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1
1.1.

HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ
TELEPÜLÉSHÁLÓZATI ÖSSZEFÜGGÉSEK

1.1.1. A település helye a településhálózatban
Ásványráró Magyarország Nyugat-Dunántúli Régiójában, Győr-Moson-Sopron
Mosonmagyaróvár statisztikai kistérségének dél-keleti részén található.

megye

A Szigetköz középső részén a Duna mellett fekszik, Győr és Mosonmagyaróvár között szinte
félúton. Önálló község a Szigetköz közepén, a Duna jobb partján, a szigetközi 1401. sz. út két
oldalán. Győrtől 20 km, Mosonmagyaróvártól 22 km távolságra. Két település, Ásvány és Ráró
egyesítéséből jött létre 1936-ban. A nyelvészek szerint az Ásvány helynév mesterséges árok,
ásott tó, kút jelentésű; a Ráró sólyomféle ragadozó madár, kerecsensólyom jelentésű és
valószínűleg személynévből vagy erdőnévből átvéve változott helynévvé. Neve alapján a
nyelvészek Árpád-kori alapításúnak tartják Rárót. Történelme folyamán Ásvány és Ráró Győr
vármegyéhez tartozott, s jelenleg is a Győr székhelyű Győr-Moson-Sopron megye része.
Ásványráró 1954-ig mindig a Győr székhelyű Tósziget-csilizközi, majd Győri járáshoz tartozott.
1954-ben a lakosság megkérdezése nélkül átcsatolták a Mosonmagyaróvári járáshoz. Az 1956os forradalom egyik legfontosabb helyi követelése a Győri járáshoz való visszacsatolás volt.
Ásványráró napjainkban is a Mosonmagyaróvári járáshoz tartozik. Az egyházi közigazgatásban a
kezdetektől 1993-ig az Esztergomi főegyházmegye része.1993-ban pápai bulla alapján
Ásványráró átkerült a Győri egyházmegyébe.
1.1.2. Térségi kapcsolatok
A település tágabb környezetének – a régiónak – fejlődési trendjeire a következő fontosabb
tényezők hatnak:
- Globalizáció
- Uniós csatlakozás
- Versenyképesség
Régiónk, illetve megyénk abban a szerencsés helyzetben van, hogy nem kell az elavult
iparszerkezettel és a munkanélküliséggel, mint meghatározó problémával küzdenie. Ezzel
szemben az Uniós csatlakozás és a globalizációs verseny követelményeinek kell eleget tennie.
Ehhez szinten kell tartania e fejlettebb kistérségeket, mint a Mosonmagyaróvári statisztikai
kistérség.
Győr-Moson-Sopron megye az ország és a régió meghatározó gazdasági potenciáljával
rendelkezik. A közlekedési, gazdasági potenciáljának köszönhető ez a helyzet. A megye
kulcspozíciójában pedig az Ásványráróhoz közeli városok Mosonmagyaróvár, illetve Győr
található. A két város jó elérhetősége és közelsége lehetővé teheti azt, hogy abból az előnyből,
amely a régió részesedik a település is “hasznot húzhasson”.
Ennek megfelelően azt kell megvizsgálni, hogy melyek azok a hatások, amelyek regionális
folyamatok közül Győrre, Mosonmagyaróvárra és a városokon keresztül Ásványráróra hatnak.
Győr két kelet-közép európai nagyváros Budapest és Bécs között fekszik, a transzeurópai IV.-es
és dunai közlekedési folyosókon. Gyakorlatilag a térség verőere valamint az “Arany Háromszög”
területe közvetlenül, 30 kilométerre fekszik a településtől. Ez azt jelenti, hogy egy dinamikusan
fejlődő gazdasági csomópont közvetlenül a település mellett található. Ezt a gazdasági
környezetet kell a településnek kihasználnia.
A másik jelentős regionális jellegű hatás, ami Ásványráró szempontjából fontos a természeti
környezet és adottságok felértékelődése. Európában meghatározó trend a “zöld gazdaság”
térnyerése. A káros gazdasági és környezetszennyezési folyamatoktól mentes Szigetköz jó
adottságokkal rendelkezik ennek a megváltozott tényezőnek a kiaknázására.
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Ásványráró nagy előnye, hogy két dinamikusan fejlődő város közelében, Mosonmagyaróvár
közvetlen agglomerációs körzetébe tartozik. A kapcsolatok az 1401. sz. állami úton
bonyolódnak. A település 1994 óta ápol testvértelepülési kapcsolatot az osztrák
Unterwaltersdorf községgel. Szükséges lenne több településsel hasonló kapcsolatokat ápolni.

1.2.

ATERÜLETFEJLESZTÉSI DOKUMENTUMOKKAL VALÓ ÖSSZEFÜGGÉSEK
VIZSGÁLATA

1.2.1. Országos Területfejlesztési Koncepció
(97/2005. (XII. 25.) OGY határozat)
Az Országos Területfejlesztési Koncepció az ország átfogó távlati fejlesztését megalapozó
tervdokumentum, amely meghatározza az ország hosszú távú területfejlesztési céljait, és a
területfejlesztési programok kidolgozásához szükséges irányelveket, információt biztosít az
ágazati és a kapcsolódó területi tervezés és területfejlesztés szereplői számára.
Az Országos Területfejlesztési Koncepció Győr-Moson Sopron megyét érintő összefüggései:
Pozícionálás:
A megye az ország észak-nyugati felében
található, földrajzi fekvése kedvező (BudapestPozsony-Bécs tengely). Forgalmas nemzetközi
közlekedési folyosók szelik át. E korridorok,
valamint a kapcsolódó multimodális logisztikai
bázisok, kikötők és repülőterek fejlesztését
indokolt felgyorsítani. Értékes és változatos a
megye természeti öröksége, de a Szigetköz
ökológiai problémája megoldatlan. Kiváló a
termőtalaj, jelentős a termál-, a gyógy- és az
ivóvízkincs. Társadalmát a bevándorlási többlet
jellemzi, ám az öregedési index magas.
Viszonylag kedvező a foglalkoztatottsági szint,
igaz vannak hiányszakmák és magasabb
munkanélküliségű térségek is. Az átlagosnál nagyobb a gazdaság (különösen a járműipar)
fejlettsége és az egy főre jutó GDP. Magas a külföldi közvetlen tőkebefektetések aránya és
exportrészesedése. A megye folyamatosan fejlődő gazdaságához is kapcsolódóan történtek
egyetemi, tudás- és kutatóközpont, valamint a K+F fejlesztések. Déli és középső része a megye
általános fejlettségéhez képest kifejezetten leszakadt, periféria jellegű. Turisztikai és kulturális
adottságai változatosak: folyók, tavak, fürdők, világörökségi helyszínek, műemlékek, múzeumokkiállítások, gazdag rendezvény-kínálat.
FEJLESZTÉSI IRÁNYOK
 A humán erőforrások diverzifikált fejlesztése: az innovatív, jól képzett emberi erőforrások
gyarapítása; erős identitástudattal és közösségekkel; a jól működő egészségügyi és
szociális ellátórendszer fejlesztése.
 A gazdaság szerkezetének és feltételeinek javítása: helyi gazdaságfejlesztés, helyi
innovációk támogatása; kkv-k fejlesztése; turizmusfejlesztés, a mezőgazdasági termelés
feltételeinek javítása, az élelmiszerfeldolgozó-ipar újraélesztése, a táji, környezeti
szempontok figyelembevételével.
 A megyén áthaladó TEN-T közlekedési korridorok (közutak, vasutak, Duna), valamint
ezek csomópontjai (logisztikai központok, kikötők) és a kapcsolódó hálózat fejlesztése.
 A környezet minőségének javítása: környezet- és hulladékgazdálkodási program,
természetvédelmi program; alternatív energiaforrások hasznosítási programja.
6
www.ter-halo.hu

TÉR-HÁLÓ KFT

9024 Győr, Babits M. u. 17/A

Ásványráró Településfejlesztési Koncepció







A települések és térségek adottságainak hasznosítása, infrastruktúrájuk fejlesztése.
A multi- és interregionális kapcsolatok erősítése: szorosabb együttműködés a nagyvárosi
terekben (Bécs- Pozsony-Győr); a megye- és országhatáron átnyúló együttműködések
fokozása; az európai területi együttműködési csoportosulások (ETT-k) kiterjesztése.
Győr és Sopron (a határon átnyúló agglomerációjú centrumok), valamint
Mosonmagyaróvár gazdasági, kulturális, oktatási, egészségügyi, szolgáltató és
innovációs központi szerepének erősítése.
A többi város térség- és gazdaságszervező erejének növelése, vidékfejlesztési
szerepkörének fejlesztése.
A megye periférikus térségeinek felzárkóztatása.

1.2.2. Megyei Területfejlesztési Koncepció
A megyei koncepcióban is megállapításra került, hogy: „A megye gazdaságfejlődésének
napjainkban tapasztalható akadályozó tényezője a belső közlekedési, szállítási kapcsolatok
elavultsága, a jelenlegi közlekedési rendszerek nem képesek követni a gazdasági fejlődést és az
igényeket. Szükségszerű, hogy 2030-ig a megye belső közlekedési és szállítási kapcsolatai
teljesen megújulásra kerüljenek.” Ennek tükrében a mi javaslatunk is az a továbbiakban, hogy
kerüljön sor a korábbi rendezési tervekben jelzett Kimle, Lipót elkerülő út kapcsolatok kiépítésére.
A megye közlekedési kapcsolatainak javítása érdekében a Baross Gábor programban
fogalmazták meg és tűzték ki a célokat, melynek segítségével a megye kohéziója erősödhet.
Tervezett programok és intézkedések a közúti közlekedésben:
Országos főutak (tengelyek):
- M9, Sopron-Szekszárd kapcsolat, Térségfejlesztési Tanács kezdeményezése (2027 után)
- M85 autóút kiépítése, beleértve a Sopron keleti elkerülőt, megteremtve a kedvező
határkapcsolatot (2017-2020 között),
- M86 autóút kiépítése, tekintettel a teherforgalomra (Szombathely-Csorna) (2016-ig),
- M15 2*2 sávos kiépítés, mint az M86 –észak-déli tengely folytatása (2016-ig),
- Nagyszombat- Győr-Székesfehérvár tengely kiépítése (új Duna híddal) (nincs tervben),
- 83. sz. főút Győr-Pápa közötti 11,5 tonnás burkolat megerősítése (pápai repülőtér
elérése) (2016-ig),
- 82. sz. főút fejlesztése a korábbi megyeszékhelyeket összekötő úthálózat fejlesztési elve
szerint, illetve az ország „belső” területeinek, valamint a Balaton jobb elérhetősége
érdekében (nincs tervben),
- - M85 autóút Sopron kelet (84.sz.főút) - Pereszteg (84.sz főút) Nagycenk keleti elkerülő
(2017-2020)
Kiemelt mellékutak:
- Kapuvár-Beled tengely,
- Fertőszentmiklós-Kőszeg tengely,
- „győri gyűrű” – Dunaszentpál-Enese- Tét-Kisbér gyűrű megújítása.
Mellékutak, belterületi utak fejlesztése:
- külön kiemelés nélkül fontos fejlesztési terület a régi és rossz állapotú mellékúthálózat
fejlesztése (gondolva a kerékpáros közlekedésre is),
- országhatár közeli utak, határkapcsolatok kiépítése.
Kitűzött célok a kerékpáros közlekedésben:
A megyei koncepció alapján: „A kerékpáros közlekedésnél a korábbi extenzív (mennyiségi)
bővítést minőségi irányba kell továbbfejleszteni. Ez alatt értendő az egységes szerkezetű,
összefüggő kerékpárút-hálózatkialakítása, illetve a meglevő szakaszok minőségi fejlesztése
(vonalvezetés, burkolatszélesség közúti átvezetések).
Kiemelten fejlesztendőek a kerékpáros létesítmények (kerékpárutak és az azokat kiszolgáló
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kerékpáros-barát vendéglátó- és szálláshelyek) a megye turisztikailag frekventált területein
(Fertőtérsége, annak kapcsolódása Kapuvár irányába, EuroVelo 6 nemzetközi kerékpárút).
Emellett a megye belső kapcsolatait javítandó, meg kell teremteni a kerékpározható
mellékúthálózat rendszerét is.”
1.2.3. Térségi Területfejlesztési Koncepció és program
A település domináns helyi gazdasági szektora a mezőgazdaság. A mezőgazdaság nemzetközi
fejlődési követelményei a következők:
 Foglalkoztatottak számának csökkenése
 A termelés hatékonyságának növekedése
 A teljes vertikumú termelés előtérbe kerülése
Az Európai Unió a mezőgazdaságot és az azzal kapcsolatos problémákat kiemelten kezeli. A
problémák megoldása céljából olyan programokat támogat, amelyek elősegítik a termékek
versenyképességét. Ennek céljából a termékek feldolgozottságának növelését és nagy tételben
történő termelését támogatja. Kifejezetten támogatja a mezőgazdaságból megélő réteg más,
helyi orientációjú tevékenységeit (erdő- és vadgazdálkodás, falusi turizmus).
Hazánkban, a mezőgazdaság napjainkban jelentős válságot él át. A termelés szétaprózódott, a
megtermelt termékek nagyrészt feldolgozatlanul kerülnek értékesítésre.
1.3.

A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL VALÓ ÖSSZEFÜGGÉSEK VIZSGÁLATA

Országos Területrendezési Terv:
A területrendezési tervek a területfejlesztés társadalmi, gazdasági céljaival összehangolt,
hierarchikusan egymásra épülő, műszaki es ökológiai szempontok alapján elkészített tervek,
amelyeknek alapvető funkciója a térségi szerkezet meghatározása, és a térségi területhasználat
szabályozása. A területrendezési tervek között legjelentősebb az Országos Területrendezési
Terv (OTrT.), amely a léptéknek megfelelő mélységben az ország egészére határozza meg a
területhasználatra és az infrastruktúra térbeli rendjére vonatkozó jövőképet es az annak elérését
szolgáló szabályokat.
Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. Törvény (a továbbiakban: Törvény)
célja, hogy meghatározza az ország egyes térségei terület-felhasználásának feltételeit, a
műszaki, infrastrukturális hálózatok összehangolt térbeli rendjét, tekintettel a fenntartható
fejlődésre, valamint a területi, táji, természeti, ökológiai es kulturális adottságok, értékek
megőrzésére, illetve erőforrások védelmére. Az Országos Területrendezési Terv az ország
szerkezeti tervet, valamint az országos térségi övezeteket és az ezekre vonatkozó szabályokat
foglalja magában.
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Kivonat az országos területrendezési tervből

A település nagyobb része a Mezőgazdasági térség Országos területfelhasználási kategóriába
tartozik, valamint egy kisebb része az Erdőgazdálkodási térség, Vízgazdálkodási és Vegyes
területfelhasználású térség kategóriába.
A települést érintő Országos jelentőségű műszaki infrastruktúra-hálózatok és egyedi építmények:
Országos jelentőségű közlekedési hálózatok és egyedi építmények


Országos kerékpárút-törzshálózat eleme

Országos jelentőségű vízi létesítmények


Elsőrendű árvízvédelmi fővédvonal

Az OTrT. által meghatározott övezetek közül a település területét az alábbiak érintik:







Országos ökológiai hálózat övezete
Jó termőhelyi adottságú szántóterület övezete
Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete
Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete
Országos vízminőség-védelmi terület övezete
Nagyvízi meder területének övezete
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Országos ökológiai hálózat övezete

Az országos ökológiai hálózat övezetben csak olyan kiemelt térségi és megyei
területfelhasználási kategória, illetve olyan övezet jelölhetı ki, amely az ökológiai hálózat
természetes és természetközeli élőhelyeit és azok kapcsolatait nem veszélyezteti. Az övezetben
bányászati tevékenységet folytatni a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó elıírások
alkalmazásával lehet. Az országos ökológiai hálózat övezetét a kiemelt térségi és a megyei
területrendezési tervekben magterület, ökológiai folyosó, valamint pufferterület övezetbe kell
sorolni.

Jó termőhelyi adottságú szántóterület övezete

Az OTrT. a kiváló termőhelyi adottságú szántó fogalmát határozza meg, mely mindössze
egyetlen művelési ágnak egy részét fedi le. Bár nagyobbrészt átfedés van a Tfvt. szerinti
átlagosnál jobb minőségű szántó és az OTrT. szerinti kiváló, valamint a tervezett jó termőhelyi
adottságú szántó fogalma között, de azok a módszertanok különbözősége miatt szakmailag nem
feleltethetők meg egymásnak.
A fentiek ellenére a két ágazati jogszabály egymás hatását erősíti a termőföld védelme
tekintetében, igaz különböző hatósági eljárásokban, eltérő államigazgatási eszközök
igénybevételével.
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Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete

A kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete az országos területrendezési tervben
megállapított, kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben alkalmazott övezet, amelybe
az őshonos fafajokból álló erdőtársulások fenntartására leginkább alkalmas és az erdő hármas
funkcióját környezetvédelmi, gazdasági, társadalmi egymással összhangban a legmagasabb
szinten biztosítani képes erdőterületek tartoznak.
A kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezetében beépítésre szánt terület csak kivételesen,
egyéb lehetőség hiányában, a külön jogszabályban meghatározott területrendezési hatósági
eljárás alapján jelölhető ki.
Az övezetben külszíni bányatelek megállapítása, illetve bányászati tevékenység engedélyezése
a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehetséges.

Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete
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Országos vízminőség-védelmi terület övezete

A felszíni vizek vízminőség-védelmi vízgyűjtő területébe az ország nagytavain kívül azok a
területek tartoznak, amelyekre vízminőségük védelme érdekében a környezetvédelmi
felügyelőségek az érzékeny felszíni vizek vízgyűjtő területére vonatkozó követelményeket írnak
elő. A második vízminőség-védelmi kategóriába az egyéb védett területek befogadói tartoznak,
illetve amelyet a felügyelőségek egyedi határozattal ide sorolnak. Az övezet lehatárolása az
érintett települések közigazgatási területével történt.

Nagyvízi meder területének övezete

A nagyvízi meder a vízfolyást vagy állóvizet magába foglaló terület, amelyet az árvíz levonulása
során a víz rendszeresen elborít, és amelyet a mértékadó árvízszint vagy az eddig előfordult
legnagyobb árvízszint közül a magasabb jelöl ki. Az övezet lehatárolása a Vízügyi és
Környezetvédelmi Központi Igazgatóság előzetes adatszolgáltatása alapján történik.
Az OTrT folyamatban lévő módosítása során a felszíni és felszín alatti vízkészletek hosszú távú
megőrzése érdekében a országos vízminőség-védelmi övezet került bevezetésre, amelyhez
illesztett szabályok a vízszennyezések elkerülését szolgálják. Az ár- és belvizek kártételeinek
csökkentését és az elhárításával kapcsolatos feladatok elősegítését országos szinten a szintén új
12
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„nagyvízi meder és a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése keretében megvalósuló szükségtározók
területe” övezet, a kiemelt térségi és megyei szinten a hatályos OTrT szerint jelenleg is
lehatárolandó rendszeresen belvízjárta terület övezetével együtt biztosítja.
Győr-Moson-Sopron Megyei Területrendezési Terv:

Kivonat a megyei területrendezési tervből

A Győr-Moson Sopron Megyei Területrendezési Terv által meghatározott övezetek közül a
település területét az alábbiak érintik:


Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete
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Térségi komplex tájrehabilitációt igénylő terület övezete



Országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezete



Ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezete
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Magterület, Ökológiai folyosó és Pufferterület övezete



Térségi hulladéklerakó hely kijelöléséhez vizsgálat alá vonható terület övezete



Rendszeresen belvízjárta terület övezete
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Széleróziónak kitett terület övezete



Szélerőmű elhelyezéséhez vizsgálat alá vonható terület övezete

1.4.

A SZOMSZÉDOS TELEPÜLÉSEK HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TEVEINEKAZ ADOTT TELEPÜLÉS FEJLESZTÉSÉT BEFOLYÁSOLÓ, VONATKOZÓ
MEGÁLLAPÍTÁSAI

Az egyes települések településszerkezeti tervét az alábbi szempontok szerint vizsgáltuk:
- Van-e számottevő mértékű lakó-, illetve gazdasági tartalékterület?
- Van-e olyan technikai, elsősorban közlekedési infrastruktúra a vizsgált településen, amely
nem csak a települést szolgálja, illetve van-e olyan technikai infrastruktúra a Ásványráró
településszerkezeti tervén, amely létesítési, működési feltételeit a szomszéd község
településszerkezeti terve nem biztosítja?
- Van-e a fentieken túl térségi jelentőségű terület felhasználás?
Általánosságban megállapítható, hogy a szerkezeti tervek a települések lakosságszámához
képest nem tartalmaznak nagyméretű lakó tartalékterületet és jelentős méretű gazdasági
tartalékterületet, így ezt az egyes települések értékelésénél külön nem jelezzük.
Az alábbi táblázatban látható az Ásványráróval szomszédos települések szerkezeti és
szabályozási tervvel való ellátottsága:
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Győrladamér

Győrzámoly
Szabályozási tervek

Város/Község

Lakosság Terület/
/fő
km2

Terv bef./
jóváhagyás

Terv címe

Győrzámoly,
településszerkezeti terv
módosítása a 332 hrsz-ú
területre vonatkozóan
Győrzámoly,
településszerkezeti terv
módosítása

Döntés

Vonatkozás

Győrzámoly
Településszerkezeti tervek

Településnév

Ásványráró Településfejlesztési Koncepció

100-A/2004
(X.26.) határozat

t. rész

150/2008
(XII.30.)
határozat

teljes t.

89/2003 (XI.14.)
határozat

teljes t.

73/2006 (IX.15.)
határozat

teljes t.

114/2010. (VI.
28.) hat

teljes t.

k

2446

26.38

2004.10

k

2446

26.38

2008.12

k

2446

26.38

2003.11

k

2446

26.38

2006.09

k

2446

26.38

2010.06

k

2446

26.38

2003.11

Győrzámoly, szabályozási terv
és helyi építési szabályzat

14/2003 (XI. 26.)
rendelet

teljes t.

17/2004 (X.27.)
rendelet

t. rész

8/2010. (VI. 28.)
rend.

teljes t.

14/2006 (IV. 16.)
rendelet

teljes t.

2/2008 (XII.30.)
rend.

teljes t.

Győrzámoly,
településszerkezeti terv
Győrzámoly,
településszerkezeti terv
módosítása
Győrzámoly,
településszerkezeti terv módosítás 2010

k

2446

26.38

2004.10

Győrzámoly, szabályozási terv
és helyi építési szabályzat
módosítása a 332 hrsz-ú
területre vonatkozóan

k

2446

26.38

2010.06

Győrzámoly, szabályozási terv
és HÉSZ - módosítás 2010
Győrzámoly, szabályozási terv
és helyi építési szabályzat módosítás
Győrzámoly, szabályozási terv
és helyi építési szabályzat módosítás

k

2446

26.38

2006.04

k

2446

26.38

2008.12

k

2446

26.38

2014.12

Győrzámoly, szabályozási terv
és HÉSZ - módosítás 2014

10/2014. (XII. 3.)
rend.

t. rész

k

1609

8.60

2002.05

Győrladamér,
településszerkezeti terv

45/2002 (V.21.)
határozat

teljes t.

21/2011 (IV.18.)
határozat

t. rész

35/2005 (V.02.)
határozat

teljes t.

5/2005 (V.03.)
rendelet

teljes t.

5/2011 (IV.19.)
rendelet

t. rész

k

1609

8.60

2011.04

k

1609

8.60

2005.05

k

1609

8.60

2005.05

k

1609

8.60

2011.04

Győrladamér,
településszerkezeti terv módosítás 2011
Győrladamér,
településszerkezeti terv
módosítása
Győrladamér, szabályozási
terv és helyi építési szabályzat
módosítása
Győrladamér, szabályozási
terv és HÉSZ - módosítás
2011
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Lip
ót

Hédervár

Mecsér

Dunaszeg

k

1609

8.60

2002.05

Győrladamér, szabályozási
terv és helyi építési szabályzat

6/2002 (V.22.)
rendelet

teljes t.

16/2014. (VIII.
15.) rend.

t. rész

k

1609

8.60

2014.08

Győrladamér, 1401. sz. út Mosoni-Duna töltése közötti
terület, szabályozási terv és
HÉSZ - módosítás 2014

k

1996

17.26

2001.03

Dunaszeg, településszerkezeti
terv

43/2001 (III. 26.)
határozat

teljes t.

k

1996

17.26

2006.04

Dunaszeg, településrendezési,
-szerkezeti terv módosítás

74/2006 (IV.04.)
határozat

teljes t.

59/2013.(IV.15.)
hat.

teljes t.

9/2013.(IV.16.)
rend.

teljes t.

9/2000 (VIII.03.)
rendelet

t. rész

Dunaszeg településrendezési
terv felülvizsgálata településfejlesztési koncepció
és településszerkezeti terv
Dunaszeg településrendezési
terv felülvizsgálata szabályozási terv és helyi
építési szabályzat
Dunaszeg, Pusztakertek
településrész szabályozási
terve és helyi építési
szabályzata

k

1996

17.26

2013.04

k

1996

17.26

2013.04

k

1996

17.26

2000.08

k

1996

17.26

2001.03

Dunaszeg, szabályozási terv és
helyi építési szabályzat

3/2001 (III. 29.)
rendelet

t. rész

k

1996

17.26

2006.04

Dunaszeg, helyi építési
szabályzat módosítása

7/2006 (IV.07.)
rendelet

teljes t.

k

1996

17.26

2009.05

Dunaszeg, HÉSZ módosítás

6/2009 (V.27.)
rend.

t. rész

k

606

21,11

2006.03.

Mecsér településszerkezeti
terv módosítása

16/2006. (III.02.)
határozat

teljes t.

k

606

21,11

2006.03.

Mecsér
szabályozási terv és HÉSZ
módosítása

8/2006. (III.03.)
rendelet

teljes t.

k

1174

14.28

2007.05

Hédervár, településszerkezeti
terv - módosítás

47/2007 (V. 30.)
Határozat

t. rész

k

1174

14.28

2001.08

Hédervár, településszerkezeti
terv

93/2001
(VIII.22.)
határozat

teljes t.

k

1174

14.28

2011.06

Hédervár, településszerkezeti 56/2011. (VI. 14.)
terv - módosítás 2012
határozat

t. rész

k

1174

14.28

2012.01

Hédervár, szabályozási terv és
HÉSZ - módosítás 2012

3/2012. (I. 27.)
rendelet

t. rész

k

1174

14.28

2007.05

8/2007 (V. 31.)
Rendelet

t. rész

k

1174

14.28

2002.06

5/2002 (VI.12.)
rendelet

teljes t.

k

702

16.09

2005.02

15/2005 (II.21.)
határozat

t. rész

Hédervár, szabályozási terv és
helyi építési szabályzat módosítás
Hédervár, helyi építési
szabályzat és szabályozási
terv
Lipót, településszerkezeti terv
módosítás
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k

702

16.09

2002.12

k

702

16.09

2003.12

k

702

16.09

2005.02

k

734

9.81

2011.03

k

734

9.81

2003.10

k

734

9.81

2006.12

k

734

9.81

2010.03

k

734

9.81

2003.10

k

734

9.81

2010.03

k

734

9.81

2006.12

k

734

9.81

2011.03

10/2002 (XII.03.)
rendelet

Lipót, helyi építési szabályzat

Lipót, termálfürdő fejlesztés
17/2003 (XII.19.)
részletes szabályozási terve és
rendelet
helyi építési szabályzata
Lipót, szabályozási terv és
1/2005 (II.22.)
helyi építési szabályzat
rendelet
módosítása
Dunaszentpál,
településszerkezeti-,
23/2011. (III. 30.)
szabályozási terv és HÉSZ hat
módosítás 2011

teljes t.
t. rész
t. rész

t. rész

Dunaszentpál,
településszerkezeti terv

77/2003 (X.31.)
határozat

teljes t.

Dunaszentpál,
településszerkezeti terv
módosítása
Dunaszentpál,
településszerkezeti terv módosítás 2010

133/2006
(XII.19.)
határozat

teljes t.

34/2010. (III. 24.)
hat.

teljes t.

11/2003 (X. 29.)
rendelet

teljes t.

Dunaszentpál, helyi építési
szabályzat és szabályozási terv

Dunaszentpál, szabályozási
3/2010. (III. 25.)
terv és HÉSZ - módosítás
rend.
2010
Dunaszentpál, helyi építési
18/2006. (XII.21.)
szabályzat és szabályozási terv
rendelet
módosítása
Dunaszentpál,
településszerkezeti-,
3/2011. (III. 31.)
szabályozási terv és HÉSZ rend.
módosítás 2011

teljes t.
teljes t.

t. rész

www.teir.hu - ORSZÁGOS RENDEZÉSI TERVKATASZTER – adatai alapján

1.5.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉSEK BEMUTATÁSA

1.5.1. A hatályos fejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia vonatkozó
megállapításai
Az önkormányzat nem rendelkezik hatályos település fejlesztési koncepcióval. Ásványráró
község képviselő testülete az elfogadott településszerkezeti és szabályozási terv alapján
tevékenykedik a település fejlesztése terén. A településszerkezeti terv céljai az eltelt időszakban
részben módosultak. A szabályozási tervben kijelölt nagyméretű kereskedelmi és szolgáltatói,
gazdasági területek, illetve a turisztikai fejlesztési területek nem valósultak meg. A kijelölt
területeken a lakó területi fejlesztések sem realizálódtak. A vonalas infrastruktúra esetében is
jelentős a „lemaradás” a koncepció elgondolásaihoz képest, a javasolt út és kerékpárút
fejlesztések nem épültek ki.
A közmű rendszerek esetében jelentős előrelépés a település teljes közmű infrastruktúrális
kiépítettsége: víz, szennyvíz, gáz.
1.5.2. Hatályos településfejlesztési és településrendezési szerződések
Jelenleg nincsenek érvényben levő településfejlesztési és településrendezési szerződések,
azonban a jövőben javasoljuk bevonni a településrendezés eszközei közé.
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1.6.

A TELEPÜLÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVI ELŐZMÉNYEINEK VIZSGÁLATA

Ásványráró község önkormányzatának képviselőtestülete 2015. júniusában úgy döntött, hogy a
község 2005-ben elkészült településrendezési tervét felülvizsgálva egy új rendezési tervet
készíttet. A hatályos jogszabályoknak megfelelően, a településszerkezeti és a szabályozási terv
előtt a településfejlesztési koncepció készül el. A község jelenleg hatályos szabályozási terve
többször módosításra került, így egységes szerkezetű tervdokumentáció nem áll rendelkezésre.
A HÉSZ is többször kiegészítésre került az eltelt 11 év alatt. A 314/2012. (XI.08.) Korm. Rendelet
átmeneti időszakra vonatkozó rendeletei alapján a jelenleg hatályos tervek 2018 december 31-ig
használhatóak. A település fejlesztési idősávja és a jogszabályi „kényszer” miatt a község az új
rendezési terv elkészítéséről döntött.
1.6.1. A hatályban lévő településrendezési eszközök
Ásványráró Község Településszerkezeti Terve: 33/2005. (XI.24.) sz. Kt. határozattal elfogadva.
Ásványráró Község Szabályozási Terve: 13/2005. (XI.25.) sz. Kt. rendelettel elfogadva.
1.6.2. A hatályos településszerkezeti terv megállapításai, megvalósult elemek
A településen a hatályos településszerkezeti tervből a lényeges elemek nem realizálódtak. A
kisebb belterületi lakó- és intézményi területváltozások az évek alatt történtek, azonban nagyobb
léptékű önkormányzati és magán beruházás nem történt.
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1.7.

A TELEPÜLÉS TÁRSADALMA

1.7.1. A társadalom összetétele
1.7.1.1.

Demográfia

Az alábbi ábrán Ásványráró demográfiai mutatóinak alakulását látjuk 2007-2013. intervallum
között:

Év

Népesség fő

2013

1906

2012

1877

2011

1858

2010

1871

2009

1914

2008

1923

2007

1940

Az alábbi ábrán az öregségi mutató látható (100 db 0-14 évesre jutó 60-x éves)
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Az alábbi ábrán az odavándorlások száma látható (állandó és ideiglenes vándorlások száma
összesen)

Az alábbi ábrán az elvándorlások száma látható (állandó és ideiglenes vándorlások száma
összesen)
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1.7.1.2.

Népesség

A koncepció készítés időszakában rendelkezésre álló KSH adat szerint a település
lakosságszáma 1914 fő. Az adat vonatkozási éve: 2015

ÉV

1980

1990

2001

2011

Megye összesen

439 502

435 757

432 717

433 403

Mosonmagyaróvári kistérség
1500-1999 lakosú Községek,
nagyközségek
Ásványráró

72 767

72 790

72 574

72 834

38 175

37 480

39 139

39 689

2216

2034

1963

1886

Állandó népességszám alakulása 1980-2011

Megye összesen
442 000
440 000

439 502

438 000
435 757

436 000

433 403

434 000
432 000

Megye összesen

432 717

430 000
428 000
1
1980

2
1990

3
2001

4
2011

Mosonmagyaróvári kistérség
72 900
72 850
72 800
72 750
72 700
72 650
72 600
72 550
72 500
72 450
72 400

72 834
72 767

72 790

Mosonmagyaróvári
kistérség
72 574

1
1980

2
1990

3
2001

4
2011
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1500-1999 lakosú Községek, nagyközségek
39 689

40 000
39 500

39 139

39 000
38 500

38 175

38 000

1500-1999 lakosú
Községek, nagyközségek

37 480

37 500
37 000
36 500
36 000
1
1980

2
1990

3
2001

20114

Ásványráró
2 300

2 216

2 200
2 100
2 000

2 034
1 963

1 900

1 886

1 906

1 877

Ásványráró

1 800
1 700
1

1980

2

1990

3

2001

2011

4

2012

5

2013

6

A lakosságszám alakulása a 80-as évek után erőteljes esést mutatott. Ez a tendencia 2012-ben
tört meg, azóta újra emelkedést mutat az elvándorlások jelentős visszaesése miatt.
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Az alábbi ábrán, a lakónépességen belüli 0-14, a 15-59, és a 60 év felettiek aránya látható
százalékos eloszlásban. (Népszámlálás 2001)

1.7.1.3.

Képzettség

Ásványrárón egy általános iskola működik az Somogyi József Általános Iskola és Óvoda. Az
alábbi ábrán az általános iskolai tanulók számát láthatjuk gyógypedagógiai oktatással együtt
2007-2013. évek közötti intervallumon belül.

Ásványrárón nem működik középiskola.
A felsőfokú végzettségűek aránya 7,5% a 2011-es népszámlálás alapján, ami nem éri el a
hasonló lakos számú települési (9,5%) sem a kistérségi (10,8%) sem a megyei átlagot (14%).
25
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A 7 éves és idősebb népesség a legmagasabb befejezett
iskolai végzettség szerint
529

600
444

500

433

400
300

189
130

200
100

12

0

Megye összesen

4 142

39 775

98 944

Középfokú
iskola
érettségi
nélkül,
szakmai
oklevéllel
94 965

Mosonmagyaróvári
kistérség

631

6 856

17 941

18 052

18 600

7 552

69 632

1500-1999 lakosú
Községek,
nagyközségek

255

3 233

7 512

8 144

7 262

3 108

29 514

Ásványráró

12

189

444

529

433

130

1 737

Általános Iskola
első
1-7.
8.
évfolyamát
évfolyam
sem
végezte el

Terület

1.7.1.4.

Érettségi

Egyetem,
főiskola
stb.
oklevéllel

Összesen

119 774

59 618

417 218

Foglalkoztatottság

Az alábbi ábrán a településen élő regisztrált munkanélküliek számának alakulása látható.

26
www.ter-halo.hu

TÉR-HÁLÓ KFT

9024 Győr, Babits M. u. 17/A

Ásványráró Településfejlesztési Koncepció

Az alábbi ábrán a településen élő nyilvántartott álláskeresők aránya látható a munkaképes korú
népesség százalékában.

A mellékelt ábra szerint és a kistérség viszonylatában a munkanélküliség kicsivel, de az átlag
felett van. 2013-ra közel felére esett a korábbiakhoz képest. A jó tendenciát folytatni szükséges a
lehető legminimálisabbra szorításával.
A településen megvalósult integrált közösségi és szolgáltató tér ami 1fő főfoglalkoztatottat és 1 fő
közművelődési közmunkásnak ad munkalehetőséget.
1.7.2. Települési identitást erősítő tényezők
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Két település, Ásvány és Ráró egyesítéséből jött létre 1936-ban. A nyelvészek szerint az Ásvány
helynév mesterséges árok, ásott tó, kút jelentésű, a Ráró sólyomféle ragadozó madár, kerecsen
jelentésű és valószínűleg személynévből vagy erdőnévből átvéve változott helynévvé. E vidék
legalább ötezer éve lakott hely a feltárt régészeti leletek alapján. 1521 után mindhárom település
osztozik a Héderváry-birtokok sorsában, először a Bakics család kezére kerül, majd többször is
tulajdonost vált. A XIX. század elején mindkét település jelentős fejlődésnek indult. 1900-ban az
összlakosság meghaladta a 3000 főt. A lakosság ősi foglalkozásai a vízhez kötődtek, sokan éltek
halászatból, aranymosásból, hajóskodásból, vízi szállításból. Saját termrsztésű káposztájukat
Bajáig, sőt Orsováig árulták.

1.7.2.1.

Történeti és kulturális adottságok

E vidék legalább ötezer éve lakott hely a feltárt régészeti leletek alapján. Egyaránt került elő
csiszolt kőeszköz az ún. újabb kőkorból, lándzsa a bronzkorból, kelta urnasír a vaskorból, de
találtak Antoninus Pius korából származó római aranypénzt is. Ásványról, Ráróról és Zsejkéről
nincs hiteles Árpád-kori adat, régebbi munkák állítják ugyan, hogy Roro, azaz Ráró várát 1293ban a német császár hada elfoglalta, de az újabb kutatások inkább az ugyancsak Duna-menti,
ausztriai Rohrau említését valószínűsítik.
1250. december 4-én kelt oklevél említ először települést a mai Ásványráró közigazgatási
területéről: a mai új-szigeti határrészen feküdt "Oltua" (Oltva) említése.
1332-ben már állt, s fel volt szentelve az ásványi Szent András-templom – írja több egyházi
vonatkozású kiadvány. Ortvay Tivadar: Magyarország egyházi földleírása a XIV.század elején a
pápai (1332–1337. évi) tizedjegyzékek alapján (Budapest, 1891–1892) című könyv viszont nem
említi. A templomot említik 1342-ben is.
A 14. század derekán Ráró már a Héderváry-uradalom része, első említése: 1372. november 6án Hedruh War-i (Hédervári) Héder fia Jakab mester levele Omodé mesterhez Karcha-i Textor
Miklós jobbágy adóssága tárgyában. A levél Rárón keltezve: in Raro, sabbato proximo post
Emerici conf, 1372. (Ráróban, (Szent) Imre (ünnepe) utáni szombaton, 1372-ben.)
1407-ben említve Zsejke Selketew (ejtsd: Selkető) néven. Ásványt említik Assowan alakban,
amely oklevél 1418. április 4-én kelt, Hederwara-i (Hédervárai/Hédervári) Lőrinc királynéi
ajtónállómester panaszt emelt e oklevélben Bews-i ( Bősi ) János ellen az 1417. évi
hatalmaskodásai miatt. Az okirat szerint 1417. február 2-a táján Bews-i (Bősi) János jobbágyaival
Assowan (Ásvány) és Olchowa (Olcsova, Oltva) falvak között fekvő Erched nevű szigeten a fákat
kivágatta. A sziget Hederwara-i Lőrinc birtoka volt. 1418 márciusában Ásványt Hédervári Lőrinc
birtokai
közt
említették.
1418. augusztus 26-i oklevél először említ ásványi lakosokat: alter Nicolaus filius Laurencii,
Johannes Gwndee et Lucas similiter Gwndee in Aswan (felebarát Lőrinc fia Miklós, Gwndee
János és Lukács éppúgy Gwndee Ásványban). 1442-ben említik Ráró határában Bátk pusztát.
1430-ból
származik
az
ásványi
Szent
András-plébániatemplom
vörösmárvány
keresztelőmedencéje.
1485-ben
említik
Ráró
határában
Zygethkez
(Szigetköz)
pusztát.
Egy 1485. február 18-i oklevél említi Ásvány papját: „A győri káptalan bizonyította, hogy Kayal-i
Mihály fia Mihály, akinek személyazonosságát Ábrahám Aswan-i plébános bizonyította, Kwn
(Kun) Berecnek, és Galantha-i Bessenewy (Bessenőy) Pál fia Imrének részét a Nyitra vármegyei
Hethmeh birtokban, melyet ő a nevezettől harminc aranyforintért bír zálogba, ugyan ezért az
összegért a visszaváltásig elzálogosította Nebozya-i Balog Miklósnak és Jakabnak.”
Az 1500-as évek elején említi először Ráró várát oklevél. II. Ulászló király a Héderváry család
rárói várnagyának, Majsa Miklósnak két jobbágytelket adományozott.
Az 1518. évi porta összeírás szerint Aswan (Ásvány) Győr vármegye egyik legjelentősebb
települése 34 portával. Ebből Hédervári Istváné 17 porta, Hédervári Ferencé 17 porta, 5 zsellér
családfő. Ráró Hédervári Ferenc birtoka, 8 fizető porta, 3 zsellér családfő.
1526. július 19-én II. Lajos király Laki Bakics Pálnak és testvéreinek adományozta Héderváry
Ferenc több elkobzott birtokát, így Rárót és Ásvány felét is.
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1532 nyarán az evangélikus Bakicsok erőszakkal akarták jobbágyaikat az evangélikus vallásra
áttéríteni. Ásvány lakossága nem akart áttérni, ezért Bakics Pál az ásványi templom
lerombolással fenyegette meg őket. Utóbb mégis elérte a jobbágyok áttérését. 1544 előtt a másik
földesúri család tagjai, a Héderváryak is áttértek az evangélikus hitre. 1616-ig Ásványon birtokos
a nemes Ásványi család. 1550-ben Bakics Péter elzálogosította birtokait Pálffy Péternek. 1554ben a Héderváry család kiadatta a „Hederwara tartományában mindön falunak jövedelme, adója,
és szolgálatja” című urbáriumot, mely Aswáni (Ásvány) falut is említi. 1559-ben elhunyt Bakics
Péter. Tőle leányai révén a Balassa, Révay és Czobor családok örököltek birtokokat Ásványon s
Rárón. 1561-ben az egyházlátogatási jegyzőkönyv említi, hogy Ásványon nincs plébános, és az
egyházat teljesen felégették a törökök. Az egyház javai lutheránusok (evangélikusok) kezében
vannak. 1594 előtt az ásványi kovácsok már céhbe tömörültek.
Győr török elfoglalása után, 1594-ben, az ásványiak a Pozsony vármegyei Horstet és Lozornó
falvakba menekültek, s egy részük csak 1609-ben települt vissza Ásványra. 1603 tavaszán az
ásványi templomban hagyott harangot Kucsovyth Jakab győri végvári katona ellopta társaival.
Véletlenül éppen a lozornói lakosoknak kínálta megvételre, s ekkor Kovács Simon ásványi
kovács céhmester és fiai felismerték a falu harangját. „Megh esmerwk myndgyarast az harangott
mynd zavarwl, mynd w magarwl.” („Megismertük mindgyárast az harangot mind szaváról, mind ő
magáról.”) Bár a győri királyi bíróságon pert indítottak az ásványiak, mégis 34 aranyforintért
tudták csak visszaszerezni a harangot.
1600-ban Révay Péter és Ferenc, Czobor Imre és Márton, Héderváry István Ráró földesurai hat
év szabadságot ígértek mindazon jobbágyoknak, akik Ráróba költöznek az 1594-es török
veszedelemkor elmenekültek pótlására. 1609-ben Balon asszony megölte szomszédasszonyát,
Borbála asszonyt Ásványon, és társaival, Horvát Vidával és Olasz Istvánnal kirabolta az elhunyt
házát. A győri királyi bíróság a két elfogott férfit a kínvallatások után kerékbe törésre, és
akasztásra ítélte.
 Ásványi jobbágyok 1624-ben: Jankó Márton, Fazekas Mihály, Vadász Albert, Szombathy
Balázs, Korcsmáros János, Korcsmáros Orbán özvegye, Szombath Tamás, ifjabb
Fazekas Mihály, Tóth János, illetve Nagy János, aki szabad ember.
 Rárói jobbágyok 1624-ben: özvegy Benőczné, Tar Imre, Szabó András, Zakra Ferenc.
1628-ban újjáalakult az ásványi római katolikus egyházközség. Az 1630-as évek elején
Héderváry István áttért a katolikus hitre, majd 1634 nyarán elvette a lutheránusoktól az ásványi
templomot, s átadta a római katolikus egyháznak. 1638-ban a király nemességet, címert és
birtokadományt adott Ásvány egy részére Balassa Balázsnak. Utódai birtokuk után felvették az
"ásványi" nemesi előnevet. Ebben az évben a porta összeírás szerint Ásvány 4 porta, Ráró 1
porta.
1658-ban Ásvány mezőváros jellegűként vagy mezővárosként említették. Ez évben elkészült a
rárói vár leltára.
Ráró fokozatosan Széchényi György győri püspök kezébe kerül, aki 1659 és 1686 között
féltucatnyi birtokrészt vásárol. Tőle Ráró Kaunicz Domokos és Apponyi Lázár kezére kerül,
akiktől a 18. század elején Viczay Jób veszi meg. A keresztelési anyakönyvek 1681 óta íródnak a
plébánián. Ásványt a 17. század végén egy árvíz teljesen elmossa, Viczay Ádám ezért telepítette
át 1700-ban jobbágyait a falu mai helyére. A Duna áradása elpusztította 1709-ben Oltva
községet. (A mai Ásványráró közigazgatási területén, az új-szigeti határrészen feküdt.)
1701-ben megalakult a szigetközi nemes takács céh, ebből később kiválva megalakult az ásványi
takács céh. 1711-ből származik a mosonmagyaróvári Hanság Múzeumban őrzött ásványi
takácsok céhpecsétje. A pecséten három vetélő látható. Felirata: "s.Asvany falu takács cze pech.
1711."
1715-ben a török háborúk után először írták össze az adózó (jobbágy) családfőket az egész
országban.
1735-ben Viczay Jób gróf özvegye a Balassa-örökösök birtokrészeit megvette. 1738-ban a
Ráróban részbirtokos báró Apponyi Lázár felépítette a kálváriát, majd mellette a Mindenszentekkápolnát és egy remetelakot. Napjainkra csak a kálvária maradt fent.1773-ra Ásvány és Ráró a
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gróf Viczay család birtoka, azonban ekkor Ráró öröklés révén gróf Viczay Eszternek, báró
Sándor Antalnénak jutott. 1776-ban Mária Terézia királynő nagy pátenslevelet adományozott az
ásványi aranymosók számára, melyben engedélyezte nekik a szabad aranymosást az ország
egész területén. 1778-ban megalakult a szigetközi molnárcéh. Ennek a céhnek az ásványi tagjai
1847-ben önállósultak ásványi molnárcéh néven. A 19. század elején mindkét település jelentős
fejlődésnek indult. Fényes Elek szerint a Héderváry-uradalomhoz tartozó Ásványon 1300, a gróf
Sándor Móric által bírt Rárón 500 fő élt, mindkét település híres vizahalászatáról és
káposztájáról, valamint hasznos legelőket bír a szigetekben. „Ásványráró kis falucska, kevés
kenyér sok káposzta” – ez a mondás terjedt el a faluról.
Zsejkén ekkor 20 fő élt, ahol „erdő, vendégfogadó, majorság” volt. Csaknem ugyanezeket írta
1851-ben is, csak Rárónál jegyzi meg, hogy „sok dunamalom és sok gyümölcs”.
1828-ban Ásványon 32 adózó iparos volt, Rárón 10 fő alatti volt a számuk.
A szavazó jogú nemesek összeírása 1845-ben:
 Ásvány: Bély István, Bély János, Bély Vendel, Bély József (ügyész Győrött), Barthalos
(Bartalos) János, Barthalos László, Barthalos István, Beke József, Borsos István, Borsos
András, Győry Dávid, Jankó Ferenc, Károly József, Károly Márton, Nagy Vendel, Rónyi
János (plébános), Szigethy (Szigeti) István.
 Ráró: Ambrus István, Ambrus János, Bekő Pál, Beke János, Hárosy János, Hárosy
Ferdinánd, Hunkár Antal, Krisztinkovits Ignác, Kamocsay Lajos, Kamocsay Sándor,
Kamocsay Zsigmond, Szigethy János, Miklós János, Mórotz Ignác.
1848 június végén a hédervári uradalom kilenc községének lakossága (az ásványiak is)
megtagadták munkatartozásaik elvégzését az uradalom földjein.
A 19. század második felében Ráró előbb báró Sina János, majd a gróf Wenckheim-család
kezére került. A 40 holdas parkban álló, nemrég még ékes kastély ekkor már omladozott, a
századfordulón le is bontották, kövei egy részét a rárói templom 1903. évi építésénél használták
fel. Sina János alapította a róla elnevezett János-majort. A települések összlakossága ez idő tájt
meghaladta a 3000 főt.
A lakosság ősi foglalkozásai a vízhez kötődtek: sokan éltek halászatból, aranymosásból, [4]
hajóskodásból, vízi szállításból; saját termesztésű káposztájukat Bajáig, sőt Orsováig árulták.
Ráró iskolája 1857 óta működik, Ásvány iskolájáról már 1754-ből van adat. 1929-ben Ásványon
Pados Ernő főtanító és három társa 4 tanteremben 6 osztály 180 tanulóját oktatta; Rárón Makkos
Dénes és Tell Béláné 2 tanteremben 6 osztály 121 tanulójával foglalkozott; míg Zsejkepuszta
elemi iskolájában Geischwind Lipótné 1 tanteremben 6 osztály 22 tanulóját tanította.
Az első világháború hősi halottai: Ásvány: 75 fő. Ráró: 30 fő.
Az 1920. évi trianoni békeszerződés elcsatolta Ásvány községtől a Duna túlparti szigeteket és a
faluszigeti határt.
Ásvány és Ráró közigazgatásilag 1936-ban egyesült, s Ásványráróhoz tartozott Jánosmajor és
Zsejke is. Az őstermelésből élők mellett jelentősebb számban voltak iparosok, közlekedési és
közszolgálati alkalmazottak, illetve nyugdíjasok.
Népszámlálás 1940: Ásványráró 2510 lakos, ebből 2508 magyar, 1 német, 1 fő az egyéb
nemzetiséghez írva. Vallás szerint: 2465 római katolikus, 1 görög katolikus, 5 görögkeleti
(ortodox), 4 evangélikus, 2 református, 33 izraelita.
A második világháború nemcsak harctéri áldozatokat követelt, miután a falu kemény harcok
színhelye volt. 1944. október 7-én a szövetségesek gépei bombázták Ásványrárót. 1945-ben a
szovjet előnyomuláskor a gyújtólövedékek 19 házat semmisítettek meg, 116 lovat és 125
szarvasmarhát pedig elhurcoltak, amely nagyban hátráltatta a tavaszi munkálatokat. Ásványráró
1945. április 1-jén, húsvétvasárnapon került szovjet megszállás alá. A II. világháború 62 hősi
halottat követelt Ásványrárótól.
A holokauszt ásványrárói mártírjai: 22 fő.
Az első termelőszövetkezet 1950-ben alakult, melyet néhány év múlva még kettő követett. A
három „téesz” 1962-ben egyesült és 1976-ig működött önállóan, akkor hozták létre „felülről” a
Szigetközi Magyar-Csehszlovák Barátság MgTSz-t, több szigetközi TSz összevonásával.
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Az 1954. évi árvíz rettenetes pusztítást okozott, több mint 360 lakó- és melléképület dőlt össze.
Az újjáépítésben több győri vállalat is részt vett, ennek emlékét őrzi például a Szerszámgépgyár
utca neve, melyet a győri gyár brigádjai építettek újjá.
1956. október 25-én a dunai gát építésén dolgozó budapesti munkások és a falubeliek
részvételével csoportosulás, kisebb tüntetés volt Ásványrárón. Október 26-án délelőtt nagy
tüntetés volt a faluban, délután falugyűlésen megalakították a nemzeti bizottságot. Tagjai: ifj.
Foltányi Béla elnök, Élő István elnökhelyettes, Lengyel István titkár, Korcz András határőr
hadnagy, az ásványrárói határőr őrs parancsnoka (a forradalom alatti tevékenységéért három év
börtönre ítélte később a Kádár-rezsim), Horváth Béla, Bekő János, Beke Géza, Bogár Antal.
Ezen a napon a mosonmagyaróvári sortűz áldozatai között volt az ásványi születésű,
mosonmagyaróvári lakos, Savanyú Józsefné Mátyus Erzsébet (1933–1956) és az ásványrárói
születésű mosonszolnoki lakos Tolnay László (1939–1956). Október 27-én nemzetőrség alakult
Ásványrárón. Tagjai: Sepper János rendőr törzsőrmester (körzeti megbízott), Bognár Ödön,
Horváth Béla, Kránic István, Rákász János, Szemeti Károly, Peredi István.
1955-ben az ÉVDI szigetközi szakaszmérnöksége, 1957-ben az Erdei Termékeket Feldolgozó
Vállalat, 1961-ben pedig a szigetközi vízgazdálkodási társulat kezdte meg működését
Ásványrárón. Az árvíz után a határőrsnek is helyet adó határőrközség falu újjáépült és fejlődni
kezdett: több új középület épült – takarékpénztár, iskola, tornacsarnok –, lakossága mégis
fokozatosan csökkent: 1960-ban 2500 fő, 1985-ben már csak 2108 fő élt a településen. 1959-ben
megalakult a Takarékszövetkezet, bölcsőde nyílt, 1962-ben községi könyvtár létesült. 1967–68
között orvosi lakás és rendelő épült. 1968 szeptember elsején a hédervári körzetből önállósult az
ásványrárói orvosi körzet. 1970–74 közt felépült az új iskola. 1975-ben új önkiszolgáló ÁFÉSZ
bolt nyílt Ásványon.
Ásványráró lakossága 1996 végén 2003 fő volt. A vízvezeték- valamint a szennyvízcsatornahálózat kiépült, az előbbihez 719, az utóbbihoz 514 lakás csatlakozott. Telefon fővonallal 255
előfizető rendelkezik. A falu egészségügyi ellátását helyi háziorvos biztosítja; a nappali ellátást
nyújtó Idősek Klubjában 33 személyről gondoskodnak. A faluban 18 kiskereskedelmi bolt –
köztük 8 élelmiszerüzlet – és 13 vendéglátóhely üzemel, utóbbiak közül több a távolabb élők
között is ismert. Van még iparcikkbolt és TÜZÉP-telep is. A községi könyvtár állománya közel
5000 kötetes. A Központi Statisztikai Hivatal évkönyve szerint 2007. január elsején Ásványráró
1952 lakosú község 801 lakással.

Első katonai felmérés (1782-1785)

1.7.2.2.

Második katonai felmérés (1819-1869)

Társadalmi élet, szokások, hagyományok

A település társadalmi életében a mindenévben megrendezésre kerülő falunapon túl annak
keretében megrendezi az Ásványrárói elszármazottak napját. A program keretében az
elkötözöttek visszainvitálása történik meg.
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Szintén új közösség összetartó erővel bíró elem a Daru mellékági vízi fesztivál megrendezése.
A fesztivál keretében a környező mellékágak színes természeti környezetének bemutatása,
ismeretterjesztő előadása várja az ellátogatókat.
1.7.2.2.1. Nemzetiségi kötődés, civil szerveződések
Civil szerveződések:


Nyugdíjas klub



Ásványrárói Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület



Páva kör



Ásványrárói Sportegyesület




Sporthorgász Egyesület, Horgászok
Bár Duna Vadásztársaság

A településen a civil szervezeteknek a művelődési házon kívül helyet biztosít a megvalósult
integrált közösségi és szolgáltató tér is.
1.7.2.3.

Vallás

A vallási megoszlás a 2011 népszámlálás adati szerint a következő:

Népesség vallása felekezet szerint - 2011

fő

%

Római katolikus

1263

68,2

Görög katolikus

3

0,2

Ortodox keresztény

0

0

Református

41

2,2

Evangélikus

19

1,0

Más vallási közösséghez, felekezethez tartozik

0

0

Vallási közösséghez, felekezethez nem tartozik

76

4,1

Ateista

11

0,6

Nem nyilatkozott

434

23,4

Összesen

1853

100,0
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Népesség vallása felekezet szerint - 2011
Római katolikus
Görög katolikus
Ortodox keresztény
24%
Református
1%
0,3%

Evangélikus
68%

4,3%
1,0%

Más vallási közösséghez,
felekezethez tartozik

0,8%

0,7%

Vallási közösséghez,
felekezethez nem tartozik

2,1%

Ateista
Nem nyilatkozott

Ásványrárói Egyházközség
Plébános: Németh László
Ásványrárón 2 templom és 1 plébánia található.
Ásványrárói plébánia
9177 Ásványráró, Rákóczi Ferenc u. 67
Ásvány: Szent András apostol templom
9177 Ásványráró, Rákóczi Ferenc u. 57
Ráró: Szent Rókus templom
9177 Ásványráró, Győri út 49.
Mindkettő a Szigetközi esperesi kerülethez tartozik
Írás az ásványrárói plébániáról:
Az „Asvan prope Raban” kifejezés, illetve helymegjelölés egy 1251-es keltezésű oklevélben
szerepel. A „prope Raban” Győr-közelséget jelenthet. A „prope” latin szó és közelséget jelent, a
másik Győr német Raab nevéből íródhatott ebben a formában. Ráróról a Pannonhalmi és Tihanyi
apátság birtoklevelében történik említés. A vidéken a Héderváry család a birtokos és egyben ők a
kegyurak is.
Ásvány plébániája középkori eredetű. Pázmány Péter esztergomi bíboros-érsek 1629-ben rendelt
el összeírást az Esztergomi Főegyházmegyében. Ez az összeírás a török előtti viszonyokat is
mutatja még. Ásványt a komáromi főesperesség plébániái között említi. Ráró Ásvány filiája
(leányegyháza, melynek van temploma, de nincsen plébániája).
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Ásvány temploma a XIV. században, vagyis az 1300-as években épült Szent András apostol
tiszteletére. 1658-ban újjá kellett építeni, majd 1820-ban ismét ez következett. 1904-ben pedig
megtoldják a kereszthajóval. Ekkor nyeri el mostani formáját.
A rárói templomot az 1638-as árvíz pusztította el. Úgy látszik, hogy akkor csak az ásványi
újjáépítésére futotta, mert a mostani templomot Ráró kegyúri családja a Wenckheim grófok
építtetik 1903-ban Szent Rókus tiszteletére.
A plébánia is középkori eredetű. A mai plébánia épületét 1957-58-ban építették. A plébánosok
megszakítás nélküli sora 1628-tól ismeretes. Az anyakönyvezés is megszakítatlan az 1681-es
évtől napjainkig.

Szent András apostol templom

Szent Rókus templom
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1.8.

A TELEPÜLÉS HUMÁN INFRASTRUKTÚRÁJA

1.8.1. Humán közszolgáltatások (oktatás, egészségügy)
Oktatás
Ásványrárón alapellátás keretében összevont óvoda és bölcsőde működik. A létesítményben 3
csoport működik összesen.
Oktatási-nevelési feladatok
Kiemelt feladat a szilárd alapkészségek kialakítása mellett a tanulók kompetencia alapú
fejlesztése.
A Pedagógiai Programban megfogalmazott célok mellett elengedhetetlen, hogy olyan diákokat
képezzenek, akik olyan képességek és készségek birtokába jutnak, melyekkel képesek lesznek
a folyton változó világhoz alkalmazkodni.
Tehát minden figyelemmel a kompetencia-alapú oktatás-nevelésre kell koncentrálni.
Kompetencia-alapú oktatás célja az, hogy a gyermekek a mindennapi életben hasznosítható
tudással rendelkezzenek - nem lemondva az ismeretek elsajátításáról, vagyis „ismeretekbe
ágyazott képességfejlesztés” megvalósítására kell törekedni.
(Kompetencia alapú fejlesztésen a készségek, képességek fejlesztését, az alkalmazásképes
tudást középpontba helyező oktatást értjük.)
Előnye, hogy segíti a különböző fejlettségi szinten lévő gyermekek közötti különbségek
csökkentését, a hátrányokkal rendelkezők felzárkóztatását.
Meg kell találni a hagyományos tanítási módszerek és az újabb módszerek alkalmazásának
megfelelő arányát. A régi módszereknek is meg van a maga értéke. Meg kell tanítani tanulni a
diákokat. A kompetencia alapú fejlesztéshez elengedhetetlen a tevékenykedtetés, a mindennapi
életből vett feladatok megoldása.
Az ásványrárói Somogyi József Általános Iskola története 1970-től
Az iskola vezetésével 1970-ben Bakonyi Jenőt bízták meg, aki 1990-ig, nyugdíjba vonulásáig
irányította az intézményben folyó munkát. A tantestület létszáma ekkor 15 fő.
Az új iskola építése még 1970-ben megindult, amely azonban elég sok zökkenő után készült el.
A községi tanács rendelkezett némi induló alappal, amihez csak eszmei támogatást kapott,
központi ellátmányt nem. Az építés beindítása személyes biztatás alapján kezdődött hivatalos
építési engedély hiányában, csupán a műszaki tervek álltak rendelkezésre. A munkálatokat
leállították, az 5 évi huzavona alatt a falak és a beépített nyílászáró szerkezetek beáztak, a
faszerkezetek megvetemedtek. Ez a későbbiek során problémákat okozott. A tervrajz szerint
négy tanterem épült volna, a módosítások után 8 tantermet, két szertárt, két irodát és egy
nevelői szobát és egy szolgálati lakást alakítottak ki. Az épülettömböt 1974. október 4-én adták
át, ezután vehette birtokába a község tanulóifjúsága. Ekkor a tantermek száma 10-re
emelkedett, megszűnt a váltott műszakban való tanítás.
Továbbra is hiányzott azonban a tornaterem, a testnevelési órákat a folyosókon, jó időben az
udvaron tartották, valamint nagy gond volt a zsúfoltság. A 8 tantermen kívül az ásványi iskola
két helyiségében is folyt a tanítás, a rárói iskola egyik tanterme tornaszobaként, a másik
gyakorlati műhelyként szolgált.
1978-79-ben a község lakosságának és a helyi üzemeknek, vállalatoknak az összefogásával
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megépült egy sportudvar: egy füves futballpálya és egy salakos kézilabdapálya.
1979-80-ban beindult egy tanulószobai csoport. Itt elsősorban a hátrányos helyzetű gyermekek
részére vált lehetővé a jobb felkészülés.
1980-ban a községi bölcsőde helyén napközi otthon létesült egy csoporttal, mely az alsó
tagozatos tanulóknak biztosított egész napos foglalkozást, étkezéssel együtt. A napközis
létszám általában 28-30 fő volt. Itt kapott helyet az 1983-84-es tanévben egy kisegítő iskolai
osztály az eltérő képességű gyerekek oktatására.
Ekkor az iskola 265 tanulóval, tíz tanulócsoporttal, egy kisegítő osztállyal, egy-egy napközi
otthonos és tanulószobai csoporttal működött 17 fős nevelőtestülettel.
Az intézmény vezetője 1990-től Lappints Tiborné.
1994-ig 12 tanulócsoportban folyt a tanítás 8 évfolyamon. Ekkor az iskolakönyvtárban 2370
kötet állt a tanulók és a nevelők rendelkezésére, mely átlagosan évi 70-80 példánnyal
gyarapodott.
A nevelők oktató-nevelő munkája eredményes volt, a tanulók megfelelő alapismeretekkel
kerültek a középfokú intézményekbe, majd a felsőoktatás területére. Több mérnök, orvos,
pedagógus és más magasan képzett szakember kezdte itt alapfokú tanulmányait, a fizikai
pályára kerülők pedig a társadalmi szféra különböző területein bizonyították rátermettségüket,
növelve az iskola tekintélyét.
A község egyre nagyobb hiányát érezte a tornateremnek, s komoly anyagi erőfeszítésekkel és
jelentős társadalmi összefogással a lebontott rárói iskolaépület területét is igénybe véve 1991ben megépült egy tetszetős, modern, minden igényt kielégítő 540 m 2 küzdőterű tornacsarnok, s
vele párhuzamosan nagyszabású bővítésre került sor: a tetőér beépítése útján 5 tanteremmel,
egy nevelői szobával, vizesblokkal és melegítőkonyhával bővült az iskolaépület.
Az ásványi iskolaépület megmaradt 2 tantermét visszakapta az egyház.
A szolgálati lakás megszüntetésével 1993-ban korszerű számítástechnika termet alakítottak ki
tíz számítógéppel, melyben 1997 nyarán újabb korszerűsítést hajtottak végre: az adminisztráció
részére is rendelkezésre áll egy számítógép, az oktató servert pedig nagyobb teljesítményűre
cserélték.
Itt kapott helyet egy időre a községi könyvtár, valamint a mezőgazdasági termelők munkáját
segítő falugazdász irodája is.
A közoktatás racionalizációja során a párhuzamos osztályok megszűntek, s a kisegítő osztály is.
A kötelező óraszám 1996. szeptember 1-jei emelésének eredményeképpen egy pedagógus vált
munkanélkülivé az intézményben.
1996-ban az intézmény felvette a hajdan községünkben gyermekeskedő Somogyi József (19161993) szobrászművész, a Képzőművészeti Főiskola volt rektora nevét.
Az 1994-ben kialakított könyvtárterem – utóbb pályázati lehetőségek kihasználásával
szabadpolcos rendszerűvé alakítva – lehetővé teszi, hogy könyvtári szolgáltatást nyújtson a
tanulóknak és nevelőknek.
Az eddig könyvtárként, illetve irodaként működő rész átalakításával menzahelyiséget alakítottak
ki, így helyben étkezhetnek a tanulók.
1998-tól egy gyógypedagógus alkalmazásával lehetőség nyílik a sajátos nevelési igényű tanulók
egyéni fejlesztésére. Ehhez egy jól felszerelt fejlesztőterem áll rendelkezésre, melyet az
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óvodások is használnak. Tanórán kívüli időszakban az ayres terápiás foglalkozások is itt
folynak. Óraadó logopédus fejleszti az arra rászorulókat.
Az 1999/2000-es tanévtől kezdődően a Pápai Református Kollégium „Tánc-Lánc” Művészeti
Alapiskolája kihelyezett néptánc tagozata indult, Ruppert László vezetésével, Takácsné Horváth
Éva közreműködésével. Sok tehetséges tanulónk bontogatta itt a szárnyait, akik közül többen a
Kisalföld Néptánc Együttesben táncoltak tovább. Az egyik tanteremből alakítottak ki egy
néptánctermet, melyben tükör is segíti a mozgások minél pontosabb elsajátítását.
2001-től tovább bővült a művészetoktatás. A Hangfestő Művészeti Iskola alapfokú
zeneművészeti oktatást biztosít az érdeklődő tanulók részére. Választható szakok: furulya,
zongora, gitár. Ennek érdekében pályázati lehetőséget kihasználva beszereztünk egy zongorát.
2006- ban a fenntartó döntése nyomán az óvoda és az iskola többcélú közoktatási
intézményként működik tovább, Somogyi József Általános Iskola és Óvoda néven.
2007-ben Lappints Tiborné igazgatónő nyugdíjba vonult.
2007/2008-as tanévtől Nagy Zoltán az új intézményvezető.
Egy pályázati lehetőséget kihasználva 2009-ben természettudományi szaktanterem került
kialakításra. Itt folyik a kémia, fizika, biológia tantárgyak oktatása.
Az informatikai normatíva, a pályázatok és az Alapítványnak köszönhetően a
számítógépparkunk folyamatosan megújult, korszerűsödött. Különböző interaktív eszközökkel
gazdagodott a készlet.
A 2008/2009-es tanévtől kezdődően szakköri keretek között lehetőségük van a diákoknak
második idegen nyelvként az angolt tanulni.
Az iskolában az oktatás és nevelés a Nemzeti Alaptantervben meghatározott, az iskola
egészére kiható közös általános fejlesztési és a részletes követelményekhez igazodó, a helyi
igények és lehetőségek által meghatározott, a tanulói tevékenységet előtérbe helyező
pedagógiai programnak és helyi tantervnek megfelelően folyik a hagyományos tantárgyakkal.
A kitűzött cél: „A 8. osztály végére szilárd, biztos alapismeretekkel, kompetenciákkal és az
általános műveltség alapjaival rendelkező tanulók kibocsátása, akiknek minden esélyük megvan
arra, hogy sikeresen induljanak további tanulmányaik felé.”
Minden gyermeknek meg kívánják adni azt a lehetőséget, hogy elérje teljesítőképességének
maximumát, a mai világ számára fontos tulajdonságokkal rendelkezve, egészséges és képzett
felnőtté válhasson, aki magabiztos, hisz önmagában és felelősséget érez környezete és
embertársai iránt.
Ennek érdekében a pedagógusok minden eszközzel arra törekszenek, hogy megfelelő
pedagógiai ráhatással megnyerjék a tanulóifjúságot az iskola preferált értékeinek (a társadalmi
eredményesség, a testi és lelki egészség, a társas kapcsolatokra vonatkozó értékek, az én
harmóniájára vonatkozó értékek, a humanizált társadalmi értékek, a környezeti kultúra értékei)
megvalósításához.
Az iskola életére és működésére a fenntartó önkormányzaton túl befolyása van a
diákönkormányzatnak
a
szülői
munkaközösségnek,
akik
összehangolt
munkája
eredményeképpen a mai nehéz körülmények között is jól működő intézményt mondhatnak
magukénak.
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A 2010/ 2011-es tanév során „ Megértéssel a kezdetektől” akadálymentesítéses pályázat
keretében megújult az iskolaépület vizesblokkja, az ajtók kicserélődtek, megújultak a
teremburkolatok.
Egészségügyi ellátás
Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. tv., valamint az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV
törvényben előírtak szerint az önkormányzatok kötelező feladata alapellátás lehető legmagasabb
színvonalú ellátásának biztosítása, illetve ha szakellátást szervez, annak fenntartása. Továbbá a
népesség egészségügyi állapotának javítása, egészségi szükséglet biztosítása.
Az önkormányzat feladata, hogy közreműködjön a lakosság egészségi állapotához, valós
egészségügyi szükségleteihez igazodó megfelelő hatékonysággal működő ellátó rendszer
kialakításában.
A célok eléréséhez szükséges a község, továbbá a kistérségre vonatkozó egészségterv
elkészítése, mely az ellátó rendszer tekintetében az alábbiakat tartalmazza:





Az egészségügyi alapellátást igénybe vevők azonos szintű ellátáshoz való jogának
biztosítása, csökkenjenek az egyenlőtlenségek az egészségügyi szolgáltatás
színvonalában. Magasabb színvonalon és költséghatékonyabban működjenek az
ellátások.
A lakosság megfelelő tájékoztatásához, elengedhetetlen a megfelelő színvonalon kiépített
informatikai rendszer folyamatos használata, a kommunikációs rendszer kiépítése.
Korszerű épületek, megfelelő technikai feltételek és megújult gép- műszer állomány

Alapellátás:






Háziorvosi ellátás.
Fogorvos.
Védőnői szolgálat.
Gyógyszertár.
Óvoda- bölcsőde.

Egészségmegőrzés, prevenció
A lakosság egészségi állapotát meghatározó tényezők között kiemelkedő jelentőséggel bír az
egyének és a közösség egészségtudatos magatartása, az egészségmegőrzéshez, fejlesztéshez
elengedhetetlen ismeretek és készségek megszerzése.
Az Önkormányzatnak is jelentős szerepet kell vállalnia az egészséges életmódot, az
egészségtudatos magatartásformák elterjedését szolgáló programok, rendezvények
szervezésében, támogatásában.
Az egyén egészségi állapota egyértelműen meghatározza, hogyan tud bekapcsolódni a
gazdaságba, részt venni a közösségi életben. Az emberek egészségi állapota olyan központi
probléma, amely jelentősen befolyásolja a település fejlődését, versenyképességét.
Az egészségfejlesztés nem kizárólag az egészségügyi ellátó rendszer feladata. Az
egészségismeretek oktatása, a programok szervezése az oktatási intézmények, védőnői
szolgálat, ÁNTSZ szakembereinek is feladata. A hatékony egészségfejlesztés, a jó
egészségkommunikáció a szakmai szervezetek más társadalmi szervezetek együttműködésén
alapszik.
Feladat:




Óvodai és iskolai egészségnevelés folyamatossá tétele
Egészségügyi felvilágosítást, egészségnevelést szolgáló rendezvények szervezése
Civil kezdeményezések támogatása
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Egészségügyi ellátó rendszer aktív részvétele az egészségmegőrzésben,
betegségmegelőzésben
Az egészségügyi rendszer fejlesztése
Az emberi egészség kockázati tényezőinek csökkentése
Összehangolt szűrő programok szervezése:
 alkalomszerű
 lakosság szintű tömegszűrések.

A prevenciós programok és állapotfelmérés megvalósításához a pályázati lehetőségek
figyelembe kell venni.
Hosszú távon a lakosság egészségmagatartása változik, a betegségmegelőzésben,
egészségmegőrzésben aktív közreműködővé válik, hiszen közös érdeke a munkaképesség és
teljes értékű élet megőrzése.
A devianciákkal kapcsolatos problémákhoz útmutatókat, programokat kell keresni.
A bölcsődék száma nem változott az elmúlt években. Ásványrárón nem működik bölcsőde,
legközelebb Halászi községben 1 db és Mosonmagyaróváron 3 db.

A bölcsődések száma is hasonló képet mutat, így térségi szinten elegendőnek mutatkozik a
bölcsődei férőhelyek száma, azonban Mosonmagyaróváron a statisztikai adatok szerint 3
bölcsődére 282 gyermek jut.
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Az alábbi ábrán az óvodai feladatellátási helyek számát láthatjuk (gyógypedagógiai neveléssel
együtt) a térség viszonylatában. Ásványrárón 1 ilyen intézmény működik.

Az alábbi ábrán az egy férőhelyre jutó óvodások számának alakulását láthatjuk a 2007-2013.
évek közötti intervallumban.
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Az alábbi ábrán láthatjuk, hogy térségi viszonylatban is kielégítő ez a szám.

Az alábbi ábrán az általános iskolai feladatellátási helyek számát láthatjuk (gyógypedagógiai
oktatással együtt) a térség viszonylatában.
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Az alábbi ábrán az általános iskolai tanulók számának alakulását láthatjuk gyógypedagógiai
oktatással együtt) a 2007-2013 év közötti intervallumban.

Az alábbi ábrán pedig a térségi viszonyokat, ami közepesenk mondható.
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Az alábbi ábrán láthatjuk, hogy a térségben, Lébényben és
Mosonmagyaróváron pedig 10 gimnázium és szakközépiskola működik.

Jánossomorján,

Az alábbi ábrán az idősek nappali intézményeinek kapacitás kihasználtsága látható ezrelékes
megadásban, térségi viszonylatban.
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Önkormányzati kezelésben lévő tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények
kapacitás kihasználtságáról nincs adat sem Ásványráró, sem a térség viszonylatában.
Az alábbi ábrán a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek átlagos száma
látható a 2007-2013. év közötti intervallumban.

Az alábbi ábrán láthatjuk, hogy ez a szám átlagos a térségben.
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1.8.2. Esélyegyenlőség biztosítása
Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló 2003. évi
CXXV. Törvény, a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az
esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Kormány Rendelet és a helyi
esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI
Rendelet rendelkezéseivel, Ásványráró Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programban rögzíti az
esélyegyenlőség érdekében szükséges feladatokat.
A település Esélyegyenlőségi tervét a képviselő testület …………….számú határozattal fogadta
el.

1.9.

A TELEPÜLÉS GAZDASÁGA

1.9.1. A település gazdasági súlya, szerepköre
„Az ország gazdasági fejlődésében kialakult területi különbségek már az 1990-es évektől kezdve
ugyanazt a térségi differenciálódást mutatják. Erős megosztottság mutatkozik egyrészt a főváros
és a vidék, másrészt a nyugati és keleti országrész fejlettségében”. (KSH 2012, 22. o.)
A település gazdasága egyoldalú. Abból, hogy a munkaképes korú lakosság döntő része a
település közigazgatási határain kívül végzi munkatevékenységét látható, hogy nincs jelentős
elsődleges termelő a településen. A gazdálkodás döntő többsége a jövedelem kiegészítés
körébe tartozó mezőgazdasági tevékenység. A település vállalkozásainak többsége a helyi
szolgáltató szférába sorolható. A kereskedelmi profil a második legjellemzőbb tevékenységi kör.
Az iparűzési adó fizetése alól mentességet élveznek azok, akiknek a nettó árbevétele nem éri el
az 1,5 millió Forintot. Sok azon vállalkozások száma, akik innen származnak, vagy más
kapcsolódási pontjuk van a településhez. Meg kell még állapítani, hogy a vállalkozók között sok a
kényszervállalkozó.
Az alábbi ábrán a rendelkezésre álló adatok alapján az iparűzési adó mértékének alakulása
látható 2007-2010. közötti intervallumban (1000 Ft). Láthatjuk, hogy 2009-ig emelkedő majd a
válság hatására csökkenő tendenciát mutat.
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1.9.2. A település főbb gazdasági ágazatai, jellemzői
Regisztrált vállalkozások száma (átalakulásra kötelezett és megszűnő gazdálkodási
formákkal együtt, év végén) (db)
2011-től az adatkör gyűjtése a GFO nómenklatúra szerint megváltozott, ezért egy idősorban nem
összehasonlítható, a megelőző évekkel. (Bizonyos vállalkozási formák átkerültek a vállalkozások
köréből a nonprofitok vagy az egyéb szervezetek kategóriájába.). A GFO nómenklatúra szerinti
mutató a "Regisztrált vállalkozások száma (GFO '11)" mutató név alatt érhető el.
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Regisztrált vállalkozások száma (GFO '11) (db)
2011-től az adatkör gyűjtése a GFO nómenklatúra szerint megváltozott, ezért egy idősorban nem
összehasonlítható, a megelőző évekkel. (Bizonyos vállalkozási formák átkerültek a vállalkozások
köréből a nonprofitok vagy az egyéb szervezetek kategóriájába.)
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Az alábbi ábrán a működő gazdasági társaságok száma látható (db).
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Az alábbi ábrán a mezőgazdaságban működő vállalkozások aránya látható (az összes működő
vállalkozás százalékában).
Az adat a gazdasági tevékenységek 2008. január 1-jétől érvényes egységes ágazati osztályozási
rendszere (TEÁOR '08) alapján került gyűjtésre, ezért a korábbi évekkel egy idősorban nem
összevethetők. A KSH ezen adatok közlését 2 éves késéssel hozza nyilvánosságra, mivel azok
statisztikai vagy adóforrásokból utólag beszerzett, tényleges tárgyévi adatok, melyeket a tárgyévi
adóbevallások feldolgozása után bocsát a KSH rendelkezésére a NAV.

49
www.ter-halo.hu

TÉR-HÁLÓ KFT

9024 Győr, Babits M. u. 17/A

Ásványráró Településfejlesztési Koncepció

Az alábbi ábrán a működő vállalkozások száma látható a mezőgazdaság, erdőgazdálkodás,
halászat nemzetgazdasági ágakban (TEÁOR ’08: A gazdasági ág, vállalkozási demográfia
szerint, db).
Az adat a gazdasági tevékenységek 2008. január 1-jétől érvényes egységes ágazati osztályozási
rendszere (TEÁOR '08) alapján került gyűjtésre, ezért a korábbi évekkel egy idősorban nem
összevethetők. A KSH ezen adatok közlését 2 éves késéssel hozza nyilvánosságra, mivel azok
statisztikai vagy adóforrásokból utólag beszerzett, tényleges tárgyévi adatok, melyeket a tárgyévi
adóbevallások feldolgozása után bocsát a KSH rendelkezésére a NAV.

50
www.ter-halo.hu

TÉR-HÁLÓ KFT

9024 Győr, Babits M. u. 17/A

Ásványráró Településfejlesztési Koncepció

Az alábbi ábrán az Ipar-, építőiparban működő vállalkozások aránya látható az összes működő
vállalkozás százalékában.
Az adat a gazdasági tevékenységek 2008. január 1-jétől érvényes egységes ágazati osztályozási
rendszere (TEÁOR '08) alapján került gyűjtésre, ezért a korábbi évekkel egy idősorban nem
összevethetők. A KSH ezen adatok közlését 2 éves késéssel hozza nyilvánosságra, mivel azok
statisztikai vagy adóforrásokból utólag beszerzett, tényleges tárgyévi adatok, melyeket a tárgyévi
adóbevallások feldolgozása után bocsát a KSH rendelkezésére a NAV.
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Az alábbi ábrán a működő vállalkozások száma látható az ipar-építőiparban (szekunder szektor,
db).
Az adat a gazdasági tevékenységek 2008. január 1-jétől érvényes egységes ágazati osztályozási
rendszere (TEÁOR '08) alapján került gyűjtésre, ezért a korábbi évekkel egy idősorban nem
összevethetők. A KSH ezen adatok közlését 2 éves késéssel hozza nyilvánosságra, mivel azok
statisztikai vagy adóforrásokból utólag beszerzett, tényleges tárgyévi adatok, melyeket a tárgyévi
adóbevallások feldolgozása után bocsát a KSH rendelkezésére a NAV.
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Az alábbi ábrán a működő vállalkozások számát láthatjuk a feldolgozóipar nemzetgazdasági
ágban (TEÁOR ’08: C gazdasági ág, vállalkozási demográfia szerint, db).
Az adat a gazdasági tevékenységek 2008. január 1-jétől érvényes egységes ágazati osztályozási
rendszere (TEÁOR '08) alapján került gyűjtésre, ezért a korábbi évekkel egy idősorban nem
összevethetők. A KSH ezen adatok közlését 2 éves késéssel hozza nyilvánosságra, mivel azok
statisztikai vagy adóforrásokból utólag beszerzett, tényleges tárgyévi adatok, melyeket a tárgyévi
adóbevallások feldolgozása után bocsát a KSH rendelkezésére a NAV.
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Az alábbi ábrán a működő vállalkozások száma látható az építőipar nemzetgazdasági ágban
(TEÁOR ’08: F gazdasági ág, vállalkozási demográfia szerint, db).
Az adat a gazdasági tevékenységek 2008. január 1-jétől érvényes egységes ágazati osztályozási
rendszere (TEÁOR '08) alapján került gyűjtésre, ezért a korábbi évekkel egy idősorban nem
összevethetők. A KSH ezen adatok közlését 2 éves késéssel hozza nyilvánosságra, mivel azok
statisztikai vagy adóforrásokból utólag beszerzett, tényleges tárgyévi adatok, melyeket a tárgyévi
adóbevallások feldolgozása után bocsát a KSH rendelkezésére a NAV.
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Az alábbi ábrán a szolgáltatásokban működő vállalkozások aránya látható az összes működő
vállalkozás százalékában.
Az adat a gazdasági tevékenységek 2008. január 1-jétől érvényes egységes ágazati osztályozási
rendszere (TEÁOR '08) alapján került gyűjtésre, ezért a korábbi évekkel egy idősorban nem
összevethetők. A KSH ezen adatok közlését 2 éves késéssel hozza nyilvánosságra, mivel azok
statisztikai vagy adóforrásokból utólag beszerzett, tényleges tárgyévi adatok, melyeket a tárgyévi
adóbevallások feldolgozása után bocsát a KSH rendelkezésére a NAV.
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Az alábbi ábrán a működő vállalkozások száma látható a szolgáltatásokban (tercier szektor, db).
Az adat a gazdasági tevékenységek 2008. január 1-jétől érvényes egységes ágazati osztályozási
rendszere (TEÁOR '08) alapján került gyűjtésre, ezért a korábbi évekkel egy idősorban nem
összevethetők. A KSH ezen adatok közlését 2 éves késéssel hozza nyilvánosságra, mivel azok
statisztikai vagy adóforrásokból utólag beszerzett, tényleges tárgyévi adatok, melyeket a tárgyévi
adóbevallások feldolgozása után bocsát a KSH rendelkezésére a NAV.
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Az alábbi ábrán a működő vállalkozások számát láthatjuk a kereskedelem, gépjárműjavítás
nemzetgazdasági ágban (TEÁOR ’08: G gazdasági ág, vállalkozási demográfia szerint, db).
Az adat a gazdasági tevékenységek 2008. január 1-jétől érvényes egységes ágazati osztályozási
rendszere (TEÁOR '08) alapján került gyűjtésre, ezért a korábbi évekkel egy idősorban nem
összevethetők. A KSH ezen adatok közlését 2 éves késéssel hozza nyilvánosságra, mivel azok
statisztikai vagy adóforrásokból utólag beszerzett, tényleges tárgyévi adatok, melyeket a tárgyévi
adóbevallások feldolgozása után bocsát a KSH rendelkezésére a NAV.
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Az alábbi ábrán a működő vállalkozások számát láthatjuk a szállítás, raktározás
nemzetgazdasági ágban (TEÁOR ’08: H gazdasági ág, vállalkozási demográfia szerint, db).
Az adat a gazdasági tevékenységek 2008. január 1-jétől érvényes egységes ágazati osztályozási
rendszere (TEÁOR '08) alapján került gyűjtésre, ezért a korábbi évekkel egy idősorban nem
összevethetők. A KSH ezen adatok közlését 2 éves késéssel hozza nyilvánosságra, mivel azok
statisztikai vagy adóforrásokból utólag beszerzett, tényleges tárgyévi adatok, melyeket a tárgyévi
adóbevallások feldolgozása után bocsát a KSH rendelkezésére a NAV.
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Az alábbi ábrán a működő vállalkozások számát láthatjuk a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás
nemzetgazdasági ágban (TEÁOR ’08: I gazdasági ág, vállalkozási demográfia szerint, db).
Az adat a gazdasági tevékenységek 2008. január 1-jétől érvényes egységes ágazati osztályozási
rendszere (TEÁOR '08) alapján került gyűjtésre, ezért a korábbi évekkel egy idősorban nem
összevethetők. A KSH ezen adatok közlését 2 éves késéssel hozza nyilvánosságra, mivel azok
statisztikai vagy adóforrásokból utólag beszerzett, tényleges tárgyévi adatok, melyeket a tárgyévi
adóbevallások feldolgozása után bocsát a KSH rendelkezésére a NAV.
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Az alábbi ábrán a működő vállalkozások számát láthatjuk az információ, kommunikáció
nemzetgazdasági ágban (TEÁOR ’08: J gazdasági ág, vállalkozási demográfia szerint, db).
Az adat a gazdasági tevékenységek 2008. január 1-jétől érvényes egységes ágazati osztályozási
rendszere (TEÁOR '08) alapján került gyűjtésre, ezért a korábbi évekkel egy idősorban nem
összevethetők. A KSH ezen adatok közlését 2 éves késéssel hozza nyilvánosságra, mivel azok
statisztikai vagy adóforrásokból utólag beszerzett, tényleges tárgyévi adatok, melyeket a tárgyévi
adóbevallások feldolgozása után bocsát a KSH rendelkezésére a NAV.
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Az alábbi ábrán a működő vállalkozások számát láthatjuk a pénzügyi, biztosítási tevékenység
nemzetgazdasági ágban (TEÁOR ’08: K gazdasági ág, vállalkozási demográfia szerint, db).
Az adat a gazdasági tevékenységek 2008. január 1-jétől érvényes egységes ágazati osztályozási
rendszere (TEÁOR '08) alapján került gyűjtésre, ezért a korábbi évekkel egy idősorban nem
összevethetők. A KSH ezen adatok közlését 2 éves késéssel hozza nyilvánosságra, mivel azok
statisztikai vagy adóforrásokból utólag beszerzett, tényleges tárgyévi adatok, melyeket a tárgyévi
adóbevallások feldolgozása után bocsát a KSH rendelkezésére a NAV.
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Az alábbi ábrán a működő vállalkozások száma látható az ingatlanügyletek nemzetgazdasági
ágban (TEÁOR ’08: L gazdasági ág, vállalkozási demográfia szerint, db).
Az adat a gazdasági tevékenységek 2008. január 1-jétől érvényes egységes ágazati osztályozási
rendszere (TEÁOR '08) alapján került gyűjtésre, ezért a korábbi évekkel egy idősorban nem
összevethetők. A KSH ezen adatok közlését 2 éves késéssel hozza nyilvánosságra, mivel azok
statisztikai vagy adóforrásokból utólag beszerzett, tényleges tárgyévi adatok, melyeket a tárgyévi
adóbevallások feldolgozása után bocsát a KSH rendelkezésére a NAV.
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Az alábbi ábrán a működő vállalkozások száma látható a szakmai, tudományos, műszaki
tevékenység nemzetgazdasági ágban (TEÁOR ’08: M gazdasági ág, vállalkozási demográfia
szerint, db).
Az adat a gazdasági tevékenységek 2008. január 1-jétől érvényes egységes ágazati osztályozási
rendszere (TEÁOR '08) alapján került gyűjtésre, ezért a korábbi évekkel egy idősorban nem
összevethetők. A KSH ezen adatok közlését 2 éves késéssel hozza nyilvánosságra, mivel azok
statisztikai vagy adóforrásokból utólag beszerzett, tényleges tárgyévi adatok, melyeket a tárgyévi
adóbevallások feldolgozása után bocsát a KSH rendelkezésére a NAV.
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Az alábbi ábrán a működő vállalkozások száma látható az adminisztratív és szolgáltatást
támogató tevékenység nemzetgazdasági ágban (TEÁOR ’08: N gazdasági ág, vállalkozási
demográfia szerint, db).
Az adat a gazdasági tevékenységek 2008. január 1-jétől érvényes egységes ágazati osztályozási
rendszere (TEÁOR '08) alapján került gyűjtésre, ezért a korábbi évekkel egy idősorban nem
összevethetők. A KSH ezen adatok közlését 2 éves késéssel hozza nyilvánosságra, mivel azok
statisztikai vagy adóforrásokból utólag beszerzett, tényleges tárgyévi adatok, melyeket a tárgyévi
adóbevallások feldolgozása után bocsát a KSH rendelkezésére a NAV.
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Működő vállalkozások száma az oktatás nemzetgazdasági ágban (TEÁOR '08: P gazdasági ág,
vállalkozási demográfia szerint) (db)
Az adat a gazdasági tevékenységek 2008. január 1-jétől érvényes egységes ágazati osztályozási
rendszere (TEÁOR '08) alapján került gyűjtésre, ezért a korábbi évekkel egy idősorban nem
összevethetők. A KSH ezen adatok közlését 2 éves késéssel hozza nyilvánosságra, mivel azok
statisztikai vagy adóforrásokból utólag beszerzett, tényleges tárgyévi adatok, melyeket a tárgyévi
adóbevallások feldolgozása után bocsát a KSH rendelkezésére a NAV.
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Az alábbi ábrán a működő vállalkozások száma látható a humán-egészségügyi, szociális ellátás
nemzetgazdasági ágban (TEÁOR ’08: Q gazdasági ág, vállalkozási demográfia szerint, db).
Az adat a gazdasági tevékenységek 2008. január 1-jétől érvényes egységes ágazati osztályozási
rendszere (TEÁOR '08) alapján került gyűjtésre, ezért a korábbi évekkel egy idősorban nem
összevethetők. A KSH ezen adatok közlését 2 éves késéssel hozza nyilvánosságra, mivel azok
statisztikai vagy adóforrásokból utólag beszerzett, tényleges tárgyévi adatok, melyeket a tárgyévi
adóbevallások feldolgozása után bocsát a KSH rendelkezésére a NAV.
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Az alábbi ábrán a működő vállalkozások száma látható az egyéb szolgáltatás nemzetgazdasági
ágban (TEÁOR ’08: S gazdasági ág, vállalkozási demográfia szerint, db).
Az adat a gazdasági tevékenységek 2008. január 1-jétől érvényes egységes ágazati osztályozási
rendszere (TEÁOR '08) alapján került gyűjtésre, ezért a korábbi évekkel egy idősorban nem
összevethetők. A KSH ezen adatok közlését 2 éves késéssel hozza nyilvánosságra, mivel azok
statisztikai vagy adóforrásokból utólag beszerzett, tényleges tárgyévi adatok, melyeket a tárgyévi
adóbevallások feldolgozása után bocsát a KSH rendelkezésére a NAV.
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Kiskereskedelmi hálózati egységek száma (gyógyszertár nélkül, db):
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Élelmiszer jellegű üzletek és áruházak száma (db):
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Ruházati szaküzletek száma (db):
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Vendéglátóhelyek száma (db):
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Összes szálláshely szállásférőhelyeinek száma (kiskereskedelmi és magánszállás adás, db):
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Vendégforgalom (db):
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Vendégéjszakák száma a szálláshelyeken (db):
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1.9.3. A gazdasági szervezetek jellemzői, fontosabb beruházásai, települést érintő fejlesztési
elképzelése
Az első termelőszövetkezetet 1950-ben alakult, melyet néhány év múlva még kettő követett. A
három téesz 1962-ben egyesült és 1976-ig működött önállóan, akkor hozták létre „felülről” a
Szigetközi Magyar-Csehszlovák Barátság Mg.TSz-t Ásványráró, Hédervár, Darnózseli, Lipót,
Püski, Dunaremete és Kisbodak szövetkezetinek egyesítésével.
A faluban 5 kiskereskedelmi bolt – köztük 3 élelmiszerüzlet és 3 vendéglátóhely üzemel. Van
még iparcikkbolt és építőanyag telep is. Ásványrárón 3 szövetkezet, 11 Kft., 14 betéti társaság,
valamint az önkormányzat intézményei jelentik a helyi munkavállalási lehetőséget; egyéni
vállalkozóként 80 fő dolgozik, a munkaképes felnőttek többi része ingázni kényszerül.

1.9.4. Ingatlanpiaci viszonyok (kereslet-kínálat)
A nominál ár a mindenkori, forintban értendő árakat jeleníti meg egy négyzetméterre vetítve, míg
a reál ár a nominál ár inflációval korrigált értéke. A szórás megmutatja, hogy az adott időszakban
az átlagos négyzetméter áraktól átlagosan mennyivel tértek el az ingatlanok négyzetméterre
vetített árai. A reál m² ár alakulását a Központi Statisztikai Hivatal szezonálisan kiigazított
maginfláció segítségével kalkuláltuk.
A diagramon, Ásványráró területén található lakóingatlanokra vonatkozó négyzetméter árak havi
alakulását követheti nyomon. A szaggatott vonallal jelzett időszakokra vonatkozóan nem áll
rendelkezésünkre elegendő információ.
Lakóingatlanok esetén Ásványráró településen az elmúlt 5 évben az átlag négyzetméter ár
58 586 forintról 138 965 forintra nőtt, ami 80 379 forintos emelkedést jelent. A lakóingatlanok
között 2016 áprilisában a legmagasabb négyzetméter ár 227 536 forint, a legalacsonyabb 85 571
forint, valamint az átlagár 148 813 forint. Ásványráró településen a bűnesetek száma a népesség
arányában kevesebb, mint 1%. forrás: ingatlannet.hu
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forrás: ingatlannet.

forrás: ingatlannet.hu
A lakóingatlanok száma Ásványráró településen 2009-ben 814 darab volt, mely 2014-re 805
darabra csökkent. Ez azt jelenti, hogy Ásványráró településen a lakóingatlanok száma 5 év alatt
1.12%-kal, azaz 9 darabbal lett kevesebb. Ez alatt az időszak alatt a lakóingatlanok száma
átlagosan egy évben 2 darabbal lett kevesebb.
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Az alábbi ábrán láthatjuk, hogy az otthonterkep.hu szerint 2015-ben átlagosan 279 ezer Ft-ba
került egy négyzetméternyi lakóingatlan Ásványrárón.

1.10.

AZ ÖNKORMÁNYZAT GAZDÁLKODÁSA, A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS ESZKÖZ-ÉS
INTÉZMÉNYRENDSZERE

1.10.1. Költségvetés, vagyongazdálkodás, gazdasági program
Az önkormányzat költségvetési bevételi terve 2015-ben 339.901.000 Ft., 2016-ban 202.824.000
Ft., 2015-ben a záró mérleg 301.376.000 Ft volt a takarékos gazdálkodás mellett.
A költségvetésben évenként visszatérően legégetőbben az infrastrukturális fejlesztésekre lenne
szükség pénzügyi keret biztosítására. 2015. évben 3 db. út útépítési engedélyezési terve készült
el, azonban a megvalósítás időben nem jelenleg beütemezett. Sajnos az árkok folyópartok
karbantartás mellett a településen szükséges közúthálózati fejlesztésekre már kevés fordítható.
1.10.2. Az önkormányzat településfejlesztési tevékenysége
Az önkormányzat koordináló tevékenysége mellett a civil faluszépítő egyesület is működik, mely
a fejlesztési kérdésekben állást foglal, véleményez. A közös tulajdonú területek esetében a
tervezett fejlesztéseket átfogó társadalmi párbeszéd előzi meg, közmeghallgatással, falu
fórummal. A rendezési terv - és a korábbi módosításainak alkalmával - készítése során többször
is lakósági kérdőívekkel a helyi lakósok megszólításra kerültek, a képviselő testület több
alkalommal tárgyalt a munkaközi fejlesztési koncepció anyagát. A testület minden információ
birtokában tud dönteni az önkormányzati- és a magántulajdont érintő fejlesztésekről.
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1.10.3. Gazdaságfejlesztési tevékenység
Az önkormányzat minden lehetőséggel támogatja a helyi gazdaság erősödését. A rendezési
tervben a fejlesztési területek nagy része magántulajdonú terület, a tervezett beruházások
önkormányzati területeken nem megvalósíthatóak. A községben működő vállalkozások fejlesztési
elképzeléseit a terv koncepció szintjén már figyelembe veszi. Az önkormányzat saját gazdasági
élénkítő programot nem tud folytatni – források hiányában – de a magánterületeken jelentkező
gazdasági fejlesztési szándékokat a közérdekek egyeztetése mellett támogatja.
1.10.4. Foglalkoztatáspolitika
A település önálló foglakoztatási koncepcióval nem rendelkezik, erre vonatkozóan az állami
lehetőségeket tudja szem előtt tartani.
1.10.5. Lakás- és helyiséggazdálkodás
A település helyiséggazdálkodási szabályzattal nem rendelkezik, bérbe adott ingatlan nincs az
önkormányzat birtokában.
1.10.6. Intézményfenntartás
A helyi intézmények fenntartását önkormányzati költségvetésből oldja meg a település.
Ásványráró Község Önkormányzatának egyik alapfeladata a község üzemeltetése, működtetése.
Ezt egyrészt közvetlen irányítással végzi (pl. közvilágítás, ivóvíz ellátás, közterületek gondozása,
stb.), másrészt mint ár és díjmeghatározó közvetetten. ( hulladékgyűjtés, víz-csatorna díj, stb.)
A közvetlen befolyása alá tartozó ügyekben intézményeken, gazdasági társaságokon keresztül
történik a feladatok ellátása.
Az intézményhálózat, a hivatali struktúra a külső körülmények változásait kell, hogy kövesse. Ez
folyamatos ellenőrzést és a változásokhoz való igazodást igényel.
1.10.7. Energiagazdálkodás
A település épületei többnyire vezetékes földgázzal ellátottak mind magán, mind közösségi
szinten. Az elektromos áramellátás a szolgáltató által üzemeltetett középfeszültségű hálózaton
légkábeles kiépítéssel megoldott. Alternatív energia rendszerek nem üzemelnek a településen. A
fejlesztési koncepció szakmai anyagában jelentős lehetőségek kerülnek rögzítésre, melyek az
energiahatékonysági eu-s programokkal realizálhatóak (napelemes kiserőmű, biomassza erőmű,
geotermikus energia).

1.11.

TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK

Ásványráró településüzemeltetési szolgáltatásai:
Aqua Kft.
Fő tevékenység: Víz – és csatorna ellátás
Az Aqua Kft. , melynek főtevékenysége az ivóvíz szolgáltatás és a szennyvízkezelés.
ENKSZ Észak-Dél Regionális Földgázszolgáltató Zrt. (ENKSZ)
Fő tevékenység: Gázellátás
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A településen a gázelosztó hálózat üzemeltetési feladatát mint elosztói engedélyes az ÉgázDégáz Földgázelosztó Zrt. látja el. A település területén az egyetemes szolgáltatói tevékenységet
ugyanakkor a ENKSZ Zrt. végzi. A földgázellátás a települése 100%-osnak mondható Kimlén.
E-On Észak-Dunántúli Áramhálózati Zrt.
Fő tevékenység: Elektromos energia ellátás
A korábbi ÉDÁSZ elektromos energiaszolgáltató 2004. június 1. óta E-On Észak-Dunántúli
Áramhálózati Zrt. néven működik a településen, az E-On Hungária csoport tagjaként. Az
elektromos energia ellátás 100%-os Ásványrárón.
Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
Fő tevékenysége: Háztartási hulladék elszállítása.
Heti egy alkalommal szállítja el a háztartási hulladékot a győri hulladéklerakóba. A kommunális
hulladék szabványszerű gyűjtése megoldott. A településen szelektív hulladékgyűjtésre is
lehetőség van, 2db hulladéksziget üzemel. Sajnos használatuk nem rendelteteésszerű.
Magyar Telekom Nyrt.
Fő tevékenység: Vonalas távközhálózat
A korábbi MATÁV 2005 után Magyar Telekom Nyrt. (T-Com) néven folytatta tovább működését.
Észak-Nyugat Magyarországi Közlekedési Központ Zrt.
Fő tevékenység: Közösségi közlekedés
A Kisalföld Volán Zrt. jogutódja 2014 óta az ÉNYMKK zártkörűen működő részvénytársaság. A
szombathelyi székhelyű személyfuvarozással foglalkozó részvénytársaság, nemcsak Győr helyi
közösségi közlekedési feladatait látja el, hanem Sopronét, és Mosonmagyaróvárét is. Továbbá a
ÉNYMKK biztosítja a megyén belüli helyközi, valamint a megyén kívüli távolsági utazások
kiszolgálását is.
1.12.

A TÁJI ÉS TERMÉSZETI ADOTTSÁGOK VIZSGÁLATA

1.12.1. Természeti adottságok
A kistáj teljes egészében magasártéri helyzetű hordalékkúp síkság. Tengerszint feletti
magassága ÉNY-on 125-130, DK-en 110-115m között váltakozik, általános DK-i lejtéssel. Relatív
relief csak az ÉNY-i határmenti területen haladja meg az 5m/km2-t. Az alacsony szintkülönbségek
mellett völgyhálózat sem jöhetett létre. A felszínt csak a vízfolyások medrei tagolják. A domborzat
a területhasznosítást semmilyen vonatkozásban nem akadályozza.
A terület földtanilag a Kisalföld süllyedő medencéjébe épült dunai hordalékkúp D-i lejtővidéke. A
mélyebb rétegek 50-200 m-es mélységig jó víztározó folyóvízi iszapos homokos- kavicsos
rétegekből állnak. Feküjükben is általában vízzel jól ellátott felsőpannóniai rétegek helyezkednek
el. Geotermikus gradiens értéke az országos átlagot meghaladja.
Az évi csapadékösszeg 590-600 mm, s ebből a nyári félévben 330-340mm eső hull. Kevésbé hőés vízigényes kultúrnövényzet termesztésére is alkalmas a terület.
A terület mind talaj-, mind rétegvizekben gazdag. A rétegvizeket a mélységi kavicsos víztartók
tárolják.
1.12.2. Tájhasználat, tájszerkezet (tájtörténeti vizsgálat, tájhasználat értékelés)
E vidék legalább ötezer éve lakott hely a feltárt régészeti leletek alapján. Egyaránt került elő
csiszolt kőeszköz az ún. újabb kőkorból, lándzsa a bronzkorból, kelta urnasír a vaskorból, de
találtak Antoninus Pius korából származó római aranypénzt is. Ásványról, Ráróról és Zsejkéről
nincs hiteles Árpád-kori adat, régebbi munkák állítják ugyan, hogy Roro, azaz Ráró várát 129379
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ban a német császár hada elfoglalta, de az újabb kutatások inkább az ugyancsak Duna-menti,
ausztriai Rohrau említését valószínűsítik.

1.12.2.1.

Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területek

Az értékelés és lehatárolás eredményeképpen létrejött tájképvédelmi szempontból kiemelten
kezelendő terület övezetének kiterjedése 38909 km2, a hatályos OTrT országos tájképvédelmi
terület övezete pedig 34262 km2 (a különbség +4647 km2). A növekedés azonban csak
látszólagos, mert a korábbi lehatárolás közigazgatás határos volt, míg a jelenlegi területhatáros.
A 2008. évi lehatárolásnál számos olyan terület (elsősorban alföldi terület) az országos övezet
nagyságát növelte, amelynek csak töredéke volt valójában országos jelentőségű tájképvédelmi
terület, és ezek a területek most nem részei az övezeti lehatárolásnak.
A látszólagos növekedés másik oka, hogy az új lehatárolás tartalmazza a korábbi országos és
térségi övezeteket is. A korábbi országos, valamint kiemelt térségi/megyei tájképvédelmi
területek teljes területe 40894 km2 volt, míg a javasolt lehatárolás csak 38 909 km2 kiterjedésű.
Az új módszer szerinti lehatárolás tehát valójában 1985 km2-es csökkenést eredményezett (4%).
A 8/1. számú ábra szerint a hatályos országos és a módosítás szerint javasolt tájképvédelmi
területek kismértékű átrendeződése is megfigyelhető. A nagy kiterjedésű alföldi településeknek
valóban csak az országos jelentőségű területei kerültek az övezetbe, de megfigyelhető az is,
hogy a kultúrtörténeti értékek (pl. műemlékek, tájértékek) figyelmen kívül hagyásával csökkent az
övezetbe került települési terület nagysága. Míg korábban az ilyen értékekben gazdag
nagyvárosok mindegyike bekerült, most inkább csak a kisebb települések esetében van ez így.
Az alföldi területek csökkenését a Balaton, a Balaton felvidéki területek és a Mátra növekedése
kompenzálta. A vonalas jellegű tájelemek (pl. folyóvölgyek) a korábbi értékelésnél nehezen
voltak megfoghatók, mert a településhatárok nem követték a folyóvölgyeket. A Tisza és
Dunavölgye ezért sokszor kimaradt a korábbi övezetből. A jelenlegi értékelés már kiküszöböli ezt
az anomáliát. A tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezetéhez tartozó
fogalommagyarázat és szabályozás fentieknek megfelelően változik. A módosító javaslatban az
országos és térségi jelentőségű tájképvédelmi terület fogalma törlésre, a tájképvédelmi
szempontból kiemelten kezelendő terület fogalma pedig bevezetésre került. A szabályozás a
korábbi szabályok tartalmát jórészt megtartva kiegészült a településrendezési eszközök
készítésekor figyelembe veendő további tartalommal.
A terület pontos lehatárolása a véleményezési anyagban a közreműködő szakhatóságok
bevonásával történik.
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1.12.2.2.

Nemzeti és nemzetközi természetvédelmi oltalom alatt álló vagy védelemre tervezett
terület, érték, emlék

Ásványráró közigazgatási területén a táblázatban
természetvédelmi oltalom alatt álló terület található.

felsorolt

országos

jelentőségű

A védett területek a www.termeszetvedelem.hu honlap adatai szerint.

1

2

Név

Település

Védettségi Védelmi
szint
kategória

Ásványrárói
fekete
nyárfa

Ásványráró

helyi
jelentőségű

TE

Ásványráró, Bezenye, Dunakiliti, Dunaremete,
Dunaszeg, Dunaszentpál, Dunasziget, Feketeerdő,
országos
Győrladamér, Győrzámoly, Halászi, Kimle,
jelentőségű,
Kisbodak, Kunsziget, Lipót, Máriakálnok, Mecsér,
egyedi
Mosonmagyaróvár, Püski, Rajka

TK

Szigetközi
TK

1.12.2.3.

Ökológiai hálózat

Ásványráró észak-keleti fele a Mosoni Duna, főként ártéri erdőterületeket magában foglaló része,
fekvő erdőterületek alkotnak egybefüggő ökológiai hálózat foltokat, valamint a Zselykei csatorna
környezete.
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1.12.3. Tájhasználati konfliktusok és problémák értékelése
A legelső térképi ábrázolásokon a település jelenlegi közigazgatási területén több erdő volt, de
főleg a mezőgazdasági terület volt számottevő már akkor is, valamint megjelentek a mai
úthálózat ősei. Már a két katonai felmérés közötti időszakban is megindult az erdőterületek
csökkenése.
1950-es évektől a szövetkezeti termelés következményeként megjelent a külterületeken a
nagytáblás szántóföldi gazdálkodás.
A 90-es évektől a kárpótlás következményeként megszűnt a külterületi nagytáblás művelés, a
jobb minőségű területeken azonban tovább folytatódott a szántóföldi művelés. Napjainkban az
erdőterület csökkenése nem ismert a szántóterületek irányában történő esetleges terjeszkedések
gazdasági területkialakítási célzatúak melyek esetleges tájba történő illesztése okozhat
problémát.
Ásványráró község külterületét nagy kiterjedésű szántó területek és kisebb összefüggő erdő és
rét-legelő területek jellemzik. A művelési ág szerinti megoszlást az alábbi táblázat mutatja:
Művelési ág
Szántó területek
Rét területek
Legelő területek
Erdő területek
Fásított területek
Nádas területek
Kivett területek
Összesen

Terület (Ha)
913,1 Ha
9,8 Ha
40,8 Ha
191,2 Ha
6,7 Ha
10,1 Ha
256,3 Ha
1428 Ha

Arány (%)

63,9 %
0,7 %
2,9 %
13,4 %
0,5 %
0,7 %
17,9 %
100,0 %

A szántók nagy része SZ4, SZ5, SZ6 és SZ7 közötti minőségi osztályokba tartozik. A legjobb
minőségű SZ1, SZ2 minőségű szántó nem található Ásványrárón.

1.13.

ZÖLDFELÜLETI RENDSZER VIZSGÁLATA

1.13.1. A települési zöldfelületi rendszer elemei
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Egy település életében a zöldfelületek, fák kiemelt jelentőséggel bírnak. Egyrészt életminőségi,
levegőtisztaság védelmi, településképi, egészségügyi, másrészt zajvédelmi, idegenforgalmi
szempontból. Ezen túlmenően szerepet játszanak a helyi klíma alakításában, sportolási,
szabadidő eltöltési lehetőséget adnak a parkok, játszóterek, erdők. Ezért nagyon fontos
megfelelő kezelésük, védelmük. Folytatni kell a közterületi utcafásításokat, fapótlásokat.
Szükséges néhány kisebb zöldterület, közpark felújítása is. Nagyobb hangsúlyt kell fektetni a
parlagfű mentesítésre is. Továbbá a szúnyogirtást is végezni kell minden nyáron. Utcabútorok
felújítása, padok, hulladékgyűjtők cseréje, hirdető táblák cseréje, karácsonyi díszkivilágítás
fejlesztése is időszerű volna.
A kandeláberek muskátlival való feldíszítése nem javasolt, mivel díszítőértéke nem nagy, viszont
nagyon költséges fenntartása. A virágágyaknak nagyobb a jelentősége, díszítőértéke.
A zöldfelületek, védőfásítások kialakításánál törekedni kell a tájba illő, őshonos fa és cserje fajok
telepítésére.
Pályázati lehetőség esetén saját forrást kell biztosítani az új (felújítandó) játszóterek
létrehozásához és a régiek bővítéséhez.
1.13.1.1.

Szerkezeti-, kondicionáló szempontból lényeges, valamint a zöldfelületi karaktert
meghatározó elemek

Kiemelt feladatok






Rendezési tervek módosítása, beruházások támogatása a környezetvédelmi szempontok
előtérbe helyezésével történjen.
A zöldfelületek minőségének javítása, szakaszos, folyamatos felújítása, - Illegális hulladék
lerakók felszámolása, környezettisztaság fokozása.
Beruházások, ipari üzemek védőfásításainak növelése.
Közterületek műszaki tartalmának javítása/út járdaépítés, közvilágítás
Új, szabványos játszóterek kialakítása.
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1.13.1.2.

Zöldfelületi ellátottság értékelése

Az alábbi ábrán a zöldfelületek nagyságának alakulása látható Kimlén a 2007-2010. közötti
intervallumban.(m2) Láthatjuk, hogy az említett időszakban nem történt változás a zöldfelületek
nagyságát illetően. A 2011-es mutató értéke jelenleg felülvizsgálat alatt áll. Az adat a KSH és a
MÁK közös 1616-os (Jelentés az önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanvagyonról)
kérdőívéből származik, melyet a MÁK dolgoz fel és továbbít a KSH-nak.
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Az alábbi ábrán az egy lakosra jutó zöldfelület nagyságának alakulása látható Kimlén a 20072010. közötti intervallumban.(m2)
A 2011-es mutató értéke jelenleg felülvizsgálat alatt áll. Az adat a KSH és a MÁK közös 1616-os
("Jelentés az önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanvagyonról") kérdőívéből származik,
melyet a MÁK dolgoz fel és továbbít a KSH-nak.

1.14.

AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET VIZSGÁLATA

1.14.1. Területfelhasználás vizsgálata
A község belterületén döntően lakóterületi funkciók vannak túlsúlyban, kisebb részben a
településközponti vegyes öveztek, melyek az intézmények elhelyezését biztosítják.
A lakóterületek arányának növelése érdekében a korábbi rendezési tervben új lakóterületek
kerületek kijelölése. Ezeken a területeken a fejlesztéseket tervtávlaton belül nem realizálódtak.
Ennek oka település lakos számának kismértékű csökkenésére és beköltözők alacsony számára
vezethető vissza. A tendencia ellenére lakóterületi zöldmezős kijelölések fenntartása indokolt.
Ezzel párhuzamosan a területtakarékos fejlesztések megvalósítása is támogatott a tömbbelső
feltárásokkal.
Ezeknek a fejlesztéseknek célcsoportja helyi lakosság. a tömbfeltárással történő lakóterületi
kihasználtság növelése generációs lakhatási problémák helyi megoldására kínál lehetőséget.
1.14.1.1.

Beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területek

A beépítésre szánt és a beépítésre nem szánt területek aránya a falusias használatnak
megfelelő, a hatályos településszerkezeti terv nem tartalmaz nagyfejlesztési terület kijelöléseket
a külterületi táji környezet csökkentésével. A jelenlegi hagyományos terület felhasználási
kategóriák továbbra is a koncepcionális tervezés részei maradhatnak.
1.14.1.2.

Konfliktussal terhelt terület

A település közigazgatási területén nincs jelentősebb tájseb, mind a bel- mind a külterületek
„roncsolásmentes” felhasználású területek, melyek különösebb tervezett beavatkozást,
rekultivációt nem igényelnek.
1.14.2. A telekstruktúra vizsgálata
A történeti adottságokból adódóan a központi belterületen a kisebb területű „zömökebb” telkek a
jellemzőek, a történeti fejlődéssel a hosszabb, elnyúló struktúra alakult ki a helyi gazdálkodás
területigényinek kielégítésére. A II. világháború után a mérnöki kiosztásokkal létrejött telkek – itt
is mint máshol az országban – dominálnak, 800-1500 m2-es nagyságokkal. Az 1990 –es évek
utáni tervezett telekosztások már összefüggésében próbálnak alkalmazkodni a meglévő utca- és
telekstruktúrához, melyekből csak korlátozott számban kerültek kialakításra a telkek.

1.14.2.1.

Tulajdonjogi vizsgálat

1.14.3. Önkormányzati kataszter
A településen az önkormányzati tulajdonú ingatlanok nyilvántartása megoldott, melynek vezetése
folyamatos. Az önkormányzati ingatlanok az intézmények telkei és a külterületi mezőgazdasági
utak nagy része.
1.14.4. Az épületállomány
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A település alakját a domborzati adottságok határozzák meg. A település organikus falu képét
nyújtja. Ásványráró morfológiai jellemzését külön fejezetben mutatjuk be. Kiemelendő
épületeknek két típusa található a községben. Az országosan műemléki védettségű Római
katolikus templom, szivattyútelep és Kálvária valamint az eredeti tájjellegű, és megfelelő módon
felújított parasztházak és középületek tartoznak a kiemelt épületek csoportjába. Ezeket, valamint
a közterületen található emlékműveket az alábbi táblázat foglalja össze:
Jelentősebb
Épületek

Közterületi objektumok



Római katolikus templom /műemlék/ hrsz.:
267



Duna-szabályozás áldozatainak emlékműve
hrsz.: 0348/5



Szivattyútelep /műemlék/ hrsz.: 0295/5





Szt. Rókus templom hrsz.: 955

II. világháború ásványrárói áldozatainak
emlékműve hrsz.:
031



Kálvária /műemlék/ hrsz.: 032



katonai síremlék hrsz.:481



katonai síremlék hrsz.:

031

forrás: muemlekem.hu
Az épületek építési korát tekintve az épületállomány változatos képet mutat. Az állomány 31 %-át
az ’50-es ’60-as évek típusházai alkotják. A 1946 előtt épült házak aránya, mely 4,3 %-ot tesz ki.
Ezek a házak csak jelentős ráfordítások által válhatnak a mai kor követelményeinek,
komfortjának megfelelő épületekké. Az épületállomány 19%-a épült a 1990-es évek után. Ezek
az épületek azonban műszaki téren kielégítik a mai kor igényeit. Az épületeik változatosabbak,
mint az 50-es 60-as évek házai, azonban nem minden esetben illeszkednek a falusi környezetbe.
Terület

1946
előtt

1946 1960

1961 1970

1971 1980

1981 1990

1991 2000

2001 2005

2006 2011

Összesen

Megye összesen

28 160

22 522

31 218

39 827

27 263

13 705

14 708

10 943

188 346

Mosonmagyaróvári kistérség

4 329

3 375

4 611

6 795

4 428

2 336

2 632

2 195

30 701

1500-1999 lakosú
Községek,
nagyközségek

1 169

1 778

1 578

2 108

1 920

1 120

1 111

1 002

11 786

Ásványráró

35

213

114

161

130

70

48

33

804

Az alábbi ábrán Ásványráró lakásállományának száma található a 2001-es népszámlálási adatok
szerint:
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Az alábbi ábrán Ásványráró lakásállomány számának alakulása látható a 2007-2013. évek
közötti intervallumban:
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Az alábbi ábrán, az Ásványrárón épített lakások számának alakulása látható a 2007-2012. évek
közötti intervallumban:
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Az alábbi ábrán, az Ásványrárón megszüntetett lakások számának alakulása látható a 20072012. évek közötti intervallumban:
89
www.ter-halo.hu

TÉR-HÁLÓ KFT

9024 Győr, Babits M. u. 17/A

Ásványráró Településfejlesztési Koncepció

1.14.5. Az építmények vizsgálata
1.14.5.1.

Funkció, kapacitás

A 798 db lakásból 690-t laknak és 108 nem lakott. 6 db lakott üdülő található Ásványrárón.

1.14.5.2.

Beépítési jellemzők (mód, mérték, sűrűség)
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A település épületei nagyrészt oldalhatáron állóak, a falusias telekhasználatnak megfelelően. Az
intézményi, közösségi épületek részben oldalhatáron állóan, részben szabadon állóan
helyezkednek el. Az 1990-es évek után épült épületek az új telekstruktúrák felhasználásával
jöttek létre, melyek már igazodnak a nagyobb alapterületű közösségi épületek funkcionális
igényeihez. Mind a magán telkek és beépítésük, mind az önkormányzati telkek jellemzően nem
„zsúfolt” beépítésűek, községi szintű légtérhasználattal rendelkeznek.
Az 1954-es dunai árvíz után jelentős számú épület tönkre ment, melyek újjáépítésével már az
adott kornak megfelelő színvonalú telkek és épületek jöttek létre. Az 1980-as évektől kezdődően
a megerősödő háztáji gazdálkodásnak köszönhetően nagyobb, mértékben került sor új
teleosztások kialakításra, új többgenerációs lakóházak építésére.. Ez az utcai látkép az ország
jelentős részén „uniformizálta” a községeket, amit a tervgazdálkodás és az „ajánlott”
tervgyűjteményből történő építkezési szemlélet is erősített.

1.14.5.3.

Magasság, szintszám, tetőidom

A településen döntő többségben a falvakra jellemző módon földszintes egylakásos épületek
találhatóak. Az emeletes házak aránya, jelentéktelen. Ásványrárón a hasonló méretű
településeknél alacsonyabb mintegy 1% a 2 vagy több lakásos házak aránya.
Lakóházak és üdülőépületek magassága és nagysága:
Terület

Földszintes Emeletes

1

2-3

4-10

11-

lakásos

Összesen

Megye összesen

112 578

6 981

109 386

4 187

3 402

2 577

119 559

Mosonmagyaróvári
kistérség

21 368

917

20 706

728

547

303

22 285

1500-1999 lakosú
Községek,
nagyközségek

11 149

85

11 006

179

41

7

11 234

Ásványráró

796

1

792

5

-

-

797

1.14.5.4.

Településkarakter, helyi sajátosságok (utcakép, térarány, jellegzetes épülettípusok)

A különböző fejlődési szakaszok nem befolyásolták jelentősen a település morfológiáját,
szerkezetét az továbbra is organikus maradt, szerencsére elkerülték a falut a „modern idők”
sablonos, mérnöki utcahálózatai.
A település mai szerkezetét lehatárolják északon és délen a védett természeti területek, értékes
vízfolyások, erek és azok mentén elterülő erdők, rétek, illetve nyugaton egy szintén értékes, helyi
védett gyepterület.
A település külterületén a Mosoni-Duna közelsége miatt szerencsére nem csak szántóföldek,
hanem legelők, rétek, gyepterület és jelentős mértékben erdőterületek váltják egymást.

1.14.5.5.

Régészeti terület, védett régészeti terület, régészeti érdekű terület

A hatályos szabályozási terv alátámasztó munkarészei nem tartalmaznak régészeti
hatástanulmányt, mely összefüggésében mutatja be a község közigazgatási területét. A később
készített tervmódosítások részterületekre kiterjedően tartalmaz régészeti hatástanulmányt. A
91
www.ter-halo.hu

TÉR-HÁLÓ KFT

9024 Győr, Babits M. u. 17/A

Ásványráró Településfejlesztési Koncepció

fejlesztési koncepcióban meghatározott területeket figyelembe véve új egységes tanulmány
készítése javasolt.
1.14.5.6.

Világörökségi és világörökségi várományos terület

A község területén nem tervezett világörökség várományos terület
1.14.5.7.

Műemlék, műemlékegyüttes

A településen a következő országosan védett műemléki épület található:


Római Katolikus templom hrsz.: 267
R.k. templom, középkori alapokon barokk, 17. sz. Bővítve 1904-ben.
Az épület általános állapota jó. A vakolat egyes helyeken sérült, helyenként a esővíz
nyomai láthatók a falakon



Szivattyútelep hrsz.: 0295/5
A Szigetközben, a Duna jobb partján, árvízvédelmi töltés mellett álló szivattyúház,
gépészlakás és melléképületekből álló csoport. Védésre a szivattyúház épülete és
berendezése javasolt. A szivattyúház, téglány alaprajzú, földszintes, nyeregtetős és
toronyszerű emeletes részből álló épület. Épült 1927-28-ban. Gépészete eredeti: 2 db. A
Láng L. Gépgyár Rt. által gyártott (Budapest 1928) kéthengeres, dieselüzemű motorok,
Ganz-Danubius szivattyúk (1925) állnak benne. A telep 1,36 m3/s átviteli sebességre volt
képes.
Az ásványrárói és a Győrzámoly, Patkányos-pusztai szivattyútelepek egyszerre, azonos
tervek alapján épült és azonos gépészettel szerelték fel őket.
A Duna jobb parti védvonal 18+610 fkm szelvényében található Ásványi szivattyútelep
szivattyúháza egy enyhe hajlásszögű nyeregtetővel fedett, téglány alaprajzú, földszintes
és egy emeletes, négyzet alaprajzú toronyszerű épületrészből áll.
Jelenleg használaton kívül áll. Műszaki állapota jó, de a használat és a karbantartás
hiánya miatt folyamatosan romlik. A telep épületeire 2003-ban az Észak-dunántúli Vízügyi
Igazgatóság megbízásából bontási terv készült.



Kálvária hrsz.: 032
Kálvária, barokk, 1738.
Kellemes környezetben található kifogástalan állapotú emlékhely.
Jelentősebb
Épületek

Közterületi objektumok



Római katolikus templom /műemlék/ hrsz.:
267



Duna-szabályozás áldozatainak emlékműve
hrsz.: 0348/5



Szivattyútelep /műemlék/ hrsz.: 0295/5





Szt. Rókus templom hrsz.: 955

II. világháború ásványrárói áldozatainak
emlékműve hrsz.:
031



Kálvária /műemlék/ hrsz.: 032



katonai síremlék hrsz.:481



katonai síremlék hrsz.:
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1.14.5.8.

Műemlékvédelem sajátos tárgyai

A településen a következő műemlékvédelmi sajátosságok találhatóak:


Kálvária ex-lege műemléki környezete
hrsz.: 035/12



R. k. ex-lege műemléki környezete
hrsz.: 263/1, 269, 264/1, 262, 209, 207/3, 206, 192/2, 188/2, 145, 310/1, 268/2, 266/2,
266/1, 265, 229/1

1.14.5.9.

1

2

Műemléki terület: történeti táj, műemléki jelentőségű terület, műemléki környezet

Név

Település

Védettségi Védelmi
szint
kategória

Ásványrárói
fekete
nyárfa

Ásványráró

helyi
jelentőségű

TE

Ásványráró, Bezenye, Dunakiliti, Dunaremete,
Dunaszeg, Dunaszentpál, Dunasziget, Feketeerdő,
országos
Győrladamér, Győrzámoly, Halászi, Kimle,
jelentőségű,
Kisbodak, Kunsziget, Lipót, Máriakálnok, Mecsér,
egyedi
Mosonmagyaróvár, Püski, Rajka

TK

Szigetközi
TK

1.14.5.10. Nemzeti emlékhely
A településen nem található nemzeti emlékhely.
1.14.5.11. Helyi védelem
A műemléki védettség mellett viszonylag kis számú helyi védettségre javasolt épület található,
melyek pontos listája a rendezési terv alátámasztó munkarészeiben kerül pontosításra. A község
épített történelmét jól mutatja a Fő utca 39 sz. épület (hrsz.: 263), melynek megőrzése közösségi
feladat. Az épület az egyetlen még „álló” hagyományos nádfedeles parasztház, melynek építés a
XIX. század végére tehető.
Ezen túl megőrzésre javasoltak még:
 Deák utca 27. 35. sz. épületei
 Egres utcai nádfedeles házak.
mint épített emlék és
 Fekete nyárfa
mint természeti emlék
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1.14.6. Az épített környezet konfliktusai, problémái
A településen nem jelentkezik környezeti konfliktus az épített környezetben. A meglévő és a
tervezett gazdasági-ipari területek is megfelelő távolsággal és védőfásítással kerülnek
kialakításra a lakóterületekre való tekintettel.
1.15.

KÖZLEKEDÉS

1.15.1. Hálózatok és hálózati kapcsolatok
Ásványráró községet legmagasabb rangú elemként a 1401. sz.-ú állami út érinti, melyről könnyen
elérhető az 1. sz.-ú országos főút és az M1-es autópálya is.
1.15.2. Közúti közlekedés
A települést az országos közúthálózat az 1401 sz. állami útja érinti. A települési úthálózat
közvetlen és közvetett elemeit az alábbi utak jelentik:


M1-es autópálya Bécs-Budapest felé Mecséren, Mosonszentmiklós-Gyártelepen keresztül

Ásványráró községet legmagasabb rangú elemként a 1401. sz.-ú országos mellékút érinti,
melyről Mecséren keresztül könnyen elérhető az 1. sz.-ú országos főút és az M1-es autópálya is.
Település
Győr
M.magyaróvár
Budapest
Lébény
Kimle
Hédervár
Lipót
Darnózseli
Mecsér
Dunaszeg
M1-es autópálya

Közúti
elérhetőség
21,3 km
22,8 km
155 km
15,4 km
12,0 km
4,2 km
7,4 km
7,1 km
6,3 km
8,1 km
13,1 km

Elérési idő
24 perc
27 perc
1 h 34 perc
16 perc
15 perc
6 perc
9 perc
9 perc
7 perc
8 perc
13 perc

A táblázat Ásványráró és a táblázatban feltüntetett földrajzi helyek, települések központjának
elérhetőségét mutatja be.
A községen áthaladó 1401 sz. állami út mellett kiépült a szigetközi kerékpárút, mely biztonságos
szabályozott közlekedést biztosít Győr és Mosonmagyaróvár irányában. A túra kerékpározás
jelentősebb mértékű a szigetközi táj miatt, valamint a helyi lakosság közlekedik kerékpárral a
falun belül, illetve a szomszédos településekre.
Az autóbusz közlekedést az Észak-Nyugat Magyarországi Közlekedési Központ Zrt. látja el.
A település belsejében a közlekedési hálózat kialakultnak tekinthető azonban az ellátás színvonal
nem kielégítő. A buszjárat az alacsony utas szám miatt nem megy be az Ásványi falurészbe. A
burkolatok minősége megfelelő. A szennyvízcsatornázás után az útburkolatok helyreállítása
megtörtént.
A külterületi utak kiépítettsége és a burkolatok minősége kívánnivalót hagy maga után. A
mezőgazdasági – önkormányzati és szövetkezeti tulajdonú - utak kiépítettsége hiányos. További
problémát jelent, hogy az utak és útburkolatok szélessége több helyen nem éri el a közlekedési
szempontból ideális méreteket.
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Az utak vízelvezetése is csak részben megoldott. Néhány helyen hiányoznak az utakat kísérő
árkok, illetve a meglévők kiépítettsége, mélysége nem megfelelő.

1.16.

KÖZMŰVESÍTÉS

1.16.1. Vizi közművek
Az alábbi táblázatok a közüzemi vízhálózat, csatornahálózat és komfortossági mutatókat mutatja
be Ásványráró, a Megye, a Statisztikai kistérség és a hasonló lakos számú települések
viszonylatában a 2011 népszámlálás adatai alapján.
A Darnózselin található vízbázisból 11 település (Kisbodak, Püski, Dunaremete, Lipót,
Darnózseli, Kimle, Károlyháza, Hédervár, Ásványráró, Halászi és Máriakálnok) lakosai számára
biztosítják az egészséges ivóvizet, amely közel 12.000 ember ellátását jelenti. A 4 db mélyfúrású,
95-140 m mélységű kútból napi 5.150 m3 ivóvíz kitermelése engedélyezett. A kutakból kitermelt
víz minősége I. osztályú, a szabványban előírtaknak megfelel, tisztítása nem szükséges. A
vízbázis a szigetközi hordalékkúp középtáján helyezkedik el, ahol olyan kavicsos réteg található,
amelynek vastagsága 300-700 m között van. Ezen kavicsréteg jó szűrőképességű, a benne tárolt
víztömeg legnagyobb részben a Dunából származik.

Hálózati
Terület
Megye összesen
Mosonmagyaróvári
kistérség

Házi

vízvezetékkel

Köz-

Meleg
Vízöblítéses
folyóvízzel
WC-vel

Házi

csatornával

Összesen

ellátott lakás
181 797
182 210

165 123

20 708

188 346

183 803

2 028

30 065

365

29 766

29 967

28 590

1 840

30 701

1500-1999 lakosú
Községek,
nagyközségek

11 446

187

11 322

11 383

10 086

1 547

11 786

Ásványráró

786

3

760

779

773

16

804

Terület
Megye összesen
Mosonmagyaróvári
kistérség

Összkomfortos Komfortos Félkomfortos

Komfort Szükség- és
Összesen
nélküli egyéb lakás

139 430

39 332

3 518

5 133

933

188 346

23 631

5 695

535

635

205

30 701

1500-1999 lakosú
Községek,
nagyközségek

8 809

2 384

208

353

32

11 786

Ásványráró

485

268

23

25

3

804
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Szennyvízcsatorna hálózat
Ásványrárón a szennyvízelvezetés megoldott. A térségben először 1983-ban Héderváron a
szennyvíztisztító telep, 100 m3 / nap rendszerű biológiai tisztítással. Ez bővült ki 1995-ben
hosszanti átfolyású tisztító művel, bioflot technológiával.
A „Magyarország-Ausztria Phare CBC program, „Határon Átnyúló környezetvédelmi infrastruktúra
hálózatok „támogatási konstrukció keretében 2004-2005 évben megvalósult a Hédervári
Regionális Szennyvíztisztító Telep korszerűsítése, kapacitásbővítése, mely átépítés során a telep
1 200 m3/ nap szennyvíz tisztítására vált alkalmassá.
A Hédervári Regionális Szennyvíztisztító Telepre a szennyvíz a regionális rendszerű, kilenc
település (Ásványráró, Darnózseli, Lipót, Kimle, Károlyháza, Dunaremete, Püski, Kisbodak,
Hédervár) szennyvizeit elvezető hálózaton keresztül jut el. A szennyvíz biológiai tisztítási
hatásfokának jelentős romlását eredményezi az elvezető hálózatban a hosszú tartózkodási idő,
illetve az, hogy az egyre töményedő szennyvíz anaerob körülmények között elveszíti oxigén
tartalmának nagy részét.
Az üzemeltető Aqua Kft. annak ellenére, hogy a szennyvíztisztítót lehetőségei szerint a
leghatékonyabban működteti, nem minden esetben tudta a befogadóra előírt tisztított szennyvíz
kibocsátási határértékeit tartani.
A szennyvíztelepről a szennyvíz parti bevezetéssel kerül a befogadó Mosoni-Dunába. A tisztított
szennyvíz bevezetés alatt a Győr Város feletti szakaszon a vízfolyást idényjellegűen sportolás és
strandolás céljára veszik igénybe.
A befogadó előírás szerinti védelme érdekében került sor a tisztító telep kapacitásbővítésére
megfelelő átépítéssel.
A kapacitásbővítést nem a hidraulikai terhelés növekedése, hanem a tisztítótelepre érkező nyers
szennyvizek rendkívül magas szennyezettségi paraméterei indokolták.
A Közép-Szigetközben felmért igények és korlátozó tényezők megjelölése:
A Duna folyó vízgyűjtő területén elhelyezkedő, és ebből legalább 2000 km2 nagyságú területet
birtokló államok 1994. június 29.-én írták alá a „A Duna védelmére és fenntartható használatára
irányuló együttműködéséről” szóló egyezményt.
A Konvenció hangsúlyozza, hogy a Szerződő Felek törekednek a fenntartható és méltányos
vízgazdálkodásra, ide értve a vízgyűjtő felszíni- és felszín alatti vizeinek lehetőség szerinti
megőrzését, javítását és ésszerű használatát.
A vállalt kötelezettségek között szerepel a kommunális szennyvizek által okozott szennyezések
csökkentése is.
A megvalósult beruházás célja és helyszíne szerint is beletartozik a konvenció célkitűzéseibe,
illetve a Duna menti államok alkotta nagy régióba.
A szennyvíztisztításban érdekelt kilenc település földrajzilag a Szigetközi Tájvédelmi Körzet
területén helyezkedik el. Ebből következően a szennyvizek határértékre történő tisztításával
nagymértékben hozzájárulhatnak a Szigetközi sajátos vízrendszerének, jellegzetes növény- és
állatvilágnak megőrzéséhez.
A fentiek alapján megállapítható, mind a tágabb, mind a szűkebb régió igényli a projekt által
megvalósult minőségi fejlődést.
Az 2012-es állapotok alapján Ásványráró lakásállományának 100 % van bekapcsolva a
szennyvízhálózatba. Ez az arány jelentősen meghaladja a megyei községek arányát (74%)
Az alábbi ábrán a közcsatorna hálózatba bekapcsolt lakások arányát láthatjuk százalékos
eloszlásban 2007-2012. év közötti intervallumban.
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Az alábbi ábrán a közüzemi ivóvízvezeték és csatornahálózat hosszának alakulását láthatjuk
2007-2012 év közötti intervallumban (km).
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1.16.1.1.

Vízgazdálkodás és vízellátás (ivó-, ipari-, tűzoltó-, öntözővíz, termálvíz hasznosítás)

A község közüzemi ívó vízhálózattal rendelkezik. Az egészséges, szennyeződés mentes ívó
vízzel való ellátás megoldott. A település vezetékes vízellátása 1989 óta üzemel, mely jelenleg
az Aqua Kft. üzemeltetésében.
A Darnózselin található vízbázisból 11 település (Kisbodak, Püski, Dunaremete, Lipót,
Darnózseli, Kimle, Károlyháza, Hédervár, Ásványráró, Halászi és Máriakálnok) lakosai számára
biztosítják az egészséges ivóvizet, amely közel 12.000 ember ellátását jelenti. A 4 db mélyfúrású,
95-140 m mélységű kútból napi 5.150 m3 ivóvíz kitermelése engedélyezett. A kutakból kitermelt
víz minősége I. osztályú, a szabványban előírtaknak megfelel, tisztítása nem szükséges. A
vízbázis a szigetközi hordalékkúp középtáján helyezkedik el, ahol olyan kavicsos réteg található,
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amelynek vastagsága 300-700 m között van. Ezen kavicsréteg jó szűrőképességű, a benne tárolt
víztömeg legnagyobb részben a Dunából származik.

1.16.1.2.

Szennyvízelvezetés

A település szennyvízcsatorna hálózattal rendelkezik. A gyűjtő hálózat a térségi rendszerhez
csatlakozik, melynek tisztító telepe Héderváron található.
A településen kiépítették a zárt elvezető rendszert, mely ~18,4 km hosszúságú. A
szennyvízelvezető hálózat döntően gravitációs rendszerű, A tisztított szennyvizek befogadója a
Mosoni-Duna.
A Héderváron található tisztítómű 1500 m3/d kapacitású és Ásványrárón kívül a környező
községek szennyvizeit is fogadja. A tisztított szennyvizek befogadója a Mosoni-Duna.
A rendszer üzemeltetője az Aqua Kft.
1.16.1.3.

Csapadékvíz elvezetés, felszíni vízrendezés

A területen a talajvízszintet Mosoni-Dunából származó fakadóvíz határozza meg. A településen a
mértékadó talajvízszint 114,5 mBf, az ez alatti terepszintek fakadóvíz veszélyesek. Ennek
figyelembevételével kell kialakítani a terepszinteket. (Belvíz által elöntött területek a település
belterületén nem jelentkeztek az elmúlt években. Így a tervezési területet nem érinti a
belvízveszély.)
A fejlesztési területen nyíltárkos csapadékvízgyűjtő rendszer alakítandó ki, telken belüli
szikkasztással. A csapadékvíz és a felszíni vizek befogadója lehet a megfelelő előkezelés után a
területtel határos Duna.
A Duna mértékadó árvízszintje: 114,32 mBf.

1.16.2. Energia
1.16.2.1.

Energiagazdálkodás és energiaellátás (villamos energia, közvilágítás, gázellátás, táv
hő ellátás és más ellátórendszerek)

Az országhatár-Győr közötti szállító vezeték megépítése lehetővé tett a település bekapcsolását
a földgázellátásba. A gazfogadó állomás a község nyugati oldalán a Kimléről érkező út mellett
található. A szolgáltató az ENKSZ Észak-Dél Regionális Földgázszolgáltató Zrt.
A villamos energiát a Mosonmagyaróvár Ásványráró közötti 20 Kv-os légvezetékről kapja a
település. A községben 5 db. transzformátor állomás van. A jelenlegi állomások a települést
ellátást biztosítják. A kisfeszültségű hálózat légvezetékes rendszerű, döntően önálló oszlopsoron
halad. A belterületen a közvilágítás teljesen kiépült.
Azon a részen, ahol a 20 és a 0,4 kV-os szabadvezeték egy nyomvonalon halad, mely alapján a
jelenlegi nyomvonal kiváltásra kerül, a tervezett feltáró út mellett. Az új 0,4 kV-os hálózatra a
telefonvezeték és kábeltévé is felkerülhet, ha az E.ON Zrt. engedélyezi.
A fejlesztésre szánt területek közvilágítására kompakt fénycsöves lámpatestek betervezése
célszerű (minimális egységteljesítmény lámpatestenként 26W). A szabadvezetékes részen az
energiaellátási oszlopokra kerülnek a közvilágítási lámpatestek, földkábellel ellátott részeken
kandeláberes a közvilágítás.
Közepes megvilágítási érték legalább:
Megvilágítás középegyenletessége legalább:
Megvilágítás határegyenletessége legalább:
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Közepes fénysűrűség értéke legalább:
Fénysűrűség hosszegyenletessége legalább:
Lámpatestek káprázási osztálya:

0,3
0,4
K2

A földkábellel ellátott területen a telefon és a kábeltévé a nyomvonalvezetése csak a földben
elfogadható, oda tervezendő.
Általános előírások:
A közművek egymástól való távolságát az MSZ7487 szabályozza. Villamos szabadvezetékek
létesítéséről az MSZ151 intézkedik. Kiviteli tervek készítésekor az egyéb szabványok és
előírások betartása is kötelező.
A rendezési tervben meghatározandó beépíthetőség meghatározásánál figyelembe kell venni,
hogy a közcélú villamos energia elosztó hálózat elemeinek, tartó, átalakító és kapcsoló
berendezéseinek közterületen állónak és közterületről megközelíthetőnek kell lennie.
Továbbá figyelembe kell venni a vonalas villamos létesítményekre meghatározott
védőtávolságokat, melyek a jelenleg hatályos rendelet 1 alapján az alábbiak:
1-35kV-ig a vezeték nyomvonalának szélső vezetékétől 5-5m, belterületen 2,5-2,5m.
1kV alatt (kisfeszültség) vezeték nyomvonalának szélső vezetékétől 1-1m.

1.16.2.2.

Megújuló energiaforrások alkalmazása, a környezettudatos energiagazdálkodás
lehetőségei

A településen az önkormányzati tulajdonú épületeke jelentős energetikai korszerűsítés nem
történt. A lakósági épületállományban már megjelenik a környezettudatos építési szemlélet
(nyílászáró csere, fűtéskorszerűsítés, homlokzati hőszigetelés), mely az állami és az EU–s
pályázatok megindulásával nagyobb mértékben realizálódhat.
A környezetkímélő, tiszta energiaforrások kiaknázására és hasznosítására célszerű egy – a teljes
szabályozási területegységet felölelő - átfogó tanulmány elkészítése a megújuló energiaforrások
helyi lehetőségeinek feltárására és reálisan, a gyakorlatban is megvalósítható felhasználási
lehetőségeinek kidolgozására.
Napenergia:
A napenergia kiaknázásának, és hasznosításának elősegítésére javasolható egy olyan ösztönző
energiatakarékossági pályázati dokumentációs csomagterv kidolgozása, mely a speciális helyi
viszonyokhoz és lehetőségekhez igazított alapváltozatokat tartalmazza. Ez lehet pl: az új
beépítési területek esetében a tervezett épületek megfelelő tájolásának előírása és olyan
tetőidomok meghatározása, melyekkel a legjobban hasznosítható a napenergia akár aktív, akár
passzív napkollektorok elhelyezésével.
Energiaerdő:
A településszerkezeti tervben kell jelölni azokat a külterületeket, ahol – tájképvédelmi és
környezeti szempontok alapján – energiaerdők ültetése (és letermelése) lehetséges. A fa – mint
megújuló energia – felhasználására térségi koncepció készítése javasolt, az optimális
megoldások kiválasztására (pl. pelleterőmű) és kidolgozására.

1.16.2.3.

Az önkormányzati intézmények energiahatékonysági értékelése

Az önkormányzati tulajdonú épületek energetikai korszerűsítése indokolt, jelenleg a hatályos
szabályozásnak a közösségi épületek nagy része nem felel meg. Az épületek energia
hatékonysági tervezésénél a komplex gondolkodást javasoljuk szem előtt tartani, mely nem
önálló szigetként kezeli az épületeket, hanem egy egységes rendszerként. A község alternatív
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energia forrásait megvizsgálva célszerű a gazdaságossági számítások után a megfelelő
megoldást választani.
1.16.3. Elektronikus hírközlés (vezetékes elektronikus hálózat, vezeték nélküli hírközlési
építmények)
A községben a T-Com NYrt. biztosítja a vezetékes telefonellátást, mely ellátás a
gerincvezetékekről a tervezett területeken is biztosítható.
A tervezett fejlesztési területeken a földkábeles telefonellátás kialakítása a cél.
A telefonvezetékek, és a tervezett kábeltévé nyomvonalvezetése a szabadvezetékes részen,
oszlopon mehet, kivételt képez a 20 kV-os hálózat.
A mobilszolgáltatások szintén elérhetőek a település teljes területén. A terület mobil telefonos
ellátása megfelelő, mindhárom szolgáltató műszaki paraméterei biztosítják a zavartalan
működést. A nagysebességű adatátvitelek kábel hálózaton, vagy mobilhálózaton történő
továbbítását a szolgáltatók fejlesztései teszik lehetővé.
A térségi mikrohullámú jeltovábbítást a győri adó torony végzi, mely a tervezési területet
megfelelő színvonalon kiszolgálja.

1.17.

KÖRNYEZETVÉDELEM (ÉS TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉS)

1.17.1. Talaj
A kistáj talajaira az alluviális eredet, a könnyű mechanikai összetétel és a karbonátosság
jellemző. A Duna jelenlegi árterén a fiatal és nyers öntéstalajok jellemzőek, a kistáj talajainak
mintegy 12%-át képviselik. Nagyrészt ártéri erdővel borítottak. Termékenységük a mechanikai
összetétel és az abból adódó vízgazdálkodási adottságok, valamint a kis szervesanyag-tartalom
miatt a gyenge (VII.) termékenységi kategóriába sorolhatók. A kistájat túlnyomóan rétiesedő
öntéstalajok fedik, amelyek mechanikai összetétele az öntéseknél nehezebb, vályog.
Vízgazdálkodásuk ennek megfelelően kedvező és termékenységük alapján az V., VI.
termékenységi kategóriába tartoznak. Zömében szántóként hasznosított mezőgazdasági
területek.
1.17.2. Felszíni és felszín alatti vizek
A település területe a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken lévő
települések besorolásáról szóló 27/2004 (XII.25.) KvVM rendelet értelmében: érzékeny. A
település a vizek mezőgazdasági eredetű nitrát szennyezéssel szembeni védelméről szóló
27/2006.(II.7.) Korm. rendelet szerint a nitrát érzékeny területek listáján nem szerepel. A terület
vízgazdálkodását nem befolyásolják negatívan a szabályozási terv alapján megvalósítható
építmények elhelyezése.
A szennyvíz kezelése, valamint a hulladék folyamatos elszállítása és feldolgozása esetén, a
területen környezetszennyező anyagok nem maradnak vissza. Veszélyes hulladéknak minősülő
anyagok gyűjtése zárt, fedett térben zárt edényzetekben történjen. A felszín alatti víz (talajvíz)
szennyezettségéről nincs tudomásunk. Kármentesítésre, különleges műszaki beavatkozásra a
területen nincs szükség. A csapadékvíz elvezetésénél műtárgyak (olaj- és hordalékfogó)
beépítésével gondoskodni kell, hogy szennyező anyag ne juthasson a talajba.
A település a Duna vízgyűjtő területéhez tartozik, a lehulló csapadékot a Mosoni-Duna és a
Kimlei-csatorna vezeti le. A talajvíz és a rétegvíz mennyisége és az artézi kutak száma kevési. A
80-as évek elején a helyi termelőszövetkezet jelentős meliorizációs programot hajtott végre,
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sajnos az utóbbi 10 évben a rendszer elemeinek karbantartását nem végezték el, így a belvíz és
annak veszélye erősödött.
Ipari eredetű szennyeződés nem ismert, a mezőgazdaság szennyezőanyag felhasználása
erőteljesen lecsökkent.
Ásványráró területén mezőgazdasági pontszerű szennyező forrás a volt TSZ területén működő
turisztikai állattartó telep volt, míg nem pontszerű szennyező forrás jelenleg is a szántóterületekre
kiszórt műtrágya. A mezőgazdaság általános rossz helyzete kedvezően befolyásolja a káros
anyagok emisszióját. A jövőre nézve a mezőgazdasági üzemi területeken környezetkímélő
állattartótelepek építése és új technológiák bevezetése jelent megoldást.
A növénytermesztésből adódó káros szennyeződések csökkenthetőek lennének a biotermesztés
és a szervestrágyázás elterjedésével. Ezek mellett a szelektív hulladékgyűjtéssel és az abból
adódó komposztálással szintén csökkenthető a műtrágyázás káros hatása és a szeméttárolással
illetve szemét-szállítással járó környezetterhelés.
A település csatornahálózata mára teljes mértékben kiépült, így ez a jelentős szennyezőanyag
kibocsátás megszűnhet a közeljövőben.
1.17.3. Levegőtisztaság és védelme
Mivel Ásványrárón ipari jellegű termelés nem volt, illetve a terület növénytakaróval borított, a
levegő nem jelentősen szennyezett. A főbb közlekedési utak mentén találkozhatunk a belső
égésű motorok káros szennyezőanyag kibocsátásával. Ezt a szennyezést lehetne út menti fa és
bokorsorokkal csökkenteni. A településen már megtörtént a gáz hálózat bevezetése. A fűtési
szezonban a település síkvidéki adottságai miatt magas légnyomás esetén a káros
szennyeződések könnyen felhalmozódhatnak.
1.17.4. Zaj- és rezgésterhelés
Ásványrárón a légszennyeződéshez hasonlóan a legnagyobb zajforrás is a közlekedéshez
köthető. Az átmenő forgalom nagynak tekinthető, az 1401 sz. állami út és a házak közötti kis
távolságból adódóan a rezgéshullámok károsíthatják a lakóházakat.
1.17.5. Sugárzás védelem
A településen sugárzást indukáló tevékenység nincs és nem is tervezett, védett területek nem
kerültek kijelölésre.
1.17.6. Hulladékkezelés
A
község
kommunális
hulladékát
a
mosonmagyaróvári
székhelyű
Kisalföldi
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. végzi. A szemétszállítás szervezetten megoldott.
Ásványrárón nem azonban Kimlén a Duna utcában hulladékudvar is működik, Kimle, Károlyháza,
Hédervár, Ásványráró, Dunaremete, Mecsér, Lipót szolgáltatási körzeteit kiszolgálva.
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A hulladékgazdálkodásban nyer feltétlen prioritást a „Megelőzés” elve, azaz hogy minél kevesebb
hulladék keletkezzen, valamint fontos a keletkezett hulladék lerakásának csökkentése. Ez együtt
jár
különböző
hulladékkezelési
technológiák
alkalmazásával,
különösképp
a
hulladékhasznosítással. Sorrend: megelőzés- hasznosítás-lerakás.
Települési szilárd hulladék:
Fent leírtak megvalósítása érdekében elkezdődött a szelektív hulladékgyűjtés bevezetése a papír
és műanyagpalack frakció esetén, fontos feladat a lakosság „rászoktatása” a külön gyűjtésre.
Még mindig nagyon sok az illegálisan lerakott, elhagyott hulladék. A következő időszakban
megépül a hulladékudvar, amitől jelentős javulást várunk.
Továbbá intézményeinkben a veszélyes hulladékok közül az elemek, fénycsövek, flakonok,
üdítők dobozainak gyűjtését végzik.
Kiemelt feladatok, célok hulladékgazdálkodási tervünk alapján:
- Szelektív hulladékgyűjtés bevezetése (újrahasznosíthatás arányának növelése, komposztálás,
veszélyes hulladékok különválasztása és megfelelő ártalmatlanítása, stb.)
- Csereglei szeméttelep rekultivációja
- Illegális hulladéklerakók felszámolása, kialakulásuk megelőzése (tájsebészet).
- Lakosság tájékoztatása, tudatformálása, környezeti nevelésének fokozása (pl.: akciókkal,
oktatási programokkal, anti-reklámokkal, szórólapokkal, tanfolyamokkal például a
komposztálásról, zöld termékek népszerűsítésével, civil egyesületek bevonásával, stb.), azaz
környezetorientált kommunikációs politika alkalmazása.
Fenti célok elérése, feladatok végrehajtása érdekében az önkormányzat felelősségi körébe
tartozó lakossági és intézményi települési szilárd hulladék (háztartási hulladék) gyűjtés, kezelés,
ártalmatlanítás (közszolgáltatás) terén tervezett nagyobb előrelépések, intézkedések
megkezdődtek a Mosonmagyaróvár Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
létrejöttével.
1.17.7. Vizuális környezetterhelés
A település kül- és belterületét nem terheli a tájszerkezetbe nem illeszkedő épület, építmény.
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1.17.8. Árvízvédelem
A Duna mint
jelentős árvízvédelmi kockázatot jelentő tényező szerepet játszik a
területfelhasználás kialakításában. A Duna mértékadó árvízszintje 114,32 mBf. A környező
partok magassága 113,80- 116,70 mBf. van.
2015 év folyamán lezárult a Duna projekt. Keretében az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
területén megvalósuló négy projektelem (ÉDU-1, ÉDU-2, ÉDU-3, ÉDU-4) kivitelezési munkálatai
négy árvízvédelmi öblözetet, valamint tíz települést (Mecsér, Dunaszentpál, Győrzámoly,
Győrújfalu, Győrladamér, Dunaszeg, Öttevény, Kunsziget, Abda, Győr) érintettek.
1.17.9. Fennálló környezetvédelmi konfliktusok, problémák
A településen érzékelhető konfliktus nincs, a külterületek használta során jelentősen eltérő
használat nem tapasztalható. A külterületeken jelentős részben mezőgazdasági tevékenység,
növénytermesztés, kisebb részben állattenyésztés folyik. A szennyvíztisztító távolság a
belterülettől megfelelő, a környező külterületi gazdálkodást és az idegenforgalmi hasznosítást
nem befolyásolja.

1.18.

Katasztrófavédelem (területfelhasználást, beépítést befolyásoló vagy korlátozó tényezők)

A település közigazgatási területe nem tartozik földrengésveszélyes övezetbe, azonban
széleróziónak kitett terület érinti. Ásványrárót északon a Mosoni-Duna környezetében. A község
a Duna árterületén található, de a kiépítette elsőrendű védvonalak az árvízvédelmi biztonságot az
elvárt módon biztosítják. A belvizek esetében jelentős veszélyeztetettség léphet fel, melyek
árvizek esetén fakadóvizek formájában jelentkezik. A mélyfekvésű területek lehatárolása a
rendezési terv keretében történik meg. A domborzati viszonyok - síkvidéki jelleg – nem indokolják
egyéb korlátozások rögzítését a később készítendő településszerkezeti és szabályozási tervben.

1.19.

Ásványi nyersanyag lelőhely

A település területén működő ásványi nyersanyag lelőhely nem található.
1.20.

Települési klíma

A község jelenlegi település szerkezeti elemei és a tervezett fejlesztések sem változtatják meg a
klimatikus viszonyokat, a rendezési terv jövőbeni elhatározásai nincsenek hatással a jövőbeni
klimatikus viszonyokra.

2

HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZ

2.1 TELEPÜLÉSI KÖRNYEZET
A település jó környezeti adottságokkal rendelkezik, melyek kihasználásában jelentős
lehetőségek vannak. A természetvédelmi területek, a vízrajzi tényezők a Szigetköz többi
településéhez hasonlóan az idegenforgalmi fejlesztéseket segítik elő. A hullámtéri fejlesztések a
vízi turizmust hozhatják jó helyzetbe. A község dél-keleti részén tervezett jelentős nagyságú
egyéb idegenforgalmi fejlesztés – melynek előkészített tervei vannak - az országos gazdasági
helyzet függvényében valósulhat meg.
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2.2 A GAZDASÁGI HELYZET
A jelenleg gyenge helyi ipari gazdasági potenciál változása nem várható ugrásszerűen, de a
település a lehetőségét próbálja megteremteni a helyi vállalkozások fejlődésének. A több „lábon”
állás a helyi bevételek szempontjából fontos érv a gazdasági területek kijelöléséhez. A
külterületeken a hagyományos mezőgazdasági termesztés, feldolgozás működik, melyek
fejlesztési területei beilleszthetőek a készülő rendezési terv és a településfejlesztési koncepció
dokumentumaiba. A község dél-keleti részén tervezett nagyléptékű idegenforgalmi fejlesztést a
beruházók továbbra is szerepeltetik a fejlesztési tervekben, az önkormányzat – mint gazdasági
és foglalkoztatottsági stabilitást megalapozó kiugrási lehetőséget – támogatja a beruházást.

2.3 AZ INFRASTRUKTURÁLIS ELLÁTOTTSÁG
A község jelentős lemaradásban van a helyi infrastruktúra kiépítésében, javításában. A belterületi
utak vízelvezető árkok kiépítése üzemeltetése kiemelt önkormányzati feladat. Az intézményi
ellátottság a helyi szintekhez képest megfelelő, de a változó állami szabályozás tekintetében a
kötelező feladatok és a biztosított források között jelentős eltérések adódnak. A település
jelentős anyagi ráfordítással és pályázatok útján tudja az önkormányzati épületek műszaki
színvonalát tartani, illetve emelni. A közműellátás megfelelőnek mondható, de a megváltozott
vízi közmű társulatok jogi szabályozása a működés szempontjából szintén jelentős terhet tesz az
önkormányzatok vállára. Az informatikai és kommunikációs fejlesztések országos programjai a
helyi szereplőkhöz is eljutnak, de a szolgáltató szinten tapasztalható hiányosságok (internet)
javítása az önkormányzat hatáskörén túlmutat. A község honlapja megfelelően működő, aktív
kapcsolati lehetőséget adó felület, melyet a lakosság nagy része használ a helyi szintű
kommunikációban is.

2.4 KÖZLEKEDÉS
A
közlekedési ellátás Győr irányában és Mosonmagyaróvár felé is elfogadható, az
önkormányzat részéről többszöri megkeresés történt a buszközlekedés rárói településrészbe
történő bekötésére, mely eddig nem járt sikerrel. A szigetközi 1401-es út állami fenntartású, a
belterületi utak önkormányzati üzemeltetésben vannak. Mind az állami , mind az önkormányzati
utak esetében a felújítások és a tervszerű karbantartások elmaradása látható. a szigetközi
kerékpárút községi külterületi szakasza szintén önkormányzati üzemeltetésű, állapota erősen
kritikus.

2.5 AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET
Az épített környezet értékelése esetében elmondható, hogy kis számú országosan is védett
objektum (templom, kálvária) található a teleülésen. A belterületi régi „paraszt” házak
megtartása az önkormányzat részéről is támogatott feladat lehet. A község a korábbi nagy
területű – de meg nem valósított lakóterületi kijelölés helyett egy racionálisabb felhasználás
mellett döntött, melyek nagy része már a kialakult és beépített belterületi utcák folytatását
jelentik. A település lélekszámát és szaporulatát szem előtt tartva a lakó területek reális
kijelölése történik meg a koncepcióban.

2.6 TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉS
Az intézményi fejlesztés területi feltételeit a koncepció a belterületen biztosítja a
településközponti vegyes övezetek rögzítésével. A költséghatékony és ökologikus település
fenntartás érdekében területet biztosít az önkormányzat a megújuló energiák termelésére,
105
www.ter-halo.hu

TÉR-HÁLÓ KFT

9024 Győr, Babits M. u. 17/A

Ásványráró Településfejlesztési Koncepció

napelem park megépítéséhez. Az önkormányzati tulajdonú épületek energetikai felújítása a
közeljövő feladata, melyek keretén belül napelemes rendszereke objektumonkénti kiépítése is
fokozatosan halad.

2.7 TERMÉSZETVÉDELEM
A település külterületének nagy része a Duna hullámtéri területein található melyek fokozottan
védet területek. A természetvédelmi területeken fejlesztések nem tervezettek, mely a községi
koncepció alapját is jelenti a természeti értékek megőrzésének. A külterületeken jelentős építési
tevékenység nem tervezett, az önkormányzat fenntartja a természeti környezet megőrzésének
fontosságát.

2.8 TÁRSADALMI HELYZET
A községben a munkanélküliség minimális, a győri, mosonmagyaróvári gazdasági központok
jelentős mértékben foglalkoztatják a helyi munkaképes lakosságot. A megyeszékhellyel és a
járási központtal megfelelő a közlekedési kapcsolat. A lakosság nagyrész egyénileg és
tömegközlekedéssel ingázik, mely az elérési időket figyelembe véve nem jelent számottevő
időkiesést a
munkavállalóknak. A helyben foglalkoztatottság mértéke minimális, az
önkormányzati szektoron kívül a mezőgazdasági és egy-két ipari magánvállalkozás tud helyi
munkaerőt foglalkoztatni. A községben az utóbbi években megjelent az igény a lakó telkek
vásárlására, melyek után a helyi lakosokon kívül jelentős számban az ország egyéb vidékéről is
nagy az érdeklődés. A népességmegtartása érdekében az önkormányzat a telekkínálattal
(magán és önkormányzati9 kíván jelentős lépéseket tenni, mely intézkedések része a racionális
ütemezetten végrehajtható rendezési terv. Az önkormányzat nagy hangsúlyt fektet a helyi értékek
megőrzésére - az indentitás – erősítésére (helyi programok, fesztiválok) melyek ápolása és
fejlesztése minden helyi közösség fontos feladata.

2.9 INTÉZMÉNYI ELLÁTOTTSÁG
A helyi szintű alapellátást az önkormányzat biztosítja, de a jelenlegi erősen változó jogi
helyzetben jelentős erőfeszítést igényel az oktatási és az egészségügyi- szociális feladatok
elvégzése. A pályázati lehetőségekkel élve tudatosan szüksége s a az ellátások színvonalának
emelése, mely párhuzamosan kell erősítenie a helyi népesség megtartására irányuló
intézkedéseknek. Az önkormányzati feladatok elvonásával és a hozzájuk kapcsolt állami források
csökkenésével a költségvetések összeállítása minden évben gondot jelent.

2.10 FEJLESZTÉSI FELADATOK AZ ÉRTÉKELÉS ALAPJÁN
-

Az önkormányzati fenntartásban lévő úthálózat, vízelvezetőárkok minőségének javítása.
A községi közterületek minőségének javítás (járdák, díszburkolatok, parkok zöldterületek).
A Duna vízi turisztikai lehetőségeinek kihasználása (infrastruktúra kiépítéssel).
Az önkormányzati intézmények műszaki színvonalának javítása.
Az önkormányzati dolgozók bérszínvonalának emelése.
A helyi gazdasági szereplők megtartása, új lehetőségek megteremtése.
A lakósság megtartása, új betelepülők lakhatási körülményeinek megteremetése.
Az energia hatékony fejlesztések és a környezettudatos szolgáltatások támogatása mind
az önkormányzati, mind a vállalkozói szektorban.
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