
Adóigazgatási Osztály
• építményadó
• idegenhelyi tartozások
• iparűzési adó
• adókönyvelés
• gépjármű adó
• luxusadó
Városfejlesztési és fenntartási osztály
• intézményekkel kapcsolatos ügyek
• környezetvédelemmel kapcsolatos ügyek
• úthálózattal kapcsolatos ügyek
• energia és közműfejlesztés
• behajtási engedélyek, közterület foglalás
• közterület felügyelet
Igazgatási osztály
• családi események
• rendszeres szociális segély
• lakás fenntartás
• birtokvédelem
• lakásügyek
• szabálysértések
• működési engedélyek
Gyámhivatal
Ellenőrzési Iroda
Okmányiroda
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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6.4.2. A MOVINNOV KFT
A MOVINNOV Kft-t 1992. július 1. napjával alapította Mosonmagyaróvár város
Önkormányzata, 1 Millió Forintos törzstőkével. A cég 3 fővel kezdte meg működését, a
korábban a Hivatalban működő Vagyonkezelési Osztály személyzetével.
Az Önkormányzat 1993. márciusában önkormányzati ingatlanok apportálásával 98.060 eFt
összegű törzstőke emelést hajtott végre.
A KFT jegyzett tőkéje a mai napig ennek megfelelően 99.060 eFt.
Jelenlegi vagyona több, mint 450 Millió Ft.
Tevékenysége kezdetben ingatlanfejlesztési, értékesítési, hasznosítási feladatokból állt. Fő
feladata a vagyon gyarapítása volt. 1999. március 1-től ez a tevékenység bővült az
önkormányzati lakások és egyéb helyiségek kezelési, beruházási feladatainak ellátásával.
2001. januárjától az Önkormányzattól un. koordinált városfejlesztési tevékenység
megindítására kapott megbízást. Ez azt jelenti, hogy a rendezési tervben meghatározott
komplex városfejlesztési feladatokat készít elő, illetve valósít meg az Önkormányzat
nevében, képviseletében eljárva.
A feladatok bővülésével létszáma is emelkedett. Ma 7 fő alkalmazottal működik a cég, és e
mellett megbízásos jogviszonyban végezteti a könyvelési és jogi tevékenység ellátását.
Az elmúlt években végzett feladatai közül legjelentősebbek az alábbiak voltak:
- Frankel Leó úti üzletsor építése
- Futura (volt gabonaraktár) épületének megvásárlása, majd felújítása
- Penny Market és Spar Áruház ingatlanainak értékesítése
- Kötélgyártó úti üzletház építése
- Fő út 22. sz. alatti épület bővítése
- Királyhidai út melletti területek értékesítése
- „Ipari Park” cím elnyerése
- Gyöngyös lakótelep kialakítása
- volt Kossuth Mozi ingatlanának hasznosítása
- TESCO telek hasznosítása
- Városkapu tér 9. sz. alatti műemléképület újjáépítése
- 7 lakásos lakóépület kulcsrakész megvalósítása
Önkormányzati megbízás alapján végzett feladatok:
- Enge János úti lakóterület kialakítása (30 építési telek)
- Kálnoki úti lakóterület kialakítása (55 építési telek)
- Fehér Ló Közösségi ház beruházásának megvalósítása
- Szili Pál utcai lakóterület kialakítása (16 építési telek)
- Fiatalok Otthona megvalósítása (29 lakás)
- Korona szálló hasznosítása
- MOFÉM 24 + 9 lakás beruházás megvalósítása
- Önkormányzati lakóépületek felújítása
- Lajta lakókert kialakítása (154 építési telek)
- Magtár utca 7 lakótelek kialakítása és értékesítése
- Sport és Rendezvénycsarnok megvalósításának teljes körű előkészítése
Saját fejlesztései közül az elmúlt évben a legjelentősebb a Városkapu tér 9. sz.
alatti ingatlan beruházásának megvalósítása volt közel 200 millió Ft összegben.
Ennek során újjáépítettek egy 400 m2 hasznos alapterületű XIX. századi
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műemlék épületet a város egyik legfrekventáltabb részén, melyet bérbeadás útján
hasznosítottak. Az ingatlan hátsó részén emelt igényszintű 7 lakásos társasházat
építettek, és kulcsrakész állapotban a lakásokat értékesítettek.

Városkapu tér 9. az ingatlan beruházás
előtt .

Városkapu tér 9. az ingatlan
beruházás után

Következő feladatuk a mosoni városrészben egy 2 hektáros saját tulajdonú
terület feltárása, közművesítése, majd részben lakó, részben szolgáltató
funkciókra történő értékesítése, hasznosítása.
A koordinált városfejlesztési tevékenység keretében 2001-2002-ben
kialakították a Lajta lakókertet.
A megvalósítás 2001. februárjában a területre vonatkozó Részletes Rendezési
Terv készítésével indult. A Rendezési Terv koncepciójának kialakítását
követően már megkezdődtek a közművek tervezési munkái, illetve ezzel
párhuzamosan – mivel a terület nagyobb része magántulajdonban volt – a
telekvásárlások. A Képviselő-testület júniusi ülésén elfogadta a terület beépítési
feltételeit rögzítő rendezési tervet.
A kivitelezési munkák az engedélyeztetést és a kivitelezők kiválasztását
követően 2001. augusztus végén indultak a földmunkákkal, illetve a vízi
közművek építésével.
2001. év végére elkészült az ivóvíz hálózat, a szennyvíz csatorna hálózat, a
gyűjtőút nyomvonalán a csapadékvíz csatorna hálózat, a földgázhálózat, az
elektromos energia hálózat, szilárd burkolatot kapott a Pacsirta utca és
megtörtént a hídszerkezet kivitelezése is.
2002-ben készült el a közvilágítás hálózat, a telefon és kábeltévé hálózat,
valamint szilárd burkolatú utat kapott a gyűjtőút a Terv utcáig, körforgalmi
csomópont létesült a gyűjtőút és a Pacsirta utca csomópontjánál.
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