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Fertőd középtávú fejlődési pályájának meghatározásához szükséges a 2009-ben elfogadott Integrált 
Városfejlesztési Stratégia felülvizsgálata, aktualizálása. 

Fertőd Integrált Településfejlesztési Stratégia a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet alapján, annak 
2. mellékletében meghatározott tartalom szerint készült.  

Az épített környezet alakításáról és védelméről 1997. évi LXXVIII. törvény 9/A. § (2) bekezdése szerint 
az Integrált Településfejlesztési Stratégia a rendelkezésre álló és bevonható források ismeretében 
meghatározza a településfejlesztési koncepcióban meghatározott célok megvalósítását egyidejűleg 
szolgáló beavatkozásokat, programokat, továbbá a megvalósítás eszközeit és nyomon követését.  

A 314/2012. (XI. 8.) kormányrendelet 3. § (5) szerint a stratégia a koncepcióval összhangban, a 
településszerkezeti terv figyelembevételével készül. 6. § (1) A középtávra szóló stratégiát az 
önkormányzat a megállapításról szóló döntés mellékleteként fogadja el. 

A városvezetés a koncepcionális és stratégiai munka módszerének meghatározásakor partnerségi 
tervet fogadott el, amely mentén került sor a fejlesztésben érdekelt szereplők tervezési folyamatban 
történő részvételére, bevonására, illetve a szakmai munka és döntés-előkészítés hivatalon belüli 
koordinációjának megvalósítására. Az Integrált Településfejlesztési Stratégia egyeztetése és 
elfogadása a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet, valamint a 90/2016. (IX. 28.) ÖKT. határozat: Fertőd 
város településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályai 
alapján történik. 

A munka alapvető célkitűzése, hogy Fertőd megfelelően pozícionálja magát hazai és nemzetközi 
szinten, beazonosítsa azokat az egyéni és egyedi tényezőket, amelyeket fejlesztve versenyképes 
maradhat, versenyelőnyökhöz juthat. Az Országos Fejlesztési- és Területfejlesztési Koncepcióban 
(OFTK) meghatározásra kerültek a legfontosabb célkitűzések, kimondva, hogy a városok és térségeik 
az ország gazdasági növekedésében és területi fejlődésében meghatározó szerepet játszanak. Az OFTK-
hoz illeszkedve elkészült a Győr-Moson-Sopron megyei területfejlesztési koncepció és program, 
melyek keretet adnak a településfejlesztési elképzeléseknek. Ezekhez illeszkedve készült el Fertőd 
város Integrált Településfejlesztési Stratégiája. 
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A megalapozó vizsgálat a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról 
és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 
szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet mellékletében meghatározott tartalom szerint készült, így 
helyzetfeltáró, helyzetelemző és helyzetértékelő munkarészt tartalmaz. A vizsgálat a város térségére 
is kitekint.  

A helyzetfeltárás, a helyzetelemzés és helyzetértékelés eredményeként a koncepció és stratégia 
elkészítéséhez kulcsfontosságú területek legfontosabb tendenciáit mutattuk be, szakterületenként 
áttekintve a város és térsége esetében a jelenlegi helyzetképet, kiemelve az erősségeket, 
gyengeségeket, lehetőségeket és veszélyeket, a fejlesztési szükségleteket és a konfliktusterületeket. 

1.1 TELEPÜLÉSHÁLÓZATI SZEREP 

A településhálózat egy lassú reagálású rendszer, nagyon lassan változik. Mindazonáltal a 
rendszerváltozás óta eltelt emberöltőnyi idő elegendő volt arra, hogy a magyar településhálózatban 
jelentős átrendeződések menjenek végbe. A szocialista ipar miatt lejtőre kerülő városok, a budapesti 
agglomerációban vagy a turizmus kapcsán (Balaton, termál-fürdőhelyek) felemelkedő – azaz 
hierarchikus pozíciójukat növelő települések említhetők az első helyen. Fertőd esetében 
megemlíthető, hogy a rendszerváltozás után viszonylag hamar városi címet szerzett, ugyanakkor ezt 
nem követte látványos népességbővülés, s a városhierarchiában betöltött pozícióját is csak 
kismértékben javította. Fertőd esetében sokkalta megfelelőbb értékítéletet fogalmazhatunk meg, ha 
mellőzzük a közigazgatási határok merev elkülönítő szerepét. A „hálózatos város” koncepcióját 
figyelembe véve nyilvánvaló, hogy a Fertő parti települések már-már összenövő halmaza sok funkció 
tekintetében kiegészítik egymást, így gondolhatunk a turizmusban betöltött „munkamegosztásokra”, 
egymást kiegészítő vonzerőkre, az ipari szimbiózisokra, akár Fertőd és Fertőszéplak, illetve Fertőd és 
Fertőszentmiklós között, utóbbi település közlekedés- és kereskedelemföldrajzi előnyeire, vagy Sarród 
nemzeti parki központi szerepkörére. Ennek felemlegetése kapcsán megfogalmazható, hogy egy 
tízezres, hálózatos, kisvárosi funkciógazdagságot magának tudó településegyüttes van jelen Fertőd és 
Fertőszentmiklós városokkal. 

1.2 DEMOGRÁFIA, NÉPESSÉG, HUMÁN INFRASTRUKTÚRA 

Fertőd lakosságszáma stagnál az utóbbi években, a természetes fogyást kisebb-nagyobb bevándorlási 
pozitívum kompenzálja. A város Sopronhoz képest keveset profitált az országon belüli migrációból, 
ezért is fontos megjegyezni, hogy igen erős elöregedés jellemző a településre, amely a jövőben tovább 
fokozódhat, s a probléma a város szociális rendszerét tovább terhelheti a jövőben. Ezt a negatív 
folyamatot a piacképes munkahelyek szívóhatása mérsékelheti – ha fennmaradnak –, ezt mutatja a 
felsőfokú végzettségű lakosok országos átlagon felüli aránynövekedése. A város jelenleg a 
foglalkoztatottság tekintetében országos viszonylatban kedvezőbb helyzetben van, ugyanakkor 
figyelemre méltó a helyben dolgozók számának csökkenése, ami a helyi munkalehetőségek 
beszűkülésére utal. Ám még így is foglalkoztatási központnak számít a város, és köszönhetően az 
ausztriai munkalehetőségeknek is, nincsenek nagy munkanélküliségi problémák a térségben. 
Érvényesültek a járásban a kedvező megyei és országos tendenciák is, nőtt a foglalkoztatottak száma 
és aránya, csökkent az inaktívak aránya. Mindehhez az osztrák munkavállalás lehetőségei is 
hozzájárulnak. A nyugodt kisvárosias életkörülményeket a műszaki és a humán infrastruktúra 
fejlettsége is támogatja a településen. 
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1.3 GAZDASÁG, FOGLALKOZTATOTTSÁG 

Fertőd sokoldalú mezőgazdasági hagyományokkal rendelkező település, a város gazdasági 
jelentőségéhez és imázsához elsősorban a VELUX és a FÉSZ cég járul hozzá. A turisztikai vállalkozási 
aktivitás magas, ugyanakkor ez nem tükröződik a vendégforgalmi adatokban. A város jelenlegi 
gazdasági imázsa alapvetően az Esterházy-kastély és a Fertő köré épül, ennek termékké formálásában 
alapvetően azonban nem a város a főszereplő. 

1.4 ZÖLDFELÜLET, KÖRNYEZET 

A táj arculata az utóbbi időben jelentős változáson ment keresztül. Változásoknak számos forrása van: 
így többek között a változó klimatikus viszonyok, a gazdasági szerkezet átalakítását szolgáló 
antropogén beavatkozások, a megváltozott társadalmi–gazdasági infrastrukturális keretek is 
hozzájárultak a táj arculatának változásához. A tájképvédelmi területen, illetve a világörökségi 
területen a táji természeti adottságoknak megfelelő művelődési ágak megtartása kiemelt feladat. A 
tervezett fejlesztésekkel kapcsolatosan tájhasználati konfliktusok kerülhetnek előtérbe az M85 
autópálya megépítése kapcsán. Sík területre jellemzően a tájkép különösen érzékeny a beépítés 
intenzitására, mindemellett a település táji és természeti adottságai jelentős potenciált jelentenek a 
városnak, ennek kiaknázásával az ökoturizmus bevételteremtő jellemzője mellett folyamatos 
növekedést és prosperitást adhat a településnek. 

A település jelentős – igaz elsősorban intézményi - zöldterülettel rendelkezik. A falusias lakóterületen 
alacsonyabb a zöldfelületi fedettség, de az alacsony beépítési százalék miatt a kertvárosok zöldfelületi 
fedettsége kedvező. A települési zöldfelületi rendszeréből több helyütt hiányoznak a zöldfelület 
mozaik rendszerét összekötő zöld folyosók. A zöldfelületi funkciók bővítésével a város zöldfelületi 
rendszerének minőségi színvonala tovább emelkedhet. A tervezett fejlesztések során potenciális 
konfliktus gócok alakulhatnak ki a zöldmezős beruházások kapcsán. 

A település közigazgatási területén belül egy bányaterület található, amely műszaki-üzemi tervvel 
rendelkezik. A fejlesztési elképzelések megfogalmazásakor és megvalósításakor különös tekintettel kell 
eljárni a felszíni és felszín alatti vizek védelme érdekében. A felszínközeli talajvizek a település 
környezetében különösen érzékenyek. Levegőtisztaság mérés nincs Fertőd területén. A gazdasági 
szerkezet átalakulásának köszönhetően érezhetően csökkent az ipari jellegű szennyezés mértéke. 
További javulás várható a közlekedési hálózat fejlesztésével, az elkerülőút megépítésével. Ugyanezen 
fejlesztések a közlekedési zajterhelés értékét is jelentősen csökkenthetik. 

1.5 ÉPÍTETT ÖRÖKSÉG 

Fertőd kimagasló műemléki együttesét a kastély sokszínű komplexuma adja, ennek fenntartása, 
megőrző fejlesztése országos érdek. A település e terület körül tulajdonképpen egy pufferzónaként 
fogható fel, amely a kontextust, tág környezetet formál, amely így korántsem mellékes, hogy milyen 
állapotban van, hogyan néz ki, milyen az arculata. Ez aláhúzza azt, hogy a fertődi építkezések – legyenek 
azok magáncélúak akár – a közérdekbe tartoznak. Fertőd története két település története: a régebbi 
Süttör, egy kisléptékű lakótelep-építéssel, és egy szovjet laktanya létesítésével lett végérvényesen 
kiforgatva falusi miliőjéből, míg Eszterháza ma döntően egy kevéssé karakteres kertvárosi képet nyújt. 
Mindkét településen található egy kicsiny városközpontként felfogható terület, ugyanakkor 
urbanisztikai felfogás szerint kívánatos lenne egy legalább szimbolikus értékű településközpont 
létrehozása a két település között. 
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1.6 KÖZLEKEDÉS 

A megalapozó vizsgálatok alapján megállapítható, hogy Fertőd elérhetősége közúton mind Győrből, 
mint Budapestről indulva elégségesnek mondható. Fertőd periférikus járási fekvése miatt vannak 
nehezebben elérhető járási települések. Mivel Fertődöt az országos főutak (84, 85) is elkerülik, a 
határirányú közlekedési kapcsolatok (délnyugati, déli irányba) kifejezetten gyengék. A buszközlekedés 
is ennek megfelelően sugárirányban (K-NY) Sopron felé, és a járáshatáron túl Kapuvár felé erős. A 
vasúti megálló túl messze helyezkedik el a központtól, a szárnyvonal egyik végpontja Ausztriában van, 
a napi 5 járatpár nem jelent valós alternatívát a közlekedési kapcsolatrendszerben. A város egyik 
legnagyobb belső közlekedési problémája a megfelelő számú parkoló hiánya, mely megnehezíti a 
városba érkezők közlekedését, és a minőségi turizmus megvalósulását. 

1.7 KÖZMŰVEK 

Fertőd infrastrukturális ellátottsága átlagos. A vezetékes ivóvíz ellátottság teljes körűnek mondható. A 
felszíni vizek védelme érdekében a csatornázottság különösen fontos szerepet kap. Ennek 
köszönhetően a közműolló folyamatosan záródik. A szennyvíztelepen biológiai tisztítás folyik. A térség 
többi településéhez hasonlóan a csapadék és belvíz elvezetés terén jelentkeznek a legkomolyabb 
problémák. 

Fertődön az energiaellátás jelenleg minden fogyasztó számára biztosított. A fogyasztói szokások 
megváltozásával azonban a jelenlegi rendszerek terhelhetősége valószínűleg erősen korlátozódni fog. 
A kapacitásbővítés alternatív energiaforrások bevonásával is elérhető, erre vonatkozóan már 
megfogalmazódtak fejlesztési elképzelések és megvalósultak beruházások is, erre jó példa a napelem-
park. A távbeszélő fővonalak kiépítésében a mobilszolgáltatók előretörése miatt fejlesztési igény nem 
jelentkezik. 

1.8 A FEJLESZTÉSEK KOCKÁZATAI 

A város egyik hosszú távon egyre problematikusabbá váló folyamata lehet az elöregedés, a 
gyermeklétszám csökkenése. Ez mind inkább maga után vonhatja az oktatási, gyermekjóléti 
intézmények leépülését, illetve az időskori ellátás intézményrendszerének bővítését. Az esetleges 
népességnövekedés mindezt ellensúlyozhatja, ugyanakkor a felerősödő belső migráció nyomán 
jelenthet kockázatot, elsősorban környezeti, ellátási, infrastrukturális téren. A településrendezési 
tervek és a soproni ingatlanárak is szívóhatásként jelentkezhetnek Fertőd esetében. További 
társadalmi kockázatok szintén figyelembe vehetők: a fejlesztésekkel szembeni társadalmi ellenszenv, 
a fejlesztések nem rendeltetésű használatából fakadó idő előtti leromlás, a fejlesztések 
célcsoportjának nem megfelelő behatárolása, és az ebből fakadó kihasználatlanság.  

A fejlesztések gazdasági kockázatai – az általános makrogazdasági kockázatok mellett – a következőek 
lehetnek: a fejlesztés nem valós gazdasági keresletet azonosított, a megvalósult fejlesztés nem 
életképes a piacon, a fejlesztés indokolatlan mértékben drágítja a településüzemeltetést, ár-érték 
aránya nem megfelelő. 

A környezeti kockázatok igen sokrétűek, sok esetben beláthatatlanok, vagy városi, helyi léptékben 
nehezen megérthetők (éghajlatváltozás). Fontolóra vehetők olyan problémák is itt, mint hogy egy 
fejlesztés nem veszi figyelembe a környezeti szempontokat, más, pl. gazdasági szempontokat előtérbe 
helyezve környezeti problémák kiváltója lehet, többletforgalmat okozhat a településen stb. 
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1.1 PROBLÉMATÉRKÉP 

 
Fertőd problématérképe 
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1.9 VÁROSRÉSZI MEGÁLLAPÍTÁSOK 

Fertőd Integrált Városfejlesztési Stratégiája három városrész-típust határozott meg, ezektől mi sem 
térünk el: Eszterháza, Süttör és a külterület, azon belül Tőzeggyármajorral, amelyik egyéb 
belterületnek számít. Süttör és Eszterháza jól elkülönül ma is, lényegében a kastély területe, illetve 
annak keleti pereme jelenti a határt, a két településrészt összekötő úttól északra ma is beépítetlen, 
jelenleg mezőgazdasági terület található. 

Fertőd városrészeinek statisztikai adatai, 2011 

Mutató megnevezése Fertőd 
összesen Eszterháza Süttör Hansági 

külterület 
Egyéb 

külterület 
Lakónépesség száma 3261 1226 1900 113 22 
Lakónépességen belül 0-14 évesek aránya 12,8 10,7 14,4 7,1 27,3 
Lakónépességen belül 15-59 évesek 
aránya 65,0 63,4 66,4 60,2 54,5 

Lakónépességen belül 60-X évesek aránya 22,2 25,9 19,2 32,7 18,2 
Legfeljebb általános iskolai végzettséggel 
rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-
59 évesek) belül 

9,2 7,3 9,4 22,1 33,3 

Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és 
idősebb népesség arányában 15,0 21,3 11,4 … 43,8 

Rendszeres munkajövedelemmel nem 
rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-
59 évesek) belül 

28,1 27,7 28,1 32,4 33,3 

Legfeljebb általános iskolai végzettséggel 
rendelkezők és rendszeres 
munkajövedelemmel nem rendelkezők 
aránya az aktív korúakon belül 

3,5 3,0 3,5 7,4 16,7 

Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves 
népességen belül 67,0 65,8 68,2 60,8 66,7 

Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya 27,9 30,7 25,2 43,6 12,5 
Alacsony presztízsű foglalkoztatási 
csoportokban foglalkoztatottak aránya 46,0 41,9 47,1 70,8 60,0 

A gazdaságilag nem aktív népesség 
aránya a lakónépességen belül 49,5 49,7 49,2 51,3 50,0 

Munkanélküliek aránya (munkanélküliségi 
ráta) 5,2 5,7 4,5 12,7 … 

Tartós munkanélküliek aránya (legalább 
360 napos munkanélküliek aránya) 3,2 2,9 3,2 5,5 0,0 

Lakásállomány (db) 1424 475 851 84 14 
Alacsony komfort fokozatú lakások aránya 3,4 2,1 2,9 10,7 28,6 
A komfort nélküli, félkomfortos és 
szükséglakások aránya a lakott lakásokon 
belül 

2,2 1,6 2,1 9,4 0,0 

Egyszobás lakások aránya a lakott 
lakásokon belül 4,7 6,4 3,6 7,5 0,0 

Forrás: KSH adatközlés, 2011-es népszámlásás. Megjegyzés: szegregációs mutató dőlt betűvel 

A népességszámot tekintve a legnépesebb és legtöbb lakással rendelkező városrész Süttör, egyben e 
terület mondható a legfiatalosabbnak (az egyéb külterületet leszámítva – az összes külterületen a 
fiatalkorúak aránya csak 10,4%). A leginkább elöregedett terület Tőzeggyármajor (Hansági külterület – 
de a külterületi átlag is 30,4%). Az iskolai végzettségi adatokkal a külterületek emelkednek ki a negatív 
oldalon 1/4 és 1/3 körüli arányszámokkal a legfeljebb általános iskolai végzettség vonatkozásában, de 
Süttör is a városi átlagnál rosszabb adattal bír, míg a felsőfokú végzettségűek esetében Eszterháza 
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emelhető ki (Süttör értéke szinte csak a fele). A rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők, 
mint ahogy a szegregációs mutató esetében is a külterületek vannak hátrányosabb helyzetben. Itt 
halvány különbség mutatkozik Eszterháza javára Süttör ellenében. Foglalkoztatottság, gazdaságilag 
nem aktív népesség esetében nincsenek nagy különbségek, viszont az alacsony presztízsű 
foglalkozásúak, a munkanélküliek tekintetében megint a külterületek vannak hátul. De hasonló 
helyzetet tükröznek a lakáshelyzet mutatói is.  

A munkanélküliségi, foglalkoztatási mutatókat, és a lakáshelyzet mutatóit nézve hol Eszterháza, hol 
Süttör van kicsit jobb helyzetben, ugyanakkor összefoglalóan elmondható, hogy Süttör népesebb, 
fiatalosabb, némiképp alacsonyabb státuszú településrész, míg Eszterházy kisebb, elöregedettebb, 
magasabb státuszú. A külterületeken a népesség még inkább elöregedettebb, s státusza is átlagban 
alacsonyabb, ugyanakkor az átlag szegregációs mutató itt is csupán 8,8%. 

A városrészeket funkcionális értelemben vizsgálva megállapítható, hogy a szűk értelemben vett 
eszterházi központ – amely a kastélytól nyugatra a városháza körül, attól nyugati irányban alakult ki – 
jelenleg is a szolgáltatási és kereskedelmi funkciók ellátója. Érdekes színfoltja a településrésznek a 
nemrégiben átadott Haydn sétány – sajnos a rövid szakasz nem tudott kellően integrálódni a 
településszerkezetbe. Süttör már jóval az Esterházy-kastély épülése előtt lakott volt, azonban mára 
keveset őrzött meg arculatából. A Béke utca és Széchenyi utca őrzi leginkább a falusias beépítést és 
hangulatot, s a funkciókat tekintve a történeti településrészen szinte kizárólag csak lakóépületek 
találhatók. A városrész népességét ellátó szolgáltatások a később kialakult, vagy új területekre 
koncentrálódnak. Tőzeggyármajor ma inkább kvázi törpefaluként aposztrofálható. A főút melletti, 
egykori majorsági épületek jó része leromlott állapotban van, alulhasznosítottak. Az itt élők (kb 110 fő) 
közül az aktív keresők nem helyben dolgoznak. Az átalakulást jelzi a lassan megújuló, leromlott 
állapotúnak nem nevezhető Zrínyi utca.  
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1. Eszterháza           

2. Süttör           

3. Tőzeggyármajor, 
külterületek           

 

Jelmagyarázat:  

  erős, a városrészt alapvetően meghatározó funkció 
  egyéb jellemző funkció 
  nem jellemző, vagy hiányzó funkció 
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2 KÖZÉPTÁVÚ CÉLOK ÉS AZOK ÖSSZEFÜGGÉSEI 
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2.1 FERTŐD VÁROS JÖVŐKÉPÉNEK ÉS ÁTFOGÓ CÉLJAINAK FELÜLVIZSGÁLATA 

Az Integrált Településfejlesztési Stratégia – a településfejlesztési koncepcióval és az Európa 2020 
stratégiával összhangban – Fertőd 2020-ig elérni kívánt fejlesztési céljait határozza meg. Ehhez a 2009-
ban elkészített Integrált Városfejlesztési Stratégiát kell alapul vennünk. Az Integrált Városfejlesztési 
Stratégia (IVS) és az Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) készítése közötti időszakban, a 
városban az alábbi változások illetve folyamatok zajlottak le, melyeket a jövőképalkotás illetve a 
stratégiai tervezés során figyelembe vettünk: 

● folytatódó népességfogyás, megyei bevándorlási többlet helyi lecsapódásának minimális 
helyi megjelenése 

● ausztriai munkavállalás kismértékű felerősödése 
● munkahelyek számának stagnálása 
● állami intézményfenntartás és adósságátvállalás 
● ingatlanpiac kismértékű erősödése 
● Esterházy kastély fenntartó-változásai 
● Jelentős projektek: Esterházy kastély fejlesztései  

 
2.1.1 Fertőd jövőképe 

A 2009-ben jóváhagyott Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS) Fertődöt a Fertő-táj épített, táji és 
szellemi örökségének hagyományaira épülő, kulturális, turisztikai, oktatási térségi szerepet felvállaló, 
környezettudatos, korszerű városként képzelte el. Szlogenként pedig Fertődöt a Fertő-táj fővárosaként 
aposztrofálta. Ezt amiatt érezzük kissé problematikusnak, mert egyrészt ausztriai összehasonlításban 
az állítás semmiképpen nem állja meg a helyét, de másrészt magyarországi viszonylatban is kirekeszt 
más településeket, óhatatlanul kompetitív helyzetet ébreszt. (A balatoni példából is okulhatunk, s 
tegyük hozzá, egy tó fővárosa semmiképpen nem teljesíti a központ jó megközelíthetőségének az elvét, 
lévén, hogy egyik település sem a vízfelület közepén található.) Ehelyütt inkább éppen arra 
irányítanánk a figyelmet, hogy a Fertő déli partján egy olyan településrendszerben kell gondolkodni, 
amelynek tagjai kiegészítik egymást. 

Az IVS abból a megállapításból indult ki átfogó (stratégiai) céljainak meghatározásakor, hogy Fertőd 
városa továbbfejlődésének akadályaként elsősorban a gondolkodásbeli, szervezeti és infrastrukturális 
korlátok emelhetők ki, s ezek továbbgyűrűznek a szociális ellátásra, oktatásra, egészségügyre, a 
gazdasági életre, és a turizmusra, valamint a helyi közösségek építésére, végső soron az életminőségre. 
Így a következő területek fejlesztésére koncentrálták az átfogó célokat, illetve ezek alá sorolták be a 
részcélokat: 

● szociális ellátás, egészségügy 
● oktatás 
● gazdasági élet és turizmus 
● helyi közösségek építése, az életminőség javítása 

Ennek megfelelően az IVS nagyon sok ún. soft célt, illetve feladatot határozott meg, amelyek 
teljesülése nehezen mérhető (pl. elvándorlás megakadályozása, előadások tartása, társadalmi munka 
erősítése, megfelelő oktatási szakemberek alkalmazása, megelőzés, felvilágosítás, szakmai szervezet 
és háttér létrehozása a turizmusban, barokk várossá fejlődni, civil szféra erősítése stb.). Ugyanakkor a 
negyedik cél alatt számos fejlesztési ötlet sorakozott fel: uszoda, tanmedence, teniszpálya, parkolók, 
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helyi buszjárat, mezei utak felújítása, kamionok elterelése, Schengeni emlékpark, virágosítás, 
parkosítás, elhagyatott háza rendbetétele, játszóterek fejlesztése. 

Mindezeket figyelembe véve, átgondolva határoztuk meg a településfejlesztési koncepció és az ITS 
közép, illetve hosszú távú jövőképét és céljait. A jelen Integrált Településfejlesztési Stratégia 
előzményeképpen készített településfejlesztési koncepcióban 2030-as távlatban, tehát hosszú távon 
határoztuk meg a település jövőképét és átfogó céljait. Fertőd elérhető, egyúttal pozitív jövőképe egy 
olyan kisvárost lát 2030-ban, amely a Fertő kultúrtáj déli felén kialakult településegyüttes 
egyenrangú társközpontja, a térségi turizmus egyik fő tényezője, az Esterházy örökség méltó 
ápolója, amely 21. századi lakókörülményeket biztosít a helyi lakosság számára. Ehhez az alábbi 
átfogó célokat társítottuk: 

● Külső és belső településkohézió erősítése (Településkohézió) 

● Öko és kulturális turizmus fejlesztése a Fertő-táj világörökségi területen (Öko- és kulturális 
turizmus) 

● Humán erőforrásokba és infrastruktúrába való befektetés (Élhető város) 

● A település művi és természeti környezetének fejlesztése, rehabilitációja (Szerethető város) 

Fertőd számára az ITS horizontjában, tehát rövid-középtávon reálisan elérhető cél, illetve jövőkép a 
következő: 

Fertőd a Fertő-táj településszövetség csomópontja – a térségi, városi és turisztikai 
szerepek újrafogalmazása 

Az előttünk álló néhány év legfontosabb feladata az, hogy újrafogalmazzuk a város szerepeit, 
megtaláljuk azok helyét, összefüggéseit, helyi és térségi viszonylatokban, a különböző szereplők 
viszonyrendszerében. Alapvető, hogy a Fertő déli partján fokozódjon a párbeszéd, minden 
településben tudatosuljon az együttműködési kényszer, a verseny helyett a közös célért való 
munkálkodás. Ehhez hasonló párbeszédre van szükség az Eszterháza-központ, a Nemzeti Park és a 
Világörökség gondnokság között, Fertőd esetében vissza kell állítani a kastély integritását a városba. 

2.1.2 Átfogó célok 

A korábbi Integrált Városfejlesztési Stratégia és a új Településfejlesztési Koncepció célrendszerét, 
valamint a megváltozott társadalmi-gazdasági viszonyokat figyelembe véve meghatároztuk az Integrált 
Településfejlesztési Stratégia középtávú városi céljait. Az ITS középtávú városi céljai, amelyek 2020-ig 
reálisan elérhetők (az IVS-ben és a TK-ban meghatározottak figyelembevételével, illetve 
aktualizálásával) az alábbiak: 

1. Társadalmi kohézió erősítése, térségi szerep újrafogalmazása 

2. A turisztikai kínálat szélesítése, az átutazó turizmus megfogása 

3. Humánerőforrás-fejlesztés 

4. Települési infrastruktúrafejlesztés és városrehabilitáció 
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Jövőkép  

 

Fertőd a Fertő-táj településszövetség csomópontja – a térségi, városi és turisztikai 
szerepek újrafogalmazása 
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Városrészi 
célok 

 V1 Eszterháza: a turizmus és 
a városi identitás központja 

V2 Süttör: új városközpont, 
nyugodt, emelt színvonalú, 

kertvárosias lakóhely 

V3 Tőzeggyármajor: nyugodt, 
falusias lakóhely, kezdődő 

rehabilitáció 
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A felvázolt jövőkép és középtávú városi célok tehát a településfejlesztési koncepció, illetve az arra 
épített ITS jövőkép és célrendszerének továbbgondolása, újraértelmezése alapján születtek, némi 
átstrukturálás, átfogalmazás révén. Ily módon belőlük építkeznek, így természetesen azok 
teljesüléséhez is hozzájárulnak. Fenti ábra a városrészekre vonatkozóan is tartalmaz ún. városrészi 
célokat, amelyeket alább majd részletesebben is kifejtünk. Mindegyik városrészi cél több tematikus 
cél, és így egyben városi középtávú cél elérésével is összefüggésben van, az ábrán a legjellemzőbb 
kapcsolatokat vázoltuk csak fel az áttekinthetőség érdekében. 

A célrendszer meghatározásakor figyelembe vettük a megalapozó vizsgálatban a funkcionális 
várostérség-központi szerepkörből adódó problémákat is, illetve az ezeket kezelni képes lehetőségeket 
és feladatokat. A kialakított célrendszer így szolgálja a város és vonzáskörzete integrált fejlesztését, 
részben az ehhez kapcsolódó közös beavatkozások megvalósításával, valamint a városban 
megvalósítandó, de térségi hatású intézkedések révén. Az együttműködés tekintetében 
meghatároztuk azon kiemelt területeket, ahol közös fellépéssel lehet térségi szinten hatékony és 
fenntartható, a várostérség (ill. járás) egésze szempontjából előremutató eredményeket elérni, mind 
a társadalmi, a gazdasági, a környezeti, és az intézményi területeken. Mindez az egész térség 
népességmegtartó erejének javítását, a funkcionális kapcsolatok erősödését és a gazdasági 
versenyképesség, kooperáció javulását segítheti térségi szinten és az egyes települések esetében is. 

2.1.3 Tematikus célok  

A tematikus célokat a középtávú városfejlesztési célok mentén határoztuk meg, amelyek főbb 
beavatkozási területei a lakóhelyi identitás és életminőség javítása, gazdaságfejlesztés, illetve a 
természeti és kulturális értékeken alapuló turizmusfejlesztés. A tematikus célok rendszerét az alábbi 
táblázat foglalja össze: 

1. Társadalmi kohézió erősítése, térségi szerep újrafogalmazása 
T1 Új városközpont fejlesztése 
T2 Térségi együttműködések javítása, fejlesztése 
T3 Helyi társadalom identitásának erősítése 

 
2. A turisztikai kínálat szélesítése, az átutazó turizmus megfogása 

T4 Világörökségi értékek megőrzése és fejlesztése 
T5 Kerékpáros turizmus fejlesztése 
T6 Kulturális kínálat bővítése 
T7 Szálláshelyek minőségi és mennyiségi fejlesztése 

 
3. Humánerőforrás-fejlesztés 

T8 Az egészségügyi infrastruktúra korszerűsítése 
T9 Felnőttképzés 
T10 Oktatási épületek korszerűsítése 
T11 Megújuló energiaforrások kihasználása 
T12 Fiatalok támogatása 

 

4. Települési infrastruktúrafejlesztés és városrehabilitáció 
T13 Iparterületek megközelítésének fejlesztése 
T14 Barnamezős területek rehabilitációja 
T15 Közterületek fejlesztése 
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1. Társadalmi kohézió erősítése, térségi szerep újrafogalmazása 

 

Tematikus cél 1: Új városközpont fejlesztése 

Fertőd két községből lett egyesítve, így kétközpontú város, azonban a városközpont szerepét egyik sem 
tölti be maradéktalanul. A tervezett új városközpont új identitást és kohéziós erőt adhat a városnak, 
emellett számtalan új funkciót, térségi és turisztikai vonzerőt. 

 

A tematikus célhoz kapcsolódó programok, intézkedések: 

● elkerülő út építése 

● kisléptékű településfejlesztést megalapozó területvásárlás az épülő elkerülő út mentén 

● parkolóterület kialakítása az elkerülő út mentén 

● zöldfelület kialakítása az elkerülő út mentén 

 

Tematikus cél 2: Térségi együttműködések javítása, fejlesztése 

A város egy mikrotérségi településegyüttes társközpontja Fertőszentmiklóssal. Fokozottabban ki kell 
aknázni a térségi együttműködésben, turisztikai együttgondolkodásban rejlő előnyöket, szinergiákat, 
ezt számos fejlesztési dokumentum aláhúzza, többek között a világörökségi terület kezelési terve is. 

A tematikus célhoz kapcsolódó programok, intézkedések: 

● térségi kulturális programok szervezése 

● kerékpárút építés és karbantartás 

● térségi együttműködés a közlekedésszervezésben, a vállalkozásfejlesztésben, a 
turizmusfejlesztésben és marketingben 

● külterületi utak fejlesztése 

 

Tematikus cél 3: Helyi társadalom identitásának erősítése 

A két községből egyesített településen, illetve a Fertő világörökségi területen fontos feladat a városi és 
a térségi identitás erősítése. Ez a társadalmi kohézió, népességmegtartás és a turizmusfejlesztés 
szempontjából egyaránt szükséges. 

A tematikus célhoz kapcsolódó programok, intézkedések: 

● helyi identitást támogató programok szervezése 

● kulturális programok szervezése 

● szakképzési, felnőttképzési programok 

● Fecskeház projekt 
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● kerékpárutak fejlesztése 

● a kastély rehabilitációja 

● városközpont fejlesztése 

● barnamezős rehabilitáció 

 

2. A turisztikai kínálat szélesítése, az átutazó turizmus megfogása 

 

Tematikus cél 4: Világörökségi értékek megőrzése és fejlesztése 

A kastély 21. századi kívánalmaknak megfelelő infrastrukturális, örökségvédelmi és kulturális 
fejlesztése elsőrangú térségi érdek. 

● a kastély turisztikai célú és műemléki rehabilitációja 

Tematikus cél 5: Kerékpáros turizmus fejlesztése 

A kerékpáros turizmus a Fertő térségének összetartó ereje, amely esetében az együttműködve 
versenyzés elve érvényesítendő. A kerékpárutakat közösen kell fenntartani és fejleszteni, a vendégek 
megállításáról, megfogásáról azonban mindenkinek magának kell gondoskodnia. El kell kerülni az 
árnyhatást a fejlesztések során, ez is térségi koordinációt igényel. 

A tematikus célhoz kapcsolódó programok, intézkedések: 

● kerékpárutak létesítése és karbantartása 

● támogató infrastruktúra, pihenőhelyek létesítése, karbantartása 

 

Tematikus cél 6: Kulturális kínálat bővítése 

Az utazók, turisták megfogásához, helyben tartásához diverzifikálni kell a kulturális kínálatot. 

A tematikus célhoz kapcsolódó programok, intézkedések: 

● térségi kulturális programok szervezése 

● helyi identitást támogató programok szervezése 

Tematikus cél 7: Szálláshelyek minőségi és mennyiségi fejlesztése 

A vendégek helyben tartásához, a vendégéjszaka-szám növeléséhez elengedhetetlen feltétel a 
szálláshelyek minőségi és mennyiségi fejlesztése. 

A tematikus célhoz kapcsolódó programok, intézkedések: 

● ifjúsági szálláshelyek létesítése 

● hosszú távon egy szálloda létesítésének előkészítése, koordinálása 
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3. Humánerőforrás-fejlesztés 

 

Tematikus cél8: Az egészségügyi infrastruktúra korszerűsítése 

Az elöregedő társadalom, de általában a fertődi lakosság ellátásának javítása szempontjából szükséges 
a meglévő egészségügyi infrastruktúra, épületek, rendelők korszerűsítése, a gyógyítás és a gyógyulás 
infrastrukturális feltételeinek helyi javítása. 

A tematikus célhoz kapcsolódó programok, intézkedések: 

● A fertődi II. sz. háziorvosi szolgálat rendelőjének felújítása 

 

Tematikus cél 9: Felnőttképzés  

A térségi foglalkoztatás, illetve a munkaerőpiac rugalmassá tétele érdekében szükséges a felnőttek 
folyamatos képzése, átképzése. 

A tematikus célhoz kapcsolódó programok, intézkedések: 

● felnőttképzési, emberi erőforrás-fejlesztési programok végrehajtása 

 

Tematikus cél 10: Oktatási épületek korszerűsítése 

Az oktatás infrastrukturális feltételeinek javítása az egészségügyhöz hasonlóan fontos feladat, amely a 
közoktatásban részt vevő gyermekek tanulási körülményeit javítja. 

A tematikus célhoz kapcsolódó programok, intézkedések: 

● A fertődi Babos József Térségi Általános Iskola tanulást segítő tereinek infrastrukturális 
fejlesztése 

 

Tematikus cél 11: Megújuló energiaforrások kihasználása 

A városban az elmúlt időszakban több magánerős és városi kezdeményezés volt a megújuló 
energiaforrások terén. A cél az, hogy ezek kibontakozását tovább segítsük, ösztönözzük. 

A tematikus célhoz kapcsolódó programok, intézkedések: 

● napelempark létrehozása 

 

Tematikus cél 12: Fiatalok támogatása 

A város népességmegtartó erejének növelése érdekében szükséges a családalapítás előtt álló, vagy 
már családot alapított fiatalok támogatása, lakhatás és foglalkoztatás területén. 

A tematikus célhoz kapcsolódó programok, intézkedések: 

● Fiatalok képzési, foglalkoztatási támogatása 
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● fecskeház létrehozása 

 

4. Települési infrastruktúrafejlesztés és városrehabilitáció 

 

Tematikus cél 13: Iparterületek megközelítésének fejlesztése 

Az iparterületek megközelítését két okból szükséges javítani: emelje az ott elhelyezkedő vállalkozások 
versenyképességét, illetve csökkentse a lakosságot érő szállításból eredő közlekedési terhelést, annak 
káros hatását 

A tematikus célhoz kapcsolódó programok, intézkedések: 

● elkerülő út építése 

● süttöri iparterület elérhetőségének javítása, fejlesztése 

 

Tematikus cél 14: Barnamezős területek rehabilitációja 

Fertődön két lényeges barnamezős terület található, ezek közül az egyik rehabilitációja megkezdődött, 
itt a befejezés a cél, a tőzeggyármajori terület viszont felmérés, előkészítés tárgya. 

A tematikus célhoz kapcsolódó programok, intézkedések: 

● Az egykori laktanya területének funkcióváltó megújítása Fertődön 

● Megvalósíthatósági tanulmány Tőzeggyármajor Esterházy uradalom rehabilitációjára 

 

Tematikus cél 15: Közterületek fejlesztése 

A települési életminőség egyik alapeleme a rendezett, korszerű közterület, amely a helyi identitás 
építéséhez is hozzájárulhat. 

A tematikus célhoz kapcsolódó programok, intézkedések: 

● Parkoló terület kialakítása az épülő elkerülő út mentén 

● Zöldfelület kialakítása az épülő elkerülő út mentén 

● Játszóterek építése és karbantartása 

● Közterületi utak és járdák akadálymentesítése 

● Vízelvezető árkok kialakítása Süttörön 

● Tőzeggyármajor településrész csatlakozása a fertőmenti térségi szennyvízelvezető és tisztító 
rendszerhez 

● Fertőd-Fertőszéplak-Sarród külterületi útjainak fejlesztése 

● Környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztés Fertőszéplak községben belterületi vízrendezés 
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● „mini” autóbusz pályaudvar megvalósíthatósági tanulmány készítése 

● Petőháza úthálózatának kerékpáros barát fejlesztése 

 

2.1.4 Területi célok 

A középtávú területi célokat a városrészek céljaival összhangban határoztuk meg. A célok 
definiálásánál figyelembe vettük az egyes területi egységek gazdasági, társadalmi jellemzőit és 
funkcióit egyaránt. 

 

V1 Eszterháza 

● Érték/probléma: a belváros értéke a kastélyegyüttes, a tradicionális környezet, zöldfelületek 
nagy aránya, probléma a parkolás, az átmenő forgalom, a turisztikai (minőségi) szálláshelyek 
hiánya 

● Funkciók: kisvárosi funkcióellátottságú terület (önkormányzat PH, iskolák, óvodák, kórház, 
kulturális intézmények, szociális intézmények, kereskedelem, szolgáltatások, ipar) 

● Városrészi cél: városi identitás központja, átmenő forgalom csökkentése, vendégéjszakák 
számának növelése 

● Elvárt eredmény: forgalom csillapítása, turizmus fellendülése 

● Kapcsolódó fontosabb programok, projektek: kastély műemléki és kulturális rekonstrukciója, 
ifjúsági szállás kialakítása 

V2 Süttör 

● Érték/probléma: falusias hangulat/átmenő forgalom, városképi feszültségek, barnamezős 
probléma 

● Funkciók: kereskedelem, ipar 

● Városrészi cél: Nyugodt, minőségi lakóhely, városi szolgáltatásokkal 

● Elvárt eredmény: javuló közterület-állapot, városképi konfliktusok oldódnak 

● Kapcsolódó fontosabb programok, projektek: elkerülő út, iparterület tehermentesítő út, új 
városközpont előkészítése, iskola és orvosi rendelő korszerűsítés 

V3 Tőzeggyármajor (külterület) 

● Érték/probléma: falusias hangulat, csend/ elöregedés, hanyatlás, infrastruktúra-hiány 

● Funkciók: mezőgazdaság 

● Városrészi cél: alulhasznosított területek felszámolása, infrastruktúra-fejlesztés 

● Kapcsolódó programok, projektek: barnamezős terület fejlesztésének megvalósíthatósági 
tanulmánya; szennyvízcsatornahálózat fejlesztés  
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2.2 A TEMATIKUS ÉS A TERÜLETI CÉLOK KÖZÖTTI ÖSSZEFÜGGÉSEK BEMUTATÁSA 

A területi és tematikus célok együttesen segítik elő a felvázolt átfogó célok és a tervezett jövőkép 
elérését. A következő táblázat összefoglalóan mutatja be a tematikus és területi célok közötti 
összefüggéseket. 

 

 V1 V2 V3 

Eszterháza Süttör Tőzeggyármajor 

T1 Új városközpont fejlesztése    
T2 Térségi együttműködések javítása, 

fejlesztése 
   

T3 Helyi társadalom identitásának 
erősítése 

   

T4 Világörökségi értékek megőrzése és 
fejlesztése 

   

T5 Kerékpáros turizmus fejlesztése    
T6 Kulturális kínálat bővítése    
T7 Szálláshelyek minőségi és 

mennyiségi fejlesztése 
   

T8 Az egészségügyi infrastruktúra 
korszerűsítése 

   

T9 Felnőttképzés    
T10 Oktatási épületek korszerűsítése    
T11 Megújuló energiaforrások 

kihasználása 
   

T12 Fiatalok támogatása    
T13 Iparterületek megközelítésének 

fejlesztése 
   

T14 Barnamezős területek 
rehabilitációja 

   

T15 Közterületek fejlesztése    

Jelmagyarázat:  

  erős kapcsolat 
  közepes kapcsolat 
  nincs vagy gyenge kapcsolat 
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3 A MEGVALÓSÍTÁST SZOLGÁLÓ BEAVATKOZÁSOK 
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3.1 A STRATÉGIAI CÉLOK ÉS PROJEKTEK ÖSSZEFÜGGÉSEI 

Az ITS, operatív jellegű stratégia. Ez azt jelenti, hogy tartalmazza azon lényeges fejlesztési jellegű 
beavatkozások (projektek illetve programok) indikatív listáját, amelyek a célok eléréséhez szükségesek. 
Az ITS operatív jellege nem jelenti ugyanakkor azt, hogy annak kidolgozottan és részletekbe menően 
vagy teljes körűen kell tartalmaznia a kitűzött célok elérése érdekében megvalósítandó projekteket. 
Fontos azonban annak szem előtt tartása, hogy a stratégia céljaihoz kapcsolódóan a megvalósítás 
fázisában reális lehetőség legyen konkrét projektek megvalósítására és hogy az előkészítettség 
különböző fázisaiban levő projektelképzelések egymáshoz optimálisan illeszkedve a lehető 
leghatékonyabban szolgálják a stratégia céljainak elérését. Az ITS során az alábbi projekttípusok 
kerültek meghatározásra: 

● A kulcsprojektek (K) azok a tervbe vett fejlesztések, amelyek alapvető feltételét képezik 
valamely (akár több) középtávú városi cél elérésének, tehát, ha a projekt nem valósul meg, 
valamelyik cél nem vagy csak kismértékben érhető el. Gyakran a kulcsprojekt (ami jellemzően 
nagyobb összegű projekt) megvalósulása előfeltétele egyéb tervezett fejlesztések 
megvalósulásának vagy azok hatásai érvényesülésének. A kulcsprojekt nem feltétlenül 
integrált projekt, célszerű azonban, ha a kulcsprojekthez további, projektek kapcsolódnak. 

● A hálózatos projekt (H, soft projekt esetén HS) több, egymáshoz kapcsolódó, akár azonos 
jellegű projektelemből áll, a város egészére vagy annak jelentős részére kiterjed, valamint a 
projektelemek egy együttműködő rendszer elemeit képezik. A hálózatos projekt lehet integrált 
projekt, ez esetben az együttműködő projektelemek különböző jellegűek, más‐más 
megvalósítójuk van. 

● Az akcióterületi projektek (A) egymással szinergikus hatást fejtenek ki az egybefüggő vonallal 
körülhatárolt akcióterületen. Az egyes projektelemek segítik más projektek megvalósulását, 
illetve hatásának kiteljesedését. A projektek az akcióterület számára megfogalmazott cél 
érdekében kerülnek megvalósításra, és volumenük, valamint várható hatásuk is akkora, hogy 
érzékelhető változást idéznek elő az akcióterületen. 

● Az egyéb projektek (E) a fenti kategóriákba nem tartozó, egyéb tervezett fejlesztések, amelyek 
egy adott városrész vagy a város egésze számára lényegesek. 

● Ezeken túl néhány, a településre is kiható, városkörnyékre (VKP) vonatkozó projekteket is 
összegyűjtöttük. 
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Az egyes projektek, projektcsomagok és tematikus célok kapcsolatát a következő ábra szemlélteti: 

  K1 K2 AP1 AP2 HP HSP EP VKP 
T1 Új városközpont fejlesztése         
T2 Térségi együttműködések 

javítása, fejlesztése 
        

T3 Helyi társadalom 
identitásának erősítése 

        

T4 Világörökségi értékek 
megőrzése és fejlesztése 

        

T5 Kerékpáros turizmus 
fejlesztése 

        

T6 Kulturális kínálat bővítése         
T7 Szálláshelyek minőségi és 

mennyiségi fejlesztése 
        

T8 Az egészségügyi 
infrastruktúra 
korszerűsítése 

        

T9 Felnőttképzés         
T10 Oktatási épületek 

korszerűsítése 
        

T11 Megújuló energiaforrások 
kihasználása 

        

T12 Fiatalok támogatása         
T13 Iparterületek 

megközelítésének 
fejlesztése 

        

T14 Barnamezős területek 
rehabilitációja 

        

T15 Közterületek fejlesztése         
Jelmagyarázat: K: kulcsprojektek AP: akcióterületi projektek HP: hálózatos projektek HSP: hálózatos 
soft projektek EP: egyéb projektek VKP: városkörnyéki projektek 

  erős kapcsolat 
  közepes kapcsolat 
  nincs vagy gyenge kapcsolat 
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3.2 AKCIÓTERÜLETEK KIJELÖLÉSE, A KIJELÖLÉS ÉS A LEHATÁROLÁS INDOKLÁSÁVAL  

Fertődön két akcióterületet jelöltünk ki: Eszterházán kulturális-turisztikai, Süttörön funkcióváltó 
városrehabilitációs célú fejlesztések dominanciájával. Ezeken a területeken összpontosul a kulcs és az 
akcióterületi projektek jelentős része. 

Az eszterházi terület a Kastély, kastélypark és annak közvetlen környezete, központi magja és a 
fejlesztések centruma maga a Kastélyépület (együttes).  

A süttöri területen 2 fejlesztési góc található. Az egyik a laktanya környéke, ahol a cél a funkcióváltó 
városrehabilitációt célzó projektek megvalósulásával a terület társadalmi-gazdasági és fizikai 
rehabilitációja. A másik terület a tervezett elkerülő/tehermentesítő út környezete, ahol a jelenleg 
hiányzó - településközponti funkciókat magába foglaló – funkcionális városmag kialakítása 
fogalmazódik meg elsődleges célként. 

 

 
 
 

A fertődi akcióterületek áttekintő térképe 
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3.3 KULCSPROJEKTEK 

KULCSPROJEKT 1. Az egykori laktanya területének funkcióváltó megújítása Fertődön 
FEJLESZTÉSI CÉLOK 
A városrehabilitáció eszközeivel a funkcióváltás elősegítése a társadalmi-gazdasági szerkezet 
revitalizálásának, valamint a természeti és épített környezet megújításának céljából. 
KAPCSOLÓDÓ TEMATIKUS CÉL 
T3 Helyi társadalom identitásának erősítése 
T6 Kulturális kínálat bővítése 
T13 Iparterületek megközelíthetőségének javítása 
T14 Barnamezős területek rehabilitációja 
T15 Közterületek fejlesztése 
PROJEKTELEMEK 
Új zöldfelület kialakítása őshonos növények telepítésével 2 813 m2-en. Városi aktív rekreációs 
zöldterület kialakítása: játszótér létesítése a víztorony udvarán 2 613 m2-en. A Fertődi Városgazda Kft. 
(100%-ban önkormányzati vállalat) 400 m2-es zöldtetős telephelyének kialakítása a KSZK-val határos 
területen. 35 db zöldtetős garázsból álló garázssor létesítése bérbeadási céllal 740 m2-en. 
Közcélokat szolgáló sport- és szabadidős létesítmények kialakítása: - interaktív beltéri játszóház és 
pánikszoba kialakítása az egykori víz- és őrtorony épületében 350 m2-en, ill. kapcsolódó 
eszközbeszerzés. 
A KSZK parkolója és a rendőrség épülete közötti területen sportpályák (kézilabda, kosárlabda, 
röplabda, tenisz) létesítése 3 500 m2-en. Meglévő út burkolása az új garázssor mentén 1 200 m2-en, 
kapcsolódó közlekedésfejlesztésként 2 db kerékpártároló kialakítása. 
Akadálymentesítés: az új telephely komplex, a víztorony projektarányos akadálymentesítése. 
„Soft elemek”: környezettudatos helyi társadalmi akciók, közösségi munka, ill. a városi identitást 
erősítő rendezvények szervezése. 
MEGVALÓSÍTÉS HELYSZÍNE 
Volt laktanya és környezete 
ÉRINTETT AKCIÓTERÜLET 
A1 Süttör 

 

KULCSPROJEKT 2. Kastély kulturális turisztikai célú műemléki rekonstrukciója 
FEJLESZTÉSI CÉLOK 
Alapvető cél a Kastély – további – turisztika hasznosítása, fenntarthatósági feltételeinek 
megteremtése, kulturális értékeinek megőrzése, helyreállítása, önálló turisztikai attrakció 
létrehozása, egyedi jellegű, innovatív, turisztikai szolgáltatások nyújtása külföldi és magyar látogatók 
számára, valamint üzleti lehetőség biztosítása együttműködő KKV partnerek számára. Mindezek 
révén a térség turisztikai vonzerejének növelése is megvalósulhat. 
KAPCSOLÓDÓ TEMATIKUS CÉL 
T3 Helyi társadalom identitásának erősítése 
T4 Világörökségi értékek megőrzése és fejlesztése 
T6 Kulturális kínálat bővítése 
PROJEKTELEMEK 
A tervezett fejlesztések között épület-helyreállítás, belső terek restaurálása, eredeti enteriőrök 
visszaállítása, régészeti kutatások, turisztikai attrakcióelemek építése, visual guide fejlesztés, 
interaktív és IT eszközök beszerzése, játszótérépítés szerepel. 
MEGVALÓSÍTÉS HELYSZÍNE 
Eszterházy kastély 
ÉRINTETT AKCIÓTERÜLET 
A2 Eszterháza, Kastély és környezete 
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3.4 AKCIÓTERÜLETI PROJEKTEK 
AKCIÓTERÜLETI PROJEKTCSOMAG 1. Süttör akcióterület  
AKCIÓTERÜLET TÉRKÉPE 

 

 
 

FEJLESZTÉSI CÉLOK 
Intézményhálózat és a szolgáltatások fejlesztésével valós, funkcionális városmag és alcentrum 
kialakítása, a helyi lakossági igények sokoldalú és magas színvonalú kiszolgálása érdekében. 
 

 
 
Elkerülőút a tervezett városközponttal. Meander Építész Tervező Kft.  
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KAPCSOLÓDÓ TEMATIKUS CÉL 
T1 Új városközpont fejlesztése 
T2 Térségi együttműködések fejlesztése 
T3 Helyi társadalom identitásának erősítése 
T5 Kerékpáros turizmus fejlesztése 
T6 Kulturális kínálat bővítése 
T12 Fiatalok támogatása 
T13 Iparterületek megközelíthetőségének javítása 
T14 Barnamezős területek rehabilitációja 
T15 Közterületek fejlesztése 
TÖRZSPROJEKTEK FEJLESZTÉS TARTALMA  HELYSZÍNE 

K1 
Az egykori laktanya 
területének funkcióváltó 
megújítása Fertődön 

A városrehabilitáció eszközeivel a 
funkcióváltás elősegítése a 
társadalmi-gazdasági szerkezet 
revitalizálásának, valamint a 
természeti és épített környezet 
megújításának céljából. 

Egykori laktanya 

A1P1 
Iparterület 
elérhetőségének 
fejlesztése Fertődön 

Úthálózat fejlesztése az egykori 
laktanya térségében Egykori laktanya 

A1P2 
Fiatalok képzési, 
foglalkoztatási 
támogatása 

Bartók B. u. 5 épület felújítása, 
szociális bérlakások kialakítása. 
Továbbképzési, átképzési lehetőségek 
biztosítása. Programok révén a 
térségi, helyi közösség erősítése. 

Bartók Béla út 

A1P3 

Elkerülő út építése a 
Kastély környékének 
tehermentesítése 
céljából 

A kastély környezetének 
tehermentesítése környezeti 
ártalmakkal járó megnövekedett 
gépjárműforgalomtól. 

Rendezési terv szerint 

A1P4 

Kisléptékű 
településfejlesztést 
megalapozó 
területvásárlás az épülő 
elkerülő út mentén 

A városmag kialakítását szolgáló 
terület biztosítása Elkerülő út mellett 

A1P5 

Parkoló terület 
kialakítása az épülő 
elkerülő út mentén 

A tervezett városmag és elkerülőút 
miatt megnövekedett parkolási igény 
kiszolgálását célzó felszíni parkoló 
kialakítása. 

Elkerülő út mellett 

A1P6 

Zöldfelület kialakítása az 
épülő elkerülő út 
mentén 

A megnövekedett használat miatt 
(parkoló, városmag) sétányokkal 
tagolt, az intézményterülethez és a 
parkolóhoz kapcsolódó parkszerű 
terület (közpark) kialakítása. 

Elkerülő út mellett 
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KAPCSOLÓDÓ PROJEKTEK FEJLESZTÉS TARTALMA  HELYSZÍNE 

H1 
Fertőendréd és Fertőd 
településeket összekötő 
kerékpárút létesítése 

Településközi kapcsolatok javítása. 
Fertőendréd és Fertőd településeket 
összekötő kerékpárforgalmi útvonal 
kialakítása, lehetővé téve a két 
településen már meglévő, de 
egységes rendszert nem alkotó 
kerékpárutak hálózatba történő 
rendezését, valamint az összeköttetés 
biztosítását a Fertő tó körüli 
kerékpárút hálózattal. 

Műszaki leírás szerint 

H9  
Vízelvezető árkok 
kialakítása, 
karbantartása Süttörön 

Az időszakos felszíni vizek jelenleginél 
gyorsabb és hatékonyabb elvezetését 
szolgáló hálózat fejlesztése, a 
belvízveszély elkerülése érdekében. 

Süttör 

H10 
Szennyvízcsatornahálóz
at fejlesztés 
Tőzeggyármajorban 

A keletkezett szennyvíz elvezetése a 
fertőendrédi tisztítóműbe gravitációs 
szennyvízemelők beiktatásával. 

Tőzeggyármajor 

HS1 
Kulturális programok 
szervezése a KSZK-ban 
  

Rendezvények, események, 
hagyományőrző programok 
szervezése. Évente megrendezésre 
kerülő programok, események, 
melyek a településhez való kötődést, 
identitástudatot erősítik, és 
népességmegtartó erővel bírnak.  

KSZK 

 

AKCIÓTERÜLETI PROJEKTCSOMAG 2. Eszterháza akcióterület 
AKCIÓTERÜLET TÉRKÉPE 

 

 
 

FEJLESZTÉSI CÉLOK 
A terület fejlesztésének célja elsősorban a turisztikai és kulturális lehetőségek megteremtése a helyi 
társadalom és az idegenforgalom számára  
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KAPCSOLÓDÓ TEMATIKUS CÉL 
T3 Helyi társadalom identitásának erősítése 
T4 Világörökségi értékek megőrzése és fejlesztése 
T5 Kerékpáros turizmus fejlesztése 
T6 Kulturális kínálat bővítése 
T7 Szálláshely bővítés 
T10 Oktatási épületek korszerűsítése 
T15 Közterületek fejlesztése 
TÖRZSPROJEKTEK FEJLESZTÉS TARTALMA HELYSZÍNE 

K2 

Kastély kulturális 
turisztikai célú 
műemléki 
rehabilitációja 

Alapvető cél a Kastély – további – 
turisztika hasznosítása, 
fenntarthatósági feltételeinek 
megteremtése, kulturális értékeinek 
megőrzése, helyreállítása, önálló 
turisztikai attrakció létrehozása, egyedi 
jellegű, innovatív, turisztikai 
szolgáltatások nyújtása külföldi és 
magyar látogatók számára, valamint 
üzleti lehetőség biztosítása 
együttműködő KKV partnerek számára. 
Mindezek révén a térség turisztikai 
vonzerejének növelése is 
megvalósulhat. 

Eszterházy kastély 

A2P1 Ifjúsági szálláshely 
fejlesztés (faházak)  

Turisztikai desztináció bővítés 
szálláshely feltételeinek megteremtése Eszterháza 

KAPCSOLÓDÓ PROJEKTEK FEJLESZTÉS TARTALMA  HELYSZÍNE 

H5 Kerékpáros 
pihenőhely kialakítása 

Multifunkcionális pihenőhely 
kialakítása kerékpáros turizmus 
részére 

Eszterháza, Haydn utca 

H7 
Közterületi utak és 
járdák 
akadálymentesítése 

Szolgáltatások és turisztikai attrakciók 
elérhetőségének javítása Eszterháza 

 

3.5 AZ AKCIÓTERÜLETEKEN KÍVÜL VÉGREHAJTANDÓ, A TELEPÜLÉS EGÉSZE SZEMPONTJÁBÓL 

JELENTŐS FEJLESZTÉSEK ÉS EZEK ILLESZKEDÉSE A STRATÉGIA CÉLJAIHOZ 

3.5.1 Hálózatos projektek 

HÁLÓZATI PROJEKTEK  
PROJEKTEK FEJLESZTÉS TARTALMA TEMATIKUS CÉL 

H1 

Fertőendréd és 
Fertőd településeket 
összekötő kerékpárút 
létesítése 

Településközi kapcsolatok javítása. 
Fertőendréd és Fertőd településeket 
összekötő kerékpárforgalmi útvonal 
kialakítása, lehetővé téve a két 
településen már meglévő, de 
egységes rendszert nem alkotó 
kerékpárutak hálózatba történő 
rendezését, valamint az 
összeköttetés biztosítását a Fertő tó 
körüli kerékpárút hálózattal. 

T2 Térségi együttműködések 
fejlesztése 
T3 Helyi társadalom 
identitásának erősítése 
T5 Kerékpáros turizmus 
fejlesztése 
T13 Iparterületek megköze-
líthetőségének javítása 
T14 Barnamezős területek 
rehabilitációja 
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H2 

Mikroregionális 
térségi 
együttműködés – 
közlekedészervezés 

Fertőd, Fertőszentmiklós, Sarród, 
Fertőszéplak, Petőháza, Fertőendréd 
közlekedési rendszerének 
összehangolása 

T2 Térségi együttműködések 
fejlesztése 
T3 Helyi társadalom 
identitásának erősítése 
T5 Kerékpáros turizmus 
fejlesztése 
T13 Iparterületek megköze-
líthetőségének javítása 

H3 

Mikroregionális 
térségi 
együttműködés – 
vállalkozás-ösztönzés 

Fertőd, Fertőszentmiklós, Sarród, 
Fertőszéplak, Petőháza, Fertőendréd 
együttműködése a vállalkozás-
fejlesztés terén 

T2 Térségi együttműködések 
fejlesztése 
T3 Helyi társadalom 
identitásának erősítése  
T9 Felnőttképzés 
T11 Megújuló erőforrások  
T12 Fiatalok támogatása 
T13 Iparterületek megköze-
líthetőségének javítása 
T14 Barnamezős területek 
rehabilitációja 

H4 

Mikroregionális 
térségi 
együttműködés - 
turizmusmarketing 

Fertőd, Fertőszentmiklós, Sarród, 
Fertőszéplak, Petőháza, Fertőendréd 
közös turisztikai desztináció-
menedzsment kialakítása 

T2 Térségi együttműködések 
fejlesztése 
T3 Helyi társadalom 
identitásának erősítése 
T4 Világörökségi értékek 
megőrzése és fejlesztése 
T5 Kerékpáros turizmus 
fejlesztése 
T6 Kulturális kínálat bővítése 
T7 Szálláshely bővítés 
T8 Az egészségügyi 
infrastruktúra korszerűsítése 
T15 Közterületek fejlesztése 

H5 
Kerékpáros 
pihenőhely 
kialakítása 

Multifunkcionális pihenőhely 
kialakítása kerékpáros turizmus 
részére 

T5 Kerékpáros turizmus 
fejlesztése 
T15 Közterületek fejlesztése 

H6 Játszóterek építése 
és karbantartása  

Lakóterületi játszóterek 
funkcióbővítő fejlesztése, műszaki 
paramétereik javítása.  

T3 Helyi társadalom 
identitásának erősítése 
T12 Fiatalok támogatása 
T15 Közterületek fejlesztése 

H7 
Közterületi utak és 
járdák 
akadálymentesítése 

Szolgáltatások és turisztikai 
attrakciók elérhetőségének javítása 

T3 Helyi társadalom 
identitásának erősítése 
T4 Világörökségi értékek 
megőrzése és fejlesztése  
T15 Közterületek fejlesztése 

H8 
Korszerű 
kerékpártárolók 
létesítése 

Kerékpáros infrastruktúra-
hálózatokhoz kapcsolódó kiszolgáló 
létesítmények létesítése. 

T1 Új városközpont 
fejlesztése 
T4 Világörökségi értékek 
megőrzése és fejlesztése 
T5 Kerékpáros turizmus 
fejlesztése 
T7 Szálláshely bővítés 
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T8 Az egészségügyi 
infrastruktúra korszerűsítése 
T10 Oktatási épületek 
korszerűsítése 
T13 Iparterületek 
megközelíthetőségének 
javítása  
T15 Közterületek fejlesztése 

H9 Vízelvezető árkok 
kialakítása Süttörön 

Az időszakos felszíni vizek 
jelenleginél gyorsabb és 
hatékonyabb elvezetését szolgáló 
hálózat fejlesztése, a belvízveszély 
elkerülése érdekében. 

T1 Új városközpont 
fejlesztése 
T14 Barnamezős területek 
rehabilitációja 
T15 Közterületek fejlesztése 

H10 
Szennyvízcsatornahál
ózat fejlesztés 
Tőzeggyármajorban 

A keletkezett szennyvíz elvezetése a 
fertőendrédi tisztítóműbe gravitációs 
szennyvízemelők beiktatásával. 

T15 Közterületek fejlesztése 

 

3.5.2 Hálózatos soft projektek 

HÁLÓZATI SOFT PROJEKTEK  
PROJEKTEK FEJLESZTÉS TARTALMA TEMATIKUS CÉL 

HS1 Kulturális programok 
szervezése a KSZK-ban 

Rendezvények, események, 
hagyományőrző programok 
szervezése. Évente megrendezésre 
kerülő programok, események, melyek 
a településhez való kötődést, 
identitástudatot erősítik, és 
népességmegtartó erővel bírnak. 

T3 Helyi társadalom 
identitásának erősítése 
T6 Kulturális kínálat 
bővítése 

HS2 
Helyi identitást és 
kohéziót támogató 
programok kialakítása 

Hagyományokra, hagyományőrzésre, 
helyi sajátosságokra épülő kulturális, 
gasztronómiai programok szervezése 

T3 Helyi társadalom 
identitásának erősítése 
T6 Kulturális kínálat 
bővítése 

 

3.5.3 Egyéb projektek 

EGYÉB PROJEKTEK  
PROJEKTEK FEJLESZTÉS TARTALMA TEMATIKUS CÉL 

E1 

A fertődi II. sz. 
háziorvosi szolgálat 
orvosi rendelőinek 
felújítása 

A fertődi II. számú vegyes háziorvosi 
szolgálat rendelőjének felújítása 
Fertőd, Béke u. 4. sz. 
Fertőd-Tőzeggyármajor, Kölcsey tér 1. 
sz. rendelőjének felújítása 
(hőszigetelés és nyílászárócsere) 

T8 Az egészségügyi 
infrastruktúra 
korszerűsítése 

E2 

A fertődi Babos József 
Térségi Általános Iskola 
tanulást segítő tereinek 
infrastrukturális 
fejlesztése 

Oktatás-nevelés feltételeinek javítása: 
tornaterem és sportudvar felújítása, 
épületenergetikai beruházás, 
állagvédelem. 

T10 Oktatási épületek 
korszerűsítése 
T11 Megújuló 
erőforrások  
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E3 

Fecskeház projekt 
előkészítése 
(telekkialakítás, közmű) 
a Liget u. tervezett 
lakóterületén 

Fiatalok letelepedését, megtartását 
célzó otthonteremtési program 
előkészítése. 

T3 Helyi társadalom 
identitásának erősítése 
T12 Fiatalok támogatása 

E4 
Emberi erőforrás 
fejlesztést célzó 
programok 

Szakképzési, átképzési, továbbképzési 
programok szervezése, támogatása. T9 Felnőttképzés 

E5 
Alternatív – megújuló – 
energiatermelés támo-
gatása. Napelempark 

A napelem-park bővítési 
lehetőségének támogatása.  

T11 Megújuló 
erőforrások  

E6 

Megvalósíthatósági 
tanulmány 
Tőzeggyármajor 
Esterházy uradalom 
rehabilitációjára 

Barnamezős beruházást célzó 
település és tájrehabilitációs terv 
előkészítése.  

T3 Helyi társadalom 
identitásának erősítése 
T4 Világörökségi 
értékek megőrzése és 
fejlesztése 
T14 Barnamezős 
területek rehabilitációja 

E7 

Autóbusz mini-
pályaudvar 
megvalósíthatósági 
tanulmány 

Megvalósíthatóság kérdésének, 
helykijelölés, finanszírozás tisztázása 

T15 Közterületek 
fejlesztése 

E8 Fertővidéki HÉV 
fejlesztése 

Fertőszéplak–Fertőd állomás és a 
vasúti átjáró korszerűsítése, P+R 
parkoló létrehozása; 
Fertőszentmiklós–Fertőújlak vasúti 
felépítmény átépítése 

T2 Térségi 
együttműködések 
fejlesztése 
T5 Kerékpáros turizmus 
fejlesztése 
T15 Közterületek 
fejlesztése 

 

3.6 A VÁROS VONZÁSKÖRZETÉRE KIHATÁSSAL LÉVŐ FEJLESZTÉSI ELKÉPZELÉSEK 

VÁROSKÖRNYÉKI PROJEKTEK  
PROJEKTEK FEJLESZTÉS TARTALMA TEMATIKUS CÉL 

VK1 
Petőháza úthálózatának 
kerékpáros barát 
fejlesztése 

Térségi kerékpárút-hálózat fejlesztés, a 
kerékpáros turizmus és a helyi-helyközi 
közlekedés lehetőségeinek bővítése. 

T5 Kerékpáros 
turizmus fejlesztése 

VK2 

Környezetvédelmi 
infrastruktúra-fejlesztés  
Fertőszéplak községben 
belterületi vízrendezés 

Az időszakos felszíni vizek jelenleginél 
gyorsabb és hatékonyabb elvezetését 
szolgáló hálózat fejlesztése, a 
belvízveszély elkerülése érdekében. 

T15 Közterületek 
fejlesztése 

VK3 
Fertőd-Fertőszéplak-
Sarród külterületi 
útjainak fejlesztése 

Szántóföldek, mezőgazdasági területek 
elérhetőségének valamint 
településközi forgalmi kapcsolatok 
javítása, 6,5 km külterületi út 
felújításával. 

T2 Térségi 
együttműködések 
fejlesztése 
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3.7 A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI AKCIÓK ÖSSZEHANGOLT, VÁZLATOS PÉNZÜGYI TERVE, ÜTEMEZÉSE 

2017-2023 között a városfejlesztési akciók finanszírozása elsősorban az európai uniós ágazati és területi operatív programokon keresztül valósulhat meg. A 
tervezett fejlesztések 2017-2023 között kerülnek megvalósításra. Az ütemezés a fejlesztések egymásra épülése alapján került kialakításra. 

Az ITS keretében megvalósítani tervezett projektek forrásigénye mintegy 7 milliárd Ft, amelynek nagy része a Terület és Településfejlesztés Operatív Program 
(TOP) fókuszába tartozhat, de számos mást OP is bevonható, ahogy alább is jelezzük. A város az elmúlt tervezési időszakban önálló pályázóként mintegy 1,1 
milliárd Ft EU-s forrást mobilizált, amely jelzi, hogy ezen a téren még intenzívebb forrásszerző munka vár az Önkormányzatra. Az elérhető forrásokhoz 
kapcsolódó feltételek folyamatos figyelése, lehetőség szerinti alakítása és ez alapján a végrehajtandó projektek kiválasztása az ITS menedzselésének részét 
képezi. A tervezett beavatkozások között számos olyan található, amelynek ütemezése a teljes tervezési időszakot felöleli, ilyenek lehetnek például a hálózatos 
projektek, valamint a kulcsprojektek. A tervezett beavatkozások indikatív ütemezését a következő összefoglaló táblázat tartalmazza. 

Fejlesztés megnevezése Projektelemek Kedvezményezettek 
köre 

Projektköltség, 
(indikatív 

összeg, MFt) 

Finanszírozás 
lehetséges 

forrása 

Indikatív ütemezés 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

K1 

Az egykori laktanya 
területének 
funkcióváltó 
megújítása Fertődön 

A városrehabilitáció eszközeivel a 
funkcióváltás elősegítése a 
társadalmi-gazdasági szerkezet 
revitalizálásának, valamint a 
természeti és épített környezet 
megújításának céljából. 

Fertőd Város 
Önkormányzata 225 TOP        

K2 

Kastély kulturális 
turisztikai célú 
műemléki 
rehabilitációja 

Alapvető cél a Kastély – további – 
turisztika hasznosítása, 
fenntarthatósági feltételeinek 
megteremtése, kulturális értékeinek 
megőrzése, helyreállítása, önálló 
turisztikai attrakció létrehozása, 
egyedi jellegű, innovatív, turisztikai 
szolgáltatások nyújtása külföldi és 
magyar látogatók számára, valamint 
üzleti lehetőség biztosítása 
együttműködő KKV partnerek 

Budavári 
Ingatlanfejlesztő és 
Üzemeltető 
Nonprofit Kft 

3000 GINOP        
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számára. Mindezek révén a térség 
turisztikai vonzerejének növelése is 
megvalósulhat. 

A1P1 
Iparterület 
elérhetőségének 
fejlesztése Fertődön 

Úthálózat fejlesztése az egykori 
laktanya térségében 

Fertőd Város 
Önkormányzata 75 TOP        

A1P2 
Fiatalok képzési, 
foglalkoztatási 
támogatása 

Bartók B. u. 5 épület felújítása, 
szociális bérlakások kialakítása. 
Továbbképzési, átképzési 
lehetőségek biztosítása. Programok 
révén a térségi, helyi közösség 
erősítése. 
 

Fertőd Város 
Önkormányzata 175 EFOP        

A1P3 

Elkerülő út építése a 
Kastély környékének 
tehermentesítése 
céljából 

A kastély környezetének 
tehermentesítése környezeti 
ártalmakkal járó megnövekedett 
gépjárműforgalomtól. 

Fertőd Város 
Önkormányzata 1080 egyéb 

kormányzati        

A1P4 

Kisléptékű 
településfejlesztést 
megalapozó 
területvásárlás az 
épülő elkerülő út 
mentén 

A városmag kialakítását szolgáló 
terület biztosítása 

Fertőd Város 
Önkormányzata 300 TOP        

A1P5 
Parkolóterület 
kialakítása az épülő 
elkerülő út mentén 

A tervezett városmag és elkerülőút 
miatt megnövekedett parkolási 
igény kiszolgálását célzó felszíni 
parkoló kialakítása. 

Fertőd Város 
Önkormányzata 60 TOP        

A1P6 
Zöldfelület 
kialakítása az épülő 
elkerülő út mentén 

A  megnövekedett használat miatt 
(parkoló, városmag) sétányokkal 
tagolt, az intézményterülethez és a 
parkolóhoz kapcsolódó  parkszerű 
terület (közpark) kialakítása. 

Fertőd Város 
Önkormányzata 30 KEHOP        
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A2P1 Ifjúsági szálláshely 
fejlesztés (faházak) 

Turisztikai desztináció bővítés 
szálláshely feltételeinek 
megteremtése 

Fertőd Város 
Önkormányzata 24 TOP        

H1 

Fertőendréd és 
Fertőd településeket 
összekötő 
kerékpárút létesítése 

Településközi kapcsolatok javítása. 
Fertőendréd és Fertőd településeket 
összekötő kerékpárforgalmi útvonal 
kialakítása, lehetővé téve a két 
településen már meglévő, de 
egységes rendszert nem alkotó 
kerékpárutak hálózatba történő 
rendezését, valamint az 
összeköttetés biztosítását a Fertő tó 
körüli kerékpárút hálózattal 

Fertőd Város 
Önkormányzata 83 TOP        

H2 

Mikroregionális 
térségi 
együttműködés - 
közlekedészervezés 

Fertőd, Fertőszentmiklós, Sarród, 
Fertőszéplak, Petőháza, 
Fertőendréd közlekedési 
rendszerének összehangolása 

Fertőd Város 
Önkormányzata 60         

H3 

Mikroregionális 
térségi 
együttműködés - 
vállalkozás-
ösztönzés 

Fertőd, Fertőszentmiklós, Sarród, 
Fertőszéplak, Petőháza, 
Fertőendréd együttműködése a 
vállalkozás-fejlesztés terén 

Fertőd Város 
Önkormányzata 150 GINOP        

H4 

Mikroregionális 
térségi 
együttműködés - 
turizmusmarketing 

Fertőd, Fertőszentmiklós, Sarród, 
Fertőszéplak, Petőháza, 
Fertőendréd közös turisztikai 
desztináció-menedzsment 
kialakítása 

Fertőd Város 
Önkormányzata 35 GINOP        

H5 
Kerékpáros 
pihenőhely 
kialakítása 

Multifunkcionális pihenőhely 
kialakítása kerékpáros turizmus 
részére 

Fertőd Város 
Önkormányzata 18 TOP        

H6 
Játszóterek építése 
és karbantartása  

Lakóterületi játszóterek 
funkcióbővítő fejlesztése, műszaki 
paramétereik javítása.  

Fertőd Város 
Önkormányzata 15 TOP        
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H7 
Közterületi utak és 
járdák 
akadálymentesítése 

Szolgáltatások és turisztikai 
attrakciók elérhetőségének javítása Fertőd Város 

Önkormányzata 16 TOP        

H8 
Korszerű 
kerékpártárolók 
létesítése 

Kerékpáros infrastruktúra-
hálózatokhoz kapcsolódó kiszolgáló 
létesítmények létesítése. 

Fertőd Város 
Önkormányzata 33 TOP        

H9 

Vízelvezető árkok 
kialakítása Süttörön. 

Az időszakos felszíni vizek 
jelenleginél gyorsabb és 
hatékonyabb elvezetését szolgáló 
hálózat fejlesztése, a belvízveszély 
elkerülése érdekében. 

Fertőd Város 
Önkormányzata 90 KEHOP        

H10 

Szennyvízcsatornahá
lózat fejlesztés 
Tőzeggyármajorban 

A keletkezett szennyvíz elvezetése a 
fertőendrédi tisztítóműbe 
gravitációs szennyvízemelők 
beiktatásával. 

Fertőd Város 
Önkormányzata; 
Soproni Vízmű Zrt. 

360 egyéb állami        

HS1 

Kulturális programok 
szervezése a KSZK-
ban 

Rendezvények, események, 
hagyományőrző programok 
szervezése. Évente megrendezésre 
kerülő programok, események, 
melyek a településhez való 
kötődést, identitástudatot erősítik, 
és népességmegtartó erővel bírnak. 

Fertőd Város 
Önkormányzata 25 EFOP        

HS2 

Helyi identitást és 
kohéziót támogató 
programok 
kialakítása 

Hagyományokra, 
hagyományőrzésre, helyi 
sajátosságokra épülő kulturális, 
gasztronómiai programok 
szervezése 

Fertőd Város 
Önkormányzata 6 EFOP        

E1 

A fertődi II. sz. 
háziorvosi szolgálat 
orvosi rendelőinek 
felújítása 

A fertődi II. számú vegyes háziorvosi 
szolgálat rendelőjének felújítása 
Fertőd, Béke u. 4. sz. 
Fertőd-Tőzeggyármajor, Kölcsey tér 
1. sz rendelőjének felújítása 
(hőszigetelés és nyílászárócsere) 

Fertőd Város 
Önkormányzata 22 TOP        
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E2 

A fertődi Babos 
József Térségi 
Általános Iskola 
tanulást segítő 
tereinek 
infrastrukturális 
fejlesztése 

Oktatás-nevelés feltételeinek 
javítása: tornaterem és sportudvar 
felújítása, épületenergetikai 
beruházás, állagvédelem. 

Soproni Tankerületi 
Központ 150 EFOP        

E3 

Fecskeház projekt 
előkészítése 
(telekkialakítás, 
közmű) a Liget u. 
tervezett 
lakóterületén 

Fiatalok letelepedését, megtartását 
célzó otthonteremtési program 
előkészítése. 

Fertőd Város 
Önkormányzata 110 TOP, EFOP        

E4 
Emberi erőforrás 
fejlesztést célzó 
programok 

Szakképzési, átképzési, 
továbbképzési programok 
szervezése, támogatása. 

Fertőd Város 
Önkormányzata 14 EFOP        

E5 

Alternatív - megújuló 
- energiatermelés 
támogatása. 
Napelempark 

A napelem-park bővítési 
lehetőségének támogatása.  

Fertőd Város 
Önkormányzata 50 KEHOP, 

GINOP        

E6 

Megvalósíthatósági 
tanulmány 
Tőzeggyármajor 
Esterházy uradalom 
rehabilitációjára 

Barnamezős beruházást célzó 
település és tájrehabilitációs terv 
előkészítése.  

Fertőd Város 
Önkormányzata 20 TOP, GINOP        

E7 

Autóbusz mini-
pályaudvar 
megvalósíthatósági 
tanulmány 

Megvalósíthatóság kérdésének, 
helykijelölés, finanszírozás tisztázása 

Fertőd Város 
Önkormányzata 1 egyéb        
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E8 Fertővidéki HÉV 
fejlesztése 

Fertőszéplak–Fertőd állomás és a 
vasúti átjáró korszerűsítése, P+R 
parkoló létrehozása; 
Fertőszentmiklós–Fertőújlak vasúti 
felépítmény átépítése 

GYSEV Zrt., 
Neusiedler Seebahn 
Gmbh., Regional-
management 
Burgenland Gmbh. 

1000 Interreg V-A        

VK1 

Petőháza 
úthálózatának 
kerékpáros barát 
fejlesztése 

Térségi kerékpárút-hálózat 
fejlesztés, a kerékpáros turizmus és 
a helyi-helyközi közlekedés 
lehetőségeinek bővítése. 

Fertőd Város 
Önkormányzata 66 TOP        

VK2 

Környezetvédelmi 
infrastruktúra-
fejlesztés  
Fertőszéplak 
községben 
belterületi 
vízrendezés 

Az időszakos felszíni vizek 
jelenleginél gyorsabb és 
hatékonyabb elvezetését szolgáló 
hálózat fejlesztése, a belvízveszély 
elkerülése érdekében. 

Fertőd Város 
Önkormányzata 250 TOP        

VK3 

Fertőd-Fertőszéplak-
Sarród külterületi 
útjainak fejlesztése 

Szántóföldek, mezőgazdasági 
területek elérhetőségének valamint 
településközi forgalmi kapcsolatok 
javítása, 6,5 km külterületi út 
felújításával. 

Fertőd Város 
Önkormányzata 60 VP        
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4.1 KÜLSŐ ÖSSZEFÜGGÉSEK 

 

A stratégia helye a fejlesztési és rendezési tervek rendszerében 



Progeneral Team Kft. 
9400 Sopron, Deák tér 17. 
 
Az integrált településfejlesztési stratégia helyét a különböző hierarchiaszintű rendezési és fejlesztési 
tervek rendszerében a fenti ábra mutatja be. Az integrált településfejlesztési stratégiához kapcsolódó 
megalapozó vizsgálat 1.2 és 1.3 fejezetében foglaltuk össze a területfejlesztési és területrendezési 
tervekkel való kapcsolódási pontokat. 

4.1.1 A stratégia és a rendezési tervek összhangja 

Az Országos Területrendezési Terv Fertőd város közigazgatási területén a lakott területek települési 
térsége mellett mezőgazdasági, erdőgazdasági, építmények által igénybe vett, és vegyes terület-
felhasználású térséget határoz meg. A turizmus fejlesztése szempontjából meghatározó, hogy a 
település területén áthalad az országos kerékpárút-törzshálózat eleme, valamint 2020-ig megvalósul 
az M85 gyorsforgalmi út megépítése. A kiváló termőhelyi adottságú szántóterületek, valamint az 
országos tájképvédelmi területek a fejlesztések területi elhelyezkedését, volumenét befolyásolhatják, 
a megvalósult fejlesztések esetében konfliktuspontként jelentkezhetnek. 

A Győr-Moson-Sopron megyei területrendezési tervben Fertőd a történeti település területe 
kategóriába esik, elsősorban az Eszterházy kastélynak köszönhetően. A terület egyben világörökségi és 
világörökség-várományos terület is egyben.  Fertőd területén a rendezési terv szerint – az országos 
tervvel összhangban -  nagy részben térségi jelentőségű tájképvédelmi terület található. Ez a térség az 
ásványi nyersanyag-gazdálkodás szempontjából is fontos. Összességében az integrált 
településfejlesztési stratégia a terveknek megfelelően a helyi értékek megőrzését és bemutatását 
lehetővé tevő turisztikai célú fejlesztéseket fogalmaz meg. 
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4.1.2 A stratégia és a fejlesztési tervek összhangja 

4.1.2.1 A stratégia illeszkedése az Európai unió fejlesztéspolitikájához (Európa2020 Stratégiája) 
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Településkohézió 

T1 Új városközpont fejlesztése                       

T2 
Térségi együttműködések 
javítása, fejlesztése                       

T3 
Helyi társadalom 
identitásának erősítése                       

Öko- és kulturális 
turizmus 

T4 
Világörökségi értékek 
megőrzése és fejlesztése                       

T5 
Kerékpáros turizmus 
fejlesztése                       

T6 Kulturális kínálat bővítése            

T7 
Szálláshelyek minőségi és 
mennyiségi fejlesztése            
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Humánerőforrás 
fejlesztés 

T8 
Az egészségügyi 
infrastruktúra 
korszerűsítése 

           

T9 Felnőttképzés            

T10 
Oktatási épületek 
korszerűsítése            

T11 
Megújuló energiaforrások 
kihasználása            

T12 Fiatalok támogatása            

Települési 
infrastruktúra 
fejlesztés és 
rehabilitáció 

T13 
Iparterületek 
megközelítésének 
fejlesztése 

           

T14 
Barnamezős területek 
rehabilitációja            

T15 Közterületek fejlesztése            

Jelmagyarázat:  
  erős kapcsolat 
  közepes kapcsolat 
  nincs vagy gyenge kapcsolat 
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4.1.2.2 A stratégia illeszkedése az OFTK-hoz 

Az ITS célrendszere tehát kapcsolódik a 11 uniós szintű kohéziós politikai tematikus céljához, ezáltal illeszkedik  a Magyarország Partnerségi Megállapodás a 
2014-2020-as fejlesztési időszakra című dokumentum céljaihoz, valamint az operatív programok célrendszeréhez, illetve a célrendszerek által támogatni kívánt 
prioritásokhoz. Ennek megfelelően határoztuk meg a beavatkozások finanszírozási lehetőségeit is. 

   Nemzeti fejlesztés 2030 Koncepció 
célrendszer 

Középtávú (2014–2020) fejlesztési 
prioritások 
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Településkohézió 

T1 Új városközpont fejlesztése             

T2 Térségi együttműködések javítása, fejlesztése             

T3 Helyi társadalom identitásának erősítése             

Öko- és kulturális 
turizmus 

T4 Világörökségi értékek megőrzése és fejlesztése             

T5 Kerékpáros turizmus fejlesztése             

T6 Kulturális kínálat bővítése             

T7 Szálláshelyek minőségi és mennyiségi fejlesztése             
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Humánerőforrás 
fejlesztés 

T8 Az egészségügyi infrastruktúra korszerűsítése              

T9 Felnőttképzés             

T10 Oktatási épületek korszerűsítése             
T11 Megújuló energiaforrások kihasználása             

T12 Fiatalok támogatása             

Települési 
infrastruktúra 
fejlesztés és 
rehabilitáció 

T13 Iparterületek megközelítésének fejlesztése             

T14 Barnamezős területek rehabilitációja             

T15 Közterületek fejlesztése             

Jelmagyarázat:  
  erős kapcsolat 
  közepes kapcsolat 
  nincs vagy gyenge kapcsolat 
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4.1.2.3 A stratégia illeszkedése a Győr-Moson-Sopron Megye Területfejlesztési Koncepciójához és Programjához 

   Átfogó célok 2030 Stratégiai célok 2020 
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Településkohézió  

T1 Új városközpont fejlesztése                  

T2 Térségi együttműködések javítása, fejlesztése                  

T3 Helyi társadalom identitásának erősítése                  

Öko- és kulturális 
turizmus 

T4 Világörökségi értékek megőrzése és fejlesztése                  

T5 Kerékpáros turizmus fejlesztése          
T6 Kulturális kínálat bővítése          
T7 Szálláshelyek minőségi és mennyiségi fejlesztése          

Humánerőforrás fejlesztés 

T8 Az egészségügyi infrastruktúra korszerűsítése                  

T9 Felnőttképzés                  
T10 Oktatási épületek korszerűsítése                 
T11 Megújuló energiaforrások kihasználása                  
T12 Fiatalok támogatása                  
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Települési infrastruktúra 
fejlesztés és rehabilitáció 

T13 Iparterületek megközelítésének fejlesztése          

T14 Barnamezős területek rehabilitációja          

T15 Közterületek fejlesztése          

Jelmagyarázat:  
  erős kapcsolat 
  közepes kapcsolat 
  nincs vagy gyenge kapcsolat 
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4.1.2.4 A stratégia illeszkedése a településfejlesztési koncepcióhoz 
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T1 
Új városközpont 
fejlesztése 
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Térségi együttműködések 
javítása, fejlesztése 
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Helyi társadalom 
identitásának erősítése 

    

Öko- és kulturális 
turizmus 
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Világörökségi értékek 
megőrzése és fejlesztése 

    

T5 
Kerékpáros turizmus 
fejlesztése 

    

T6 Kulturális kínálat bővítése     

T7 
Szálláshelyek minőségi és 
mennyiségi fejlesztése 

    

Humánerőforrás 
fejlesztés 

T8 
Az egészségügyi 
infrastruktúra 
korszerűsítése 

    

T9 Felnőttképzés     

T10 
Oktatási épületek 
korszerűsítése 
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Megújuló energiaforrások 
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T12 Fiatalok támogatása     
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infrastruktúra 
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Iparterületek 
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fejlesztése 

    

T14 
Barnamezős területek 
rehabilitációja     

T15 Közterületek fejlesztése     

 

Jelmagyarázat:  
  erős kapcsolat 
  közepes kapcsolat 
  nincs vagy gyenge kapcsolat 
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4.1.2.5 A stratégia illeszkedése a Fertő-táj/Neusiedler See világörökség kezelési tervhez 
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Településkohézió  

Új városközpont fejlesztése                      

Térségi együttműködések javítása, fejlesztése                      

Helyi társadalom identitásának erősítése                      

Öko- és kulturális turizmus 

Világörökségi értékek megőrzése és fejlesztése                      

Kerékpáros turizmus fejlesztése              

Kulturális kínálat bővítése              

Szálláshelyek minőségi és mennyiségi fejlesztése              
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Humánerőforrás fejlesztés 

Az egészségügyi infrastruktúra korszerűsítése              

Felnőttképzés                      

Oktatási épületek korszerűsítése                      

Megújuló energiaforrások kihasználása              

Fiatalok támogatása                     

Települési infrastruktúra 
fejlesztés és rehabilitáció 

Iparterületek megközelítésének fejlesztése              

Barnamezős területek rehabilitációja              

Közterületek fejlesztése              

 

Jelmagyarázat:  
  erős kapcsolat 
  közepes kapcsolat 
  nincs vagy gyenge kapcsolat 
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4.1.3 A stratégia illeszkedése az ágazati tervekhez 

 

A stratégia és az ágazati dokumentumok rendszere 
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4.1.3.1 A stratégia illeszkedése a társadalmat érintő ágazati tervekhez 
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K1 Az egykori laktanya területének 
funkcióváltó megújítása Fertődön 

     

A1P2 Fiatalok képzési, foglalkoztatási 
támogatása 

     

A2 Ifjúsági szálláshely fejlesztés 
(faházak) 

     

E1 A fertődi II. sz. háziorvosi szolgálat 
orvosi rendelőinek felújítása 

     

E2 A fertődi Babos József Térségi 
Általános Iskola tanulást segítő 
tereinek infrastrukturális fejlesztése 

     

E3 Fecskeház projekt előkészítése 
(telekkialakítás, közmű) a Liget u. 
tervezett lakóterületén 

     

E4 Emberi erőforrás fejlesztést célzó 
programok 

     

H6 Játszóterek építése és 
karbantartása  

     

H7 Közterületi utak és járdák 
akadálymentesítése 

     

H1 Fertőendréd és Fertőd 
településeket összekötő kerékpárút 
létesítése 

     

H2 Mikroregionális térségi 
együttműködés - 
közlekedésszervezés 

     

H5 Kerékpáros pihenőhely kialakítása      
 

A társadalmat érintő ágazati tervek közül a Közoktatási esélyegyenlőségi helyzetelemzése és 
intézkedési terv egyik fő célja, hogy hozzásegítse a járás területén élő állampolgárokat ahhoz, hogy 
felkészült, a munkaerőpiacon eséllyel megjelenő szakemberekké váljanak, vagy induljanak el a 
felsőoktatás felé. 

Sopron-Fertőd kistérség többcélú társulás közoktatási intézkedési terve, javaslataiban a 
pályaorientációs foglalkozások megerősítését, a folyamatos képzést, valamint az iskolák 
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infrastruktúrájának fejlesztését szorgalmazza. A közoktatási terv javaslatokat fogalmaz meg az óvodai 
ellátás, általános iskolai ellátás és a pedagógiai szakszolgálati ellátás tekintetében. A körzetesítés miatt 
iskola nélkül maradt kis települések diákjainak korai utazását közlekedésszervezéssel is kell segíteni.  

Szolgáltatástervezési Koncepció egyik fő célkitűzése, hogy javuljon a közös feladatokat ellátó 
intézmények kihasználtsága és finanszírozása. 

Az esélyegyenlőségi program a turizmusfejlesztésben és a kerékpáros turizmusban látja az egyik 
kivezető utat: a munkahelyteremtő fejlesztések az alacsonyabb státuszú lakosság számára lenne 
lehetőség. A helyi esélyegyenlőségi program a mélyszegénységben élők, gyermekek, nők, idősek, és 
fogyatékkal élők kapcsán mutatja be a beavatkozási lehetőségeket. A programban kiemelt szerepet 
kap az akadálymentesítés.   

A sportkoncepció a szabadidős sporttevékenység feltételeinek megteremtését, a sokoldalú sportolási 
lehetőség biztosítását tűzi ki célul. 

 
4.1.3.2 A stratégia illeszkedése a közlekedést és a gazdaságot érintő ágazati tervekhez 
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K1 Az egykori laktanya területének funkcióváltó megújítása 
Fertődön    

K2 Kastély kulturális turisztikai célú műemléki rehabilitációja    
A1P
2 

Fiatalok képzési, foglalkoztatási támogatása 
   

A2 Ifjúsági szálláshely fejlesztés (faházak)    
E1 A fertődi II. sz. háziorvosi szolgálat orvosi rendelőinek 

felújítása    

E3 Fecskeház projekt előkészítése (telekkialakítás, közmű) a 
Liget u. tervezett lakóterületén    

E4 Emberi erőforrás fejlesztést célzó programok    
E6 Megvalósíthatósági tanulmány Tőzeggyármajor Esterházy 

uradalom rehabilitációjára    

E7 Autóbusz mini-pályaudvar megvalósíthatósági tanulmány    
E8 Fertővidéki HÉV fejlesztése    
H1 Fertőendréd és Fertőd településeket összekötő kerékpárút 

létesítése    

H2 Mikroregionális térségi együttműködés - 
közlekedésszervezés    

H3 Mikroregionális térségi együttműködés - vállalkozás-
ösztönzés    

H4 Mikroregionális térségi együttműködés - turizmusmarketing    
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A térség Agrárstruktúra és Vidékfejlesztési Programja 5 prioritást fogalmaz meg:  

- Idegenforgalom fejlesztése kapcsán kiemeli, hogy lényeges az együttműködés és 
összehangolás minden téren és fontos rész az infrastruktúra fejlesztés és felújítás ( pl. a 
kerékpárút hálózat ). Fontos a falvak vonzerejének növelése pl. a népi mesterségek 
elterjedésének segítésével, helyi múzeumok, tájházak létrehozásával és fejlesztésével. 

- A kistelepülések anyagi erőforrásainak bővítése. 
- Infrastruktúra fejlesztés a kistérség településein: a program a mezőgazdasági úthálózat 

fejlesztését tartja fontosnak. A program kiemeli: a települések életképességét csak a lakosság 
és vállalkozások megtartását szolgáló infrastrukturális fejlesztések biztosítják. 

- Humán erőforrás és a szolgáltatások fejlesztése kapcsán fő cél az egészségügyi szolgáltatások 
fejlesztése 

- A természeti értékeket óvó természetvédelmi és környezetvédelmi fejlesztések a 
környezetvédelem érdekein túl a turizmus fejlesztéséhez is hozzájárulhatnak. 

Fertőd város turisztikai akcióterve 7 prioritást fogalmaz meg. A prioritások és intézkedések rendszerét 
az alábbi ábra szemlélteti:  

H5 Kerékpáros pihenőhely kialakítása    
H6 Játszóterek építése és karbantartása     
H7 Közterületi utak és járdák akadálymentesítése    
H8 Korszerű kerékpártárolók létesítése    
HS1 Kulturális programok szervezése a KSZK-ban    
HS2 Helyi identitást és kohéziót támogató programok kialakítása    
VK1 Petőháza úthálózatának kerékpáros barát fejlesztése     
VK2 Környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztés  Fertőszéplak 

községben belterületi vízrendezés     

VK3 Fertőd-Fertőszéplak-Sarród külterületi útjainak fejlesztése    
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Prioritások és intézkedések rendszere a település turisztikai akciótervében 

 

Látható, hogy itt is a szálláshelyfejlesztés valamint a kerékpáros infrastruktúra fejlesztése kap 
hangsúlyt, de megjelenik a kultúra és a regionalizmus is. 

Az Alpokalja-Fertő táj Helyi Fejlesztési Stratégiája hármas célrendszert vázol fel, melyek szintén 
összhangban vannak az ITS-ben megfogalmazott célokkal: 

- Az „Elérhető Alpokalja-Fertő táj” az Alpokalja-Fertő táj kerékpáros és aktív turizmusát erősítő 
kezdeményezések támogatását célozza meg. 

- A „Közösségek Hálózata” a térségi életminőség javításáért és megtartásáért célrendszere 
kettős: egyrészt az élő közösségi terek minőségi javítása és a helyi közösségek 
együttműködésének támogatása (KultúrHáló), másrészt a fiatalok helyben tartásával a térség 
megtartó és innovációs képességének erősítése (Fecskeház Program). 

- Autonóm Alpokalja-Fertőtáj cél a Vidék Minősége jegyében megvalósuló Gazdaságfejlesztésre 
helyezi a hangsúlyt.  
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4.1.3.3 A stratégia illeszkedése a környezetet, környezetvédelmet érintő ágazati tervekhez 

Fertő tó Stratégiában 179 intézkedés és cél található, melyeket három nagy csoportba lehet sorolni: 

• Az ökoszisztéma védelmét szolgáló célok és intézkedések (természetvédelem, ökológiai 
állapot), mely tartalmazza a létesítmények állapotának megőrzését és javítását 
(szennyvíztisztítók), a fenntartható fejlesztések (mezőgazdaság) támogatására irányuló célokat 
és intézkedéseket is. 

• Az információ hiányra és az ismeretek javítására irányuló célok és intézkedések, úgy, mint a 
monitoring programok megvalósítása és a dokumentálás fejlesztése. 

• Az együttműködés erősítését célzó adminisztratív célok és intézkedések, a határon átnyúló 
hálózatok kiépítése és az adatok hozzáférhetőségének javítása. 

A 4.1.2.5 pontban már bemutatásra került Világörökségi kezelési terv céljai között szerepel a 
természeti értékek megőrzése, a tájba illeszthető településkarakter kialakításának elősegítése. A 
természetközeli gazdálkodás, tájgazdálkodás támogatása a fenntarthatóság jegyében, közlekedési-
szállítási-ellátási kapcsolatok racionalizálásával. A turizmusfejlesztés is a fenntarthatóság elvének 
figyelembevételével, megfelelő marketingstratégiával valósulhat meg a kezelési terv szerint. 
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K1 Az egykori laktanya területének funkcióváltó megújítása 
Fertődön   

K2 Kastély kulturális turisztikai célú műemléki rehabilitációja   
E3 Fecskeház projekt előkészítése (telekkialakítás, közmű) a 

Liget u. tervezett lakóterületén   

E5 Alternatív – megújuló – energiatermelés támogatása. 
Napelempark   

E6 Megvalósíthatósági tanulmány Tőzeggyármajor Esterházy 
uradalom rehabilitációjára   

H1 Fertőendréd és Fertőd településeket összekötő kerékpárút 
létesítése   

H2 Mikroregionális térségi együttműködés – 
közlekedésszervezés   

H4 Mikroregionális térségi együttműködés – turizmusmarketing   
H9 Vízelvezető árkok kialakítása, belvízprobléma kezelés 

Süttörön.    

H9 Szennyvízcsatornahálózat fejlesztés Tőzeggyármajorban   
VK1 Petőháza úthálózatának kerékpáros barát fejlesztése    
VK2 Környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztés  Fertőszéplak 

községben belterületi vízrendezés    
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4.2 BELSŐ ÖSSZEFÜGGÉSEK  

Az integrált településfejlesztési stratégia készítése során az előző fejezetekben bemutatott 
dokumentumokhoz is igazodni próbáltunk, a legtöbb anyag főbb megállapításait a megalapozó 
vizsgálat megfelelő fejezeteiben is bemutattuk. A stratégia célrendszerét a megalapozó vizsgálatban 
feltárt problémák, a főbb településfejlesztési tervek és a helyi egyeztetéseken körvonalazódott 
fejlesztési elképzelések alapján vázoltuk fel. Az alábbi alfejezetekben bemutatjuk a feltárt problémák 
és értékek, illetve a célrendszer kapcsolatát, a célrendszer belső kapcsolatrendszerét, hatásait, továbbá 
a főbb projektcsomagok egymásra való hatását. 

4.2.1 A célok és a helyzetértékelésben beazonosított problémák 

  A Beazonosított problémák Beazonosított adottságok 

T1 Új városközpont fejlesztése 
valós központ hiánya, Fertőparti 
településegyüttes társközpontjaként 
erősíthető mikrocentrum  

Központi fekvés 

T2 Térségi együttműködések 
javítása, fejlesztése 

Településegyüttes társközpontjaként 
kezdeményező szerep hiánya Sokoldalú kapcsolatrendszer 

T3 Helyi társadalom 
identitásának erősítése 

Öregedő társadalom, jelentős napi 
migráció 

Kisvárosi társadalomra 
jellemző identitástudat  

T4 Világörökségi értékek 
megőrzése és fejlesztése 

Elhúzódó vagy elmaradó 
beruházások Zászlóshajó: kastély 

T5 Kerékpáros turizmus 
fejlesztése 

Átmenő turizmus megtartásának 
hiánya, kerékpáros infrastruktúra 
nem teljeskörű. 

Kedvező fekvés, 
együttműködésben rejlő 
lehetőségek 

T6 Kulturális kínálat bővítése 
Egyoldalú, sablonos kínálat, 
alulhasznosított kulturális helyszínek. Kulturális adottságok megléte 

T7 Szálláshelyek minőségi és 
mennyiségi fejlesztése 

Jelentős kapacitáshiány miatt 
átmenő turizmus 

Kedvező lehetőségek a 
sokoldalú szálláshely 
fejlesztésre 

T8 Az egészségügyi 
infrastruktúra korszerűsítése 

Alacsony műszaki paraméterekkel 
rendelkező egészségügyi 
intézmények 

Öregedő társadalom miatt 
fokozott igény a 
korszerűsítésre 

T9 Felnőttképzés  Kedvező munkaerő-piaci 
helyzet. 

T10 Oktatási épületek 
korszerűsítése 

Oktatás-nevelés műszaki feltételei 
nem kedvezőek 

A kedvező gyereklétszám, 
oktatói létszám mellett a 
minőségi oktatás-nevelés 
humánerőforrásai adottak. 

T11 Megújuló energiaforrások 
kihasználása 

Szabadon lévő földterületek 
korlátozottsága 

Naperőmű. Erőforrások 
rendelkezésre állnak. 

T12 Fiatalok támogatása Fiatalok elvándorlása.  Sopronhoz képest kedvező 
ingatlanárak 

T13 Iparterületek 
megközelítésének fejlesztése 

 Kedvező elhelyezkedésű 
gazdasági területek 

T14 Barnamezős területek 
rehabilitációja 

Egykori laktanya épülettömb 
alulhasznosított 

A városszövet megújításának 
jelentős társadalmi-gazdasági 
haszna 

T15 Közterületek fejlesztése 
infrastruktúra hiányok (csapadék és 
belvízelvezetés) 

Folyamatos infrastruktúra 
fejlesztés miatt időben és 
térben is racionalizálható 
beruházások. 
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4.2.2 A célok logikai összefüggései 

  T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 

T1 Új városközpont fejlesztése                
T2 Térségi együttműködések 

javítása, fejlesztése                

T3 Helyi társadalom identitásának 
erősítése                

T4 Világörökségi értékek 
megőrzése és fejlesztése                

T5 Kerékpáros turizmus 
fejlesztése                

T6 Kulturális kínálat bővítése                
T7 Szálláshelyek minőségi és 

mennyiségi fejlesztése                

T8 Az egészségügyi infrastruktúra 
korszerűsítése                

T9 Felnőttképzés                
T10 Oktatási épületek 

korszerűsítése                

T11 Megújuló energiaforrások 
kihasználása                

T12 Fiatalok támogatása                
T13 Iparterületek 

megközelítésének fejlesztése                

T14 Barnamezős területek 
rehabilitációja                

T15 Közterületek fejlesztése                
 

Fenti táblázat mutatja az egyes célok közötti egymásra hatásokat. A táblázat nem szimmetrikus, mindig 
a sorokban szereplő cél teljesülésének, végrehajtásának hatását láthatjuk az oszlopokban feltüntetett 
célokra vonatkozólag. Látható, hogy a legtöbb esetben az átló mentén, a középtávú városi célok alá 
rendezett céloknak megfelelő, vastagabb vonallal keretezett blokkokban találhatunk sok egymásra 
hatást, vagyis a szinergikus hatások jól kifejthetik a hatásukat egy adott ágazaton belül. A táblázatban 
a hatásokat nem minősítettük erősségük szerint, és negatív hatást sem találtunk a célok 
megvalósításának fontolóra vételekor. 

4.2.3 A stratégia megvalósíthatósága, a célok megvalósítása érdekében tervezett 
tevékenységek egymásra gyakorolt hatása 

A stratégia megvalósíthatósága számtalan külső és belső tényezőtől függ. A 3. fejezetben mutattuk be 
a stratégia egyes projektjeinek, projektcsomagjainak lehetséges finanszírozási forrásait, azok 
ütemezését. A megvalósítás kockázatait az 5. fejezet, a szervezeti és működési kereteket a 6. fejezet 
mutatja be. 
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Jelen alfejezetben a stratégia megvalósíthatósága érdekében az alábbi táblázat segítségével vesszük 
fontolóra a főbb projektelemek, projektcsomagok egymásra hatását. A táblázat nem szimmetrikus. A 
sorokban szereplő projektek hatását veszi számba az oszlopokban szereplő projektek esetében. 
Negatív hatást a projektcsomagok között nem lehet felfedezni. 

 

 K1 K2 AP1 AP2 HP HSP EP VKP 
K1         
K2         
AP1         
AP2         
HP         
HSP         
EP         
VKP         

 

Jelmagyarázat:  
  erős kapcsolat 
  közepes kapcsolat 
  nincs vagy gyenge kapcsolat 
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5 A STRATÉGIA MEGVALÓSÍTHATÓSÁGÁNAK FŐBB KOCKÁZATAI 
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A stratégia megvalósítását számos tényező befolyásolhatja, a kockázatok között alapvetően két típust 
különböztethetünk meg: a város által befolyásolható belső kockázatok és a város hatókörén, eszközein 
túlmutató, külső kockázati tényezők. A stratégia megvalósulása alapvetően projekt szinten történik 
majd, jelen összefoglalás csak tájékoztató jelleggel kívánja számba venni mindazokat a hatásokat, 
amelyek általánosságban hatással lehetnek arra. Az 1.8 fejezet konkrétabb kockázataival szemben itt 
egy általánosabb érvényű kockázatelemzést mutatunk be, részletezve azok valószínűségét és hatását 
a stratégia egészének megvalósulására. Ezek után a rájuk adható válaszok felkutatása következik, majd 
ezek várható pozitív és negatív kimenetelét szükséges elemezni. A táblázatos felsorolás segíti mindezek 
áttekintését. A célok megvalósításához a fejlesztésekkel elért eredmények fenntartása különösen 
fontos, ezért az ezekhez tartozó kockázatokat külön kiemeltük. 

Belső tényezők Valósz. 
(1-10) 

Hatás 
(1-10) 

Kockázat kezelésének módja 

Társadalmi tényezők 
 

Érdekellentétek alakulnak ki a település 
fejlesztési irányait illetően 

4 4 A koncepció és a célrendszer is folyamatos 
társadalmi egyeztetés során alakul, az 
érdekellentétek ezeken az egyeztetéseken 
jönnek elő. A stratégia konszenzusos terv, 
társadalmi egyetértésen alapszik. 
 

Társadalom egyes csoportjai kiszorulnak a 
fejlődésből 

4 3 Ez az alacsonyabb státuszú lakosságnál 
lehet valós veszély. Az ITS készítése során 
a negatív társadalmi folyamatok 
bemutatásra kerülnek, e folyamatok 
kezelését a település szociális hálózatának 
kiemelten kell kezelnie. 
 

A lakosság elvándorlása és elöregedése 
tovább folytatódik 

6 8 Az elvándorlás nem annyira, az elöregedés 
azonban jelentős probléma. Az elöregedés 
folytatódása, illetve felgyorsulása, 
amennyiben ehhez nem kapcsolódik 
megfelelő „idős-gazdaság” a fiatalabb 
generációk helyben maradása ellen 
hathat. Fontosak ebben az esetben a soft 
programok, mellyel az idősek és a 
fiatalabbak közti ellentétek 
csökkenthetők. 
 

A lakosság érdektelenné válik a település 
közös jövőképének, fejlesztésének 
meghatározását és megvalósítását 
illetően 

8 6 A város számos kulturális, sport és egyéb 
programmal vonja be a lakosságot a 
település mindennapjaiba. A helyi 
identitás kialakítására és fenntartására, 
valamint a külső imázs meghatározására 
nagy hangsúlyt fektet.  
 

Gazdasági tényezők 
A város és  a helyi illetve letelepedni 
vágyó vállalkozások gazdaságfejlesztési 
céljai, eltérő irányba mutatnak 

4 8 A 2020-ig definiált jövőkép segítségével a 
város jövőképe hosszútávra is előre 
látható, így a helyi vállalkozók láthatják, 
mely területeken, milyen beavatkozásokat 
tervez a város, így ezeknek megfelelően 
alakíthatják gazdasági tevékenységüket, 
céljaikat. 
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Környezeti veszélyek 
Megújuló közterületek nem 
rendeltetésszerű használata 

8 4 Egyre erősebben megjelenő társadalmi 
probléma, amelyet a folyamatos 
karbantartással, figyelemfelhívással lehet 
megfékezni vagy szinten tartani. 
 

Közterületek megújítása elmarad a 
városban 

3 4 A közterületek megújításának hiánya 
városversenyben való lemaradást 
eredményezi, még kis és középvárosok 
esetében is. A közterületek nem csak az 
idegenforgalom célterületei, de a helyi 
társadalom számára is a szabadidő 
eltöltésének területei. A közterületek 
állapota a település társadalmának 
települési identitását is meghatározza. 
Fertőd város vezetése ennek tudatában 
folyamatosan napirenden tartja a 
közterületi fejlesztéseket.  
 

Közlekedési konfliktusok fennmaradnak, 
növekednek 

2 6 A közterületek minden szempontból 
átgondolt rehabilitációjával, illetve az 
ökologikus településfejlesztési szemlélet 
segítségével kívánja a város visszaszorítani 
a gépjárműforgalmat, így kerülendő el, 
hogy ebből konfliktusok alakuljanak ki. Az 
elkerülőút megépülésével e konfliktusok 
jelentősen mérséklődnek. 
 

Külső tényezők 
Szabályozási környezet 

Pályázati források nem állnak 
rendelkezésre 

5 8 Folyamatos egyeztetés a Közreműködő 
Szervezettel, az Operatív Program 
lebonyolításáért felelős minisztériummal, 
így az Önkormányzat fel tud készülni a 
pályázati rendszer változásaira. Rugalmas, 
a változásokra gyorsan reagáló 
projektmenedzsment szervezet felállítása. 
 

Az egyes közszolgáltatások állami 
támogatása csökken, a normatíva 
rendszerből származó bevételei 
csökkennek a városnak 

5 4 A város intézményhálózatát igényeinek 
megfelelően alakítja ki, azt nem méretezi 
túl, illetve alul. Az ingatlanok fenntartását 
csökkenti energetikai célú felújításokkal. 
Mindezekkel a kiadások féken tarthatók, 
tervezhetők maradnak. 
 

Gazdasági változások 
A város gazdaságilag nem képes 
felzárkózni, stagnál 

5 4 Jelen stratégiában a város meghatározta 
az elérendő középtávú céljait. Ezeket 
reálisan mérte fel, összhangban a 
magasabb területi szintű tervekkel és 
törekvésekkel. 
 

   A fejlesztések ütemezetten kerülnek 
megvalósításra. Az önkormányzat csak 
abban az esetben vállalja a projektek 
megvalósítását, amennyiben azok 
pénzügyi kereteit biztosítani tudja. 
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Társadalmi változások 
Általánosan elöregedő társadalom – 
növekvő városi terhek 

9 6 A város lakossága, az országos 
tendenciákhoz hasonlóan öregszik. Ezt 
megelőzni próbálja a város azzal, hogy 
attraktív településképpel, prosperáló 
gazdasággal, széleskörű kulturális élettel 
fiatalabb korosztályt vonz a településre. A 
problémát pedig az „idős-gazdaság”, 
valamint a szociális ellátórendszer 
fejlesztésével igyekszik kezelni. 
 

Térségi, társadalmi együttműködés nem 
valósul meg 

4 6 A térségi együttműködési programok 
célja, hogy minden érdekelt fél a lehető 
legnagyobb hasznot élvezze az 
együttműködésből.  
 

Az elért eredmények fenntartáshoz 
kapcsolódó veszélyek 

Valósz. 
(1-10) 

Hatás 
(1-10) 

Kockázat kezelésének módja 

Társadalmi tényezők 
Az oktatási és társadalmi integrációs 
programokban résztvevők elhagyják a 
várost, illetve hosszú távú integrációjuk a 
település életébe sikertelen lesz 

3 3 Folyamatos nyomon követéssel, 
személyes tanácsadással mind sikeresebb 
lehet a társadalmi integráció. Amennyiben 
beavatkozás szükséges, egyes elmaradó 
személyek, csoportok esetében, azt 
idejében meg lehet tenni. 
 

Gazdasági tényezők 
Az önkormányzat likviditása veszélybe 
kerül a fejlesztések miatt 

5 9 A fejlesztések ütemezetten kerülnek 
megvalósításra.  Az önkormányzat csak 
abban az esetben vállalja a projektek 
megvalósítását, amennyiben azok 
pénzügyi kereteit biztosítani tudja. 
 

A projekt fenntartási költségei magasak 5 5 Környezetbarát műszaki és technológiai 
megoldások alkalmazása a tervezés során. 
A projekt előkészítése során részletes 
költséghaszon elemzés készítése a 
várható bevételekről és kiadásokról. 
 

Környezeti fenntarthatósággal kapcsolatos tényezők 
A fejlesztések során a természeti 
környezet sérül, melynek mértéke a 
tolerálható szintnél magasabb és a 
természet ezt nem képes helyreállítani 

1 7 A turisztikai fejlesztések során a természet 
„kapacitásait” figyelembe veszi a város. A 
beruházások során az engedélyek kiadása, 
és az ellenőrzések során a környezeti 
szempontok kiemelt szempontot 
képviselnek. 

 

  

 



 
 

69  

 

6 A MEGVALÓSÍTÁS ESZKÖZEI ÉS NYOMON KÖVETÉSE 
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6.1 A CÉLOK ELÉRÉSÉT SZOLGÁLÓ FEJLESZTÉSI ÉS NEM BERUHÁZÁSI JELLEGŰ 

ÖNKORMÁNYZATI TEVÉKENYSÉGEK 

A fejezet azon önkormányzat által végzett tevékenységeket foglalja össze, amelyek segítik, támogatják 
az integrált településfejlesztési stratégiában, valamint más, stratégiai jellegű dokumentumokban 
megjelölt fejlesztési célok elérését. A város biztosíthatja ezt a megfelelő keretek előteremtésével, 
valami szabályozó, rendeletalkotó tevékenységével. Ideális esetben ez a két típusú tevékenység együtt 
jelenik meg és az elérni kívánt célok irányába egyszerre hatnak. 

6.1.1 Szabályozási környezet 

Az integrált településfejlesztési stratégia megvalósulása szempontjából az egyik alapvető keretfeltétel 
az önkormányzat szabályozási gyakorlata. A szabályozás és a pénzügyi erőforrások felhasználása 
közötti kapcsolat feltételezi a megfelelő és támogató szabályzási gyakorlatot, amelyek segíthetik 
pénzeszközökre alapozott fejlesztéseket. Ezért a stratégia megvalósításához az önkormányzat 
konzisztens és átlátható jogalkotási és jogalkalmazási tevékenységére van szükség. Nemcsak a helyi 
gazdaságpolitika világos megfogalmazására van szükség – e cél alá van rendelve az integrált 
településfejlesztési stratégia is –, hanem támogató adminisztratív, engedélyezési környezetre van 
szükség a polgármesteri hivatal részéről is, mert mindez csökkenti a befektetések bizonytalanságait, 
kockázatait. Különösen fontos az iparterületek, gazdasági területek esetében az építési előírások 
világos megfogalmazása, igazítva azokat a befektetői igényekhez, ugyanakkor a városi szétterülés 
jelenségét is figyelembe kell venni a területhasználatok megtervezésekor.  

6.1.2 Településfejlesztési és településrendezési szerződések 

A települési önkormányzat bizonyos fejlesztések esetén településrendezési szerződést köthet az 
érintett telek tulajdonosával, illetve a telken beruházni szándékozó befektetővel. E szerződés alapját 
az ingatlanfejlesztő által készített tanulmányterv képezi. A szerződés tárgya lehet azon költségeknek a 
befektetőre való átterhelése, amelyek előfeltételét vagy következményét képezik a fejlesztés 
megvalósulásának és normál esetben az önkormányzatot terhelnék: így például a terület előkészítése, 
a telekviszonyok rendezése, átalakítása, a talaj megtisztítása, illetve a fejlesztéshez kapcsolódó 
infrastruktúra fejlesztési költségek. A településrendezési eljárás lefolytatása az önkormányzat feladata 
a szerződésben rögzített határidőig. 

A „tervalku” tehát lehetővé teszi, hogy egyes települési nagy beruházások esetén a beruházó és a 
települési önkormányzat között olyan szerződés kötessen, amely mindkét fél számára előnyös és 
rögzített fejlesztési feladatokkal bír. Emellett az önkormányzat elővásárlási jogának gyakorlásával 
területek kivásárlásakor élhet, továbbá a településfejlesztési és rendezési szerződésekkel kapcsolatos 
tevékenység városmarketing eszközök alkalmazásával, helyi adó és illetékpolitikával egészülhet ki, 
amelyek segíthetik a befektetők megnyerését. 

6.1.3 Ingatlan és kapacitásgazdálkodás 

A városnak gazdálkodnia kell felesleges kapacitásaival, azokat tudatosan a fejlesztésekbe kell 
becsatornáznia. Így például a kihasználatlan, üresen álló épületeket, barnaövezeteket meg kell 
próbálni a fejlesztések révén bevonni a települési gazdaságba, turizmusába, a közszolgáltatások 
rendszerébe stb. Fertőd egyik ingatlangazdálkodási célja a a fiatalok lakáshoz jutásának, 
életkezdésének a támogatása. Másfelől a gazdaság fejlesztésének kívánja szentelni barnamezős 
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területeit. Tudatos ingatlangazdálkodásra van szükség a volt szovjet laktanya és a tőzeggyármajori 
épületegyüttes tömbjének rehabilitációja, rekonstrukciója esetén. Minden fejlesztés előtt mérlegelni 
szükséges: van-e olyan ingatlan, amelyet kismértékű átalakítással – új építésnél olcsóbban – adott 
fejlesztési cél szolgálatába lehet-e állítani, legyen az iparfejlesztés, turizmusfejlesztés vagy fecskeház 
program. Ezzel a fenntarthatóság városfejlesztési elvének teljesítése, és a pazarló területhasználat 
elkerülése válik lehetővé. 

6.1.4 Sajátos városfejlesztési eszközök 

A stratégia végrehajtásához fentieken kívül a település számára egy sor ún. soft elem áll rendelkezésre, 
amelyek nem beruházás jellegűek, költségigényük kicsi, vagy elenyésző. Fertőd számára a zöld, 
ökológikus városfejlesztés céljai, és szempontjai is fontosak, különös hangsúlyt kíván fektetni ezekre a 
megközelítésekre, városfejlesztési eszközökre a közeljövőben. Fontos továbbá, hogy az akciók 
lehetőség szerint közösségvezérelt helyi fejlesztések (CLLD – community-led local development) 
keretében valósuljanak meg. 

- térség- és városmarketing gyakorlása a befektetők, a helyi vállalkozások, a turisták és a helyi 
lakosok célcsoportjai számára 

- önkormányzati kommunikáció 

- kerékpárosbarát, klímabarát település, slow city stb. brandhez, mozgalomhoz való csatlakozás 

- sajátos városfejlesztési tervek: kerékpárosbarát közlekedési koncepció, fenntartható energia-
akcióprogram, smart city koncepció, városfejlesztés gyermekszemmel, idősszemmel 
koncepciók 

- helyi gazdaságfejlesztés eszközei (foglalkoztatási támogatás, KKV-k támogatása, stb.) 

- vállalkozásfejlesztési és befektetés-támogató program, befektetés-ösztönzés 

- helyi igényekhez igazodó (felnőtt)képzési rendszerek kialakítása a helyi gazdasági szereplők 
bevonásával 

- társadalmi befogadást, társadalmasítást, környezeti fenntarthatóságot, stb. előmozdító 
szemléletformáló akciók (akár helyi cégek bevonásával) 

- közösségvezérelt helyi fejlesztések (CLLD), a lakosság és a civilek bevonásával zajló fejlesztések 

6.1.4.1 Helyi klímastratégia 

Magyarország kitettsége és sérülékenysége az éghajlatváltozás várható hatásainak szempontjából 
globális és európai mércével mérve is jelentős. Vizsgálatok támasztják alá, hogy az országon belüli, a 
klímaváltozás hatásaival szembeni térségi sérülékenység is igen nagy eltéréseket mutat. A 
klímaváltozás kiváltó okainak megfékezése, csökkentése globális összefogást kíván, ugyanakkor a 
várható negatív hatásokra való hatékony felkészülés – lokális tervezést és helyi megoldásokat kíván. 
Ezért fontos az éghajlatváltozás hatásaira való felkészülést és az alkalmazkodást elősegítő a települési 
szintű klímastratégiák és programok kidolgozása. 
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6.1.4.2 Fenntartható városi mobilitási terv (SUMP) 

A fenntartható városi mobilitási terv olyan új koncepció, amely alapvetően az EU által meghatározott 
klímavédelmi és energiahatékonysági célokat segíti. Az újdonságot a korábbi közlekedéstervezési 
gyakorlathoz képest az jelenti, hogy:  

• nagyobb hangsúlyt helyez a lakosság és a különböző érdekcsoportok bevonására,  

• a különböző szakpolitikai területek összehangolására (pl. közlekedés, területfejlesztés, 
gazdaságfejlesztés, környezetvédelem, szociális ügyek, egészségvédelem, közbiztonság, 
energetika, stb.), valamint 

• a térségi/agglomerációs kooperációra. 

A városi mobilitási terv legfontosabb hozzáadott értéke a költségmegtakarítás az önkormányzat és a 
városi szereplők számára, a személyre szabott közlekedési megoldások a várost használó csoportok 
számára, valamint a jobb, élhetőbb városi környezet. A fenntartható városi mobilitástervezés során 
mód van akár egyének (iskolások, mozgáskorlátozottak, idősek, stb.), akár vállalkozások számára a 
multimodális, ajtótól ajtóig való közlekedési megoldások kidolgozására. A mobilitástervezés a közúti 
infrastruktúra fejlesztése helyett olyan kiegyensúlyozott intézkedéscsomagban gondolkodik, 
amelyben jelentős szerepet kapnak a mérsékelt költségvonzatú közlekedésszervezési intézkedések. Az 
integrált tervezési megközelítés segíti a környezetbarát ágak, megoldások felé való átrendeződést, ami 
azért is fontos, mert a városnak sokszor egymásnak versengő jogi kötelezettségnek kell megfelelniük 
(pl. levegőminőség javításával, zajterhelés csökkentésével, stb. kapcsolatos országos és EU-s 
elvárások.) A Fenntartható Városi Mobilitási Terv funkcionális városban gondolkodik, a tervezés az 
együttműködésre alapoz.  

6.1.4.3 Fenntartható Energia Akcióprogram (SEAP)  

Magyarországon az üvegházhatású gázok kibocsátása az elmúlt 25 évben mintegy 40 százalékkal 
csökkent, elsősorban a nehézipar leépülése és az agrártermelés visszaesése miatt. A globális éghajlat-
változási folyamat azonban tovább gyorsult és ezek a hatások a medence-jelleg miatt Magyarországot 
erőteljesebben érintik, mint Európa más földrajzi térségeit. A szakértői vizsgálatok szerint az ipar és a 
mezőgazdaság területén már csak kis dekarbonizációs lehetőség mutatkozik Magyarországon, 
ugyanakkor az energiatermelésben és -elosztásban, valamint az épületenergetika, továbbá a 
közlekedés területén van még mód az üvegházhatású gázok kibocsátásának érdemi csökkentésére. 

Az önkormányzatok döntő szerepet játszanak a klímaváltozás hatásainak enyhítésében, főleg ha 
figyelembe vesszük, hogy az energiafogyasztás és a CO2-kibocsátás 80%-a városi tevékenységhez 
kapcsolódik. Az Európai Unió klíma- és energiacsomagjának 2008-ban történt elfogadását követően az 
Európai Bizottság által létrehozott Polgármesterek Szövetsége támogatja a helyi önkormányzatok 
fenntartható energiapolitika megvalósítása során tett erőfeszítéseit és a helyi és regionális szereplőket 
az uniós célkitűzések teljesítése érdekében mozgósítja. 

A Fenntartható Energia Akcióprogram (SEAP) kulcsfontosságú konkrét intézkedéseket és projekteket 
tartalmaz. Az energia-megtakarításon kívül a SEAP egyéb eredményeket eléréséhez is hozzájárul, mint 
például: 

• helyváltoztatást nem igénylő szakmunkák és stabil munkahelyek létrehozása;  
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• egészségesebb környezet és életminőség;  

• jobb gazdasági versenyképesség és az energiától való nagyobb függetlenség.  

A SEAP lehetőséget biztosít az anyag- és energiatakarékos technológiák alkalmazásával az ipar, az 
állattenyésztési ágazatok és az ahhoz kapcsolódó élelmiszeripar fejlesztésére is. A SEAP-okban a helyi 
önkormányzatok önkéntesen kötelezettséget vállalnak az energiahatékonyság javítására és a megújuló 
energiaforrások fokozott hasznosítására azért, hogy Magyarország összességében elérje az Európai 
Unió által 2020-ra kitűzött 20%-os CO2-kibocsátás csökkentését. 

A SEAP alapján a TOP támogatást biztosít az önkormányzati tulajdonú épületállomány 
energiahatékonyság központú rehabilitációjára és a megújuló energiaforrások alkalmazására. Az 
energiamenedzsmentet pedig önkormányzati kedvezményezett esetén a TOP támogatja. 

6.1.4.4 A város közterületeinek közösségi használata és a helyi identitástudat növelése – a boldog város 

A jól működő városok felé elvárás, hogy az aktív és kulturált pihenéshez, szórakozáshoz, 
kikapcsolódáshoz, művelődéshez szoroson kötődő szolgáltatásokat is nyújtson, amelyek nemcsak a 
lakosság igényeit elégítik ki, hanem kiemelkedő szerepet játszhatnak az új (gazdasági, szolgáltatási, 
innovációs) fejlesztések megtelepedésében is.  

E feladat magában foglalja a városi parkok és zöldterületek karbantartását, a vendéglátás, művelődési 
intézmények eltérő lakossági-, és turista-igényekhez igazodó összehangolt és ötletes fejlesztését, 
támogatását is. Kiemelten érdemes támogatni a szabadidő értékes eltöltésével, a sporttal, az 
egészségtudatra neveléssel összefüggő piaci és civil kezdeményezéseket. 

Ehhez kapcsolódik a helyi identitás és a lokálpatriotizmus erősítése is. A kultúra és tudás ma már a 
modern gazdaság és társadalomfejlesztés alapvető támogatója. A közösséghez és a lakóhelyhez 
kötődés, az identitástudat, lokálpatriotizmus, valamint a társadalmi szolidaritás megteremtése 
érdekében a társadalmi kapcsolatok tudatos építésének célrendszere szükséges, mivel e nélkül nem 
lehet növelni az itt élők életminőségét és együttműködési készségüket sem. Ennek érdekében az 
identitást erősítő események mellett további lehetőség a sajátos meghatározottságú városrészek 
(telepek), civil – városszépítő (építő, ápoló) szervezeteinek támogatása, illetve újabbak létrehozásának 
támogatása. A tudásalapú és akár a modern korral lépést tartó „digitális városprogram” elindításával 
feladatot is erősítheti a városról szóló információk, tudásanyagok internetes oldalakon való 
megjelenítése. 

6.1.4.5 Okos város 

Mára a smart city jegyében megjelent városfejlesztési elképzelések, illetve modellek az öko-
urbanizáció koncepcióival szemben egyre inkább előtérbe kerülnek. Lényegük az IT, illetve smart 
innovációk kihasználása a városi élet valamennyi területén, a társadalom, az üzleti élet erősítése és az 
infrastrukturális rendszerek fejlesztése érdekében. A Lechner Nonprofit Kft. számos tervezési 
javaslatot dolgozott ki ezen a téren, amelyek a várostervezésben, az ITS továbbfejlesztésében 
használhatók.  
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6.2 AZ INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA MEGVALÓSÍTÁSÁNAK SZERVEZETI 

KERETEINEK MAGHATÁROZÁSA 

 

        STRATÉGIAI SZINT           

          Fertőd Város 
Önkormányzata           

          Polgármester           
     Jegyző      
          Képviselőtestület           

       Pénzügyi-, Gazdasági- 
és Ügyrendi Bizottság        

   Idegenforgalmi és 
Kulturális Bizottság    KÜLSŐ SZAKÉRTŐK  

  PARTNERSÉG               Generál tervező   
          Polgármesteri Hivatal       Szakági tervező(k)   

  
Helyi lakosság 

      
Beruházás, pályázati 
ügyek szakterület       

  
  

Civil szervezetek Kommunikációs szakértő 

  Egyesületek       Főépítész       Műszaki ellenőr   
  Oktatási, szociális 

intézmények 
      

  
Igazgatás, szociális 
ügyyek szakterület 

  
  

    Közbeszerzési szakértő   
          Könyvvizsgáló   
  (Helyi) vállalkozások               
  Hatóságok     

Operatív szint 
     Szállítók   

        
                   

 

Az ITS megvalósítása során a döntéshozói szintet a Fertőd Város Képviselőtestülete jelenti. A döntés-
előkészítési feladatokat a Polgármesteri Hivatal adott szervezeti egységei végzik. 

A stratégiai menedzsmentet a polgármester, a jegyző, a képviselőtestület és a Pénzügyi-, Gazdasági- 
és Ügyrendi Bizottság alkotja. Fontosabb feladatuk: 

• Az ITS megvalósításának nyomon követése, elvárt eredmények, hatások értékelése. 

• Az operatív menedzsment szint tevékenységének stratégiai szintű felügyelete, céljainak 
meghatározása, eredményeinek értékelése, szükség esetén korrekció kezdeményezése. 

Az ITS megvalósításával kapcsolatos döntés előkészítő feladatokat alapvetően a Polgármesteri Hivatal 
Pénzügyi-, Gazdasági- és Ügyrendi Bizottsága végzi, adott szervezeti egységei bevonásával (Beruházási, 
városüzemeltetési szakterület, Főépítész). 

• A városi társadalom és gazdaság igényeinek és lehetőségeinek feltárása, azok változásainak 
beépítése az ITS-be. 
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• A városfejlesztés külső és belső környezetében bekövetkezett változások figyelemmel 
kisérése, a célokra gyakorolt hatások elemzése. 

• ITS partnerségi egyeztetések szakmai irányítása, felügyelete 

• Szakmai stratégiai szinten a településközi koordináció biztosítása. 

Az ITS-ben körvonalazott fejlesztések megvalósításának operatív menedzsmentjét a polgármesteri 
hivatal szervezetén belül látják el, elsősorban a beruházási szakterületen belül: 

• ITS partnerségi egyeztetések anyagainak előkészítése, előterjesztése döntés-előkészítésre. 

• A döntéshozók részére éves jelentés készítése az ITS megvalósításáról, a változó külső, belső 
tényezőkről, korrekciókról, társadalmi igények változásáról. 

• ITS megvalósítási folyamatáról a lakosság tájékoztatására alkalmas információk összeállítása, 
évente legalább egyszer, jelentősebb változások esetén többször is. 

 

6.3 PARTNERSÉG BIZTOSÍTÁSA AZ ITS TERVEZÉSE ÉS MEGVALÓSÍTÁSA SORÁN 

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) 
Korm. rendeletnek megfelelőn a partnerségi egyeztetés, együttműködés nem csak része, hanem 
kerete a tervező munkának. Az előkészítés és a teljes tervezési munka, majd a követés során biztosított 
a tervezés, majd a megvalósítás folyamatának, tartalmának nyilvánossága, a helyi társadalom és 
gazdaság szereplőinek partnerként történő bevonása. A partnerség, mint horizontális alapelv 
érvényesítése elengedhetetlen 

• a települések jövőbeni társadalmi, gazdasági, kulturális fejlesztéseit, térszerkezetük alakulását, 
a tervezett fejlesztési programok irányait, a projektszintű forrásbevonást, a pályázatok tárgyát, 
volumenét és szinergiáját meghatározó, megalapozó stratégia, a tervezési dokumentumok 
tervezési folyamatában,  

• a megvalósítása folyamán,  

• a felülvizsgálat és értékelés, a szükséges korrekciók meghatározása során. 

A partnerségi egyeztetési módszerek, eszközök és célcsoportok kiválasztása során meghatározó 
szempont volt, hogy a társadalom- és gazdaságfejlesztés hatékony és fenntartható módon való 
formálása csak a helyi közösség bevonásával, széles körű elköteleződésével, helyi értékek és 
problémák feltárására alapozottan képzelhető el. A tervkészítés folyamatába a társadalmi 
folyamatokban meghatározó, vagy a stratégia megvalósításában kulcsszerepet betöltő szervezetek és 
azok képviselői mind bevonásra kerülnek. Ezáltal a szervezetek tevékenységének jövőbeni 
eredményeit és elképzeléseit már a tervezés során meg lehet határozni és a stratégiai célok vagy a 
kulcsprojektek közé beépíteni.  

 FERTŐD INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA | 2017–2023 



 
 

76  

Készítette: Progeneral Team Kft. | 9400 Sopron, Deák tér 17. 
 

A tervezés során az alábbi egyeztetések zajlottak a partnerségi folyamatba bevont szereplők 
részvételével: 

• 2018. január 16. kapcsolatfelvétel, tájékozódás a településről 

• 2018. március 14. megbeszélés 

• 2018. június 13. megbeszélés 

• 2018. július 19. megbeszélés 

• 2018. augusztus 28. lakossági fórum és egyeztetés 

 

6.4 TELEPÜLÉSKÖZI KOORDINÁCIÓ MECHANIZMUSAI, EGYÜTTMŰKÖDÉSI JAVASLATOK 

Az önkormányzat a város térségi szerepköréhez igazodva folyamatosan elvégzi az ITS végrehajtása 
során a térségi egyeztetéseket, amelyek biztosítják, hogy a város stratégiai fejlesztési irányai és az 
ehhez illeszkedő fő beavatkozások összhangban legyenek a környezet főbb szereplőinek stratégiáival 
és projektjeivel.  

A település mikrotérségi szerepéből adódóan kiemelt fontosságúnak tartja a nagyobb térségi hatással 
bíró projektek esetében az érintett településekkel való kooperációt. Ez az előkészítéstől a 
megvalósításon keresztül a fenntartásig a teljes folyamatot felölelik. Ennek jelentőségét emeli, hogy a 
város fejlesztései nemcsak a várost, hanem a Fertő-part településeit is érintik, mivel a térség lakói a 
szolgáltatások jelentős részét a városban veszik igénybe, sokan itt dolgoznak, kötődnek a városhoz. 
Természetesen mindez fordítva is működik, amennyiben egy környékbeli település projektje a 
járásközpontot, vagy a járás több települését is érinti, a város is részt kíván venni az előkészítés, 
megvalósítás és fenntartás folyamatában is. 

A város céljait a fentiek alapján is szükséges összehangolni nemcsak középtávon, hanem hosszú távon 
is a járás településeinek céljaival. A város vezetése különböző információs csatornákon keresztül 
tudatosítja a térség településeivel, illetve együttműködik velük a célok alakításában. Elsősorban a 
térség településeit is érintő intézményhálózat fejlesztés, és munkahelyteremtés kap prioritást 
kiegészítve a kapcsolódó közszolgáltatásokkal, melyeket a város és térsége igénybe vesz.  

Ennek érdekében jelenleg az alábbi együttműködésekben vesz részt a város: 

• Fertő-táj Világörökségi Egyesület 

A város a jövőben is fenn kívánja tartani együttműködéseit, illetve azokat a céljainak megvalósítása 
érdekében bővíteni tervezi. 

6.5 MONITORING RENDSZER KIALAKÍTÁSA  

6.5.1 A monitoring rendszer működtetési mechanizmusának meghatározása 

6.5.1.1 Módszertan 

A monitoring az a programalkotást követő nyomon követési folyamat, amely a program 
végrehajtásának eredményességét kíséri figyelemmel és visszacsatol a végrehajtás folyamatába, illetve 
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indokolt esetben a program felülvizsgálatát eredményezheti. A monitoring célja, hogy elősegítse a 
stratégia hatékony megvalósítását, és biztosítja, hogy változó külső és belső körülmények mellett is 
megfelelő erőforrások álljanak rendelkezésre a megvalósításhoz. A monitoring elválaszthatatlan a 
kontrolling fogalmától, amely a monitoring eredményeit felhasználva, szükség szerint és tervezett 
módon a stratégia megvalósítási folyamataiba, vagy magába a stratégiába avatkozik be. 

Fontos, tehát kijelölni a program monitoring  

• felelősét  
• végrehajtóját 
• gyakoriságát  
• formai elvárásait  
• a visszacsatolás módját 

A monitoring jelentések rendkívül fontos adalékok a program ütemezett (7 éves) felülvizsgálatának 
megalapozásához, illetve indokolt esetben rendkívüli módosításokat is eredményezhet egy-egy éves 
jelentés tartalma a programban. A monitoring folyamatát az alábbi ábra összegzi: 

 

 

A 2007–2013 közötti programozási időszak egyik fontos tapasztalata volt, hogy a célok 
megvalósulásának méréséhez szükséges adatok nem vagy csak korlátozottan voltak elérhetők, így a 
stratégia menedzselésének egy fontos eszköze nem állt a települések rendelkezésére. 

Mivel a 2014–2020 közötti időszakban az eredményközpontúság elve miatt az indikátorok és azok 
célértékeinek szerepe megnő, ezért az ITS indikátorai úgy kerültek kialakításra, hogy azok egyértelmű 
és hozzáférhető adatokra támaszkodjanak, azaz az indikátorok változását az adatok egyértelmű 
változásához lehessen kötni.  
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6.5.1.2 A monitoring tevékenység szervezeti háttere és folyamata 

Az eredményes monitoring tevékenység feltétele, hogy a nyomon követés rendszerének kialakítása az 
előkészítés és a megvalósítás integráns részét képezze, meghatározva a folyamatokat, határidőket és 
felelősöket. A monitoring folyamata az alábbi lépésekből áll:  

1. Konkrét beavatkozásokat és részben projekteket, illetve a kapcsolódó finanszírozási forrásokat 
meghatározó ITS kidolgozása.  

2. A monitoring és értékelési tevékenység alapját jelentő indikátorkészlet összeállítása – jelen fejezet 
összefoglalja az átfogó, tematikus és területi célokhoz kapcsolódó javasolt monitoringmutatókat, míg 
a projektszintű indikátorok az egyes projektek konkrét kidolgozásakor határozhatók meg.  

3. A monitoring és értékelési tevékenység megalapozásához és eredményes végrehajtásához 
szükséges információk összegyűjtése  

4. Az indikátorok teljesülésének nyomon követése a megvalósítás során.  

A monitoring tevékenység alapvetően belső feladat, azaz az ITS végrehajtásáért felelős szervezet – 
Fertőd Város Polgármesteri Hivatal, jegyző – felelősségi körébe tartozik. A monitoringhoz kapcsolódó 
legfontosabb feladatok:  

• a monitoringrendszer kereteinek kialakítása előre elkészített és folyamatosan frissítendő 
adatbázis megalkotásával;  

• az indikátorok aktuális értékének – a terv szerinti gyakorisággal történő – összegyűjtése, 
rögzítése a monitoring rendszerben;  

• rendszeres kapcsolattartás a projektek megvalósításért felelős személyekkel az indikátorok 
elérését nagymértékben befolyásoló kulcs-, hálózatos és akcióterületi projektek nyomon 
követése érdekében;  

• éves monitoring jelentés készítése, amely tartalmazza a szükségesnek tartott beavatkozásokat 
a program végrehajtásába (a jelentést a menedzsmentért felelős döntéshozó testületnek kell 
jóváhagynia).  

A monitoring tevékenység szervezeti hátterét a Monitoring Bizottság jelenti. A Monitoring Bizottság a 
képviselő-testület felé a monitoring folyamatokkal kapcsolatban javaslatokat fogalmaz meg, és a 
képviselő-testület meghozza a folyamatokkal, illetve a konkrét beavatkozásokkal kapcsolatos 
döntéseket. A Monitoring Bizottság rendszeresen felülvizsgálja a stratégia megvalósításának 
folyamatát és javaslatokkal él a képviselő-testület felé, a képviselő-testület megtárgyalja és elfogadja 
az éves rendszerességgel készülő monitoring jelentést, valamint javaslatokat fogalmaz meg annak 
kapcsán. 

A Monitoring Bizottság tagjai: 
Polgármester 
Jegyző 
Főépítész 
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A monitoring folyamatával kapcsolatos dokumentumok: 

Éves monitoring jelentés: az éves jelentés elkészítéséért a Monitoring Bizottság felel. Az éves jelentést 
a Monitoring Bizottság javaslatai alapján az érintett testületi bizottság, valamint a képviselő-testület 
minden évben megtárgyalja, elfogadja, illetve meghozza a szükséges intézkedésekkel kapcsolatos 
döntéseket.  

Az éves jelentés tartalma: 

o A stratégia előkészítő feladatainak előrehaladása, 
o A stratégia megvalósításának előrehaladása, 
o A különböző folyamatokkal kapcsolatos problémák, esetleges szűk keresztmetszetek 

azonosítása, 
o Javaslatok megfogalmazása, 
o A megvalósítással kapcsolatos tevékenységek értékelése, 
o A megvalósítás folyamatainak javítása érdekében foganatosított intézkedések leírása 

és értékelése, 
o A stratégiában azonosított számszerűsített indikátorok, 
o A megvalósításra fordított pénzügyi források, 
o A következő periódusra tervezett tevékenységek és a szükséges szervezeti erőforrások 

és pénzügyi források meghatározása. 

A monitoring tevékenység során keletkező adatokat a település rendszeresen megjelenteti saját 
honlapjának azon részén, amelyet a településfejlesztéssel kapcsolatos információk számára tart fenn. 
Emellett, a monitoring adatokat célzottan megküldi az ITS kialakításában aktívan közreműködő 
partnerek részére és számukra negyedéves rendszerességgel konzultációs lehetőséget biztosít az ITS 
előrehaladása tárgyában. A képviselőtestület évi egy alkalommal nyilvános közmeghallgatást tart az 
ITS megvalósításának előrehaladásáról. 

6.5.2 Indikátorok meghatározása 

6.5.2.1 Az indikátorokkal szemben támasztott követelmények 

A monitoringrendszer hatékony működésének egyik alapja a szakmailag megalapozott 
indikátorkészlet meghatározása. Az alkalmazott mutatókkal szembeni alapvető kritériumok az 
alábbiak: 

• Specifikus – az indikátor arra a célkitűzésre vonatkozik, aminek az eredményét, hatását méri; 

• Mérhető – az indikátor számszerűen (mértékegységgel) kifejezhető; 

• Elérhető – az indikátor bázis- és célértékét viszonylag gyorsan, könnyen és költséghatékony 
módon meg kell tudni határozni; 

• Reális – a valós helyzetből és tervezett beavatkozások várható eredményeiből kiindulva kell 
egy ténylegesen elérhető célértéket kitűzni; 

• Aktuális – az indikátornak az adott eredmény vagy output aktuális állapotára kell 
vonatkoznia, és alkalmasnak kell lennie időbeli nyomonkövetésre.  
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A stratégia eredményességének méréséhez elengedhetetlen, hogy a felállított célokhoz indikátorokat 
– a célok elérését jelző mutatókat –rendeljünk hozzá. Az eredményorientáltság erősítése a 2014–2020 
közötti időszak EU kohéziós politikájának egyik kiemelt célja, így az eredmények mérése az előző 
időszakénál hangsúlyosabban jelenik meg a politika végrehajtásának minden területén. Az alkalmazott 
indikátorok fajtái: 

• Hatásindikátorok: Ezen indikátorok teljes mértékben egyediek, az adott település 
sajátosságaihoz illeszkednek. Egy középtávú célhoz – annak összetettsége függvényében – 1-2 
db indikátor kapcsolódik. Ezen indikátorok tekintetében a mérhetőség követelménye nem 
minden esetben teljesíthető. Tekintettel azonban arra, hogy a tematikus célokhoz kapcsolódó 
indikátorokat mérhető módon kell kialakítani, ezért a hatásindikátorok természetükből 
adódóan leginkább összetett mutatók és értékeik lehetnek leíró jellegűek is. 

• Eredményindikátor: Ezeket az indikátorokat a tematikus célok eredményeinek 
meghatározásához használtuk és az operatív programok eredményindikátorait vettük alapul. 
Az egyes operatív programok Egyedi Célkitűzéseket fogalmaznak meg és ezen célkitűzésekhez 
kapcsolódnak az OP eredményindikátorai. 

• Kimeneti/output indikátor: Az indikátorokat az integrált projektek méréséhez használtuk. Az 
egyes operatív programokban, illetve a megyei integrált területi programokban 
prioritástengelyenként kerültek meghatározásra az output jellegű mutatók. A tervezés során 
ezeket a mutatókat – amennyiben ezek illeszkedtek a megvalósításra tervezet beavatkozások 
(projektek) jellegéhez – a lehető legszélesebb körben beépítettük a monitoring mutatók közé.  
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6.5.2.2 A stratégia indikátorai 

Cél Javasolt indikátor Indikátor 
típusa Mértékegység Bázisérték 

2015 
Célérték 

2023 Adatforrás Mérés 
gyakorisága 

Átfogó célok 

1. Társadalmi kohézió 
erősítése, térségi szerep 
újrafogalmazása 

Népességváltozás a bázisév 
%-ában hatás % 100 100 KSH Időszak 

végén 
Napi ingázás egyenlege a 
bázisév %-ában hatás % 100 100 KSH Időszak 

végén 

2. A turisztikai kínálat 
szélesítése, az átutazó 
turizmus megfogása 

Vendégéjszakák számának 
változása hatás % 100 105 KSH időszak 

végén 

3. Humánerőforrás-
fejlesztés 

szakképzett munkaerőpiaci 
foglalkozási csoportban 
dolgozók aránya 

hatás db 100 102 KSH Időszak 
végén 

4. Települési 
infrastruktúra-fejlesztés és 
városrehabilitáció 

Népességváltozás a bázisév 
%-ában hatás % 100 100 KSH Időszak 

végén 

 

Cél Javasolt indikátor Indikátor 
típusa Mértékegység Bázisérték 

2015 
Célérték 

2023 Adatforrás Mérés 
gyakorisága 

Tematikus célok 

T1 
Új városközpont 
fejlesztése 

Portalanított utak 
nagysága eredmény km 100 növekedés önkormányzat Időszak végén 

T2 
Térségi 
együttműködések 
javítása, fejlesztése  

Térségi 
együttműködések száma eredmény db 100 növekedés önkormányzat időszak végén 
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T3 
Helyi társadalom 
identitásának 
erősítése  

elégedettség a települési 
környezet minőségével eredmény pont 6 7 KSH évente 

T4 
Világörökségi értékek 
megőrzése és 
fejlesztése 

A közösségi, szabadidős, 
közszolgáltatást nyújtó 
terekkel és 
létesítményekkel való 
lakossági elégedettség: 
növekszik 

eredmény % 100 105 egyedi 
adatgyűjtés időszak végén 

T5 Kerékpáros turizmus 
fejlesztése 

Kerékpáros turisták 
számának növekedése eredmény % 100 110 önkormányzat időszak végén 

T6 Kulturális kínálat 
bővítése 

A közösségi, szabadidős, 
közszolgáltatást nyújtó 
terekkel és 
létesítményekkel való 
lakossági elégedettség: 
növekszik 

eredmény % 100 105 egyedi 
adatgyűjtés időszak végén 

T7 

Szálláshelyek 
minőségi és 
mennyiségi 
fejlesztése 

Külföldi és belföldi 
vendégéjszakák 
számának növekedése 

eredmény % 100 105 KSH évente 

T8 
Az egészségügyi 
infrastruktúra 
korszerűsítése 

A megújított 
létesítményekben 
ellátott betegek 
települési aránya 

eredmény % 0 5 önkormányzat időszak végén 

T9 Felnőttképzés 

A kompetencia alapú 
gyakorlati képzésbe 
bevont pályakezdő 
munkavállalók száma 

eredmény fő 0 10 járási hivatal időszak végén 

T10 
Oktatási épületek 
korszerűsítése 

Energiahatékonysági 
fejlesztések által elért 
primer energia-
felhasználás változás 

eredmény % 100 csökkenés FAIR időszak végén 
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T11 
Megújuló 
energiaforrások 
kihasználása 

A megújuló 
energiaforrásból 
előállított 
energiamennyiség 
változása 

eredmény % 100 növekedés önkormányzat időszak végén 

T12 Fiatalok támogatása 

A 25-40 éves női 
népességen belül a 
foglalkoztatásban lévő 
nők arányának 
növekedése 

eredmény % 100 110 önkormányzat időszak végén 

T13 
Iparterületek 
megközelítésének 
fejlesztése 

Portalanított utak 
nagysága eredmény km 100 növekedés önkormányzat Időszak végén 

T14 
Barnamezős 
területek 
rehabilitációja  

Városi területeken 
épített vagy renovált 
köz- vagy kereskedelmi 
épületek területének 
változása 

eredmény db 100 növekedés önkormányzat időszak végén 

T15 
Közterületek 
fejlesztése  

Megújult vagy újonnan 
kialakított zöldfelület 
nagyságának változása 

eredmény % 100 növekedés önkormányzat időszak végén 

 

Cél Javasolt indikátor Indikátor 
típusa Mértékegység Bázisérték Célérték Adatforrás Mérés 

gyakorisága 
Területi célok 

Eszterháza 

Városi területeken épített 
vagy renovált köz- vagy 
kereskedelmi épületek 
területének változása 

eredmény db 100 növekedés önkormányzat időszak végén 

Süttör 
Megújult vagy újonnan 
kialakított zöldfelület 
nagyságának változása 

eredmény % 100 növekedés önkormányzat időszak végén 
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Tőzeggyármajor Felújított házak számának 
változása eredmény % 100 növekedés önkormányzat időszak végén 

 

 

Projekt Javasolt indikátor Indikátor 
típusa Mértékegység Bázisérték Célérték Adatforrás Mérés gyakorisága 

Kulcsprojektek 

K1 
Az egykori laktanya 
területének funkcióváltó 
megújítása Fertődön 

A fejlesztés révén 
létrejövő 
létesítmények száma 

kimeneti db 0 1 önkormányzat időszak végén 

K2 
Kastély kulturális turisztikai 
célú műemléki 
rekonstrukciója 

A fejlesztés révén 
létrejövő 
létesítmények száma 

kimeneti db 0 1 önkormányzat időszak végén 

Projekt Javasolt indikátor Indikátor 
típusa Mértékegység Bázisérték Célérték Adatforrás Mérés gyakorisága 

Hálózatos projektek 

H1 
Fertőendréd és Fertőd 
településeket összekötő 
kerékpárút létesítése 

Kialakított 
kerékpárforgalmi 
létesítmények hossza 

kimeneti km 0 növekedés önkormányzat időszak végén 

H2 
Mikroregionális térségi 
együttműködés - 
közlekedészervezés 

kidolgozott projektek 
száma kimeneti db 0 1 önkormányzat időszak végén 

H3 
Mikroregionális térségi 
együttműködés - 
vállalkozás-ösztönzés 

kidolgozott projektek 
száma kimeneti db 0 1 önkormányzat időszak végén 

H4 
Mikroregionális térségi 
együttműködés - 
turizmusmarketing 

kidolgozott projektek 
száma kimeneti db 0 1 önkormányzat időszak végén 
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H5 Kerékpáros pihenőhely 
kialakítása 

Kialakított 
kerékpárosbarát 
települések vagy 
településrészek 
száma 

kimeneti db 0 2 önkormányzat időszak végén 

H6 Játszóterek építése és 
karbantartása 

Beszerzett eszközök 
száma kimeneti db 0 1 önkormányzat időszak végén 

H7 Közterületi utak és járdák 
akadálymentesítése 

A felújított vagy 
korszerűsített utak 
teljes hossza 

kimeneti m 0 növekedés önkormányzat időszak végén 

H8 Korszerű kerékpártárolók 
létesítése 

Kialakított 
kerékpárosbarát 
települések vagy 
településrészek 
száma 

kimeneti db 0 2 önkormányzat időszak végén 

H9 Vízelvezető árkok 
kialakítása Süttörön.  

Bel- és csapadék-
vízvédelmi 
létesítmények hossza 

kimeneti m 0 növekedés önkormányzat időszak végén 

H10 
Szennyvízcsatornahálózat 
fejlesztés 
Tőzeggyármajorban 

Integrált 
városfejlesztési 
stratégiákba bevont 
területek lakossága 

kimeneti fő 0 növekedés önkormányzat időszak végén 

HS1 Kulturális programok 
szervezése a KSZK-ban 

Integrált 
településfejlesztési 
stratégiákba bevont 
területek lakossága 

kimeneti fő 0 növekedés önkormányzat időszak végén 

HS2 
Helyi identitást és 
kohéziót támogató 
programok kialakítása 

Integrált 
településfejlesztési 
stratégiákba bevont 
területek lakossága 

kimeneti fő 0 növekedés önkormányzat időszak végén 
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Projekt Javasolt indikátor Indikátor 
típusa Mértékegység Bázisérték Célérték Adatforrás Mérés gyakorisága 

Akcióterületi projektek 

A1P1 
Iparterület 
elérhetőségének 
fejlesztése Fertődön 

Kialakított 
közlekedési 
csomópont száma 

kimeneti db 0 1 önkormányzat időszak végén 

A1P2 
Fiatalok képzési, 
foglalkoztatási 
támogatása 

Városi területeken 
épített vagy renovált 
köz- vagy 
kereskedelmi 
épületek száma 

kimeneti db 0 1 önkormányzat időszak végén 

A1P3 

Elkerülő út építése a 
Kastély környékének 
tehermentesítése 
céljából 

Kialakított 
közlekedési 
csomópont száma 

kimeneti db 0 1 önkormányzat időszak végén 

A1P4 

Kisléptékű 
településfejlesztést 
megalapozó 
területvásárlás az 
épülő elkerülő út 
mentén 

Városi területeken 
létrehozott vagy 
helyreállított nyitott 
terek száma 

kimeneti db 0 1 önkormányzat időszak végén 

A1P5 
Parkoló terület 
kialakítása az épülő 
elkerülő út mentén 

Városi területeken 
létrehozott vagy 
helyreállított nyitott 
terek száma 

kimeneti db 0 1 önkormányzat időszak végén 

A1P6 
Zöldfelület kialakítása 
az épülő elkerülő út 
mentén 

Megújult vagy 
újonnan kialakított 
zöldfelület száma 

kimeneti db 0 1 önkormányzat időszak végén 

A2P1 Ifjúsági szálláshely 
fejlesztés (faházak) 

Létrejövő épületek 
száma kimeneti db 0 1 önkormányzat időszak végén 
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Projekt Javasolt indikátor Indikátor 
típusa Mértékegység Bázisérték Célérték Adatforrás Mérés gyakorisága 

Egyéb projektek 

E1 
A fertődi II. sz. háziorvosi 
szolgálat orvosi 
rendelőinek felújítása 

Jobb egészségügyi 
szolgáltatásokban 
részesülő lakosság 

kimeneti fő 0 növekedés önkormányzat időszak végén 

E2 

A fertődi Babos József 
Térségi Általános Iskola 
tanulást segítő tereinek 
infrastrukturális 
fejlesztése 

A középületek éves 
primerenergia-
fogyasztása 

kimeneti kWh/év  csökken önkormányzat időszak végén 

E3 

Fecskeház projekt 
előkészítése 
(telekkialakítás, közmű) a 
Liget u. tervezett 
lakóterületén 

kidolgozott projektek 
száma kimeneti db 0 1 önkormányzat időszak végén 

E4 
Emberi erőforrás 
fejlesztést célzó 
programok 

A helyi társadalmi 
akciókba bevonás 
érdekében elért 
személyek száma 

kimeneti fő 0 10 önkormányzat időszak végén 

E5 

Alternatív – megújuló – 
energiatermelés 
támogatása. 
Napelempark 

A megújuló 
energiaforrásból 
előállított 
energiamennyiség 

kimeneti PJ/év  növekedés önkormányzat időszak végén 

E6 

Megvalósíthatósági 
tanulmány 
Tőzeggyármajor 
Esterházy uradalom 
rehabilitációjára 

kidolgozott projektek 
száma kimeneti db 0 1 önkormányzat időszak végén 

E7 
Autóbusz mini-pályaudvar 
megvalósíthatósági 
tanulmány 

kidolgozott projektek 
száma kimeneti db 0 1 önkormányzat időszak végén 
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E8 Fertővidéki HÉV 
fejlesztése 

Közlekedésbiztonsági 
fejlesztést 
megvalósított 
települések száma 

kimeneti db 0 növekedés önkormányzat időszak végén 

Projekt Javasolt indikátor Indikátor 
típusa Mértékegység Bázisérték Célérték Adatforrás Mérés gyakorisága 

Városkörnyéki projektek 

VK1 

Petőháza 
úthálózatának 
kerékpáros barát 
fejlesztése 

Kialakított 
kerékpárforgalmi 
létesítmények hossza 

kimeneti km 0 növekedés önkormányzat időszak végén 

VK2 

Környezetvédelmi 
infrastruktúra-
fejlesztés  Fertőszéplak 
községben belterületi 
vízrendezés 

Jobb egészségügyi 
szolgáltatásokban 
részesülő lakosság 

kimeneti fő 0 növekedés önkormányzat időszak végén 

VK3 
Fertőd-Fertőszéplak-
Sarród külterületi 
útjainak fejlesztése 

Közlekedésbiztonsági 
fejlesztést 
megvalósított 
települések száma 

kimeneti db 0 növekedés önkormányzat időszak végén 
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