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1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 

 

Az integrált városfejlesztési stratégia (IVS) középtávra (7-8 évre) szóló dokumentum. Célszerűen – 

igazodva a Strukturális Alapok tervezési-programozási ciklusához – az IVS tartalmazza a város és 

részeinek 2016-ig elérendő céljait, tervezett projektjeit, illetve az ezek elérése érdekében 

mozgósítani tervezett erőforrásokat. Az IVS lényeges eleme, hogy a helyzetértékelésre alapozó 

fejlesztési célok és irányok meghatározásán túl megvalósítási elemeket is magában foglal, ennek 

keretében a lehetőségek figyelembevételével a lehető legpontosabb becslését adja a városfejlesztés 

céljaira igénybe vehető forrásoknak és azok lehetséges eredetének. Ezért is szükséges az integrált 

városfejlesztési stratégia rendszeres éves áttekintése és – kb. 3-5 évenkénti – felülvizsgálata, az 

abban foglaltak aktualizálása, az esetlegesen megváltozott külső feltételekhez való igazítása és a 

megvalósított akcióterületi fejlesztésekre építve újabb fejlesztési területek kijelölése. 

 

Az integrált városfejlesztési stratégia a város középtávú fejlesztéseit megalapozó stratégiai 

dokumentum, melynek legitim alkalmazásához szükséges, az önkormányzat Képviselő-testületének 

határozati jóváhagyása. A stratégia elsődlegesen Fertőd Város Önkormányzata számára 

fogalmazza meg az általa irányítható, befolyásolható beavatkozások tervezett irányait, céljait. 

Emellett fontos szerepe van a stratégiának a megvalósulásában érdekelt – a tervezési folyamatba is 

bevont – partnerek támogatásának fenntartásában, a magán- és civil szféra tevékenységének 

orientálása szempontjából. Érdekeltjévé válik a stratégiának az a külső szereplő is, amely 

forrásokat kíván a város fejlődéséhez biztosítani: hazánkban ez a szerep kizárólagosan a központi 

kormányzaté, a szakpolitikák megvalósításáért felelős intézményein keresztül. 

 

Az Integrált Városfejlesztési Stratégia célja kettős: 

 egyrészt elengedhetetlen a város megfelelő fejlődési irányainak kiválasztása és konkrét 

meghatározása, ezáltal a település hosszú távú távon biztosítható fejlődése, az 

önkormányzat fejlesztési munkájának hatékonyabbá tétele szempontjából. 

 másrészt a központi kormányzat stratégiával kapcsolatos igényeinek kielégítése mellett 

lehetőséget teremt a város számára európai uniós pályázati források lehívhatóságához (és 

mint tudjuk a 2009-es évtől kezdődő akciótervi időszaktól az IVS készítése városmérettől 

függően elvárás vagy ajánlott minden központi forrásokra pályázó várossal szemben).  

 

Az elkészített stratégia egy olyan tervezési dokumentum, ami összefoglalja a város adottságait, 

lehetőségeit, számba veszi a problémás gócokat, a feltárható veszélyforrásokat, majd megoldást 

kínál ezek kezelésére, és a város egységes, minden érintett (városvezetők, lakosok, vállalkozók, 

civilek) által elfogadott fejlődési irány melletti fejlesztésére. 
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A stratégia – az abban leírtak maradéktalan betartásával – azt az utat hivatott kijelölni, amely 

mentén haladva a város a jelenlegi helyzetéből a várt, ideális állapot felé tud elmozdulni, meg 

tudja valósítani kijelölt céljait, amely a város jövőképének eléréséhez vezet. 

 

A települési jövőkép a közelmúlt összegzésével, a jelen helyzet ismeretével és a jövő lehetőségeinek 

felmérésével alakítható ki. Jelenleg és a közeljövőben a külső környezet bizonytalan, a belső 

erőforrások korlátozottak, szükséges a több lábon állás kialakítása. Új funkciók megjelenítésére és 

a meglévő belső erőforrások jobb kihasználására, valamint a köztük lévő együttműködés 

erősítésére kell a figyelmet fordítani. Fertőd esetében fokozott hangsúlyt kell fektetni a mennyiségi 

növekedés mellett a minőségi átalakulásra, a meglévő területek színvonalának erősítésére, a 

meglévő potenciál jobb, hatékonyabb kihasználására. Kiemelten fontos a stratégiai tervezés és a 

stratégiára alapuló programok alapos kidolgozása, illetve ezek harmonizálása, egymást erősítő 

hatásainak maximalizálása. 

 

Fertőd alapcélja (jövőképe): „A Fertő-táj épített, táji és szellemi örökségének hagyományaira 

épülő, kulturális, turisztikai, oktatási térségi központi szerepet felvállaló, környezettudatos, korszerű 

város.” 

 

Fertőd jövőképében felvázolt célkitűzés – kicsit eltérően az IVS 7-8 évre szóló tervezési időszakától 

– a város adottságait és eddigi fejlesztési folyamatát tekintve reálisan elérhető, ha a következő 7-

15 évben sikerül a felvázolt célok beteljesülését szolgáló programokat, illetve azok jelentős részét 

megvalósítani. A település jövőképében a turizmusnak és a környezetvédelemnek kiemelt szerepe 

kell legyen. A fejlesztésekben a hangsúlyosabb szerep a tömegturizmuson belül a kulturális, 

valamint az aktív turizmus létesítményi és szolgáltatási szinten történő kiszolgálása lehet. 

 

A jövőkép megvalósulásához elengedhetetlen a fenntarthatóság elveinek alkalmazása, a környezeti 

értékekkel való lehető legjobb gazdálkodás és a kockázatok minimalizálása. Hangsúlyos szerepet 

kell kapnia a gazdasági válságkezelésnek (gazdasági stabilitás) és a megfelelő, előrelátó 

klímapolitikának (környezeti stabilitás), melyek mellett fontos a helyi közösség összetartásának és 

bizalmának erősítése (társadalmi stabilitás). 

 

Fertőd – adottságait és lehetőségeit figyelembe véve – három nevesített városrészre került 

felosztásra, melyeket lefedve két akcióterület kijelölése történt meg, ahol valamilyen beavatkozás a 

város-rehabilitáció érdekében indokolt, illetve körvonalazódni látszik: 
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 Városrészek 

1. Eszterháza városrész 

2. Süttör városrész 

3. Hansági külterületi városrész 

 Akcióterületek 

1. Központi akcióterület: Az Eszterháza és Süttör városrészeket lefedve alakítottuk ki. 

2. Hansági külterületi akcióterület 

 

 

1. ábra: Fertőd akcióterületeinek lehatárolása 

 

A tervezett beavatkozások nem kizárólag az Önkormányzat fejlesztéseit jelentik, minden, a város 

életét meghatározó beruházás számára fontos, hogy kijelölt út mentén egy egységes koncepció, 
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jövőkép, stratégia elérése érdekében valósuljanak meg, hiszen így tudják legjobban kifejteni 

társadalmi-gazdasági-környezeti hatásaikat és így képesek egymást leginkább segíteni, erősíteni. 

 

Fertőd Város Önkormányzata számára vannak olyan lehetőségek (beépítési javaslat kidolgozása; 

pilot-projekt megvalósítása demonstrációs jelleggel; bizonyos adókedvezmények biztosítása; 

együttműködési kezdeményezések; idegenforgalmi fejlesztések támogatását célzó pályázat kiírása; 

konzisztens és kiszámítható szabályozási környezet fenntartása), melyek a magántőke minél 

hatékonyabb bevonását és hasznosítását, minél jövedelmezőbb működését teszik lehetővé 

komolyabb beruházások megvalósítása nélkül, ezzel is segítve, gyorsítva a stratégiához tartozó 

fejlesztési célok elérését. 

 

Az Önkormányzat nem beruházási jellegű eszköztárának egyik legfontosabbika a városmarketing 

stratégia. A városmarketing szerepe elsősorban a település iránt érdeklődő potenciális és meglévő 

látogatók, turisták, a városban befektetni szándékozó vállalatok és személyek szempontjából 

jelentős és közvetlen, azonban jó hatással van a helyi lakosságra, vállalkozókra, hiszen közvetett 

módon az ő megélhetésüket, életszínvonalukat javítja. A városmarketing tevékenységek egyedüli 

célja: arra törekedni, hogy a település neve, „Fertőd” a város fejlődése szempontjából fontos 

társadalmi csoportokban pozitív és cselekvésre ösztönző asszociációkat keltsen. A 

kommunikációnak szakmai megfontolásokból kell kiindulnia, ilyenformán illeszkedik majd a 

ténylegesen megvalósuló fejlesztésekhez és programokhoz. Sikeressége a fejlesztések elindulásához 

és megvalósulásához köthető. 

 

Az integrált stratégia megvalósítása olyan szervezeti működést kíván meg a városoktól, amely 

biztosítja 

1. egyrészt a stratégia egészének folyamatos karbantartását, az elért eredmények 

visszacsatolását a stratégia tervezési folyamatába („stratégiai menedzsment”); 

2. másrészt pedig a stratégia által kijelölt akcióterületi alapú fejlesztések professzionális és 

hatékony megvalósítását („operatív menedzsment”). 

 

A stratégiai menedzsment a „hatások” érvényesüléséért, az operatív menedzsment pedig az 

eredményekért (mind a közvetlen, „kimenetek”, mind a tényleges eredmények) visel felelősséget. Az 

eredmények visszacsatolása a program nyomon követéséből („monitoring”) származó adatok 

alapján történik. A stratégia menedzsment szervezete nem választható el a város 

önkormányzatának szervezeti rendszerétől. A feladatok az önkormányzati hivatal 

szakapparátusának szoros együttműködését igénylik. 
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Az együttműködést a hivatal szervezetében intézményesíteni szükséges egy stratégiai munkacsoport 

felállításával, amelybe az érdekelt szakmai szervezeti egységek delegálnak résztvevőket. Az operatív 

(konkrét programokat lebonyolító) városfejlesztési projektmenedzsment szervezet feladatait pedig 

leghatékonyabban – rövidtávon mindenképpen – a város eddigi fejlesztéseit, pályázatait 

koordináló projektmenedzsment csapat tudná ellátni, azonban a későbbiekben fontolóra kell venni 

egy önkormányzati városfejlesztő társaság (gazdasági társasági formában létrehozott, rugalmas, kis 

létszámú, de sok szakértőt és vállalkozót mozgató eredményorientált szervezet) létrehozását. 

 

Az Integrált Városfejlesztési Stratégia megvalósulásának egyik fontos mechanizmusa a monitoring 

feladatok ellátása, a visszacsatolások megvalósítása, következtetések levonása és a szükséges 

beavatkozások megtétele. Az Integrált Városfejlesztési Stratégiában megfogalmazott céloknak, 

azok megvalósulási módjának, valamint eredményeinek részletes vizsgálatát követően szükség 

lehet a dokumentum korábbi felülvizsgálatára, a stratégiai célok módosítására, a szükséges 

beavatkozások változtatására.  
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2. BEVEZETÉS 

 

2.1. Az IVS célja, feladata, időtávlata 

 

Az integrált városfejlesztési stratégia (IVS) egy fejlesztési szemléletű középtávot (7-8 év) átölelő 

dokumentum, célja a városokban a területi alapú, területi szemléletű tervezés megszilárdítása, a 

városrészre vonatkozó célok kitűzése, és annak középtávon való érvényesítése.  

 

A városfejlesztési dokumentumok eszköztára az IVS-sel elmozdul a megvalósíthatóság irányába, 

hiszen ebben a dokumentumban a megvalósítás pénzügyi és szervezeti feltételeiről is számot kell 

adni.  

 

Középtávon az integrált városfejlesztési stratégia a város összes fejlesztésének meghatározójává, 

referenciapontjává válik. Ily módon az integrált városfejlesztési stratégia feltételezi a város életében 

meghatározó erőközpontok partnerségét és kompromisszumát, mely magában foglalja az 

önkormányzaton és közszféra intézményein túlmenően a lakossággal, vállalkozókkal és civil 

szervezetekkel való konzultációt.  

 

Az IVS egyik fő célja, hogy az egyes városrészekben kijelölje a támogatással, vagy a támogatás 

nélkül megvalósuló fejlesztendő akcióterületeket. Az integrált városfejlesztési stratégia jelenleg nem 

jogszabályi kötelezettség (azonban jogszabályi előkészítése az NFGM-ben zajlik, ami a 

későbbiekben a műfaj pozícióit várhatóan megerősíti), ezért még akkor van értelme a 

dokumentumot elkészíteni, ha az közvetlen pályázati célokat a település részére nem szolgál. Az 

már most egyértelműen látszik, hogy az IVS elkészítése középtávon minden várossal szemben 

szakmailag indokolt elvárás lesz minden típusú város-rehabilitáció esetében, hiszen a fenntartható 

város-rehabilitációs tervezés nem a városi méret függvénye. Az is jól látszik, hogy a minisztériumi 

szándékok szerint idővel nem csak a funkcióbővítő vagy a szociális város-rehabilitációról szóló 

Regionális Operatív Programok (ROP) keretében lesz kötelező a városok számára IVS-t felmutatni 

egy sikeres pályázathoz, hanem más hazai és Európai Unió által támogatott programok esetében 

(pl. ROP-ok egyéb pályázati konstrukciói, TÁMOP, TIOP esetében) is előnyt jelent majd, ha a 

pályázati kiírásra benyújtott projekt a település integrált fejlesztési stratégiájába illeszkedik. 

 

Az IVS egy hiánypótló dokumentum, mely megteremti a településfejlesztési koncepció célkitűzései, 

és a támogatási forrás orientált akcióterületi terv közötti átmenetet. Legitimációját az adja, hogy az 

önkormányzat képviselő-testülete hagyja jóvá határozati formában. Az IVS elkészítését ösztönzi az 
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Európai Unió, elkészítése feltétele a város-rehabilitációs uniós támogatások elnyerésének. Az IVS 

tartalmi és módszertani követelményrendszerét jelenleg az Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági 

Minisztérium Területfejlesztésért és Építésügyért Felelős Szakállamtitkárság által 2009 januárjában 

kiadott Városfejlesztési Kézikönyv (2. javított kiadás) tartalmazza. 

 

Az IVS azt az integrált, területi alapú tervezési szemléletet kívánja megjeleníteni, mely ötvözi a 

különböző szakpolitikai megközelítéseket (pl. gazdaságfejlesztés, környezeti fejlesztés, 

közlekedésfejlesztés, társadalmi célok megvalósítása, stb.), összefogja és ütközteti az érintett 

partnerek (üzleti szektor, civil szektor, közszféra szereplői, lakosság) céljait, elvárásait az 

önkormányzat városfejlesztésben meghatározó és döntéshozó szerepe mellett. Az integrált 

megközelítés további eleme, hogy a fejlesztési célokat, azok finanszírozási módját, megvalósítási és 

fenntartási módját szinergikusan kezeli. Az IVS készítésének alapját képezi, hogy a közösségi 

források csak olyan beruházásokat támogassanak, amelyeket a piac nem képes elvégezni. Ez a 

városfejlesztésnek kulcskérdése, a piaci és állami beruházások közötti egyensúly megtalálása az IVS 

alapvető feladata. 

 

Újszerű eleme, hogy a helyzetértékelésre alapozó fejlesztési célok és irányok meghatározásán túl 

megvalósítási elemeket is magában foglal. Ilyenek például a forráskoordináció, 

ingatlangazdálkodási terv, a városfejlesztő társaság alapítására vonatkozó részek, amelyek 

nemcsak a város szándékain múlnak, hanem az adott piaci környezeten és a város számára 

elérhető támogatási, pályázati források által kínált lehetőségeken is. Ezért is szükséges az integrált 

városfejlesztési stratégia időnkénti (kb. 2-3 évenkénti) felülvizsgálata, az abban foglaltak 

aktualizálása, a megvalósított akcióterületi fejlesztésekre építve újabb priorizált fejlesztési területek 

kijelölése. 

 

Az IVS készítésének elvi vezérfonala, hogy a közösségi források csak olyan beruházásokat 

támogassanak, amelyeket a piac önmagában nem valósít meg, de szükségesek a város fejlődése 

szempontjából. A piaci és köz-szereplők beruházásai közötti egyensúly adott városra illetve 

fejlesztési területre jellemző kialakítása az IVS egyik alapvető feladata. Ezen elv gyakorlati 

érvényesítésének jelentősége a városfejlesztésre közvetlenül felhasználható források csökkenésével 

növekszik. 

 

A minisztérium felismerte, hogy az IVS alábbiakban részletezett tartalmi elemeinek teljes körét a 

jelenlegi időszakban nem minden önkormányzat képes teljes mélységében kidolgozni, releváns és 

jó minőségű adatokra épülő elemzéssel alátámasztani. A jelenleg az önkormányzatok által nem 
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hozzáférhető vagy aránytalanul nagy ráfordítással elérhető adatok, adatsorok beszerzése illetve az 

ezekre épülő elemzések elkészítése ezért nem képezi a központi fejlesztési támogatásokhoz való 

hozzáférés feltételét a 2009-ben módosított kézikönyv szerint az elkövetkező egy-két évben, ami 

könnyebbséget jelent. Mindazonáltal ezen tartalmi elemek adott városra jellemző mértékű és 

részletezettségű kidolgozása feltétele a jó minőségű – azaz hatékony és eredményes fejlesztési 

döntések meghozatalát eredményező – városfejlesztési stratégiának. 

 

2.2. Az IVS szerkezete  

 

Az IVS tartalmi felépítése röviden, a 2009-ben kiadott Városfejlesztési kézikönyv metodikai 

irányelvei alapján a következő főbb fejezeteket tárgyalja: 

 A város szerepe a településhálózatban: az Országos Területfejlesztési Koncepcióban 

megalapozott policentrikus városfejlesztési koncepcióhoz kapcsolódóan, illetve a 

város szerepének meghatározása a szűkebb és tágabb térség településhálózatában. 

Figyelembe veendőek a későbbiekben az Országos Településhálózat-fejlesztési 

Koncepció elsődlegesen a településhálózati szerepkörökkel kapcsolatos 

megállapításai, iránymutatásai. A fejezet rövid, összefoglaló, a város szempontjából 

lényegi elemekre koncentráló áttekintését adja a településhálózati szerepeknek.  

 Városi szintű helyzetértékelés: A helyzetértékelés a város jelenlegi helyzetét vázolja fel. Az 

értékelés alapja a város valós helyzete, a tényszerű adatokra épülő elemzés, viszonyítási 

alapja pedig a város jövőképében meghatározott hosszú távú célok, szándékok, értékek. 

 A városrészek elemzése: Be kell mutatni – térképpel egyértelműen illusztrálva – az egyes 

városrészek elhelyezkedését. A városrészek hézag- és átfedés-mentesen fedik le a város 

belterületét. Indokolt esetben a külterületen is azonosítható városrész, a későbbiekben 

meghatározásra kerülő adatigény azonban ezen területeken nem teljesíthető központi 

statisztikai adatokkal, a szükséges alátámasztó adatokkal tehát a városoknak kell 

rendelkezniük. Röviden bemutatandó, hogy mely megfontolások vezettek az adott 

városrészekre való felosztáshoz. 

 Szegregált, vagy szegregációval veszélyeztetett területek: Az anti-szegregációs 

helyzetértékelés célja annak bemutatása, hogy mely városrészben, vagy városrésznél kisebb 

egységben található olyan terület, amely a hátrányos helyzetű lakosságot jelentős számban 

tömöríti. A helyzetértékelésnek „fejlesztési szemléletmódban” kell készülnie. 
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 Stratégia: A fejlesztési célok és irányok meghatározása a városra és a városrészekre, a 

beavatkozási területek (akcióterületek) kijelölése és jellemzése, akcióterületenkénti 

költségbecslés, megvalósíthatóság, illeszkedés és kockázatelemzés. 

 A megvalósítás eszközei: A nem beruházási jellegű önkormányzati tevékenységek, 

városmarketing stratégia, szervezeti elvárások, településközi koordinációra tett javaslatok, 

ingatlangazdálkodási koncepció elkészítése, partnerség és monitoring. 

 

Az integrált városfejlesztési stratégia sikerének kulcselemei az alábbiak: 

 A hosszú távú („koncepcionális”) városfejlesztési célok középtávon reálisan megvalósítható 

programokká és projektekké való lebontása (akcióterületek, akciók) 

 A területi alapú, területi szemléletű tervezési módszertan következetes alkalmazása (területileg 

lehatárolt városrészek, azon belüli fejlesztési zónák, azaz az akcióterületek lehatárolása és 

elemzése) 

 A fejlesztésbe bevonható források reális becslése, a forrásszerkezet lehetőség szerinti 

diverzifikálása, az állami források problémára fókuszált és a magánfejlesztések lehetőségeit 

leginkább bővítő módon történő allokációja 

 A városfejlesztési tevékenységek megfelelő fókuszálása, elkerülendő a források 

szétforgácsolódását, s így az értékek középtávú preferenciáinak kialakítása - pontos 

probléma- és lehetőségelemzésre épülő, átlátható és elfogadott célok kitűzése és a 

városfejlesztési és városmenedzselési tevékenységek egyértelmű és átlátható hozzárendelése 

ezen célokhoz 

 Valós, a társadalom és a gazdaság érdemi szereplőinek széleskörű bevonásával 

(„partnerség”) kialakított stratégia, a partnerség bevonásával végzett stratégiai monitoring a 

megvalósításban 
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3. A VÁROS SZEREPE A TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN 

 

Fertőd a Győr-Szombathely által kijelölt regionális fejlesztési tengely közvetlen szomszédságában 

helyezkedik el, nem messze a Budapest-Győr-Bécs nemzetközi fejlesztési tengelytől. Egy hatalmas 

fejlesztési pólusnak, Győrnek a gyűrűző hatásai is befolyásolják státuszát. 

 

 

 

 

 

 

 

2. ábra: Regionális fejlesztési pólusok (forrás: Országos Területfejlesztési Koncepció, Váti, 2005) 

 

Fertőd regionális vonzáskörzetében található DNY-on a fejlesztési tengely mentén Szombathely, 

valamint ÉNY-on Sopron, amelyek fejlesztési alközpontként (Győr fejlesztési pólussal szoros 

együttműködő alközpontok) szerepelnek az Országos Területfejlesztési koncepcióban
1

 (OTK). Ezek 

a fejlesztési alközpontok gyakorolnak munkaerő-piaci, gazdasági és regionális intézményi 

vonatkozásban jelentős hatást a településre, közülük is jelentősebb szerep jut Sopronnak, 

könnyebb és gyorsabb megközelíthetősége miatt. Győr fejlesztési pólus (jövőképe: „az innováció 

regionális központja”) elsősorban a gépjárműgyártásra, a beszállítói és logisztikai kapacitások 

bővítésére, valamint a megújuló energiák fokozott hasznosítására koncentrál. A Fejlesztési Pólus 

prioritásainak és céljainak a régió hálózatosodására kiterjedő hatásai között szerepel Fertőd a 

műemléki értékekre épített kastély és vár hálózat fejlesztésének, hasznosításának szükségessége 

között. 

 

                                                 
1

 Elfogadta az Országgyűlés 97/2005.(XII.25.) OGY határozata, készítette a VÁTI. 

Fertőd 
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A területfejlesztési politika 2020-ig meghatározott átfogó céljai között szerepel a fenntartható 

térségfejlődés és örökségvédelem, amelyhez kapcsolódó „A kulturális örökség és a társadalmi 

identitás helyi-térségi értéknövelő kezelése és erősítése” elnevezésű terület egyik célja az UNESCO 

Világörökség területek egyedi értékeire alapozott turisztikai fejlesztése. 

 

Az OTK célrendszerében az országos területi célok között szerepel a határ menti területek 

együttműködésének erősítése, amely teljesülése – más területi célokkal együtt – középtávon 

szükséges a jövőkép és az átfogó célok megvalósulása érdekében. Az OTK megfogalmazás 

alapján: 

„Uniós csatlakozásunkat követően különösen felértékelődött a határ menti kapcsolatok jelentősége. 

Hazánknak a jövőben az EU új szomszédsági politikájával összhangban vezető koordinációs, 

szervező, információs szerepet kell játszania az egész Kárpát-medence fejlődésében, a határ menti, 

határon átnyúló interregionális és transzregionális együttműködések tervezésében, szervezésében 

és végrehajtásában. Ezek az együttműködések megteremthetik a Kárpát-medencében korábban 

természetes egységet képező régiók, vonzáskörzetek újraéledését, lehetővé teszik az adott 

területeknek, településeknek gyorsabb ütemű felemelkedését. Fontos, hogy ezek az 

együttműködések ne csak formálisan alakuljanak, hanem valós határokon átnyúló intézményi, 

vállalati, infrastruktúrafejlesztési, munkaerő-piaci együttműködéseket tartalmazzanak, melyeknek 

célja, hogy integrált határ menti térségek jöjjenek létre országszerte.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ábra: Határmenti térségek (forrás: Országos Területfejlesztési Koncepció, Váti, 2005) 

 

Az OTK alapvető célként tünteti fel, hogy a felértékelődő határmentiségből, a határ szerepének 

megváltozásából adódó előnyöket – úgy, mint hídszerep, fejlesztési többletforrások, 

nemzetköziségből adódó lokális szinergiák, gazdasági-kereskedelmi lehetőségek – a térségek a 
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megújulás erőforrásaként kamatoztatva tudják fejlődésük motorjává formálni. Ennek 

megvalósulását szolgáló részcélként az alábbiakat jelöli ki: 

 Az elérhetőség javítása határon átnyúló fő- és mellékút-hálózati fejlesztésekkel, illetve 

tömegközlekedés kialakításával, fejlesztésével. 

 A határon átnyúló kapcsolatok zavartalan működéséhez határátkelőhelyek létesítése az 

átkelőhiányos szakaszokon. 

 Összehangolt turisztikai termékrendszer kialakítása. 

 Határon átnyúló természet- és környezetvédelmi, ökológiai gazdálkodási rendszerek kiépítése 

(pl. natúrparkok), valamint a katasztrófavédelmi tevékenységek összehangolása. 

 A közszolgáltatások szervezésének (hulladékgazdálkodás, szennyvízkezelés, egészségügy, 

stb.) határon átnyúló megoldásainak ösztönzése. 

 A határ mentén élők egészségügyi ellátásának összehangolása, az egészségturizmus közös 

programokban történő fejlesztése. 

 A vonzáskörzeti kapcsolatok újjáélesztése / kialakítása. 

 Speciális kereskedelmi előnyök hasznosítása. 

 Az átmenő határforgalommal kapcsolatos logisztikai szolgáltatások kiépítése. 

 Közös befektetés-ösztönzés, gazdaságfejlesztés. 

 A munkaerő-piaci és a képzési rendszerek összehangolása. 

 Közös területi tervezés, közös regionális programok, az interregionális és transzregionális 

együttműködések hazai támogatásának biztosítása. 

 Tapasztalatok átadása és az együttes programozásban érintett országokkal közös intézményi 

struktúra továbbfejlesztése. 

 A határon túli magyarok szervezeteivel, intézményeivel való együttműködés erősítése, a közös 

nyelv, illetve kultúra kínálta előnyök hasznosítása. 

 A határ menti együttműködéseknek ki kell terjednie a Víz Keretirányelv által előírt vízgyűjtő-

gazdálkodási tervek elkészítésére, a víztestek jó ökológiai állapotának eléréséhez szükséges 

intézkedési programok meghatározására, a szennyezések kialakulásának megelőzésére 

közös monitoring programok, továbbá riasztási rendszer működtetésére. 

 

3.1. Fertőd vonzáskörzetének bemutatása 

 

3.1.1. Önkormányzati feladatok (regionális, megyei, kistérségi, mikrotérségi) 

 

Fertőd település közigazgatási jogállása, kistérségi szerepköre az idők folyamán sokat változott. A 

község 1969. október 1-ig a kapuvári járáshoz tartozott, majd annak megszűnése után átkerült a 

http://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6zigazgat%C3%A1s
http://hu.wikipedia.org/wiki/Kist%C3%A9rs%C3%A9g
http://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6zs%C3%A9g
http://hu.wikipedia.org/wiki/1969
http://hu.wikipedia.org/wiki/Kapuv%C3%A1r
http://hu.wikipedia.org/wiki/J%C3%A1r%C3%A1s
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soproni járáshoz. Az újabb változás 1971. április 25-éhez köthető, amikor Fertőd székhellyel 

községi közös tanácsot szerveztek (társközségek voltak Agyagosszergény, Fertőendréd, Fertőszéplak 

és Sarród községek). A település 1972-től megkapta a nagyközségi címet. A nagyközség az 

országos településfejlesztési koncepció értelmében „kiemelt alsó fokú központ” szerepkört kapott, 

de ezt visszaváltoztatták „alsó fokú központra”. Ez azt jelentette központi feladatköre csak saját 

népessége ellátására terjedt ki, vonzáskörzetébe pedig az előbb említett négy községre tartozott. 

1984-ben megszűntek a járások, ettől kezdve Fertőd nagyközség a soproni városkörnyék 

települése lett. 1988-ban a kétszintű közigazgatás bevezetésével társközségeivel együtt a megyei 

tanács közvetlen irányítása alá került. A település 1995-ben városi rangot kapott. 

 

Fertőd által ellátott közigazgatási szerep a térségben: 

 országos illetékességű okmányiroda, 

 13 településre kiterjedő gyámhivatal, 

 13 településre kiterjedő építésügyi osztály (kiemelt építésügy is). 

 

 

4. ábra: A Sopron-Fertődi kistérség települései 

 

A Sopron-Fertődi kistérség települései által létrehozott Sopron-Fertőd Kistérségi Többcélú Társulás 

2004 szeptemberében alakult meg. A Társulás vezető, legfőbb döntést hozó szerve a Társulási 

Tanács, melynek a kistérség 40 polgármestere a tagja. A Társulási Tanács ülései közötti időben a 7 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Sopron
http://hu.wikipedia.org/wiki/1971
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Sz%C3%A9khely&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Tan%C3%A1cs&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/Agyagosszerg%C3%A9ny
http://hu.wikipedia.org/wiki/Fert%C5%91endr%C3%A9d
http://hu.wikipedia.org/wiki/Fert%C5%91sz%C3%A9plak
http://hu.wikipedia.org/wiki/Fert%C5%91sz%C3%A9plak
http://hu.wikipedia.org/wiki/Sarr%C3%B3d
http://hu.wikipedia.org/wiki/1972
http://hu.wikipedia.org/wiki/Nagyk%C3%B6zs%C3%A9g
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Telep%C3%BCl%C3%A9sfejleszt%C3%A9s&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Koncepci%C3%B3&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/1984
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=V%C3%A1rosk%C3%B6rny%C3%A9k&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/1988
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Megyei_tan%C3%A1cs&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Megyei_tan%C3%A1cs&action=edit&redlink=1
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tagú Elnökség irányítja a munkát. A Tárulási Tanács elnöke Dr. Fodor Tamás Sopron Megyei Jogú 

Város Polgármestere, az elnökhelyettesi tisztségeket Horváth Tibor Fertőszentmiklós Nagyközség 

polgármestere és Dorogi Árpád Zsira polgármestere tölti be. Fertőd város polgármestere, Fülöp 

Géza a pénzügyi bizottság elnöke. 

 

A Társulás működésével, feladataival kapcsolatos előkészítő, szervező, végrehajtó, koordináló 

tevékenységet a Kistérségi Iroda látja el. A Társulás céljai között szerepel a gazdasági, 

idegenforgalmi, közlekedési együttműködésen túl az eddig kistérségi keretek között megszervezett, 

folytatott kezdeményezések határon átívelő együttműködés területére történő kiterjesztése (pl.: Fertő-

tó kártya, borverseny, fotópályázat). 

 

A Sopron-Fertődi kistérség ma 3 kisebb mikrokörzetre bontható: Sopron és környékére, Fertőd és 

környékére, és a déli Alpokalja térségére, melynek „kvázi” központja elsősorban foglalkoztatási, 

részben jó közlekedési helyzetének, központi fekvésének köszönhetően Lövő. A Sopron-Fertődi 

kistérség kétpólusú kistérség, a Fertő parti települések a többi településtől eltérő adottságokkal, 

más problémákkal rendelkeznek. Ezen településeket Fertőd koordinálja, s képviseli őket a 

döntéshozatali rendszerekben. 

Fertőd a Fertő parti települések társulásainak intézményi gesztor szerepét is ellátja: 

 óvodai nevelés: 6 település (Fertődi Napközi Otthonos Óvoda és Tagóvodái), 

 általános iskolai oktatás: 6 település (Fertődi Általános Iskola és Tagiskolái), 

 családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás: 11 település (Fertődi Családsegítő és 

Gyermekjóléti Szolgáltató). 

 

A város önként vállalt feladata a zeneiskolai oktatás biztosítása, amely kvázi társulási formában 

működik 10-12 település tanulóinak biztosítva zenei és táncképzést. 

 

A város orvosi és fogászati ügyeleti rendszert biztosít 10-12 település számára. 

 

3.1.2. A város által betöltött funkciók 

 

A régiók között Nyugat-Dunántúl többszörösen különleges helyzetet tölt be. Viszonylag fejlett, van 

mozgástere, Magyarország egyedüli EU határ-régiójaként már a 90-es években olyan 

tapasztalatokra tett szert, amely segítséget nyújtott az egész nemzeti területfejlesztési és 

gazdaságfejlesztési intézményrendszer átalakításához. Nyugat-Dunántúlnak ráadásul nincsen 

„fővárosa” – bár Győr gazdasági szerepe kiemelkedő a régióban –, hanem erős, dinamikus 
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megyei jogú városai adnak lehetőséget arra, hogy itt európai összehasonlításban is erős regionális 

város-hálózat alakuljon ki. 

 

A Nyugat-dunántúli régió sajátos településhálózati adottságokkal rendelkezik (elsődleges oka a 

domborzati viszonyokra, a közlekedési hálózat történelmi és meglévő struktúrájára vezethető 

vissza), mely adottság figyelembevétele elengedhetetlen a közfunkciók hatékony és megfelelő 

színvonalú szervezésekor, illetve a régió fejlesztésekor. A régió településhálózatát a törpe- és az 

aprófalvak kiugróan magas aránya jellemzi a városhálózati adottságok mellett. Nyugat-Dunántúl 

településhálózatát 626 község és 28 város alkotja. A sűrű településhálózat eredményeként a 100 

km
2

-re jutó településszám a régiók közül itt a legmagasabb (5,8). 

 

A Fertődi mikrotérségben az 1995 óta város Fertőd központi funkciói elsősorban a kulturális, 

oktatási és a turisztikai szférában meghatározó, míg Fertőszentmiklós és Petőháza foglalkoztatási 

szerepköre erős. 

 

Idegenforgalom 

A régióban a turizmus fontos szerepet tölt be a gazdasági életben. Jelentősége a térség földrajzi 

elhelyezkedése mellett annak köszönhető, hogy a régió gazdag és változatos turisztikai 

vonzerőkkel, attrakciókkal rendelkezik. Magyarország nemzetközi határállomásai 

személyforgalmának közel felét a régió határátkelőhelyei bonyolítják le. A turizmus szinte minden 

ága jó kikapcsolódási lehetőségeket nyújt. Az ország 27 üdülőkörzetéből nyolc, részben vagy 

egészben a régióban található, így a Nyugat-Dunántúl településeinek közel kétharmada valamely 

üdülőkörzetbe tartozik, illetve üdülési-idegenforgalmi adottsággal bír. E településekről származik a 

regionális turisztikai teljesítmény túlnyomó része. Az eltöltött vendégéjszakák tekintetében a Közép-

magyarországi régió után a Nyugat-dunántúli régió a 2. helyet foglalja el az országban. 

 

A fontosabb turisztikai területek közül ki kell emelni az egészségturizmust, amelynek alapját a 

gyógy- és termálvizek gazdagsága képezi. Nyugat-Dunántúl borászati és gasztronómiai 

értékekben, specialitásokban is gazdag. A régióban 77 település tartozik történelmi borvidékhez, 

illetve minősül bortermőhelynek, közöttük Fertőd is (Soproni Borvidék). A kulturális és épített 

örökség értékei ugyancsak komoly vonzerőt képviselnek, nagy számban találhatók történelmi 

várak, kastélyok, kúriák, egyházi épületek. A régió legjelentősebb, de fejlesztésre szoruló 

létesítményei többek között a fertődi Esterházy-kastély, a körmendi Batthyány-kastély, a kőszegi 

Jurisics vár. A kulturális rendezvények rangosak, sokrétűek, több nemzetközi hírnévvel is bír.  
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A fertődi Esterházy-kastély már jelenleg is elsődleges vonzerőként jelenik meg a kistérség 

kínálatában, az ide látogató turisták nagy része a kastély miatt látogat a térségbe. Területiségét 

tekintve pedig országos vonzerő, mivel döntően az egész ország területéről érkezők keresik fel, 

valamint a jelentős belföldi vendégforgalom mellett igen komoly nemzetközi látogatóforgalmat is 

generál. 

 

A program igen erős szinergiát valósít meg a Sopron-Fertőd kistérség integrált projekttel, amelynek 

Fertőd város-rehabilitációs törekvései mellett az Eszterháza – Közép-Európai Kulturális Központ 

projekt részét is képezi. Az integrált projekt egyrészt magába foglalja a Fertő-Neusiedler See kultúrtáj 

magyarországi részét másrészt a következő 12 települést: 

 Fertőd 

 Sarród 

 Fertőhomok 

 Balf 

 Fertőszentmiklós 

 Hidegség 

 Fertőrákos 

 Fertőszéplak 

 Fertőboz 

 Fertőújlak 

 Hegykő 

 Nagycenk 

 

A város a Sopron-Fertőd kistérség Fertő parti települései, valamint a Fertő-Neusiedler See kultúrtáj, 

világörökségi helyszín fő szervező ereje. Fertőd város-rehabilitációs fejlesztésein és az Esterházy-

kastélyegyüttes fejlesztésén keresztül a cél egy komplex térségfejlesztési program megvalósítása. 

Jelenleg 2.300 műemlék található a régióban, de számuk állandóan növekszik. Ez a 

magyarországi műemlékállomány 1/5-ét jelenti. Különösen jelentős ez akkor, ha figyelembe 

vesszük, hogy a két legépebben megmaradt történeti város (Sopron, Kőszeg), valamint a két 

barokk város Győr és Szombathely is itt található. Kiemelt jelentőségűek a világörökséghez tartozó 

Pannonhalmi Bencés Apátság, a nagy főúri kastélyok (Fertőd, Körmend, Keszthely), az ép 

állapotban megmaradt korai templomok (legnagyobbak Lébény, Ják). Továbbá sok olyan kisebb 

világi és egyházi emlék található, amelyek jelentősen hozzájárulnak építészeti kultúránk 

bemutatásához és a régió kulturális kínálatához.  

 

A vendégforgalmi adatok alapján a Sopron-Fertődi kistérség a régió két vezető turisztikai forgalmát 

bonyolító Csepregi és Keszthely-Hévízi kistérségek után következik, Sopron városa a belföldi 

látogatókat tekintve az ország harmadik, a külföldi vendégéjszakákat tekintve az ország 

tizenegyedik helyén található. A kistérségi turizmus egyértelműen Sopron köré épül. A kiváló 

turisztikai adottságok fő elemei a Lővérek, színvonalas szálláshelyek – köztük a 4-5 csillagos 

szállodák, a Szanatórium, a történelmi belváros, a fejlett konferenciaturisztikai infrastruktúra, a bor-

, és a határmenti turizmus. Ezeket az elemeket egészíti ki a világörökségi Fertő-táj, a nagycenki 

Széchenyi, és a fertődi Esterházy-kastély. Fertőd városa éves szinten több mint 100.000 fő 

kirándulót fogad, ami a kastélynak és a Fertő-tónak (kerékpáros turizmus) köszönhető. 
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Oktatás 

A régió népességének iskolázottsági szintje emelkedett az utóbbi évtizedben. A lakosság egyötöde 

az anyanyelvén kívül beszél legalább még egy másik, idegen nyelvet is. A régióban a határ 

közelsége révén a németül beszélők aránya a legnagyobb (14 %), ettől messze elmarad az angol 

nyelv ismerete (6 %). 

 

Magyarország felsőoktatási és képzési szerkezetében Nyugat-Dunántúl nem játszik vezető szerepet. 

Hiányzik egy valódi egyetemi központ, vagy – a régió adottságaira építve – egy „universitas” 

minden, a régióban releváns elemével rendelkező egyetemi hálózat, annak minden hasznos 

vonzatával (például alkalmazott kutatás-fejlesztés). A legnagyobb gondot a régió felsőoktatási 

intézményeinek párhuzamos képzései (gazdasági, pedagógiai és mérnöki szakokon) okozzák, 

hiszen ezáltal az intézmények egymástól vonnak el potenciális hallgatókat. Hiányzik a megfelelő 

gyakornoki rendszer, ami biztosítaná a közép- és felsőfokú szakképzésben tanulók gyakorlat-

orientált képzését. 

 

Az iskolázottság kistérségi szintje átlag feletti, magas a középiskolát végzettek, és a diplomások 

aránya is. Az iskolaközpont funkciót egyértelműen Sopron tölti be (4 gimnázium, 7 szakközép- és 

szakmunkásképzõ iskola van, képeznek itt egészségügyi-, vendéglátóipari-, kertészeti-, borászati-, 

gazdasági-, gépi megmunkáló-, informatikus szakembereket, valamint igény szerint széles skálán 

5. ábra: A térség turisztikai kapcsolatai 
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egyéb iparos szakembereket), mellette Fertődön működik középiskola (Fertődi Porpáczy Aladár 

Kertészeti Szakközépiskola), de jellemző, hogy a kistelepülésekről közeli, kistérségen kívüli 

városokba (pl.: Kapuvár) is járnak diákok. 

 

Foglalkoztatás 

A munkanélküliek száma a régióban 2002-ig dinamikusan csökkent. 2002-től a kedvezőtlen 

munkaerő-piaci folyamatoknak köszönhetően újra emelkedett az állástalanok száma, amely 

elsősorban Vas és Zala megyében érzékelhető. A munkanélküliek között kisebb arányú a fizikai 

foglalkozásúak, a férfiak, a szakképzetlenek és a pályakezdők aránya, mint országosan. 

Munkaerőpiaci szempontból a roma népesség a leghátrányosabb helyzetű. 

 

A munkaügyi kirendeltségeken 2005 decemberében országszerte nyilvántartott munkanélküliek 7,4 

%-a élt a régióban. Ehhez viszonyítva a régióban lakó szellemi foglalkozású munkanélküliek 8,3 %-

os és főként a diplomás állástalanok kb. 9,4 %-os aránya lényegesen magasabb az országos 

átlagnál, ami egyrészről a felsőfokú végzettségűek túlkínálatára, míg másrészről a régióban 

elégtelen mennyiségű szellemi tevékenységű munkahelyre mutat rá. A tartós munkanélküliek 

aránya a munkanélkülieken belül az utóbbi években kismértékű csökkenést mutatott, de továbbra 

is 40 % körül van, ami alacsonyabb az EU és országos átlagnál. 

 

3.2. A város szerepe a térségi munkamegosztásban 

 

A Magyarországon 2003-ban előállított bruttó hazai termék (GDP) 10,7 %-a képződött a Nyugat-

Dunántúlon. Tendenciájában szignifikáns változás a GDP-ből való részesedésben nem következett 

be, Győr-Moson-Sopron megyében szerény emelkedés, Vasban pedig csökkenés történt az 1998-

2003-as időszakban. Ugyanakkor, ha az Európai Unió országainak átlagát tekintjük, akkor az egy 

főre jutó GDP nem éri el az Unió átlagának 65 %-át. A dinamikus gazdasági szerkezetváltás nem 

volt azonos mértékű a régión belül, a már meglévő területi különbségek (a fejlettebb Győr-Moson-

Sopron és a kevésbé fejlett Zala között) további növekedése figyelhető meg. Győr-Moson-Sopron 

megye egy főre jutó GDP-je 2002-ben megközelítette a kibővített Európai Unió (EU25) átlagának 

69 %-át, míg Vas 58 %, Zala pedig 51 % körül állt.   

 

A Nyugat-dunántúli régióban 2004 végén a regisztrált vállalkozások száma megközelítette az 117 

ezret, ami 12,4 %-kal magasabb, mint a 2000-es érték, és 21,6 %-kal haladja meg a 8 évvel 

korábbi számot. A gazdaság területi koncentrációjára utal, hogy a működő vállalkozások közel fele 

a három megyeszékhelyen (Győr, Szombathely, Zalaegerszeg) illetve a hozzájuk tartozó 
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kistérségében székel (ráadásul egynegyede győri vagy annak szűk vonzáskörzetében található). 

Amennyiben a megyeszékhelyekhez hozzávesszük a soproni, nagykanizsai, mosonmagyaróvári és 

keszthelyi kistérséget is, akkor már a vállalkozások 80 %-a működik a nagyvárosokban, vagy azok 

körzetében. A koncentráció egyértelmű oka, hogy a letelepedést, majd működést az ipari, 

építőipari vállalkozások esetében elősegítette a kiépített infrastruktúra, a megfelelő képzettségű 

munkaerő elérhetősége, valamint a potenciális felvevőpiac közelsége. Ugyanakkor a piac és a 

magas urbanizáltsági szint a szolgáltató szektorban is nagy, illetve közepes méretű városok felé 

tereli a vállalkozásokat. 

 

Mint ahogy már említettük, Fertőd elsősorban a kulturális, oktatási és a turisztikai szférában tölt be 

meghatározó szerepet, ennek megfelelően a városban regisztrált gazdasági szervezetek döntő 

többsége a szálláshely-szolgáltatásban, vendéglátásban és a kiskereskedelemben érdekelt. 

 

Fertőd által ellátott térségi közigazgatási és egyéb intézményi szerep: 

 országos illetékességű okmányiroda, 

 13 településre kiterjedő gyámhivatal, 

 13 településre kiterjedő építésügyi osztály (kiemelt építésügy is). 

 gesztorság óvodai nevelésben, 

 gesztorság általános iskolai oktatásban, 

 gesztorság családsegítésben és gyermekjóléti szolgáltatásban, 

 zeneiskolai oktatás biztosítása, 

 orvosi ügyeleti rendszer biztosítása, 

 fogászati ügyeleti rendszer biztosítása. 

 

3.3. Természeti adottságok
2

  

 

Fertőd település közigazgatási területét hazánk három kistája is érinti. A terület dél-nyugati része, 

amelyen a település belterületi része található a Sopron-Vasi síkság középtájának részét képző 

Ikva-sík kistájhoz tartozik. A település közigazgatási területének nagyobb, észak-keleti része a 

Győri-medence középtájának részét képző Fertő-medence illetve Hanság kistájakhoz tartozik. 

 

                                                 
2

 Magyarország Kistájainak Katasztere, FKI-MTA Budapest, 1990 
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Domborzati adottságok 

A település közigazgatási területe 115-116 m-es tengerszint feletti magasságon elhelyezkedő 

síkvidéki jellegű. A hansági területrész ¼-e alacsonyártéri síkság, ¾-e lápi agyaggal és iszappal 

fedett alacsonyártér, amely ¼ része csapadékos időszakban időszakosan víz alá kerül. A terület a 

Duna és a Rába hordalékkúpja közé zárt korlátozott lefolyású medence. Az Ikva-síkjához tartozó 

területrész aszimmetrikus teraszos eróziós sík a Soproni-hegység a Fertő-medence és a Répce-

síkság között. Az Ikva hordalékkúp jellegű kavicstakaróját mára már jellemzően kitermelték.  

 

Talajok és talajképző kőzetek 

A Fertő-medence vidékére az alluviális üledéken kialakult réti talajok, lecsapolt és telkesített 

síklápok és a nyers öntéstalajok a jellemzőek. A Hanságra a réti, lecsapolt és telkesített síkláp 

talajok jellemzőek. A talajok alluviális üledéken képződtek. Mindkét területen a talajok 

vízgazdálkodását a magas szervesanyag tartalom és a felszín közeli talajvíz határozza meg. Fertőd 

az Ikva-sík tájához tartozó dél-nyugati részén, löszös üledéken képződött barnaföldek és barna 

erdőtalajok találhatóak.  

 

Éghajlat 

A terület a mérsékleten hűvös mérsékelten száraz éghajlat jellemzi. A hőmérsékleti maximumok 

sokéves átlaga 32-33 Cº a minimumoké -15 Cº. Fagymentes időszak április végétől október 

végéig tart. Az éves csapadék mennyisége 650-620 mm, a vegetációs időszakban 420-390 mm. 

Az ÉNy-i szélirány a leggyakoribb átlagos szélsebesség 3-4 m/s. A hóval borított téli napok átlagos 

száma 40-42. 

 

Vízrajz 

A Fertő-tavat valamint a Hanságot lecsapoló Fertő-Hansági főcsatorna a Rábca-Mosoni Duna 

vízrendszerhez csatolja. A csatorna vízhozamai és vízállásai a szabályozó zsiliprendszer állásától 

függenek, vízállása ezért 0-420 cm vízhozama pedig 0-45 m
3

/s között ingadozik. Közepes 

vízhozam 4 m
3

/s. Árvizek nyár elején, kisvizek ősz elején jellemzőek. Tőzeggyármajor mellett folyik 

a Fertő-Hansági főcsatornába a Kardos-érrel bővült Ikva is. Árvizek időszaka a nyárelő, míg 

kisvizekre egész éven át lehet számítani az aszályosabb időszakokban. Árvizekkor visszaduzzasztás 

is keletkezik a Dunán, a Mosoni Dunán illetve a Rábcán keresztül. A Fertő-tó felszíne átlagos 

vízálláskor 310 km
2

, ennek ¼ része magyarországi területen található. Vízére az alacsony 

vízmélység, illetve a szélsőséges vízszintingadozás jellemző. A Hanságnak ma már állandó felszíni 

vizei nincsenek, de időszakosan borított felszínek kiterjedése 3.000 ha körüli. Az Ikva-síkja teljes 

egészében az Ikva vízgyűjtő területe. Mellékvizei közül a Dénesmajori-patak, Arany-patak 

jelentősebb. 



 

FERTŐD VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA - 2009 25 

        1. számú táblázat: Vízfolyások adatai 

Vízfolyás 
Vízmérce 

helye 

Kisvízi 

vízmélység 

LKV cm 

Nagyvízi 

vízmélység 

LNV cm 

Kisvízi 

vízhozam 

KQ m3/s 

Közepes 

vízhozam 

KÖQ m3/s 

Nagyvízi 

vízhozam 

NQ m3/s 

Hansági-

főcsatorna 
Bősárkány 30 420 2 4 40 

Ikva 
Fertő-

szentmiklós 
131 316 0,1 1 55 

 

 

6. ábra: Fertőd település és külterületét érintő kistájak, valamint a terület talajtípusai  

(Forrás: Agortopo, Kistájkataszter)) 

 

Természetes vegetáció és a jelenlegi erdőgazdálkodás 

A Hanság vidéke a Pannon flóratartomány Kisalföldi flórajárásába tartozik. A lecsapolást 

megelőzően erdőtársulásai az égeres láperdők, a kisebb foltokban megjelenő jellegzetes 

nyírláperdők, a zsombékosok, mocsárrétek voltak. Az Ikva-sík területének potenciális erdőtakaróit 

zömében mészkerülő gyertyános tölgyesek, gyertyános kocsánytalan tölgyesek és cseres 

kocsánytalan tölgyesek alkották. A lecsapoló csatornákat ma zömében gyomtársulások és patak 

menti lágyszárú társulások kísérik.  

 

Míg az Ikva-sík területén lévő erdőgazdasági területeken ma fiatal és középkorú zömmel 

keménylombos erdők találhatóak, addig a Hanságon gyakorlatilag nincs jelentősebb 
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erdőgazdasági hasznosítású terület. Itt a kevés erdőfolt fiatalkorú lágylombos fajokból (nemesnyár) 

áll.  

 

Tájalakítás és településfejlődés történet a katona térképek alapján 

Az 1784-ben készült első katonai felmérés térképének leglátványosabb eleme az 1766-ban 

Eszterházy Fényes Miklós által Hefele Menyhért és Jacoby Miklós tervei alapján épített kastély 

valamint az Anton Zinner által létesített kastélykert. A kastély főbejárata észak felé nyitott, ahonnan 

fasorral szegélyezett út vezet a Hanság vízjárta területein keresztül az osztrák területen lévő 

Pammhaken (Pomaháza, ma Pamhagen) irányába. Ez jól jelzi, hogy a herceg ebből – a Bécs felőli 

– irányból várta a hozzá látogató vendégeket. A kastély kertje a térképen idealizált formában, 

hibátlan barokk szimmetriával került ábrázolásra. A kastélytól nyugati irányba Eszterháza egyutcás 

falujából fasorral szegélyezett út fut Széplak irányába. A kastélytól keleti irányba megtalálható a 

fasorral szegélyezet út párja, mely azonban a Hanság vizenyőibe vezet. Süttör települése két 

egymásra közel merőleges utcából áll a kastély főépületétől délkeletre. A falvak körött megművelt 

szántók találhatók, míg a tájat vélhetően egykor uraló erdőségek már csak foltokban vannak jelen 

a Hanság magasabb részein, a Répce és a Kis-Rába közötti területen. Az Ikva, Répce és a Kis-Rába 

egyaránt még természetes medrében folyik és elvész a Hanság vizenyőjében. Pomaházától délre 

látható egy ÉNy-DK, majd egy ÉK irányú helyenként egyenes vonalvezetésű, vélhetően 

belvízelvezetési célú csatorna. A Fertő-tó (Neusiedler See) nyílt vízfelszíne egészen Sarród 

(Schrotten) határáig tart. 

 

7. ábra: Eszterháza és Süttör az I. katonai felmérés térképen 1784 

(forrás: HM történeti térképtár)  
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Az 1845-ben készült második katonai felmérés jelentős változásokat mutat mind a település 

területén mind a külterületeken. Süttör területén a lakóépületek száma növekedett az első felmérés 

óta eltelt 60 esztendő alatt, és a település beépítése is rendezettebb, egyöntetűbb képet mutat. 

Ezzel szemben Eszterháza terültén a lakóépületek számának csökkenése figyelhető meg, ami az 

elnéptelenedésre utal. Ez az Eszterházy herceg 1790-ben bekövetkezett halálát követő hanyatlási 

folyamatnak a következménye. A külterületeken a Fertő-tó és a Hanság lecsapolásának első jelei is 

megfigyelhetőek. Pomogytól délre látható a Fertő-tavat a Rábcával összekötő főcsatorna (Haupt 

Canal). Ebbe a csatornába vezetnek bele a Rábca illetve az Ikva meder folyatatásaként kialakított 

csatornák. A csatornaépítésnek lecsapoló hatása látható a földhasználaton is. A korábbi 

állapothoz képest a nyílt vízfelszín jelentős mértékben visszahúzódott Sarródtól ÉNy-i irányba. A 

Hanság vizenyős területei is jelentős mértékben visszahúzódtak észak felé. A víztől mentesülő 

területeken rét és legelő hasznosítású területek kerültek kialakításra. A Hanság területén Kis- és 

Nagy-Éger elnevezésű erdőfoltok őrzik a terület természetes erdőtársulásainak karakterét. A 

csatornahálózat bővítésén kívül, másik és legalább ilyen jelentőségű infrastrukturális fejlesztés az 

Eszterháza és Fertő Szt. Miklós között vezettet Sopront-Győr vasútvonal megépülése. A vonalnak 

Szerdahelytől ÉNy-i irányba létesült állomása (Stat. Szt. Miklós). 

 

8. ábra: Eszterháza és Süttör valamint a Hansági külterületek a II. katonai felmérés térképen 1845 

(forrás: HM történeti térképtár) 

 

Az 1880-81-be készült harmadik katonai térkép nem mutat jelentősebb változást a települési 

területeken illetve a kastély térségében. A Hanságon Eszterháza és Pomogy között átvezető út 

mentén azonban megjelenik az első külterületi majorság Nyárosi major néven. Míg a hansági 

területen az út a csatorna hálózatban sincs jelentős változás, addig az Éger-erdő belső területén 

erdőtömbök kialakítására (nyiladékok vágására), és csatorna építésre kerül sor. A vasúthálózatban 
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nincs bővülés, azonban Petőháza mellé a vasútvonalra rákötött cukorgyár (Zuckerfabr.) kerül 

telepítésre.  

 

Az 1921-ban készült térképen Eszterháza feléledésének jeleit lehet felfedezni. A korábban eltűnt 

lakóépületek helyén ismét lakóépületek jelennek meg, és Süttör területén is lakóterületi bővülés 

figyelhető meg. A mai Kossuth Lajos utca északi része ekkorra épül fel. A kastély területén több új 

épület kerül kialakításra, és maga a kastély előtti parter is az intenzívebbé váltó fenntartás jeleit 

mutatja. A kastélytól északra lévő Urkon dombtetőn ekkorra már kialakításra kerül az Eszterházy 

család sírboltja és az azt övező fasor. A vasútvonalaknak szintén jelentős bővülése figyelhető meg 

ebben az időszakban. Az itt már Eszterháza megállónak nevezett állomástól leágazva Eszterháza és 

Fertőszéplak között északi irányba haladóan, Pomogyot érintve vasútvonal kerül kialakításra az 

osztrák területek irányába. Ezen felül a petőházi cukorgyárból induló, minden bizonnyal gazdasági 

célú vasútvonal vezet Süttör és a süttöri major, a pergeházi és a nyárosi majorok érintésével a 

Hansági főcsatorna közelében létesült Tőzegtelep irányába. További külterületi építések figyelhetők 

meg Kisháza major néven illetve a Tőzegtelep közelében létesült sertéstelepnél. A külterületeket a 

térképen már sűrűn behálózzák az egyenes vonalvezetésű, sokszor fasorokkal kísért vízelvezető 

csatornák, melyek a vizeket a megszélesített Hansági főcsatornába vezeti. A területen az 

időszakosan vízzel borított területek nagysága drasztikusan lecsökken, a művelésbe vont területen 

rét, legelő, szántó illetve tőzegkitermelő helyek jelennek meg. A Kis-Égererdő a térképről eltűnik, a 

Nagy-Éger pedig a Süttöri- és a Boldogasszony Égererdő nevet viseli. 

 

9. ábra: Eszterháza és Süttör valamint a Hansági külterületek a III. katonai felmérés felújított térképen 1921 

(forrás: HM történeti térképtár) 
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Az 1951-es felmérés térképén Eszterháza és Süttör már a Fertőd nevet viseli. Eszterháza 

településrész lakóépületei a fertőszéplaki vasúti megállóig nyúlnak, Süttör településrészen pedig 

még ennél is jelentősebb lakóterület bővülés figyelhető meg, Ekkorra alakítják ki a mai Szabadság, 

Petőfi és Ady utcákat. A település határában lévő korábbi major a térképen már laktanyakén 

szerepel. Míg a lakóterületeknél bővülést figyelhetünk meg a korábbi időszakokhoz képest, a 

kastély területén ismét a hanyatlás jelei mutatkoznak. A parter területe eltűnt, és a szigorú mértani 

rendszerű barokk kastélypark szerkezete is kezd zavarossá válni, illetve eltűnni az extenzív 

fenntartású területen. A külterületen újabb majorság alakul ki Feketebokor major néven. A 

vízelvezető csatornahálózat újabb É-D-i irányú elemmel bővül, a külterületet behálózó gazdasági 

vasútvonalak hálózata pedig tovább sűrűsödik, illetve módosul kismértékben. Az égeres erdő 

kiterjedése nem változik a korábbi állapothoz képest.  

 

10. ábra: Fertőd település és külterületei az 1951-es katonai térképen 

(forrás: HM történeti térképtár) 

 

Természetvédelmi és örökségvédelmi területek 

A Fertő-tó térségének országos természetvédelmi oltalom alatt álló, a Fertő-Hanság Nemzeti 

Parkoz illetve a NATURA 2000 védett területhez tartozó területei nem érintik Fertődöt, csak a vele 

mára már összenőtt Sarród és Fertőszéplak területeit. Mindez azonban távolról sem jelenti azt, 

hogy Fertőd területén nincsenek természetvédelmi szempontból érintett területek. Fertőd 

külterületének északi, a hansági főcsatornáig terjedő része az UNESCO által védett bioszféra 

rezervátumok (Man and Biosphere MAB) magterületét védő pufferzónához tartozik. Az Esterházy-

kastély parkja, az ettől északi irányba húzódó Kelemente csatorna, az 51-es út két oldalán lévő 

természetközeli gyeptársulások, valamint a mára már csatornázott Ikva és Répce medrek a Nemzeti 

Ökológiai Hálózat hoz tartozó ökológia folyosók részét képzik.  



 

FERTŐD VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA - 2009 30 

 

 

11. ábra: Fertőd térérségének országos védettségű természeti területei (forrás: TIR adatbázis) 

 

 

 

12. ábra: Fertőd térérségének NATURA 2000 területei (forrás: TIR adatbázis) 
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13. ábra: Fertőd térérségének Nemzeti Ökológiai hálózathoz tartozó területei (forrás: TIR adatbázis) 

 

 

 

14. ábra: Fertőd térérségének UNESCO bioszféra rezervátumhoz tartozó területei (forrás: TIR adatbázis) 
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Az UNESCO 2001-ben nyilvánította a Fertő-tavat és az azt övező településeket mint kultúrtáj-

együttest a világörökség részéve. A védelem alatt Magyarországon a Fertő-Hanság Nemzeti Park 

Fertő tavi része, Fertőrákos műemléki településközpontja és kőfejtője, a fertődi és nagycenki 

kastélyok valamint környezetük szerepel. Osztrák területen a Neusiedlersee Seewinkel Nationalpark 

vizes élőhelyei valamint Rust belvárosát nyilvánították a világörökség részévé. A kulturális 

világörökségi terület kiterjed még a védett területek ütközőzónájához tartozó településekre is (Balf, 

Nagycenk, Hidegség, Fertőhomok, Hegykő, Fertőszéplak, Sarród, Fertőújlak), melyek főutcáin 

máig fellelhetőek a XVIII. századi virágkor építészeti örökségének emlékei.  

 

3.4. Közlekedésföldrajz 

 

A Nyugat-Dunántúl a négy országhatár miatt jelentős nemzetközi átmenő forgalommal rendelkezik. 

Az itt található határátkelőkön keresztül bonyolódik hazánk határforgalmának több mint fele. 

Szlovénia és Szlovákia Uniós csatlakozásával, majd a schengeni határok megszűnésével lehetőség 

nyílt arra, hogy a határon átívelő együttműködések még szorosabbak legyenek. 

 

 

15. ábra: Fertődi térségi kapcsolatai 
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A Nyugat-dunántúli régió közlekedési helyzetét alapvetően meghatározza a négy országgal határos 

elhelyezkedése (szlovák, osztrák, szlovén, horvát határszakaszok), és településszerkezete. Mégis - a 

kedvező geopolitikai helyzetéből adódó komparatív előnyei ellenére – az EU15-ök átlagához 

képest nagy az elmaradása. A régió közúti infrastruktúráját jellemzi, hogy az országos közúthálózat 

egy hatoda itt található, az útsűrűség pedig az aprófalvas településszerkezetből adódóan a régiók 

közül itt a legnagyobb, ugyanakkor a közutak összetétele kedvezőtlen, az utak mindössze 6,8 %-a 

autópálya vagy elsőrendű főút. A Nyugat-Dunántúlt átszelő autópálya csupán a régió északi és déli 

részén húzódik kelet-nyugati irányban. A régió egyik legakutabb közúti közlekedési problémája az 

észak-déli gyorsforgalmi út hiánya, amely elsősorban a dinamikusan növekvő észak-déli 

tranzitforgalom miatt okoz feszültséget a térségben (az ország közúti, főképp teherforgalmának 60 

%-a régión keresztül hagyja el az országot).   

 

A régiót jelenleg több nemzetközi törzshálózati vasúti fővonal érinti, további öt hazai törzshálózati 

fővonal és öt mellékvonal alkotja a hálózatot. A régióban gyakorlatilag csak egyetlen hajózható 

vízfolyás van, a VII. helsinki folyosót is jelentő Duna. A vízi turizmus szempontjából fontos folyóvizei 

a Rába, a Mosoni-Duna, Mura és a Zala. A régió egyetlen kiépített és folyamatosan működő 

áruforgalmi kikötője a Győr-gönyűi országos közforgalmú kikötő. A Nyugat-dunántúli régióban 

jelenleg Sármelléken és a Győr melletti Péren működik nyilvános kereskedelmi repülőtér, a 

rendszeres személyjáratokat is fogadó Sármelléken állandó, Péren ideiglenes határnyitással a 

nemzetközi személyforgalom számára. 

 

A kistérség közlekedési helyzete nyugati irányba kedvezőbbnek mondható, mint kelet felé, az 

osztrák gyorsforgalmi úthálózat néhány szakasza a határ közelében (Soprontól 12 km-re) halad. 

Ezekhez jó közúti kapcsolatot biztosít a 84. sz. főút (Sopron) és 861. sz. főút (Kópháza) két 

határátkelőhelyén keresztül. A 84. sz. főútnak különösen az idegenforgalmi szezonban nagy a 

forgalma a Balaton felé. A 85. sz. főút kapcsolati szerepe jelentősebb, mivel biztosítja a főváros és 

a megyeszékhely felé a közúti kapcsolatot. Az elvégzett útkorszerűsítések eredményei jelentősek, de 

még így sem jelentenek végleges megoldást az erre haladó forgalom kezelésében. A kistérség déli 

részén a településeket összekötő belső úthálózat állapota, illetve néhány helyen hiánya hátráltatja a 

kistérség gazdasági bekapcsolódását a régió vérkeringésébe. 

 

A három állandó közúti átkelőhely (az említetteken túl Fertõd és Pomhagen (Pomogy) között csak 

személyforgalom) mellett egy gyalogos és kerékpáros határátkelőhely van Fertőrákos és Mörbisch 

(Fertőmeggyes) között. Ideiglenesen működő, időszakos határátkelők vannak Sopron 
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(Brennbergbánya) és Ritzing (Récény), Ágfalva és Loisperbach (Lépésfalva), valamint Sopronpuszta 

és St. Margarethen (Szentmargitbánya) között, illetve a Páneurópai Piknik helyszínénél.  

 

Sopronnak jó vasúti kapcsolatai vannak, mind a megyeszékhely és a főváros, mind Ausztria felé. A 

kistérségen átvezető, a GYSEV kezelésében üzemelő Győr-Sopron-Ebenfurt nemzetközi vonal a 

nyugati személy és teherforgalomban egyre fontosabb szerepet játszik. A regionális 

kapcsolatokban, és az ingázás szempontjából is fontos szerepet tölt be a Sopron-Szombahely 

vasútvonal. A kishatárforgalomban a GYSEV vonalak közül a Fertőszentmiklós-Fertőújlak-

Pamhagen vonal érdemel még említést. A GYSEV–rendezőpályaudvaron van az ország 

legnyugatibb logisztikai központja, Sopronban működik továbbá a ROLA-terminál, amely Sopron 

és az ausztriai Wels között szállít kamionokat.  

 

Sopron 56 km-re fekszik a bécsi Schwechati repülőtértől, amely bármely nemzetközi vonatkozású 

személy- és teherszállításra alkalmas. A várostól 25 km-re, Fertőszentmiklóson található egy 

nemzetközi, kis- és közepes méretű gépek leszállására alkalmas repülőtér. 

 

A kistérségben jelentős a kerékpáros forgalom. A kerékpáros közlekedés létesítményeit tekintve a 

leghiányosabb. Ausztriában elkészült a Fertő-tó körüli és hozzá csatlakozó kerékpárút, azonban a 

magyarországi szakasza még további fejlesztésre vár, illetve jelen pillanatban is folyik. A 

településeken belül elsősorban a mindennapi kerékpárhasználat jellemző. A települések között, 

illetve Magyarország és Ausztria között az idegenforgalom és szabadidős kerékpározás a domináns. 
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4. VÁROSI SZINTŰ HELYZETÉRTÉKELÉS 

 

A helyzetértékelés a város jelenlegi helyzetét vázolja fel. Az értékelés alapja a város valós helyzete, 

a tényszerű adatokra épülő elemzés, viszonyítási alapja pedig a város jövőképében meghatározott 

hosszú távú célok, szándékok, értékek. A helyzetértékelés kitér a vonzáskörzet bemutatására is. A 

helyzetértékelés alapvetően a legutóbbi (2001) népszámlálási adatokra alapszik. Az alábbi 

fejezetekben bemutatandó társadalmi, gazdasági és környezeti jellemzőknél alapvetően a 2001-es 

népszámláláskor összegyűjtött adatok kerülnek bemutatásra, illetve ahol rendelkezésre állnak 

frissebb adatok, ott a forrást és a vizsgált időszakot megjelölve ezeket is feltüntetjük, lehetőséget 

teremtve ezzel tendenciák levonására, vizsgálatára. 

 

4.1. A város szerkezete 

 

Győr és Sopron között, Soprontól délkeletre, a Fertő-Hanság kistájon fekvő, település. 

Műemlékein, egyéb nevezetességein kívül a térség gazdasági és kulturális központja. 

 

Mai nevét a magyarországi közigazgatás átszervezése idején kapta, az Árpád-korban még meglévő 

-1234. Villa Ferteud, 1265. Villa Ferteu – Iván, Sajtoskál, Nemesládony között lokalizálható 

település után. 1950. május 16-án Eszterháza felvette a Fertőd nevet, majd szeptember 7-én a 

korábbi Eszterháza, immár Fertőd egyesült Süttörrel. Süttör volt az ősibb település, az oklevelek 

Süttör nevének változatait őrzik. Eszterháza neve először Miklós herceg levelében (1766) olvasható: 

„Schloss Eszterháza”.  

 

A város területe az évek alatt nem sokat változott, a 4.854 ha területe mindösszesen 1 hektárnyit 

növekedett, így jelenleg 4.855 ha. Fertőd városának központi belterületen a lakosság 95 % lakik 

(3.242 fő), az egyéb belterületen a lakosság 4,4 %-a található meg (149 fő), míg külterületen a 

lakosság 0,7 %-a él (25 fő). 

 

A település középpontjában a patkó alakú, lenyűgözően szép barokk stílusú kastély található, 

amely a város idegenforgalmának fő forrása, meghatározó jelentőségű látnivalója. A kastély és 

épületegyüttesének építtetését az 1720-as évektől Esterházy József kezdte meg. A kastély a két 

településrész, Eszterháza és Süttör közé ékelődik be, teljesen elkülönítve a két városrészt egymástól, 

illetve összekötve azokat. 
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A település 1995-ben város. A közelben lévő Fertő-Hanság Nemzeti Parkot, a Fertő-tó és 

környékét, a Fertő-menti településeket a környezeti szépségük, kulturális, kultúrtörténeti értékeik 

miatt 2001-ben az UNESCO a „Világörökség” részévé nyilvánította. Nagy vonzerőt jelent a Fertő-

Hansági Nemzeti Park értékes és ritka növény és állatvilága. Ausztriával a Fertő-Pamhagen 

(Pomogy) határátkelő és kerékpárút köti össze. 

 

A városnak közvetlen közúti kapcsolata van Fertőendréddel, Petőházával, Fertőszentmiklóssal, 

Fertőszéplakkal, Sarróddal, illetve a már említett Pamhagennel (Pomogy). A település vasúton is 

megközelíthető, a település határában található a Fertőszéplakkal közös vasútállomás. 

 

4.2. Gazdaság  

 

4.2.1. Ágazati szerkezet 

 

Fertődön 2007-ben a regisztrált gazdasági szervezetek száma 371 db, a regisztrált költségvetési 

szerv, illetve intézményeinek száma 9 db, a regisztrált non-profit szervezetek száma pedig 31
3

 db. 

 

A városban regisztrált jogi személyiségű vállalkozásból 78 db van, amelyből 74 db korlátolt 

felelősségű társaság, 1 db részvénytársaság, 3 db szövetkezet. A jogi személyiség nélküli 

vállalkozásokból 262 db-ot találhatunk a településen, amelyből 30 db betéti társaság. A regisztrált 

társas vállalkozások száma 117 db, az egyéni vállalkozásoké pedig 223, melyből 124 db 

főfoglalkozású, 77 fő mellékfoglalkozású, 22 fő nyugdíjas. 

 

A településen nagykereskedelmi raktár a 2007-es évben nem volt, gyógyszertárból pedig egyet 

működtetnek. 

 

A városban a vendéglátóhelyek száma 32-ről 31-re csökkent 2007-re. Ezzel szemben az éttermek 

és cukrászdák száma nőtt (16-ről 20-ra), míg a bárok és borozók száma 15-ről csökkent 9 db-ra. 

A munkahelyi étkeztetők száma 1-ről 2-re változott. Kiskereskedelmi üzletek száma 2001-ben 83 

db, 2007-ben pedig 88 db volt. Az alábbi táblázatban a két említett évben működő 

kiskereskedelmi egységeket tűntettük fel. 

 

                                                 
3

 A Magyar Köztársaság Bíróságai adatainak alapján 
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2. számú táblázat: Kiskereskedelmi egységek (db) 

  2001 2007 

Cél kategória    

használtcikk-szaküzletek és zálogkereskedések száma 0 1 

gépjárműalkatrész-szaküzletek száma 0 1 

élelmiszerüzletek és áruházak száma 13 13 

iparcikküzletek és áruházak száma 0 1 

zöldség-, gyümölcsszaküzletek száma 1 1 

hús-, húsáruszaküzletek száma 2 1 

kenyér-, pékáru és édességszaküzletek száma 0 2 

egyéb élelmiszer szaküzletek száma 1 2 

illatszerszaküzletek száma 3 4 

textilszaküzletek száma 6 0 

ruházati szaküzletek száma 20 21 

lábbeli-, bőráruszaküzlet száma 4 4 

bútor-, háztartási cikk- és világítástechnikai 

szaküzletek száma 
2 0 

villamos háztartási cikk szaküzletek száma 3 3 

festék-, vasáru-, barkács- és építési anyag szaküzletek 

száma 
2 3 

könyv-, újság, papíráru szaküzletek száma 5 4 

egyéb iparcikk szaküzletek száma 21 27 

Összesen 83 88 

 

A település szervezeteinek, vállalkozóinak, lakosságának juttatott hazai és Európai Uniós 

támogatások az alábbiakban részletezettek. 

 

3. számú táblázat: Uniós támogatások (NFT1) 2004-2008 évben
4

 

  Projektek száma 

(db) 

Támogatás 

(eFt) 

Költség 

(eFt)   

Cél kategória     

Agrár és Vidékfejlesztés OP 1 20.005 8.002 

Gazdasági Versenyképesség OP 2 225.000 1.224.747 

Összesen 3 245.005 1.232.749 

 

4. számú táblázat: Uniós támogatások (ÚMFT) 2007-2009 évben
5

 

  Projektek száma 

(db) 

Támogatás 

(eFt) 

Költség 

(eFt)   

Cél kategória     

Gazdaságfejlesztés OP 1 1.500 3.846 

Regionális OP 1 192.317 240.396 

ÁROP 1 20.000 21.978 

Összesen 3 213.817 266.220 

 

                                                 
4

 Az NFÜ honlapján megtalálható adatbázis szerinti adatok alapján. 

5

 Az NFÜ honlapján megtalálható adatbázis szerinti adatok alapján. 
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4.2.2. Turizmus 

 

A Fertődön jelenlévő turizmus kétpólusú: Fertő-tó, illetve környezete (Fertő-táj Világörökség), 

valamint a fertődi Esterházy-kastély (ez a legjelentősebb vonzerő a település életében). Ennek 

megfelelően a helyi turizmusban kiemelkedő szerepet játszik a kultúra, annak szeretete, illetve az 

arra történő építkezés (programok, közterület fejlesztések, stb.). 

 

Kereskedelmi szálláshelyek
6

 

2001-ben a városban a szállásférőhelyek száma a panziókban 10 db, turistaszállásokon 110 db, 

kempingekben 250 db, üdülőházakban 149 db, a szállodákban 87 db. 2007-re az összes 

kereskedelmi szálláshely szállásférőhelyeinek száma a 2001-es évi 606 db-ról lecsökkent 204 db-

ra, mely jelentős mértékű visszaesést az alábbi ábra is jól szemlélteti. 
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16. ábra: Összes kereskedelmi szálláshely szállásférőhelyeinek száma (db) 

 

A vendégek száma összesen a kereskedelmi szálláshelyeken 2001-ben 7.918 fő volt, amelyből 

1.302 fő külföldi, míg 2006-ban a szálláshelyek számának csökkenéséből következően (de azzal 

nem arányosan) a vendégek száma is már csak 6.655 fő volt, melyből 729 fő külföldi.  

5. számú táblázat: Vendégek száma (fő) 

  
2001 2006 

Szálláshely típusa összesen külföldi összesen külföldi  

szálloda 3.126 fő 439 fő 869 fő 310 fő 

panzió 154 fő 45 fő 106 fő 63 fő 

turistaszállás 693 fő 0 fő 0 fő 0 fő 

kemping 624 fő 283 fő 0 fő 0 fő 

üdülőház 3.321 fő 535 fő 5.680 fő 356 fő 

Összesen 7.918 fő 1.302 fő 6.655 fő 729 fő 

                                                 
6

 A kereskedelmi szálláshelyek statisztikai adatira vonatkozóan a legfrissebb hiteles adatok a 2006-os évből 

állnak rendelkezésre. 
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A vendégéjszakák száma a kereskedelmi szálláshelyeken is a fenti tendenciáknak megfelelően 

alakult, 2001-ben 16.748 (2.068 külföldi) vendégéjszakát, 2006-ban pedig 13.898 (998 külföldi) 

vendégéjszakát regisztráltak. A 2006-os évben tehát az átlagos tartózkodási idő 1,5 éjszaka volt. 

 

       6. számú táblázat: Vendégéjszakák száma (éj) 

  
2001 2006 

Szálláshely típusa összesen külföldi összesen külföldi  

szálloda 6.889 949 1.801 490 

panzió 389 113 592 113 

turistaszállás 967 0 0 0 

kemping 1.030 350 0 0 

üdülőház 7.473 656 11.505 395 

Összesen 16.748 2.068 13.898 998 

 

 

Magán szállásadás
7

 

Fertődön a kereskedelmi szálláshelyek folyamatos csökkenő tendenciájával ellentétben a magán 

szállásadás folyamatos fejlődést mutat. A magán szállásadás vendéglátóinak a száma 14 főről 16 

főre emelkedett, a férőhelyeinek száma 92 db-ról 115 db-ra nőtt. A vendégek száma a magán 

szállásadásban 2001-ben 1.323 főről (180 fő külföldi) 2007-re 2.102 főre (67 külföldi) 

emelkedett. A vendégéjszakák száma a magán szállásadásban tehát közel megduplázódott az 

elmúlt évek alatt 2.890 vendégéjszakáról (279 külföldi) 4.646 vendégéjszakára (163 külföldi) nőtt.  

 

Az Önkormányzat néhány éve gazdaságfejlesztő eszközként alkalmazza az idegenforgalomban 

nyújtott támogatás lehetőségét, melynek lényege, hogy a helyi szállásadók fejlesztési célú 

beruházásai az Önkormányzat által ösztönzöttek, a pályázat keretösszegét a beszedett 

idegenforgalmi adó adja: 

 a szállásadók bár beszedik és befizetik az eltöltött szálláséjszakák után fizetendő 

idegenforgalmi adót, azt egy pályázaton el is nyerhetik az általuk üzemeltett szálláshely 

fejlesztésére, méghozzá maximum az általuk befizetett összeg mértékéig; 

 mivel a beszedett idegenforgalmi adó összege a szállásadóhoz kerül, ezért nem érdeke 

eltitkolni a vendégéjszakák pontos számát; 

 bár a beszedett idegenforgalmi adó Önkormányzatnál maradó nagysága csökken a 

pályázaton szétosztott összeggel, a magasabb számú bevallott vendégéjszaka miatt mégis 

növekedhet az Önkormányzat ilyen jellegű bevétele: az Önkormányzat minden beszedett 

                                                 
7

 A magán szállásadás esetében 2007-es adatok állnak rendelkezésre. 
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idegenforgalmi adó forint után 2 Ft-ot kap az államtól (jelen pillanatban 2 Ft, bár felmerült 

annak lehetősége, hogy a Kormány 1 Ft-ra csökkenti ezt az összeget); 

 a fejlesztésekre visszaforgatott összeg a településkép javításához járul hozzá közvetlenül. 

 

4.3. Társadalom  

 

4.3.1. Demográfia 

 

Fertődre vonatkozóan a 2001-es évről az alábbi megállapításokat tehetjük. A lakónépesség száma 

3.416 fő
8

, melyben a férfiak és nők aránya 48 % és 52 %. Az állandó népesség 3.395
9

 fő. Az 

élveszületések száma 38 fő, a halálozások száma 32 fő. A házasságkötések száma 20, a válások 

száma 13 eset. Az odavándorlók száma 190 eset, az elvándorlások száma 147 eset. 

 

17. ábra: Állandó népesség alakulása Fertődön (fő) 

 

Mindezen ismérvek 2007-ben a következőképpen alakultak. A lakónépesség száma 3.442 fő az év 

végén, melyből 3.371 fő állandó népesség. A megoszlás a férfiak és nők között ebben az évben is 

48 % és 52 %. Az élveszületések száma 26, a halálozások száma 39. A házasságkötések száma 

17, míg a válások száma 11. Az odavándorlók 220 fős tömegével szemben az elvándorlók száma 

190 fő. 

 

2001-es népszámlálási adatokból tudható, hogy Fertődön 5 fő volt (0,14 % lakónépességen belüli 

arány), aki cigány nemzetiséghez tartozónak vallotta magát, melyből 3 fő kulturális értékekhez, 

hagyományokhoz kötődő lakos volt. 

                                                 
8

 A KSH által 2009.10.19-én kiadott jelentés alapján 

9

 A KSH által 2009.10.19-én kiadott jelentés alapján 
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18. ábra: A népesség korcsoport szerinti megoszlása (2001) 

 

Háztartások, családok 

A városban 2001-ben 1.167 háztartást regisztráltak, a családok száma 975 volt. A három vagy 

több családból álló háztartások száma ebből 2, a két családból álló háztartások száma 48, az egy 

családból álló háztartások száma pedig 98 (egy szülő gyermekkel) plusz 775 (házaspár és élettársi 

kapcsolat) volt. 

7. számú táblázat: A háztartásokban élő személyek száma (2001) 

  Háztartások 

száma (db)   

Személyek 

száma (fő) 

  

1 221 

2 299 

3 243 

4 273 

5 93 

6 22 

7 10 

8- 6 

Összesen 1.167 

 

A háztartásban élők száma (a 2001-es évben) összesen 10.570 fő, melyből 4.692 fő 

foglalkoztatott, 246 fő munkanélküli, 2.803 fő inaktív kereső és 2.829 fő eltartott. A családok 

közül házaspári kapcsolatban él 817 család, élettársi kapcsolatban él 48 család, az egyedülálló 

apás családok száma 15, az egyedülálló anyák száma 95. Fertőd településen összesen 2.960 fő él 

családban, melyből 1.120 fő gyermek. 
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4.3.2. Foglalkoztatás 

 

A lakó (éjszakai) népesség száma 2001-ben 3.416 fő, melyből 1.372 fő nem dolgozik, nem tanul, 

1.105 fő helyben dolgozik, tanul, 939 fő más településen dolgozik, tanul (eljáró). Összesen 1.135 

fő más településről jár be dolgozni, tanulni 821 fő és 314 fő megoszlásban. A helyben lakó 

foglalkoztatottak száma 1.457 fő (ebből 709 fő helyben, 784 fő más településen dolgozik.  

 

Napi vándorlás egyenlege 

Az odavándorlók száma 2001-ben 190 eset, az elvándorlások száma 147 eset. Az állandó 

odavándorlások száma 118 eset, míg az állandó elvándorlások száma 93 eset. A 2007-es évben 

az odavándorlók 220 fős tömegével szemben az elvándorlók száma 190 fő. Összességében 

megállapítható, hogy a 2005, 2006 és 2007-es években a korábbi évekhez viszonyítva az oda- és 

elvándorlások száma jelentős mértékben megnőtt, mely az alábbiakban is látható. 

8. számú táblázat: Napi vándorlás egyenlege 

  
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Foglalkoztatottak száma 

(fő) 

        

odavándorlás  190 172 197 188 201 235 220 

elvándorlás  147 172 170 196 216 211 190 

Egyenleg  +43 0 +27 -8 -15 +24 +30 

 

Érdekes megvizsgálni azt is, hogy a foglalkoztatottak száma az egyes családokban milyen 

jellemzőket mutat. Az alábbi, 2001-es adatokat tartalmazó táblázat jól reprezentálja azt, hogy a 

fertődi családok a feltételezhető magyar átlaggal megegyezést mutatnak. Vagyis Fertődön is az a 

legjellemzőbb, hogy családonként 1, 2, vagy 3 foglalkoztatott van, aki eltartja az egész családot, 

és kevésbé jellemzőbb, valamint arányaiban kevesebb is azon családok száma, ahol 3-nál több 

családtag áll foglalkoztatásban. 

9. számú táblázat: Foglalkoztatottak száma háztartásokban, 2001. 

  

Háztartások száma 

(db) 

Foglalkoztatottak 

száma (fő) 

  

1 312 

2 393 

3 349 

4 86 

5 27 

Összesen 1.167 
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Munkanélküliség 

A gazdaságilag nem aktív népesség aránya a lakónépességen belül 55,0 %, a munkanélküliek 

aránya pedig (munkanélküliségi ráta) 4,2 %. A tartós munkanélküliek (legalább 360 napig) aránya 

(tartós munkanélküliek száma / munkanélküliek+foglalkoztatottak száma) 0,8 %. 

 

A regisztrált munkanélküliek száma 2001-ben 62 fő (31 férfi és 31 nő), míg 2007-ben 66 fő (36 

férfi és 30 nő). A tendenciákat az alábbi ábra is szemlélteti. A munkanélküliek közül 8 fő 21-30 év 

közötti, 19 fő 31-40 év közötti, 19 fő 41-50 év közötti és 20 fő 51 éves kor feletti, ahogy azt az 

alábbi grafikon is mutatja. 

 

 

19. ábra: Regisztrált munkanélküliek eloszlása nemek szerint 
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20. ábra: Munkanélküliek megoszlása korosztály szerint 
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2001-ben 45 fő fizikai foglalkozású és 17 fő szellemi foglalkozásút vettek nyilvántartásba, 2007-

ben azonban 52 fő fizikai foglalkozásút és 14 fő szellemi foglalkozásút. Nyilvántartott pályakezdő 

álláskeresőkről 2001-ben nincs információnk, 2007-ben tudjuk, hogy 2 nő volt. 180 napon túli 

nyilvántartott álláskereső (tartós munkanélküli) 2001-ben 27 fő, 2007-ben 9 fő. A férfiak és nők 

aránya a két említett évben megfordult. Míg 2001-ben több női álláskereső volt (11 férfi, 16 nő), 

addig 2007-ben már kevesebb volt, mint a férfi álláskeresők száma (5 férfi, 4 nő). A 2007-ben 

regisztrált munkanélküliek közül 3 fő kevesebb, mint 8 osztályt járt, 16 főnek van általános iskolai 

végzettsége, 23 főnek van szakmunkásképző végzettsége, 19 főnek szakközépiskola / technikum / 

gimnáziumi végzettsége és csupán 5 főnek van főiskolai diplomája. 

 

21. ábra: Regisztrált álláskeresők végzettségi adatai 

 

4.3.3. Társadalmi önszerveződések, civil szféra aktivitásának fő területei 

 

A városban több civil szervezet működik
10

, főként a kultúra, a segítségnyújtás, a sport és 

szabadidő, valamint a településszépítés területén, közülük néhány jelentős aktivitást fejt ki, azonban 

ezen szervezetek helyi döntésekbe történő bevonása esetleges: 

 Bagatell Alapítvány 

 Esterházy Pál Alapítvány  

 Esti Nyugdíjas
11

 

 Eszterházy Kastély Kápolna Alapítvány 

 Eszterházi Baráti Kör Kulturális Egyesület Fertőd  

                                                 
10

 A Magyar Köztársaság Bíróságai adatainak alapján. 

11

 Fertőd város honlapján található információk alapján. 
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 Fertődi Általános Iskoláért Alapítvány 

 Fertőd és Térsége Polgárőr Egyesület 

 Fertődért Egyesület 

 Fertődi Építő- és Szolgáltató Részvénytársaság „A Nyugdíjasokért” 

 Fertődi Fiatalok Egyesülete 

 Fertődi Lokálpatrióta Egyesület 

 Fertődi Napköziotthonos Óvodáért Alapítvány 

 Fertődi Postagalamb Sportegyesület 

 Fertődi Sportegyesület  

 Fertődi Szállásadók Egyesülete 

 Fertőd Város Vöröskereszt Szervezete  

 Fertőmenti Méhész Egyesület 

 Fertő-táj Világörökség Magyar Tanácsa 

 Fénysugár Alapítvány a Halmozottan Sérültekért 

 Fiatalokkal Európáért Alapítvány 

 Gyermekmosoly Alapítvány és KHSz  

 Karitász Fertőd I.  

 Karitász Fertőd II.  

 Kertészeti Oktatásért Alapítvány 

 Községfejlesztő Alapítvány  

 Magyar Haydn Társaság 

 Magyar Máltai Szeretetszolgálat  

 Mentes Mihály Alapítvány  

 Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület Fertőd 

 Patonai Péter Alapítvány 

 Velux Magyarország Senior Klub Egyesület 

 

4.4. Települési környezet 

 

4.4.1. Természeti környezet állapota 

 

A település összes zöldterület nagyságában hatalmas változás volt tapasztalható. A 221.000 m
2

-rel 

szemben 2007-re 16.685.000 m
2

 lett az összes zöldterület nagysága a cca. 49 km
2

-nyi városi 

területen belül. A helyi természetvédelmi terület része az Esterházy-kastély kertje, valamint a 

Sírdomb és környéke. Környezeti károk nem találhatók a területen.  
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4.4.2. Épített környezet: lakásállomány 

 

Fertőd városában 2001-ben 1.311 db lakóegység található, melyeken belül lakást, üdülőt és 

intézeti háztartási lakóegységet tudunk megkülönböztetni. A lakások száma 1.304 db, melyből 

1.120 lakott és 174 nem, 7 üdülésre van fenntartva, 3 pedig egyéb célra. A városnak 2001-ben 1 

db üdülési céllal használható üdülője volt regisztrálva. Az intézeti háztartási lakóegységek száma a 

városban 6 db. A lakásban élő lakosok száma 3.360 fő volt, az üdülőnek nem volt bejelentett 

lakója és az intézeti háztartási lakóegységnek 56 fő lakosa volt. 

 

A lakások között a szobák száma az alábbiak szerint oszlik meg. 69 db 1 szobás lakás, 488 db 2 

szobás lakás, 421 db 3 szobás lakás és 326 db 4 vagy több szobás lakás van regisztrálva a 

városban. A lakások 95 %-ban (1.245 db) természetes személyek tulajdonában vannak, 3 %-ban 

(36 db) önkormányzati tulajdonban vannak, és 2 % (23 db) egyéb tulajdonban vannak. A lakások 

közül 1.014 db van magántulajdonban és 106 db bérleti, szolgáltatási jogcímen. A lakásokban 

2.892 lakószoba és 916 fél és kisszoba van. A lakások közül 1.344-ben található konyha, 39 db 

található főzőfülke, 1.436-ban fürdőszoba. 

 

A fertődi lakások közül 66 épül 1919 előtt, 107 db 1920 és 1944 között, 306 db 1945 és 1959 

között, 165 db 1960 és 1969 között, 292 db 1970 és 1979 között, 196 db 1980 és 1989 között, 

valamint 172 db 1990 és 2001 között, ahogy az alábbi ábrán is láthatjuk. 

 

22. ábra: A fertődi lakások épülése (év) 

 

A lakások közül 1.269 db rendelkezik hálózati vízvezetékkel, és 5 db házi vízvezetékkel. 1.240 db 

lakásba van bevezetve meleg folyóvíz, 1.254 rendelkezik vízöblítéses WC-vel. 852 lakásban van 
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közcsatorna és 423 lakásban házi csatorna. 856 db lakás rendelkezik hálózati gázzal, míg 279 db 

lakás palackos gázzal. Összesen 1.000 lakásba van bevezetve a központi fűtés. 

 

A városban 25 db emeletes ház van, a többi földszintes. Az egylakásos házak száma 922 db, 2-3 

lakásos házak száma 14 db, a 4-10 lakásos házak száma 27 db és a 11 és afölötti lakásos házak 

száma 13 db. A lakások közül 1.210 db van központi belterületen, 80 db egyéb belterületen és 14 

db külterületen. 

 

Fertőd városában 1.431 db lakást jelentettek be a 2007-es évben, a közművesítettség pedig lakott 

ingatlanok setében teljesnek mondható. 

 

Az épített lakások számát (üdülők nélkül) és felszereltségét az alábbi táblázat mutatja. 

10. számú táblázat: Adott évben épített lakások száma (üdülők nélkül) és felszereltsége 

  
2001 2007 

Mutatók    

Épített lakások száma, 

melyből 
37 4 

gázvezetékkel ellátott 36 4 

fürdőszobával ellátott 37 4 

közcsatornával ellátott 36 4 

házi csatornával ellátott 1 0 

Összesen 37 4 

 

Az épített lakások összes alapterülete 3.113 m
2

-ről 455 m
2

-re csökkent, kétszobás lakások száma 

az építetten belül 2001-ben (2007-ben) 13 db (0 db) volt, háromszobás 16 db (1 db), négy és 

többszobás 8 db (3 db) közüzemmel ellátott 37 db (4 db). A megszűnt lakások száma 3 db (1 db), 

az épített lakóépületek száma pedig 5 db (3 db).  

 

A fent nevesített lakásépítésekből a 2001-es évben gazdasági szervezetek által épített lakások 

száma 26 db volt, melyek mindegyike értékesítési céllal és többszintes, többlakásos formában 

épült. Ugyanebben az évben a természetes személyek által épített lakások száma 11 db volt, mely 

mindegyike saját használatra, családi formában készült. 

 

A 2007-es évben az építkezés mértéke jelentősen visszaesett. Nem volt gazdasági szervezetek által 

épített lakás. Magánszemélyek által 4 családi házas formában készült lakás épült saját célra és 

rendelkezik fürdőszobával, vezetékes gázzal, közüzemi vízvezetékkel, közcsatornával. Az adott 

évben a lakásépítésre kiadott engedélyek száma 5 db volt.  
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Tőzeggyármajor (egyéb belterület), Hodály-major és Fekete-bokor (mindkettő külterület) lakott 

épületei közművesítettek. Hodály-major egy volt TSZ major, melynek épületeit – felújításukat 

követően – egy 3 generációs család használja luxus körülmények között. Fekete-bokorban 4-5 

család lakhelyéül szolgálnak a volt Esterházy uradalom felújított épületei. 

 

Önkormányzati lakásgazdálkodás 

2001-ben a fenntartott lakásbérlemények száma 36 db, a fenntartott lakóépületek száma 7 db. A 

lakóházak összes javítási költsége 632.000 Ft volt, felújításra nem költöttek és karbantartási 

költségek sem voltak. Az összes évi lakbérbevétel 468.000 Ft. 

 

2007-ben a fenntartott lakásbérlemények száma 25 db-ra csökkent, ahogy a fenntartott 

lakóépületek száma is 5 db-ra (a lakók kérésére a lakások a lakóknak értékesítésre kerültek). 18 

db lakás a kastélytól keletre lévő ún. „iparterületen” található, 6 db a Fő utcában 1 db pedig a 

süttöri lakótelepen. Önkormányzati lakóházak összes javítási költsége 1.843.000 Ft, egy 

önkormányzati épület és 2 db önkormányzati lakásbérlemény felújításra fordított költség 

1.222.000 Ft, az összes karbantartásra fordított költség 71.000 Ft. Az összes évi lakbérbevétel az 

önkormányzatnál 2.798.000 Ft volt. 

 

4.4.3. Épített környezet: látnivalók, vonzerők 

 

A településen két római katolikus templom – a neogót stílusú Szent András (Süttör) és az 1986-ban 

épület Szent Kereszt (Eszterháza) – található, melyet a Magyar Örökség Díjjal kitüntetett Udvardi 

Erzsébet oltár, és stációképei díszítenek. A közelmúltban restaurált kastélykápolna Europa Nostra-

díjat kapott. 

 

Külön kiemelnénk az Esterházy-kastélyt, amely 

turisztikai jelentőségénél fogva Fertőd egyik kiemelt 

épület-együttese. A napjainkban látható kastély őse 

egy huszonkét szobás vadászkastély volt, melyet 

herceg Esterházy József építtetett 1720-ban, Anton 

Erhardt Martinelli tervei szerint. A kastély-együttes 

kiépítése és fénykora Esterházy „Fényes" Miklós 

herceghez kötődik, aki 1762-től haláláig, 1790-ig 
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folyamatosan építkezett, hogy létrehozza az uralkodói udvarokhoz mérhető rezidenciáját, s ahol 

mindennaposak voltak fényűző ünnepségek. Eszterházán nemcsak a korszak magas rangú 

családjai látogattak el, hanem Mária Terézia császárnő-királynő is vendégeskedett. 

 

Joseph Haydn és Eszterháza két elválaszthatatlan név az európai zene történetében. A nagy osztrák 

zeneszerző aktív korszakának mintegy a felében, az év legnagyobb részét itt is töltötte. Mindez 

Eszterházát egy történelmi pillanatra az európai magas-kultúra egyik centrumává tette.  

 

A kastély parkja és a kapcsolódó táj a barokk kertművészet legérettebb magyarországi alkotása, s 

egyben a barokk tájformálás európai léptékkel mérve is nagyszabású, példaértékű megjelenése. A 

Zinner Ferenc, majd feltételezhetően Jacoby tervei szerint formált park és tájegyüttes stílusjegyeit 

tekintve az európai barokk kertépítészet egyik legtisztább kompozíciója és a világ egyetlen 

kétfókuszos barokk tájrendszere. 

 

Csodálatos francia parkjával, pazar épületegyüttesével, művészeti gyűjteményeivel, gazdag zenei, 

színházi, opera- és bábopera-programjával a „magyar Versailles” (ahogyan a kortársak dicsérték) 

különleges szerepet játszott az egész régió kultúrtörténetében. Haydn munkásságának itteni 

felidézése jellegében egyedülálló, izgalmas kulturális kincset kínál a világnak. Eszterháza eszményi 

értelemben a világ kulturális örökségének elidegeníthetetlen része. A kastély jelenleg múzeum és 

fontos kulturális helyszín, valamint a magyar Haydn-kutatás központja. Szállodájában történeti 

lakosztályok, előre foglalható két és négyágyas szobák várják a vendégeket. 

 

A kastély állandó kiállításai: 

 Kastélymúzeum: hercegi és királyi lakosztályok, nyári ebédlő (Sala Terrena), díszterem, 

zeneterem, kápolna. 

 

A kastély szolgáltatásai: 

 turisztikai információs iroda, 

 kávézó, shop, 

 gyermekfoglalkozások, 

 szálláshely-szolgáltatás, 

 konferenciaterem. 
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4.4.4. Települési környezeti infrastruktúra
12

 

 

A meglévő közműhálózat az akcióterületi fejlesztések megvalósíthatósága szempontjából jó és 

elégséges, a közművesítettség teljesnek mondható. 

 

Villamosenergia 

2001-ben a városban az összes szolgáltatott villamosenergia mennyisége 11.973.000 kWh. A 

kisfeszültségű villamosenergia elosztóhálózat hossza 21,9 km, kizárólag közvilágítás célú 

villamosenergia hálózatok hossza 2,0 km. A közvilágítási fényforrások száma 393 db. 

A 2007-es évben a következő változások voltak megfigyelhetőek. Kisfeszültségű villamosenergia 

elosztóhálózat hossza 18,8 km, a kizárólag közvilágítási célú villamos energia hálózatok hossza 

pedig 2 km. A közvilágítási fényforrások száma 380 db. Az összes szolgáltatott villamos energia 

mennyisége a településen 17.870.000 kWh. A háztartási villamosenergia fogyasztók száma 1.744 

db. 

 

A háztartási villamosenergia fogyasztók száma 1.433 db-ról 1.553 db-ra nőtt. A háztartások 

részére szolgáltatott villamosenergia mennyisége 3.521.000 kWh-ról 2007-re 3.766.000 kWh-ra 

nőtt. A köztes években kiugró volt a 2004-es év, ahol közel 4 millió kWh energiát használt fel a 

város, de egyébként jelentős eltérés nem mutatkozott. A villamosenergia-fogyasztók száma 1.744 

db, a szolgáltatott összes villamosenergia mennyisége 17.870.000 kWh volt 2007-ben. 

 

Gáz 

A háztartási gázfogyasztók száma 1.014 db-ról 1.088 db-ra nőtt. Az összes gázfogyasztók száma 

1.070 db-ról 1.215 db-ra módosult 2007-re, melyből fűtési fogyasztó 895 db illetve 969 db. Az 

összes szolgáltatott vezetékes gáz mennyisége (átszámítás nélkül) 2001-ben 2.518.000 m
3

, míg 

2007-ben 2.155.000 m
3

 volt. Az összes szolgáltatott gáz mennyiségéből a háztartások részére 

szolgáltatott gáz mennyisége 2001-ben az összes 66 %-a, 2007-ben a 61 %-a volt. Kiugró évnek 

számít ez esetben is a 2004-es év, amikor az összes szolgáltatás 70 %-át vették igénybe a 

háztartások. Az összes gázcsőhálózat hossza 32,6 km-ről 29,2 km-re csökkent.  

 

Víz 

A háztartásoknak szolgáltatott víz mennyisége 133.900 m
3

 volt 2001-ben és 129.300 m
3

 volt 

2007-ben. Az üzemelő közkifolyók száma 8 db (melyek elsősorban ÁNTSZ vízmintavételi lehetőség 

                                                 
12

 A feltüntetett adatok 2001-es adatok, azonban ahol frissebb adatok is begyűjthetők voltak, ott az évszám 

megjelölésével ezeket is szerepeltetjük. 
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biztosítására vannak fenntartva), a közüzemi ivóvízvezeték hálózat hossza 23,8 km volt mindkét 

említett évben. Azonban az összes szolgáltatott víz mennyisége folyamatos csökkenést mutatott 

(2001-ben 189.800 m
3

, 2007-ben már csak 170.100 m
3

. A közüzemi ivóvízvezeték hálózatba 

bekapcsolt lakások száma 1.124-ről 1.350-re nőtt folyamatosan. A városban összesen 1 db, 

magántulajdonban lévő (lakott) lakásba nincs vezetékes víz bevezetve, azonban az épület előtt 

közkifolyó található. 

 

A közcsatornába elvezetett összes szennyvíz mennyisége 2007-ben 160.700 m
3

, a háztartásokból 

elvezetett mennyiség 102.900 m
3

, melyből mind tisztított volt. A közüzemi szennyvízcsatorna 

hálózat hossza 11,3 km, mely teljes hosszán elválasztó rendszerű. A közcsatorna hálózatba 

bekapcsolt lakások száma 730-ról 1.046-ra nőtt 2007-re. Az év folyamán a közcsatorna 

hálózatba bekapcsolt lakások száma 118-ról folyamatos csökkenést mutatva 2007-ben már csak 

17 db lakást kapcsoltak be, ami azt mutatja, hogy minden lakás be van kapcsolva a közcsatorna 

hálózatba. 

 

Hulladék 

Rendszeres hulladékgyűjtésbe bevont lakások száma 2003-ban 1.098 db, 2007-ben 1.378 db. Az 

összes elszállított szilárd hulladék mennyisége 2006-ban 853,5 tonna, 2007-ben 844,9 tonna. 

Ebből a lakosságtól elszállított szilárd hulladék 670,8 tonna a 2006-os évben és 669,7 tonna a 

2007-es évben.  

 

Közterület 

Rendszeresen tisztított közterület 2001-ben 52.000 m
2

, míg 2007-ben 44.000 m
2

, melyből 

42.000 m
2

 burkolt belterületi út. Az összes belterületi parkterület nagysága 157.000 m
2

, az összes 

belterjesen gondozott parkterület nagysága 67.000 m
2

. Az összes zöldterület 221.000 m
2

. 

 

Út 

Az összes belterületi közút hossza 35 km, melyből burkolt közút hossza 16 km. A kiépített járdák 

területe 20.000 m
2

, a belterületi kiépített utak, terek területe 86.000 m
2

 a 2001-es évben. Az 

önkormányzati kiépített út és köztér hossza 2005-ben 15 km, ami 2007-ig nem változott, akárcsak 

a kerékpárút, közös gyalog- és kerékpárút hossza sem, mely 0,7 km, az önkormányzati kiépített 

járda hossza 14,5 km, a kiépítetlen járda hossza pedig 2,1 km. Az önkormányzati kiépített út és 

köztér területe 82.900 m
2

. Az állami közutak hossza 6 km, területe pedig 38.890 m
2

, mely a 

2007-es évre 39.830 m
2

-re változott. 
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Telefon, televízió, posta 

A távbeszélő fővonalak száma 2001-ben összesen 1.114 db, melyből 15 db nyilvános, 1.002 db 

egyéni, 95 db üzleti (ábra). A kábeltelevíziós hálózatba bekapcsolt lakások száma és egyben a 

kábeltelevízió előfizetőinek a száma is 893 db. 

 

A távbeszélő fővonalak száma 2007-ben összesen 1.141 db, melyből 11 db nyilvános, 919 db 

egyéni, 86 db üzleti, 124 db ISDN vonal. A kábeltelevíziós hálózatba bekapcsolt lakások száma és 

egyben a kábeltelevízió előfizetőinek a száma is 994 db. 

 

A postahivatalok és fiókposták száma 2 db a 2007-es évben. 

 

4.4.5. Közlekedési infrastruktúra 

 

Az alábbi táblázatok megmutatják, hogy Fertőd településen a vizsgált években hogyan alakult a 

gépjárművek száma.  

11. számú táblázat: Személyszállító járművek száma (db) 

  2001 2007 

Mutatók    

személygépkocsi 990 1.197 

motorkerékpár 39 71 

autóbusz 6 3 

Összesen 1.035 1.271 

 

Megállapítható, hogy az autóbuszok száma a felére csökkent, a motorkerékpárok számában több 

mint kétszeres növekedés volt megfigyelhető, míg a személygépkocsik számának növekedése 

átlagosnak és kismértékűnek tekinthető. 

 

A következő táblázat alapján a teherszállító gépjárművek számának változása sem tekinthető 

jelentősnek. 

12. számú táblázat: Teherszállító gépjárművek száma (db) 

  2001 2007 

Mutatók    

áruszállító tehergépkocsik  118 123 

vontatók  30 28 

Összesen 148 151 

 

A fenti táblázatban megnevezett személygépkocsik közül a benzinüzeműek száma 2001-ben 

(2007) 901 db (972 db), gázolajüzemű személygépkocsik száma 87 db (222 db), egyéb üzemű 
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személygépkocsik száma 2 db (3 db). A benzinüzemű tehergépkocsik száma 34 db (19 db), 

gázolajüzemű tehergépkocsik száma 91 db (114 db), egyéb üzemű tehergépkocsi nincs a 

városban regisztrálva. 

 

4.5. Közszolgáltatások  

 

4.5.1. Oktatás, nevelés 

 

Fertődön az iskolahálózat középfokig teljes, az általános iskolák mellett működő zeneiskola 

környék tanulóit is oktatja. 2000 szeptemberében a Szent István Egyetem kihelyezett tagozataként a 

felsőfokú agrárkereskedelmi menedzser asszisztensképzés indult el. 

 

A 2001-es évben a helyben lakó tanulók száma 587 fő (helyben tanul 396 fő, más településen 

tanul 191 fő), más településről 314 fő tanuló jár be tanulni a városba, így összesen 710 a helyben 

tanulók együttes létszáma. 

 

Bölcsőde 

A városban bölcsőde nem található. 

 

Óvoda 

2001-ben az óvodai feladatellátási helyek száma 1 db, a férőhelyek száma 152 fő, míg a beírt 

gyermekek száma 126 fő, akiket 8 gyermekcsoportban 13 fő óvodapedagógus nevelt. 6 évvel 

később, a 2007-es évben az óvodai feladatellátási helyek száma 2 db-ra bővült, a férőhelyek 

száma 175 fő lett, de a beírt gyermekek száma csak 1 fővel nőtt, így 127 fő lett. A 

gyermekcsoportok száma 7 db, az óvodapedagógusok száma 14 fő. 

 

Általános iskola 

Általános iskolai feladatellátási helyek száma az évek során nem változott, 2 db. Az osztálytermek 

számában 1 teremnyi bővítést tudott végrehajtani a település, így a termek száma 21-ről 22-re 

nőtt. Az osztályok száma a nappali oktatásban 25-ről 16-ra csökken, mivel az általános iskolai 

tanulók száma a nappali oktatásban 416-ról 2007-re 325 főre változott. Első évfolyamosok száma 

2001-ben kétszerannyi volt (65 fő), mint 2007-ben (32 fő), a napközisek száma 81 fő volt, mely 

létszám alig változott (74 fő). A főállású pedagógusok száma 2001-hez képest 1 fővel csökkent 

2007-re (28 fő). 8. évfolyamosok száma a nappali oktatásban szintén kismértékű csökkenést 

mutatott 47 főről 42 főre. 
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2007-ben a 325 tanulóból 161 fő leány tanuló és 164 fiú tanuló járt. Első évfolyamos volt 32 fő, 

1-4. évfolyamos 156 fő, 5-8. évfolyamos 169 fő. 74 fő tanuló járt napközis oktatásra. A 2007-es 

évben a naponta bejáró általános iskolások száma 100 fő, a középiskolások száma 238 fő. 

Fertődről soproni általános iskolába eljáró tanulók száma 3 fő. 

 

Az iskolában 13 fő HHH-s tanulót tartottak számon, sajátos nevelési igényű (SNI) tanulók száma 

pedig 14 fő volt. A szakvélemény alapján mindannyian integráltan (normál tanterv szerint) vehetnek 

részt az általános iskolai tanulmányok folytatásában. Az iskolában a tanulásban akadályozottak 

szakos pedagógus főállásban foglalkozik az SNI tanulókkal. 

 

A lemorzsolódási adatokat vizsgálva kijelenthető, hogy az általános iskolában a 250 óránál többet 

hiányzó tanuló nem volt. Az évfolyamismétlők aránya jóval elmaradt az országos átlaghoz képest. 

A továbbtanulási mutatók vizsgálatánál megállapítható, hogy az elmúlt tanévekben nem volt olyan 

tanuló az iskolában, aki ne folytatta volna középfokú tanulmányait.  

 

Összesítve elmondható (az önkormányzat megbízásából kidolgozott közoktatási esélyegyenlőségi 

terv megállapítja), hogy a Fertődi Általános Iskola nem folytat szegregáló gyakorlatot. Az iskolai 

évfolyamok szervezésekor viszont alaposabb odafigyelést igényel az SNI tanulók és a HH-s és 

HHH-s tanulók osztályba sorolása (pl.: vannak évfolyamok, ahol a párhuzamos osztályokban igen 

eltérő az SNI-s tanulók száma).  

 

Szakközépiskola 

A szakközépiskolai feladatellátási helyek száma 3-ról 1 db csökkent, melyben az osztálytermek 

száma azonban változatlan maradt, 15 db. A szakközépiskolai osztályok száma pedig 10-ről 13 

db-ra emelkedett, mivel a nappali tagozatos szakközépiskolai tanulók száma 190 főről 300 főre 

növekedet. A szakközépiskola 9. évfolyamos tanulóinak száma 84 illetve 87 fő az egyes években, 

238 fő naponta bejáró, 131 fő kollégiumban lakik. Az itt tanító főállású pedagógusok száma 19 

fő. 

 

Érettségi vizsgát tett személyek száma a nappali oktatásban 34 főről 61 főre emelkedett. 

Kollégiumban lakó középiskolai tanulók száma nem jelentős mértékben csökkent 142 főről 131 

főre. Naponta bejáró középiskolai tanulók száma közel megduplázódott 148 főről 238 főre.  
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A közoktatási intézmények felszereltsége 

A számítógéppel ellátott közoktatási intézmények száma 3-ról 4 db-ra nőtt az évek során, a 

számítógépek száma a közoktatási intézményekben 2001-ben összesen 352 db, míg 2007-ben 

már csak 157 db. Internettel ellátott feladatellátási helyek száma 3 db-ra nőtt, a könyvtárral ellátott 

közoktatási intézmények számában szintén növekedés volt tapasztalható, 1 db-ról 3 db-ra. A 

tornateremmel, tornaszobával ellátott közoktatási intézmények száma 2-vel nőtt 5 db-ra, 2007-re. 

Az általános iskola 1 db számítógéppel ellátott teremmel rendelkezik, melybe az internet is be van 

kötve, és ahol 21 db számítógép található meg, melyet 258 tanuló használ. A számítógéppel 

ellátott szakközépiskolai feladatellátási helyek száma 1 db, melybe az internet szintén be van kötve, 

és ahol a számítógépek száma 93 db, a számítógépet használók száma pedig 323 fő. 

 

4.5.2. Egészségügy 

 

Működő háziorvosok száma 2 fő, mely magába foglalja a fertődi és süttöri orvosi rendelőt is. A 

háziorvosi szolgálathoz tartozó körzeti ápolónők száma szintén 2 fő. A háziorvosok felnőttek és 

gyermekek részére szervezett háziorvosi szolgáltatásainak száma 2 db. Fertődön nincs működő házi 

gyermekorvos. Az alábbi grafikon azt mutatja meg, hogyan változott az ellátások megoszlása a 

rendeléses betegek között és lakáson történő beteglátogatás között. Összesen a megjelentek és 

meglátogatottak száma a háziorvosi ellátásban 2001-ben 27.368 eset, míg 2007-ben 36.827 

eset az alábbi megoszlásban. 

 

23. ábra: Ellátott orvosi esetek száma 

 

A településen fogorvosi rendelő is működik. 

 

A tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények működő férőhelyeinek száma 20 

db-ról 39 db-ra nőtt (mely mind működik is), míg a gondozottak száma 20 főről 38 főre nőtt. A 
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városban egy időskorúak otthona található. A szociális étkeztetésben részesülők száma 31 főről 10 

főre csökkent, mely csökkenés folyamatos volt az évek alatt. A házi segítségnyújtásban részesülők 

száma 6 főről 8 főre emelkedett. Idősek nappali intézményeinek engedélyezett férőhelyei 25 fő, 

míg az ellátottak száma jellemzően 24 és 25 fő között váltakozik, tehát a kihasználtság 

maximálisnak mondható.  

 

4.5.3. Szociális ellátás 

 

Alap- és nappali ellátásban foglalkoztatottak száma 5 fő, akik ápolási, gondozási munkát 

végeznek. Az idősek nappali intézménye 25 férőhelyes, az ellátottak száma 24 fő, a 

foglalkoztatottaké 3 fő. Az időskorúak otthonában 39 férőhelyen 38 gondozott van. A tartós 

bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó otthonban 39 férőhelyen szintén 38 gondozott található, 

21 fő foglalkoztatottal, akik közül 9-en ápoló vagy gondozói végzettséggel rendelkeznek. 

 

A szociális alapszolgáltatás keretében csak étkezésben részesülők száma 26 főről 11 főre csökkent. 

A szociális alapszolgáltatás keretében csak házi segítségnyújtásban részesülők száma 1 főről 5 főre 

emelkedett, az étkezésben és házi segítségnyújtásban részesülők száma 5 főről 3 főre csökkent. 

Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma 109-ről folyamatos csökkenéssel 2005-ben 83 

fő, míg 2007-ben már csak 68 fő volt. 

 

A családsegítő szolgáltatások (mikrotérségi szinten szervezett) száma 1 db, amelyet 124 fő vesz 

igénybe. Fogyatékos nappali intézménnyel ugyan nem rendelkezik a város, de 1 fő ellátottat 

foglalkoztatnak valamely intézményükben. 

 

Rendszeres szociális segélyben a 2007-os évben átlagos 2 főt részesítettek, az erre felhasznált 

összeg (2006. július 1-től) 760.000 Ft volt. A rendszeres szociális segélyben részesítettek közül 

foglalkoztatásban részt vettek száma 2 fő, közcélú foglalkoztatásban részt vettek száma 1 fő. A 

közcélú foglalkoztatásra fordított összeg 1.179.000 Ft. Rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményben részesítettek évi átlagos száma 26 fő, melyre felhasznált összeg 260.000 Ft. 

Átmeneti segélyezésben részesült 61 fő, az erre felhasznált összeg 275.000 Ft volt. Súlyosan 

mozgáskorlátozott személyek közlekedési támogatásában 36 fő részesült, erre a támogatására 

kifizetett összeg 305.000 Ft volt. 

 

Humán gyógyszertár száma 1 db. 
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Öregségi nyugdíjban részesülők száma 2007-ben 581 fő, korbetöltött rokkantsági nyugdíjban 

részesülők száma 70 fő, korhatár alatti rokkantsági nyugdíjban részesülők száma 112 fő. 

Hozzátartozói nyugdíjban részesülő nők száma 40 fő. Árvaellátásban részesülők száma 23 fő. 

Megváltozott munkaképességűek járadékában részesülők száma 26 fő. Nyugdíjban, nyugdíjszerű 

ellátásban részesülők száma tehát összesen 875 fő. 

 

Önkormányzat segélyezése 

A 2001-es évben az önkormányzat által a munkanélküliek jövedelempótló támogatásában 

részesítettek évi átlagos száma 5 fő, melyre az év során felhasznált összeg 1.083.000 Ft. 

Rendszeres szociális segélyben részesítettek száma (2006.06.30-ig) 4 fő, amelyre felhasznált 

összeg 637.000 Ft. 

 

Az önkormányzat által nyújtott, rászorultságtól függő egyéb (pénzbeli és természetbeni) támogatási 

esetek száma 788 eset, melyre felhasznált összeg 4.364.000 Ft. Átmeneti segélyezés eseti 

(pénzbeli és természetbeli) támogatása 180 eset, mely 489.000 Ft-ba került az önkormányzatnak. 

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás esetei (pénzbeli és természetbeli) 85 eset, az erre felhasznált 

összeg 340.000 Ft. 

 

2007-ben rendszeres szociális segélyben részesítettek havi átlagos száma 2 fő, az egy főre jutó 

havi átlagos összeg 31.667 Ft, a rendszeres szociális segélyre kifizetett összeg 760.000 Ft. A 

rendszeresen szociális segélyezésben részesítettek közül foglalkoztatásban részt vettek száma 2007-

ben Fertődön 2 fő, közcélú foglalkoztatásban részt vettek száma 1 fő, a közcélú foglalkoztatásra 

fordított összeg 1.179.000 Ft. Időskorúak járadékában részesítettek évi átlagos száma 1 fő, a 

járadékra felhasznált összeg 421.000 Ft. Tekintve, hogy a rendszeres szociális segélyben 

részesítettek havi átlagos száma 2 fő, a lakásállomány 1.431 db, így 0,0014 fő az egy lakásra jutó 

rendszeres szociális segélyben részesítettek száma. 

 

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás a 2007-es évben nem volt Fertődön. Rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek évi átlagos száma 26 fő, ezen kedvezményre 

felhasznált összeg 260.000 Ft. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás kiosztására nem került sor. 

Az 1.431 db lakásállományhoz viszonyítva 26 fő rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 

részesült van, tehát elmondható, hogy 0,018 fő az egy lakásra jutó rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményben részesítettek száma.  
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Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat nyilvántartása szerint 2007.12.20-án a nyilvántartott 

álláskeresők száma 66 fő, ebből a folyamatos nyilvántartás hossza több mint 365 nap 5 fő 

esetében, járadék típusú ellátásban részesül 32 fő, segély típusú ellátásban pedig 14 fő, 

rendszeres szociális segélyben részesülők száma 0 fő. A munkavállalói korú népesség 2.268 fő, 

relatív mutatószám
13

 2,91 %, az arányszám
14

 0,43. 

 

Fertődön a lakásállomány 1.431 db volt 2007-ben, a lakásfenntartási támogatásban részesültek 

száma 0 fő. 

 

Fertőd településen a 2007-es évben az átmeneti segélyezésben részesültek száma 55 fő, az 

átmeneti segélyezési esetek száma 61, az átmeneti segélyezés egy főre jutó átlagos összege 5.000 

Ft, az egy esetre jutó átlagos összege 4.508, így összes átmeneti segélyezésre 275.000 Ft lett 

kifizetve. Súlyosan mozgáskorlátozott személyek közlekedési támogatásában részesültek száma 36 

fő, melyek támogatására 305.000 Ft lett kifizetve. 

 

4.5.4. Közművelődés 

 

Település könyvtárak 

A könyvtárak száma és szolgáltató helyeinek száma 1 db. A könyvtári egységek száma 2001-ben 

19.042 db, mely 2007-re némileg növekedett és így 20.556 db. A kölcsönzött könyvtári egységek 

száma sajnos csökkenést mutat, 2001-es 7.207 db értékhez képest 2007-ben 6.717 db, annak 

ellenére, hogy a beiratkozott olvasók száma 717-ról 1.163 főre nőtt. 

 

Muzeális intézmények 

A városban az Esterházy-kastélyban működő Kastélymúzeum mellett 1 db múzeum (helytörténeti 

kiállítás és Haydn-emlékszoba) működik, ahol a 2007-es évben a látogatók száma 768 fő volt. A 

Kastélymúzeum látogatottsága (regisztrált vendégek) 2007-ben meghaladta a 80.00 főt. 

 

Közművelődési intézmények 

A közművelődési intézmények száma 1 db, ahol a rendszeres művelődés foglalkozások száma 58 

db, melyen résztvevők száma 25 fő. 12 db kulturális rendezvény került megszervezésre és 

lebonyolításra, amelyen a résztvevők száma 9.000 fő volt. Az alkotó művelődési közösségek száma 

1 db és 25 főt számlálnak. 

                                                 
13

 nyilvántartott álláskeresők a munkavállalási korú népesség %-ában 

14

 a relatív mutatónak az országos relatív mutatóhoz viszonyított aránya 
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Az egyéb közszférához sorolható intézmények 

 Központi Gyermekkonyha, 

 Szociális Szolgáltató Központ, 

 Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, 

 Városi Könyvtár, 

 Önkormányzati Településkarbantartó és Működtető Kft., 

 Haydn Emlékszoba és Helytörténeti Kiállítás, 

 Nyugat-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Kirendeltsége (kapott dokumentum 

alapján). 

 

4.5.5. Közbiztonság 

 

A településen rendőrőrs működik. 2006-os évben a személy és vagyon elleni bűnesetek száma 29 

volt, a bűnelkövetők száma pedig 20 fő (ezek a számok 2007-ben 30-ra és 21 főre nőttek). 

 

Személyi sérüléssel járó közúti közlekedési baleset száma 6 volt a 2007-es évben, melyből 1 súlyos 

sérülés, 5 könnyű sérülés, 6 lakott területen történt és 1 ittas állapotban okozott baleset volt. A 

baleset 4 esetben személygépkocsi, 2 esetben kerékpár által történt. A balesetet szenvedett 

személyek száma 6 fő volt (5 fő könnyen sérült, 1 fő súlyosan sérült). A balesetet szenvedettek közül 

hárman 21-40 év között, ketten 41-64 éves kör között és egy esetben 65 évnél idősebb korú 

emberrel történt. (2007)(tájékoztatási adatbázissal megegyezik) 

 

4.6. A korábbi időszak fejlesztései  

 

Fertődön az alábbi, a város céljai szempontjából fontos fejlesztések kerültek megvalósításra az 

elmúlt 5 évben. 

13. számú táblázat: Az elmúlt 5 év fejlesztései Fertődön 

1. Projekt 

Projekt címe A Bartók Béla utca burkolat-felújítása 

Projekt célkitűzése 

A települési önkormányzati szilárd 

burkolatú belterületi közutak burkolat-

felújítása 

Projekt megvalósításának helyszíne Fertőd 

Projekt megvalósításának éve 2006. 

Projekt költségvetésének végösszege 12.000.000 Ft 

Megvalósításhoz támogatást nyújtó szervezet neve NYDRFÜ 

Projekt azonosító száma NYD-TEUT 06/101 
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2. Projekt 

Projekt címe 
A Gárdonyi, Szabadság, Arany János 

utcák burkolat-felújítása 

Projekt célkitűzése 

A települési önkormányzati szilárd 

burkolatú belterületi közutak burkolat-

felújítása 

Projekt megvalósításának helyszíne Fertőd 

Projekt megvalósításának éve 2006. 

Projekt költségvetésének végösszege 17.530.000 Ft 

Megvalósításhoz támogatást nyújtó szervezet neve NYDRFÜ 

Projekt azonosító száma NYD-TEUT 06/101 

3. Projekt 

Projekt címe A Béke utca burkolat-felújítása 

Projekt célkitűzése 

A települési önkormányzati szilárd 

burkolatú belterületi közutak burkolat-

felújítása 

Projekt megvalósításának helyszíne Fertőd 

Projekt megvalósításának éve 2007. 

Projekt költségvetésének végösszege 6.845.000 Ft 

Megvalósításhoz támogatást nyújtó szervezet neve NYDRFÜ 

Projekt azonosító száma NYD-TEUT 08/00036/07 
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5. A VÁROSRÉSZEK ELEMZÉSE 

 

A városrészek kialakításában alapvetően a területek használata, mindennapi életben betöltött 

szerepe játszott közre. A történelmi településrészek, valamint az Esterházy-kastély markánsan 

kettéosztja Fertőd belterületét, közigazgatási területét, így ezt figyelembe véve történt a városrészek 

lehatárolása is. 

 

24. ábra: Fertőd városrészeinek lehatárolása 

 

1. Eszterháza városrész: Az Esterházy-kastély valamint az attól nyugatra lévő belterületi rész. Ez 

a városrész magába foglalja a teljes Esterházy-kastélyegyüttest, illetve a kastélyhoz szorosan 

kapcsolódó kert- és parkrészeket is, valamint a jelenleg még külterületként szereplő, de a 

szerkezeti tervben belterületbe vonható nyugati és déli ingatlanokat. 

2. Süttör városrész: Az Esterházy-kastélytól keletre lévő belterületi rész. Településrész határ 345 

és 350 hrsz. út. Süttörhöz tartozik a Szt. István út mindkét oldalán lévő lakóépületek, 

valamint a Gábor Áron utcába a 4-es és az annál magasabb számú házak, továbbá a 

jelenleg még külterületként szereplő, de a szerkezeti tervben belterületbe vonható – Süttöri 

városrész belterületéhez közvetlenül kapcsolódó – északi, keleti és déli ingatlanok. 
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3. Hansági külterületi városrész: Fertőd közigazgatási területének egyéb kül- és belterületei 

településrészei. 

 

A városrészek funkcióellátottságának bemutatása előtt ismertetjük az egyes funkciócsoportok alá 

sorolt funkciókat, tevékenységeket, szolgáltatásokat: 

 Gazdasági funkciók: piac, kiskereskedelmi üzletek száma, bankok, pénzügyi szolgáltatók 

száma, szolgáltatók jelenléte, szolgáltató központ, kereskedelmi központ, ipartelep, ipari 

park, logisztikai központ, innovációs központ, irodaház(ak), panzió, szálloda, vendéglátó 

egységek száma. 

 Közlekedési, távközlési funkciók: távolsági autóbusz-megálló, vasútállomás, postahivatal 

(fiókposta), helyi autóbuszjárat, tömegközlekedés, benzinkút, taxi szolgáltatás, közüzemi 

vízhálózat léte, zárt közcsatorna-hálózat. 

 Közösségi funkciók: (önkormányzati közművelődési könyvtár, művelődési otthon jellegű 

intézmény (telephely), kulturális központ, színház, mozi, muzeális intézmény), Szórakozás, 

szabadidő (sport infrastruktúra, szabadidőcsarnok, szabadtéri szabadidő központ, uszoda, 

strand, rendezvénycsarnok. 

 Állami, igazgatási, hatósági, igazságszolgáltatási funkciók: közigazgatási funkciók, 

(önkormányzat, okmányiroda, területi hatósági intézmények), igazgatási és rendészeti 

szervek: rendőrség, bíróság, ügyészség, börtön, igazságügyi szolgáltatás, tűzoltóság, 

polgárőrség. 

 Humán szolgáltatási funkciók: körzeti orvosi (háziorvosi) székhely, gyógyszertár, központi 

körzeti (háziorvosi) ügyelet, járó beteg szakellátás, fogászati szakrendelés léte (községi 

fogászattal együtt), kórház, mentőállomás, tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó 

szociális intézmény, nappali ellátást nyújtó idősek klubja, bölcsőde, óvoda, általános iskola, 

középiskola, felsőoktatási intézmény, kutatóintézet, K+F funkció. 

14. számú táblázat: Városrészek funkcióellátottsága 

Funkciók 

Városrészek 

Eszterháza Süttör Hansági külterületi 

Gazdasági funkció    

Közlekedési, távközlési funkció    

Közösségi funkció    

Állami, igazgatási, hatósági, 

igazságszolgáltatási funkció 
  

 

Humán szolgáltatási funkció    

Színmagyarázat: 

 markánsan jelenlévő funkció 

 jelenlévő funkció 

 nem jellemző funkció 
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5.1. Eszterháza városrész  

 

A városrész lehatárolása az alábbi közterületek segítségével történt: Az Esterházy-kastély valamint 

az attól nyugatra lévő belterületi rész. Ez a városrész magába foglalja a teljes Esterházy-

kastélyegyüttest, illetve a kastélyhoz szorosan kapcsolódó kert- és parkrészeket is, valamint a 

jelenleg még külterületként szereplő, de a szerkezeti tervben belterületbe vonható nyugati és déli 

ingatlanokat. 

 

25. ábra: Eszterháza városrész lehatárolása 
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Eszterháza városrész állandó, illetve lakónépessége is 1.362 fő volt 2001-ben. Ezen városrész 

lakónépességének korcsoportok szerinti megoszlását mutatja a következő táblázat. 

15. számú táblázat: Lakónépesség korcsoportok szerinti megoszlása a városrészben (2001.) 

  (fő) (%) 

Korcsoportok   

0–14 232 17,0 

15–59 923 67,8 

60–X 207 15,2 

 

A város egészére vonatkozóan megállapítottuk, hogy nem jellemző a lakosság elöregedése, ami 

ezen városrészben még inkább így van. Az itt élők között a települési átlagnál is nagyobb 

középkorúak, aktívak részaránya. 

 

A városrész esetében a felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya jelentősen meghaladja a teljes 

településre vetített arányt, ami az alacsony iskolai végzettségűeknél éppen fordítottan jelentkezik. 

16. számú táblázat: Lakónépesség iskolai végzettség szerinti megoszlása a városrészben (2001.) 

  Fertőd Eszterháza városrész 

  (%) (%) 

Iskolai végzettség   

Legfeljebb általános iskolai végzettség (15-59 évesek) 19,5 16,7 

Felsőfokú végzettségű (25-X) 12,3 17,3 

 

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

ezen városrész tekintetében 33,7 %, a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és 

rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya pedig szintén az aktív korúakon belül 7,5 

%. A foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül 63,1 %. Az alacsony presztízsű 

foglalkoztatási csoportokban foglalkoztatottak aránya 43,4 %, illetve azon aktív korúak 

(15-59 éves) aránya, akiknek 2001-ben a jövedelemforrásuk kizárólag állami vagy helyi 

támogatás volt 3,3 % (ezen mutatók nem igazán térnek el a városi átlagtól). 

 

A gazdaságilag nem aktív népesség aránya az akcióterületi lakónépességen belül 52,9 %, a 

munkanélküliek aránya pedig az akcióterületen (munkanélküliségi ráta) 3,4 %, ami 17 %-kal 

alacsonyabb a városi aránynál (4,1 %). A tartós munkanélküliek (legalább 360 napig) aránya 

(tartós munkanélküliek száma / munkanélküliek+foglalkoztatottak száma) aránya 0,9 %. 

 

A városrész lakásállománya 439 db, melyből az alacsony komfortfokozatú lakások aránya igen 

alacsony, 3,4 % (szemben a település 7,7 %-os átlagához képest). A foglalkoztatott nélküli 

háztartások aránya 24,6 %, ami a települési átlagnál (26,7 %) alacsonyabb. A komfort nélküli, 
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félkomfortos és szükséglakások aránya a lakott lakásokon belül 2,9 % (cca. fele a teljes településre 

vonatkozó számnak), míg az egyszobás lakások aránya 6,1 % (ami viszont 35 %-kal magasabb a 

városi aránynál). 

 

5.2. Süttör városrész  

 

A városrész lehatárolása az alábbi közterületek segítségével történt: Az Esterházy-kastélytól keletre 

lévő belterületi rész. Településrész határ 345 és 350 hrsz. út. Süttörhöz tartozik a Szt. István út 

mindkét oldalán lévő lakóépületek, valamint a Gábor Áron utcába a 4-es és az annál magasabb 

számú házak, továbbá a jelenleg még külterületként szereplő, de a szerkezeti tervben belterületbe 

vonható – Süttöri városrész belterületéhez közvetlenül kapcsolódó – északi, keleti és déli 

ingatlanok. 

 

26. ábra: Süttör városrész lehatárolása 
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Süttör városrész állandó népessége 1.861 fő, lakónépessége pedig 1.880 fő volt 2001-ben. Ezen 

városrész lakónépességének korcsoportok szerinti megoszlását mutatja a következő táblázat. 

17. számú táblázat: Lakónépesség korcsoportok szerinti megoszlása a városrészben (2001.) 

  (fő) (%) 

Korcsoportok   

0–14 368 19,6 

15–59 1.167 62,1 

60–X 345 18,4 

 

A város egészére vonatkozóan megállapítottuk, hogy nem jellemző a lakosság elöregedése, ami 

ezen városrészben is így van, bár az itt élők között a települési átlagnál valamelyest kisebb a 

középkorúak, aktívak részaránya. 

 

A városrész esetében a felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya jelentősen elmarad a teljes 

településre vetített aránytól, ami az alacsony iskolai végzettségűeknél pedig azzal megegyezik. 

18. számú táblázat: Lakónépesség iskolai végzettség szerinti megoszlása a városrészben (2001.) 

  Fertőd Süttör városrész 

  (%) (%) 

Iskolai végzettség   

Legfeljebb általános iskolai végzettség (15-59 évesek) 19,5 19,3 

Felsőfokú végzettségű (25-X) 12,3 9,6 

 

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

ezen városrész tekintetében 33,9 %, a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és 

rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya pedig szintén az aktív korúakon belül 

10,5 %. A foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül 62,3 %. Az alacsony 

presztízsű foglalkoztatási csoportokban foglalkoztatottak aránya 45,2 %, illetve azon aktív 

korúak (15-59 éves) aránya, akiknek 2001-ben a jövedelemforrásuk kizárólag állami vagy 

helyi támogatás volt 4,5 % (ezen mutatók nem igazán térnek el a városi átlagtól). 

 

A gazdaságilag nem aktív népesség aránya az akcióterületi lakónépességen belül 56,6 %, a 

munkanélküliek aránya pedig az akcióterületen (munkanélküliségi ráta) 4,8 %, ami 17 %-kal 

magasabb a városi aránynál (4,1 %). A tartós munkanélküliek (legalább 360 napig) aránya (tartós 

munkanélküliek száma / munkanélküliek+foglalkoztatottak száma) aránya 0,7 %. 

 

A városrész lakásállománya 771 db, melyből az alacsony komfortfokozatú lakások aránya 7,5 % 

(hasonlóan a település 7,7 %-os átlagához képest). A foglalkoztatott nélküli háztartások aránya 

25,9 %, ami a települési átlagnál (26,7 %) alacsonyabb. A komfort nélküli, félkomfortos és 
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szükséglakások aránya a lakott lakásokon belül 6,4 % (közel azonos a teljes településre vonatkozó 

számmal), míg az egyszobás lakások aránya 3,1 % (ami viszont 31 %-kal alacsonyabb a városi 

aránynál). 

 

5.3. Hansági külterületi városrész  

 

A városrész lehatárolása az alábbi közterületek segítségével történt: Fertőd közigazgatási 

területének egyéb kül- és belterületei településrészei. 

 

27. ábra: Hansági külterületi városrész lehatárolása 

 

A Hansági külterületi városrész állandó népessége 172 fő, lakónépessége pedig 174 fő volt 2001-

ben. Ez a városrész három lakott területet foglal magába: Tőzeggyármajor, Hodály-major és 

Fekete-bokor. Tőzeggyármajor egyéb belterülethez, míg Hodály-major és Fekete-bokor 
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külterülethez tartozik. Ezen városrész lakónépességének korcsoportok szerinti megoszlását mutatja 

a következő táblázat. 

19. számú táblázat: Lakónépesség korcsoportok szerinti megoszlása a városrészben (2001.) 

  (fő) (%) 

Korcsoportok   

0–14 21 12,1 

15–59 97 55,7 

60–X 56 32,2 

 

A város egészére vonatkozóan megállapítottuk, hogy nem jellemző a lakosság elöregedése, ami 

erre a városrészre nem jellemző. Az itt élők között a települési átlagnál is nagyobb (közel duplája) 

az időskorúak részaránya. 

 

A városrész esetében a felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya jelentősen elmarad a teljes 

településre vetített aránytól, ami az alacsony iskolai végzettségűeknél éppen fordítottan jelentkezik. 

20. számú táblázat: Lakónépesség iskolai végzettség szerinti megoszlása a városrészben (2001.) 

  
Fertőd 

Hansági külterületi 

városrész 

  (%) (%) 

Iskolai végzettség   

Legfeljebb általános iskolai végzettség (15-59 évesek) 19,5 48,5 

Felsőfokú végzettségű (25-X) 12,3 7,2 

 

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

ezen városrész tekintetében 38,1 %, a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és 

rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya pedig szintén az aktív korúakon belül 

23,7 %. A foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül 55,0 %. Az alacsony 

presztízsű foglalkoztatási csoportokban foglalkoztatottak aránya 63,1 %, illetve azon aktív 

korúak (15-59 éves) aránya, akiknek 2001-ben a jövedelemforrásuk kizárólag állami vagy 

helyi támogatás volt 11,3 % (ezen mutatók nem igazán térnek el a városi átlagtól). 

 

A gazdaságilag nem aktív népesség aránya az akcióterületi lakónépességen belül 64,9 %, a 

munkanélküliek aránya pedig az akcióterületen (munkanélküliségi ráta) 1,7 %, ami 59 %-kal 

alacsonyabb a városi aránynál (4,1 %). A tartós munkanélküliek (legalább 360 napig) aránya 

(tartós munkanélküliek száma / munkanélküliek+foglalkoztatottak száma) aránya viszont 

megegyezik a munkanélküliségi rátával (1,7 %). 
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A városrész lakásállománya 94 db, melyből az alacsony komfortfokozatú lakások aránya igen 

magas, 28,7 % (szemben a település 7,7 %-os átlagával). A foglalkoztatott nélküli háztartások 

aránya 47,7 %, ami a települési átlagnál (26,7 %) jóval magasabb. A komfort nélküli, félkomfortos 

és szükséglakások aránya a lakott lakásokon belül 20,3 % (kb. háromszorosa a teljes településre 

vonatkozó számnak), míg az egyszobás lakások aránya 7,2 % (ami viszont 60 %-kal magasabb a 

városi aránynál). 
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6. SZEGREGÁLT, VAGY SZEGREGÁCIÓVAL VESZÉLYEZTETETT TERÜLETEK 

 

Területi alapú szegregációnak nevezzük
15

 azt a jelenséget, amikor a különböző csoportok közötti 

társadalmi távolság egyúttal térbeli távolsággá válik, pl. egy-egy településen a különböző 

társadalmi rétegek, etnikai csoportok stb. lakóhelye erősen elkülönül egymástól (a szegregáció 

fogalma alatt kizárólag az alacsony társadalmi státuszú családok koncentrált együttélését értjük). A 

szegregáció állandósítja a jövedelmi viszonyok, a települési infrastruktúra, és a különböző 

szolgáltatásokhoz való hozzáférés egyenlőtlenségeit. 

 

Jelen stratégia kötelező része – amennyiben releváns – az anti-szegregációs terv, melynek 

keretében le kell határolni a város leromlott részeit, szegregátumait. A lehatárolás a 

Városrehabilitációs Kézikönyvben meghatározott ún. szegregációs mutató alapján történik. A 

Kézikönyvben foglaltak szerint azon területek nyilvánulnak szegregátumnak, ahol a legfeljebb 

általános iskolai végzettséggel rendelkezők, és rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők 

aránya az aktív korúakon belül eléri, illetve meghaladja az 50 %-ot (a szegregációs mutató a 

2001-es népszámlálási adatokból állítható elő). 

 

28. ábra: Fertőd szegregációs térképe (forrás: KSH) 

 

Jelmagyarázat: a szegregációs mutató térképen jelzett értékeit a következő színek jelölik: 

 

                                                 
15

 Forrás: Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Területfejlesztésért és Építésügyért Felelős 

Szakállamtitkárság: Városfejlesztési Kézikönyv (Második, javított kiadás, 2009.) 
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A térképeken látható, hogy nincsen olyan terület, amely eleget tesz a szegregátum kritériumainak 

(vagyis ahol a szegregációs mutató 50 %, illetve a fölötti értéket vesz fel), illetve olyan sincs ahol a 

szegregációs mutató 40 % feletti (még nem éri el a szegregációs mutató küszöbértékét, de erősen 

leromlott területnek számít). 

 

A KSH adatai alapján Fertőd közigazgatási területén belül nem található olyan terület, amely a 

szegregációs mutató alapján megfelelne a tényleges szegregátum feltételeinek! 
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7. STRATÉGIA  

 

7.1. SWOT-analízis 

 

Fertőd erősségeit (Strengths), gyengeségeit (Weeknesses), lehetőségeit (Opportunities) és a fejlődésének esetlegesen kockáztató veszélyeit (Threats) 

ismerteti a SWOT-analízis. Az analízis a településen lebonyolított fókuszcsoportos beszélgetések és a megismert háttérdokumentumok, statisztikák alapján 

került összeállításra. 

21. számú táblázat: SWOT-analízis 

Téma Erősségek Gyengeségek 

Szociális 

 Gyermekjóléti és családsegítő szolgálat, Gyámhivatal 

 étkeztetés és ebéd házhozszállítása – igény szerint 

 házi segítség megfigyelőrendszer – karperec 

 máltai gondviselés háza 

 jó kapcsolattartás az intézményekkel 

 esti nyugdíjasklub 

 asszonytorna 

 fénysugár alapítvány foglalkozásai 

 megfelelő intézményi háttér (kollégium) 

 szakemberek 

 idősek kiemelkedő ellátása (színház) 

 adományraktár 

 házi betegápolás – igény esetén 

 napközis ellátás 

 védőnői szolgálat 

 nyári napközis tábor 

 esélyek háza 

 védőnők 

 prevenciós program 

 két szobát ingyen biztosítanak annak fejében, hogy megkapták 

(máltai gondviselés háza) 

 szociális szolgáltató felújítása – akadálymentesítés 

 nincs megfelelő szállítóeszköz 

 nincs alapítványa az időseknek 

 buszmegállók rossz állapota 

 ÖNO – kihasználtsága 

 anyagi és tárgyi források hiánya 

 nincs eszköz a kezükben a rendelet betartatására 

 nem megfelelő közlekedés adott irányba (Fertőszentmiklós) 

 helyi lakosság számára kedvezmények hiánya a máltai 

gondviselés házába kerüléshez 

 ifjúsági programok fejlesztése 

 ifjúsági kluboknak helyiségek 

 mindkét településrészen közmeghallgatás évente 

 játszóterek elhanyagolt állapota 

 művelődési ház hiánya 

 nem elégséges személyi feltételek 
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Téma Erősségek Gyengeségek 

Oktatás 

 óvodában német és angol oktatás program, 

gyermekközpontú 

 iskola, óvoda mindkét városrészen 

 középiskola osztrák-magyar ügyintéző oktatási központ, 

két tannyelvű gimnázium 

 fejlesztőpedagógiai munka segítése gyógypedagógussal, 

társintézményekben is 

 külső terület a játékra 

 jól megalapozott tudás 

 képességek kibontakoztatásának lehetősége 

 jól felkészült szakemberek 

 közlekedési centrum 

 egészséges környezet (Park) 

 zeneiskola 

 Süttörön hagyományőrzés 

 tornaterem (órák, női torna, tánc, kosárlakba) 

 a tanítás színvonala magas az iskolában és az óvodában 

is 

 meglévő közintézmények (mindkét településrészen) 

 tárgyi, személyi feltételek 

 integrált oktatás 

 épületek állaga 

 egyik óvoda sem óvodának készült 

 nincs akadálymentesítés 

 süttöri iskola sem iskolának készült 

 iskolában, több nyelv oktatásának hiánya 

 számítástechnika fokozott oktatásának hiánya 

 intézmények közötti információ hiányossága 

 iskolaotthonos oktatás nincs 

 Pénzügyi erőforrás hiánya 

 lakosság közönye 

 nincs megfelelő közösségi tér a fiataloknak 

 Koordinátor hiánya (népművelő) 

 Nem biztosítanak építési telkeket – Kevesebb gyerek 

 Hiteles, fontos, időben történő információ-áramlás 

intézmények között, lakosság felé 

 iskola és óvoda közötti szorosabb kapcsolat hiánya 

 épületek felújítása, berendezések rossz állapota 

 idegen nyelv hiánya 

 sportolási lehetőségek hiánya 

 épületek állaga, felszereltsége 

 

 

 

 

Egészségügy 

 

 

 

 

 megfelelő képesítéssel rendelkező szakemberek, 

továbbképzéseken rendszeresen rész vesznek 

 jól megszervezett az ügyeleti szolgálat 

 jó védőnői rendszer 

 véradás 

 reumatológiai szűrések 

 orvosi szűrések 

 vérvétel 

 nincs gyermekorvos 

 nincs délutáni rendelés 

 nincs délutáni gyógyszerfelírás 

 központi rendszer – labor üzemeltetése 

 Fertőd I. – tolókocsis feljáró hiánya 

 gyermekorvos hiánya 

 gyermek fogorvosi ellátás 

 délutáni ellátás hiánya 
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Téma Erősségek Gyengeségek 

 

 

 

 

 

 

 

Egészségügy 

 

 

 helyi ellátás megoldott 

 gyógyszertár 

 iskolában orvosi ellátás 

 mindkét településrészen orvosi rendelő, védőnői 

szolgálat 

 fogorvosi, állatorvosi rendelő 

 nőgyógyászati szakrendelések 

 vöröskereszt,  

 tüdőszűrés 

 védőnői munka iskolában, óvodában 

 háziorvosi, védőnői szolgálat mindkét településrészen 

 új tanácsadó 

 baba-mama klub 

 fénysugár alapítvány 

 gyógyszertár 

 várakozási idő! 

 iskolai fogászat állandó változása 

 fogászati ügyelet hiánya 

 gyermekorvos hiánya 

 labor 

 nem minden orvos részéről történik meg az orvosi ellátás 

időben 

 orvosi ellátás – időpontra bejelentkezése (gyógyszer felíratás) 

 előadások szervezése korunk betegségeiről 

 gyermekorvos hiánya 

 fogászati ügyelet hiánya 

 anyagi források 

 szeméttárolók hiánya 

 nyilvános WC és mosdó hiánya 

 iskolafogászat hiánya 

 

 

 

 

 

 

 

Gazdaság – 

Turizmus 

 

 

 

 

 

 

 

 közlekedési csomópont 

 infrastruktúra (víz, gáz, szennyvíz, stb.) 

 árelőny az osztrákokkal szemben (szolgáltatások) 

 jó minőségű szántóföldek 

 határközelség: a lakosság magas életszínvonala (kelethez 

képest) 

 GySEV vasút 

 középiskola 

 magyar-osztrák képzés 

 kertészképzés 

 technikusi  

 felnőtt oktatás 

 magánszálláshelyek, Vendéglátóhelyek 

 környékbeli termálfürdők 

 Fertőd-Hanság Nemzeti park – ökoturizmus 

 kerékpárút 

 lovasturizmus (fogathajtás, díjugratás) 

 horgászat 

 ipari fejlesztés korlátozott 

 szakképzett munkaerő hiánya 

 az önkormányzat szűk pénzügyi lehetőségei (magas üzemeltetési 

költség) 

 a kastély nincs önkormányzati kezelésben 

 rossz belső infrastruktúra, csapadékvíz elvezetés 

 szelektív hulladékgyűjtés (pl. zöldhulladék) 

 nincs ipar, Ipari terület kevés, Iparűzési adóbevétel alacsony 

 nincs információ 

 személyi ellentétek 

 fiatalok helyzete 

 meglévő kerékpárutak karbantartása 

 táblák rossz állapota 

 kamionok veszélye, út tönkretétele 

 összefogás hiánya 

 közutak, kerékpárút állapota 

 a parkoló rendbetétele (nádfedeles ház illúzióromboló) 

 a kastéllyal való együtt működés nehézségei; a kastélyban rejlő 
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Téma Erősségek Gyengeségek 

 

 

 

 

Gazdaság – 

Turizmus 

 

 vadászat 

 gyógyturizmus 

 repülőtér 

 Esterházy Antal (népszerűsíti a települést) 

 versenyképes árak a szolgáltatásban 

 Haydn-ház 

 Esterházy-kastély/kert, Haydn-zenei örökség 

 Fertő-táj Világörökség 

 fejlett turisztikai kiszolgáló infrastruktúra (szálláshelyek, 

éttermek) 

 vonzerők sokasága, ami erősíti egymást 

 Eszterházi-rév 

lehetőségek kiaknázása 

 állami támogatások elvonása (politikafüggő) 

 turisztikai szervezeti háttér hiánya 

 nincs turisztikai koncepciója 

 komplex szolgáltatások hiánya 

 szektoron belüli információáramlás hiánya 

 megtartóerő átmenő turizmus 

 tájékoztató füzetek 

 útbaigazító táblák (Tourinform) 

 rendezettség 

 köztisztaság 

 versenyképesség  

 népművelő hiánya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helyi közösségek 

építése, az 

életminőség 

javítása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 földrajzi helyzet 

 nemzeti örökség 

 jól működő szociális ellátó rendszer 

 idős ellátás  

 Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat  

 adományraktár  

 működő civil szervezetek 

 civilszervezetek rendezvényei  

 kastély rendezvényei 

 aktív nyugdíjas klub 

 helyi nevezetességek 

 hírnév 

 egyre több civil szervezet alakul 

 sok értékes ember 

 helyi vállalkozók segítőkészsége a rendezvényeken 

 asszony/női torna 

 gyermekjóléti, családsegítő szolgálat 

 középiskola-programszervezés 

 hírnév 

 tanmedence, úszás 

 nincs közösségi helység, közösségi tér 

 buszmegállók állapota 

 érdemi információk áramlása 

 rendezvény, éves programterv 

 nem ismerjük egymás eredményeit 

 adó 1%-nak helyben maradása, kampány 

 Fertőd honlapja 

 kevés működő civil szervezet 

 együttműködés hiánya 

 kevés működő civil szervezet 

 kevés közösségi tér (művelődéi ház) 

 együttműködés hiánya 

 fogyatékosok ellátásának hiánya 

 bölcsődés korúak ellátásának hiánya 

 szociálpolitikai kerekasztal hiánya 

 szakképzet ifjúsági vezető hiánya 

 program koordinálás hiánya 
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Téma Erősségek Gyengeségek 

 

Helyi közösségek 

építése, az 

életminőség 

javítása 

 fiatalok számára nincs kulturális rendezvény 

 rendezvények reklámozása, idegen nyelven is 

 városi weboldal  

 az éves programok későn jelennek meg 

 ifjúság gyenge aktivitása 

 

Téma Lehetőségek Veszélyek 

Szociális 

 közös konyha létrehozása (máltai) 

 idősek szállítása vizsgálatokra: szürkehályog, 

vérnyomásmérés 

 idősek – fiatalok közös programja – idősek kórusa 

 még több ember ellátása 

 veszélyeztetett csoportok ellátása 

 testvérvárosi kapcsolatok 

 Coca-Cola karácsony keretében rászorulók segítése 

 alapítványok – SZJA 1%ú társadalmi összefogás 

 jótékony célú társadalmi összefogás 

 játszóterek karbantartása, bővítése 

 virágosítás, parkosítás 

 nyári elfoglaltság, táborozás 

 rendőrség bevonása a biztonságos közlekedés 

megteremtésébe 

 bejárók kollégiumi elhelyezése a szakközépiskolában 

 SZJA 1% - helyi szociális intézményeknek 

 CSANA 

 fogyatékosok napközije 

önkéntes segítők fiatalok körében 

 elöregedés 

 veszélyeztetett családok 

 nyugdíjkorhatár felemelése – szállítóeszköz 

 idősek – fiatalok eltávolodása egymástól 

 közöny 

 szociális helyzet romlása 

 nem partnerek a szülők, hozzátartozók 

 a családok elszegényedése – segélyek növ. 

 jól képzett szakemberek külföldre távozása 

 gyermekvállalási kedvezmény csökkenése 

 fiatalok elvándorlása (munkahely hiánya, letelepedési 

nehézségek) 

 korunk veszélyei – ifjúsági nevelésben 

 fluktuáció 

 elgyökértelenedés 

 munkanélküliség, elszegényedés 
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Téma Lehetőségek Veszélyek 

Oktatás 

 határ közelsége 

 középfokú vendéglátó, turisztikai és tájvédelmi képzés a 

szakközépiskolában 

 kapcsolatépítés lehetősége 

 egymásra épülő oktatási rendszerek 

 szorosabb kapcsolat a Nemzeti Parkkal 

 KTSZ épület átalakítása ifjúsági házzá 

 informatikai és nyelvi kompetenciák erősítése 

 felnőttoktatás 

 DADA program folytatása 

 bölcsőde 

 angol nyelvtanár 

 informatika 

 szakkörök 

 közlekedés, drog, alkohol – prevenciós feladatellátás 

 szomszéd települések elszippantó ereje 

 interaktív játékok, durvaság – szülői felelősség 

 veszélyeztetett/elvált csonka család 

 társadalmi hatás begyűrűzése (drog… agresszió) 

 munkanélküliség 

 lakosság megosztott (elszegényedés) 

 tagiskola, óvoda megszűnése esetén: elvándorlások, fejkvóta 

hiány, közösségmegtartó erő csökken 

 kábítószer, cigaretta, alkohol veszélye 

 számítógép függőség kialakulása 

 kevés a gyerek – környező települések felé elszívó hatás 

 csökkenő gyereklétszám 

 minimális létszám 

 intézmények összevonása – osztálylétszám emelkedése 

 biztonságos közlekedés 

Egészségügy 

 ügyelet a rendelőben legyen 

 utógondozás kórházi kezelés után 

 egészségügyi felvilágosítás (étkezés, mozgás) 

 forrás teremtése az eszközfejlesztéshez 

 gyermekorvos alkalmazása 

 több szűrővizsgálat 

 természetgyógyász, gyógynövények használata 

 fogorvosi ügyelet 

 labor kialakítása 

 munkaalkalmassági vizsgálat szervezése helyi orvosokkal 

 szakrendelések 

 nyilvános WC és mosdó 

 gyógyszer felíratás külön időben 

 heti egy alkalommal délutáni orvosi rendelés 

 mentőhálózat leépítése 

 magas gyógyszerárak 

 sok részeges ember - szenvedélybetegségek 

 sok dilettáns természetgyógyász 

 drága gyógyszerek 

 orvosok túlterheltsége 

 agresszivitás 

 gyermekorvos hiánya miatt – más településen orvos választás 

 lakosság tájékoztatása az egészségügyi rendszerről 

 közterületek tisztasága 

 egészségügy helyzete 
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Téma Lehetőségek Veszélyek 

Gazdaság – 

Turizmus 

 határon átnyúló lehetőségek 

 hangsúlyosabb kistérségi szerepvállalás 

 termálvíz – fürdőépítés, szálloda 

 turisztikai bevételek növelése a kastélytól (MNG) 

 külföldi piac – szolgáltatások növekedése – (adó) 

 kutatási-oktatási központ 

 komplett programok szervezése Turisztikai 

programcsomagok kialakítása a kastélyon túl 

 információs pontok 

 szolgáltatóipar bővítése 

 konzervüzem – fertődi hagyományok újraélesztése, helyi 

termékek 

 megújuló energiahasznosítás 

 vadászturizmus 

 kerékpár túrák 

 biogazdálkodás (pl. méhészet) 

 kulturális turizmus (zeneiskola bevonása) = infrastruktúra 

kiépítése 

 borturizmus 

 fesztiválok, nevezetes napok, vásárok 

 kapcsolatfejlesztés (kastély-önkormányzat) 

 Hercegasszony útja legenda újjáélesztése (sírdomb) 

 „populárisabb” zenei fesztiválok 

 térzenei kastély 

 megtartóerő növelése 

 jobb együttműködés 

 egyedi ajándékok 

 éttermek egyedisége 

 egymás megbecsülése 

 Szlovák-Osztrák-Magyar programok 

 osztrák konkurencia 

 kiszámíthatatlan makrogazdasági környezet 

 szomszéd települések dinamikus fejlődése (ipart von el) 

 tisztázatlan tulajdonjogi földviszonyok 

 határközelség: munkaerő elszívás 

 bizonytalanság 

 földek haszna nem itt jelentkezik (sok külföldi földtulajdonos 

=ADÓ) 

 környező települések rivalizálása 

 élményfürdő építése az osztrák oldalon 

 kiszámíthatatlanok a hosszú távú folytatások (politika) 

 versenytársak „gyorsasága” 

 együttműködés hiánya (egymásellen és nem egymásért) 

 Fertőd – Fertő parti desztináció része 

 Kastély-program (sikertelen pályázat) 

 pályázati önrész 
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Téma Lehetőségek Veszélyek 

Helyi közösségek 

építése, az 

életminőség 

javítása 

 hírnév  

 földrajzi helyzet  

 együttműködés a környező településekkel  

 kistérségi pályázati források 

 jó kezdeményezések továbbfejlesztése 

 együttműködés az MNG-vel 

 tanmedence, úszás 

 térfigyelő kamera 

 honlap 

 munkaidőhöz igazítva a közintézmények nyitva tartása 

 közös programszervezés 

 népművelő aktiválása, motiválása 

 középiskola-programszervezés 

 földrajzi helyzet 

 jól működő szociális ellátórendszer 

 közelmúltban megjelent aktív szereplők  

 Egyenlő Esélyek Közösségi Háza  

 fiatalok számára rendezvények szervezése 

 ifjúsági vezető, koordináló bevonása  

 játszóterek fejlesztése, barátságosabbá tétele  

 Fertőtáj Expo érdekessé tétele  

 parkosítás virágosítás  

 szelektív hulladékgyűjtés 

 buszmegálló felújítása az intézményekben is 

 hírnév 

 Fertőd honlapja 

 önszerveződő civil szervezetek széthullása 

 lakosság a környék településeire átpártol 

 érdektelenség 

 veszélyeztetett fiatalok 

 lakótelep speciális problémái 

 város külső részeinek szennyezettsége 

 járhatatlan járdák 

 CBA rossz gyalogos megközelíthetősége 

 kevés rendezvény a fiatalok számára 
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7.2. A város jövőképe 

 

A települési jövőkép kialakításának alapja, hogy összegezzük a közelmúltat, tisztában legyünk a jelen helyzettel és felmérjük a jövő lehetőségeit. Ez az 

összegzés feltárja a város lehetőségeit, kitűzi a fejlődési irányvonalakat, hosszú távú stratégiákat. A SWOT-analízis összefoglalja és kiemeli azokat a 

problémákat és lehetőségeket, amelyek kijelölik a fejlesztés célrendszerét. A meghatározott jövőkép elérésének nehézségeit, leküzdendő akadályait 

összegeztük a problémafán. Amennyiben a feltárt problémák megszüntetése és a lehetőségek kihasználása megtörténik, elérhetővé válik a jövőképben 

leírt településkép. 

 

 

 

 

 

 

 

 

28. ábra: Fertőd problémafája 

Új termékek, 

szolgáltatások 

kialakítása, 

programok 

létrehozása 

Szervezeti 

háttér 

kialakítása 

Városi lét 

erősítése, 

térszervezés 

Szakértelem 

növelése, 

munka-

körülmények 

javítása 

Civil szervezetek 

erősítése, 

„Európai Uniós 

gondolkodás-

mód” terjesztése 

Fertőd városa továbbfejlődésének akadályaként elsősorban gondolkodásbeli, szervezeti és 

infrastrukturális korlátok említhetők, melyek tovagyűrűznek a szociális ellátásra, oktatásra, 

egészségügyre, a gazdasági életre és a turizmusra, valamint a helyi közösségek építésére, az 

életminőség javítására. 

Szociális ellátás, 

egészségügy 

Oktatás Helyi közösségek építése, 

az életminőség javítása 

Gazdasági élet és turizmus 

Közlekedés-

szervezési 

kérdések 

megoldása 

Háttér 

infrastruktúra 

megfelelő 

kiépítése 

Figyelem-

felkeltés, 

tájékoztatás, 

ösztönzés és 

térségben 

tartás 

Városkép 

javítása 
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A problémafára adott válaszok alapján került kialakításra a fejlesztési célrendszer (célfa).  

 

 

 

 

 

 

29. ábra: Fertőd célfája 

„A Fertő-táj épített, táji és szellemi örökségének hagyományaira épülő, kulturális, turisztikai, 

oktatási térségi központi szerepet felvállaló, környezettudatos, korszerű város.” 

ALAPCÉL – JÖVŐKÉP 

STRATÉGIAI (ÁTFOGÓ) CÉLOK 

RÉSZCÉLOK 

Szociális ellátás, egészségügy Oktatás Helyi közösségek építése, az 

életminőség javítása 

Gazdasági élet és turizmus 

 minden területen fontos a 

megelőzés, a család szerepe 

 előadások veszélyek felhívására, 

oktatásba való beépítése, 

 fiatalok letelepedésének segítése 

– iskola, óvoda megtartása, 

munkahelyteremtés 

 mindkét településrészen: óvoda, 

iskola, háziorvos, védőnői szolg. 

 társadalmi munka erősítése 

 közösségi tér létrehozása 

 gyermekes családok támogatása 

 elvándorlás megakadályozása 

 művelődésszervező, 

gyermekorvos, nyelvtanárok, 

megfelelő szakemberek 

foglalkoztatása 

 megelőzés, felvilágosítás 

 programok az ifjúságnak 

 tiszteletadás a közszférában dolgozóknak 

 munkakörülmények megfelelő biztosítása 

 pályázati iroda létrehozása, koncepciók szinkronizálása, 

 szakemberképzés 

 megfelelő tájékoztatás a lakosság felé 

 termálfürdő (wellness) 

 ifjúsági kulturális központ 

 szakmai szervezet és háttér 

létrehozása a turizmusra 

 vízelvezetés, utak, parkolás 

 új városközpont körültekintő 

megtervezése 

 „zöld” város 

 városközpont (tér) létesítése 

 barokk várossá fejlődni 

 bálok, Őrségség (Gránátos) 

 lovarda újjáépítése 

 városközpont tehermentesítése 

 építési telkek kialakítása, 

lakópark 

 parkolási lehetőségek 

 Fertő-kártya 

 belépős kapcsolatok 

 civil szféra erősítése 

 uszoda, tanmedence, teniszpálya 

 közterület felügyelő alkalmazása 

 parkolók kiépítése, zebrák felfestése 

 körjáratos busz beindítása 

 mezei utak felújítása 

 sebességmérő felállítása 

 kamionok elterelése 

 művelődési ház, népművelő 

 buszmegállók karbantartása 

 fogyatékosok napközi otthona 

 bölcsődés korúak ellátása 

 ifjúsági referens foglalkoztatása 

 támogató szolgálat 

 virágosítás, parkosítás 

 határnál Schengeni emlékpark 

 elhagyatott házak rendbetétele 

 Süttör-Eszterháza kerékpárút 

 külső területek takarítása 

 játszóterek fejlesztése 
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A fejlesztési célrendszer (célfa) tetején az alapcél, mint jövőkép áll. A jövőkép a helyzetértékelés és 

a SWOT-analízis, illetve egy kívánatos jövő figyelembe vételével átfogó módon határozza meg azt 

a jövőbeni állapotot, melynek elérése a város elsődleges célja. A jövőkép elsősorban a város 

adottságaira, valamint törekvésekre alapoz, azokra, amelyek Fertőd számára a legkedvezőbb 

fejlődési utat jelölik ki.  

 

Szlogen:  

„Fertőd, a Fertő-táj fővárosa” 

 

ALAPCÉL – JÖVŐKÉP 

 

„A Fertő-táj épített, táji és szellemi örökségének hagyományaira épülő, kulturális, turisztikai, oktatási 

térségi központi szerepet felvállaló, környezettudatos, korszerű város.” 

 

Fertőd jövőképében felvázolt célkitűzés a város adottságait és eddigi fejlesztési folyamatát tekintve 

reálisan elérhető, különösen, ha a következő 2-10 évben sikerül a felvázolt célok beteljesülését 

szolgáló programokat, illetve azok jelentős részét megvalósítani. 

 

7.3. Fejlesztési célok városra és a városrészekre 

 

STRATÉGIAI (ÁTFOGÓ) CÉLOK 

A stratégiai vagy átfogó célok teljesülése az alábbi négy kiemelt terület jelentős javulását, bővítését 

szolgálja: 

 Szociális ellátás, egészségügy fejlesztése 

 Oktatás minőségének emelése 

 Gazdasági környezet és turizmus erősítése, élénkítése 

 Helyi közösségek építése, az életminőség javítása 

 

A közlekedési (utak, járdák) és egyéb infrastruktúrák (intézmények, szolgáltató épületek) jelenlegi 

állapotának javítása szükséges mind a gazdasági élet, mind az életminőség, mind pedig a turizmus 

terén kívánatos továbbfejlődéshez. A vállalkozási kedv erősítésével, munkahelyteremtéssel a 

helyben foglalkoztatás növelhető, illetve az Önkormányzat saját bevételei – így fejlesztési forrásai – 

növekedhetnek. Az oktatási intézményrendszer fejlesztésével a település lakosságmegtartó erejének 

növelése érhető el, továbbá a jövőbe való befektetés ezen formája hosszú távon a város gazdasági 

életére, a lakosság életminőségére hat ki pozitívan. A közigazgatási és közellátási 

intézményrendszer fejlesztése egy „komfortos” város kialakulásához, a magas életminőség 
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biztosításához vezet, ami biztonságot nyújt a lakosság számára. A turizmus területén komoly 

termékesítés, illetve ehhez kapcsolódó turisztikai háttér-infrastruktúra kiépítés szükséges, igazodva 

az Esterházy-kastély tervezett fejlesztéseihez, a turisztikai piacon történő szerepvállalás jövőbeni 

irányához. 

 

A stratégia kialakítása során a következő alapelvek figyelembe vétele szükséges: 

 Fenntarthatóság elve – a stratégiai intézkedések figyelembe veszik a jövő nemzedék érdekeit, 

életfeltételeit, igényeik kielégítésének feltételeit. 

 Rendszerszemlélet – a fejlődést és a változásokat okozó hajtóerők, az ezek következtében 

fellépő terhelések, az ezekből fakadó állapotváltozások és az ezekre reagáló hatások és 

válaszok összefüggő rendszert alkotnak. A fejlesztési és védelmi stratégiát ezért csak 

együttesen lehet kezelni. 

 Elővigyázatosság elve – a döntéseket a lehető legalacsonyabb kockázattal kell meghozni 

környezeti-társadalmi-gazdasági szempontból. 

 Közös és megkülönböztetett felelősség elve – tudatosítani kell mindenkiben a közös 

felelősséget és az egyén felelősségét, ezért a lehető legszélesebb kört kell bevonni a 

városfejlesztésbe. Tudatosítani kell azt is, hogy mindenki az adott lehetőségekhez, emberi-

társadalmi-gazdasági adottságaihoz mérten vegyen részt a cselekvésben. A közösségre 

nagyobb terhet adó szereplőknek nagyobb a felelőssége is. 

 Szolidaritás elve – az egyes ember és a társadalom lényegük szerint és tevékeny módon 

egymásra vannak utalva, ezért fontos a kölcsönös kötelezettségvállalás és egymás segítése. 

 Megelőzés elve – a veszteségekkel fenyegető változások megelőzésének költségei jóval 

kisebbek a bekövetkezett kár várható ráfordításainál. 

 Decentralizáció (munkamegosztás, szubszidiaritás) elve – a döntések és a feladatok 

megosztása során a munkát a lehető leghatékonyabb szinten kell elvégezni: a közérdekűség 

és a felelősség szintjével azonos szinten, vagy alacsonyabb szinten, ahol van érdekeltség, de 

a közérdeket nem sértve, jogok szerzése esetén a felelősséget is átvállalva. 

 Környezeti igazságosság elve – korra, nemre, etnikumra és társadalmi-gazdasági helyzetre 

való tekintet nélkül biztosítani a hozzáférést a közjavakhoz, az egészséges környezethez, a 

környezeti károk terheit és felszámolásának költségeit pedig igazságosan elosztani. 

 Környezeti átterhelések kiküszöbölése – olyan intézkedések fogadhatók el, amelyek nem 

okoznak összemérhető környezeti terheket más környezeti és természeti rendszerekben. 

 Integráció elve – az egyes területek (településrészek) illetve a település egészének integritását 

(egységességét, azonosságtudatát, stb.) növelni kell. A környezeti, a társadalmi és a 
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gazdasági szempontokat integrálni kell egymás szempontrendszereibe. Emellett a fejlesztési 

döntések és feladatok terén a helyi társadalmat (civileket és vállalkozókat) is integrálni kell.  

 

RÉSZCÉLOK 

A stratégia célok teljesülését az alábbi részcélok segítik. 

       22. számú táblázat: Részcélok 

Szociális, egészségügy Oktatás 

 tiszteletadás a közszférában dolgozóknak  

 munkakörülmények megfelelő biztosítása 

 megfelelő sebesség az utakon 

 pályázatfigyelő, író és pályázati pénzeket felügyelő és elszámoló iroda létrehozása 

 koncepciók szinkronba hozása, központi irányítással 

 képzett, hozzáértő szakemberek intézkedjenek 

 saját szakembergárdák képzése 

 megfelelő tájékoztatás a lakosság felé 

 fontos a megelőzés minden területen, a család 

szerepe, a meglévő dolgok megbecsülése 

 előadások a veszélyek felhívására ezek óvodai, 

iskolai, középiskolai, oktatásba való beépítése, 

helyi fiatalok összefogása, bevonása a közéletbe 

 fiatalok letelepedésének segítése – iskola, óvoda 

megtartása, munkahelyek teremtése 

 mindkét településrészen: óvoda, iskola, 

háziorvos, védőnői szolgálat 

 társadalmi munka erősítése 

 közösségi tér létrehozása 

 gyermekes családok támogatása (tankönyv, 

étkeztetés) 

 elvándorlás megakadályozása 

 művelődésszervező, gyermekorvos, 

nyelvtanárok, megfelelő szakemberek 

foglalkoztatása 

 megelőzés, felvilágosítás 

 programok az ifjúságnak 

 

Gazdaság és turizmus 
Helyi közösségek építése, az életminőség 

javítása 

 termálfürdő (wellness) 

 ifjúsági kulturális központ (színház, mozi) 

 turizmus szervezése 

 szakmai szervezet és háttér létrehozása a 

turizmusra 

 vízelvezetés, utak, parkolás 

 új városközpont körültekintő megtervezése 

(környezetbe illő) 

 „zöld” város 

 környezettudatosság 

 városközpont (tér) létrehozása/kialakítása 

 barokk várossá fejlődni 

 hagyományok felelevenítése 

 bálok, 

 lovarda újjáépítése 

 uszoda, tanmedence 

 közterület felügyelő alkalmazása 

 parkolóhelyek kiépítése 

 körjáratos busz beindítása 

 mezei utak felújítása, karbantartása 

 zebrák felfestése 

 sebességmérő felállítása 

 kastély koncertjeire tiszteletjegy a 

civileknek 

 kamionok elterelése 

 művelődési ház + népművelő 

 buszmegállók karbantartása 

 fogyatékosok napközi otthona 

 bölcsődés korúak ellátása 

 éves programnaptár 
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Gazdaság és turizmus 
Helyi közösségek építése, az életminőség 

javítása 

 városközpont tehermentesítése (elkerülő út 

megépítése) 

 építési telkek kialakítása, lakópark 

 parkolási lehetőségek kialakítása 

 kedvezményes kártyarendszer kialakítása 

 Fertő-kártya 

 belépős kapcsolatok (Kastély-Haydn múzeum) 

 civil szféra erősítése népművelő koordinálásával 

(fiatalok is) 

 ifjúsági referens foglalkoztatása 

 Máltai Játszótér Program 

 támogató szolgálat 

 virágosítás, parkosítás (gondozás is) 

 határnál Schengeni emlékpark kialakítása 

 új tájba illő buszmegállók 

 teniszpálya 

 ifjúsági klub 

 honlap 

 posta, könyvtár, gyógyszertár 

rugalmasabb nyitva tartása 

 elhagyatott házak rendbetétele 

 Süttör-Eszterháza kerékpárút 

 külső területek takarítása 

 játszótér fejlesztése 

 vízrendezési feladatok, belvízproblémák 

megoldása 

 

A fejlesztések célja többek között az is, hogy a funkciókkal jól ellátott Eszterháza városrészhez 

hasonlóan Süttör városrész is funkciókban jobban, gazdagabban ellátott településrésszé váljon. 

 

Fertőd jövőképében felvázolt célkitűzés a város adottságait és eddigi fejlesztési folyamatát tekintve 

reálisan elérhető, ha a következő 7-15 évben sikerül a felvázolt célok beteljesülését szolgáló 

programokat, illetve azok jelentős részét megvalósítani. A jövőkép megvalósulásához 

elengedhetetlen a fenntarthatóság elveinek alkalmazása, a környezeti értékekkel való lehető 

legjobb gazdálkodás és a kockázatok minimalizálása. Hangsúlyos szerepet kell kapnia a 

gazdasági válságkezelésnek (gazdasági stabilitás) és a megfelelő, előrelátó klímapolitikának 

(környezeti stabilitás). Mindemellett fontos a helyi közösség összetartásának és bizalmának 

erősítése (társadalmi stabilitás). 

 

Fejlesztési célok akcióterületenkénti bontásban 

A stratégia célok teljesülését a település akcióterületein az egyes fejlesztési témák alá sorolt és 

ütemezett fejlesztési célok segítik. Az egyes akcióterületeknek meghatározhatjuk saját átfogó céljait, 

illetve az azok megvalósítását segítő részcéljait. Ezek illeszkednek a város célhierarchia 

rendszerébe, azzal összhangban vannak, azonban az akcióterület domináns fejlesztési irányát 

hangsúlyozzák. 

 

A Központi akcióterület céljai (stratégiai és részcélok) megegyeznek a városra vonatkozó 

célrendszerrel, hiszen ez az akcióterület a város teljes belterületi részét lefedi. Ennek megfelelően a 
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szociális ellátás, egészségügy fejlesztése, az oktatás minőségének emelése, a gazdasági környezet 

és turizmus erősítése, élénkítése, valamint a helyi közösségek építése, az életminőség javítása itt a 

leghangsúlyosabb. 

 

A Hansági külterületi akcióterület céljai elsősorban a külterületi ingatlanok adottságaihoz mértek: a 

vízrendezést (árvíz- és belvízvédelem), a hosszú távú környezeti fenntarthatóságot és a megújuló 

energiák hasznosítását, a Tőzeggyármajor belterületi ingatlanjainál az életminőség javítását 

szolgálják. 

 

7.4. Beavatkozások – az akcióterületek kijelölése 

 

7.4.1. Az akcióterületek bemutatása 

 

Az alábbi fejezetben azt a két akcióterületet határoljuk le és mutatjuk be részletesebben, amely 

Fertőd szempontjából megteremtheti a város rehabilitációjának területileg is lehatárolható alapjait. 

A bemutatandó akcióterületekre vonatkozóan elvégeztük azok funkcióellátottságának vizsgálatát, 

melynek eredménye az alábbi táblázatban található. 

       23. számú táblázat: Akcióterületek funkcióellátottsága 

Akció-

területek 

Funkciók 

Gazdasági 
Közlekedési, 

távközlési 
Közösségi 

Állami, igazgatási, 

hatósági, igazság-

szolgáltatási 

Humán 

szolgáltatási 

Központi 

akcióterület 
   

  

Hansági 

külterületi 

akcióterület 

   

  

Színmagyarázat: 

 markánsan jelenlévő funkció 

 jelenlévő funkció 

 nem jellemző funkció 

 

7.4.2. Akcióterületi beavatkozások 

 

Fertőd város területe 4.854 ha (cca. 0,485 km
2

), állandó népessége 3.442 fő. Mind területileg, 

mind lakosságszám tekintetében a legkisebb városok között szerepel. A kiterjedés és a népesség 

nagyságának, illetve a tervezett fejlesztések elhelyezkedésének figyelembe vételével úgy döntött a 

település önkormányzata, hogy két akcióterületet határol le: 
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 Központi akcióterület, 

 Hansági külterületi akcióterület. 

 

Jelen Akcióterületi Terv a központi akcióterületre készül, hiszen első lépésként ezen terület 

fejlesztése ad lehetőséget az egész település legégetőbb problémáinak megoldására. 

 

Akcióterületek határai (a 30. számú ábrán kerül bemutatásra): 

 Központi akcióterület: Eszterháza és Süttör városrészek közös területe, a település teljes 

belterülete. 

 Hansági külterületi akcióterület: a településtől észak-észak-kelet irányban található 

külterületek és egyéb lakott területek (Tőzeggyármajor) által lefedett terület. 

 

 

30. ábra: Akcióterületek lehatárolása 
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Központi akcióterület 

A városra meghatározott célrendszer egyben az akcióterületre is értelmezhető, teljes egészében 

átemelhető, hiszen a Központi akcióterület teljesen lefedi a város belterületét (kiegészülve némi 

belterületbe vonás előtt álló külterülettel). Ennek a lehatárolásnak az oka, hogy a településnek sem 

a mérete, sem a szerkezete, sem pedig potenciális fő fejlődési irányai nem követelik meg több 

akcióterület kijelölését, azonban az azonos fejlesztési irányok mentén, de a város területén 

elszórtan jelentkező beruházási szükségletek a túl szűk lehatárolást sem teszik lehetővé. 

 

A kis- és középvárosi hálózat funkcióbővítő fejlesztéseinek célja alapvetően, hogy a város 

gazdaságilag-társadalmilag meghatározó területein, vagyis városi és városrész központi területek 

fenntartható rehabilitációja révén növelje a város vonzerejét, erősítse, vagy bővítse a városi 

funkcióit, és ezen fejlesztések által gazdaságélénkítő hatást mutasson fel, valamint fenntartható 

munkahelyeket hozzon létre. Ehhez a célhoz igazodnak Fertőd város területén tervezett fejlesztések 

is, melyek esetében a következő alapcélok meghatározása történt: 

 új városközpont kialakítása, 

 az Esterházy-kastély kiemelt fejlesztéseinek, valóban nemzetközi vonzerő kialításának 

megvalósítása, 

 a kastélyhoz kapcsolódó minőségi kultúra kialakítása, infrastruktúrájának megteremtése, 

 egy városi barnamezős terület funkcióváltással történő újrahasznosítása, 

 fenntartható gazdaság és társadalom fejlesztéseinek erősítése („Zöld város” létrehozása, 

energiatakarékosság fejlesztése és terjesztése, hatékony energiafelhasználás megvalósítása), 

 minőségi lakókörnyezet fejlesztés, új lakások kialakítása, 

 belvízvédelmi intézkedések és beruházások megtétele, 

 egyéb, a lakosság életminőségét javító, a turizmus háttér-infrastruktúráját erősítő fejlesztések 

megvalósítása. 

 

Egy új városközpont kialakítását már régóta tervezi a város. Ennek oka, nem alakult ki 

hagyományos értelemben vett városközpont, a különféle szolgáltatások is szétszórtan találhatók a 

település egész területén. A város-rehabilitációs törekvések minél hatékonyabb szintre emelése 

érdekében szükséges Fertőd városközpontjának értékteremtő kialakítása, melynek első lépése egy 

települési értékmegőrző építészeti program összeállítása. Ezen fejlesztés a következőket hivatott 

szolgálni: 

 a két településrész fizikai összekapcsolása, egységes településkép megteremtése, 

 Fertőd városi szerepének erősítése, funkcióellátottságának racionalizálása, bővítése a 

megadott általános elvárások (kultúrtáji hagyományok, építészeti stílus) mentén, 
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 a helyi és térségi turisztikai potenciál kiaknázása (a kastélyfejlesztésekkel összhangban), 

 tervezési és építési irányvonalak kijelölése, egységes szerkezetű, harmonikus beépülés 

lehetőségének megteremtése a város teljes területén, 

 a jövőbeli városközpontra irányelvek, beépítési lehetőségek megfogalmazása. 

 

Az új városközponttal rendeződhetnek a város közigazgatási intézményrendszerében meglévő 

problémák: az Önkormányzat és intézményei nem saját tulajdonban lévő ingatlanban történő 

működtetése. Célszerű és időszerű a Polgármesteri Hivatal, az általános iskola, a központi 

kazánház, a gyermekkonyha, az óvoda épületeknek a műemléki területről történő kiköltöztetése, 

azok saját tulajdonban történő elhelyezése. 

 

Ezzel elkerülhető, hogy a jövőben időről-időre ötletszerűen előkerüljön ezen intézmények 

áthelyezései, felújítási, vagy éppen ezek elhalasztásának kérdésköre, a városközpont ideális helye 

lenne ezen intézményeknek. A kialakítandó intézmények infrastrukturális hátterének kialakításáig 

azonban sok a teendő (területek előkészítése, tulajdonviszonyok rendezése, tervezési és 

forráskeresési munkálatok, stb.), ezek megvalósíthatósága nagy valószínűséggel jelen IVS időtávján 

kívülre kerül. 

 

Az Esterházy-kastély tulajdonosa, vagyonkezelője rövid, illetve középtávon egy 2 ütemű (cca. 4 

mrd-os) projektfejlesztést tervez, amely részben meg is kezdődött. A két fejlesztési ütem egy 

egységes koncepció két, egymással összefüggő, – az elvárt hatások elérése érekében – egymástól 

elválaszthatatlan eleme, ami a kastély egységes turisztikai termékké formálását szolgálja. A kastély 

és környezete átfogó fejlesztésében az egyetlen járható út, ha egységként kezelik a kastélyt, illetve a 

szervesen hozzá kapcsolódó területeket, építményeket. Csak úgy lehet túlnőni az országhatárokon, 

valamint érdemben „versenyezni” más országok történelmi, kulturális értékeivel, ha olyan attrakció 

fejlesztése történik, illetve olyan szolgáltatások állnak a látogatók rendelkezésére, amelyek 

egyedülállóak nemcsak a szűkebb, de a tágabb régióban is. 

 

A Haydn-sétány kialakítása a kastély fejlesztéseihez igazodik, azokat kiegészíti, konkrét célja egy 

szép, kulturált, esztétikus városi környezet kialakítása. Az Önkormányzat a teljes sétányt és 

közvetlen környezetét több pályázati forrásból tervezi kialakítani. A fejlesztések következtében egy 

központi sétáló utca alakul ki, ahol a Fertődre látogató vendégek, illetve a helyi lakosok 

tartalmasan tölthetik el szabadidejüket. A sétány kialakításakor cél azon építészeti eszközök 

megtalálása, melyek életet generálnak a sétányon. A terület zöld felületeinek növekedése és az 
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esztétikus rendezett központ a jelenleg elhagyatott, leromlott külsővel rendelkező ingatlanok 

állapotjavítására is hatást gyakorolna. 

 

A fertődi volt laktanya rehabilitációjával a város célja, hogy a néhai legénységi étkezde, és 

csatlakozó épületszárnyai átalakításával és bővítésével városi és térségi kulturális, több funkciót is 

ellátó központ (Kulturális és Szolgáltató Központ) alakuljon ki Süttör városrészén. Az épület és általa 

megcélzott funkciók szervesen integrálódnak a körülötte a laktanyai lakásokból kiépült, főként 

fiatalokkal benépesült lakónegyedbe.  

 

„Zöld város” projekt megvalósítása: a zöld energia-fejlesztésben érdekelt Venterfor Kft. tervezett 

beruházásai által több projekt körvonalazódik Fertődön, amelyek segítségével a település 

közintézményeiben hatékonyabb energiafelhasználás valósulhat meg, továbbá a magán- és 

vállalkozói szféra energiatakarékossága is fokozódhat, illetve a fenntartható fejlődés alapelveinek, 

tevékenységeinek terjesztése is megtörténik. A projekt keretein belül belterületen valósul meg a 

biomassza erőmű, amely tulajdonképpen egy fűtőmű kiépítését jelenti az általános iskola épülete 

mögött, központi helyen, hogy onnan lássa el a közintézményeket, az Esterházy-kastélyt fűtésre 

alkalmas energiával. A projekt tervezett forrásai: pályázatok (magyar-osztrák oldalon), gyártói 

hozzájárulások, beruházók, tőkebefektetők. Az Önkormányzat saját tulajdonát képező 

ingatlanokon (323 és 724/84 hrsz.) 30 évre szóló ingyenes használati jogot és ráépítési 

jogosultságot ad a beruházónak 10 %-os tulajdoni részesedésért. 

 

A település Süttör városrészében minden évben újra előkerülnek a belvíz okozta problémák, melyek 

hosszútávon történő rendezése, megoldása fontos, halaszthatatlan feladat, amelyhez meg kell 

találni a megfelelő forrásokat, hiszen igen komoly volumenű beruházásokról és a település életét 

jelentősen befolyásoló tevékenységről van szó. 

 

Fertődön új lakóépületek kialakítása, lakópark építése tervezett, amelyhez kapcsolódóan a 

szükséges egyeztetések, önkormányzati döntések megtörténtek, módosításra került az érvényben 

lévő településszerkezeti terv, az érintett területek terület-felhasználása (kertvárosias lakóterületre), 

valamint a város helyi építési szabályzata is. 

 

Egyéb, a lakosság életminőségét javító, a turizmus háttér-infrastruktúráját erősítő fejlesztések 

megvalósítása is szükség van, ami az emberekben (akár helyi lakosok, akár a városba látogatók) a 

településről alkotott összkép javítását szolgálja és leginkább alap- és kényelmi szolgáltatások 

minőségi szinten történő igénybevételét, az esztétikus, barátságos városkép megteremtését 
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szolgálják. Ide tartozik például a süttöri templom előtti tér rendbe tétele, ami a településrészen 

található templom előtti közterület esztétikai, minőségi megújítását szolgálja; új parkolók 

kialakítása a Haydn-sétányhoz kapcsolódó területrekonstrukció miatt megszüntetett parkolók 

kiváltása, valamint a városi parkolók egyébként is elégtelen száma miatt. Hasonlóan ide sorolható 

A Fertő-tó Neusiedlersee kultúrtáj kerékpárútja 3. szakaszának kiépítése is, amellyel a teljes város 

területe kerékpárúttal lefedésre kerül, s ezzel teljessé válik a Fertő-tó Neusiedlersee kultúrtáj 

kerékpárútjának (közút melletti kétirányú, egyoldali kerékpárút) Fertődöt érintő része. 

 

Hansági külterületi akcióterület 

A külvárosi akcióterület tulajdonképpen három nagyobb fejlesztési irány mentén elkötelezett: a már 

említett „Zöld város” projekt bizonyos elemei, a szintén ismertetett belvízrendezés külterületet érintő 

feladatai, valamint a Tőzeggyármajor belterületi részeinek közterület fejlesztései (utcaburkolatok 

javítása, zöldfelület minőségi javítása, stb.), melyek az itt élők életminőségének javításához járulnak 

hozzá. 

 

„Zöld város” projekt külterületen tervezett fejlesztései, melyekkel egy több funkciós energia-park 

kerülhet kialakításra: 

 szélenergia projekt, szélerőmű park létrehozása – részben magánszemély tulajdonában lévő 

külterületi ingatlanon (művelési ág váltás szükséges) valósul meg, részben pedig az 

Önkormányzat saját tulajdonát képező külterületi ingatlant (072/4 hrsz.) biztosít 30 évre 

szóló bérlet formájában a beruházónak, valamint ráépítési jogosultságot ad. A 

környezetvédelmi szakhatósági engedélyek kiadása folyamatban van. A teljes szélerőmű park 

kialakítása több ütemben tervezett, mivel jelentős költséggel valósítható meg a beruházás: 

cca. 1-4 milliárd Ft, az összberuházás nagysága. 

 fotovoltaikus hasznosítás (naperőmű létesítése) – olyan rendszerek kiépítése, amelyek a nap 

energiáját felhasználva, azt átalakítva azonnal áramot termelnek, amely áram rögtön 

használható, eladható. A rendszer a már említett, kialakítandó szélturbinák közé telepíthető. 

Magánszemély tulajdonában lévő külterületi ingatlanon (művelési ág váltás szükséges) 

valósul meg, ahol a szükséges infrastruktúra (pl.: felvezető, bekötő utak) részben adott. A 

projekt-előkészítése jelen pillanatban is folyik, gyártói megállapodások előkészítése és a 

finanszírozási oldal összeállítása van folyamatban, a projekt költségeit az előkészítési szakasz 

lezárultát követően lehet pontosan meghatározni. 

 geotermia hasznosítása – geotermális hőerőmű és a lakott területeket ellátó távhő 

szállítóhálózat kialakítása tervezett, azonban a projekt részletes, pontos tartalma a 

későbbiekben pontosítható, jelenleg az előkészítő munkák, a szállítói egyeztetések folynak. 
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7.4.3. Akcióterületenkénti költségbecslés 

     24. számú táblázat: Az akcióterületekre vonatkozó projektlista tervezet 

Fejlesztési elképzelések 

Beruházás becsült 

költsége 

Beruházáshoz 

igazodó pályázat 

Potenciális pénzügyi forrás 

Akció-

terület 
Típus Fejlesztés megnevezése 

Elnyerhető maximális 

támogatás 

Biztosítandó saját 

forrás (ideális eset) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Központi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

önkormányzati 

Kulturális és Szolgáltató Központ 500 000 000 NYDOP-3.1.1/A 400 000 000 100 000 000 

Új városközpont létrehozása na. na. na. na. 

Haydn-sétány 85 000 000 
NYDOP-3.1.1/A 

NYDOP-3.1.1/C 
68 000 000 17 000 000 

Parkolók kialakítása 25 000 000 NYDOP-3.1.1/A 20 000 000 5 000 000 

Süttöri templom előtti tér rendbe 

tétele 
13 000 000 NYDOP-3.1.1/A 10 400 000 2 600 000 

Kerékpárút fejlesztése 80 000 000 
NYDOP-3.1.1/A 

NYDOP-4.3.1/B 
64 000 000 16 000 000 

Belvízrendezés komplex 

megvalósítása 
1 300 000 000 NYDOP-4.1.1/B 350 000 000 950 000 000 

Közterületek és zöldfelületek 

fejlesztése, járdaépítések 
100 000 000 

NYDOP-4.3.1/C 

CÉDE 

TEUT 

65 000 000 35 000 000 

Mikrotérségi iskola projekt 180 000 000 NYDOP-5.3.1/A 162 000 000 18 000 000 

 

 

 

 

 

vállalkozói és 

egyéb 

 

 

 

Biomassza erőmű létesítése 300 000 000 
KEOP-4.3 

KEOP-4.4 
150 000 000 150 000 000 

Esterházy-kastély kiemelt 

fejlesztései 
4 000 000 000 NYDOP-2.1.1/A.B  3 300 000 000 700 000 000 

Lakópark építés na. - na. na. 

Tájegységi aktív és ökoturisztikai 

projekt 
4 000 000 

NYDOP-

2.1.1/C.D.E  
3 400 000 600 000 

Szálláshelyfejlesztések na. 
NYDOP-2.2.1./A/B 

LEADER 
na. na. 

Turisztikai honlap fejlesztések na. LEADER na. na. 
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Fejlesztési elképzelések 

Beruházás becsült 

költsége 

Beruházáshoz 

igazodó pályázat 

Potenciális pénzügyi forrás 

Akció-

terület 
Típus Fejlesztés megnevezése 

Elnyerhető maximális 

támogatás 

Biztosítandó saját 

forrás (ideális eset) 

 

 

Központi 

 

 

 

 

vállalkozói és 

egyéb 

Mikrovállalkozási képzési-oktatási 

programok (Porpáczy Aladár 

Középiskola közreműködésével) 

na. LEADER na. na. 

Haydn-sétányhoz kapcsolódó 

Kovácsműhely és Szabadtéri 

Színpad kialakítás 

na. LEADER na. na. 

Hansági 

önkormányzati 

Belvíz- és árvízproblémák 

megoldása 
na. - na. na. 

Közmű- és közterület fejlesztések na. 

NYDOP-4.3.1/C 

CÉDE 

TEUT 

na. na. 

vállalkozói és 

egyéb 

Szélenergia hasznosítás 1 000 000 000 
KEOP-4.3 

KEOP-4.4 
500 000 000 500 000 000 

Fotovoltaikus hasznosítás na. 
KEOP-4.3 

KEOP-4.4 
na. na. 

Geotermikus energia hasznosítása na. 
KEOP-4.3 

KEOP-4.4 
na. na. 

Megjegyzés: 

 A táblázatban, a beruházáshoz igazodó pályázatok esetében a jelenlegi (2009. októberi) állapotok kerültek feltüntetésre. 

 A vállalkozói típusú fejlesztések között kizárólag a stratégia készítésekor az Önkormányzat által ismert, illetve a jövőműhely beszélgetéseken 

felmerült magánbefektetők reálisan tervezhető beruházásai szerepelnek konkrét számokkal. 

 A fejlesztési elképzeléseknél azért szerepeltettük a „nincs adat” (na.) kifejezést, mert bár a fejlesztési irányok, illetve egyes esetekben a konkrét 

beruházási ötletek adottak, azok pontos számát, tartalmát, nagyságrendjét nem ismerjük (pl. tervezés alatt álló projektek, ahol tartalomfüggő a 

költségvetés). Ezeket az érdekelt vállalkozók, magánbefektetők megjelenésekor, beruházási ötleteik megismerésekor, valamint a részletes 

beruházási terv megismerésekor lehet pontosítani. 
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A fent meghatározott projektek alapján becsülhető az akcióterületekre egy költségnagyság – a 

rendelkezésre álló információk mélységének és pontosságának megfelelően. A táblázatban látható 

hogy az elkövetkező 7 évben több mint 7,5 mrd Ft értékű beruházás megvalósítása lenne optimális 

Fertőd számára, illetve ezzel érné el az IVS-ben rögzített célokat. A jelenlegi pályázati rendszerek 

ismeretében ekkora volumenű, illetve ilyen nagyságrendű fejlesztésekhez közel 5 mrd Ft összegben 

lehetne – ideális esetben – támogatást bevonni, ami 2,5 mrd Ft saját forrást feltételez.  

       25. számú táblázat: Az akcióterületekre vonatkozó összesített költségbecslés 

Akció-

terület 
Típus 

Beruházás becsült költsége 
Biztosítandó saját 

forrás (ideális eset) 
megosztva összesen 

Központi 

önkormányzati 2 283 000 000 

6 587 000 000 

1 143 600 000 

vállalkozói és egyéb 4 304 000 000 850 600 000 

Hansági 

önkormányzati 0 

1 000 000 000 

0 

vállalkozói és egyéb 1 000 000 000 500 000 000 

Összesen 

önkormányzati 2 283 000 000 

7 587 000 000 

1 143 600 000 

vállalkozói és egyéb 5 304 000 000 1 350 600 000 

 

Természetesen ekkora szabad pénzeszközzel (ami az önkormányzati fejlesztésekhez kapcsolódik) 

nem rendelkezik Fertőd Város Önkormányzata, és az ideális pályázati eset helyett is csak egy reális 

verzióval számolhatunk. A reális pályázati, támogatás bevonásra vonatkozó verzió – véleményünk 

szerint – az elkövetkező néhány évben kb. 1-1,4 mrd Ft-nyi fejlesztést jelenthet, melyhez az 

Önkormányzatnak megfelelő saját erő fedezete van. 

 

Az Önkormányzat 2007 decemberében 3.350.000 svájci frank értékű kötvényt bocsátott ki, ami 

akkori árfolyamon cca. 513 millió Ft-nak felelt meg. Ez az összeg került lekötésre a számlavezető 

Banknál, kifejezetten fejlesztési, felhalmozási és pályázati önerő finanszírozási célokra. Ebből a 

keretből jelen pillanatban cca. 380 millió Ft áll az Önkormányzat rendelkezésére, mely összeget 

fejlesztések önerejeként, támogatásokhoz kapcsolódó saját forrásként vehet igénybe. 

 

Emellett még az EU Önerő Alap is lehetőségként adott pályázatok saját forrásainak kiegészítésére 

bizonyos támogatási célok esetén. Önkormányzati Minisztériumi (ÖM) rendelet határozza meg az 

önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrása 

kiegészítésének támogatási rendjét. Eszerint – a 2009-es évre vonatkozóan – új EU Önerő Alap 

támogatási igény nyújtható be: 

 az önkormányzati feladatok ellátását segítő, illetve biztosítóegészségügyi fekvő- és járóbeteg-

szakellátási intézmények, 

 kulturális intézmények, 
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 vízgazdálkodási (vízrendezés és csapadékvíz-elvezetés, árvízvédelem, ivóvízminőség javítás), 

 környezetvédelmi (települési szilárdhulladék-lerakókat érintő rekultivációs programok 

végrehajtása, települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése, 

szennyvízelvezetés és -tisztítás) célú, valamint 

 az óvodai nevelési és alapfokú oktatási, szociális és gyermekjóléti ellátást nyújtó 

intézmények, 

 helyi közutak, kerékpárutak és közterületek infrastrukturális fejlesztéseihez 

elnyert uniós támogatás saját forrásának kiegészítéséhez. 

 

Fertőd nem rendelkezik olyan ingatlanvagyonnal, amely alkalmas lenne arra, hogy jó helyen lévő, 

önkormányzati fejlesztések számára nem alkalmas, értékes ingatlanok eladásával szerezzen 

fejlesztési forrásokat. Egyedüli lehetősége (hogy ne a költségvetését terhelje), hogy olyan 

beruházások megvalósítására fordítja a jelenlegi, fejlesztésekre elkülönített pénzeszközeinek egy 

részét, amelyek jövedelmet termelnek számára, és lehetőséget teremtenek közcélú és egyéb, 

hátrasorolt fejlesztések elindítására. 

 

Jövedelemtermelő projektek esetében adott a lehetőség bankhitel felvételére is, azonban csak 

abban az esetben, ha a fejlesztésekhez kapcsolódó adósságszolgálat kitermelését képes biztosítani 

a projekt. 

 

Mivel a fejlesztések finanszírozására sajnos kevés önkormányzati forrás áll rendelkezésre, így az 

Önkormányzatnak priorizálni kell a tervezett fejlesztések között az alábbiakat figyelembe véve: 

 melyek a halaszthatatlan beruházások, amelyek elmaradása komoly kockázat az 

Önkormányzatnak, 

 melyek lehetnek pilot-projektek és generálhatják a vállalkozói kedv élénkülését, a 

magánszféra fejlesztéseinek felpörgését. 
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    27. számú táblázat: Az akcióterületekre vonatkozószűkített, priorizált projektlista tervezet 

Fejlesztési elképzelések 

Beruházás becsült 

költsége 

Beruházáshoz 

igazodó pályázat 

Potenciális pénzügyi forrás 

Akció-

terület 
Fejlesztés megnevezése 

Elnyerhető maximális 

támogatás 

Biztosítandó saját 

forrás (ideális eset) 

Bankhitel 

felmerülése 

Központi 

Kulturális és Szolgáltató Központ 500 000 000 NYDOP-3.1.1/A 400 000 000 100 000 000 - 

Haydn-sétány 85 000 000 
NYDOP-3.1.1/A 

NYDOP-3.1.1/C 
68 000 000 17 000 000 - 

Parkolók kialakítása 25 000 000 NYDOP-3.1.1/A 20 000 000 5 000 000 - 

Süttöri templom előtti tér rendbe 

tétele 
13 000 000 NYDOP-3.1.1/A 10 400 000 2 600 000 - 

Kerékpárút fejlesztése 80 000 000 
NYDOP-3.1.1/A 

NYDOP-4.3.1/B 
64 000 000 16 000 000 - 

Belvízrendezés komplex 

megvalósítása 
450 000 000 NYDOP-4.1.1/B 350 000 000 100 000 000 - 

Közterületek és zöldfelületek 

fejlesztése, járdaépítések 
30 000 000 

NYDOP-4.3.1/C 

CÉDE 

TEUT 

19 500 000 10 500 000 - 

Mikrotérségi iskola projekt 180 000 000 NYDOP-5.3.1/A 162 000 000 18 000 000 - 

Összesen   1 363 000 000   1 093 900 000 269 100 000   
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28. számú táblázat: Az akcióterületeken tervezett fejlesztésekhez kapcsolható potenciális pályázati források 

Pályázati kiírások Elnevezés 
Pályázat 

besorolása 

Megjelenési/ Beadási 

határidő 

Támogatás 

keretösszege 
Támogatás intenzitása 

Támogatás 

minimuma/maximuma 

NYDOP 

NYDOP-1.1.1./A 

"Regionális jelentőségű 

klaszterek közös 

beruházásainak 

támogatása, 

szolgáltatásainak 

kialakítása és fejlesztése 

Akcióterv 2009. II. negyedév 1,1 mrdFt 30-80% 10 mFt - 100 mFt 

NYDOP-1.1.1./B 

"Regionális képzési, 

foglalkoztatási hálózati 

együttműködések 

fejlesztése" 

Akcióterv 2009. III. negyedév 0,20 mrdFt 30-90% 5 mFt - 50 mFt 

NYDOP-1.3.1/A,B 

"Üzleti infrastruktúra és a 

befektetési környezet 

fejlesztése - ipari parkok, 

iparterületek és 

inkubátorházak 

támogatása" 

 

(A: Ipari parkok létesítése; 

B: Iparterületek/barna-

mezős területek fejlesztése) 

Megjelent 
2009. október 19 - 

2010. február 28. 

A: 1,120 mrdFt 

B: 1,120 mrdFt 

A, B: max. 50% (mikro- és 

kisvállalkozás esetén);  

max. 40% (középvállalkozás 

esetén);  

max 30% (minden egyéb 

pályázó esetén) 

A: 10 mFt - 300 mFt 

B: 10 mFt - 200 mFt 
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Pályázati kiírások Elnevezés 
Pályázat 

besorolása 

Megjelenési/ Beadási 

határidő 

Támogatás 

keretösszege 
Támogatás intenzitása 

Támogatás 

minimuma/maximuma 

NYDOP-2.1.1/C.D.E  

"A régió történelmi és 

kulturális örökségének 

fenntartható hasznosítása, 

valamint a természeti 

értékeken alapuló aktív 

turisztikai programok"  

(C: Gyógy- és egyéb 

fürdők minőségi 

fejlesztése;  

D: A régió történelmi és 

kulturális örökségének 

fenntartható hasznosítása; 

E: Kisléptékű tájegységi, 

öko- ás aktív turisztikai 

programok fejlesztése) 

Megjelent 

2009. szeptember 1 

- 2009. november 

20. 

5,456 mrdFt 

(2009-2010) 

C: 30-40% 

D, E: 30-85% 

C, E: 20 mFt - 500 mFt 

D: 50 mFt - 600 mFt 

NYDOP-2.1.1.F 

"A balatoni térség 

turisztikai vonzerejének 

növelése" 

Tervezet 
2009. augusztus 1 - 

2010. március 30. 
0,67 mrdFt 30-85% 100 mFt - 200 mFt 

NYDOP-2.2.1./A/B  

"Kereskedelmi 

szálláshelyek fejlesztése" 

(A: Magas kategóriájú/ 

Magas komfortfokozatú 

kereskedelmi szállodák, 

panziók, kempingek 

minőségi fejlesztése; 

B: Kapacitásnövelés és 

szolgáltatásfejlesztés 

üdülőházakban, ifjúsági 

szállókon, turistaszállókon 

és alacsony kategóriájú 

panziókban) 

Megjelent 
2009. október 1 - 

2010. január 8. 

A: 1,061 mrdFt 

 B: 329 mFt) 

(2009-2010) 

A: új szálláshely esetén 20-

25%; meglévő szálláshely 

fejlesztése esetén 25-30% 

 

B: új szálláshely esetén 30-

35%; meglévő szálláshely 

fejlesztése esetén 30-40% 

A: 10 mFt - 250 mFt 

B: 10 mFt - 150 mFt 
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Pályázati kiírások Elnevezés 
Pályázat 

besorolása 

Megjelenési/ Beadási 

határidő 

Támogatás 

keretösszege 
Támogatás intenzitása 

Támogatás 

minimuma/maximuma 

NYDOP-2.3.1./A 

"Helyi és térségi Turisztikai 

Desztináció Menedzsment 

szervezetek fejlesztése" 

Akcióterv 2009. III. negyedév 0,25 mrdFt max. 85% 5 mFt - 40 mFt 

NYDOP-2.3.1./B 

"Balatoni turisztikai 

desztinációs menedzsment 

rendszer kialakítása és a 

szervezetek működésének 

segítése" 

Akcióterv 2009. III. negyedév 0,10 mrdFt max. 85% 5 mFt - 40 mFt 

NYDOP-3.1.1/A 

"Városközpontok 

funkcióbővítő megújulása 

a nem megyei jogú 

városokban" 

Megjelent 

Első szakaszra:  

2009. szeptember 

30 - 2009. október 

30. 

 

Második szakaszra: 

2009. október 31 - 

2010. január 8. 

2,670 mrdFt 

(első szakaszban:  

1,335 mrdFt;  

második szakaszban: 

1,35 mrdFt) 

max. 80% 

Városi jogállású 

települések esetén:  

50 mFt - 540 mFt 

 

Nem városi jogállású 

települések esetén:  

50 mFt - 300 mFt 

NYDOP-3.2.1/B 

"Közösségi közlekedési 

infrastrukturális 

beruházások" 

Megjelent 
2009. augusztus 24 

- 2010. március 25. 
1,540 mrdFt max. 85% 50 mFt - 600 mFt 

NYDOP-4.1.1.C 

"Helyi és kistérségi szintű 

rekultivációs programok 

elvégzése 

Megjelent 
2009. december 15 

- 2010. február 15. 

0,45 mrdFt 

(2009-2010) 
max. 90% 10 mFt - 400 mFt 

NYDOP-4.1.1/A 
"Kistelepülések 

szennyvízkezelése" 
Akcióterv 2009. II. negyedév 4,03 mrdFt max. 90% 10 mFt - 500 mFt 

NYDOP-4.1.1/B "Belterületi vízrendezés" Akcióterv 2009. II. negyedév 2,57 mrdFt max. 100% 10 mFt - 350 mFt 

NYDOP-4.1.1/D 

"A környezet megóvásához 

kapcsolódó szolgáltatások 

kialakítása" 

Akcióterv 2010. I. negyedév 0,20 mrdFt max. 90% 5 mFt - 20 mFt 

NYDOP-4.3.1/B 
"Kerékpárforgalmi hálózat 

fejlesztése" 
Akcióterv 2009.II. negyedév 0,71 mrdFt max. 90% 30 mFt - 200 mFt 

NYDOP-4.3.1/C "Belterületi utak fejlesztése" Akcióterv 2009. I. negyedév 1,51 mrdFt max. 75% 30 mFt - 250 mFt 
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Pályázati kiírások Elnevezés 
Pályázat 

besorolása 

Megjelenési/ Beadási 

határidő 

Támogatás 

keretösszege 
Támogatás intenzitása 

Támogatás 

minimuma/maximuma 

NYDOP-5.1.1/A,B 

"Szociális 

alapszolgáltatások és 

gyermekjóléti 

alapszolgáltatások 

infrastrukturális fejlesztése"  

(A: A szociális 

alapszolgáltatásokhoz és 

gyermekjóléti 

alapellátásokhoz való 

hozzáférés javítása és a 

szolgáltatások 

minőségének fejlesztése;  

B: Bölcsődei ellátást nyújtó 

intézmények fejlesztése és 

kapacitásának bővítése) 

Megjelent 
2009. szeptember 1 

- 2009. december 1. 

A: 838.213.173 Ft 

B: 2.180 mFt 
max. 90% 5 mFt - 50 mFt 

NYDOP-5.1.1/C-09 
"Egyenlő esélyű hozzáférés 

a közszolgáltatásokhoz" 
Megjelent 

2009. július 1 - 

2009. november 30. 
570 mFt max. 85% 5 mFt - 40 mFt 

NYDOP-5.3.1/A 

"Kis- és mikrotérségi 

oktatási hálózatok és 

központjaik fejlesztése" 

Akcióterv 2010. II. negyedév 3,1 mrdFt max. 90% 20 mFt - 300 mFt 

NYDOP-5.2.1/B 

"Egészségügyi 

szolgáltatások fejlesztése/ 

Kistérségi járóbeteg 

szakellátó központok 

fejlesztése, alap-, 

járóbeteg szakellátás 

korszerűsítése" 

(A: Alapellátás fejlesztése, 

helyi egészségházak 

kialakítása;  

B: Kistérségi önálló 

járóbeteg szakrendelők 

fejlesztése) 

Megjelent 
2009. november 2 - 

2010. január 29. 

A: 480 mFt 

B:1,152 mrdFt  

(2009-2010) 

A, B: max. 90% 
A: 10 mFt - 50 mFt 

B: 50 mFt - 400 mFt 
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Pályázati kiírások Elnevezés 
Pályázat 

besorolása 

Megjelenési/ Beadási 

határidő 

Támogatás 

keretösszege 
Támogatás intenzitása 

Támogatás 

minimuma/maximuma 

NYDOP-5.3.1/B "Óvodák fejlesztése" Megjelent 
2009. október 26 - 

2010. január 8. 
1 mrdFt max. 90% 5 mFt - 60 mFt 

NYDOP-5.4.1 
"Regionális információs 

társadalom kiteljesítése" 
Megjelent 

2009. december 15 

- 2010. január 25. 

ASP központ 

létrehozására és 

önkormányzatok 

csatlakoztatására 

együttesen1,5 mrdFt 

(2009-2010) 

ASP központ létrehozására:  

max. 90%  

 

Önkormányzatok 

csatlakoztatására:  

max. 95% 

ASP központ 

létrehozására:  

500 mFt - 825 mFt  

 

Önkormányzatok 

csatlakoztatására:  

az 1,5 mrdFt támogatási 

keret ASP központ 

létrehozására meg nem 

ítélt része  

KEOP 

KEOP-3.1.2 

"Élőhelyvédelem, és -

helyreállítás, vonalas 

létesítmények 

természetkárosító 

hatásának mérséklése" 

Megjelent 

2009. március 18.     

Az első fordulóban 

az elbírálás 

szakaszos. 

Projekt előkészítésre: 

37,5 mrdFt 

Projekt 

megvalósításra: 8,43 

mrdFt 

1. forduló esetén (projekt 

előkészítés): 6%, Nemzeti park 

igazgatóságok 

számára elektromos 

szabadvezeték kiváltás 

tevékenység esetén: 10% 

 

2. forduló esetén (projekt 

megvalósítás): min. 50% - 

max. 100% (206 mFt 

összköltségű pályázatok esetén) 

1. forduló (projekt 

előkészítés): a 

támogatás intenzitása 

alapján meghatározott 

összeg 

 

2. forduló (projekt 

megvalósítás):  

50 mFt - 500 mFt 

KEOP-3.1.3 

"Gyűjteményes 

növénykertek és védett 

történeti kertek megőrzése 

és helyreállítása" 

Megjelent 

2009. március 18.     

Az első fordulóban 

az elbírálás 

szakaszos. 

Projekt előkészítésre: 

37,5 mrdFt 

Projekt 

megvalósításra: 2,08 

mrdFt 

1. forduló esetén (projekt 

előkészítés): 6% 

 

2. forduló esetén (projekt 

megvalósítás): max. 100%  

1. forduló (projekt 

előkészítés): összegszerű 

alsóhatára nincs 

 

2. forduló (projekt 

megvalósítás):  

50 mFt -200 mFt 
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Pályázati kiírások Elnevezés 
Pályázat 

besorolása 

Megjelenési/ Beadási 

határidő 

Támogatás 

keretösszege 
Támogatás intenzitása 

Támogatás 

minimuma/maximuma 

KEOP-3.3.0  

"Erdei iskola és erdei 

óvoda hálózat 

infrastrukturális fejlesztése" 

Megjelent 

A projektek 

benyújtása 

folyamatos a kiírás 

felfüggesztéséig 

(kiírás: 2009. 

március 18.) 

1,460 mrdFt 

max. 90% 

(Amennyiben a projekt 

elszámolható összköltsége 

kevesebb, mint 1,2 mrdFt, a 

projekt előkészítésre 

elszámolható költség a tervezett 

elszámolható összköltséghez 

viszonyítva 6%. Az előkészítésre 

elszámolható max. összeg 5 

mFt) 

10 mFt - 80 mFt  

KEOP-4.3 
"Megújuló energia alapú 

térségfejlesztés" 
Akcióterv 2009. I. negyedév 

6 mrdFt  

(2009) 
min. 10% - max. 80%  50 mFt - 500 mFt 

KEOP-4.4 

"Megújuló energia alapú 

villamosenergia, 

kapcsolthő és 

villamosenergia, valamint 

biometán termelés 

Megjelent 
2009. március 20-tól 

folyamatosan 

10 mrdFt  

(2009-2010) 

Vállalkozás: max 50%; 

Költségvetési szervek és 

intézményeik, közoktatási és 

felsőoktatási intézmények:  

max. 60% 

 1 mFt - 1 mrdFt 

KEOP-5.3.0/A 

"Épületenergetikai 

fejlesztések és közvilágítás 

korszerűsítése" 

Megjelent 
2009. március 20-tól 

folyamatosan 

6 mrdFt 

Tevékenységtől függően: 

Vállalkozás: 30-70%; 

Költségvetési szervek 

/Közoktatási és felsőoktatási 

int./Non-profit: 25-80%) 

 1 mFt - 500 mFt 

KEOP-5.3.0/B 

"Épületenergetikai 

fejlesztések megújuló 

energiaforrás 

hasznosítással kombinálva" 

Megjelent 
2009. március 20-tól 

folyamatosan 

Vállalkozás: 50% 

Ktsvetési szervek/Közoktatási és 

felsőoktatási int./Non-profit: 

60% 

1 mFt - 500 mFt 

TÁMOP 

TÁMOP-3.1.5-

09/A/2 
"Pedagógusképzések" Megjelent 

2009. november 15 

- 2010. január 15. 
6.075.140.184 Ft max. 100% 3 mFt - 20 mFt 
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Pályázati kiírások Elnevezés 
Pályázat 

besorolása 

Megjelenési/ Beadási 

határidő 

Támogatás 

keretösszege 
Támogatás intenzitása 

Támogatás 

minimuma/maximuma 

TÁMOP-3.2.4-09/1 

"Tudásdepó-Expressz - A 

könyvtári hálózat nem 

formális és informális 

képzési szerepének 

erősítése az élethosszig 

tartó tanulás érdekében" 

Tervezet 
2009. november 30 

- 2010. január 15. 
2.492.018.260 Ft max. 100% 10 mFt - 80 mFt  

TÁMOP-3.2.9/B-

08/2 

"Audiovizuális 

emlékgyűjtés" 
Megjelent 

2009. november 2 -

2009. november 30. 
539,5 mFt max.100% 5 mFt - 15 mFt 

TÁMOP-3.4.2/09/2 
"Sajátos nevelési igényű 

tanulók együttnevelése" 
Megjelent 

2009. november 2 - 

2010. január 30. 
766.000.080 Ft max. 100% 10 mFt - 30 mFt 

TÁMOP-5.3.1.-B-09-

1 

"Alacsony foglalkoztatási 

esélyű emberek részére 

foglalkoztathatóságot 

segítő, képessé tevő és 

önálló életvitelt támogató 

programok" 

Tervezet 
2009. október 30 - 

2010. január 15. 
1,218 mrdFt max. 100% 25 mFt - 50 mFt 

TÁMOP-

6.1.2/A/09/1 

"Egészségre nevelő és 

szemléletformáló 

életmódprogramok" 

Megjelent 
2009. október 15 - 

2010. január 8. 
1,8 mrdFt max.100% 1 mFt - 10 mFt 

TÁMOP-6.2.4/II.B 

"Foglalkoztatás 

támogatása egészségügyi 

intézmények 

támogatására" (TIOP/ 

ROP nyertes járóbeteg 

szakellátásfejlesztés 

megval.) 

Akcióterv 2009. IV. negyedév 
1,5 mrdFt  

(2009) 
max. 100% 10 mFt - 100 mFt 

TÁMOP-6.2.5B 

"Szervezeti hatékonyság 

fejlesztése a 

struktúraváltásban 

Akcióterv 

  

0,22 mrdFt  

(2010) 
min. 70% - max. 100% 5 mFt - 30 mFt 
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Pályázati kiírások Elnevezés 
Pályázat 

besorolása 

Megjelenési/ Beadási 

határidő 

Támogatás 

keretösszege 
Támogatás intenzitása 

Támogatás 

minimuma/maximuma 

TIOP 

TIOP-1.1.1/09/1. 

"A pedagógiai, 

módszertani reformot 

támogató informatikai 

infrastruktúra fejlesztése" 

A társadalmi 

egyeztetés 

lezárult 

Tervezet 

2009. november 23 

- 2009. december 

31. 

4,3 mrdFt max. 100% 2,5 mFt - 190 mFt 

TIOP-1.2.2/09/1 

"Múzeumok iskolabarát 

fejlesztése és oktatási-

képzési szerepének 

infrastrukturális erősítése 

(2. forduló)" 

(A: oktató múzeum;  

B: Tanulmányi raktár és 

látványtár;  

C: Virtuális pontok az 

oktató múzeumhoz) 

Megjelent 2009. október 890 mFt max. 100% 5 mFt - 100 mFt 

TIOP-1.2.3/09/1 

"Könyvtári szolgáltatások 

összehangolt 

infrastrukturafejlesztése - 

Tudásdepó expressz 2. 

ütem" 

Megjelent 

2009. szeptember 

15 - 2009. október 

30. 

550,900 mFt, 

amelyből 72 mFt 

kizárólag az önállóan 

pályázó megyei 

könyvtárak 

fejlesztésére 

fordítható! 

max. 100% 

Megyei könyvtárak:  

9 mFt -12 mFt,  

Városi könyvtárak 

konzorciumai:  

7 mFt - 8 mFt,  

Községi könyvtárak 

konzorciumai:  

5 mFt -5,5 mFt 

TIOP-2.1.1 

"Regionális járóbeteg 

szakellátó intézmények 

fejlesztése" 

Akcióterv 2009. II. negyedév 6 mrdFt max. 90% 500 mFt - 1500 mFt 

TIOP-2.2.4/09/1  

"Struktúraváltoztatást 

támogató infrastruktúra 

fejlesztés a fekvőbeteg-

szakellátásban" 

Megjelent 

Beadás két 

szakaszban:  

2010. február 1-15., 

illetve 

2010. április 5-16. 

67,3 mrdFt max. 90% 

0,2 mrdFt - 5 mrdFt 

(intézményi szintű aktív 

fekvőbeteg-ellátásban 

közfinanszírozott 

esetszámtól függően) 
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Pályázati kiírások Elnevezés 
Pályázat 

besorolása 

Megjelenési/ Beadási 

határidő 

Támogatás 

keretösszege 
Támogatás intenzitása 

Támogatás 

minimuma/maximuma 

TIOP-2.3.3 

"Térségi, intézményközi 

egészségügyi informatikai 

infrastruktúra 

mintarendszerek kiépítése" 

Akcióterv 2009. III. negyedév 3 mrdFt max. 90% 400 mFt - 1200 mFt 

TIOP-3.4.1-09/1 

"Bentlakásos intézmények 

kiváltása, új kapacitások 

létesítése"  

Társadalmi 

egyeztetésen 

2009. november 15 

- 2010. március 18. 

 

10 mrdFt  
max. 94% 40 mFt - 800 mFt  

TIOP-3.4.2-09/1 
"Bentlakásos intézmények 

korszerűsítése" 

Társadalmi 

egyeztetésen 

2009. november 15 

- 2010. március 18. 
3,054 mrdFt max. 94% 20 mFt - 200 mFt 

CÉDE (regionális) 

CÉDE  

"Önkormányzati fejlesztési 

feladatok támogatása 

területi kötöttség nélkül" 

Felfüggesztve 
kb. 1 év múlva 

várható 

878,4 mFt  

(2009) 

alaptámogatás: 65% 

(2009) 

max. 20 mFt  

(2009) 

TEUT (regionális) 

TEUT 

"A települési 

önkormányzati belterületi 

közutak felújításának, 

korszerűsítésének 

támogatása" 

Felfüggesztve 
kb. 1 év múlva 

várható 

616 mFt  

(2009) 

alaptámogatás: 50% 

(2009) 

max. 20 mFt  

(2009) 

Határon Átnyúló Együttműködési Program 

Ausztria - Magyarország Határon Átnyúló 

Együttműködési Program 2007-2013 
Megjelent Folyamatos 100,864 mEUR ERFA támogatás max. 85% - 
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7.5. Fenntarthatósági szempontok 

 

7.5.1. A fenntartható környezeti fejlődés programja  

 

A település stratégiai céljainak meghatározása során (7.3. fejezet) igen hangsúlyos szempont volt a 

fenntartható környezet biztosítása. Fontos hangsúlyozni, hogy a fenntarthatóság legfontosabb 

pillére a környezeti fenntarthatóság, de biztosítása elválaszthatatlan a társadalmi és gazdasági 

háttér jelenlététől. A programelemek ez alapján kerültek kialakításra. 

 

A Fertő-tó, a vizes élőhelyek és egyéb természeti területek ökológiai szempontokat is kielégítő 

rehabilitációja, a fenntartható turizmus szempontjainak érvényesítése alapvető feladat. Keresni kell 

a gazdaságilag-társadalmilag fenntartható konstrukciókat, tekintettel arra, hogy az ilyen jellegű 

beruházások indirekt módon térülnek meg. Szükséges ezért a környezeti fenntarthatóság 

fontosságának tudatosítása, valamint a helyi civil társadalom és a vállalkozások bevonása a 

környezet védelmébe és a fenntartható működtetésbe. 

 

Szükséges továbbá az energiahatékonyság javítása és energiatakarékosság fokozása. A 

lakásállomány passzív technológiával való építése/működtetése, miáltal az üvegházhatású gázok 

75 %-ban csökkennek. A lakossági és kommunális szektorban jelentős kibocsátás-csökkenés 

érhető el, e lehetőségeket fel kell tárni és ki kell használni. Fejleszteni és népszerűsíteni kell a nem 

motorizált közlekedést, valamint a helyi tömegközlekedést (munkabuszok, iskolabuszok, szociális 

buszok, stb.), a kerékpáros és gyalogos közlekedés lehetőségeit, valamint az egyéb alternatív 

megoldásokat. Szükséges a hatékonyabb hulladék- és szennyvízgazdálkodás, a csapadékvíz 

megtartása akár lakossági ingatlan szinten is (a kibocsátás mértékének csökkentése, intenzitásának 

kiegyenlítése). A mezőgazdaságban célszerű erősíteni az integrált és a biogazdálkodást. A 

talajművelésben a víztakarékos technológiákat kell alkalmazni, valamint törekedni kell a minél 

kevesebb talajművelésre és a mindig zárt (növénnyel borított) talajfelszínre. 

 

A fenntartható környezeti fejlődés program elemeinek a stratégia megvalósulását kell erősíteni, 

segíteni. A programelemek: 

 Klímaváltozás 

 lakossági és közületi energiatakarékosság, 

 energia hatásfok-javítás, 

 kibocsátás-csökkentés, 

 megújuló energia használata, 
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 jobb tájgazdálkodás. 

 Környezetminőség 

 „Zöld város” létrehozása, 

 minőségi építészet, 

 ökológiai rehabilitáció. 

 Környezetalapú vidékfejlesztés 

A környezeti fejlődés, az erőforrások megőrzése érdekében az erőforrások megőrzése és 

fejlesztése, egymást erősítő-megsokszorozó (multiplikatív) hatásukat a lehető legjobban 

kihasználó helyi piacfejlesztés szükséges azon termékek és szolgáltatások piacán, amelyek 

előállításához adottak és fejleszthetőek a feltételek. A helyi piaci igények saját kínálat révén 

történő kielégítése: 

 helyi szőlő és gyümölcsértékesítés, -feldolgozás 

 helyben feldolgozott termékek helyi forgalmazása. 

 Környezettudatosság 

Az erőforrások megőrzésére, fejlesztésére, multiplikatív hatásaik maximális kihasználására 

épülő helyi piacfejlesztés azon termékek és szolgáltatások piacán, amelyek előállításához 

adottak és fejleszthetőek a feltételek. 

 

7.5.2. Anti-szegregációs program  

 

Mivel a KSH adatai alapján Fertőd közigazgatási területén belül nem található olyan terület, amely 

a szegregációs mutató alapján megfelelne a tényleges szegregátum feltételeinek, valamint 

belátható időn belül nem várható, hogy kialakul ilyen terület, ezért anti-szegregációs program 

készítése sem szükséges. 

 

Mindenesetre a szegregátumok kialakulásának nyomon követése elengedhetetlen feladat az 

Önkormányzat részéről, és ha úgy ítéli meg, gyors beavatkozás szükség, hogy tényleges 

szegregátum ne alakulhasson ki. Az ún. „iparterületi” önkormányzati bérlakások (18 db) épületei a 

kastély hosszú távon tervezett fejlesztései következtében felújításra, korszerűsítésre kerülnek, a lakók 

számára pedig cserelakás biztosítása valósul meg. Ennek kapcsán az Önkormányzat, illetve a 

kastélyfejlesztő szervezet ügyel arra (illetve vállalja), hogy a cserelakások ne egy helyen, hanem a 

városban szétszórtan kerüljenek kijelölésre, ezzel is csökkentve az esélyt szegregálódó terület 

kialakulására. 
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Véleményünk szerint a tervezett város-rehabilitációs fejlesztések által nem várható a valódi 

szegregátumok erőteljesebb megjelenése, inkább a szegregációs mutató meglévő értékeinek 

csökkenését feltételezzük a vázolt fejlesztések által. 

 

A Fertődön tervezett lakópark építés szegregációs hatásaival nem kell számolni, a tervezett helyszín 

jelenleg beépítetlen terület (a fejlesztés nem érint sem meglévő komfort nélküli lakásokat, sem 

szegregálódó csoportokat). 

 

A közösségi, közszféra és közterület funkciók fejlesztése a helyi lakosság életkörülményeinek 

javításához, a minőségi kultúra közvetlenebb és szélesebb körű átadásához, a szórakozási 

lehetőségek kibővüléséhez, valamint a kényelmi szolgáltatások bővítéséhez járulnak hozzá. A 

gazdasági funkciót erősítő fejlesztések a munkahelyteremtés által segítik a szegregáció leküzdését. 

 

Az esélyegyenlőségről, az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 

2003. évi CXXV. törvény értelmében Fertőd Város Képviselő-testülete elkészítette a közoktatásra 

vonatkozó esélyegyenlőségi helyzetelemzését, hozzájárulva ezzel ahhoz, hogy az intézményekben 

kialakuljon a méltányos, mindenki számára elérhető minőségi oktatás feltétele, ezzel alapot adva a 

közoktatási esélyegyenlőségi program elkészítéséhez. Az esélyegyenlőségi program a településen 

élő hátrányos helyzetű, valamint halmozottan hátrányos helyzetű és sajátos nevelési igényű 

gyermekek/tanulók esélynövelését hivatott szolgálni. 
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29. számú táblázat: Fertőd város segélyezési mutatói 

Év 

Lakónépesség 

száma 

Lakások 

száma 

LFT-ben részesülők 

aránya* 

Rendszeres szociális 

segélyben részesülők 

aránya* 

Rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményben részesülők 

aránya* 

Romák aránya a 

lakónépességen belül 

fő db eset/lakás fő/lakás fő/lakás % 

2001 3.416 1.311 0 na. na. 0,14 

2007 3.442 1.431 0 0,0014 0,018 na. 

*: a lakások számához viszonyítva 

 

  30. számú táblázat: Általános iskolai közoktatás integráltsága 

OM 

azonosító 
Intézmény neve 

Tanulólétszám az 

intézményben 

Tanulólétszám az iskolában az osztályszervezés módja szerint 

Normál (általános) 

tanterv 

Emelt szintű oktatás 

és/vagy két tanítási 

nyelvű iskolai oktatás 

Gyógypedagógiai 

tagozat 

Összesen HHH SNI Összesen HHH SNI Összesen HHH SNI Összesen HHH SNI 

030668 Fertődi Általános Iskola 339 13 14 339 13 14 - - - - - - 

 

                   31. számú táblázat: Fertőd város infrastruktúrája 

 Azon utcák, ahol részben vagy egészben nem 

találhatók 

A városrész(ek) nevei, ahol az 

utcák találhatóak 

Vezetékes víz - - 

Áram - - 

Közvilágítás - - 

Szennyvíz-csatorna Árpád út, Temető út, Toldi M. u., Zrínyi u. Hansági külterületi városrész 

Gáz Árpád út, Temető út, Toldi M. u., Zrínyi u. Hansági külterületi városrész 

Pormentes út Temető út, Toldi M. u. Hansági külterületi városrész 
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7.6. A stratégia külső és belső összefüggései 

 

7.6.1. Illeszkedés és összhang a településfejlesztési koncepcióval, településrendezési 

tervvel  

 

Fertőd rendelkezik szabályozási és településrendezési tervvel, melyhez illeszkednek a fejlesztések, 

azonban a kastély (Műemlékek Nemzeti Gondnoksága), az új városközpont, az alternatív energia 

hasznosítás, valamint a lakópark kiépítés tervezett fejlesztéseit be kell ezen dokumentációkba 

illeszteni, így ezek módosítása jelenleg folyamatban van. 

 

A szabályozási és településrendezési tervek alappillérei voltak a Fertődi Integrált Városfejlesztési 

Stratégiának, erre építkezik a város középtávú stratégiáját megfogalmazó IVS. Mind az egyes 

városrészek és az ezeken belüli akcióterületek lehatárolásánál (városszerkezet), mind pedig az 

ezeken történő feladatok (projektek) megfogalmazásánál az egyik alapdokumentum a település 

érvényben lévő rendezési terve, és az ezekben megfogalmazott lehetőségek és korlátok jelentették. 

 

7.6.2. Önkormányzati ágazati vagy tematikus stratégiával való összhang  

 

Az Önkormányzat szűkös anyagi helyzetének köszönhetően sajnos nem igazán rendelkezik ágazati, 

tematikus stratégiákkal (pl.: egy Települési Turizmusfejlesztési Akcióterv kidolgozása a közeljövőben 

tervezett).  

 

A következőkben a címben szereplő összhangot az IVS és a Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia 

között vizsgáljuk. 

 

Az IVS elkészítésekor törekedtünk arra, hogy a stratégia céljai, prioritásai a 2005-2013. között 

érvényes Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégiának (NTS) több átfogó céljával is összhangban 

legyenek. 
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32. számú táblázat: Az NTS és a Fertődi IVS céljainak illeszkedése 

Átfogó célok (NTS) Összhang az IVS-sel 

Emberközpontú és hosszútávon jövedelmező fejlődés 

Az emberközpontú és hosszútávon jövedelmező 

fejlődés az életminőség javításában, a hosszú távú és 

fenntartható fejlődés érdekében a turizmus 

környezetével való kapcsolatának a 

kiegyensúlyozottságában jelentkezik. A turisztikai 

szolgáltatások versenyképessége továbbá 

nagymértékben függ attól, hogy a kínálat mennyire 

képes a fogyasztói igényeknek megfelelni, illetve azok 

változásaira felkészülni és reagálni. Folyamatos 

megújulásra való képességre van szükség ahhoz, 

hogy az ágazat ki tudja használni a lehetőségeit és a 

versenytársaktól jól megkülönböztethető ajánlattal 

jelenjen meg a piacon. A turisztikai ágazat piaci 

pozícióinak javítása érdekében a jelenlegi arculat 

továbbfejlesztése, hangsúlyosabbá tétele szükséges. 

Ezen túlmenően szükséges a turizmus életminőségre 

gyakorolt hatásainak fokozása a turizmus 

társadalomra, kulturális örökségre és környezetre 

gyakorolt hatásainak optimalizálásával. Az NTS 

szerint is fontos, hogy az egyes magyarországi 

desztinációk jellegzetességei fennmaradjanak. A 

desztinációk a hagyományokra épülő sajátos arculat 

kialakításával, megőrzésével érhetik el a turisztikai 

piacon a megkülönböztetést. 

 közösségi tér létrehozása 

 gyermekes családok támogatása 

 programok az ifjúságnak 

 pályázati iroda létrehozása, koncepciók 

szinkronizálása, 

 szakemberképzés 

 megfelelő tájékoztatás a lakosság felé 

 termálfürdő (wellness) 

 ifjúsági kulturális központ 

 szakmai szervezet és háttér létrehozása 

a turizmusra 

 „zöld” város 

 barokk várossá fejlődni 

 bálok, Őrségség (Gránátos) 

 lovarda újjáépítése 

 parkolási lehetőségek 

 Fertő-kártya 

 belépős kapcsolatok 

 uszoda, tanmedence, teniszpálya 

 virágosítás, parkosítás 

 határnál Schengeni emlékpark 

 Süttör-Eszterháza kerékpárút 

 játszóterek fejlesztése 

Turistafogadás feltételeinek javítása 

A turisták élményét alapvetően befolyásoló tényező a 

célterület elérhetősége és az igénybe vehető turisztikai 

infrastruktúra állapota. A turistafogadás feltételeinek 

javítása komplex feladat, amely a rendelkezésre álló 

közlekedési eszközökön túlmenően a turisztikai 

alapszolgáltatások (szálláshely, vendéglátás) keresleti 

trendeknek megfelelő fejlesztését tűzi ki célul. 

 közösségi tér létrehozása 

 termálfürdő (wellness) 

 ifjúsági kulturális központ 

 szakmai szervezet és háttér létrehozása 

a turizmusra 

 parkolási lehetőségek 

 Fertő-kártya 

 belépős kapcsolatok 

 uszoda, tanmedence, teniszpálya 

 virágosítás, parkosítás 

 játszóterek fejlesztése 

Attrakció-fejlesztés 

A Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégiában további 

lényeges cél az attrakciófejlesztés, amely megjelenik a 

termék-, a kínálat-, valamint a desztináció 

fejlesztésben (mind regionális, mind helyi szinten). A 

kínálatfejlesztés területén a legjobb, legerősebb, 

legvonzóbb attrakciók versenyképességét kell 

fenntartani, illetve tovább növelni, és ehhez megfelelő 

erőforrásokat szükséges átcsoportosítani. Számos 

olyan turisztikai adottsággal rendelkezünk, amelyekre 

épülő termékek elsősorban meghatározott 

rétegkereslet kielégítésére szolgálnak, a piaci rések 

kihasználására alkalmasak (pl.: kulturális turizmus, 

aktív turizmus). 

 termálfürdő (wellness) 

 „zöld” város 

 barokk várossá fejlődni 

 bálok, Őrségség (Gránátos) 

 lovarda újjáépítése 

 Fertő-kártya 

 határnál Schengeni emlékpark 
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7.6.3. Az önkormányzat gazdasági programjában szereplő célokkal való összhang  

 

A város 2006-2010 időszakra nem rendelkezik sem ciklusprogrammal sem gazdasági 

programmal. Az IVS és a ciklusprogram (vagy gazdasági program) összhangja rendkívül fontos, 

ennek biztosítása alapvető feladat – a fejlesztés feltételei és erőforrásai azonosak, ezért a következő 

időszakban, amikor ciklusprogram készül, figyelemmel kell lenni az IVS megállapításaira (vagy az 

IVS felülvizsgálata, módosítása lesz elkerülhetetlen). A két dokumentum eltérő időtávra határoz 

meg fejlesztéseket, az IVS az önkormányzati cikluso(ko)n átívelő időtávval rendelkezik.  

 

A város fejlesztési stratégiájában bemutatott intézkedések összeállításánál, a stratégia pénzügyi 

megvalósíthatóságánál figyelembe vettük Fertőd Város Önkormányzatának nehéz helyzetét, így a 

pályázati forrásoktól várt fejleszthetőséget, a tervezett irányok kialakíthatóságában a potenciális 

támogatások hangsúlyosabb szerepét. 

 

7.6.4. Települési Környezetvédelmi Programmal és más környezetvédelmi tervekkel való 

összhang  

 

A településnek nem készült el és nincs érvényes Települési Környezetvédelmi Programja. Fertőd 

városa által az IVS készítése során elsősorban relevánsnak értékelt területi területfejlesztési 

dokumentum a Nyugat-dunántúli Régió – Regionális Átfogó Program – 4. prioritás: 

Környezetvédelmi és közlekedési infrastruktúra (2007). 

 

Habár nincs a településnek környezetvédelmi programja, az IVS céljaiban megfogalmaz a 

fenntartható fejlődés programjához, a környezeti károk csökkentéshez vezető passzusokat. Így az 

IVS stratégiája kiemelten kezeli: 

 Klímaváltozás 

 lakossági és közületi energiatakarékosság, 

 energia hatásfok-javítás, 

 kibocsátás-csökkentés, 

 megújuló energia használata, 

 jobb tájgazdálkodás. 

 Környezetminőség 

 „Zöld város” létrehozása, 

 minőségi építészet, 

 ökológiai rehabilitáció. 
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 Környezetalapú vidékfejlesztés 

 helyi szőlő és gyümölcsértékesítés, -feldolgozás, 

 helyben feldolgozott termékek helyi forgalmazása. 

 Környezettudatosság 

 erőforrások megőrzése, 

 erőforrások fejlesztése, 

 helyi piacfejlesztés. 

 

A Nyugat-dunántúli Régió – Regionális Átfogó Program Környezetvédelem, környezetgazdálkodás 

fejezete a régió tekintetében a következő prioritásokat, illetve azokon belül az alábbi intézkedéseket 

tartja szükségszerűnek: 

 Magas szintű környezetminőség megőrzése, javítása 

 Levegőszennyezés csökkentése 

 Hulladékgazdálkodás 

 Szennyvízkezelés 

 Vízbázis-védelem és ivóvízminőség-javítás 

 Jó árvízvédelmi gyakorlat kialakítása 

 Fenntartható környezethasználat 

 Védett természeti értékek, területek megőrzése, fejlesztése 

 Élőhely-megőrző mező- és erdőgazdálkodás infrastrukturális alapjainak megteremtése 

 Az erdei iskola és környezeti nevelési központ hálózat fejlesztése 

 Erdészet, erdőgazdálkodás 

 Fenntartható gazdaság és társadalomfejlesztés 

 Vonalas létesítmények természet- és tájromboló (károsító) hatásának mérséklését 

szolgáló beruházások 

 Energiatakarékosság fejlesztése, hatékony felhasználás 

 Fenntartható termelés 

 Fenntartható fogyasztás elősegítése 

 Az e-környezetvédelem céljaihoz kapcsolódó fejlesztések 
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7.6.5. Területi fejlesztési dokumentumokkal való összhang  

 

Fertőd városa által az IVS készítése során elsősorban relevánsnak értékelt területi területfejlesztési 

dokumentumok a következők: 

 Országos Területfejlesztési Koncepció (2005) 

 Nyugat-dunántúli Régió – Regionális Átfogó Program (2007) 

 Sopron-Fertőd Kistérség Többcélú Társulása vázlatos fejlesztési stratégiája (2006) 

 

Az alábbiakban a térségi területfejlesztési (és területrendezési) dokumentumok azon részeit 

ismertetjük, amelyek az IVS készítésére hatottak, és amelyeknek a térségi célrendszereit a települési 

szintre lefordítva végeztük el a fertődi IVS illesztését a magasabb rendű országos, regionális és 

kistérségi célokhoz. A település fejlesztése akkor hatékony, ha illeszkedik ezen magasabb rendű 

területi tervekhez. 

 

Az Országos Területfejlesztési Koncepció térségre vonatkoztatható megállapításai 

Az OTK célrendszerében az országos területi célok között szerepel a határ menti területek 

együttműködésének erősítése, amely teljesülése – más területi célokkal együtt – középtávon 

szükséges a jövőkép és az átfogó célok megvalósulása érdekében. Az OTK megfogalmazás 

alapján: 

„Uniós csatlakozásunkat követően különösen felértékelődött a határ menti kapcsolatok jelentősége. 

Hazánknak a jövőben az EU új szomszédsági politikájával összhangban vezető koordinációs, 

szervező, információs szerepet kell játszania az egész Kárpát-medence fejlődésében, a határ menti, 

határon átnyúló interregionális és transzregionális együttműködések tervezésében, szervezésében 

és végrehajtásában. Ezek az együttműködések megteremthetik a Kárpát-medencében korábban 

természetes egységet képező régiók, vonzáskörzetek újraéledését, lehetővé teszik az adott 

területeknek, településeknek gyorsabb ütemű felemelkedését. Fontos, hogy ezek az 

együttműködések ne csak formálisan alakuljanak, hanem valós határokon átnyúló intézményi, 

vállalati, infrastruktúrafejlesztési, munkaerő-piaci együttműködéseket tartalmazzanak, melyeknek 

célja, hogy integrált határ menti térségek jöjjenek létre országszerte.” 

 

Az OTK alapvető célként tünteti fel, hogy a felértékelődő határmentiségből, a határ szerepének 

megváltozásából adódó előnyöket – úgy, mint hídszerep, fejlesztési többletforrások, 

nemzetköziségből adódó lokális szinergiák, gazdasági-kereskedelmi lehetőségek – a térségek a 

megújulás erőforrásaként kamatoztatva tudják fejlődésük motorjává formálni.  
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A Nyugat-Dunántúli Régióra megfogalmazott jövőkép: „Nyugat-Dunántúl az élénk helyi és 

nemzetközi együttműködési hálózatok régiója, amely európai dinamikus gazdasági, közlekedési, 

tudás és kommunikációs tengelyek aktív formálójaként, az ember és környezete kiegyensúlyozott 

kapcsolatára építve Magyarország – gazdaságilag, szervezetileg és kulturálisan is megújuló – zöld 

jövőrégiójává válik.” 

 

Az alábbiakban azon tágabb térségre (régióra) megfogalmazott átfogó célokat mutatjuk be, 

amelyek megvalósulását a fertődi IVS-ben megfogalmazott települési célok erősítik, ezzel is igazolva 

az OTK-ban meghatározott célokhoz való illeszkedést: 

 A Nyugat-Dunántúli emberkincsért – a humán közösségi szolgáltatások, az intézményi 

gyakorlat, valamint a közigazgatás megújítása 

 Regionális és helyi közintézmények, közszolgáltatások integrált (összehangolt igazgatási 

és ellátási rendszerek), hálózati elvű és minőségi fejlesztése, a civil szférát is hatékonyan 

integráló megújítása. 

 Életterünk az élő és megújuló Nyugat-Dunántúl – környezetgazdálkodás, a környezeti 

tudatosság erősítése és a környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése 

 Nagytérségi hulladékgazdálkodási és szennyvízkezelési rendszerek, valamint egyedi 

szennyvízkezelési programok megvalósítása; vízgazdálkodási, árvízvédelemi és 

tájrehabilitációs programok támogatása (Szigetköz, Fertő-tó környéke, Rába, Balaton, 

Kis-Balaton, Mura mente), felszíni és felszín alatti vizek védelme. 

 Megújuló energiák hasznosítását és energia-megtakarítást eredményező komplex és 

többlépcsős regionális fejlesztési programok és projektek támogatása. 

 Területileg integrált ökoturisztikai kínálat kialakítása, a biológiai sokféleség megőrzése, 

valamint a környezeti tudatformálás erősítése. 

 A településszerkezet megerősítése integrált településfejlesztési programok révén 

Cél a központi funkciók (kiemelten a gazdasági, kulturális, oktatási, igazgatási) hatékony és 

kiegyensúlyozott, az öt nagyváros egyedi helyi adottságaira épített és városhálózati elv 

megerősítése a régióban. A közép- és kisvárosok bázisán a minőségi közszolgáltatásokhoz 

való kiegyensúlyozott hozzájutás megteremtése és a foglalkoztatás bővítése, valamint a helyi, 

térségi erőforrások mozgósításával életképes jövedelemszerzési lehetőségek bővítése a belső 

periférikus, aprófalvas térségekben. 

 A Pannon örökség megújítása – az épített és kulturális értékeinkért 

 A műemléki értékekre építve szükséges a kastély, vár hálózat fejlesztése, hasznosítása és 

a történelmi belvárosok rekonstrukciója. 
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A Nyugat-dunántúli Régió – Regionális Átfogó Programja (NYDR-RÁP) 

A régió átfogó fejlesztési program célja, hogy meghatározza 2007-13-as középtávú tervezési 

időszakra a finanszírozási forrásokhoz illeszkedve a regionális koncepció alapján a régió fejlesztési 

céljait és a támogatások szempontrendszerét. A hosszú távú célok közül az alábbi célok 

megvalósítására javasolt a régiónak középtávon koncentrálni: 

 Szakképzés, felnőttképzés, felsőoktatás hatékonyságának javítása, a Magyarországon 

működő legjobb szakképzési, felnőttképzési rendszer kialakítása. 

 Észak-déli közlekedési tengely megépítése, ezen belül is a kamionforgalommal legterheltebb, 

illetve a legtöbb lakott település által érintett közlekedési szakaszokon gyorsforgalmi út 

megépítése. 

 Megújuló energiaforrások minél szélesebb körben történő fenntartható hasznosítása. 

 Működő klaszter programok folytatása, hatékonyságuk javítása, valamint új klaszter 

programok indítása a koncepcióban jelzett szakterületeken. 

 Fejletlenebb kistérségek felzárkóztatása, aprófalvak elnéptelenedésének megakadályozása 

infrastrukturális fejlesztésekkel, munkahelyteremtést ösztönző támogatásokkal. 

 Kkv-k fejlesztését segítő rugalmas pénzügyi támogatási és tanácsadási rendszer sikeres 

működtetése, valamint innováció-transzfer szolgáltatások biztosítása. 

 Humán közszolgáltatások kistérségi alapú szervezése a magasabb minőségi szolgáltatások 

nyújtása és az intézmények működtetésének fenntarthatósága érdekében. 

 Nagyvárosok gazdasági specializációjának, együttműködésének az elősegítése, hogy a régió 

egésze számára jelentsen fejlesztésük versenyelőnyt – különös tekintettel Győr Autopolis 

pólus programjának megvalósítására. 

 Környezetvédelmi infrastruktúra kiépítésének folytatása, nagy hálózati rendszerek teljessé 

tétele, valamint a kistelepüléseken egyedi a szennyvízkezelési beruházások elindítása. 

 

  33. táblázat: Az NYDR-RÁP és a fertődi IVS céljainak illeszkedése 

Ágazat 
NYDR-RÁP–ban a területre 

megfogalmazott célok 

Fertődi IVS-ben megfogalmazott célok 

Gazdaság-

fejlesztés 

 A KKV-k jövedelemtermelő 

képességének erősítése 

 A gazdaság fejlődését 

szolgáló humánerőforrás-

fejlesztés regionális eszköz-

rendszerének fejlesztése 

 fiatalok letelepedésének segítése –

munkahelyteremtés 

 munkakörülmények megfelelő 

biztosítása 

 pályázati iroda létrehozása, 

koncepciók szinkronizálása, 

 szakemberképzés 

 új városközpont körültekintő 

megtervezése 

 „zöld” város 
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Ágazat 
NYDR-RÁP–ban a területre 

megfogalmazott célok 
Fertődi IVS-ben megfogalmazott célok 

Humán erőforrás 

fejlesztése 

 Összetartó, szolidáris 

regionális társadalmi 

közösség, valamint aktív, 

kezdeményező civil 

társadalom kialakítása 

 Oktatás-nevelés 

infrastruktúrájának, 

módszertanának és 

minőségének fejlesztése 

 Jól képzett, 

alkalmazkodóképes, a 

régióhoz kötődő emberi 

erőforrás biztosítása a 

regionális gazdaság számára, 

amely feltételezi a szakképzés, 

felnőttoktatás és a felsőfokú 

képzés hatékonyságának, 

eredményességének és 

minőségének javítása 

 szakemberképzés 

 megfelelő tájékoztatás a lakosság felé 

 ifjúsági kulturális központ 

 civil szféra erősítése 

 ifjúsági referens foglalkoztatása 

 művelődési ház, népművelő 

 fogyatékosok napközi otthona 

 bölcsődés korúak ellátása 

 támogató szolgálat 

 előadások veszélyek felhívására, 

oktatásba való beépítése, 

 fiatalok letelepedésének segítése – 

iskola, óvoda megtartása 

 művelődésszervező, gyermekorvos, 

nyelvtanárok, megfelelő szakemberek 

foglalkoztatása 

 megelőzés, felvilágosítás 

 programok az ifjúságnak 

 tiszteletadás a közszférában 

dolgozóknak 

 munkakörülmények megfelelő 

biztosítása 

Közlekedés 

 Környezeti értékek, állapot 

védelme 

 A települési környezet 

fejlesztése 

 Belterületek tehermentésítése 

a tranzitforgalomtól 

 A városon belüli elérhetőség 

javítása, kiemelten a lakó- és 

a jelentős foglalkoztatást adó 

munkahelyek közötti 

közlekedési kapcsolatok 

racionalizálására 

 Kistérségi közlekedési 

kapcsolatok bővülésének 

ösztönzése 

 vízelvezetés, utak, parkolás fejlesztése 

 új városközpont körültekintő 

megtervezése 

 „zöld” város 

 városközpont (tér) létesítése 

 városközpont tehermentesítése 

 közterület felügyelő alkalmazása 

 parkolók kiépítése, zebrák felfestése 

 körjáratos busz beindítása 

 mezei utak felújítása 

 sebességmérő felállítása 

 kamionok elterelése 

 buszmegállók karbantartása 

 virágosítás, parkosítás 

 Süttör-Eszterháza kerékpárút 

 külső területek takarítása 

 játszóterek fejlesztése 

  

Környezet-

védelem, 

környezet-

gazdálkodás 

 Magas szintű 

környezetminőség megőrzése, 

javítása 

 Fenntartható 

környezethasználat 

 Fenntartható gazdaság és 

társadalomfejlesztés 

 megfelelő tájékoztatás a lakosság felé 

 vízelvezetés rendezése 

 „zöld” város 

 városközpont tehermentesítése 

 közterület felügyelő alkalmazása 

 virágosítás, parkosítás 

 elhagyatott házak rendbetétele 

Energia 

 Energetikai nagyrendszerek 

fejlesztési programja 

 Megújuló energiaforrás-

hasznosítások növelése 

 „zöld” város 
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Ágazat 
NYDR-RÁP–ban a területre 

megfogalmazott célok 
Fertődi IVS-ben megfogalmazott célok 

Településfejlesztés 

 Településközpontok érték-őrző 

megújítása 

 Kistelepülések infrastrukturális 

fejlesztése 

 minden területen fontos a megelőzés, 

a család szerepe 

 pályázati iroda létrehozása, 

koncepciók szinkronizálása, 

 mindkét településrészen: óvoda, 

iskola, háziorvos, védőnői szolg. 

 társadalmi munka erősítése 

 közösségi tér létrehozása 

 ifjúsági kulturális központ 

 vízelvezetés, utak, parkolás 

 új városközpont körültekintő 

megtervezése 

 városközpont (tér) létesítése 

 uszoda, tanmedence, teniszpálya 

 parkolók kiépítése, zebrák felfestése 

 művelődési ház 

 virágosítás, parkosítás 

 elhagyatott házak rendbetétele 

 Süttör-Eszterháza kerékpárút 

 játszóterek fejlesztése 

Turizmus 

 Pannon kulturális utak 

 Kereskedelmi szálláshelyek és 

szolgáltatások mennyiségi és 

minőségi fejlesztése 

 Turisztikai menedzsment 

rendszer fejlesztése a 

tematikus utak és a területi 

alapú együttműködések 

menedzseléshez, 

értékesítéséhez 

 Esterházy-kastély fejlesztései 

 pályázati iroda létrehozása, 

koncepciók szinkronizálása, 

 termálfürdő (wellness) 

 ifjúsági kulturális központ 

 szakmai szervezet és háttér létrehozása 

a turizmusra 

 barokk várossá fejlődni 

 bálok, Őrségség (Gránátos) 

 lovarda újjáépítése 

 parkolási lehetőségek 

 Fertő-kártya 

 belépős kapcsolatok 

 uszoda, tanmedence, teniszpálya 

 virágosítás, parkosítás 

 határnál Schengeni emlékpark 

 Süttör-Eszterháza kerékpárút 

 



 

FERTŐD VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA - 2009 119 

A Sopron-Fertőd Kistérség Többcélú Társulása vázlatos fejlesztési stratégiája (SFTT-FS) 

A fejlesztési stratégiát a Társulási Tanács 2006. október 30-i ülésén a 42/2006. (X.30.) SFTT 

számú határozatával fogadta el. 

    34. táblázat: Az SFTT-FS és a fertődi IVS céljainak illeszkedése 

Ágazat 
SFTT-FS által meghatározott 

fejlesztési célok 

Fertődi IVS-ben megfogalmazott célok 

Infrastruktúra 

fejlesztés a 

kistérség 

településein 

A közlekedési és az 

infokommunikációs infrastruktúra 

folyamatos fejlesztésére van 

szükség. A belterületi utak 

állapota sok településen rossz, a 

vízelvezetés nem megoldott. Sok 

helyen túlzott a teherforgalom 

 vízelvezetés, utak, parkolás 

 új városközpont körültekintő 

megtervezése 

 városközpont tehermentesítése 

 parkolók kiépítése, zebrák felfestése 

 mezei utak felújítása 

 sebességmérő felállítása 

 kamionok elterelése 

 buszmegállók karbantartása 

 virágosítás, parkosítás 

 Süttör-Eszterháza kerékpárút 

 játszóterek fejlesztése 

Az 

idegenforgalom 

fejlesztése 

A kistérség turisztikai 

szempontból kiváló földrajzi, 

természeti adottságokkal és 

építészeti értékekkel rendelkezik. 

A térség szempontjából a 

turizmus fejlesztése egy fontos 

kitörési pontként jelentkezik. 

Lényeges az együttműködés és 

összehangolás minden téren és 

fontos rész az 

infrastruktúrafejlesztés és felújítás. 

 közösségi tér létrehozása 

 programok az ifjúságnak 

 pályázati iroda létrehozása, koncepciók 

szinkronizálása, 

 termálfürdő (wellness) 

 ifjúsági kulturális központ 

 szakmai szervezet és háttér létrehozása a 

turizmusra 

 barokk várossá fejlődni 

 bálok, Őrségség (Gránátos) 

 lovarda újjáépítése 

 parkolási lehetőségek 

 Fertő-kártya 

 belépős kapcsolatok 

 civil szféra erősítése 

 uszoda, tanmedence, teniszpálya 

 körjáratos busz beindítása 

 virágosítás, parkosítás 

 határnál Schengeni emlékpark 

 Süttör-Eszterháza kerékpárút 

 játszóterek fejlesztése 

 

 

 

 

Humán erőforrás 

és a 

szolgáltatások 

fejlesztése 

 

 

 

 

Az oktatási intézmények 

fejlesztése, a munkaerő piachoz 

való illeszkedése fontos 

szempont. 

 minden területen fontos a megelőzés, a 

család szerepe 

 előadások veszélyek felhívására, 

oktatásba való beépítése, 

 fiatalok letelepedésének segítése – 

iskola, óvoda megtartása 

 mindkét településrészen: óvoda, iskola, 

háziorvos, védőnői szolg. 

 művelődésszervező, gyermekorvos, 

nyelvtanárok, megfelelő szakemberek 

foglalkoztatása 

 megelőzés, felvilágosítás 
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Ágazat 
SFTT-FS által meghatározott 

fejlesztési célok 

Fertődi IVS-ben megfogalmazott célok 

 

Humán erőforrás 

és a 

szolgáltatások 

fejlesztése 

 szakemberképzés 

 civil szféra erősítése 

 fogyatékosok napközi otthona 

 bölcsődés korúak ellátása 

 ifjúsági referens foglalkoztatása 

 támogató szolgálat 

A természeti 

értékeket óvó 

természetvédelmi 

és 

környezetvédelmi 

fejlesztések 

A kistérségben jelentős részt 

foglalnak el a természetvédelmi 

területek és a Natura 2000-es 

kijelöléssel további területek is 

védelem alá kerülnek. Ki kell 

használni a Világörökség részét 

képező településekben, 

területekben rejlő lehetőségeket. 

A kistérség szempontjából fontos, 

és nagy vonzerőt jelentenek ezek 

a természeti értékek. 

 „zöld” város 

 virágosítás, parkosítás 

 elhagyatott házak rendbetétele 

 

7.6.6. A stratégia főbb belső összefüggései  

 

A célrendszer belső struktúráját tekintve következetes, a SWOT-analízis során a feltárt problémák 

megoldására adott/adandó válaszok eredményeképpen, valamint a meghatározott települési 

erősségek és lehetőségek kihasználására építve kerültek megfogalmazásra. Ezek összhangja 

biztosítja azt, hogy a település erejéhez mérten növekedhessen, a jelenlegi, valós állapotok felől el 

tudjon mozdulni a közösen (lakosok, településvezetők, civilek és vállalkozók által) felvázolt jövőkép 

irányába.  

 

A célrendszer koherenciájának tekintetében a városrészek stratégiában megfogalmazott 

intézkedései egymást erősítve járulnak hozzá a stratégia átfogó és részcéljának megvalósításához. 

A kijelölt városrészekben megvalósítandó programok, intézkedések úgy kerültek meghatározásra, 

hogy lehetőség szerint minden egyes átfogó célhoz kapcsolódni tudjanak, illetve a városrészekben 

meglévő funkciók erősítését, esetleg új funkció létesítését valósítsák meg. 

 

Az egyes városrészek fejlesztési céljai között kiemelt szerepet kap az életminőség javítása a turizmus 

és a kultúra, a gazdasági tevékenység, valamint az oktatás-nevelés és szociális ellátás erősítése 

által. Ennek fő oka a település helyzetében, adottságaiban keresendő (Fertő-tó, Esterházy-kastély, 

oktatási infrastruktúra, stb.). 
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Az akcióterületek úgy kerültek lehatárolásra, hogy elkülönítésre került a város bel- és külterületi 

része. Ennek a lehatárolásnak az oka, hogy a településnek sem a mérete, sem a szerkezete, sem 

pedig potenciális fő fejlődési irányai nem követelik meg több akcióterület kijelölését, azonban az 

azonos fejlesztési irányok mentén, de a város területén elszórtan jelentkező beruházási szükségletek 

a túl szűk lehatárolást sem teszik lehetővé. 

 

A stratégiában megfogalmazott irányokba történő érdemi előrelépéshez, a városfejlesztés 

beindításához, a befektetői kedv fokozásához és irányításához az azonosított erőforrások (pénzügyi 

és emberi oldalról) elegendőek, azonban arra nem elegek, hogy a teljes fejlesztési-beruházási 

szükségletet megvalósítsák. Az erőforrások megfelelő felhasználása, az előre lefektetett és 

elfogadott elvek, célok mellett történő következetes kiállás nélkül azonban nem indíthatók be a 

jelzett folyamatok. Az Önkormányzat feladata, hogy az ideális és a reális állapot közötti rést saját 

eszközeivel minél jobban szűkítse, a felvázolt célok és hozzájuk kapcsolt intézkedések közül azok 

megvalósítását priorizálja, melyek a többi cél elérését segítik (pl.: további, fejlesztésbe bevonható 

forrásokat teremtenek, vagy befektetőket vonzanak), esetleg régóta húzódó problémák 

megoldását, tovább nem halasztható beruházások megvalósítását célozzák. 

 

A meghatározott akcióterületek, valamint az akcióterületi fejlesztések között – kimondatlanul is – 

egyfajta prioritást lehet felállítani, amit leginkább a projektek előkészítettsége, valamint a szükséges 

fejlesztési források rendelkezésre állása befolyásol, és ami az összekapcsolódásukat, 

összekapcsolhatóságukat, valamint az egymásra épülhetőségüket is meghatározza. 

             35. számú táblázat: Akcióterületi célok megvalósításának időtávjai 

Prioritás 

(lépések és időtávok meghatározása) 
Akcióterület Fejlesztés 

1. lépés (rövidtáv, 0-2 év) Központi 

 Haydn-sétány 

 Parkolók kialakítása 

 Süttöri templom előtti tér rendbe tétele 

 Kerékpárút fejlesztése 

 Közterületek és zöldfelületek 

fejlesztése, járdaépítések 

 Esterházy-kastély kiemelt fejlesztései 

 Tájegységi aktív és ökoturisztikai 

projekt 

 Szálláshelyfejlesztések 

 Turisztikai honlap fejlesztések 

 Mikrovállalkozási képzési-oktatási 

programok (Porpáczy Aladár 

Középiskola közreműködésével) 

 Haydn-sétányhoz kapcsolódó 

Kovácsműhely és Szabadtéri Színpad 

kialakítás 
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Prioritás 

(lépések és időtávok meghatározása) 
Akcióterület Fejlesztés 

2. lépés (középtáv, 2-5 év) 

Központi 

 Kulturális és Szolgáltató Központ 

 Belvízrendezés komplex megvalósítása 

 Mikrotérségi iskola projekt 

 Kerékpárút fejlesztése 

 Biomassza erőmű létesítése 

 Esterházy-kastély kiemelt fejlesztései 

 Szálláshelyfejlesztések 

 Parkolók kialakítása 

Hansági 
 Közmű- és közterület fejlesztések 

 Szélenergia hasznosítás 

3. lépés (hosszútáv, 5-7 év) 

Központi  Új városközpont létrehozása 

Hansági 

 Belvíz- és árvízproblémák megoldása 

 Fotovoltaikus hasznosítás 

 Geotermikus energia hasznosítása 

 

Az önkormányzati fejlesztések jelen pillanatban a Kulturális és Szolgáltató Központ létesítésére 

(egyfajta alközponti szerep létrehozása), a kialakítandó új városközpont előkészítésére, valamint a 

város „arculatának”, a településképnek a rendbe tételére fókuszálnak, aminek az oka a jövő 

építésének tudatos előkészítése. Úgy gondoljuk, hogy ezek a fejlesztések egyfajta generátorként 

szolgálhatnak 

 egyrészt a többi önkormányzati fejlesztés tekintetében (pl.: jövedelemtermelő projektek 

megvalósításával) fedezet nyílhat a nem jövedelemtermelő, közcélú feladatok, tevékenységek 

számára, 

 másrészt a vállalkozói tőke beáramlásához, a vállalkozó kedv növekedéséhez (látszik, hogy 

az Önkormányzat tesz valamit, amibe „belekapaszkodhatnak” a fejleszteni szándékozók. 

 

A stratégia tervezése, a fejlesztési célok valamint a beavatkozások meghatározásakor igyekeztünk 

figyelembe venni az egyes városrészek esetében jelentkező funkcióvesztés kockázatát is. Úgy 

terveztünk, hogy a kitűzött célok, a tervezett fejlesztések megvalósítása funkcióbővülést, vagy 

funkció megerősítést eredményezzen az adott városrészre vonatkozóan, és más városrészre nézve 

ez funkcióvesztéssel ne járjon. 
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36. számú táblázat: A városrészek céljainak áttekintése, és azok más városrészekre gyakorolt 

lehetséges (pozitív vagy negatív) hatásainak bemutatása 

Célok Más városrészekre gyakorolt lehetséges hatások 

Eszterháza városrész 

Szociális ellátás, egészségügy 

fejlesztése 

Pozitív, vagy semleges hatás: 

 A települési környezet fejlesztése a szociális és egészségügyi 

ellátások könnyű hozzáférhetőségét, gyorsabb elérhetőségét 

segíti. 

Negatív hatás: 

 Nem találtunk, nem került elvonásra máshonnan funkció. 

Oktatás minőségének 

emelése 

Pozitív, vagy semleges hatás: 

 A háttérinfrastruktúra javításával hatékonyságnövelés érhető 

el, ami a presztízsértéket is emeli. 

Negatív hatás: 

 Nem találtunk, nem került elvonásra máshonnan funkció. 

Gazdasági környezet és 

turizmus erősítése, élénkítése 

Pozitív, vagy semleges hatás: 

 A fejlesztendő szolgáltatások és háttérinfrastruktúra egy magas 

minőség elérése és a látogatói igények minél színvonalasabb, 

tartalmasabb kiszolgálása érdekében valósulnak meg. 

Negatív hatás: 

 Nem találtunk, nem került elvonásra máshonnan funkció. 

Helyi közösségek építése, az 

életminőség javítása 

Pozitív, vagy semleges hatás: 

 A fejlesztések által minőségibb települési környezet valósul 

meg, ami az életminőségre is jó hatással van. 

Negatív hatás: 

 Nem találtunk, nem került elvonásra máshonnan funkció. 

Süttör városrész 

Szociális ellátás, egészségügy 

fejlesztése 

Pozitív, vagy semleges hatás: 

 Egy helyre koncentrált, valamint kibővített szolgáltatáscsoport 

alakul ki, amelynek egyes elemei összehangolt egységet 

alkotnak és mindenhonnan könnyen megközelíthetők. 

Negatív hatás: 

 Nem találtunk, nem került elvonásra máshonnan funkció. 

Oktatás minőségének 

emelése 

Pozitív, vagy semleges hatás: 

 A háttérinfrastruktúra javításával hatékonyságnövelés érhető 

el, ami a presztízsértéket is emeli. 

Negatív hatás: 

 Nem találtunk, nem került elvonásra máshonnan funkció. 

Gazdasági környezet és 

turizmus erősítése, élénkítése 

Pozitív, vagy semleges hatás: 

 A fejlesztendő szolgáltatások és háttérinfrastruktúra egy magas 

minőség elérése és a látogatói igények minél színvonalasabb, 

tartalmasabb kiszolgálása érdekében valósulnak meg. 

Negatív hatás: 

 Nem találtunk, nem került elvonásra máshonnan funkció. 

Helyi közösségek építése, az 

életminőség javítása 

Pozitív, vagy semleges hatás: 

 A fejlesztések által minőségibb települési környezet valósul 

meg, ami az életminőségre is jó hatással van. 

 Új közösségi funkció kerül telepítésre, ami a helyi közösség 



 

FERTŐD VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA - 2009 124 

Célok Más városrészekre gyakorolt lehetséges hatások 

erősítését, fejlődését szolgálja. 

Negatív hatás: 

 Nem találtunk, nem került elvonásra máshonnan funkció. 

Hansági külterületi városrész 

Gazdasági környezet és 

turizmus erősítése, élénkítése 

Pozitív, vagy semleges hatás: 

 Bizonyos gazdasági tevékenységek betelepítésével („Zöld 

város” háttérinfrastruktúrája), a lakosságtól kellő távolban, 

de őket szolgálva alakítható ki egy, a fenntartható fejlődésre 

épülő gazdasági környezet. 

Negatív hatás: 

 Nem találtunk, nem került elvonásra máshonnan funkció. 

Helyi közösségek építése, az 

életminőség javítása 

Pozitív, vagy semleges hatás: 

 A Tőzeggyármajor közmű- és közterület fejlesztései a lakosok 

életminőségének javításához járulnak hozzá. 

Negatív hatás: 

Nem találtunk, nem került elvonásra máshonnan funkció. 
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7.6.7. A stratégia megvalósításának főbb kockázatai 

 

      37. számú táblázat: Kockázatok azonosítása és kezelése 

Kockázatok 

típusa 

Kockázatok 

azonosítása 
Kockázatok értékelése Kockázatok kezelése 

Bekövetkezés 

valószínűsége 

Intézményi 

kockázat 

Nem megfelelő 

humán erőforrás 

A stratégia rendszeres felülvizsgálata 

elmarad, a kapcsolódó fejlesztési 

tevékenységek menedzselése nem 

megfelelő 

A tapasztalattal és szakértelemmel rendelkező, 

önkormányzati munkatársakból összeállított, alaposan 

kiválasztott stratégiai és operatív menedzsment csapatok, 

valamint a jól lehatárolt feladatok minimálisra csökkentik 

ezen kockázatot. 

alacsony 

A menedzsment 

szervezetek 

leterheltsége, 

időhiánya 

A fejlesztések menedzselésével, a 

stratégia gondozásával megbízott csapat 

nem tud megfelelő időt fordítani a kijelölt 

munkára, nem tudja hatékonyan ellátni 

feladatát. 

Új menedzsment szervezet, tagok kijelölése szükséges, 

illetve a Városfejlesztő Társaság létrehozása valósítható 

meg. 

közepes 

Tulajdonviszonyok 

rendezetlensége 

A fejlesztési helyszínek ingatlanjai nem 

minden esetben a potenciális fejlesztős 

tulajdonában vannak. 

Egyeztetések folytak a fejlesztésekkel kapcsolatos 

ingatlanok tulajdonosaival a fejlesztések megvalósításáról, 

hozzájárulások beszerzéséről, bérleti konstrukciók 

kidolgozásáról, némely esetben önkormányzati 

tulajdonszerzésről. 

alacsony 

Projektelemek 

előkészítettlensége 

Az egyes fejlesztési elemek eltérő 

előkészítettségi fokon állnak, így az 

egymásra épülésük, kapcsolódási 

lehetőségeik ki vannak téve az 

előkészítési folyamatoknak. 

Az előkészítő munkák menedzselése, a fejlesztési 

koncepciók összehangolása stratégiai menedzsment 

szinten szükséges. 

közepes 

A választások 

eredményétől függő 

megvalósítás, illetve 

átkoncepcionálás 

A 2010. évi országgyűlési, vagy az 

önkormányzati választások eredménye 

befolyásolja a stratégia irányait, elemeit. 

Az IVS célja, hogy politikai ciklusokon átívelő időtávra 

fogalmazzon meg feladatokat, amelyeket széles körű 

társadalmasítás keretében fogad el a város minden 

szereplője. 

alacsony 

Társadalmi 

kockázat 

A stratégia és a 

fejlesztések el nem 

fogadása a lakosság 

részéről 

A stratégiában megfogalmazott célok, 

intézkedések a lakosság számára nem 

vállalhatók. 

A lefolytatott lakossági fórumok, munkacsoport 

megbeszélések és a tervezési folyamatban történő egyéb 

bevonás (pl.: igényfelmérés készítése) miatt nem jelentős 

kockázat. 

alacsony 
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Kockázatok 

típusa 

Kockázatok 

azonosítása 
Kockázatok értékelése Kockázatok kezelése 

Bekövetkezés 

valószínűsége 

Műszaki 

kockázat 

A fejlesztésekhez 

kapcsolódó 

beruházások 

ütemterve csúszik 

A fejlesztések egymásra épülését, ezzel a 

stratégia megvalósíthatóságát 

veszélyezteti az egyes fejlesztések időben 

meg nem valósulása 

Az ütemezés gondos tervezése és a határidők – pesszimista 

módon történő – felültervezése, az operatív menedzsment 

szervezet segíthet a határidők követésében, a beruházások 

időben történő megvalósításában. 

közepes 

Fejlesztésekkel 

kapcsolatos 

munkálatok negatív 

hatásai 

A stratégiában meghatározott 

intézkedések kivitelezési munkálatai 

zavarják a lakosok napi életvitelét, 

nyugalmát. 

Amennyiben megvalósítható a fejlesztés, abban az esetben 

a különböző lakossági fórumok és egyéb tájékoztatási 

lehetőség segítségével elérhető, hogy a lakosok a 

pillanatnyi kellemetlenségeket a jövőbeli előnyök 

figyelembevételével éljék meg, ami nagyban megemelheti 

a tolerancia szintjüket. 

alacsony 

Pénzügyi-

gazdasági 

kockázat 

Pályázati források 

lehívhatóságának 

sérülékenysége 

A stratégiában meghatározott fejlesztések 

megvalósítása jelentős beruházási 

volumeneket jelent, amelyekhez 

elengedhetetlen pályázati pénzek, vissza 

nem térítendő támogatások lehívása. A 

pályázati rendszerekben történő 

sikertelen pályázás jelentős kockázatot 

rejt magában a fejlesztések és általuk a 

stratégia megvalósításában. 

Az Önkormányzat vissza nem térítendő támogatások 

segítségével tudja megoldani időben a fejlesztéseket. 

Pályázati pénzek nélkül a fejlesztések (és a stratégia) 

megvalósítása elmarad, illetve csúszik, ami a város 

fejlődését is jó időre konzerválhatja. 

magas 

A fejlesztések saját erő 

finanszírozásának 

problémája 

(önkormányzati 

fejlesztések) 

Az Önkormányzat nem tudja finanszírozni 

a stratégia szempontjából fontos és 

szükséges fejlesztéseket, azok önerejét. 

Megfelelő pénzügyi előkészítéssel, a fejlesztési célú 

kötvénykibocsátásból származó források megfelelő 

elosztásával, megfelelő önkormányzati 

vagyongazdálkodással, valamint kiegészítő források 

felkutatásával (pl.: EU Önerő Alap, tőkebefektető) 

csökkenthető kockázat. 

magas 

Jogi kockázat 

Szabályozási környezet 

korlátai 

Egyes, későbbiekben jelentkező fejlesztési 

igények esetén megtörténhet, hogy az 

érvényes szabályozási és szerkezeti 

tervben meghatározott 

iránymutatásoknak nem felel meg. 

A fejlesztések vizsgálatát és a település fejlődési irányába 

illeszkedésének megállapítását követően lehetőség van a 

szabályozási, szerkezeti terv, a helyi építési szabályzat 

módosítására. 

Közepes 

Közbeszerzési 

eljárásokhoz 

kapcsolódó 

problémák 

A fejlesztésekhez kapcsolódó 

közbeszerzési eljárások sikertelensége 

elhúzhatja a beruházásokat. 

A közbeszerzési eljárás megfelelő szakmai előkészítése, 

közbeszerzési tanácsadó alkalmazása segítségével 

kezelhető. 

közepes 
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8. A MEGVALÓSÍTÁS ESZKÖZEI  

 

8.1. A célok elérését szolgáló nem beruházási jellegű önkormányzati tevékenységek 

 

Célunk, hogy ezen fejezetben foglaljuk össze azon Fertőd Város Önkormányzata által a jövőben 

elvégzendő tevékenységeket, amelyek segítik, támogatják a stratégiához tartozó fejlesztési célok 

elérését. 

 

Az Önkormányzat nem beruházási jellegű eszköztárának egyik legfontosabbika a városmarketing 

stratégia, amely kidolgozására az Önkormányzat város-rehabilitációs pályázat útján (annak „soft” 

tevékenységei között) kíván forrásokat találni. A pályázat sikeressége esetén Fertőd város 

marketingstratégiája, illetve az abban meghatározott városi arculat (arculati kézikönyv), a benne 

foglalt marketing akciókkal készül el. A városmarketing szerepe elsősorban a település iránt 

érdeklődő potenciális és meglévő látogatók, turisták, a városban befektetni szándékozó vállalatok 

és személyek szempontjából jelentős és közvetlen, azonban jó hatással van a helyi lakosságra, 

vállalkozókra, hiszen közvetett módon az ő megélhetésüket, életszínvonalukat javítja. 

 

A városmarketing stratégián túl a következő – elsősorban a lakosságot, a vállalkozói kört, valamint 

a civil szervezeteket érintő – eszközök használata tervezett: 

 Egyes, komplex fejlesztést igénylő területek, illetve ingatlanok (pl.: turizmus vagy 

környezetvédelem (pl.: belvízrendezés, „Zöld város”) terén; illetve a feltöltött terület esetében) 

beépítési javaslatának elkészítése, a fejlesztések komplexitásából fakadóan egyes elemek 

megvalósítása (pilot-projektként) demonstrációs jelleggel (figyelemfelkeltés a célcsoportok 

számára, a „valami elkezdődött” értékének kihasználása, vállalkozó partnerek, 

tőkebefektetők meggyőzése céljából). 

 A városközpont, illetve bizonyos kiskereskedelmi, vendéglátó funkciókkal ellátott területek 

esetében mentesülhetnek az önkormányzati épületekben bérlőként jelenlévő vállalkozások a 

helyi iparűzési adó megfizetésétől, amennyiben az általuk befizetendő összeget az épület 

külső, homlokzati felújítására költik (pl.: egy felújítási alapot létrehozva). 

 Az Önkormányzat tervei között szerepel együttműködés kezdeményezése, illetve meglévő 

kezdeményezéshez történő csatlakozás közlekedési és környezetvédelmi projektek kapcsán. 

Az illetékes hatóságokkal történő kapcsolatfelvétel és együttgondolkodás, dolgozás azt a célt 

szolgálná, hogy az ilyen típusú fejlesztési elképzelések összhangban legyenek a szakágazati 

elképzelésekkel. 
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 A helyi szállásadók fejlesztési célú beruházásainak ösztönzése egy az idegenforgalmi 

fejlesztések támogatására kiírt pályázattal valósul meg. A pályázat keretösszegét a beszedett 

idegenforgalmi adó adja. Ennek több előnye is van: 

 a szállásadók bár beszedik és befizetik az eltöltött szálláséjszakák után fizetendő 

idegenforgalmi adót, azt egy pályázaton el is nyerhetik az általuk üzemeltett szálláshely 

fejlesztésére, méghozzá maximum az általuk befizetett összeg mértékéig; 

 mivel a beszedett idegenforgalmi adó összege a szállásadóhoz kerül, ezért nem érdeke 

eltitkolni a vendégéjszakák pontos számát; 

 bár a beszedett idegenforgalmi adó Önkormányzatnál maradó nagysága csökken a 

pályázaton szétosztott összeggel, a magasabb számú bevallott vendégéjszaka miatt 

mégis növekedhet az Önkormányzat ilyen jellegű bevétele: az Önkormányzat minden 

beszedett idegenforgalmi adó forint után 2 Ft-ot kap az államtól (jelen pillanatban 2 

Ft, bár felmerült annak lehetősége, hogy a Kormány 1 Ft-ra csökkenti ezt az összeget); 

 a fejlesztésekre visszaforgatott összeg a településkép javításához járul hozzá 

közvetlenül. 

A pályáztatást megelőzően az Önkormányzatnak meg kell küldeni a felhívást a 

Pénzügyminisztérium Támogatásokat Vizsgáló Irodájának, amely vizsgálja annak hazai, 

illetve közösségi jogszabályokkal való összhangját. A pályázaton javasolt támogatási 

intenzitás 50 %, kizárólag fejlesztési célt szolgáló tevékenységek (pl.: homlokzati felújítás, 

épületbővítés, szolgáltatásbővítés, új eszközök beszerzése, stb.) támogathatók. A támogatás 

formája utófinanszírozás, a támogatási összeg elszámolása a szállásadók által benyújtott 

számlák alapján történik. (Például, ha valaki beszed és befizet 100.000 Ft idegenforgalmi 

adót, akkor az Önkormányzat által kiírt pályázaton 200.000 Ft összegű fejlesztési 

tevékenységekről szóló számla ellenében 100.000 Ft támogatásban részesülhet.) 

 A stratégia céljainak elérését biztosító fejlesztéseket alapvetően meghatározza azok 

környezete, amely esetben a természeti és infrastrukturális környezet mellett meghatározó 

szerepet tölt be a helyi önkormányzat és annak szabályozási gyakorlata. A stratégia sikeres 

megvalósításához elengedhetetlen az önkormányzat konzisztens és kiszámítható jogalkotói és 

jogalkalmazói magatartása, az átlátható, támogató adminisztratív és szabályozási környezet 

biztosítása és fenntartása. A helyi gazdaságpolitika céljait világosan meg kell fogalmazni, 

meg kell határozni a célok megvalósításához szükséges támogató jogi, szabályozási 

lépéseket, és tudatosan, következetesen végre is kell hajtani azokat. Az önkormányzatnak a 

helyi gazdaság szabályozásában, valamint a gazdasági tevékenységekhez kötött 

adminisztratív és engedélyezési eljárások során tanúsított kiszámítható és átlátható 

magatartása csökkenti a gazdasági bizonytalanságot és a befektetések kockázatát. 
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 A városnak, ilyen jelentős kulturális örökség birtokában, turizmusában arra építkezve, jobban 

ki kell használni az Esterházy-kastély jelenlétét, illetve az ezekhez kapcsolódó/kapcsolható 

egyéb vonzerőit, kiegészítő szolgáltatásait. Ezt összeszedve, összhangba hozva ki kell 

alakítani a város turizmusfejlesztésének koncepcióját és az ahhoz igazodó intézkedéseket, 

akciókat (Települési Turizmusfejlesztési Akcióterv kidolgozása). 

 A település szempontjából fontos (hazai és uniós) fejlesztési források feletti döntések 

befolyásolása elengedhetetlennek tűnik. Mivel a redisztribúciós rendszerek működtetése 

meglehetősen átpolitizálódott, ezért nem spórolható meg az a fajta érdekérvényesítő és 

lobby-tevékenység, amely a rendszer település számára kedvező befolyásolására törekszik. A 

következő szervezetek / hivatalok folyamatos információellátása, kontaktálása látszik 

különösen fontosnak: 

 Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács, 

 Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség, 

 Önkormányzati Minisztérium, 

 Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium. 

 

Fontos megemlíteni, hogy a fenti intézkedések, illetve eszközök akkor fejthetik ki hatásukat 

hatékonyan, amennyiben a város jól tudja pozícionálni magát a piacon, városmarketing stratégiája 

jól előkészített és kidolgozott, megvalósítása pedig a tervek szerint történik. 

 

8.2. Az integrált stratégia megvalósításával kapcsolatos szervezeti elvárások 

 

Az integrált stratégia megvalósítása – a Városfejlesztési kézikönyv szerint – olyan szervezeti 

működést kíván meg a városoktól, amely biztosítja 

1. egyrészt a stratégia egészének folyamatos karbantartását, az elért eredmények 

visszacsatolását a stratégia tervezési folyamatába („stratégiai menedzsment”); 

2. másrészt pedig a stratégia által kijelölt akcióterületi alapú fejlesztések professzionális és 

hatékony megvalósítását („operatív menedzsment”). 

 

A stratégiai menedzsment a „hatások” érvényesüléséért, az operatív menedzsment pedig az 

eredményekért (mind a közvetlen, „kimenetek”, mind a tényleges eredmények) visel felelősséget. Az 

eredmények visszacsatolása a program nyomon követéséből („monitoring”) származó adatok 

alapján történik. 
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8.3.1. Stratégiai menedzsment szervezet 

 

Fentiek alapján a stratégiai menedzsment fő feladatai: 

 Az IVS megvalósulásának folyamatos nyomon követése, értékelése. Ennek keretében az 

elhatározott fejlesztések megvalósulásának nyomon követése, azok elvárt eredményeinek és 

hatásainak értékelése, az IVS által kitűzött célok teljesülésének figyelemmel kísérése. 

 A városfejlesztés társadalmi, gazdasági és szabályozási környezete változásának figyelemmel 

kísérése, a külső feltételrendszer változásainak a stratégiai célokra és eszközökre gyakorolt 

hatásainak elemzése, értékelése. 

 A városi társadalom és gazdaság igényeinek és lehetőségeinek feltárása, azok változásainak 

beépítése az IVS cél- és eszközrendszerébe. 

 

A stratégia menedzsment szervezete nem választható el a város önkormányzatának szervezeti 

rendszerétől. A feladatok az önkormányzati hivatal szakapparátusának szoros együttműködését 

igénylik. 

 

Az együttműködést a hivatal szervezetében intézményesíteni szükséges egy stratégiai munkacsoport 

felállításával, amelybe az érdekelt szakmai szervezeti egységek delegálnak résztvevőket. A stratégiai 

munkacsoport vezetője a polgármester, a tagok pedig a Gazdasági- és Idegenforgalmi, a 

Pénzügyi, a Szociális, az Oktatási, nevelési, sport Bizottságból kerülnek ki. Egyértelműen 

szabályozni kell – és az IVS-hez kapcsolódva rögzíteni – hogyan valósul meg a stratégia 

munkacsoport munkája, tagjainak együttműködése, továbbá hogy a munkacsoport munkáját a 

hivatal mely egysége segíti. 

 

Célszerű intézményesíteni a partnerség megnyilvánulási fórumait is, például létrehozásra kerülhet 

egy véleményvonal (pl.: varosfejlesztes@fertod.hu), amely a lakosság, illetve a stratégiában 

érdekelt civil és vállalkozói csoportok IVS-hez, a tervezett fejlesztési, fejlődési irányokhoz 

kapcsolódó véleményeknek a kinyilvánítását teheti lehetővé. Ennek fenntartása, folyamatos 

nyomon követése, szükség szerint a feltett kérdések megválaszolása, a leírtakra való írásbeli 

reakciók megtétele elengedhetetlen feladat. El lehet azon is gondolkodni, hogy éves 

rendszerességgel „arcot” is lehet adni ennek a véleménynyilvánításnak egy partnerségi fórum 

keretében. A fórum által tárgyalt szakmai anyagok előkészítését (előterjesztését) célszerűen a 

stratégiai munkacsoport készíti elő. Mivel a fórum stratégiai döntésekben segítheti a városvezetést, 

ezért javasolt az évenkénti legalább egyszeri – legfeljebb kétszeri – ülésezés, ennek kapcsán az IVS 

egészének és a kulcsfontosságú fejlesztések megvalósulásának áttekintése. A stratégiai döntéseket 
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a város vezetése hozza meg, a partnerségi fórum szerepe, hogy a döntésekhez információt 

szolgáltasson, igényeket, szándékokat tudatosítson, javaslatokat tegyen. 

 

8.3.2. Operatív menedzsment szervezet 

 

Az eddigi hazai példákból úgy tűnik: az önkormányzati városfejlesztő társaságok tudnak leginkább 

megfelelni az operatív (konkrét programokat lebonyolító) városfejlesztési projektmenedzsment 

szervezet feladatának. Ezek a társaságok gazdasági társasági formában létrehozott, rugalmas, kis 

létszámú, de sok szakértőt és vállalkozót mozgató eredményorientált szervezetek, amelyek „kvázi” 

non-profit formában működnek. A „kvázi” kitétel itt annak szól, hogy szervezetileg profit érdekelt 

cégekről van szó, de nem a nyereségmaximalizálást tekintik fő elvnek, hanem a sikeres 

városfejlesztő projekt lebonyolításokat. Ennek érdekében egyrészt erre ösztönző biztosítékokat kell a 

szervezettel kötendő szerződésekbe iktatni.  

 

A település mérete és intézményrendszere jelenleg nem bír el egy külön városfejlesztő társaságot, 

bár a település vezetői belátták ennek fontosságát, értelmét. A későbbiekben elképzelhető, hogy az 

önkormányzat rendeleti úton kijelöl egy városfejlesztő társaságot az önkormányzat városfejlesztő 

tevékenységeinek ellátására, de előbb ennek pénzügyi, szakmai és humán-erőforrás oldalát kell 

biztosítani. 

 

Jelen pillanatban a városfejlesztési stratégiával kapcsolatos operatív feladatok menedzselését, 

koordinálását a város jegyzője, dr. Füzi Norbert hivatott ellátni, aki egyben az önkormányzati 

fejlesztési projektmenedzseri feladatait is végzi. Az Ő munkáját két fő segíti: 

 pénzügyi feladatokban a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi osztályának munkatársa, 

 PR tevékenységben, és a külső szereplőkkel, partnerekkel történő kapcsolattartásban, 

kapcsolatkezelésben a Polgármesteri Hivatal kommunikációs munkatársa. 

 

Ez a csapat lesz az Önkormányzat városfejlesztési stratégiáját operatív szinten koordináló, kezelő 

szervezete, így ők felelnek a kitűzött célok megvalósításáért, a stratégia szükséges módosításainak 

kezeléséért, a dokumentum aktualizálásáért, a további fejlesztések szükségletek bevonásáért, 

valamint ők végzik el a fejlesztésekhez kapcsolódó pénzügyi és kommunikációs feladatokat, a 

közbeszerzési eljárások lebonyolítását, a kivitelezések koordinálását. Természetesen ezen jelentős 

feladat komoly munkatapasztalatot és terhelhetőséget kíván, sőt bizonyos feladatok, tevékenységek 

elvégzéséhez alvállalkozók bevonása is célszerű lehet (pl.: a kivitelezéshez szorosan kapcsolódó 

egyes műszaki feladatok). 
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8.4. A településközi koordináció mechanizmusaira tett javaslatok  

 

A településközi koordináció több kategóriára osztható: 

A. Szomszédos város: E kategóriába Fertőszentmiklós tartozik. Mindkét város azonos 

nagyságrendű, elhelyezkedésű és szerepű, ezért kiemelkedően fontos, hogy a területi 

funkciók elosztása kiegyensúlyozott legyen. A település együttműködése, egymás mellett 

működése biztosíthatja a hosszú távú fennmaradást és versenyképességet. Szükséges ezért a 

városok terveinek folyamatos egyeztetése, összehangolása.  

B. Szomszédos települések: E kategóriába azok a települések tartoznak, amelyekkel közvetlen 

kapcsolatot tud kialakítani Fertőd a funkció/munkamegosztás terén. A települések között 

jelentős méretbeli különbségek vannak. Ide tartozik Agyagosszergény, Fertőhomok, 

Fertőszéplak, Hegykő, Hidegség, Sarród. E településekkel való kapcsolat során az 

agglomerációs kapcsolati rendszerek mintáját kell figyelembe venni. 

C. Térségi egyedi kapcsolatok: Ide azok a települések tartoznak, amelyek nem a város közvetlen 

szomszédságában vannak, de méretüknél fogva és/vagy térbeli fizikai kapcsolataik alapján 

kötődnek a városhoz. Ide tartozik Sopron és Kapuvár. E településekkel való kapcsolat a 

kapcsolati háló kiterjesztésének első lépcsőjét jelenti. 

D. Térségi szervezeti kapcsolatok: Ide azon települések tartoznak, amelyek valamilyen térségi 

szerveződésen keresztül kapcsolódnak Fertődhöz. Ilyenek például a mikrotérségi feladatok, 

egyéb intézményi szerveződések, de ide tartozhat a Leader közösség is. A korábban említett 

települések jórészt ebbe a kategóriába is beletartoznak. A településközi koordinációt itt a 

szövetkezés jellege erősen befolyásolja.  

E. Testvérvárosok: Millingen (Hollandia) tartozik ide. A testvérvárosi kapcsolatok bővítése 

javasolt. E téren a település arculatának megfelelően kell kiválasztani az újabb 

testvérvárosokat. 

 

Az egyeztetés során 

 Meg kell határozni azokat a fejlesztési elemeket, amelyek a településre jellemzőek és 

fejlesztésük a térség erősödését (identitás, arculat) szolgálja. Ezeket a funkciókat szükséges 

erősítheti, figyelembe véve, hogy a partnertelepülések közül kihez lehet kapcsolódni, 

szinergiát létrehozni az által, hogy a települési funkciók hatása egymást, illetve a térségi 

szintű arculatot erősíti. 

 Meg kell határozni azokat a fejlesztési elemeket, amelyek a városnál megjelenhetnek, de 

amennyiben más, térségi településen is megjelennének, akkor esetleg egymás konkurenciái 

lehetnek (hacsak nem lehet a fejlesztési elemeket a konkurens pozícióból egymást erősítő 
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pozícióba helyezni). Az egyeztetés során el kell dönteni, mely funkciókat mely település 

vállalja fel, figyelve arra, hogy a funkciók illeszkednek az adott település arculatához. 

 Összegezni szükséges azokat a fejlesztési elemeket, amelyek csak az egy-egy településnél 

szerepelnek fejlesztési szándékként, és a két korábbi kategóriát ezen összegzés figyelembe 

vételével kell meghatározni. 

 

Az egyeztetés folyamata, feltételei 

Az egyeztetés folyamata elsődlegesen attól függ, hogy milyen jellegű feladatmegosztás van a 

települések között. A térségi szervezeti kapcsolatok esetében a szervezeti keretek adottak, 

biztosítottak, az egyeztetés folyamata és feltételei rendszerint rögzítettek. 

 

A térségi egyedi kapcsolatok illetve a testvérvárosok esetében az egyeztetés csak bizonyos 

témakörökben, kötetlenebb jelleggel valósul meg. 

 

A szomszédos városokkal és településekkel való hosszú távú gyümölcsöző kapcsolat biztosítása 

érdekében célszerű lehet egy közös Térségi Tanács megalakítása. A Térségi Tanácsba a 

települések önkormányzatai és fontosabb civil/vállalkozói szervezetei delegálnak tagokat (pl.: 2 

önkormányzati, 1 civil/vállalkozói képviselő). A döntéseket ezen a szinten hozzák meg, a 

vállalásokat az egyes önkormányzatok rendeletben/határozatban hagyják jóvá. Szükséges 

meghatározni a vállalt feladatok előnyeit-hátrányait, az ezeket kiegyenlítő kompenzáció jellegét és 

mértékét, valamint a megállapodások felrúgásának következményeit. 

 

8.5. Ingatlangazdálkodási koncepció elkészítésére tett javaslatok  

 

Fertőd városa jelentős vagyonnal rendelkezik, amelynek jelentős nagyságát az ingó és ingatlan 

vagyontárgyak adják. Fertőd Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi Önkormányzatokról 

szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 16. § (1) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján az Ötv. 78-80. és 88-90. §-ai, valamint az egyes állami tulajdonban lévő 

vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonba adásáról szóló, többször módosított 1991. évi XXXIII. 

törvény 3. §-ának, továbbá a 21-23. és 38. §-ainak figyelembe vételével alkotta az önkormányzat 

vagyonáról és a vagyonnal történő gazdálkodás szabályairól szóló 11/1996. (XI.28.) KR. számú 

rendeletet. 
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Az önkormányzat vagyona tulajdonból és vagyoni értékű jogokból áll. Az önkormányzati tulajdon 

törzsvagyonból és vagyon körén kívül egyéb vagyonból áll. Törzsvagyonnak olyan önkormányzati 

tulajdonú vagyontárgyak nyilváníthatók, amelyek közszolgáltatások céljaira, vagy a közhatalom 

gyakorlására szolgálnak. Az önkormányzati tulajdon kiemelt köre a törzsvagyon, amely 

forgalomképesség szempontjából lehet: 

 korlátozottan forgalomképes, 

 forgalomképtelen (azon vagyontárgyak, amelyeket a jogszabályok annak nyilvánítanak). 

 

Az Önkormányzat tulajdonában számtalan ingatlan van, melyeket szükség szerint a városvezetés 

fejlesztési célzattal tart meg, értékesít, vagy használ fel. Az IVS célja többek között az, hogy egy 

hosszú időtávot átfogó, átlátható, kiszámítható befektetői környezetet eredményezzen, mely által a 

magántőke bevonására minél könnyebben szert lehet tenni. Az IVS mellett – azzal összhangban – a 

város rendelkezésre álló vagyongazdálkodási terve, továbbá Szabályozási Terve és a Helyi Építési 

Szabályzat is az átláthatóságot és a potenciális befektetők gyors döntési mechanizmusait segítik. 

 

Az önkormányzati vagyon tekintetében a tulajdonos jogai és kötelezettségei a Képviselő-testületet 

illetik meg, illetve terhelik. A Képviselő-testület egyes tulajdonosi jogok és az ezzel kapcsolatos 

képviseleti jogok gyakorlását a polgármesterre átruházhatja. 

 

A forgalomképtelen törzsvagyontárgyak közé soroljuk az alábbi csoportokat: 

 a helyi közutak, saját használatú utak, közterületek és műtárgyaik, 

 beépítetlen területek, 

 köztemetők, 

 szobrok, emlékművek, 

 mindaz a vagyon, melyet törvény vagy önkormányzati rendelet annak nyilvánít. 

 

Korlátozottan forgalomképes törzsvagyontárgyak csoportja: 

 intézményi épületek (oktatási, egészségügyi és szociális), 

 közutak, közterületek, 

 zöldterületek, 

 sportlétesítmény, 

 mindaz a vagyon, melyet törvény vagy a Közgyűlés rendelettel annak nyilvánít. 
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Az Integrált Városfejlesztési Stratégia részeként – összhangban Fertőd Város Önkormányzata 

11/1996. (XI.28.) KR. számú rendeletével, amely az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal 

történő gazdálkodás szabályairól rendelkezik – elkészített ingatlangazdálkodási koncepció a 

forgalomképes önkormányzati ingatlanok fejlesztési célú hasznosításának szempontjai szerint készül 

el. A forgalomképtelen ingatlanok tekintetében a város stratégiai célja az azokon lévő intézmények 

folyamatos felújítása és korszerűsítése, az ingatlanok karbantartása, megfelelő állapotban történő 

megőrzése. 

 

Az IVS-ben kijelölt akcióterületeken az alábbi önkormányzati, forgalomképes és korlátozottan 

forgalomképes ingatlanok találhatók. 

 

38. táblázat: Akcióterületeken található forgalomképes és korlátozottan forgalomképes 

önkormányzati ingatlanok 

Sor-

szám

Hrsz.

Akció-

terület

Ingatlan megnevezése

Becsült érték 

(eFt)

3. 325 Központi Általános Iskola 61 061

4. 324/2 Központi Általános Iskola 75 260

31. 07/2 Központi Anyaggödör 68

34. 072/4 Hansági Gyep 407

42. 227/17 Központi Beépítetlen terület 872

58. 129 Központi Út 26 800

63. 724/59 Központi Épület, udvar 35 654

65. 724/84 Központi Épület, udvar 7 354

66. 543/1 Központi TÓCSA DÜLŐ 26 124

2. 1114 Központi Általános Iskola 16 300

5. 730 Központi Zöldterület 13 074

6. 729/4 Központi Út 344

7. 723 Központi Zöldterület 5 536

8. 543/2 Központi Zöldterület ( Tócsadülő ) 4 572

11. 726 Központi Óvoda, iskola 27 744

forgalomképes ingatlanok

korlátozottan forgalomképes vagyon

 

 

A felsorolt ingatlanok javasolt hasznosítási módja (az „értékesítető” kategória azt jelenti, hogy a 

stratégia vizsgált aspektusai, fejlesztési célja és intézkedései szempontjából irreleváns az ingatlan 

megléte). 



 

FERTŐD VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA - 2009 136 

39. táblázat: Akcióterületeken található forgalomképes és korlátozottan forgalomképes 

önkormányzati ingatlanok javasolt hasznosítási módja 

Hrsz.

Akció-

terület

Becsült érték 

(eFt)

Javasolt beavatkozás Fejlesztési irány

325 Központi 61 061 megtartandó oktatás-nevelés

324/2 Központi 75 260 megtartandó oktatás-nevelés

07/2 Központi 68 megtartandó közterületfejlesztés

072/4 Hansági 407 értékesíthető/megtartandó alternatív energia hasznosítás

227/17 Központi 872 megtartandó közterületfejlesztés

129 Központi 26 800 megtartandó közterületfejlesztés

724/59 Központi 35 654 megtartandó közösségi, kulturális

724/84 Központi 7 354 értékesíthető/megtartandó alternatív energia hasznosítás

543/1 Központi 26 124 megtartandó közterületfejlesztés

1114 Központi 16 300 megtartandó oktatás-nevelés

730 Központi 13 074 megtartandó közterületfejlesztés

729/4 Központi 344 megtartandó közterületfejlesztés

723 Központi 5 536 megtartandó közterületfejlesztés

543/2 Központi 4 572 megtartandó közterületfejlesztés

726 Központi 27 744 megtartandó oktatás-nevelés

forgalomlépes

korlátozottan forgalomképes

 

 

A tervezett fejlesztések esetében bár szükség lenne, de nincs igazán lehetőség ingatlanok 

vásárlására, aminek az oka elsősorban az Önkormányzat szűkös anyagi lehetősége. A fejlesztések 

megvalósítása vagy önkormányzati ingatlanokon történik (és az itt végrehajtott fejlesztésekkel, pilot-

projektekkel kívánják ösztönözni a potenciális tőkebefektetőket, a vállalkozókat, a lakosságot 

további fejlesztések, a megkezdett fejlesztési irányok mentén történő beruházások megvalósítására), 

vagy partnerségben, az érintett ingatlanok tulajdonosainak hozzájárulásával. 

 

40. táblázat: Az akcióterületekhez kapcsolódó forgalomképtelen ingatlanokon tervezett jelentősebb 

fejlesztések 

Sor-

szám

Hrsz.

Akció-

terület

Ingatlan megnevezése Fejlesztési elképzelés

17 151 Központi Járda ( Közterület ) közterületfejlesztés

24 121 Központi Közterület közterületfejlesztés

76 727 Központi Közterület ( Laktanyai bejáró ut ) közterületfejlesztés

210 132 Központi Út közterületfejlesztés

211 133 Központi Járda közterületfejlesztés

214 226 Központi Út közterületfejlesztés

220 323 Központi Beépitetlen terület alternatív energia hasznosítás

229 731/2 Központi Út közterületfejlesztés

234 740/2 Központi Emlékmű közterületfejlesztés

forgalomképtelen ingatlanok
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A felvázolt fejlesztések következtében az alábbi ingatlanok esetén merül fel a tulajdonviszonyok 

rendezése. 

 

41. számú táblázat: Fejlesztéssel érintett ingatlanok tulajdonviszonyainak rendezési szükségletei 

Fejlesztés Hrsz. Tulajdonos Tulajdonviszony rendezése 

Új városközpont 

kialakítása 
0202 

Magyar Állam (tulajdonosi 

jogokat gyakorolja: FVM 

Miniszter a Nemzeti 

Földalapkezelő Szervezet útján; 

vagyonkezelő: Műemlékek 

Nemzeti Gondnoksága) 

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő 

Zrt. fejlesztésekhez történő 

hozzájárulása szükséges vagy 

pedig amennyiben lehetséges a 

terület megvásárlása, egyéb 

módon történő tulajdonszerzése 

(egyeztetések folynak a felek 

között). 

Haydn-sétányhoz 

kapcsolódó 

térrekonstrukció 

126 

Magyar Állam (tulajdonosi 

jogokat gyakorolja: Magyar 

Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.; 

vagyonkezelő: 

Közlekedésfejlesztési 

Koordinációs Központ) 

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő 

Zrt. fejlesztésekhez történő 

hozzájárulása szükséges. 

227/1 Társasház tulajdon 

A Társasház tulajdonosainak 

fejlesztésekhez történő 

hozzájárulása szükséges. 

Süttöri templom 

előtti tér rendbe 

tétele 

740/1 

Magyar Állam (tulajdonosi 

jogokat gyakorolja: Magyar 

Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.; 

vagyonkezelő: 

Közlekedésfejlesztési 

Koordinációs Központ) 

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő 

Zrt. fejlesztésekhez történő 

hozzájárulása szükséges. 

Parkolók kialakítása 

122 

Magyar Állam (tulajdonosi 

jogokat gyakorolja: Magyar 

Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.; 

vagyonkezelő: 

Közlekedésfejlesztési 

Koordinációs Központ) 

126 

Kerékpárút fejlesztés 

126 Magyar Állam (tulajdonosi 

jogokat gyakorolja: Magyar 

Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.; 

vagyonkezelő: 

Közlekedésfejlesztési 

Koordinációs Központ) 

542/3 

544 

725 

743 

0202 

Magyar Állam (tulajdonosi 

jogokat gyakorolja: FVM 

Miniszter a Nemzeti 

Földalapkezelő Szervezet útján; 

vagyonkezelő: Műemlékek 

Nemzeti Gondnoksága) 

0224 

128 
Magyar Állam (tulajdonosi 

jogokat gyakorolja: Magyar 

Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.; 

vagyonkezelő: Műemlékek 

Nemzeti Gondnoksága) 

131 
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A magántőke fejlesztései esetében az alábbiakban szükséges valamilyen szintű tulajdonviszony 

rendezés: 

 Biomassza erőmű létesítése: az Önkormányzat saját tulajdonát képező ingatlanokon (323 és 

724/84 hrsz.) 30 évre szóló ingyenes használati jogot és ráépítési jogosultságot ad a 

beruházónak 10 %-os tulajdoni részesedésért. 

 Geotermikus és napenergia hasznosítása: az Önkormányzat saját tulajdonát képező 

külterületi ingatlant (072/4 hrsz.) biztosít 30 évre szóló bérlet formájában a beruházónak, 

valamint ráépítési jogosultságot ad, mely által egy több funkciós energia-park kerülhet 

kialakításra. 

 

8.6. Partnerség  

 

A felmérések alapján Fertődön a partnerség erősítése kiemelten fontos. Ezt egyrészt a nehéz 

gazdasági helyzet, másrészt a helyi társadalom önmagáról, illetve az egyes felek egymásról alkotott 

képe is indokolja. Mindkét szempontból fontos a társadalmi kohézió erősítése, mivel a jelenlegi 

helyzetből csak egy megerősödött helyi közösségnek van esélye kilábalni.  

 

Az erős belső kohézió megteremtése elsődlegesen a bizalom megerősítésével érhető el elsősorban 

a helyi vezetés és a lakosság között, amiért mindkét félnek tennie kell. A partnerség erősítésében az 

Önkormányzat, a helyi intézmények és a helyi civil szervezetek lehetnek kezdeményezők. 

 

A társadalmi kohézió erősítésének eszközei: 

 A kommunikáció erősítése: Célul kell kitűzni, hogy a meglévő kommunikációs eszközökön 

áramoltatott információ gyorsabban, hatékonyabban jusson el a felekhez. Az ilyen, egyirányú 

kommunikációs eszközöknél több alkalmat kell adni a lakossági megnyilatkozásoknak. 

Törekedni kell a valódi párbeszédet biztosító kommunikációs módok hangsúlyosabbá 

tételére (pl. Internetes felületek javítása, Internet oktatás). Meg kell találni a közvetlen 

(szóbeli) kommunikáció leghatékonyabb, legszélesebb köröket elérő, párbeszédet lehetővé 

tevő módjait (pl.: fogadóórák, fórumok). 

 A demokratikus kultúra fejlesztése: E téren kiemelt szerepe van a helyi közintézményeknek. Az 

iskolák a nevelési programjukba építhetik be, illetve olyan gyakorlati programokat 

szervezhetnek a diákoknak, ahol a demokratikus viselkedést elsajátíthatják. A kialakítandó 

Kulturális és Szolgáltató Központ ilyen céllal szervezhet programokat, rendezvényeket. 

 A társadalmi interakciók növelése: Az említett intézmények valamint a társadalmi szervezetek 

közös programok, találkozók szervezésével erősíthetik a kohéziót. Az ilyen rendezvényeken 
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javasolt a részvétel a döntéshozói oldalról is, mivel a közvetlen interakciók hatékonyak a 

párbeszéd kialakításában, egyben a korrekt információk átadását is segíthetik. 

 Tudatos (célzott) közösségfejlesztés: A helyi közösség szervezésére hivatásos 

közösségfejlesztők megbízásával kerülhet sor. A szakemberek segítenek az esetleges 

konfliktusok, ellentétek feloldásában, illetve eszköztárat adnak a továbbiakban a közösség 

önfejlesztésére. 

 Környezetfejlesztés: A társadalmi rendezvények megrendezésére, az emberek találkozására 

alkalmas közterületek (közparkok, játszóterek) és középületek és vendéglátóipari egységek 

szintén segítik a közösség megerősödését. Ehhez szükséges a megfelelő környezetminőség 

biztosítása, a szükségleteket kielégítő nagyságú terek létrehozása és a megfelelő atmoszféra 

megteremtése. 

 

Az önkormányzatok nehéz helyzete miatt a feladatok megosztása terén partnerség kialakítása 

kulcsfontosságú a helyi civil szervezetekkel valamint a vállalkozói szférával is. Lehetőséget kell 

keresni olyan megoldásokra, amelyek bizonyos közfeladatok ellátását a civil- és magánszféra 

bevonásával oldják meg. A feladatok részbeni átadása esetén – különösen a vállalkozói 

együttműködéseknél – javasolt a körültekintő előkészítés, valamint a nyilvánosság és a civil kontroll 

biztosítása. A közfeladatok megosztását úgy kell elvégezni, hogy az a közösség számára hosszú 

távon értéket teremtsen. A vállalkozókkal kötött egyedi megállapodások mellett a vállalkozói 

szervezetek kialakítását, illetve a szervezettel való együttműködést is javasolt támogatni. A 

foglalkoztatás terén ajánlatos a vállalkozói igények felmérése, a szorosabb kapcsolat, párbeszéd a 

munkaügyi központ és a vállalkozók között. A város fejlesztési döntései során a helyi vállalkozók 

szándékairól párbeszéd folytatása szükséges, a terveket, elképzeléseket érdemes egyeztetni. Az 

egyedi egyeztetések mellett (helyett) érdemes egy szervezett keretek között működő vállalkozói 

fórumot működtetni. 

 

Ugyancsak előnyös a helyi szakemberek – különösen a városfejlesztéshez kapcsolható – 

csoportjaival fórum létrehozása (pl.: építészfórum), így a fejlesztési elképzelések és a szakmai 

megvalósíthatóság találkozhat, a tervezés során (pl.: településrendezési eszközök készítése) kiérlelt 

és szakmailag megalapozott elképzelésekkel állhat elő az Önkormányzat. 

 

Fontos szerepe van az egyházaknak is a társadalmi kohézió megteremtésében, különösen a 

leszakadás, a társadalmi szegregáció megelőzésében. Támogatni javasolt az egyházi közösségi 

rendezvényeket, illetve az egyház hagyományaihoz, helyi történelméhez kapcsolódó közös 

események megrendezését. 



 

FERTŐD VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA - 2009 140 

8.7. Monitoring és IVS felülvizsgálat  

 

Az Integrált Városfejlesztési Stratégia megvalósulásának egyik fontos mechanizmusa a monitoring 

feladatok ellátása. Fertőd Város Önkormányzata az Integrált Városfejlesztési Stratégiában 

megfogalmazott célokat, azok megvalósulásának módját, valamint eredményeit előre láthatólag 

2016. évet követően kívánja részletesen megvizsgálni. A fenti dátum azonban nem zárja ki a 

dokumentum korábbi felülvizsgálat, és a stratégiai célok módosítását, ha azok a város időközben 

felszínre került céljait szolgálják.  

 

Az IVS, mint fontos tervezési dokumentum a város számos fejlesztési elképzelését tartalmazza, 

melyeket Fertőd 2016-ig megvalósítani kíván. Ezen fejlesztések között állami-, önkormányzati- és 

magánjellegű fejlesztések egyaránt szerepelnek. Ezek elkülönítése egymástól az ellenőrzési 

feladatok ellátása végett is fontos, hiszen a projektek megvalósításának felelőssége, így az 

ellenőrzés lefolytatásához szükséges feltételek megteremtése is különbözik mindhárom fejlesztési 

típusnál.  

 

Az ellenőrzési feladatok ellátása során jelen dokumentumban, valamint részletesebben a 

fejlesztéshez kapcsolódó pályázati anyagban megadott adatok és a valóságban elért adatok 

összehasonlítása történik a pályázati és monitoring rendszer sajátosságainak figyelembevételével. 

 

A pályázati pénzek felhasználásának alapja, hogy a pályázó szervezet hozzájárul az általa 

megvalósítani kívánt fejlesztések előzetes, közbenső és utólagos ellenőrzéséhez. A fejlesztési 

projektek megvalósításához szükséges ellenőrzések lefolytatásakor a pályázó szervezetnek együtt 

kell működnie az ellenőrzésre jogosult szervvel. Fontos, hogy az ellenőrzésekhez szükséges 

adatokat, dokumentációkat a pályázó szervezet az ellenőrzést végző hatóságok rendelkezésre 

bocsátja. 

 

A monitoring során megkülönböztetünk féléves és éves értékeléseket. Az értékelés során az előírt 

formát követve kell számot adnia az Önkormányzatnak, illetve a pályázó szervezetnek az elért 

mérföldkövekről, eredményekről. 
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