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Szentgotthárd Város középtávú fejlődési pályájának meghatározásához szükségessé vált a 2/2010
ökt.sz. határozattal elfogadott Integrált Városfejlesztési Stratégia felülvizsgálatára, aktualizálására.
Szentgotthárd Város Integrált Településfejlesztési Stratégia a településfejlesztési koncepcióról, az
integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet
(továbbiakban: Korm. r.) alapján, annak 2. mellékletében meghatározott tartalom szerint került
kidolgozásra.
Az épített környezet alakításáról és védelméről 1997. évi LXXVIII. törvény 9/A. § (2) bekezdése szerint
az Integrált Településfejlesztési Stratégia a rendelkezésre álló és bevonható források ismeretében
meghatározza a településfejlesztési koncepcióban meghatározott célok megvalósítását egyidejűleg
szolgáló beavatkozásokat, programokat, továbbá a megvalósítás eszközeit és nyomon követését.
A Korm. r. 30. § (4) bekezdésének megfelelően Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselőtestülete a 6/2015 ökt. sz. határozatával döntött arról, hogy a megalapozó vizsgálat
megfelel a tervezés alapjának. E határozatban a Képviselő-testület döntött a koncepció kiválasztott
fejlesztési irányáról is. Azóta a Településfejlesztési Koncepció dokumentációját a szükséges
véleményezési eljárás után jóváhagyta a képviselő-testület 2015. április 29-i ülésén. A Korm. r. 3. § (5)
szerint a stratégia a koncepcióval összhangban, a településszerkezeti terv figyelembevételével kerül
kidolgozásra. 6. § (1) A középtávra szóló stratégiát az önkormányzat a megállapításról szóló döntés
mellékleteként fogadja majd el.
A városvezetés a koncepcionális és stratégiai munka módszerének meghatározásakor partnerségi
tervet fogadott el, amely mentén került sor a fejlesztésben érdekelt szereplők tervezési folyamatban
történő részvételére, bevonására, illetve a szakmai munka és döntés-előkészítés hivatalon belüli
koordinációjának megvalósítására. Az Integrált Településfejlesztési Stratégia egyeztetése és
elfogadása a Korm. r., valamint Szentgotthárd Város Önkormányzata 18/2013 sz. kt határozattal
elfogadott Partnerségi egyeztetési szabályzata alapján történik.
A munka alapvető célkitűzése, hogy Szentgotthárd város megfelelően pozícionálja magát hazai és
nemzetközi szinten, beazonosítsa azokat az egyéni és egyedi tényezőket, amelyeket fejlesztve
versenyképes maradhat, versenyelőnyökhöz juthat. Az Országos Fejlesztési- és Területfejlesztési
Koncepcióban (OFTK) meghatározásra kerültek a legfontosabb célkitűzések, kimondva, hogy a
városok és térségeik az ország gazdasági növekedésében és területi fejlődésében meghatározó
szerepet játszanak. Az OFTK-hoz illeszkedve elkészült a Vas megyei területfejlesztési koncepció és
program, melyek keretet adnak a településfejlesztési elképzeléseknek. Ezekhez illeszkedve készült el
Szentgotthárd Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája.
A tervezési folyamat részeként az aláírt partnerségi terv alapján lakossági fórum, műhelytalálkozók
(2db) Irányító csoport megbeszélések (az egyeztetés dokumentumait lásd mellékelve), a város főbb
gazdasági szereplői kérdőívvel lettek megkeresve (kiértékelést lásd mellékleteként), valamint számos
egyeztetés történt az önkormányzat szakirodáival.
Jelen munkaközi dokumentáció a TRE Kódex 31.§.(1) bekezdése szerinti véleményezési eljárás és a
partnerségi egyeztetés utáni Minisztériumi minőségellenőrzésre lett dokumentálva.

Vári Attila
vezető településtervező

Készítette: ProVia’91 Kft. 1034 BUDAPEST, SZOMOLNOK UTCA 14.
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A megalapozó vizsgálat és a Településfejlesztési Koncepció a településfejlesztési koncepcióról, az
integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet
mellékletében meghatározott tartalom szerint készült el (készítette Benchmark Kft, melyet a
képviselő-testület 2015.április 29-i ülésén hagyott jóvá az véleményezési eljárást lezárva), így
helyzetfeltáró, helyzetelemző és helyzetértékelő munkarészt tartalmaz. A vizsgálat a város térségére
is kitekint.
A helyzetfeltárás, a helyzetelemzés és helyzetértékelés eredményeként a stratégia elkészítéséhez
kulcsfontosságú területek legfontosabb tendenciái kerültek bemutatásra, szakterületenként
áttekintve a város és térsége esetében a jelenlegi helyzetképet, kiemelve az erősségeket,
gyengeségeket, lehetőségeket és veszélyeket, a fejlesztési szükségleteket és a konfliktusterületeket.
Szentgotthárd fekvéséből fakadóan osztrák és különösen szlovén kapcsolatai igen jelentősek.
Ausztriával közös ipari parkja van, az osztrákokkal a gazdaság mellett elsősorban a kommunálisműszaki infrastruktúra területen jelentős az együttműködés, míg Szlovéniával inkább társadalmi és
kulturális területen. Kapcsolatai leginkább Körmenddel és részben Szombathellyel szorosak. A
legközelebb fekvő törpevárossal, Őriszentpéterrel, viszonylag gyenge kapcsolatrendszerrel
rendelkezik. A szentgotthárdi járáshoz 15 Vend-vidéki és Rába-völgyi település (község) tartozik,
velük a kapcsolat sokrétű, elsősorban igazgatási, területfejlesztési, kommunális-műszaki jellegű, de a
Vend-vidékiekkel a szlovén nemzetiségek miatt kulturális jellegű is. A mai város nem szerves fejlődés,
hanem politikai döntések eredménye. Szentgotthárd város szerkezeti sajátossága, hogy 8
városkörnyéki városrész alkotja: Szentgotthárd, Rábakethely, Máriaújfalu, Rábatótfalu, Zsidahegy,
Rábafüzes, Jakabháza és Farkasfa. Térszerkezetileg Szentgotthárdot északi irányban Jakabházával és
Rábafüzessel a Szentgotthárdi Ipari Parkkal, a többi városrésztől az elválasztó szabad területet
zömében lakóterülettel építi be. Zsidahegy és Farkasfa továbbra is különálló marad. A járási
székhellyel nem kapott vissza Szentgotthárd több olyan járási szerepkört, amelyek egyrészt teljes
értékű járási székhellyé tennék, másrészt növelnék a település központi szerepkörét, vele együtt
vonzását. Ezért lenne szükséges több térségi/járási szerepkörű igazgatási és hatósági intézményt a
városba telepíteni, vagy legalább megosztani Körmenddel.
Szentgotthárdon a KSH adatok alapján 2014. január elsején 8834 lakos élt. Demográfiai értelemben a
város legnagyobb problémája a nagymértékű természetes fogyás, amely már négy évtizede tart. Az
elmúlt dekádban a növekedési trend megtört, és a halálozások számának csökkenése miatt a
természetes fogyás mértéke valamelyest csökkent. Az elmúlt három évben város népessége ismét
emelkedett. Szentgotthárd rossz demográfiai adatok kedvezőtlenül befolyásolják a város
népességének szerkezetét, mindenekelőtt a korstruktúrát és a gazdasági aktivitást.
Szentgotthárdnak, jelentős gazdasági szerepköre miatt viszonylag nagy a munkaerő megtartása és
vonzása. Szentgotthárd a legelöregedettebb lakosságú kisváros Vas megyében, egyre kevesebb
gyermek születik, ugyanakkor a folyamatosan kitolódó élettartam következtében egyre több az idős
ember. A lakosság iskolázottságában Szentgotthárd minden tekintetben elmarad a Vas megyei
kisvárosok értékeitől. A rendszerváltozás óta napjainkban a legalacsonyabb a munkanélküliség a
városban.
A bölcsőde kapacitásai - a 2010 évi jelentős elemelkedés után – jelenlegi igényeknek megfelelnek. A
kapacitások elégségesek óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermekek befogadásához.
Az általános iskolai oktatás két intézményben, az alsó tagozatos (SZOI) Arany János Általános Iskola és
a felső tagozatos (SZOI) Széchenyi István Általános Iskolában zajlik. A tanulók létszáma az országos és
helyi demográfiai trendeknek megfelelően folyamatosan csökkenő tendenciát mutat. A gimnázium
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tanulólétszámában kisebb változások zajlottak csak az elmúlt évtizedben, a legutóbbi években
némileg csökken). A szakképzési struktúra a város és 30-40 km-es körzete gazdaságának
szakemberigényét igyekszik kielégíteni. A város egészségügyi intézményrendszere az alapvető
egészségügyi szolgáltatásokat megfelelően biztosítja a lakosság számára, egyes elemei szűkebb és
tágabb térségi funkciókat is betöltenek. Az alapellátáson túl a városi önkormányzat által önként
vállalt feladataként a Rendelőintézet keretein belül járóbeteg szakellátást vehet igénybe a lakosság. A
helyi egészségügy meghatározó szereplője a mozgásszervi betegségeket gondozó rehabilitációs
kórház, amelynek ellátási körzete egész Vas megyére kiterjed. A város összességben kiterjedt, a
településkategória átlagánál erősebb szociális ellátó- és intézményrendszerrel bír.
A helyi gazdaság ágazati szerkezete a vállalkozások megoszlása alapján nem különbözik jelentősen a
környező, hasonló nagyságrendű városok átlagos jellemzőitől - a regisztrált vállalkozások esetében a
különbség alig érzékelhető, a társas vállalkozások közt kicsit nagyobb – de korántsem markánsan
jellegadó - az eltérés, elsősorban a szolgáltatások, illetve a kereskedelem javára, az agrárium, az
építőipar és a szálláshely-szolgáltatás kárára. Az Opel Szentgotthárd Autóipari Kft. a városban
működő vállalkozások együttes alkalmazotti létszámának közel 30 %-át foglalkoztatja. A
feldolgozóipar közismerten és minden mutatója alapján egyértelműen domináns szerepet játszik a
városban. A turizmus egy sajátos, kiemelt figyelmet érdemlő és mindinkább középpontba is kerülő
ágazat a városban. A helyi gazdaság szerkezete összességében kellőképpen szilárd és diverzifikált, a
meghatározóan erős ipar mellett számottevő súlyú és – aktuális feszültségei mellett is - kedvező
perspektívákkal bíró turizmus van jelen a településen, miközben a tercier ágazatok súlya sem marad
el a térség kisvárosaira jellemző szinttől – miközben a rendszer egészének jelentős erőt és stabilitást
biztosít néhány kiemelkedő súlyú szereplő. A 2012-ben jött létre a Nyugat-Pannon Járműipari és
Mechatronikai Központ a Szombathely - Szentgotthárd - Zalaegerszeg régió járműiparának hosszú
távú növekedése és versenyképességének növelése érdekében. Az elmúlt két programozási időszak
nemzeti fejlesztési terveihez kapcsolódó pályázati forrásokból a város összesen 82 projekt révén
mintegy 3 mdFt forint külső forráshoz jutott. Kifejezetten K+F-re szakosodott jelentős szervezetek
nincsenek a településen és a szűkebb térségben.
Szentgotthárd közigazgatási területe nagyobbrészt a Rába-völgy kistájon helyezkedik el. Az utóbbi
időszakban a felszíni vizek minősége drasztikusan csökkent. Ennek okai a túlzott igénybevétel,
valamint a magas szennyezőanyag-kibocsátás. A terület felszíni vízfolyásokban és állóvízben rendkívül
gazdag, melynek következtében sokszínű növény- és állatvilág alakult ki. A rétegvizek 30 m alatt még
általában jó minőségű ivóvizet szolgáltatnak. A vízbázisok nagy részén a vas- es mangántartalom
határérték feletti, így ennek csökkentesére van szükség. A város, szennyeződés érzékenységi
szempontból érzékeny területen fekszik, a település területe nitrát érzékeny terület.
Szentgotthárdon, és térségében légszennyezőanyag kibocsátás szempontjából az ipari tevékenység
mellett a közúti közlekedés a meghatározó, mivel a vasúti légszennyezés – a pálya villamosítása miatt
– kevésbé jelentős. A lakossági fűtésből származó légszennyező-anyagok mennyisége nem
számottevő, az egyéb tüzelési módokból származóan lokális légszennyezettségi problémák
kialakulhatnak. A közúti közlekedés zajhatása mellett számolni kell a vasútállomáson és a településen
átmenő vasúti közlekedés hatásával is, annak ellenére, hogy ezek kisebb zajterhelést okoznak. Az
üzemi vagy szolgáltató jellegű létesítmények zaja csupán lokálisan hat, így a lakosságnak csupán
kisebb részét érinti. A városban hulladéklerakó nem működik. A szelektív hulladékgyűjtés elősegítése
érdekében a településen szelektív hulladékgyűjtő szigetek találhatók a városban. Az illegális
hulladéklerakás, hulladékelhagyás, illetve az okozott problémák megszűntetése, a felszámolás az
ország többi településéhez hasonlóan változó intenzitással okoz feladatot a város és vonzáskörzete
számára.
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A város kiterjedt zöldfelületekkel rendelkezik, viszont azok nem állnak egységes zöldfelületi
rendszerré, mert azok nincsenek egységesen, kiemelten kezelve. A városközpont kiemelten nagy
zöldfelületi potenciállal rendelkezik, mely jelentős erősségként értékelhető, viszont azok jellemző
elhanyagoltságuk, funkciótlanságuk miatt nem tölthetik be a méltó szerepüket. Ezen zöldfelületeknek
(jellemzően a Városháza mögötti területek) a fejlesztése jelentős igényként fogalmazható meg,
aminek eredményeként nemcsak azok kondicionáló hatásai jelentkeznének pozitívumként, hanem
jelentős arculati, településképi változás mellett a város új vonzó, közkedvelt és használó barát
kulturális, rekreációs és szabadidős parkjaivá, kertjeivé válhatnának mind a város lakói, mind a
városba látogatók számára. A város közigazgatási területének jelentős része természetvédelmi
oltalom alatt áll és a természeti, környezeti értékei jelentős értéket képviselnek, amire kiemelt
hangsúly kell fordítani minden téren (oktatás, védelem, fejlesztések stb.)
Az épített környezet számos építészeti múltú és értékű épült állományból tevődik össze, ahol az
építészeti korszakok trendjeinek „lenyomati” alkotják a város kisvárosi rendezett arculatát. A
legjelentősebb karakterformáló épületek természetesen a város központjában találhatóak, melyek
közül számos műemléki és helyi védettség oltalma alatt áll. Ezen épületek megújításai, fejlesztései
elkerülhetetlenek a számos esetben leromlott műszaki állapotaik miatt. A város szerkezeti
egységeinek fejlődései, azok szabályozott keretek között tartása fontos feladat, melyre a
településrendezési eszközök hivatottak. A városrendezésnél igényként fogalmazódott meg az ipari
park, mint a város elválaszthatatlan szerves részét képező, mégis városszerkezetileg egy teljesen
elkülönülő egységének bővítése mely a telephely-kínálat mennyiségi és minőségi fejlesztésének
projekteleme.
Közúton jól megközelíthető a város és a tervezett M8-as gyorsforgalmi út megépülése jelentősen
javítani fog ezen, melyhez kapcsolódva az Ipari Parkhoz új feltáró út épülhet, ezzel jelentősen
tehermentesítve a 7459 sz. Rábafüzessel összeköttetést biztosító utat. A közösségi közlekedés
hálózat, mind közúti-, mind vasúti közlekedés szempontjából kielégítő, viszont a munkaerőpiaccal
összehangolt közösségi közlekedési hálózat fejlesztés, kapacitás bővítése, akár kisbuszok
üzemeltetése a szomszédos települések igényeivel összehangoltan, valamint az Ipari Parkban
mindenféleképpen buszforduló elhelyezése szükséges igényekként jelentkeznek. Kerékpáros
úthálózat nem tekinthető teljesnek, jelentős fejlesztési igény jelentkezik új elválasztott pályájú
kerékpárút építésre.
A közművek tekintetében a város ellátottnak tekinthető, viszont számos részterületen szükséges
fejlesztési igények fogalmazhatóak meg. Általánosságban megállapítható, hogy a városhoz csatolt
városrészek közművesítései elmaradottabbak. A megújuló energiaforrások alkalmazása tekintetében
jelentős előrelépéseket tett már az Önkormányzat 2006 óta, de még így is számos, fejlesztési
lehetőség jelentkezik a közintézmények energiahatékonyság fokozásánál. A távhőrendszernél
megvizsgálandó a megújuló energiaforrások alkalmazásának lehetőségei, valamint a közintézmények
és közterületek világítás korszerűsítései is középtávon várhatóak.
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Jelmagyarázat:
erős, az akcióterületet alapvetően meghatározó funkció
egyéb jellemző funkció
1. táblázat. Funkcióelemzés, az egyes akcióterületek funkcióellátottságáról
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2 KÖZÉPTÁVÚ CÉLOK ÉS AZOK ÖSSZEFÜGGÉSEI
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2.1 SZENTGOTTHÁRD VÁROS JÖVŐKÉPE
Az Integrált Településfejlesztési Stratégia - a településfejlesztési koncepcióval és az Európa 2020
stratégiával összhangban - Szentgotthárd város 2020-ig elérni kívánt fejlesztési céljait határozza meg.

2.1.1 Szentgotthárd város jövőképe
„Az országhatáron belül és azon túl is ismert és jól csengő nevű, gyorsforgalmi úton és vasúton
is könnyen megközelíthető Szentgotthárd a hazai járműipar egyik fellegvára, a dinamikusan
fejlődő regionális növekedési zóna meghatározó innovációs centruma, melynek gazdasági
karakterét a mind magasabb hozzáadott-értékű tevékenységeket végző Opel gyár és számos
beszállítója határozza meg, miközben a gazdasági miliő egyéb ágazatok prosperitását is
elősegíti. Az ipar mellett a sokéves tudatos fejlesztés nyomán fokozatosan felvirágzó
idegenforgalom is jelentős foglalkoztató ágazatává vált a városképében látványosan megújult
településnek, ahol a nemzetközileg is versenyképes szolgáltatásokat nyújtó, sok hazai és
külföldi vendéget vonzó egészség- és sportturizmus, illetve a gazdasághoz kötődő üzleti
turizmus mellett a vallási turizmus, az örökség- és szelíd turizmus különböző területei is
népszerűek. A stabil gazdasági háttér, az átlag feletti jövedelemszint és a számában is
gyarapodó lakosság bázisán kibővült oktatási és kulturális szolgáltatáskínálat a magas helyi
igényeknek megfelelés mellett komoly szellemi kisugárzást mutat a város egyre inkább
szervesülő és bővülő határok feletti vonzáskörzetére is.”

A város jövőképének meghatározó eleme a gazdaság – amúgy sem gyenge - szerkezetének
megerősítése, melyhez egy második megerősödő gazdasági pillér vízióját vázolja fel a koncepció. Az
idegenforgalom tudatos fejlesztésével magalapozottá válhat a hosszú távon is fenntartható „jóléti
város” eszményképe, mely a gyarapodó lakosság elégedettségével lesz mérhető. A jövőkép
eléréséhez számos részterületen szükséges a fejlesztéseket megvalósítani, melyek
megfogalmazásánál mindenképpen figyelembe kell venni a város legjelentősebb hajtó motorját
jelentő Ipari Park fejlesztési igényeit. Az alábbi fejezetekben a jövőkép elérését szolgáló középtávú
részcélok, programok, intézkedések lesznek bemutatva, melyek középtávú (2014-2020)
megvalósulásával remélhetőleg a város sikertörténetéül szolgál majd.

2.1.2 Átfogó célok
A jövőkép elérés érdekében a Szentgotthárd város településfejlesztési koncepciója négy átfogó
fejlesztési célt jelöl ki:
I. Gazdaságfejlesztés - „Versenyképes város”
„A prioritás szükségessége, indokoltsága
Szentgotthárd legfontosabb erőssége, megkülönböztető jellemzője, elsődleges arculatformálója az
Opel köré szerveződő erős helyi gazdaság és a legfontosabb szereplők telephelyi környezetet kínáló
nemzetközi ipari park. E téren lehet a városnak olyan versenyelőnye, mely hosszabb távon
biztosíthatja a fejlődés alapját, s egyéb szférák működésének hátterét, a település erősödő térségi
pozícióját. Nem lényegtelen körülmény, hogy a tervezhető fejlesztések számára a 2014-2020-as uniós
költségvetési ciklus időszakában kedvező fejlesztéspolitikai környezet körvonalazódik (azaz adottak
egy „offenzív stratégia” külső-belső feltételei).
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Habár ezen erősség stabil alapokon nyugszik (szereplők, infrastruktúra stb.), számos olyan probléma
és kihívás jelentkezhet már rövidtávon is, melyek kezelése tudatos beavatkozásokat igényel –
ellenkező esetben felerősödhetnek bizonyos településfejlesztési kockázatok.
Egyfelől a telephelyi feltételek tekintetében folyamatosan meg kell felelni a befektetői igényeknek, a
szolgáltatáskínálat (elérhetőség, telephelykínálat, infrastruktúra, szolgáltatások, gazdasági miliő)
folyamatos fejlesztése szükséges ahhoz, hogy Szentgotthárd kellően vonzó maradhasson a
működőtőkéért folyó egyre erősebb nemzetközi versenyben.
Másfelől, a gazdaság szövetének megerősítése érdekében is erőfeszítések szükségesek – a domináns
vállalkozás(ok) és tevékenységek köré szerveződő bolygóvállalkozások hálózatának további erősítése
különösen a figyelem fókuszába kerülhet, de hasonlóképpen fontos a helyi gyökerű/tulajdoni hátterű
kis- és középvállalkozások körének– akár beszállító, akár más ágazathoz tartózók legyenek is –
támogatása, fejlődésük előmozdítása a helyi gazdaság harmonikus növekedése érdekében.
Harmadrészt, már a közeljövőben komoly keresleti nyomás nehezedhet a városi-térségi
munkaerőpiacra, melynek nem lesz könnyű mennyiségi és minőségi értelemben megfelelni, de e
munkaerő-kereslet jelentheti a város demográfiai folyamatai kedvező alakulásának nagy esélyét is.
A prioritás általános céljai
•
•
•
•
•
•

A város és iparterületei közúti elérhetőségének radikális javulása
Az ipari telephelykínálat jelentős bővülése
Jelentős további tőkebefektetések megvalósulása
A kis- és középvállalkozások számának számottevő emelkedése
A városban foglalkoztatottak számának jelentős növekedése
A helyben élő képzett és dinamikus munkaerő jelentős bővülése, a lakosságszám tartós
emelkedése”
II. A város vonzerejének erősítése - „Élményt adó város”

„A prioritás szükségessége, indokoltsága
Szentgotthárd történelmi, kulturális, turisztikaii értékekben kifejezetten gazdag város, ezen értékek
ismertsége és hasznosulása azonban – a közelmúlt jelentős erőfeszítései ellenére is - messze elmarad
a lehetőségektől. Az értékek optimális hasznosítása településmenedzsment magától értetődő
feladata, az ezekbe történő befektetések különösen indokoltak, ha a feltételek kedvezőek. Az erős
gazdaság, nemzetközi súlyú szereplők jelenléte forrásoldalról kedvező hátteret biztosít, ugyanakkor
igény oldalról határozott elvárásokat is táplál egy minőségi települési környezet létrehozásához,
fenntartásához, fejlesztéséhez.
A városi értékekbe, vonzerőkbe történő befektetés egy viszonylag kedvező trendeket mutató
turisztikai piacon önmagában is követendő stratégiát jelenthet, Szentgotthárd esetében e stratégia
megalapozottságát erősítő szempont a több lábon állás által kínált diverzifikációs előny.
A város vonzerejének erősítése különböző célcsoport irányba vet fel teendőket. A helyi lakosság
elégedettségének, életminőségének emelése ugyanolyan fontos szempont, mint turisták vonzása és
kiszolgálása vagy külföldről jött vállalati vezetők, döntéshozók komfortérzetének, városhoz
kötődésének fokozása – mindegyik a település stratégiai céljait szolgálja, s egyik a másiktól tartósan
el nem választható.
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A prioritás általános céljai
•
•
•
•
•

A város vonzerejének a növekedése, értékei ismertségének javulása
Megújult városi terek létrejötte
Turisztikai termékek létrejötte
Az idegenforgalmi bevételek emelkedése
A lakossági elégedettség általános szintjének emelkedése”

III. Humán erőforrások fejlesztése - „Szolgáltató város”
„A prioritás szükségessége, indokoltsága
Összességében kedvező a városban a humán erőforrások helyzete és szerkezete a járás többi
településéhez, illetve a megye többi kisvárosához képest. Ami nem megfelelő, vagyis a népesség
természetes fogyása és ebből fakadó elöregedése, azon egyrészt helyben nem lehetséges egyedi jó
megoldást találni, mivel az állami feladat elsődlegesen. Másrészt a magas halálozás és az elöregedés
a városban működő pszichiátriai intézmény lakóinak az összetételéből is fakad, mivel néhány éve ők is
a város állandó lakóinak minősülnek.
Azonban vannak olyan mutatók a helyi humán erőforrásoknál, amelyeket lehet, és kell javítani és
fejleszteni. Ilyen a város vonzerejének a növelése, melynek révén Szentgotthárd egyre vonzóbb
kisváros lehet az egészséges környezetet, a jól fizető állást, a csendet, ugyanakkor mozgalmas
szellemi életet igénylő emberek számára. Vonzóvá kell tehát tenni a várost a letelepedni szándékozók
előtt, tovább növelni a bevándorlást és javítani az otthonteremtés lehetőségét. Ezek
megvalósulásának érdekében be kell indítani egy bérlakás építési programot, valamint a meglévő
bérlakások felújítási programját. Nincs jól megoldva a fiatalok otthonhoz jutása és az idős emberek
megfelelő gondozása. Ez utóbbi problémát a város elfogadott esélyegyenlőségi programja is felveti, a
népesség nagymértékű elöregedése miatt. Szükségesnek látszik tehát az Ifjúházasok és az Idősek
Otthonának a létrehozása, a rendelkezésre álló katonai rozsdaövezetben.
Viszonylag alacsony (a megye kisvárosaihoz képest) a lakosság iskolai végzettsége, különösen a
közép- és felsőfokú végzettségek tekintetében, szűk a szakképzési struktúra. Ez annak ellenére van
így, hogy a város oktatási intézményrendszere kiépült, jól működik, és sok fiatalt vonzanak a
szentgotthárdi intézmények. Szükségesnek látszik a szakképzést és a továbbképzést még jobban a
munkaerőpiac igényeihez igazítani, és ösztönözni a középiskolát végzetteket a duális jellegű műszaki
felsőfokú képzésben való részvételre. Nagy tartalékok és lehetőségek vannak a művészeti oktatásban,
melynek jelentőségét a zene és a képzőművészetek terén kell elsősorban növelni.
Noha a kisvárosban több kulturális intézmény is működik, Szentgotthárd kulturális élete sokrétű,
mégis fontos lenne a helyi lakosok, a térség lakosságának és az idelátogató turisták igényeinek a
kielégítése szempontjából a kulturális szerepkör bővítése, új attrakciók és vonzerők bevezetésével és a
meglévő intézmények megújításával.
A prioritás általános céljai
•
•
•

A város vonzerejének a növelése, a vándorlási egyenleg további javítása
Javuljanak az otthonteremtés feltételei a fiatal munkavállalók számára
Meg kell oldani az idős emberek gondozását
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•
•
•

A gazdaság szereplői és az oktatási intézmények közötti kapcsolatok megerősítése,
fejlesztése
A helyi munkaerőpiac igényeihez való alkalmazkodás lehetőségeinek a megteremtése
Növekedjen a város kulturális szerepköre”

IV. A település városi, térségi szerepkörének megerősítése (horizontális prioritás)
- „Kisugárzó város”
„A prioritás szükségessége, indokoltsága:
Szentgotthárd története során mindig egy térség központjaként funkcionált, vonzáskörzete változó
számú településre és változó nagyságú területre terjedt ki. A 13. századtól a ciszterci rend
megtelepedésétől az apátsághoz tartozott a gotthárdi uradalom, amelyhez három évszázadon át 29
település tartozott. A település 1785-től járási székhellyé vált, szerepkörét és vele együtt
vonzáskörzetét, a kiegyezést követően jelentősen növelte az 1873-ban átadott grazi vasútvonal, az
1893-ban indult állami gimnázium és a gyors ipari fejlődés. Vonzáskörzete, amely nagyjából
egybeesett a szentgotthárdi járás területével, a trianoni békediktátumig volt a legnagyobb, 694 km2re terjedt ki, melyet északról a németújvári járás, keletről a körmendi járás, délkeletről Zala
vármegye, délről a muraszombati járás és nyugatról Stájerország határolta. A területen 77 település
volt, lakossága 1973-ban 46 ezer, 1910-ben pedig 55 ezer ember volt.
A trianoni diktátum elvette a város vonzáskörzetének a felét. Szentgotthárd járási székhely maradt,
de a járás területe 389 km2-re csökkent. A járás nyugati harmadán létrejött a gyanafalvai
(jennersdorfi) járás, északnyugati részéről több települést a németújvári járáshoz, délnyugati részéből
pedig, szintén több települést a muraszombati járáshoz csatoltak. A szentgotthárdi járáshoz 1969-ig
36 település tartozott, ahol 1969-ben 22 ezer fő élt.
Az államszocializmus központosító törekvéseiből fakadóan 1969-ben a szentgotthárdi járást
megszüntették és teljes egészében a körmendi járáshoz csatolták. Megszűnt a település igazgatási
szerepköre, ugyanakkor egyéb, főleg gazdasági funkciója is jelentősen csökkent a településnek az
osztrák határ menti fekvéséből fakadóan. Mindezek következtében jelentősen összeszűkült a
település vonzáskörzete, amely leginkább a Vend vidék és a 8-as számú főút menti néhány községre
terjedt csak ki.
Valamit javított a település pozícióján a városi rang 1983-as megszerzése, mely során öt települést
csatoltak Szentgotthárdhoz, hiszen központi funkciói erősödtek. Nagyjából ezzel egy időben
szüntették meg hazánkban a járásokat, ami azt jelentette, hogy Szentgotthárd már nem tartozott
Körmendhez, igazgatásilag önállóvá vált. Tovább javult a város pozíciója a megye településhálózatán
belül, amikor 1994-ben létrehozták a NUTS 4 szintnek megfelelő kistérségeket és Szentgotthárd
kistérségi központ lett. Területe 233 km2 volt, amelyhez 15 település tartozott 15 ezer lakossal. Az
Országgyűlés döntése alapján 2013. január elsejétől visszaállították a járásokat, Szentgotthárd járási
központ lett. Igazgatási és hatósági szerepköre jelentősen megerősödött, végleg megszabadult
Körmend ölelésétől.
Azonban sajnálatosan nem kapta vissza Szentgotthárd az 1969-ig hozzá tartozó járás területét és az
ott lévő településeket, mindenekelőtt az Őrséget. Területe a kistérséghez viszonyítva 22 km2-rel nőtt,
255 km2-re (Kondorfa községgel), településeinek száma (a városon kívül) 15 db, ahol 2014-ben 15,2
ezer ember él. Ide tartozik: Alsószölnök, Apátistvánfalva, Csörötnek, Felsőszölnök, Gasztony, Kétvölgy,
Kondorfa, Magyarlak, Nemesmedves, Orfalu, Rábagyarmat, Rátót, Rönök, Szakonyfalu és
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Vasszentmihály, vagyis a Vend-vidék települései és a Rába-mente néhány községe, valamint az őrségi
Kondorfa.
A járási székhellyel azonban nem kapott vissza Szentgotthárd több olyan járási szerepkört, amelyek
egyrészt teljes értékű járási székhellyé tennék, másrészt növelnék a település központi szerepkörét,
vele együtt vonzását. Ezért lenne szükséges több térségi/járási szerepkörű igazgatási és hatósági
intézményt a városba telepíteni, vagy legalább megosztani ezek járási funkcióját Körmenddel, például
úgy, hogy azok fiókjaként működhessenek. Az intézményeken kívül a város szerepkörének erősítése
más területeken is szükséges, úgymint a gazdaság, az oktatás, a turizmus, vagy éppen a kultúra
területén. Ezek a többi prioritásban megjelennek, ezért ezt a prioritást horizontálisnak nevezhetjük,
mivel oda-vissza hatással van a többire, mintegy keretbe foglalja a város fejlesztési elképzeléseit. Az
igazgatási szerepkör erősítésén kívüli funkciók megerősödése magával fogja hozni egy idő múlva az
osztrák, részben a szlovén határ menti területek egy részének Szentgotthárd vonzáskörzetébe
tartozását, hasonlóan ahhoz, ahogy az a trianoni békediktátum előtt is volt. Ez nem ördögtől való
gondolat, hanem egy egységesülő és a határokat lebontani igyekvő Európában teljesen magától
értetődő, lehetőség. Úgy véljük, hogy a nyugati határ mentén fekvő, jó közlekedés földrajzi
helyzetben lévő, erős igazgatási, gazdasági, idegenforgalmi, kulturális és oktatási funkciókkal
rendelkező kisvárosnak ez a lehetőség igenis elérhető.
Általános célok:
•

A prioritás elsődleges célja Szentgotthárd központi szerepkörének, funkcióinak a
megerősítése, ezáltal vonzáskörzetének a növelése.

•

Az igazgatási szerepkört kivéve a vonzáskörzet terjedjen át Burgenland és Szlovénia határ
menti térségeire is.

•

Váljon a város teljes értékű járási központtá, azaz legyenek meg a városban a járási
igazgatási és hatósági szerepkörű intézmények, vagy legalább azok fiókintézményei.

•

A központi szerepkörök erősödése biztosítson a városban élők számára is megfelelő kisvárosi
ellátást és kiegyensúlyozott életminőséget.”

2.2 A STRATÉGIAI FEJLESZTÉSI CÉLOK MEGHATÁROZÁSA
Szentgotthárd város 2020-ig elérendő, középtávú stratégiai célkitűzései városi szintű tematikus
foglalnak magukban, városrészi célok nem lettek meghatározva, mert a város vezetése nem kívánt
városrészeket szerepeltetni jelen dokumentációban.
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2.2.1 Tematikus célok és tematikus részcélok (programok intézkedések bemutatása)
A hosszú távú átfogó célok a középtávú gazdaság, az épített- és természeti környezet és a társadalom fejlődéseiben lettek kijelölve. A stratégiai célok hosszú
távú átfogó városfejlesztési célok mentén kerültek meghatározásra, amelyek főbb beavatkozási területei a célok rendszerét az alábbi táblázat foglalja össze:
GAZDASÁG
HOSSZÚTÁVÚ ÁTFOGÓ CÉLOK

STRATÉGIAI CÉLOK

S1 A stabil gazdasági bázis megőrzése, bővítése, a
városkörnyéki települések együttműködésében, az
adottságokra alapozva (földhasználat, megújuló
energia, helyi piac)

A helyi gazdasági
versenyképesség fokozása,
"Versenyképes város"

TEMATIKUS RÉSZCÉLOK

TR1

Az Ipari-park telephelyek közúti (járda, kerékpár,
tömegközlekedés) megközelítésének javítása.

TR2

Üvegházi zöldségtermesztés meghonosítása a nem ártéri
területeken;

TR3

A tájfenntartást és az erőforrások megőrzését biztosító, a
hazai és a helyi biológiai alapokra támaszkodó gazdálkodás,
kiemelten az ökológiai gazdálkodás térnyerésének elősegítése
helyi vegyszermentes élelmiszertermékek előállításának
ösztönzése;

TR4
TR5
S2 Városi turisztikai kínálat fejlesztése,
egészséggazdaság jövedelemtermelő
képességének és munkahelytermelő hatásának
növelése

TR6
TR7
TR8
TR9

Speciális gyógykezelések piaci helyzetének javítása, az
idősökre épülő szolgáltató-gazdaság bővítése;
A sport és egészségturizmus komplex fejlesztése;
Turisztikai programszervezés, turisztikai infrastruktúra
fejlesztése (attrakciók szervezése, háttér infrastruktúra
fejlesztése),
Vallási turizmus értékeinek termékké formálása a ciszter
hagyományok bázisán;
Egyedi és kreatív kínálati elemek és csomagok nyújtása,
városmárka építése;
Marketingtevékenység erősítése,
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TR10

Konferenciák szervezése

TR11

Az elektronikus távmunka előmozdítása

TR12

Célzott szakemberképzés (a helyi igényekkel összhangban)
helyben vagy a megye iskoláival történő együttműködésben;

Az innovációs kezdeményezések támogatása, ösztönzése,
ehhez kapcsolódó oktatási és kutató bázis létrehozása,
fejlesztése;
Önkormányzati használaton kívüli ingatlan állomány
TR14
hasznosítása szálláshelyként (a betelepülő munkaerő részére);
TR13

S3 A gazdaság fizikai és humán erőforrás
háttérének biztosítása, fejlesztése

TR15

A munkaerőpiaccal összehangolt közösségi közlekedési
hálózat fejlesztés;

TR16

Foglalkoztatási célú közlekedés fejlesztése

TR17

Ipari parki szolgáltatások magas szintű biztosítása (pl.:
közterület-fenntartás, zöld területek kezelése)

TR18
TR19
S4 Gazdasági diverzifikáció, ezen belül a K+F és
innováció súlyának növelése, a nagyvállalatok és a
KKV-k közötti gazdasági együttműködés erősítése,
a helyi egészségturizmus fejlesztése

TR20

TR21

Kis- és középvállalkozások támogatása (pl.: tanácsadás,
inkubátorház)
Új befektetők és befektetések vonzása
K+F+I tevékenységek menedzselése (pályázatok, konferenciák,
tudáspark stb.)
Ipari beszállítói program kidolgozása és megvalósítása a helyi
kkv-k bevonásával
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HOSSZÚTÁVÚ ÁTFOGÓ CÉLOK

ÉPÍTETT- ÉS TERMÉSZETI KÖRNYEZET
STRATÉGIAI CÉLOK
TEMATIKUS RÉSZCÉLOK
Kulturális örökség gondozása - élő ipari múzeum létrehozása,
TR22
az
ipari hagyományok és a ciszter hagyaték őrzése, gondozása
S5 A helyi értékek védelme, turisztikai
hasznosítása
TR23
Turizmusfejlesztés (infrastruktúra fejlesztése)
TR24
S6 A városi környezet védelme, a városrészek
harmonikus fejlesztése

A város vonzerejének erősítése,
"Élményt adó város".
Szentgotthárd szerves fejlődése,
kompakttá válása, olyan belső és
megújuló erőforrásokra
támaszkodva, amelyek
fenntartható módon elégítik ki a
népesség megtartását, biztosítva
az élhető környezetet és tájitermészeti, épített értékek
hosszú távú megőrzését.

TR25
TR26

S7 A településkép megújítása, vonzerejének
növelése, új vonzó és használó-barát városi terek
kialakítása. A település ismertségének fokozása,
pozitív arculatának erősítése.

TR27
TR28
TR29
TR30
TR31

S8 Energiahatékony és környezettudatos
városüzemeltetés

TR32
TR33
TR34
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Alulhasznosított, rozsdaövezeti területek fejlesztése
Rehabilitáció, rekonstrukció, és egyedi beavatkozások
végrehajtása, épített örökség, műemlékek védelme, magas
színvonalú építési kultúra érvényre juttatása a fejlesztésekben
A használaton kívüli leromlott állapotú önkormányzati
ingatlanállomány hasznosítása
Magas színvonalú építési kultúra érvényre juttatása a
fejlesztésekben;
Zöldterületek és rekreációs terek fejlesztése
Intenzív és strukturált városkommunikáció.
Átgondolt ipar és energetikai fejlesztések, környezetbarát
fűtési rendszerek
Alternatív energiák maximális kihasználásával – önellátó
település (termálvíz rendszerbe állítása kiegészítve, szolár
stb.)
Energetikai szerkezet-váltás, klímavédelem. A megújuló és
energia hatékony technológiák előnyben részesítése
(közintézmények, közvilágítás korszerűsítés).
Energiaváros program továbbvitele - energetikai projektek
kezdeményezése/ ösztönzése a köz- és magánszférában
Közmű-infrastruktúra ellátás javítása, hiánypótlása,
csapadékvíz, belvíz, problémák megoldása. Termál- és
ivóvízbázisokkal való gazdálkodás.
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TÁRSADALOM
HOSSZÚTÁVÚ ÁTFOGÓ CÉLOK

STRATÉGIAI CÉLOK
TR35
S9 A polgárosodás erősítése, a népesség
megtartása

TR36
TR37

A lakosság életkörülményeinek,
szolgáltatásokkal ellátottságának
és társadalmi közérzetének
javítása. "Szolgáltató város"

S10 A lakossági szolgáltatások folyamatos
fejlesztése;

A társadalmi szolidaritás
növelése, szociális és
egészségügyi ellátórendszerek,
humán erőforrások fejlesztése.
S11 Az intézményi feltételek javítása, oktatási és
kulturális funkciók erősítése, a versenyképes tudás
kialakítása és fenntartása

TR38
TR38a

Az e-önkormányzat funkciók továbbfejlesztése;

TR39

Jelenleg használaton kívüli laktanyák fejlesztései (ifjúsági ház,
idősek otthona)

TR40

A város tudás-potenciáljának erősítése és teljes körű
kihasználása - oktatási rendszer fejlesztése, a szakképzés és
továbbképzés erősítése, felsőoktatási kapcsolatok építése.

TR41
TR42
TR43
TR44
TR45
TR46

A város térségi szerepkörének
erősítése "Kisugárzó város"

S12 A térségi szellemi kisugárzás erősítése;

TEMATIKUS RÉSZCÉLOK
A munkavállalói mobilitás ösztönzése Szentgotthárd irányába
- Ipari Park igényeivel összehangoltan - a kvalifikált munkaerő
megtartása a szentgotthárdi születésű, felsőoktatási
intézményekben tanuló fiatalok visszavonzása.
Kulturális örökség gondozása, kulturális kínálat bővítése.
A társadalmi befogadás előmozdítása a lakosok
közösségtudatának erősítése
Hiányzó járási funkciók kialakítása (Földhivatali
ügyfélszolgálat, közjegyző)

TR47

Intézmények környezettudatos fejlesztései.
A meglévő bérlakások felújítása.
A város profiljának megfelelő, speciális oktatási területek
definiálása, és ennek megfelelő oktatási kínálat kialakítása
A kulturális színterek fejlesztése.
A szakképzés, továbbképzés és a művészeti oktatás
fejlesztése.
A versenysport erősítése.
Az igazgatási szerepkört kivéve a vonzáskörzet terjedjen ki át
Burgenland és Szlovénia határ menti térségeire is.
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S13 A település térszervező potenciáljának
erősítése

TR48

A város központi szerepkörének, funkcióinak, a megerősítése,
ezáltal a vonzáskörzetének a növelése.

TR49

Váljon a város teljes értékű járási központtá.

2. táblázat. Tematikus célok rendszere
S1 A stabil gazdasági bázis megőrzése, bővítése
Szentgotthárd stabil alapokon működő, prosperáló gazdasággal rendelkező város. Stratégiai cél ennek az alapnak a megőrzése és tovább bővítése. A bővülés
a városkörnyéki településekkel együttműködve, a meglévő adottságokra alapozva folytatódhat. A gazdaság bővülésének egyik alapja az Ipari Park
fejlesztése, a parkon belüli háttér infrastruktúra szélesítésével. Eddig még kiaknázatlan potenciállal rendelkezik a mezőgazdasági termelés egyes speciális
iránya is, a termálvíz hasznosítást alapul vevő üvegházi zöldségtermesztés. Lehetőség nyílik a tájfenntartást és az erőforrások megőrzését biztosító, a hazai
és a helyi biológiai alapokra támaszkodó gazdálkodás, kiemelten az ökológiai gazdálkodás térnyerésének elősegítésére, helyi vegyszermentes
élelmiszertermékek előállítására.
S2 Városi turisztikai kínálat fejlesztése, egészséggazdaság jövedelemtermelő képességének és munkahelytermelő hatásának növelése
Szentgotthárd második gazdasági pillére a turizmus erőteljes fejlesztése, elsődlegesen a helyi egészségturisztikai adottságok, valamint a város és
városkörnyék épített és természeti környezeti értékeinek védelme, turisztikai hasznosításának tudatos felépítése révén. Kiemelten fontos a turisztikai
programszervezés, turisztikai infrastruktúra fejlesztése (attrakciók szervezése, háttér infrastruktúra fejlesztése).
S3 A gazdaság fizikai és humán erőforrás háttérének biztosítása, fejlesztése
A stabil gazdasági fejlődéshez elengedhetetlen a gazdaság fizikai és humán erőforrás hátterének magas szintű biztosítása. Ezt szolgálja a helyi igényeket
figyelembe vevő célzott szakemberképzés. Az innovációs kezdeményezések támogatása, ösztönzése, ehhez kapcsolódó oktatási és kutató bázis létrehozása,
fejlesztése. A megjelenő új gyártókapacitások foglalkoztatási igényének kielégítését szolgáló Önkormányzati ingatlan hasznosítási tervek. A munkaerőpiaccal
összehangolt közösségi közlekedési hálózat fejlesztés, kapacitás bővítése. Az Ipari parki szolgáltatások magas szintű biztosítása. Az induló kis- és
középvállalkozásoknak nyújtott célzott szolgáltatások és tanácsadás.
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S4 Gazdasági diverzifikáció, ezen belül a K+F és innováció súlyának növelése, a nagyvállalatok és a
KKV-k közötti gazdasági együttműködés erősítése, a helyi egészségturizmus fejlesztése
K+F+I tevékenységek menedzselése (pályázatok, konferenciák, tudáspark stb.). Ipari beszállítói
program kidolgozása és megvalósítása a helyi kkv-k bevonásával. Új befektetők és befektetések
vonzása a város gazdaságába.

S5 A helyi értékek védelme, turisztikai hasznosítása.
A város jelentős építészeti értékeit jellemzően a városközpontban találhatjuk, ahol számos országosés helyi védett épület található, ezek egy része megújult, de nagyobb részének megújítása még várat
megára. Az épületállomány megújításainak terveztetésénél kiemelt figyelmet kell fordítani a
komplexitás és a többfunkciós kialakításra, hogy azok minél szélesebb körben turisztikai, vagy
egyszerűen csak vonzerőt jelentsenek a város lakói és a városba érkezők számára. Erre minden
rendelkezésre áll, hiszen jelentős az az épületállomány, ami jelenleg leromlott, méltatlan műszaki
állapotban van, valamint a város vezetése is innovatívak az ötletek terén, így remélhetőleg már
középtávon megvalósulhatnak az eltervezett jelentős beruházások, melyek multiplikátor hatással
lennének a város egyéb fejlesztéseire.
S6 A városi környezet védelme, a városrészek harmonikus fejlesztése.
Jelen stratégiai cél szinergiában van a korábbiakban leírt stratégiai céllal, melynél kiemelt szerepet
élvez az egyes városi elkülönülő egységek komplex fejlesztései, kiemelt tekintettel az
akcióterületekre. A kijelölt akcióterületek mind karaktereikben, mind funkcióiban elkülönülő területi
egységek, melyek mindegyikénél egyedi fejlesztési elképzelések jelentkeznek, azok speciális
adottságaira tekintettel, viszont rendező elvként kell, hogy megjelenjen a területi egységek egymás
közötti szinergiára való törekvésének, ezen belül is az egyes funkciók átjárhatóságának és kiegészítő
hatásainak.
S7 A településkép megújítása, vonzerejének növelése, új vonzó és használó-barát városi terek
kialakítása. A település ismertségének fokozása, pozitív arculatának erősítése.
A településképet jellemzően a közterületekről látható épített környezet elemei alkotják, melyek
meghatározó és fontos vizuális elemei a városnak, ezért nem elhanyagolható azok esztétikai
megjelenései. A településkép átgondolt alakítása, annak aktuális arculati elemei jelentős befolyással
lehetnek a város megítélésére, így az erre befektetett energia közvetetten hosszútávon megtérülő
befektetésként értékelhető. A város településképi megjelenésénél számos feladat megfogalmazható,
ezek legfontosabb elemei a városközpont területén jelentkeznek, ahol koncentráltan vannak jelen a
felújításra, megújításra váró jelentős épületek (pl.: a Barokk műemlék kolostorépület vagy
funkcionalitását tekintve a Városháza épülete, a volt Művelődési ház épülete, a Színház épülete stb.)
és a várost alapvetően meghatározó zöldfelületek (pl.: Barokk kert és a szomszédságában található
szabadtéri színpad, a strand stb.).
S8 Energiahatékony városüzemeltetés.
Ez a Stratégiai cél egyre jobban kiemelt szerepet kap, így ezen cél megvalósítására kiemelt figyelmet
kell fordítani. A város jelentős előrelépéseket tett ezen a téren (pl.: közintézmények fejlesztései,
Energia város stb.), viszont még jelentős feladat fogalmazódik. Az intézmények, közterületek
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energiafogyasztásának racionalizálására már rendelkezik tervcsomaggal az önkormányzat, de a
hosszú távú „önálló város” cél eléréséhez további lehetőségek (pl.: termálvíz hasznosíthatósága,
biomassza üzem létesítése stb.) felkutatására lenne szükség. Középtávon az intézmények további
energiahatékonysági korszerűsítései (pl.: világítás, gépészeti rendszer, hőszigetelés korszerűsítés stb.)
tervezettek. Fontos a cél eléréséhez, hogy a magánszférát is ösztönözni szükséges, hogy a
beruházásaiknál minél jobban érvényre jussanak a környezettudatosság elvei.
S9 A polgárosodás erősítése, a népesség megtartása
Szentgotthárdnak komoly problémát jelent a népesség természetes fogyása és az ebből eredő
elöregedés. Fontos a fiatalok helyben tartása, a már eltávozottak visszavonzása, különösen a
felsőoktatási intézményekben tanuló fiatalok visszavonzása, ezzel is biztosítva a kvalifikált munkaerő
helyi rendelkezésre állását. A polgárosodás erősítéshez elengedhetetlen a helyi identitás növelése, a
kulturális örökség gondozása és a társadalmi befogadás előmozdítása a lakosok közösségtudatának
erősítése.
S10 A lakossági szolgáltatások folyamatos fejlesztése
A járási székhellyel nem kapott vissza Szentgotthárd több olyan járási szerepkört, amelyek egyrészt
teljes értékű járási székhellyé tennék, másrészt növelnék a település központi szerepkörét, vele
együtt vonzását. Ezért lenne szükséges több térségi/járási szerepkörű igazgatási és hatósági
intézményt a városba telepíteni, vagy legalább megosztani. A lakossági szolgáltatások fejlesztését
jelentené az e-önkormányzat funkciók továbbfejlesztése.
S11 Az intézményi feltételek javítása, oktatási és kulturális funkciók erősítése, a versenyképes
tudás kialakítása és fenntartása
A „Szolgáltató város” akkor tud igazán hatékonyan működni, ha a szükséges háttér infrastruktúra
biztosított, ha a város meghatározó intézményei képesek arra, hogy szerepkörüket magas szinten
ellássák. Ezalatt értendő az épületek környezettudatos szempontok mentén történő fizikai
megújítása, de a város tudás-potenciáljának erősítése és teljes körű kihasználása - oktatási rendszer
fejlesztése, a szakképzés és továbbképzés erősítése, felsőoktatási kapcsolatok építése is. Nincs jól
megoldva a fiatalok otthonhoz jutása és az idős emberek megfelelő gondozása, ezért beavatkozások
szükségesek ezen a téren.

S12 A térségi szellemi kisugárzás erősítése
Szentgotthárd történelmi járási székhely, mely az elmúlt 100 év során elvesztette vonzáskörzete nagy
részét, majd járási funkcióját is. A 2013-as járásszékhelyi rang elnyerésével igazgatási és hatósági
szerepköre jelentősen megerősödött, azonban nem kapta vissza régi járási területének egy
jelentékeny részét. Ahhoz, hogy a település központi szerepköre, vele együtt vonzása megerősödjön
mindenképp szükséges több térségi/járási szerepkörű igazgatási és hatósági intézményt megkapnia.
Elsődleges cél Szentgotthárd központi szerepkörének, funkcióinak a megerősítése, ezáltal
vonzáskörzetének a növelése. A város teljes értékű járási központtá fejlesztése a cél, azaz legyenek
meg a városban a járási igazgatási és hatósági szerepkörű intézmények, vagy legalább azok
fiókintézményei. Az igazgatási szerepkört kivéve a vonzáskörzet terjedjen át Burgenland és Szlovénia
határ menti térségeire is.
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A célrendszer meghatározásánál a funkcionális várostérség-központi szerepkörből adódó problémák,
lehetőségek és feladatok feltárása megtörtént, a kialakított célrendszer egyaránt szolgálja a város és
vonzáskörzete integrált fejlesztését, részben az ehhez kapcsolódó közös beavatkozások
megvalósításával, valamint a városban megvalósítandó, de térségi hatású intézkedések révén. Az
együttműködés tekintetében meghatározásra kerültek azon kiemelt területek, ahol közös fellépéssel
lehet térségi szinten hatékony és fenntartható, a várostérség (ill. járás) egésze szempontjából
előremutató eredményeket elérni, mind a társadalmi, mind a gazdasági, mind a környezeti, mind az
intézményi területeken. Mindez az egész térség népességmegtartó erejének javítását, a funkcionális
kapcsolatok erősödését és a gazdasági versenyképesség, kooperáció javulását segítheti térségi
szinten és az egyes települések esetében egyaránt.

| Szentgotthárd Integrált Településfejlesztési Stratégia

2.2.2 Területi célok
Az elvárt Városrészi területi célokról nem lehet beszélni Szentgotthárd vonatkozásában, mert nem
lettek kijelölve városrészek a városban, így azok nem lettek meghatározva. Szentgotthárd város
szerkezeti sajátossága viszont, hogy közigazgatásilag 8 - Szentgotthárdon kívüli – városkörnyéki
városrész tartozik hozzá:, Rábakethely, Máriaújfalu, Rábatótfalu, Zsidahegy, Rábafüzes, Jakabháza és
Farkasfa. A hatályos településszerkezeti terv fő célkitűzése ezek együttélésének, együttes
működésének biztosítása. Térszerkezetileg Szentgotthárdot északi irányban Jakabházával és
Rábafüzessel a Szentgotthárdi Ipari Parkkal, a többi városrésztől az elválasztó szabad területet
zömében lakóterülettel építi be. Zsidahegy és Farkasfa továbbra is különálló marad.
A város területén 4db Akcióterület lett kijelölve, melyek a fejlesztések szempontjából kiemelten
kezelt területek, így e területekre specifikus területi célok lettek meghatározva (részletesen lásd:
Akcióterületi beavatkozások).
Az egyes városkörnyéki városrészek területi céljai:


Rábakethely

A Kethelytől északra tervezett elkerülő út, egyben árvízvédelmi töltés is. Az ármentesített, bevédett
területeket nagy távon lakóterületként célszerű felhasználni.


Máriaújfalu

Elkerülő útjáig terjedően nagyméretű bővítési lehetőséggel rendelkezik, amelynek feltárását
kapcsolódását a történeti községszerkezethez későbbi részletes rendezéssel kell megoldani.
Igénybevétele csak nagy távon várható, addig tartalék területként tartandó fenn.
A Hársas tó kedvelt kirándulóhely, ennek ellenére védett területen való fekvése miatt kiépítése nem
ajánlott, természetes környezetét meg kell őrizni. A strand jelenlegi helyen minőségileg fejleszthető,
a meglévő kiszolgáló-épületek korszerűsíthetőek. A község déli végén, nem védett területen
sátorozóhely létesíthető.


Rábatótfalu

A folyó felé merev belterülethatárt eredményez az árvízvédelmi töltésen futó elkerülő út. Délkeleti
irányban a telepedés változatos domborzatú emelkedő terepre kúszik fel, legyezőszerű
belterülethatárral. A lakóterület bővítése igyekszik megőrizni a szélek szabdalt jellegét, utcák mentén
kitüremkedő építési felületekkel, beékelődő gyepekkel.


Zsida

A városrész keleti és nyugati irányban is tekintélyes területtel rendelkezik az Őrségi nemzeti park
határáig. Mindkét terjeszkedési lehetőség a Zsida patak völgyét kísérő domboldalon van, nyugati
irányban át is bukik a dombtetőn.


Rábafüzes:

A városrész szerkezeti fejlesztésének alapelve a 8. sz. út mentén az utat kiszolgáló kereskedelmiszolgáltató és a lakóterületek szétválasztása. Az út északi oldalán véderdősáv árnyékában a
lakóterület, déli oldalán a kereskedelmi zóna terjeszkedhet, hosszú távon az állattartó major
felszámolásával is.
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Jakabháza

A 8. sz. főút elkerülő szakaszának megépülése szerkezeti jelentőségű és minőségi változást hoz a
község életében.



Farkasfa

Hasonlóan laza szerkezetű, utak mentén legyező formájú előrefutó beépített telekszerkezetű falusias
városrész. Bővítési területre nincs szükség, a hézagos, kaszált domboldalakkal tarkított
településképet őrizni kell.
Az Önkormányzat bizonyos feladatokat a város civil szervezeteire bíz, amelyeknek elvégzéséhez
anyagi támogatást nyújt. 2013-ban a városkörnyéki városrészi civil szervezetek, egyesületek az alábbi
feladatokat látták el:
-

-

a Hársas-tó fenntartási feladatainak ellátása – Horgász Egyesület
városrészi klubok fenntartása – Jakabházi Faluszépítő és Hagyományőrző Egyesület, Farkasfa
Jövőjéért Egyesület, Máriaújfaluért Egyesület, Rábafüzesért Egyesület, Szentgotthárd
Térvidéki Munkások és Lelkesek Egyesülete
a városrészeken a közterületek kaszálása, rendben tartása – Jakabházi Faluszépítő és
Hagyományőrző Egyesület, Farkasfa Jövőjéért Egyesület, Máriaújfaluért Egyesület,
Rábafüzesért Egyesület, Rábatótfalui SE, Zsidai ÖTE

Szentgotthárd Város Önkormányzata a Civil Szervezeteket és Városrészeket Támogató Alapból
támogatást nyújtott. Alapvető feladatként jelentkezik a városrészeknél az önkormányzati tulajdonú
intézmények karbantartásai, energiahatékonyságos felújításai (részletesen lásd: hálózatos
projekteknél), a területi adottságokban rejlő falusi turizmus potenciáljainak maximális kihasználása,
fejlesztései, a volt laktanyák (Rábakethelyi és a Rábafüzesi), valamint a városrészek közötti
közlekedéshálózati elemek fejlesztése (kiemelt tekintettel tömegközlekedésre és a kerékpár utakra).

2.3 A TEMATIKUS ÉS A TERÜLETI CÉLOK KÖZÖTTI ÖSSZEFÜGGÉSEK BEMUTATÁSA
Városrészi célok nem lettek meghatározva, mert a Szentgotthárd városán belül nem lettek
városrészek kijelölve. A város területén 4db Akcióterület lett kijelölve, melyek a fejlesztések
szempontjából kiemelten kezelt területek (részletesen lásd: Akcióterületi beavatkozások).

| Szentgotthárd Integrált Településfejlesztési Stratégia
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3 A MEGVALÓSÍTÁST SZOLGÁLÓ BEAVATKOZÁSOK
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3.1 A STRATÉGIAI CÉLOK ÉS PROJEKTEK ÖSSZEFÜGGÉSEI

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

•

•

•

A kulcsprojektek azok a tervbe vett fejlesztések, amelyek alapvető feltételét képezik
valamely (akár több) középtávú városi cél elérésének, tehát, ha a projekt nem valósul meg,
valamelyik cél nem vagy csak kismértékben érhető el. Gyakran a kulcsprojekt (ami
jellemezően nagyobb összegű projekt) megvalósulása előfeltétele egyéb tervezett
fejlesztések megvalósulásának vagy azok hatásai érvényesülésének. A kulcsprojekt nem
feltétlenül integrált projekt, célszerű azonban, ha a kulcsprojekthez további, projektek
kapcsolódnak.
A hálózatos projekt több, egymáshoz kapcsolódó, akár azonos jellegű projektelemből áll, a
város egészére vagy annak jelentős részére kiterjed, valamint a projektelemek egy
együttműködő rendszer elemeit képezik. A hálózatos projekt lehet integrált projekt, ez
esetben az együttműködő projektelemek különböző jellegűek, más-más megvalósítójuk van.
Az akcióterületi projektek egymással szinergikus hatást fejtenek ki az egybefüggő vonallal
körülhatárolt akcióterületen. Az egyes projektelemek segítik más projektek megvalósulását,
illetve hatásának kiteljesedését. A projektek az akcióterület számára megfogalmazott cél
érdekében kerülnek megvalósításra, és volumenük, valamint várható hatásuk is akkora, hogy
érzékelhető változást idéznek elő az akcióterületen.
Egyéb projektek: a fenti kategóriákba nem tartozó, egyéb tervezett fejlesztések, amelyek egy
adott városrész vagy a város egésze számára lényegesek.

3.2 KULCSPROJEKTEK
Szentgotthárd város 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó kulcsprojektjei több típusú beavatkozást
tartalmaznak és több tematikus célhoz is illeszkednek az alábbiak szerint.

3.1.1. Ipari Park telephely-kínálat mennyiségi és minőségi fejlesztése (K1)
A megfelelő telephelykínálat a városi gazdasági növekedés alapja, a befektetések vonzásának
alapfeltétele. A befektetőknek kínálható területek bővítésének a feltételei hamarosan
megteremtődhetnek a város tulajdonába kerülő – Allison Transmission Kft.-vel szemben fekvő – 26
ha rendelkezésre állása nyomán, de a mennyiségi bővülést minőségi változásoknak is kísérni kell.
Kulcselem az elérhetőség és megközelíthetőség kérdése, amiben a 8-as út és a belső úthálózat
fejlesztése megkerülhetetlen, de az igényeknek megfelelő szolgáltatások (ipari park menedzsment)
biztosítása, magasabb szintre emelése is komoly hozzáadott értéket jelenthet a telephelyi vonzerő
tekintetében.
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A telephely-kínálat mennyiségi és minőségi fejlesztésének változatos eszközeinek alkalmazása, új
módjainak keresése indokolt, már rövid is, melyhez az projektelemek kapcsolódnak:
A). Az Ipari Park elérhetőségének javítása az Ipari park hátsó feltáró út, illetve a két gyorsforgalmira
rávezető út (egyik az őrségi, ill. 8-asról jövő teherforgalom számára, másik a belváros irányába)
fejlesztések révén. Az M8-as gyorsforgalmi úthoz csatlakozó feltáró és városi utak kialakítása
ugyancsak fontos feladat (különösen).
B). Önkormányzati tulajdonszerzés az ipari parkban, új telephelyek kialakítása és hatékony, helyi
gazdaságfejlesztési stratégiába illesztett hasznosítása
C). Az ipari parki területek belső megközelíthetőségének javítása - ipari parknál buszforduló
kialakítása, továbbá egyesített kerékpárút és járda a (rábafüzesi) kerékpárúttól - az ipari park északi
oldalán végighaladva - egészen az ipari park végéig, illetve a munkahelyek zömét adó várost és a
városrészeket összekötő kerékpárutak teljes rendszere. A 8-as gyorsforgalmi utat a Szentgotthárdi Rábakethelyi úttal összekötő keleti elkerülő út terveinek elkészítése.
D) Fizikailag nem az ipari parkhoz kapcsolódó, de a minőségi háttér infrastruktúra fejlesztéshez
mindenféleképpen szükséges a szálláshelykínálat bővítése minden minőségében (pl.: apartmanház,
Gotth’ART hotel újranyitása stb.).
E) A munkaerőpiaccal összehangolt közösségi közlekedési hálózat fejlesztés, kapacitás bővítése,
kisbuszok üzemeltetése, a szomszédos települések igényeivel összehangoltan.

3.2.2. M8 gyorsforgalmi út fejlesztése (K2)
Az M8-as Szolnoknál kapcsolódik majd az M4-es autópályához, és onnan kiindulva a főváros
elkerülésével Szentgotthárdnál csatlakozna az építés alatt álló S7-es osztrák gyorsforgalmi úthoz,
amely összeköttetést biztosítana az A2-es autópályával Graz irányába. Az M8-as főút 2X2 sávos
gyorsforgalmi úttá alakításának előmozdítása kiemelt jelentőségű, mielőbbi megvalósításának és
optimális nyomvonalának elérése érdekében a helyi köz- és magánszféra szereplőinek aktív szerepet
kell vállalniuk. A gyorsforgalmi utak gazdaságélénkítő hatása köztudott, és Szentgotthárdot érintő
nyomvonal mihamarabbi megépítésében érdekelt a város.

3.2.3. Turisztikai vonzerő erősítése (K3)
Ezen kulcsprojekt alátámasztottságát a Településfejlesztési koncepció tartalmazza az alábbiak szerint:
Szentgotthárd történelmi, kulturális, turisztikaii értékekben kifejezetten gazdag város, ezen értékek
ismertsége és hasznosulása azonban – a közelmúlt jelentős erőfeszítései ellenére is - messze elmarad
a lehetőségektől. Az értékek optimális hasznosítása településmenedzsment magától értetődő
feladata, az ezekbe történő befektetések különösen indokoltak, ha a feltételek kedvezőek. Az erős
gazdaság, nemzetközi súlyú szereplők jelenléte forrásoldalról kedvező hátteret biztosít, ugyanakkor
igény oldalról határozott elvárásokat is táplál egy minőségi települési környezet létrehozásához,
fenntartásához, fejlesztéséhez.
A városi értékekbe, vonzerőkbe történő befektetés egy viszonylag kedvező trendeket mutató
turisztikai piacon önmagában is követendő stratégiát jelenthet, Szentgotthárd esetében e stratégia
megalapozottságát erősítő szempont a több lábon állás által kínált diverzifikációs előny.
A város vonzerejének erősítése különböző célcsoport irányba vet fel teendőket. A helyi lakosság
elégedettségének, életminőségének emelése ugyanolyan fontos szempont, mint turisták vonzása és
kiszolgálása vagy külföldről jött vállalati vezetők, döntéshozók komfortérzetének, városhoz

Készítette: ProVia’91 Kft. 1034 BUDAPEST, SZOMOLNOK UTCA 14.

33

kötődésének fokozása – mindegyik a település stratégiai céljait szolgálja, s egyik a másiktól tartósan
el nem választható.
3.2.3.1. Új vonzó és használó barát városi terek kialakítása (K3/1)
A város területen több olyan közterület és objektum is található, mely vagy megújításra szorul fizikai
állapota és/vagy változó funkciója miatt, vagy jelenleg alulhasznosított és olyan potenciált rejt, ami a
célcsoportok számára komoly értékek forrása lehet. E helyszínek tudatos és tervszerű (át)alakítása a
város fizikai arculatát és kínálati kompetenciáit jelentősen javíthatják, mely változások a helyi
életminőséggel és turisztikai jövőképpel kapcsolatos perspektívákat megalapozhatják.
A kulcsprojekthez kapcsolódó projektelemek:
A). Kaszagyári terület rehabilitáció (Részletesen lásd: AT3):
A két folyó találkozása ideális környezetet biztosít egy folyók által körülhatárolt, rendezett
városközpont kialakításához, amely a mai méltatlan, pusztuló környezet helyett egy tiszta, modern,
esztétikus és több városi funkciót biztosítani képes belvárossá fejleszthető. Szentgotthárd Város
Önkormányzata városfejlesztési stratégiájának egyik meghatározó eleme a felhagyott, használaton
kívüli ipartelep többfunkciós hasznosítása. A fejlesztés csak ütemezetten képzelhető el, így
középtávon feladat: rekultiváció- földcsere, épületek elbontása, valós, reálisan alátámasztott
projektek meghatározása (pl.: ipari múzeum létrehozása a volt Kaszagyár ipartörténeti emlékeinek
bemutatására) és azok előkészítő munkálatainak megkezdése.
B). Barokk műemlék kolostorépület felújítása – a „Kreatív Kolostor” koncepció (Részletesen lásd:
AT1):
Megvalósítása: állagmegóvás, akadálymentesítés, belső lift és templom felé átjárhatóság,
funkcionális megerősítés és bővítés, a közfeladatok mellé új, látogatóbarát turisztikai és kulturáliscélú
attrakciók (tetőtéri galéria, pincehelyiségekben bemutatóterem, refektóriumi koncertterem és a
belső udvar hasznosítása) telepítésével.
C). Barokk díszkert továbbfejlesztése (Részletesen lásd: AT1):
a kert teljes körű rekonstrukciója és beillesztése egy unikális belvárosi kulturális-sport és rekreációs
központ összehangolt koncepciójába.
D). Színház és környékének felújítása (Részletesen lásd: AT1):
a színháznak, mint a város multifunkcionális közösségi és kulturális központjának fizikai fejlesztése
(energiahatékonyságának javítással) és funkcionális megerősítése.
E). Brenner emlékhely felújítása, búcsújáróhely kialakítása:
a Brenner János kápolna felújítására és zarándokház kialakítására vallási útvonalak állomásaként
(szálláslehetőséggel). A kápolna és környezete rekreációs szerepet tölt be a város életében valamint
kedvelt vallási zarándokhely, amit évről-évre egyre többen látogatnak. A környezete jelenleg nem
méltó a terület spirituális szerepköréhez, ezért annak komplex fejlesztése szükséges, mely
egységessé teszi a kápolnát és környezetét.
F). Zöldterületek és rekreációs terek fejlesztése (Részletesen lásd: H5):
a város hagyományosan erős „zöld” arculatának általános erősítése, markáns egyedi és fenntartható
zöldterületi fejlesztésekkel (kaszagyár környéke, Alpokalja Motel környezete, sétányok, Rába part,
töltések, Hársas tó, közösségi kert program, régi strand területének célirányos hasznosítása, stb.).
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3.2.3.2. Városi turisztikai kínálat fejlesztése, új turisztikai termékek kialakítása, piacra vitele (K3/2)
A turizmus a helyi gazdaságfejlesztés második pilléreként markáns és stabil alapja lehet a város
fenntartható fejlődésének. A kedvező adottságok, jelentős értékek és az ágazatban megvalósult
eddigi erőfeszítések ellenére a lehetőségeket – különböző külső és belső okok miatt - még csak
töredékesen sikerült kihasználni. Az eddig elért eredmények és meglévő attrakciók bázisán, a
tervezhető jövő finanszírozási lehetőségei nyújtotta esélyek megragadásával, s az ágazat szereplő
által is ismert hiányosságok tudatában a következő években intenzív lépések szükségesek egy
összehangolt, intenzív turisztikai termékfejlesztési folyamat előmozdítása érdekében. A munkában
kiemelt figyelmet érdemelnek a térségi együttműködések (az egyebek mellett a városi turizmusa
szempontjából fontos kerékpárút-hálózat bővítést is megfogalmazó térségi fejlesztési program
alapján).
A). Turisztikai infrastruktúra fejlesztés (szálláshelyek, információs rendszer, kártyarendszer stb.),
kiemelten az Alpokalja Ifjúsági, Turisztikai és Szabadidőközpont kialakítása – egy többfunkciós
szabadidőközpont (ökoturizmus, kerékpáros- és vízi turizmus, az aktív turizmus és rekreáció egyéb
formái, ifjúsági park, interaktív bemutatóhely, szálláshely) kialakítása a jelenlegi Alpokalja Hotel és
Kemping környezetének felújításával (részletesen lásd.: AT3).
B). A termálpark fejlesztése - a termálfürdő és a hozzá szorosan kapcsolódó kínálati elemek
fejlesztése, egy európai szinten versenyképes egészségturisztikai kínálat létrehozása és piaci
hasznosítása, ennek részeként a fürdő alapinfrastruktúrájának továbbfejlesztése, energetikai
korszerűsítése, a szálloda újranyitása és magas színvonalú működtetése, illetve a fürdő és szálloda
mögötti 3 ha terület hasznosítása (pl. szálloda, üdülőfalu, 4 csillagos kemping és további intenzív
turisztikai attrakciók)
C). Vallási turizmus értékeinek termékké formálása a ciszter hagyományok bázisán - a város jelentős
ciszter emlékeinek és a környék vallási emlékhelyeinek együttes fejlesztése, piacképes termékké
formálása.
D). A sport és egészségturizmus komplex fejlesztése – a sport és rekreáció egyedülálló és minőségi
adottságainak szinergikus kihasználása, a rendelkezésre álló és létrehozandó sportlétesítmények
(multifunkcionális sportcsarnok, műfüves pálya, atlétika pálya, egyéb sportpályák), a fürdő és
szálláslehetőségek közelsége, valamint a magas szintű szakorvosi tudás jelenléte (jó hírű
rehabilitációs kórház) által együttesen alkotott kínálat piaci hasznosítása (sportesemények,
edzőtáborok, sport-rehabilitációs szolgáltatáskínálat)
E). Egyedi és kreatív kínálati elemek és csomagok nyújtása – olyan (önmagában akár kis súlyú
és/vagy intenzitású) markáns, kreatív elemek beemelése a helyi kínálatba, melyek egyedi jelleget
adnak, különleges élményt nyújtanak, jól kommunikálhatók, s emellett jól kiegészítik a legjelentősebb
helyi attrakciók köré épülő helyi turizmust (Archimédeszcsigás vízi erőmű, hármashatár-pont,
fantáziagazdag köztéri műalkotások, zenélő kút, „lakatfal”, „turistamágnesek”, célcsoport-specifikus
csomagok).
F). Történelmi turisztikai programok:
Szentgotthárdi csata, mint jelentős történelmi momentum köré turisztikai attrakció kiépítése, könyv
elkészítése, „Hadiösvény” interaktív program kialakítása.
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G). Turisztikai programszervezés:
Turisztikai programcsomag kialakítása: wellness turizmus – kihasználatlan lehetőségek felkutatása,
ökoturizmus továbbfejlesztése – Zöld Szentgotthárd, Vízi turizmus, Kerékpárturizmus, Lovas turizmus,
Bakancsos turizmus, „Tanösvények földje”, Vadász turizmus, Sport- és egészségturizmus (városi
sporttelep fejlesztése), Kulturális- és rendezvényturizmus
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3.3 HÁLÓZATOS PROJEKTEK
Szentgotthárd város 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó hálózatos projektjei – amelyek több, egymáshoz kapcsolódó, hasonló jellegű projektelemből
állnak, és a város jelentős részére kiterjednek – az alábbiak:
A projekt megnevezése

H1

Intézmény fejlesztések

A projekt rövid tartalma

• Arany János Általános Iskola (Külső hőszigetelés, homlokzati nyílászárok cseréje, tornatermi
vizesblokkok felújítása, a tetőszerkezetre napelem cellák elhelyezése, új tornaterem építése);
• Széchenyi Általános Iskola (külső homlokzatok szabvány szerinti hőszigetelése, homlokzati
nyílászárók cseréje, tornatermi és folyosói vizesblokkjai korszerűsítése, villamos- és világítási
rendszerének, konyhája légtechnikájának felújítása a vonatkozó előírásoknak megfelelően);
• SZEOB Tótágas Bölcsőde (udvari térkő burkolat építésének és udvar rendezésének befejezése);
• SZEOB Játékvár Óvoda (a korszerűtlen vizesblokkok felújítása, tornaszoba kialakítása, udvaron térkő
burkolatú utak kialakítása, energetikai felújítása, nyílászárócsere, tető és homlokzat szigetelés);
• Takács Jenő Zeneiskola (esetleges bővítése, energiahatékonysági felújítása, emeleti födémcsere
befejezése, homlokzat és vizesblokkok felújítása, oktatási helyiségek festése, karbantartása);
• Vörösmarty Mihály Gimnázium tornaterme és a hozzá tartozó szociális helységek felújítása,
megújítása;
• III. Béla Szakképző Iskola és Kollégiumának megújítása;
• Művelődési ház (az épület homlokzatának, belső lépcsőházának korhű felújítása, emeleti
fűtési rendszer és vizesblokkok korszerűsítése, Pannon Kapu Kulturális Központ kezelésében maradó
helyiségek felújítása. A művelődési ház udvarán a volt szaletli helyreállítása, közösségi kulturális tér
kialakítása);
• Színház (légtechnika korszerűsítése, az épület akadálymentesítése, színpadi öltözök és vizesblokkjai
felújítása, fűtési rendszer korszerűsítése, homlokzat karbantartása);
• Szakorvosi rendelő (a rendelő tetejére napelem cellák elhelyezése, beteghívó és információs
rendszerének a korszerűsítése);
• Háziorvosi rendelő (a főbejárat előtti parkoló burkolatának megerősítése, tetőtéri helyiségek
fűtéskorszerűsítése, felújítása);
• Gondozási központ (tetőjavítás, fűtéskorszerűsítés, belső helyiségek, vizesblokk felújítása);
• Öregek napközi otthona (külső nyílászárók, külső homlokzat és belső helyiségek, udvar felújítása,
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H2

H3

Városi közlekedési,
tömegközlekedési
rendszerek fejlesztése,
korszerűsítése

Közvilágítás-fejlesztés

funkcióbővítése);
• Városi könyvtár (külső nyílászárók és homlokzat felújítása);
• Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal (a volt ciszterci kolostor teljes körű felújítása a
műemlékvédelmi előírások figyelembe vételével alapvetően pályázati források bevonásával (tető és
homlokzat felújítás, nyílászáró csere, ill. javítás, belső udvar átépítése, víz-, villamos-, fűtési rendszer,
strukturált hálózat korszerűsítése, akadálymentesítés, a templommal összekapcsolt, idegenforgalom
részére megnyitott terek létrehozása, hivatal melletti park rekonstrukciója);
• Pável Ágoston Múzeum gépészeti felújítása, és további energiahatékonyságot előmozdító
beruházások
• a városrészi művelődési házak gépészeti és egyéb korszerűsítései;
• Farkasfai volt iskolára fejlesztési programot kell kidolgozni;
• Szentgotthárd legfrekventáltabb útvonalának javítása, a körforgalomtól a vasúti átjáróig Rábafüzes
irányában. Az 1 km-es szakaszt a térség minden településéből érkezők igénybe veszik, ugyanis erről az
útról lehet eljutni több oktatási és közintézmény mellett az Ipari Parkhoz is, tehát a helyi lakosokon
kívül mind az Őriszentpéter irányából érkezőket, mind pedig Felsőszölnök irányából érkezőket érintené
a szükségszerűvé vált felújítás;
• a 8-as gyorsforgalmi út tervezett leágazását az Ipari Parkkal összekötő út megépítése;
• közúthálózat rekonstrukciója, fejlesztése (kiemelt tekintettel: Zsidai városrész);
• Rába – Zala regionális kerékpárút kiépítése -> Rábafüzes – Rábatótfalu – Máriaújfalu – Ipari park –
kistérségi települések kapcsolódó kerékpárút hálózatának tervezése és részleges kiépítése -> lentebb:
Felsőszölnök – Alsószölnök – Szentgotthárd - Magyarlak kerékpárút tovább az Őrség és a Balaton felé; •
• Szentgotthárdi csata helyszínének kerékpárútba való bekapcsolása;
• a munkaerőpiaccal összehangolt közösségi közlekedési hálózat fejlesztés, kapacitás bővítése,
kisbuszok üzemeltetése, akár a szomszédos települések igényeivel összehangoltan;
• gyalogos közlekedési közterületek fejlesztés (vízi erőműtől gyalogos korzó építése a Rába mentén,
valamint kiemelt tekintettel: Zsidai városrész);
A jó közvilágítás-fejlesztés a település alakításának fontos eszköze, amely nagymértékben befolyásolja
az adott térségben tartózkodók közérzetét, funkcionális szerepe padig a jó tájékozódás és a
közbiztonság miatt valósul meg.
A fejlesztés elsődleges célja:
• a belterületi utak menti közvilágítás kiépítése a hiányos területeken (például az újonnan beépült
lakóterületeknél);
• a külterületi ingatlanokat megközelítő útszakaszok megvilágítása;
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H4

Megújuló
energiahordozók
részarányának növelése

H5

Városi zöldfelületek
megújítása, fejlesztése

H6

Nyomvonalas jellegű
közmű infrastruktúra
hálózatának bővítése,
rekonstrukciója,
fejlesztése.

H7

Önkormányzati
használaton kívüli
ingatlanállomány
hasznosítása

H8

Új kikötőhelyek
kialakítása

• a közvilágítás mérhetővé/szabályozhatóvá tétele, ennek érdekében teljes energetikai korszerűsítése;
• Napenergia hasznosítása:
- egyedi napkollektorok (közintézmények, társasházak, családi házak)
• Geotermikus potenciál hasznosítása:
- a város környezetében számos termálkút ismert, viszont Szentgotthárdon ezen megújuló
energiaforrás még nem lett alkalmazva, ezért szükséges feltárni az adottságokra alapozott
lehetőségeket szakemberek bevonásával;
• lakosság folyamatos tájékoztatása a pályázati lehetőségekről;
• a megújuló energiahasználás ösztönzése közvetett eszközökkel (pl.: oktatások előadások szervezése,
tanácsadási rendszer működtetése);
• meglévő zöldfelületek megújítása (Máriaújfalú, Hársas tó, kemping, Brenner János kápolna
környezetének rendbetétele, komplex fejlesztése);
• zöldfelületeket összekötő útvonalak mentén fasorok, pihenőhelyek kialakítása;
• Zöldterületek és rekreációs terek fejlesztése: a város hagyományosan erős „zöld” arculatának
általános erősítése, markáns egyedi és fenntartható zöldterületi fejlesztésekkel (kaszagyár környéke,
Alpokalja Motel környezete, sétányok, Rábapart, töltések, Hársas tó, közösségi kert program, régi
strand területének célirányos hasznosítása, stb.)
• Rábafüzes temető műemlék Hianz sírkert felújítása;
• Rábakethelyi, Farkasfa, Jakabháza és Máriaújfalú városrészeken a csatornahálózat kiépítése, akár
alternatív szennyvízkezelővel,
• csapadékvíz-elvezető hálózat komplex felülvizsgálata, hiányzó hálózati elemek kiépítése, cselekvési
terv elkészítése;
• a jelentős önkormányzati ingatlanállomány hasznosításánál a szálláshelyek kialakítására jelentkezik
nagy igény, mind a fiatal házasok, pályakezdők (Fecskeház), mind az idősebb korosztály (idősek
otthona), mind a városban dolgozó (munkásszállás, apartman ház, luxus szállás), mind a szociálisan
elmaradott (szociális bérlakás) rétegek részéről. Ezen igények kielégítésének jelentős részére megoldást
kínálna a volt laktanyák (Rábafüzes, Rábakethely) igény szerinti fejlesztései;

A rábai vízi turizmus jelentős turisztikai vonzereje a városnak, igény lenne új kikötőhelyek kialakítására.
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TR8
TR23

H9

Városi térinformatikai
rendszer kialakítása

H10

Hiányzó Járási funkciók
kialakítása

Digitális közmű alaptérkép, majd erre építve komplex városi térinformatikai rendszer kialakítása. A
kialakítandó rendszer alkalmas lenne - többek között- az építéshatósági munka kapcsán a szabályozási
és rendezési tervek naprakész és alaptérképpel összevethetőségének biztosítására, segítséget nyújtana
a közműegyeztetésekhez, az önkormányzati hatáskörbe tartozó útkezelési feladatok végrehajtásához
és a fejlesztés célja lenne a közzé tétel, azaz az információbázis honlapra való kihelyezése.
A Város Járási központi szerepkörének intézményhálózata nem teljes körű, ezért a hiányzó funkciók
(pl.: közjegyző iroda, Földhivatal ügyfélszolgálati szinten stb.) kialakítása mindenféleképpen, a
meglévők fejlesztése, bővítése (pl.: egészségügyi ellátás, kórház stb.) szükséges.

3. táblázat. Hálózatos projektek
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3.4 AKCIÓTERÜLETI PROJEKTEK
3.4.1 Akcióterületek kijelölése, a kijelölés és a lehatárolás indoklásával
Szentgotthárd városban 4 darab akcióterület került kijelölésre, amely funkcióbővítő és szociális
városrehabilitációs tevékenységet is magában foglal.

1. térkép. Akcióterületek átnézeti térképe
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S2

S1
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AT1:
AT2a-b:
AT3:
AT4:

Jelmagyarázat:
erős, az akcióterületet fejlesztéseinek alapvető célja
részben teljesül a célkitűzés
4. táblázat. Az egyes akcióterületek célkitűzéseinek illeszkedése a Stratégiai célokhoz

3.4.2 Az egyes akcióterületeken a megvalósításra kerülő fejlesztések összefoglaló jellegű
bemutatása
3.4.2.1

Városközpont akcióterület (AT1)

átnézeti térkép

önkormányzati tulajdonvizsgálat

2. térkép. Városközpont Akcióterület lehatárolása

Akcióterület kijelölése, elhelyezkedése a városszövetben
Honvéd utca – Arany János utca – Széchenyi út – József Attila utca – Hunyadi utca – Füzesi út –
Rába töltés – 12/1 hrsz. – 17 hrsz – István Király utca – Kossuth Lajos utca – Tompa Mihály utca
által határolt terület
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Terület rövid bemutatása
Az akcióterület a Városközponti részt foglalja magába, ahol az intézményi, kulturális, vallási,
kereskedelmi és szolgáltatási funkciók és az építet környezet értékei koncentráltan vannak jelen. A
területegység számos fejlesztési igény fogalmazódik meg melyek az egész város lakosságára és a
városba látogatók számára is jelentős hatással vannak. A területen jelentős az önkormányzati
tulajdonban lévő ingatlan.
A településfejlesztési akció rövid leírása, célkitűzések
A műemléki védettségű temploma és apátság bár országos hírnévnek örvend, mégis méltatlan
állapotban van, az épület komplex felújítása nélkül felgyorsulhatnak és visszafordíthatatlanná
válhatnak a pusztulási folyamatok. A területen elsődleges cél a templom és kolostorépület és
környezetének komplex fejlesztései, mely során a barokk kert és a környező zöldfelületei is
megújulnának és ismételten a város díszeivé válhatnának erősítve annak vonzerejét. További
fejlesztésekként jelentkeznek a műemléki védettségű volt magtár és templom épület jelenleg a
színházként és ideiglenes jelleggel a művelődési házat is magába fogadó épületének, valamint a
leromlott épületállományú volt helyi védett Művelődési ház felújítása, funkcióval való megtöltése.
A területen található oktatási intézmények energiahatékony korszerűsítéseire és tornatermek
építésére is már középtávon nagy igény van. Az önkormányzat és a sportpályák közötti terület
jelentős fejlesztési potenciállal rendelkezik, melyek fejlesztéseinél a turisztikai célú „atrakciók”
prioritást élveznek.

ATP1

ATP2

ATP3

A településfejlesztési akció keretén belül tervezett projektek
Kiemelt feladat a 250 éves barokk műemlék kolostorépület
felújítása. A projekt célja a műemlék kolostorépület
állagmegóvása,
akadálymentesítése,
funkciójának
megerősítése, bővítése, amelyet 3 ütemben célszerű
megvalósítani: I. ÜTEM: tetőfelújítás, nyílászárók cseréje,
Barokk műemlék
Könyvtár felújítása. Térségi/megyei turisztikai célokat is
kolostorépület
megvalósítana a barokk épületegyüttes többfunkciós
felújításának 1.
felújítása, az állagmegóváson túl új, látogatóbarát turisztikai
üteme
célú attrakciók (tetőtéri galéria, pincehelyiségekben
bemutatóterem) kialakítása is történne benne. A felújítandó
kolostorépületben működik az Önkormányzati Hivatal, a
Járási Hivatal és a Tankerület is, ezért többszörösen is
közfeladatot ellátó intézmény fejlesztéséről van szó.
A színház a város és térségének multifunkcionális közösségi
és kulturális központja, színházteremmel, városi galériával
és turisztikai látogatóközponttal. A projekt célja a központ
funkcióinak megerősítése mellett új közösségi funkciók
Színház és
kialakítása és az épület energiahatékonyságának javítása,
kulturális örökség megőrzése. A tervezett fejlesztés során
környékének
felújítása
megtörténik a színpad, a hozzá tartozó öltözők és a
vizesblokkok felújítása. Tervezett tevékenység – többek
között - a hő központi berendezés és a szellőzőgépek
modernizációja, a külső víz- és csatorna vezeték szakasz
cseréje és az akadálymentesítés is.
Szabadtéri színpad
A Barokk kert szomszédságában található szabadtéri színpad
lefedése,
számos városi rendezvénynek (Hopplá, Szerelmesek
Szerelmesek
Fesztiválja, Történelmi Napok) ad otthont évtizedek óta.
Fesztiválja,
Ennek felújítása és tetővel történő lefedése szükségessé
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Történelmi Napok

ATP4

Óvoda, tornaterem
építése

ATP5

A művelődési ház
felújítása

ATP6

Arany János
Általános Iskola
korszerűsítése, új
tornaterem építése

vált. Szintén ilyen kulcsfontosságú közösségi tér volt a
Várkert szívében, a szabadtéri színpad mellett található
Művelődésház kerthelyisége, mely sajnos jelenleg
használhatatlan állapotban van, emiatt ennek a felújítása is
elengedhetetlen. Ezzel összekötve projektszinten szeretnénk
megvalósítani az idei évben 1. alkalommal megrendezésre
kerülő Szerelmesek Fesztiválját, illetve az immáron 13.
alkalommal sorra kerülő Történelmi Napok rendezvényt.
Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde
Játékvár Óvodáját több, mint 200 gyermek látogatja,
azonban az intézmény mégsem rendelkezik tornaszobával,
melynek kialakítása mindenképpen szükségszerűvé vált.
A helyi védett művelődési ház jelenleg, ideiglenesen a
Színházba költözött, mert a korábbi épület leromlott állaga
nem tette már lehetővé a funkció további üzemeltetését. Az
impozáns volt művelődési ház épületének megújítására és
funkcióval való megtöltésére mindenféleképpen szükség
van, valamint a művelődési ház intézményének végeleges
helyét is meg kell találni (távlati igényként fogalmazódik
meg egy többfunkciós közművelődési épületre, melyben
helyt kapnának a helyi közművelődési intézmények).
Külső hőszigetelés, homlokzati nyílászárok cseréje,
tornatermi vizesblokkok felújítása, a tetőszerkezetre
napelem cellák elhelyezése, új tornaterem építése,
iskolabővítés-újszárny építésének lehetősége;

5. táblázat. Városközpont Akcióterületi projektek
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3.4.2.2

Termálfürdő, sporttelepés rekreációs központ (AT2a) valamint az Alpokalja hotel (AT2b)
akcióterület

átnézeti térkép

önkormányzati tulajdonvizsgálat

3. térkép Termálfürdő Akcióterület lehatárolása
Akcióterület kijelölése, elhelyezkedése a városszövetben
2a akcióterület:
Rába töltés – Zsida patak – Kossuth Lajos utca – István Király utca – 17 hrsz. – és 12/1 hrsz.
2b akcióterület:
Rába töltés – 1568/12 hrsz. – Füzesi út
Terület rövid bemutatása
A területek a város jelentősebb sportintézményeit magába foglaló, jelentős fejlesztési potenciállal
rendelkező területegységei. A területeken jelentős az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan.
A településfejlesztési akció rövid leírása, célkitűzések
A templom és kolostor mögötti 2a akcióterületi egységen találhatóak a város jelenleg
legjelentősebb aktív sport turisztika ingatlanjait. A területen a meglévő funkciók fejlesztései
mellett az üresen álló területeken további fejlesztések valósulhatnak meg, melyek az elképzelések
szerint további vonzereje lehetnének a városnak.
A Rába túlpartján lévő 2b akcióterület tervezett funkciójában kapcsolódik a 2a területi egységhez.
Az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanokon jelentős beruházásokat tervez az önkormányzat,
mely során a jelenleg leromlott épületállomány fejlesztésével új funkciók kaphatnának helyet, így
válhatna ifjúsági, kerékpáros, vízi turizmus központjává.

ATP1

A településfejlesztési akció keretén belül tervezett projektek 2a
A termálpark
A termálfürdő és a hozzá szorosan kapcsolódó kínálati
fejlesztése
elemek fejlesztése, egy európai szinten versenyképes
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ATP2

A sport és
egészségturizmus
komplex fejlesztése

ATP3

Sporttelep
fejlesztése

ATP4

Tekepálya
fejlesztése

ATP5

A termálpark
mögötti területek
fejlesztése

egészségturisztikai kínálat létrehozása és piaci hasznosítása,
ennek részeként a fürdő alapinfrastruktúrájának
továbbfejlesztése, energetikai korszerűsítése, a szálloda
újranyitása és magas színvonalú működtetése, illetve a
fürdő és szálloda mögötti 3 ha terület hasznosítása (pl.
szálloda, üdülőfalu, 4 csillagos kemping és további intenzív
turisztikai attrakciók)
A sport és rekreáció egyedülálló és minőségi adottságainak
szinergikus kihasználása, a rendelkezésre álló és
létrehozandó
sportlétesítmények
(multifunkcionális
sportcsarnok, műfüves pálya, atlétika pálya, egyéb
sportpályák), a fürdő és szálláslehetőségek közelsége,
valamint a magas szintű szakorvosi tudás jelenléte (jó hírű
rehabilitációs kórház) által együttesen alkotott kínálat piaci
hasznosítása (sportesemények, edzőtáborok, sportrehabilitációs szolgáltatáskínálat)
A jelenleg tervezés alatt álló műfüves pálya köré rekortánnal
borított atlétika pálya kialakításával komplexebb és
szélesebb körű lehetőséget biztosítana az ideérkezők
számára, valamint a helyi emberek sportolási lehetőségét is
javítaná
Szükséges a tekézők számára is két saját, nemzetközi
előírásoknak megfelelő öltöző kialakítása
A fürdő és szálloda mögötti 3 ha terület hasznosítása (pl.
szálloda, üdülőfalu, 4 csillagos kemping és további intenzív
turisztikai attrakciók). Például egy európai színvonalú,
lakókocsik befogadására és kiszolgálására alkalmas kemping
létrehozása a fürdő mellett/mögött.

6. táblázat Termálfürdő akcióterületi projektek

ATP1

A településfejlesztési akció keretén belül tervezett projekt 2b
Többfunkciós szabadidőközpont kialakítása a város
szívében, Rába és a Lapincs összefolyásánál, az jelenlegi
Alpokalja Hotel és Kemping környezetének felújításával.
Alpokalja Ifjúsági,
Központja lenne nemcsak a város, de a határon átnyúló
Turisztikai és
régió (Ausztria, Szlovénia, Őrség) kerékpáros- és vízi
Szabadidőközpont
turizmusának, egyéb sport- és mozgásformáknak. Ifjúsági
kialakítása
parknak és kulturális vonatkozású szabadidő lehetőségeknek
adna otthont, továbbá a térség (Vendvidék, Rába völgye)
természeti értékeinek (Rába élővilága, Horgászmúzeum)
interaktív bemutatását is megvalósítaná.

7. táblázat. A településfejlesztési akció keretén belül tervezett projekt (Alpokalja Hotel és térsége)
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3.4.2.3

Kaszagyár tömb akcióterület (AT3)

átnézeti térkép

önkormányzati tulajdonvizsgálat

4. térkép. Kaszagyári Akcióterület lehatárolása

Akcióterület kijelölése, elhelyezkedése a városszövetben
Lapics folyó - Rába folyó – Hunyadi utca – Május 1 út
Terület rövid bemutatása
A területegység a Lapics és Rába folyók találkozásánál remek adottságokkal rendelkezik.
A településfejlesztési akció rövid leírása, célkitűzések
A területen található volt kaszagyári ingatlanok és az azokon található épületállomány jelentős
hagyatéka a városnak. A város vezetése régóta eltökélt a rozsdaövezet rehabilitációja iránt, viszont
annak fejlesztései csak ütemezetten valósulhatnának meg, melynek első lépéseként a
tulajdonviszonyok rendezése, a kármentesítés és a valós reálisan alátámasztott fejlesztési
elképzelések előkészítő munkálatai (pl. koncepció és telepítendő funkciók tisztázása, esetlegesen
ötletpályázatok lebonyolítása stb.) történhetnének meg középtávon.

ATP1

A településfejlesztési akció keretén belül tervezett projektek
A két folyó találkozása ideális környezetet biztosít egy folyók
által körülhatárolt, rendezett városközpont kialakításához,
amely a mai méltatlan, pusztuló környezet helyett egy tiszta,
modern, esztétikus és több városi funkciót biztosítani képes
belvárossá
fejleszthető.
Szentgotthárd
Város
Az egykori kaszagyár
Önkormányzata városfejlesztési stratégiájának egyik
terület
meghatározó eleme a felhagyott, használaton kívüli
rehabilitációjának 1.
ipartelep többfunkciós hasznosítása. A fejlesztés csak
üteme
ütemezetten képzelhető el, így középtávon feladat:
rekultiváció- földcsere, épületek elbontása, valós, reálisan
alátámasztott projektek meghatározása (pl.: ipari múzeum
létrehozása a volt Kaszagyár ipartörténeti emlékeinek
bemutatására) és azok előkészítő munkálatainak
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ATP2

Élő Ipari Múzeum –
projekt

ATP3

Volt buszvégállomás
épületének
hasznosítása

megkezdése.
A Kaszagyár területén a védettség alá helyezett épületekben
berendezni
és
működés
közben
bemutatni
a
Szentgotthárdon volt ipari tevékenységet: kaszagyártást (és
a termékek értékesítését), selyemgyártást, és továbbiakat –
a megtermelt terméket pedig árusítani. Kiváló célpontja az
iskolai kirándulásoknak, de akár átutazó csoportokat is be
lehet vele vonzani.
A buszvégállomás vasútállomás mellé való átköltöztetésével
visszamaradó ingatlan hasznosítására, funkcióval való
megtöltésére mihamarabb végleges koncepciót kell
összeállítani, erre javasolt lenne nyílt ötletpályázatot kiírni.
A kiválasztott funkció és tevékenység beköltöztetéséhez
mindenféleképpen szükség van az épületállomány
korszerűsítésére, átalakítására.

8. táblázat. Kaszagyári akcióterületi projektek
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3.4.2.4

Ipari park akcióterület
akcióterület (AT4)

5. térkép. Ipari Parki Akcióterület lehatárolása

átnézeti térkép

önkormányzati tulajdonvizsgálat

Akcióterület kijelölése, elhelyezkedése a városszövetben
Az M8 gyorsforgalmi autóút tervezett nyomvonala – Országhatár – Füzesi út – 1645 hrsz. – 0224/3
hrsz. – 0284/5 hrsz. – 0284/16 hrsz. – 0284/8 hrsz. – 1677 hrsz. – 0332/2 hrsz. – árok – 0348/5
hrsz. – 0348/1 hrsz. – 0353/2 hrsz. által határolt terület
Terület rövid bemutatása
Az Ipari Park területen nemzetgazdasági szempontból is jelentős nemzetközi cégek végeznek
jellemzően termelési tevékenységet. A telephelyek a térség legnagyobb munkahelyi bázisa ahol
magas színvonalú, a mai kornak megfelelő, magas színvonalú egységekben folyik a termelés. A
területen további új iparterületek kialakításának előkészítő munkálatai vannak folyamatban a
tervezett M8-as gyorsforgalmi út felé.
A településfejlesztési akció rövid leírása, célkitűzések
A terület igényeinek meghatározása komplex feladat, ezért kérdőíves felmérést készült jelen
dokumentáció összeállítása során, sajnálatos módon kevés sikerrel, a beérkezett 6db kérdőívben
megfogalmazott fejlesztési igények beépültek az alábbi munkarészekbe. Az Ipari Park a Város és
nemzetgazdasági szempontjából kulcsfontosságú területi egység, melynek fejlesztéseit kiemelten
kell kezelni. A gazdasági, ipari telephely kereslet intenzív a térségben, így a jelenlegi kínálat
hamarosan nem elégíti ki az igényeket, ezért az Ipari Park bővítése tervezett az M8-as
gyorsforgalmi út tervezett nyomvonaláig. A terület közlekedési rendszerének racionalizálása
szükséges minden téren (új feltáró út kialakítása a M8 felől, a munkaerőpiaccal összehangolt
Készítette: ProVia’91 Kft. 1034 BUDAPEST, SZOMOLNOK UTCA 14.

49

közösségi közlekedési hálózat fejlesztés, buszforduló kialakítása, kerékpárutak építése stb.). A
területen számos nemzetközi cég végzi a tevékenységét, mely során jelentős az
energiafelhasználás, ezért a megújuló energiaforrások előnyben részesítő a szolgáltatások
jelentősen racionalizálhatják a telephelyek kiadásait – ezzel növelve a versenyképességüket -, ezen
a téren számos teendő realizálható. A terület fejlesztésének a kulcsa a széleskörű összefogás, ahol
minden érdekeltnek (Tulajdonosok, Önkormányzat, Állam) szerepet kell vállalnia az elérni kívánt
cél érdekében.

ATP1

ATP2

A településfejlesztési akció keretén belül tervezett projektek
• Az Ipari Park elérhetőségének javítása közúti közlekedési
fejlesztések révén. A 8-as főút 2X2 sávos gyorsforgalmi úttá
alakításának előmozdítása kiemelt jelentőségű, mielőbbi
megvalósításának és optimális nyomvonalának elérése
érdekében a helyi köz- és magánszféra szereplőinek aktív
Telephely-kínálat
szerepet kell vállalniuk. A csatlakozó feltáró és városi utak
mennyiségi és
kialakítása ugyancsak fontos feladat (különösen az pari park
minőségi fejlesztése hátsó feltáró út, illetve a két gyorsforgalmira rávezető út,
egyik az őrségi, ill. 8-asról jövő teherforgalom számára,
másik a belváros irányába).
• Önkormányzati tulajdonszerzés az ipari parkban, új
telephelyek
kialakítása
és
hatékony,
helyi
gazdaságfejlesztési stratégiába illesztett hasznosítása;
• Szentgotthárd legfrekventáltabb útvonalának javítása, a
körforgalomtól a vasúti átjáróig Rábafüzes irányában. Az 1
km-es szakaszt a térség minden településéből érkezők
igénybe veszik, ugyanis erről az útról lehet eljutni több
oktatási és közintézmény mellett az Ipari Parkhoz is, tehát a
helyi lakosokon kívül mind az Őriszentpéter irányából
érkezőket, mind pedig Felsőszölnök irányából érkezőket
érintené a szükségszerűvé vált felújítás;
• a 8-as gyorsforgalmi út tervezett leágazását az Ipari
Parkkal összekötő út megépítése;
Közlekedési,
• a munkaerőpiaccal összehangolt közösségi közlekedési
tömegközlekedési
fejlesztés,
kapacitás
bővítése,
kisbuszok
hálózati fejlesztések hálózat
üzemeltetése, a szomszédos települések igényeivel
összehangoltan;
• Az ipari parki területek belső megközelíthetőségének
javítása - ipari parknál buszforduló kialakítása, továbbá
egyesített kerékpárút és járda a (rábafüzesi) kerékpárúttól az ipari park északi oldalán végighaladva - egészen az ipari
park végéig, illetve a munkahelyek zömét adó várost és a
városrészeket összekötő kerékpárutak teljes rendszere.

ATP3

Energiahasználat
racionalizálása

• megújuló energiaforrások (napelempark, biomassza
erőmű, geotermikus energia stb.) alkalmazásával jelentős
energia megtakarítást lehetne elérni;
• igényként fogalmazódott meg a területen egy
nagyfeszültségű trafóállomás létesítésének lehetősége,
mellyel jelentősen csökkenhetnének az üzemek rezsi terhei;

ATP4

Szálláshely

A folyamatosan bővülő Ipari Park egyre több munkavállalót
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lehetőségek
kínálatbővítése

jelent, melynek pozitív hozadékai mellett jelentős
szálláshely és egyéb fejlesztési igényt (pl.: képzett
munkaerő, oktatási és kulturális intézmények minőségi
fejlesztései stb.) generál. A szálláshely kínálata szűkös, nem
elégíti ki az igényeket, ezért ezen problematika rövidközéptávon megoldandó, nehogy ez legyen a gátja a későbbi
fejlesztéseknek;

9. táblázat. Ipari Parki akcióterületi projektelemek

3.5 AZ AKCIÓTERÜLETEKEN KÍVÜL VÉGREHAJTANDÓ, A TELEPÜLÉS EGÉSZE SZEMPONTJÁBÓL
JELENTŐS FEJLESZTÉSEK ÉS EZEK ILLESZKEDÉSE A STRATÉGIA CÉLJAIHOZ
A kulcsprojektek, hálózatos, illetve akcióterületi projekteken kívül azonosításra kerültek egyéb, a
település egésze szempontjából jelentős fejlesztések, amelyek között az infrastrukturális és
beruházási jellegű beavatkozások mellett soft elemek is szerepelnek.

ATK1

ATK2

AKT 3

A településfejlesztési akcióterületeken kívül tervezett projektek
A Mozi üzemeltetése egy a szentgotthárdi sikertörténetek
közül. A filmszínház nagy népszerűségnek örvend a
városban. Az épület teljeskörű energetikai korszerűsítése
(gépészeti rendszer, nyílászárók cseréje stb.) mellett annak
megújítására is konkrét elképzelések vannak. Az épület Rába
Csákányi László
felöli oldalán ifjúsági-közösségi tér kialakítása kültéri
Filmszínházban
bútorok elhelyezésével, az előcsarnokban (a galérián)
kávézós-beszélgetős hely kialakítása bútorok beszerzésével.
A Filmszínház megújításánál fontos szempont az egységes
arculat kialakítása, melynek egyik legfontosabb helyszíne a
mozi előcsarnokának dizájnosítása.
50 MW
Az erőmű létesítése jelentős energia megtakarítást
teljesítményű
eredményezne. annak ellátása hosszútávon biztosított lenne
biomassza erőmű,
a
város
környékén található
nagy
kiterjedésű
tekintettel a
erdőterületekről.
nagykiterjedésű
erdőterületekre
A lovas turizmus
Szentgotthárd belterületét jelentős, vonzó természeti
fejlesztése céljából
környezet és erdőállomány övezi. A projektelem a lovas
Szentgotthárdi
turisztikai desztináción túl a helyi lakók szolgáltatásainak
fedett lovarda az
bővítését is eredményezné, amire jelentős igény jelentkezik,
Őrség és a szlovén
mert ilyen jellegű központ igen messze található a Várostól.
Rábavidék lovas
A központban lovas oktatás és terápiát, táborok szervezése
turisztikai
is tervezett. A helyszínnek elképzelhető lenne a zsidahegyi
központjának
rekultivált folyékony hulladéklerakó telep.
kialakítása
10. táblázat. Akcióterületen kívüli projektelemek
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3.6 EGYÉB (SOFT)
A projekt megnevezése

S1

S2

S3

S4

S5

S6

S7

A projekt rövid tartalma

Fiatal
Házasok
Otthonhoz jutásának
támogatása

Egészséges életmód
elterjedését szolgáló
programok
Közösségfejlesztő
Program
megvalósítása

a rászoruló fiatalok úgy kapnak alacsony
lakbérrel önkormányzati bérlakást, hogy
vállalják: az előtakarékoskodást igazoltan
elkezdik és meghatározott időn belül
saját lakást vásárolnak vagy építenek, és
a lakásból kiköltöznek. Amennyiben erre
a kiköltözésre nem kerül sor, akkor a
lakbér a piaci lakbér fölé emelkedik.
Sporttelep folyamatos fejlesztése
drogmegelőzési programok – Pannon
Kapu Kulturális Egyesület
Mozi felújítás – Filmklub
szervezett mozi látogatások

Kapcsolat a
tematikus
részcélokkal

TR42

TR5
TR36
TR37
TR44

állásbörzék, képzési vásárok szervezése
13-14 évesek, illetve 17-18 évesek,
valamint a diplomás fiatalok részére,
amelyek a munkáltatók mozgósításával a
Állásbörzék, képzési
munkaerőigények feltárását is gyorsítják, TR12
vásárok
a pályakezdők munkahelyhez jutását TR45
megvalósítása
igyekeznek
elősegíteni
/+
hiányszakmákra való felhívás/.

A helyi munkaerőpiac
fejlesztése - a képzett
és kreatív
munkaerőbázis
erősítése

A
városkommunikáció
erősítése

Telekalakítási és lakásépítési program,
ingatlanpiaci információs szolgáltatások,
A foglalkoztatási célú közlekedés
fejlesztése,
TR1
Foglalkoztatási együttműködések
TR14
Kezdeményezések a város tudás- TR16
potenciáljának erősítésére és teljes körű
kihasználására
Városmárka-építés,
Intenzív
és
strukturált
TR9
városkommunikáció,
e-önkormányzati
TR10
funkciók továbbfejlesztése,

Határon
átnyúló A nemzetiségek határon
TR47
együttműködések
átnyúló gazdasági,-kulturális,-oktatás,TR48
támogatása
sport programjainak támogatása
11. táblázat. Soft projektelemek
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3.5.2. Egyéb (gazdasági)
A projekt megnevezése

G1

G2

G3

G4

G5

G6

A projekt rövid tartalma

Kapcsolat a
tematikus
részcélokkal
Üvegházi
Termálhőre épülő zöldségtermesztés TR2
zöldségtermesztés
meghonosítás
a
nem
ártéri TR3
meghonosítása
területeken
TR31
Újra
termelői
piacot
kellene
szervezni
Szentgotthárdon,
megteremtve annak lehetőségét,
Helyi termelők boltja,
hogy a város és környéke termelői TR2
termelői piac
eladhassák portékáikat, illetve a TR3
vásárlók
olyan
termékeket
vehessenek, amelyeknek ismert a
teljes története.
Az
idősökre
épülő „alkony-gazdaság” fejlesztése
TR4
szolgáltató-gazdaság
TR12
bővítése
Olyan
gazdálkodási
forma
bevezetése mely korlátozza bizonyos
növényvédő szerek, műtrágyák,
talajjavító szerek, valamint a
mesterséges
állatgyógyászati
Ökológiai gazdálkodás
térnyerésének elősegítése készítmények, illetve hozamfokozók TR3
használatát. Az ökológiai termelés
magas
állatjóléti
szabványokat
alkalmaz, elősegíti a természeti
környezet
megóvását
és
a
fenntarthatóságot.
A termelés bővülésévé, új feldolgozó
Helyi
vegyszermentes
kapacitások
kialakításával
élelmiszertermékek
TR3
munkahelyek teremthetőek. Új helyi
előállításának ösztönzése
márkatermék alakítható ki.
Helyi beszállítói kezdeményezések,
Kis – és középvállalkozások működési
A gazdasági bázis
feltételeinek javítása – pl.
TR1
erősítése különös
Inkubátorház
TR17
tekintettel a beszállítói
létrehozása,
TR18
iparra, ill. a kis- és
Ipari parki szolgáltatások magas
TR19
középvállalkozásokra
szintű biztosítása,

12. táblázat. Gazdasági projektelemek

3.7 A FEJLESZTÉSEK ÜTEMEZÉSE
A tervezett fejlesztések 2014-2020 között kerülnek megvalósításra. Az ütemezés a fejlesztések
egymásra épülése alapján került kialakításra.
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A tervezett beavatkozások között számos olyan található, amelynek ütemezése a teljes tervezési
időszakot felöleli, ilyenek például a hálózatos projektek, valamint a kulcsprojektek. A tervezett
beavatkozások indikatív ütemezését a következő alfejezet összefoglaló táblázata tartalmazza.
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3.8 A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI AKCIÓK ÖSSZEHANGOLT, VÁZLATOS PÉNZÜGYI TERVE
2014-2020 között a városfejlesztési akcióik finanszírozása elsősorban az európai uniós ágazati és területi operatív programokon keresztül valósulhat meg.
Fejlesztés megnevezése

Ipari Park telephely-kínálat
mennyiségi és minőségi
fejlesztése (K1)

M8 gyorsforgalmi út

Projektköltség,
(indikatív összeg,
MFt)
Kulcsprojektek – K (részletes projektleírás lásd.: 3.2. munkarészben)
Szentgotthárd Város
Ipari park hátsó feltáró út
Önkormányzata /
megépítése (M8
900
Szentgotthárdi Ipari Park
függvényében)
Kft.
Szentgotthárd Város
Önkormányzati
Önkormányzata /
tulajdonszerzés az ipari
280 - 300
Szentgotthárdi Ipari Park
parkban
Kft.
Ipari parknál buszforduló
kialakítása, továbbá
egyesített kerékpárút és
járda kiépítése a rábafüzesi
kerékpárúttól az ipari park
északi oldalán végighaladva Szentgotthárd Város
150
egészen az ipari park
Önkormányzata
végéig. A 8-as gyorsforgalmi
utat a Szentgotthárdi Rábakethelyi úttal
összekötő keleti elkerülő út
terveinek elkészítése.
A munkaerőpiaccal
összehangolt közösségi
1200
közlekedési hálózat
fejlesztés,
M8 gyorsforgalmi út
Magyar Állam
4000
Projektelemek

Kedvezményezettek köre

Finanszírozás
lehetséges forrása

Indikatív
ütemezés

TOP 1

2016- 2018

önkormányzati
költségvetési
forrás

2016- 2018

TOP 1, IKOP 3

2016- 2018

IKOP 3, TOP 1

2018 - 2023

IKOP 4

2016- 2018
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Fejlesztés megnevezése
fejlesztése (K2)

Turisztikai vonzerő erősítése
1. Új vonzó és használóbarát
városi terek kialakítása
(K3/1)

Turisztikai vonzerő erősítése
2. Városi turisztikai kínálat
fejlesztése, új turisztikai
termékek kialakítása, piacra
vitele (K3/2)

Projektelemek
fejlesztése
Az egykori kaszagyár terület
rehabilitációjának 1. üteme
(AT 3)
Barokk műemlék
kolostorépület felújítása
(AT1)
Szabadtéri színpad lefedése,
Szerelmesek Fesztiválja,
Történelmi Napok (AT1)
Színház és környékének
felújítása
(AT1)
Brenner emlékhely
felújítása, búcsújáróhely
kialakítása és zarándokház
kialakítása
Zöldterületek és rekreációs
terek fejlesztése
Alpokalja Ifjúsági, Turisztikai
és Szabadidőközpont
kialakítása (AT2b)
A termálpark fejlesztése
(AT2a)
Történelmi turisztikai
programok szervezése
Turisztikai
programszervezés

Kedvezményezettek köre

Projektköltség,
(indikatív összeg,
MFt)

Szentgotthárd Város
Önkormányzata / Befektető

2000

TOP 2, illetve
magántőke
bevonása

2016- 2018

Szentgotthárd Város
Önkormányzata / Magyar
Állam

1500

TOP 1, GINOP 7

2016 - 2023

Szentgotthárd Város
Önkormányzata

20

TOP 1, GINOP 7

2016- 2018

Szentgotthárd Város
Önkormányzata

90

TOP 1, GINOP 7

2016- 2018

Szentgotthárd Város
Önkormányzata, egyházi
szervezet

20 - 30

Finanszírozás
lehetséges forrása

Indikatív
ütemezés

TOP 1, GINOP 7

2016- 2018

150

TOP 1, GINOP 7

2016- 2018

700

TOP 1, GINOP 7

2016 - 2023

160

TOP 1, GINOP 7

2015-2023

100

TOP 1, GINOP 7

2015-2023

Lásd.: H5
Szentgotthárd Város
Önkormányzata
Szentgotthárd Város
Önkormányzata
Szentgotthárd Város
Önkormányzata, civil
szervezet
Szentgotthárd Város
Önkormányzata, civil
szervezet
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Fejlesztés megnevezése

Intézményfejlesztések (H1)

Projektköltség,
(indikatív összeg,
MFt)
Hálózatos projektek – H (részletes projektleírás lásd.: 3.2. munkarészben)
Szentgotthárd Város
Arany János Általános Iskola
350 - 700
Önkormányzata
Szentgotthárd Város
Széchenyi Általános Iskola
350
Önkormányzata
Szentgotthárd Város
SZEOB Tótágas Bölcsőde
10 - 20
Önkormányzata
Szentgotthárd Város
SZEOB Játékvár Óvoda
75
Önkormányzata
Szentgotthárd Város
Takács Jenő Zeneiskola
34
Önkormányzata
Vörösmarty
Mihály Szentgotthárd Város
20
Gimnázium
Önkormányzata
III. Béla Szakképző Iskola és Szentgotthárd Város
30
Kollégium
Önkormányzata
Szentgotthárd Város
Művelődési ház
100
Önkormányzata
Szentgotthárd Város
Színház
90
Önkormányzata
Szentgotthárd Város
Szakorvosi rendelő
48
Önkormányzata
Szentgotthárd Város
Háziorvosi rendelő
22
Önkormányzata
Szentgotthárd Város
Öregek napközi otthona
35
Önkormányzata
Szentgotthárd Város
Gondozási központ
35
Önkormányzata
Szentgotthárd Város
Pável Ágoston Múzeum
Önkormányzata, civil
50
szervezet
Projektelemek
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Kedvezményezettek köre

Finanszírozás
lehetséges forrása

Indikatív
ütemezés

TOP 3, KEHOP 5

2016 - 2018

TOP 3, KEHOP 5

2016 - 2018

TOP 3, KEHOP 5

2018 - 2023

TOP 3, KEHOP 5

2016 - 2018

TOP 3, KEHOP 5

2016 - 2018

TOP 3, KEHOP 5

2016 - 2018

TOP 3, KEHOP 5

2016 - 2018

TOP 3, KEHOP 5

2016 - 2018

TOP 3, KEHOP 5

2016- 2018

TOP 3, KEHOP 5

2016 - 2018

TOP 3, KEHOP 5

2018 - 2023

TOP 3, KEHOP 5

2016- 2018

TOP 3, KEHOP 5

2016- 2018

TOP 3, KEHOP 5

2016- 2018
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Fejlesztés megnevezése

Projektelemek
Városrészi művelődési
házak gépészeti és egyéb
korszerűsítései
Farkasfai volt iskolára
fejlesztési programot
kidolgozása
Rábafüzesi út korszerűsítése

Városi közlekedési,
tömegközlekedési
rendszerek fejlesztése,
korszerűsítése (H2)

Közvilágítás-fejlesztés (H3)

Megújuló energiahordozók
részarányának növelése
(H4)

Rába – Zala regionális
kerékpárút kiépítése
Szentgotthárdi csata
helyszínének kerékpárútba
való bekapcsolása
Munkaerőpiaccal
összehangolt közösségi
közlekedési hálózat
fejlesztés
Vízi erőműtől gyalogos
korzó építése a Rába
mentén
a belterületi utak menti
közvilágítás kiépítése a
hiányos területeken
a közvilágítás
mérhetővé/szabályozhatóvá
tétele, teljes energetikai
korszerűsítése
Egyedi
napkollektorok
(közintézmények,
társasházak, családi házak)

Projektköltség,
(indikatív összeg,
MFt)

Finanszírozás
lehetséges forrása

Indikatív
ütemezés

Szentgotthárd Város
Önkormányzata

120

TOP 3, KEHOP 5

2016- 2018

Szentgotthárd Város
Önkormányzata

45

TOP 3, KEHOP 5

2016- 2018

38

IKOP 3, TOP 3

2018 - 2023

380

TOP 1

2016- 2018

Szentgotthárd Város
Önkormányzata

45

TOP 1

2016- 2018

Szentgotthárd Város
Önkormányzata /
Gazdasági szereplők

1200

IKOP 3, TOP 3

2018 - 2023

Szentgotthárd Város
Önkormányzata

35

TOP 1

2016- 2018

Szentgotthárd Város
Önkormányzata

250

KEHOP 5, TOP 3

2016- 2018

Szentgotthárd Város
Önkormányzata

40

KEHOP 5, TOP 3

2016- 2018

Szentgotthárd Város
Önkormányzata /
Társasházak /

80 - 100

KEHOP 5, TOP 3

2016- 2018

Kedvezményezettek köre

Szentgotthárd Város
Önkormányzata
Szentgotthárd Város
Önkormányzata
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Fejlesztés megnevezése

Projektelemek

Projektköltség,
(indikatív összeg,
MFt)

Finanszírozás
lehetséges forrása

Indikatív
ütemezés

Szentgotthárd Város
Önkormányzata

35 - 40

KEHOP 5

2016- 2018

Szentgotthárd Város
Önkormányzata / Civil
szervezet

80 - 140

TOP 2

2016- 2018

Szentgotthárd Város
Önkormányzata

36

TOP 2

2016- 2018

Szentgotthárd Város
Önkormányzata

400

TOP 2, KEHOP 2

2016- 2018

Szentgotthárd Város
Önkormányzata

15 -20

TOP 2, KEHOP 1

2016- 2018

Szentgotthárd Város
Önkormányzata

900

TOP 2, TOP 4

2016- 2018

Szentgotthárd Város
Önkormányzata

24

TOP 1, GINOP 7

2018 - 2023

Kedvezményezettek köre
magánszemélyek

Városi zöldfelületek
megújítása, fejlesztése (H5)

Nyomvonalas jellegű közmű
infrastruktúra hálózatának
bővítése, rekonstrukciója,
fejlesztése (H6)

Önkormányzati használaton
kívüli ingatlanállomány
hasznosítása (H7)

Új kikötőhelyek kialakítása
(H8)

Geotermikus potenciál
felderítése (tanulmány,
próbafúrások)
Meglévő zöldfelületek
megújítása (Máriaújfalu,
Hársas tó, kemping stb.)
Zöldfelületeket összekötő
útvonalak mentén fasorok,
pihenőhelyek kialakítása;
Rábakethelyi, Farkasfa,
Jakabháza és Máriaújfalu
városrészeken a
csatornahálózat kiépítése,
akár alternatív
szennyvízkezelővel,
Csapadékvíz-elvezető
hálózat komplex
felülvizsgálata, hiányzó
hálózati elemek kiépítése,
cselekvési terv elkészítése;
Rábakethelyi és a rábafüzesi
volt laktanyákban
szálláshelyek kialakítása
(Fecskeház, idősek otthona,
munkásszállás, apartmanok,
szociális bérlakás)
A rábai vízi turizmus
erősítéseként új
kikötőhelyek kialakítása.
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Fejlesztés megnevezése

Városi térinformatikai
rendszer kialakítása (H9)

Hiányzó Járási funkciók
kialakítása (H10)

Városközpont Akcióterület

Termálfürdő, Sporttelep és
Rekreációs központ
akcióterület (AT2a)

Projektelemek

Kedvezményezettek köre

Projektköltség,
(indikatív összeg,
MFt)

Finanszírozás
lehetséges forrása

Digitális közmű alaptérkép,
KÖFOP 1,
majd erre építve komplex
Szentgotthárd Város
önkormányzati
25
városi térinformatikai
Önkormányzata
költségvetési
rendszer kialakítása.
forrás
a hiányzó járási funkciók
önkormányzati
Szentgotthárd Város
(pl.: közjegyző iroda,
költségvetési
Önkormányzata / Magyar
40
Földhivatal ügyfélszolgálati
forrás és
Állam
szinten stb.) kialakítása
magántőke
Akcióterületi projektelemek (részletes projektleírás lásd.: 3.3. munkarészben)
Barokk műemlék
kolostorépület felújításának
Lásd (K3/1) Kulcsprojekt
1. üteme (ATP1)
Színház és környékének
Lásd (K3/1) Kulcsprojekt
felújítása (ATP2)
Szabadtéri színpad lefedése,
Szentgotthárd Város
Szerelmesek Fesztiválja,
20
TOP 1, GINOP 7
Önkormányzata
Történelmi Napok (ATP3)
Óvoda, tornaterem építése Szentgotthárd
Város
75
TOP 1
(ATP4)
Önkormányzata
A művelődési ház felújítása Szentgotthárd Város
100
TOP 3
(ATP5)
Önkormányzata
Arany János Általános Iskola
Szentgotthárd Város
korszerűsítése, új
350 - 700
TOP 2, TOP 3
Önkormányzata
tornaterem építése (ATP6)
A termálpark fejlesztése
(energetikai korszerűsítés,
Lásd (K3/2) Kulcsprojekt
egészségturisztikai kínálat
létrehozása) (ATP1)
A sport és egészségturizmus Szentgotthárd Város
190
TOP 1, GINOP 7
komplex fejlesztése (ATP2)
Önkormányzata
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Indikatív
ütemezés

2015-2018

2015-2018

2016- 2018
2016 - 2018
2016 - 2018
2016 - 2018

2016 - 2018
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Fejlesztés megnevezése

Projektelemek

Sporttelep fejlesztése
(ATP3)
Tekepálya fejlesztése (ATP4)
Kemping kialakítása (ATP5)
Alpokalja Hotel Akcióterület
(AT2b)

Kaszagyár Tömb
Akcióterület (AT3)

Ipari Park Akcióterület (AT4)

Alpokalja Ifjúsági, Turisztikai
és Szabadidőközpont
kialakítása (ATP1)
Az egykori kaszagyár terület
rehabilitációjának 1. üteme
(ATP1)
Élő Ipari Múzeum – projekt
(ATP2)
Volt buszvégállomás
épületének hasznosítása
(ATP3)
Telephely-kínálat
mennyiségi és minőségi
fejlesztése
Közlekedési,
tömegközlekedési hálózati
fejlesztések
Energiahasználat
racionalizálása (megújuló
energiaforrások,
nagyfeszültségű
trafóállomás)
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Kedvezményezettek köre
Szentgotthárd Város
Önkormányzata,
Szentgotthárd VSE
Szentgotthárd Város
Önkormányzata
Szentgotthárd Város
Önkormányzata

Projektköltség,
(indikatív összeg,
MFt)
110

40
135

Finanszírozás
lehetséges forrása
TOP 1,
önkormányzati és
magántőke (TAO
pénzek)
önkormányzati és
magántőke
TOP 1, GINOP 7

Indikatív
ütemezés

2016 - 2018

2016 - 2018
2016 - 2018

Lásd (K3/2) Kulcsprojekt

Lásd (K3/1) Kulcsprojekt
Szentgotthárd Város
Önkormányzata

200

TOP 1, GINOP 7

2016 - 2023

Szentgotthárd Város
Önkormányzata

22

önkormányzati és
magántőke

2016 - 2018

Lásd (K1-K2) Kulcsprojektek

Lásd (K1) Kulcsprojekt
Szentgotthárd Város
Önkormányzata /
Szentgotthárdi Ipari Park
Kft. / Cégek

450

TOP 1, TOP 3,
magántőke

2016 - 2023
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Fejlesztés megnevezése

Egyéb akcióterületen kívüli
projektelemek

Egyéb (soft)

Projektelemek

Kedvezményezettek köre

Projektköltség,
(indikatív összeg,
MFt)

Finanszírozás
lehetséges forrása

Szálláshely lehetőségek
900
magántőke
kínálatbővítése
Akcióterületen kívüli végrehajtandó projektek (egyéb, egyéb soft, egyéb gazdasági)
(részletes projektleírás lásd.: 3.4. munkarészben)
Mozi szerepkörének
Szentgotthárd Város
önkormányzati és
15 - 20
erősítése (ATK1)
Önkormányzata
magántőke
50 MW teljesítményű
biomassza erőmű,
tekintettel a
gazdasági társaság
1200
KEHOP 5
nagykiterjedésű
erdőterületekre (ATK2)
A lovas turizmus fejlesztése
céljából szentgotthárdi
fedett lovarda az Őrség és a
60
TOP 1, GINOP 7
szlovén Rábavidék lovas
turisztikai központjának
kialakítása (ATK3)
Fiatal Házasok Otthonhoz
Szentgotthárd Város
900
TOP 2
jutásának támogatása (S1)
Önkormányzata
Egészséges életmód
Szentgotthárd Város
elterjedését szolgáló
Önkormányzata, Civil
120
TOP 5
programok (S2)
szervezetek
Szentgotthárd Város
Közösségfejlesztő Program
Önkormányzata, Civil
100
TOP 5
megvalósítása (S3)
szervezetek
Szentgotthárd Város
Állásbörzék, képzési vásárok Önkormányzata, gazdasági
100
TOP 5
megvalósítása (S4)
szervezetek, civil
szervezetek
A helyi munkaerőpiac
Szentgotthárd Város
120
TOP 5
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Indikatív
ütemezés
2016 - 2018

2016 - 2018

2018 - 2023

2016 - 2018

2016 - 2018
2016 - 2018

2016 - 2023

2016 - 2023
2016 - 2023
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Fejlesztés megnevezése

Projektelemek
fejlesztése - a képzett és
kreatív munkaerőbázis
erősítése (S5)

Önkormányzata, gazdasági
szervezetek, civil
szervezetek

A városkommunikáció
erősítése (S6)

Szentgotthárd Város
Önkormányzata

Határon átnyúló
együttműködések
támogatása (S7)

Szentgotthárd Város
Önkormányzata,
ETT szervezet,
csoportosulás

Üvegházi zöldségtermesztés
meghonosítása (G1)

gazdasági szervezetek

Helyi termelők boltja,
termelői piac (G2)

Egyéb (gazdasági)

Kedvezményezettek köre

Az idősökre épülő
szolgáltató-gazdaság
bővítése (G3)
Ökológiai gazdálkodás
térnyerésének elősegítése
(G4)
Helyi vegyszermentes
élelmiszertermékek
előállításának ösztönzése
(G5)
A gazdasági bázis erősítése,
különös tekintettel a
beszállítói iparra, ill. a kisés középvállalkozásokra
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Szentgotthárd Város
Önkormányzata, gazdasági
szervezetek
Szentgotthárd Város
Önkormányzata, gazdasági
szervezetek
Szentgotthárd Város
Önkormányzata, gazdasági
szervezetek

Projektköltség,
(indikatív összeg,
MFt)

30 - 70

50

31

Finanszírozás
lehetséges forrása

TOP 1,
önkormányzati
forrás
ETT pályázati
források az ERFA
alapból,
egyéb nemzetközi
pályázati források
KEHOP 5,
magántőke

Indikatív
ütemezés

2016 - 2023

2016-2023

2018 - 2023

12

TOP 2, magántőke

2016 - 2018

20

TOP 2, magántőke

2018 - 2023

25

TOP 1

2016 - 2018

Szentgotthárd Város
Önkormányzata, gazdasági
szervezetek

25

TOP 1

2016 - 2018

Szentgotthárd Város
Önkormányzata, gazdasági
szervezetek

50

GINOP 1

2018 - 2023
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Projektelemek

Fejlesztés megnevezése

Kedvezményezettek köre

Projektköltség,
(indikatív összeg,
MFt)

Finanszírozás
lehetséges forrása

Indikatív
ütemezés

(G6)
13. táblázat. Pénzügyi terv

A stratégia alapját az európai uniós forrásokra épülő operatív programok céljai meghatározzák, ugyanakkor a stratégiakészítés idején még nem ismertek,
hogy mikor és milyen pályázati források válnak elérhetővé, mely kedvezményezetteknek, s milyen kritériumrendszernek kell megfelelni. Így csak azon
projektek költségbecslése adott, ahol az előkészítés már előrehaladott stádiumban van, a többi projektnél a pályázati felhívások megjelenését követően
kerülhet meghatározásra a pontos projekttartalom és költségvetés. Az elérhető forrásokhoz kapcsolódó feltételek folyamatos figyelése, lehetőség szerinti
alakítása és ez alapján a végrehajtandó projektek kiválasztása az ITS menedzselésének részét képezi.
A stratégia kitér a magán befektetőkkel való szervezett és strukturált együttműködés lehetőségeire, de esetükben még inkább bizonytalan a források és
kritériumok ismerete nélkül a várható beruházások ütemezése és volumene.
A projektek ütemezését a jelenleg rendelkezésre álló információk alapján dolgoztuk ki, figyelembe véve a tervezett fejlesztések:
• előkészítettségét;
• egymásra épülését;
• indokoltságát, szükségszerűségét;
• a társadalmi, környezeti és gazdasági hatását;
• lehetséges finanszírozhatóságát;
• a rendelkezésre álló önkormányzati sajáterő nagyságát,
• a projekttípusokra jellemző korábbi projekt előkészítési és megvalósítási időigényre vonatkozó tapasztalatokat.
Amennyiben a fenti tényezőkben jelentősebb változások történnek, pl: fejlesztéseket lehetővé tevő pályázati felhívások a várt ütemezéstől eltérően
jelennek meg, az ütemterv a változások figyelembevételével módosulhat.
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3.9 A VÁROS VONZÁSKÖRZETÉRE
(PROJEKTJAVASLATOK)
V1

V2
V3

tömegközlekedés
hálózat bővítése

KIHATÁSSAL

LÉVŐ

FEJLESZTÉSI

ELKÉPZELÉSEK

A munkaerőpiaccal összehangolt közösségi közlekedési
hálózat
fejlesztés,
kapacitás
bővítése,
kisbuszok
üzemeltetése, a szomszédos települések igényeivel
összehangoltan;
Közjegyzői iroda, Földhivatal és korház kialakítása;

Hiányzó Járási
funkciók kialakítása
Határon átnyúló
Határon átnyúló gazdasági szerepkörök
együttműködések
határon átnyúló fejlesztési program, Európai Területi
támogatása
Együttműködési Programok ETE (2014-2020)
14. táblázat. Vonzáskörzetre kiható projektelemek
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4 ANTI-SZEGREGÁCIÓS PROGRAM
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Szentgotthárd esetében nem releváns!
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5 A STRATÉGIA KÜLSŐ ÉS BELSŐ ÖSSZEFÜGGÉSEI
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5.1 KÜLSŐ ÖSSZEFÜGGÉSEK

1. ábra. A stratégia helye a fejlesztési és rendezési tervek rendszerébe

5.1.1. A stratégia és a rendezési tervek összhangja
A településrendezési eszközök különböző típusait, szintjeit és hierarchiáját, egymással való
kapcsolatait, illetve az ITS helyét ebben a tervrendszerben az 4. ábra mutatja be. Minden
alacsonyabb szintű terv a célrendszerét a felette álló – magasabb szintű – terv célrendszerét
figyelembe véve, azokhoz igazítva alakítja, így az alacsonyabb szintű tervek egyre részletesebben
dolgozzák ki a kitűzött célokhoz vezető konkrét megoldásokat, javaslatokat.
A területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. tv. 23/A. § (4) bekezdése szerint az
„országos területfelhasználási kategóriákra vonatkozó szabályoknak a kiemelt térség vagy a megye
területére vetítve, a kiemelt térségi és megyei területfelhasználási szabályoknak a település
közigazgatási területére vetítve kell teljesülniük”. Fenti előírás következtében településrendezési terv
készítés esetén az összhangot a területfelhasználási kategóriák és a megyei övezetek tekintetében a
vonatkozó megyei területrendezési tervvel, az országos övezetek tekintetében az OTrT-vel is kell
biztosítani.
A hierarchikus felépítettség elve a tervezési alapelvek között kiemelt szerepet kap, meghatározza,
hogy a magasabb rendű terveket, helyi – települési – szinten figyelembe kell venni, a tervi előírásokat
alkalmazni kell. Az Országos Területrendezési Terv (OTrT) megállapításait a Vas Megyei
Területrendezési Terv (VMTrT) pontosítja, ennek előírásait a településrendezési tervbe be kell
építeni. Jelenleg 2013.-ban a 2013. évi CCXXIX. törvény módosította az OTrT-t, a VMTrT a közgyűlés
19/2010. (XI. 29.) sz. rendelettel hagyta jóvá, a két területrendezési dokumentum összhangját
2015.december 31-ig meg kell teremteni.
A 280/2004 ökt. határozattal jóváhagyott többször módosított településszerkezeti terv
(továbbiakban: TSZT) megadja a területfelhasználás rendszerét és annak tervezett változásait, a
térszerkezet meglévő és újonnan kialakítandó, meghatározó nyomvonalas elemeit, továbbá a
térszerkezet alakítását befolyásoló korlátozásokat, valamint a jövőbeli terület kínálatot. A 10 éve
hatályban lévő többször módosított TSZT nincs összhangban az azóta jelentősen megváltozott
jogszabályi környezettel, valamint az országos és térségi szintű tervekkel, ezért annak átfogó
felülvizsgálatát a Korm. r. értelmében 2018. december31-ig el kell végezni. Ezen kötelezettségének
eleget téve a Város 2015-ben megkezdte a településrendezési eszközök komplex felülvizsgálatát. Az
egyes beruházás jellegű projektelemek településrendezési eszközökkel való összhangjára, kiemelt
figyelmet kell fordítani a tervezés során, ezek a projektelemek számos esetben még nem kiforrott
elemek (pl.: ipari park bővítése az M8 nyomvonaláig, kaszagyár területe, Termálfürdő mögötti terület
fejlesztése, lovas turizmus fejlesztéseként lovarda építése stb.) ezért azokat véglegesítésük után lehet
csak a településrendezési eszközökben leképezni.

1.Gazdaság: Versenyképes, fenntartható,
több lábon álló, helyi gazdaság erősítése a
foglalkoztatottság megtartásával,
bővítésével

Jelmagyarázat:
erős kapcsolat
közepes kapcsolat
nincs vagy gyenge kapcsolat

S1

S2

S3

S4
A stabil gazdasági bázis megőrzése, bővítése,
a városkörnyéki települések
együttműködésében, az adottságokra
alapozva (földhasználat, megújuló energia,
helyi piac)
Városi turisztikai kínálat fejlesztése,
egészséggazdaság jövedelemtermelő
képességének és munkahelytermelő
hatásának növelése
A gazdaság fizikai és humán erőforrás
háttérének biztosítása, fejlesztése
Gazdasági diverzifikáció, ezen belül a K+F és
innováció súlyának növelése, a nagyvállalatok
és a KKV-k közötti gazdasági együttműködés

(2) az IKT-hoz való hozzáférésnek, azok
használatának
a javítása;
(3) a kkv-k,és
(azminőségének
EMVA esetében)
a
mezőgazdasági, illetve (az ETHA esetében) a
halászati és akvakultúra-ágazat
versenyképességének a növelése;
(4) az alacsony szén-dioxid-kibocsátású
gazdaság felé történő elmozdulás
támogatása minden ágazatban;
(5) az éghajlatváltozáshoz való
alkalmazkodás, a kockázatmegelőzés és kezelés előmozdítása;
(6) a környezet megóvása és védelme és az
erőforrás-felhasználás hatékonyságának
előmozdítása;
(7) a fenntartható közlekedés előmozdítása
és szűk keresztmetszetek megszüntetése a
kulcsfontosságú hálózati infrastruktúrákban;
(8) a fenntartható és minőségi
foglalkoztatás, valamint a munkavállalói
mobilitás támogatása;
(9) a társadalmi befogadás előmozdítása és a
szegénység, valamint a hátrányos
megkülönböztetés
küzdelem;
(10) az oktatásba, és aelleni
képzésbe,
többek
között a szakképzésbe történő beruházás a
készségek fejlesztése és az egész életen át
tanulás
(11) atartó
hatóságok
ésérdekében;
az érdekelt felek
intézményi kapacitásának javítása és
hatékony közigazgatáshoz történő
hozzájárulás.

(1) a kutatás, a technológiai fejlesztés és az
innováció erősítése;

5.1.2. A stratégia és a fejlesztési tervek összhangja
A stratégia illeszkedése az Európai unió fejlesztéspolitikájához (Európa2020 Stratégiája)

Életminőség: Lakosság
életminőségének javítása

Jelmagyarázat:
erős kapcsolat
közepes kapcsolat
nincs vagy gyenge kapcsolat

S5

S6

S7

S8
S9

S10

(2) az IKT-hoz való hozzáférésnek, azok
használatának
a javítása;
(3) a kkv-k,és
(azminőségének
EMVA esetében)
a
mezőgazdasági, illetve (az ETHA esetében) a
halászati és akvakultúra-ágazat
versenyképességének a növelése;
(4) az alacsony szén-dioxid-kibocsátású
gazdaság felé történő elmozdulás
támogatása minden ágazatban;
(5) az éghajlatváltozáshoz való
alkalmazkodás, a kockázatmegelőzés és kezelés előmozdítása;
(6) a környezet megóvása és védelme és az
erőforrás-felhasználás hatékonyságának
előmozdítása;
(7) a fenntartható közlekedés előmozdítása
és szűk keresztmetszetek megszüntetése a
kulcsfontosságú hálózati infrastruktúrákban;
(8) a fenntartható és minőségi
foglalkoztatás, valamint a munkavállalói
mobilitás támogatása;
(9) a társadalmi befogadás előmozdítása és a
szegénység, valamint a hátrányos
megkülönböztetés
küzdelem;
(10) az oktatásba, és aelleni
képzésbe,
többek
között a szakképzésbe történő beruházás a
készségek fejlesztése és az egész életen át
tanulás
(11) atartó
hatóságok
ésérdekében;
az érdekelt felek
intézményi kapacitásának javítása és
hatékony közigazgatáshoz történő
hozzájárulás.

(1) a kutatás, a technológiai fejlesztés és az
innováció erősítése;
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erősítése, a helyi egészségturizmus
fejlesztése
A helyi értékek védelme, turisztikai
hasznosítása
A városi környezet védelme, a városrészek
harmonikus fejlesztése
A településkép megújítása, vonzerejének
növelése, új vonzó és használó-barát városi
terek kialakítása. A település ismertségének
fokozása, pozitív arculatának erősítése.
Energiahatékony városüzemeltetés
A polgárosodás erősítése, a népesség
megtartása
A lakossági szolgáltatások folyamatos
fejlesztése;
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Társadalom: Települési
identitás, társadalmi
kohézió javítása

Jelmagyarázat:
erős kapcsolat
közepes kapcsolat
nincs vagy gyenge kapcsolat

S11

Készítette: ProVia’91 Kft. 1034 BUDAPEST, SZOMOLNOK UTCA 14.
(2) az IKT-hoz való hozzáférésnek, azok
használatának
a javítása;
(3) a kkv-k,és
(azminőségének
EMVA esetében)
a
mezőgazdasági, illetve (az ETHA esetében) a
halászati és akvakultúra-ágazat
versenyképességének a növelése;
(4) az alacsony szén-dioxid-kibocsátású
gazdaság felé történő elmozdulás
támogatása minden ágazatban;
(5) az éghajlatváltozáshoz való
alkalmazkodás, a kockázatmegelőzés és kezelés előmozdítása;
(6) a környezet megóvása és védelme és az
erőforrás-felhasználás hatékonyságának
előmozdítása;
(7) a fenntartható közlekedés előmozdítása
és szűk keresztmetszetek megszüntetése a
kulcsfontosságú hálózati infrastruktúrákban;
(8) a fenntartható és minőségi
foglalkoztatás, valamint a munkavállalói
mobilitás támogatása;
(9) a társadalmi befogadás előmozdítása és a
szegénység, valamint a hátrányos
megkülönböztetés
küzdelem;
(10) az oktatásba, és aelleni
képzésbe,
többek
között a szakképzésbe történő beruházás a
készségek fejlesztése és az egész életen át
tanulás
(11) atartó
hatóságok
ésérdekében;
az érdekelt felek
intézményi kapacitásának javítása és
hatékony közigazgatáshoz történő
hozzájárulás.

(1) a kutatás, a technológiai fejlesztés és az
innováció erősítése;
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Az intézményi feltételek javítása, oktatási és
kulturális funkciók erősítése, a versenyképes
tudás kialakítása és fenntartása

15. táblázat. Stratégiai illeszkedés az Európai Unió fejlesztéspolitikájához

Az ITS célrendszere egyértelműen kapcsolatba hozható a 11 uniós szintű kohéziós politikai tematikus céllal, ezáltal illeszkedik-e a Magyarország Partnerségi
Megállapodás a 2014-2020-as fejlesztési időszakra című dokumentum céljaihoz, s az operatív programok célrendszeréhez, illetve az általuk támogatni kívánt
prioritásokhoz. Ennek megfelelően kerültek a beavatkozások finanszírozási lehetőségei is meghatározásra.
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5.1.3. A stratégia illeszkedése az OFTK-hoz

S1

S2

S3
S4

S5

A stabil gazdasági bázis megőrzése,
bővítése, a városkörnyéki települések
együttműködésében, az adottságokra
alapozva (földhasználat, megújuló
energia, helyi piac)
Városi turisztikai kínálat fejlesztése,
egészséggazdaság jövedelemtermelő
képességének és munkahelytermelő
hatásának növelése
A gazdaság fizikai és humán erőforrás
háttérének biztosítása, fejlesztése
Gazdasági diverzifikáció, ezen belül a
K+F és innováció súlyának növelése, a
nagyvállalatok és a KKV-k közötti
gazdasági együttműködés erősítése, a
helyi egészségturizmus fejlesztése
A helyi értékek védelme, turisztikai
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Összekapcsolt terek: az elérhetőség és
a mobilitás biztosítása

Területi különbségek csökkentése,
térségi felzárkóztatás és
gazdaságösztönzés elősegítése

Kiemelkedő táji értékű térségek
fejlesztése

A vidéki térségek népességeltartó
erejének növelése

A többközpontú térszerkezetet
biztosító városhálózat

Az ország makro-regionális szerepének
erősítése

Stratégiai erőforrások megőrzése,
fenntartható használata, környezetünk
védelme

Területi célok
Jó állam, szolgáltató állam és biztonság

Értéktudatos és szolidáris,
öngondoskodó társadalom

Kreatív tudástársadalom, piacképes
készségek, K+F+I

Életképes vidék, egészséges
élelmiszertermelés és ellátás, az
élelmiszer-feldolgozóipar fejlesztése

erős kapcsolat
közepes kapcsolat
nincs vagy gyenge kapcsolat

Gyógyító Magyarország, egészséges
társadalom, egészség- és sportgazdaság

Jelmagyarázat:

Versenyképes, innovatív gazdaság

Szakpolitikai célok

Jelmagyarázat:

erős kapcsolat
közepes kapcsolat
nincs vagy gyenge kapcsolat

Készítette: ProVia’91 Kft. 1034 BUDAPEST, SZOMOLNOK UTCA 14.

hasznosítása
S6
A városi környezet védelme, a
városrészek harmonikus fejlesztése
S7
A településkép megújítása,
vonzerejének növelése, új vonzó és
használó-barát városi terek
kialakítása. A település ismertségének
fokozása, pozitív arculatának
erősítése.
S8
Energiahatékony városüzemeltetés
S9 A polgárosodás erősítése, a népesség
megtartása
S10 A lakossági szolgáltatások folyamatos
fejlesztése;
S11
Az intézményi feltételek javítása,
oktatási és kulturális funkciók
erősítése, a versenyképes tudás
kialakítása és fenntartása
16. táblázat. A stratégia illeszkedése az OFTK célkitűzéseihez

Összekapcsolt terek: az elérhetőség és
a mobilitás biztosítása

Területi különbségek csökkentése,
térségi felzárkóztatás és
gazdaságösztönzés elősegítése

Kiemelkedő táji értékű térségek
fejlesztése

Szakpolitikai célok
A vidéki térségek népességeltartó
erejének növelése

A többközpontú térszerkezetet
biztosító városhálózat

Az ország makro-regionális szerepének
erősítése

Stratégiai erőforrások megőrzése,
fenntartható használata, környezetünk
védelme

Jó állam, szolgáltató állam és biztonság

Értéktudatos és szolidáris,
öngondoskodó társadalom

Kreatív tudástársadalom, piacképes
készségek, K+F+I

Életképes vidék, egészséges
élelmiszertermelés és ellátás, az
élelmiszer-feldolgozóipar fejlesztése

Gyógyító Magyarország, egészséges
társadalom, egészség- és sportgazdaság

Versenyképes, innovatív gazdaság
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Területi célok
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5.1.4. A stratégia illeszkedése a Vas megye Területfejlesztési Koncepciójához és Programjához

S1

S2

S3
S4

S5

A stabil gazdasági bázis megőrzése,
bővítése, a városkörnyéki települések
együttműködésében, az adottságokra
alapozva (földhasználat, megújuló
energia, helyi piac)
Városi turisztikai kínálat fejlesztése,
egészséggazdaság jövedelemtermelő
képességének és munkahelytermelő
hatásának növelése
A gazdaság fizikai és humán erőforrás
háttérének biztosítása, fejlesztése
Gazdasági diverzifikáció, ezen belül a
K+F és innováció súlyának növelése, a
nagyvállalatok és a KKV-k közötti
gazdasági együttműködés erősítése, a
helyi egészségturizmus fejlesztése
A helyi értékek védelme, turisztikai
hasznosítása
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Kistelepülések életképességének
javítása

Természeti erőforrások fenntartható
hasznosítása

Megyén belüli és kívüli kapcsolatok
erősítése

A térség versenyképességének javítása

Belső periférián lévő kistelepülések
teljes leszakadásának megakadályozása

Stratégiai célok
Természeti és kulturális erőforrások
fenntartható hasznosítása

Munkaerő képzettségi szintjének
növekedése

erős kapcsolat
közepes kapcsolat
nincs vagy gyenge kapcsolat

A gazdaság teljesítőképességének
javítása

Jelmagyarázat:

Foglalkoztatás bővítése

Átfogó célok

76

S6

A városi környezet védelme, a
városrészek harmonikus fejlesztése
S7
A településkép megújítása,
vonzerejének növelése, új vonzó és
használó-barát városi terek
kialakítása. A település ismertségének
fokozása, pozitív arculatának
erősítése.
S8
Energiahatékony városüzemeltetés
S9 A polgárosodás erősítése, a népesség
megtartása
S10 A lakossági szolgáltatások folyamatos
fejlesztése;
S11
Az intézményi feltételek javítása,
oktatási és kulturális funkciók
erősítése, a versenyképes tudás
kialakítása és fenntartása
17. táblázat. A stratégia illeszkedése a Vas megye Területfejlesztési Koncepciójához

Készítette: ProVia’91 Kft. 1034 BUDAPEST, SZOMOLNOK UTCA 14.

Kistelepülések életképességének
javítása

Természeti erőforrások fenntartható
hasznosítása

Megyén belüli és kívüli kapcsolatok
erősítése

A térség versenyképességének javítása

Belső periférián lévő kistelepülések
teljes leszakadásának megakadályozása

Stratégiai célok
Természeti és kulturális erőforrások
fenntartható hasznosítása

Munkaerő képzettségi szintjének
növekedése

erős kapcsolat
közepes kapcsolat
nincs vagy gyenge kapcsolat

A gazdaság teljesítőképességének
javítása

Jelmagyarázat:

Foglalkoztatás bővítése

Átfogó célok
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S1

S2

S3
S4

S5
S6

A stabil gazdasági bázis megőrzése,
bővítése, a városkörnyéki települések
együttműködésében, az adottságokra
alapozva (földhasználat, megújuló
energia, helyi piac)
Városi turisztikai kínálat fejlesztése,
egészséggazdaság jövedelemtermelő
képességének és munkahelytermelő
hatásának növelése
A gazdaság fizikai és humán erőforrás
háttérének biztosítása, fejlesztése
Gazdasági diverzifikáció, ezen belül a
K+F és innováció súlyának növelése, a
nagyvállalatok és a KKV-k közötti
gazdasági együttműködés erősítése, a
helyi egészségturizmus fejlesztése
A helyi értékek védelme, turisztikai
hasznosítása
A városi környezet védelme, a
városrészek harmonikus fejlesztése
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IKT alkalmazások elősegítése

Esélyegyenlőség

Barnamezős területek hasznosítása

Fenntarthatóság

Közlekedés-fejlesztése a külső és
belső elérhetőségért

Horizontális célok
Egészséges környezet a magas
életminőség segítéséért

Emberi erőforrás program a
tehetségek megtartásáért,
vonzásáért

Energia-hatékonyság a
fenntartható működésért és
energia-tudatosságért

Turizmus a magasabb költési
értékért és hosszabb tartózkodási
időért

erős kapcsolat
közepes kapcsolat
nincs vagy gyenge kapcsolat

Élelmiszer-termelés a helyi
élelmiszer-ellátás és
agrárvállalkozás ösztönzésére

Jelmagyarázat:

Vállalkozás-fejlesztési program a
hozzáadott érték növeléséért

Prioritásterületek
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S7

A településkép megújítása,
vonzerejének növelése, új vonzó és
használó-barát városi terek
kialakítása. A település ismertségének
fokozása, pozitív arculatának
erősítése.
S8
Energiahatékony városüzemeltetés
S9 A polgárosodás erősítése, a népesség
megtartása
S10 A lakossági szolgáltatások folyamatos
fejlesztése;
S11
Az intézményi feltételek javítása,
oktatási és kulturális funkciók
erősítése, a versenyképes tudás
kialakítása és fenntartása
18. táblázat. A stratégia illeszkedése a Vas megye Területfejlesztési Programjához
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IKT alkalmazások elősegítése

Esélyegyenlőség

Barnamezős területek hasznosítása

Fenntarthatóság

Közlekedés-fejlesztése a külső és
belső elérhetőségért

Horizontális célok
Egészséges környezet a magas
életminőség segítéséért

Emberi erőforrás program a
tehetségek megtartásáért,
vonzásáért

Energia-hatékonyság a
fenntartható működésért és
energia-tudatosságért

Turizmus a magasabb költési
értékért és hosszabb tartózkodási
időért

erős kapcsolat
közepes kapcsolat
nincs vagy gyenge kapcsolat

Élelmiszer-termelés a helyi
élelmiszer-ellátás és
agrárvállalkozás ösztönzésére

Jelmagyarázat:

Vállalkozás-fejlesztési program a
hozzáadott érték növeléséért

Prioritásterületek
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5.1.5. A stratégia illeszkedése a településfejlesztési koncepcióhoz

S1

S2

S3
S4

S5

A stabil gazdasági bázis megőrzése,
bővítése, a városkörnyéki települések
együttműködésében, az adottságokra
alapozva (földhasználat, megújuló
energia, helyi piac)
Városi turisztikai kínálat fejlesztése,
egészséggazdaság jövedelemtermelő
képességének és munkahelytermelő
hatásának növelése
A gazdaság fizikai és humán erőforrás
háttérének biztosítása, fejlesztése
Gazdasági diverzifikáció, ezen belül a
K+F és innováció súlyának növelése, a
nagyvállalatok és a KKV-k közötti
gazdasági együttműködés erősítése, a
helyi egészségturizmus fejlesztése
A helyi értékek védelme, turisztikai
hasznosítása
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A város térségi
szerepének erősítése

A lakosság életkörülményeinek,
szolgáltatásokkal ellátottságának és
társadalmi közérzetének javítása

erős kapcsolat
közepes kapcsolat
nincs vagy gyenge kapcsolat

A város vonzerejének
erősítése

Jelmagyarázat:

A helyi gazdasági versenyképesség
fokozása

Specifikus célok
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S6

A városi környezet védelme, a
városrészek harmonikus fejlesztése
S7
A településkép megújítása,
vonzerejének növelése, új vonzó és
használó-barát városi terek
kialakítása. A település ismertségének
fokozása, pozitív arculatának
erősítése.
S8
Energiahatékony városüzemeltetés
S9 A polgárosodás erősítése, a népesség
megtartása
S10 A lakossági szolgáltatások folyamatos
fejlesztése;
S11
Az intézményi feltételek javítása,
oktatási és kulturális funkciók
erősítése, a versenyképes tudás
kialakítása és fenntartása
19.

táblázat. A stratégia illeszkedése a településfejlesztési koncepcióh
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A város térségi
szerepének erősítése

A lakosság életkörülményeinek,
szolgáltatásokkal ellátottságának és
társadalmi közérzetének javítása

erős kapcsolat
közepes kapcsolat
nincs vagy gyenge kapcsolat

A város vonzerejének
erősítése

Jelmagyarázat:

A helyi gazdasági versenyképesség
fokozása

Specifikus célok

81

5.2 BELSŐ ÖSSZEFÜGGÉSEK

2.

ábra. A stratégia és az ágazati dokumentumok rendszere
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5.2.1 A stratégia illeszkedése a társadalmat érintő ágazati tervekhez
Szentgotthárd Város Önkormányzata és intézményei munkája során érvényesül az esélyegyenlőség.
Az egyenlő bánásmód érvényesítése érdekében elfogadott esélyegyenlőségi tervvel rendelkezik a
település (2013). Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló
2003. évi CXXV. törvény, a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az
esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet és a helyi esélyegyenlőségi
program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet rendelkezéseivel,
Szentgotthárd Város Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programban rögzíti az esélyegyenlőség
érdekében szükséges feladatokat. Az esélyegyenlőségi tervben rögzítésre kerültek az esélyegyenlőség
megvalósulása érdekében elvégzendő feladatok. Az Integrált Településfejlesztési Stratégia
figyelembe veszi a Helyi Esélyegyenlőségi Tervben foglaltakat és az elvégzendő feladatokat.

5.2.2 A stratégia illeszkedése a gazdaságot érintő ágazati tervekhez
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116 § (5) bek. a Képviselőtestület át nem ruházható hatásköreként határozza meg a gazdasági program elfogadását.
Szentgotthárd Város Önkormányzata a 2015-2020-as időszakra elfogadott, hatályos TársadalmiGazdasági Programmal rendelkezik. A társadalmi, gazdasági program célja a város és térségének, a
város intézményeinek zavartalan és kiegyensúlyozott működtetése és fejlesztése, a járási központtá
visszaemelt város rangjának erősítése, a polgárok életkörülményeinek javítása és hosszabb távon is
magas színvonalon tartása, a pályázati források hatékony kihasználása. További cél a város
vagyonával való felelős gazdálkodás, ezzel együtt az önkormányzat hosszú távú gazdasági
stabilitásának megteremtése. Az Integrált Településfejlesztési Stratégia figyelembe veszi a
Társadalmi-Gazdasági Programban foglaltakat és épít rá.

5.2.3 A stratégia illeszkedése a közlekedést érintő ágazati tervekhez
Az M8 gyorsforgalmi út munkaközi nyomvonaltervein túl, nem ismert közlekedést érintő egyéb
ágazati terv.

5.2.4 A stratégia illeszkedése a környezetvédelmet érintő ágazati tervekhez
2014. évben elkészült a Rába és Csörnöc-völgy Natura 2000 terület fenntartási terve, mely a
területére vonatkozó ajánlásokat részletesen tartalmazza. A fenntartási terv ajánlásait a
településfejlesztési stratégia készítése során figyelembe lett véve.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának képviselő-testülete 2010-ben fogadta el a város
Környezetvédelmi programját, melynek időtartama már lejárt (2010-2014), mégis annak számos
eleme megvalósult vagy éppen megvalósítás alatt van. A programban alábbiakban megfogalmazott
energiagazdálkodási vezérelv még ma is aktuális, így az az ITS egyik alapelvéül is szolgál:
„ A legfőbb feladat a zöld, megújuló energiák használatának előtérbe helyezése. A helyi erőforrások
feltárásával, alkalmazásával meg kell teremteni e feltételét, az energiaellátás környezetkímélő módra
történő folyamatos átállásának. Fokozatosan meg kell szüntetni az import, nagy távolságokból
szállított, nem megújuló energiáktól való függőséget.”
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5.2.5 A célok logikai összefüggései

3. ábra. A célok logikai összefüggése
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5.2.6 A célok és a helyzetértékelésben beazonosított problémák
Középtávú Stratégiai célok

S1

S2

Megalapozó vizsgálatban azonosított problémák

A stabil gazdasági bázis megőrzése, • vállalkozói aktivitás átlag alatti szintje
bővítése, a városkörnyéki települések
együttműködésében, az adottságokra
alapozva (földhasználat, megújuló
energia, helyi piac)
Városi turisztikai kínálat fejlesztése,
egészséggazdaság jövedelemtermelő
képességének és munkahelytermelő
hatásának növelése

• kidolgozott, piac által elfogadott turisztikai termék(ek)

hiánya
• Gotth'art Wellness & Conference Hotel tulajdonosi és

működési problémái

Megalapozó vizsgálatban azonosított adottságok
• Nemzetközi ipari park léte
• Erős ipari hagyományok
• Önkormányzat által kínálható ipari területek léte,

nagysága
• jelentős súlyú szereplők jelenléte, gazdaságdinamizáló
ereje
• Jelentős új objektumok az idegenforgalomban (fürdő,
szálloda)
• kereskedelemhez, vendéglátáshoz és turizmushoz
kapcsolódó vállalkozások átlag feletti száma

• a fürdő jövedelemtermelő képességének – sok okra

S3

S4

S5

visszavezethető – gyengesége
A gazdaság fizikai és humán erőforrás • szálláshelykínálat szerkezeti problémái, szűk
• nagy munkaerővonzás
háttérének biztosítása, fejlesztése keresztmetszetei
• fejlett vasúti infrastruktúra
• az iskolázottság elmarad a kisvárosokétól, különösen a • az úthálózat kiépítettsége
magasabb végzettségek (középiskola, felsőoktatás) és az
átlagosan elvégzett osztályok tekintetében,
• kerékpárutak hiánya
Gazdasági diverzifikáció, ezen belül a
K+F és innováció súlyának növelése, a
nagyvállalatok és a KKV-k közötti
gazdasági együttműködés erősítése, a
helyi egészségturizmus fejlesztése
A helyi értékek védelme, turisztikai
hasznosítása

• Gotth'art Wellness &Conference Hotel tulajdonosi és
működési problémái
• a fürdő jövedelemtermelő képességének – sok okra
visszavezethető – gyengesége

• Nemzetközi ipari park léte
• Erős ipari hagyományok

• „Kaszagyári tömb” hasznosítatlansága;
• Kevés játszótér és közösségi tér, felújításra szoruló

• egyedi városszerkezeti/telephelyi adottságok a fürdő
és környezete fejlesztéséhez
• bőséges vonzerőkínálat a városban és a térségben;

közterületek és parkok (pl. Barokk kert);
• szálláshelykínálat szerkezeti problémái, szűk

keresztmetszetei
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helyi védettségű épületállomány);
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S6

A városi környezet védelme, a
városrészek harmonikus fejlesztése

• nincs helyben igénybe vehető szolgáltatás a
krízishelyzetbe kerültek számára;
• hiányzik az idősellátásban egy tartós, bennlakásos
intézmény;
• közúti közösségi közlekedés jelentősége, kerékpárutak
hiánya;

• önkormányzati lakások magas aránya
• szükséglakások alacsony aránya
• a lakásállomány több, mint ötöde nagyon idős (II. vh.

előtt épült);
• Termálvízkincs;

• Kaszagyári tömb talajszennyezése jelentős, mihamarabbi
kármentesítés szükséges;
• A városközpontot tehermenetesítő gyűjtő- és elkerülő

utak hiánya;
• M8 (E66) fejlesztésének elhúzódása, a nyom-vonal

S7

S8

kedvezőtlen alakulása;
• Forráshiány miatt elmaradó városi fejlesztések,
leszakadó városrészek
A településkép megújítása,
• Felújításra szoruló intézmények;
vonzerejének növelése, új vonzó és • Domborzati viszonyok miatt szétszabdalt, egységes
használó-barát városi terek
arculattal nehezen fejleszthető belterület;
kialakítása. A település ismertségének • Elöregedett, felújításra váró szocreál tömbházak a
fokozása, pozitív arculatának
belvárosban;
• Növekvő közúti forgalom, a tehermentesítő utak
erősítése.
hiánya és a rossz minőségű közlekedési infrastruktúra
miatt növekvő levegő-, zaj- és rezgésszennyezés;
Energiahatékony városüzemeltetés • a csapadékvíz-elvezető rendszer hiánya, állapota;
• az intézmények energiahatékonysági korszerűsítései már
megkezdődtek, de még számos intézmény felújításra szorul;

S9

A polgárosodás erősítése, a népesség • kedvezőtlenül változott a családi állapot szerinti
megtartása
megoszlás, kevesebb a házasság
• az iskolázottság elmarad a kisvárosokétól

• Érintetlen természeti környezet, védett természeti

értékek a város körül (Őrségi Nemzeti Park, Natura 2000,
természetes és mesterséges állóvizek, Rába);
• jelentős építészeti értékek a városközpontban (országos és
helyi védettségű épületállomány);

• megújuló energiaforrások széleskörű alkalmazása
• magas erdősültség, potenciál egy biomassza erőmű

létesítésére;
• Termálvízkincs;
• Országos átlagot meghaladó közművesítettség;
• nem csökkent az utóbbi évtizedben a város lakossága
• nincsenek jelentős konfliktusok, a társadalmi

rétegződés a polgári társadalmakra jellemző
• alapvetően a városban biztosított minden tekintetben

az esélyegyenlőség
S10 A lakossági szolgáltatások folyamatos • hiányzik az idősellátásban egy tartós, bennlakásos

• élénk, sokrétű a civil élet, a civil szervezetek számos
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fejlesztése;

intézmény

feladatot vállalnak a településen

• a térben távol elhelyezkedő településrészek nehezítik a • Kiépült kulturális intézményi háttér (színház, múzeum,

S11

Az intézményi feltételek javítása,
oktatási és kulturális funkciók
erősítése, a versenyképes tudás
kialakítása és fenntartása

kommunális infrsturktúra-hálózat fejlesztését,

könyvtár, művelődési ház, stb.),

• nincs helyben igénybe vehető szolgáltatás a

• Sokszínű kulturális élet és rendezvénykínálat

krízishelyzetbe kerültek számára,
• Felújításra szoruló intézmények (pl. polgármesteri
hivatal)
• Hiányosságok, fejlesztési igények a közcélú
szolgáltatások terén
• a lakásállomány több, mint ötöde nagyon idős (II. vh.
előtt épült)
• az iskolázottság elmarad a kisvárosokétól, különösen a
magasabb végzettségek (középiskola, felsőoktatás) és az
átlagosan elvégzett osztályok tekintetében

• Sokszínű kulturális élet és rendezvénykínálat
• Kiépült kulturális intézményi háttér (színház, múzeum,

könyvtár, művelődési ház, stb.),
• Teljes körűen kiépített és hatékony oktatási és szociális

intézményrendszer
• Gazdag kulturális örökség (amit a nemzetiségek is

S12

A térségi szellemi kisugárzás
erősítése;

• távolság a megyeszékhelytől, fővárostól

S13

A település térszervező
potenciáljának erősítése

• távolság a megyeszékhelytől, fővárostól

közúti közösségi közlekedés jelentősége, kerékpárutak
hiánya

20.

gyarapítanak)
• a város fekvése miatt többen vállalnak Ausztriában
munkát
• Kedvező gazdaságföldrajzi fekvés (8-as főút, korszerű
vasúti kapcsolat, nyugati határ),
• a város fekvése miatt többen vállalnak Ausztriában
munkát
• nagy munkaerővonzás
• bőséges vonzerőkínálat a városban és a térségben
• Kedvező gazdaságföldrajzi fekvés (8-as főút, korszerű
vasúti kapcsolat, nyugati határ

táblázat. Célok és a helyzetértékelésben beazonosított problémák
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5.2.7 A stratégia megvalósíthatósága, a célok megvalósítása érdekében tervezett
tevékenységek egymásra gyakorolt hatása

S1
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10
S11
S12
S13

++
+
++
++
+
+
+
++
+
++
++
++

S2
++

S3
++
++

S4
++
++
+

S5
++
++
+
+

S6
0
+
+
0
++

S7
++
++
+
0
++
++

S8
+
0
+
+
++
++
+

S9
+
+
+
+
+
+
+
+

S10
+
+
+
+
+
+
+
+
+

S11
+
0
++
0
0
+
0
+
+
++

S12
+
++
+
+
++
+
++
+
+
+
++

+
++
++
++
+
+
+
++
0
++
+
++
+
++
++
0
0
0
+
++
+
+
++
+
0
+
0
+
+
0
+
+
+
++
++
++
+
++
+
0
+
0
++
+
++
++
+
+
++
++
++
+
++
++
++
++
+
+
+
+
+
+
++
+
+
+
++ erős pozitív hatás; + pozitív hatás; - negatív hatás, 0: semleges

S13
+
+
+
++
++
+
+
+
+
+
++
++

4. ábra. Tevékenységek egymásra gyakorolt hatása
Szentgotthárd Város tudatosan tervezi a szolgáltatásait és a funkciók városi szintű megoszlását. A
A városi szintű célok koherens rendszerben, egymást erősítve járulnak hozzá a stratégia tematikus
céljainak és az átfogó célok megvalósításához. Az egyes területi (akcióterületi) meghatározott célok
illeszkednek egymáshoz és úgy kerültek kijelölésre, hogy figyelembe vételre kerültek a városra
gyakorolt hatásaik is. Az akcióterületi fejlesztések nem eredményeznek negatív hatást a város más
területeire, sőt inkább multiplikátor hatást fejtenek ki a város egészére.
Összességében a lakókörnyezet minőségének és a szolgáltatások színvonalának javítása a városrészek
élhetőségéhez járul hozzá annak tudatában, hogy a közösségi és szolgáltató szerepkör, valamint a
stabil gazdasági bázis megerősítése és az élhetőbb környezet megteremtése – a fejlesztések
átgondolt végrehajtása nélkül – ellentétes irányú hatásokat válthat ki az egyes területeken: a helyben
elérhető szolgáltatások miatt a korábban más városrészekben jelentkező kereslet csökkenni fog.
Különösen igaz ez a városközpont közösségi és szolgáltató funkcióval rendelkező létesítményei
esetében, ezért a belvárosban a speciális és szakosított szolgáltatások fejlesztésére, a többi
városrészben pedig az alapellátások minőségi biztosítására kell fókuszálni.
A turisztikai és rekreációs funkciók városon belüli térbeli megoszlása több, eltérő karakterrel
jellemezhető célterület kialakulását eredményezheti.

| Szentgotthárd Integrált Településfejlesztési Stratégia

88

6 A STRATÉGIA MEGVALÓSÍTHATÓSÁGÁNAK
MEGVALÓSÍTHATÓSÁGÁNAK FŐBB KOCKÁZATAI
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A megvalósíthatóság kockázatainak elemzésénél először a főbb kockázatokat kell számba venni azok
valószínűsíthető bekövetkeztével és a városra gyakorolt hatásának mértékével. Ezek után a rájuk
adható válaszok felkutatása, majd ezek várható pozitív és negatív kimenetelét szükséges elemezni.
A táblázatos felsorolás segíti mindezek áttekintését. A célok megvalósításához a fejlesztésekkel elért
eredmények fenntartása különösen fontos. Az ezekhez tartozó kockázatok külön kiemelésre kerültek.

Belső tényezők

Valósz.
(1-10)

Társadalmi tényezők
Társadalom egyes csoportjai közötti 2
ellentmondás a település fejlesztési
irányait illetően

Társadalom
egyes
kiszorulnak a fejlődésből

csoportjai 3

A
lakosság
elvándorlása
elöregedése tovább folytatódik

és 6

Hatás
(1-10)

Kockázat kezelésének módja

2

A város jövőképének meghatározása
és a fejlesztések is a lakossággal való
folyamatos
egyeztetések
során
alakulnak ki, a társadalmi igényekkel
teljes
konszenzusban
kerülnek
kijelölésre a települési célok.
Különösen az alacsonyabb státusú
lakosság számára jelent kockázatot,
hogy a város egyes részein beindulhat
a
dzsentrifikáció,
illetve
a
külterületeken a szolgáltatásokhoz
való hozzáférés gyengébb, így
kiszorulhatnak a társadalomból ezek a
csoportok. A város szociális hálózata
azonban
kiemelten
kezeli
e
csoportokat,
valamint
a
településfejlesztési
stratégia
megvalósítása során a negatív
társadalmi
folyamatok
ellen
különböző soft tevékenységek is
megvalósításra kerülnek.
Társadalmi szempontból negatív
összkép alakul ki. A helyben maradók
– magas elvándorlás esetén –
várhatóan a kevésbé képzettek, illetve
testi, szellemi hátránnyal rendelkezők
közül kerülnek ki, így a város lakossága
deprimált, a város általános légköre
letargikussá válhat. Az elvándorlás
ellen számos soft programmal, illetve
oktatási
programmal,
valamint
városmarketinggel veszi fel a város a
harcot, hogy egy a saját lakossága és a
kívülről érkezők számára is vonzó,
kellemes város lehessen.
Az elöregedés folytatódása, illetve
felgyorsulása, amennyiben ehhez nem
kapcsolódik megfelelő idős-gazdaság a
fiatalabb
generációk
helyben
maradása ellen hathat. Fontosak
ebben az esetben is a soft programok,

4

8
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A lakosság érdektelenné válik a 6
település
közös
jövőképének,
fejlesztésének meghatározását és
megvalósítását illetően

Gazdasági tényezők
Valós városközpont, központi tér 2
hiányában nincs gazdasági centruma a
városnak, mely a lakossági igényeknek
megfelelő szolgáltatásoknak adna
helyet

Az elvándorlás miatt csökken a város 7
lakosságának átlagos képzettségi
színvonala

Környezeti veszélyek
Megújuló közterületek lakosság általi 4
nem rendeltetésszerű használata
Közterületek megújítása elmarad a 4
városban

6

2

8

4

4
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mellyel az idősek és a fiatalabbak közti
ellentétek csökkenthetők.
A város számos kulturális, sport és
egyéb programmal vonja be a
lakosságot
a
település
mindennapjaiba. A helyi identitás
kialakítására
és
fenntartására,
valamint
a
külső
imázs
meghatározására nagy hangsúlyt
fektet. Ez nem csak anyagi
támogatásban,
leginkább
soft
tevékenységek keretében történik.
A
2020-ig
definiált
jövőkép
segítségével a város jövőképe
hosszútávra is előre látható, így a helyi
vállalkozók
láthatják,
mely
területeken, milyen beavatkozásokat
tervez a város, így ezeknek
megfelelően alakíthatják gazdasági
tevékenységüket, céljaikat.
A képzettségi színvonal csökkenésével
a befektetők – érkezzenek kívülről,
vagy legyenek helyi vállalkozók –
alacsonyabb
színvonalú
munkalehetőségeket
teremtenek,
melyhez alacsonyabb bérszínvonal is
társul, így az elvándorlás nem áll meg.
Annak érdekében, hogy a város ne
kerülhessen ebbe a negatív spirálba a
lakosságának megtartását, illetve
kívülről érkező magasan kvalifikált
beköltözőket színes kulturális élettel,
soft programokkal, vonzó települési
környezettel tartja meg. Ehhez széles
körben alkalmazott városmarketing
stratégia is társul.
Társadalmi probléma, melyet a
folyamatos
karbantartás
és
a
figyelemfelkeltés tud csökkenteni.
Amennyiben
a
közterületek
megújítása elmaradna, azzal a város
lemaradna a városversenyben, mivel
nem csak a turisták számára fontos,
hogy vonzó környezetben tölthessék
szabadidejüket, hanem a helyben élők
számára is. A város közterületeinek a
leromlása, levándorláshoz, illetve
hosszabb távon a beruházások
elmaradásához és a gazdasági
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Közlekedési konfliktusok növekednek

4

5

műszaki 5

6

5

5

Az egyes közszolgáltatások állami 5
támogatása csökken, a normatíva
rendszerből
származó
bevételei
csökkennek a városnak

5

Lakások komfortfokozata,
színvonala romlik

Külső tényezők
Szabályozási környezet
Változó támogatási rendszer

versenyképesség csökkenéséhez is
vezethet.
A város vezetése ennek csökkentésére
számos, egymásra épülő közterület
rehabilitációs tervet dolgozott, és
dolgoztat ki. Továbbá a lakókörnyezet
megújításába a helyi lakosságot is
aktívan be kívánja vonni.
A közterületek minden szempontból
átgondolt rehabilitációjával, illetve az
ökologikus
településfejlesztési
szemlélet segítségével kívánja a város
visszaszorítani a gépjárműforgalmat,
így kerülendő el, hogy ebből
konfliktusok alakuljanak ki. Bizonyos
esetekben
a
korlátozás,
mint
lehetőség is a város rendelkezésére áll
(pl.
tehergépjárművek
kitiltása
bizonyos területekről)
Amennyiben a lakosság anyagi javai
tovább csökkennek, a lakingatlanok
karbantartása elmaradhat, mely a
lakóingatlan
állomány
műszaki
degradációjához
vezethet.
Ezt
megelőzendő
a
város
a
munkanélküliség elkerülése mellett
érdekelt. Ennek érdekében szorosan
együttműködik
a
helyi
vállalkozásokkal
azok
céljainak
megvalósításában, illetve a közmunka
programot is támogatja. Így a lakosság
anyagi
javainak
csökkenése
elkerülhetővé válik.

A város fejlesztései során nem csupán
a támogatásokra épít, hanem a
vállalkozásokkal való együttműködés
széles skálájára is. Amennyiben a
támogatási rendszer negatív irányba
hatna a város számára, akkor a
gazdasági
szereplőkkel
együttműködve képes lesz külső
források bevonására céljai elérése
érdekében.
A
város
intézményhálózatát
igényeinek megfelelően alakítja ki, azt
nem méretezi túl, illetve alul. Az
ingatlanok fenntartását csökkenti
energetikai
célú
felújításokkal.
Mindezekkel a kiadások féken
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tarthatók, tervezhetők maradnak.
Gazdasági változások
A város gazdasági leszakadása tovább 2
folytatódik

Magyarország gazdasága lemarad a 3
környezetétől, mely a városra is
általánosan negatívan hat

Társadalmi változások
A gazdasági válság okozta társadalmi 4
válság miatt átalakuló igények

2

3

4

Általánosan elöregedő társadalom – 6
növekvő terhek

7

A városversenyben való lemaradás 2
okozta
munkahelyteremtés
elmaradása, illetve munkahelyek
megszűnése,
munkanélküliség

2
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Jelen
stratégiában
a
város
meghatározta az elérendő közép és
hosszú távú céljait. Ezekez reálisan
mérte fel, összhangban a magasabb
területi
szintű
tervekkel
és
törekvésekkel. A város emeltet
gazdasági
programjának
megvalósítása
mellett
teljesen
elkötelezett,
illetve
a
marketingstratégiájában
számos
gazdaságfejlesztési elem is található
Emellett a helyi vállalkozásokkal
szorosan együttműködve a településés gazdaságfejlesztési célokat is
közösen valósítják meg.
A város fejlődéséhez nem kizárólag a
külső tényezőkre épít. Helyette
leginkább saját erősségeit igyekszik
kihasználni, mely függetleníteni tudja
valamelyest az országos trendektől.
Így hazánk fejlődésénél gyorsabb,
nagyobb mértékű fejlődésre válik
képessé a település.
A gazdasági válság társadalomra
kifejtett hatása mára egyre ismertebb.
Ez a várost is jelentékenyen érintette,
így a helyi döntéshozók, társadalmi
élet aktív szervezői is e tapasztalatok
birtokában képesek alakítani a város
társadalmát. Ehhez különböző soft
tevékenységekre nyílik lehetőség.
Évente kerülnek ezek meghatározásra,
így rugalmasan, a változó igényekhez
képes alkalmazkodni a város.
A város lakossága, az országos
tendenciákhoz hasonlóan öregszik. Ezt
megelőzni próbálja a város azzal, hogy
attraktív településképpel, prosperáló
gazdasággal, széleskörű kulturális
élettel fiatalabb korosztályt vonz a
településre. A problémát pedig az
idősgazdaság, valamint a szociális
ellátórendszer fejlesztésével igyekszik
kezelni.
Ahhoz,
hogy
a
település
a
városversenyben a legjobbak közt
szerepelhessen
városmarketing
stratégiát alakít ki, illetve a gazdasági
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emelkedése

Az elért eredmények
kapcsolódó veszélyek

fenntartáshoz

Valósz.
(1-10)

Társadalmi tényezők
A soft projektekkel bevont lakosság a 2
projektek elmaradása esetén nem
alakít ki saját közösségi programokat

Az oktatási és társadalmi integrációs 4
programokban résztvevők elhagyják a
várost,
illetve
hosszú
távú
integrációjuk a település életébe
sikertelen lesz

Gazdasági tényezők
Az önkormányzat likviditása veszélybe 2
kerül a fejlesztések miatt

A vállalkozások a vártnál kisebb 2
bevételt realizálnak és elhagyják a
várost,
vagy
csökkentik
a
termelésüket

Hatás
(1-10)
2

5

3

4

Környezeti fenntarthatósággal kapcsolatos tényezők
A fejlesztések során a természeti 4
4
környezet sérül, melynek mértéke a
tolerálható szintnél magasabb és a
természet
ezt
nem
képes
helyreállítani

élet szereplőit partnerként kezeli,
hogy minden érdekelt fél a lehető
legnagyobb hasznot élvezze az
együttműködésből.
Kockázat kezelésének módja

Annak érdekében, hogy hosszútávon
is sikeres legyen a lakosság bevonása
a város életébe a város az egyes soft
projektelemek megvalósítását követően is számos eseményt szervez,
illetve támogatja ezek szervezését.
Az oktatáshoz kapcsolódó fejlesztések
a helyi vállalkozói igényeknek
megfelelően kerül kialakításra, így a
fenntartás során is várható, hogy aki
ilyen képzésben vesz részt, az helyben
helyezkedik el, majd hosszabb távon is
itt dolgozik. Folyamatos nyomonkövetés zajlik a társadalmi integráció terén,
így,
amennyiben
beavatkozás
szükséges, egyes elmaradó személyek,
csoportok esetében, azt idejében meg
lehet tenni.
A fejlesztések egymásutániságának
tervezésével, egymásra épülésével
mindez elkerülhető, mivel a város csak
a pénzügyi keretének megfelelően
vállalja a beruházások önrészét.
Ezenfelül a beruházások során a város
kiemelt figyelmet fordít arra, hogy
jövedelemtermelő
fejlesztéseket
hajtson végre.
Amennyiben ez történne, annak
jelentős hatása lenne a város
társadalmára,
illetve
a
város
gazdálkodására is. Ennek érdekében a
város és a helyi vállalkozások között
széleskörű kooperáció zajlik, hogy az
igények és a célok között összhang
legyen mind a két fél részéről
A turisztikai fejlesztések során a
természet „kapacitásait” figyelembe
veszi
a
város,
valamint
az
idegenforgalmi adó bevételeinek egy
részét a környezeti károkozások
enyhítésére fordítja.
A beruházások során az engedélyek
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kiadása, és az ellenőrzések során a
környezeti
szempontok
kiemelt
szempontot képviselnek.
21.

táblázat. Kockázatelemzés
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7 A MEGVALÓSÍTÁS ESZKÖZEI
ESZKÖZEI ÉS NYOMON KÖVETÉSE
KÖVETÉSE
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7.1 A

CÉLOK

ELÉRÉSÉT

SZOLGÁLÓ

FEJLESZTÉSI

ÉS

NEM

BERUHÁZÁSI

JELLEGŰ

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

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

7.1.2 Fenntartható Energia Akcióprogram (SEAP)
Magyarországon az üvegházhatású gázok kibocsátása az elmúlt 25 évben mintegy 40 százalékkal
csökkent, elsősorban a nehézipar leépülése és az agrártermelés visszaesése miatt. A globális éghajlatváltozási folyamat azonban tovább gyorsult és ezek a hatások a medence-jelleg miatt
Magyarországot erőteljesebben érintik, mint Európa más földrajzi térségeit. A szakértői vizsgálatok
szerint az ipar és a mezőgazdaság területén már csak kis dekarbonizációs lehetőség mutatkozik
Magyarországon, ugyanakkor az energiatermelésben és -elosztásban, valamint az épületenergetika,
továbbá a közlekedés területén van még mód az üvegházhatású gázok kibocsátásának érdemi
csökkentésére.
Az önkormányzatok döntő szerepet játszanak a klímaváltozás hatásainak enyhítésében, főleg ha
figyelembe vesszük, hogy az energiafogyasztás és a CO2-kibocsátás 80%-a városi tevékenységhez
kapcsolódik. Az Európai Unió klíma- és energiacsomagjának 2008-ban történt elfogadását követően
az Európai Bizottság által létrehozott Polgármesterek Szövetsége támogatja a helyi önkormányzatok
fenntartható energiapolitika megvalósítása során tett erőfeszítéseit és a helyi és regionális
szereplőket az uniós célkitűzések teljesítése érdekében mozgósítja.
A Fenntartható Energia Akcióprogram (SEAP) kulcsfontosságú konkrét intézkedéseket és projekteket
tartalmaz. Az energia-megtakarításon kívül a SEAP egyéb eredményeket eléréséhez is hozzájárul,
mint például:
•
•
•

helyváltoztatást nem igénylő szakmunkák és stabil munkahelyek létrehozása;
egészségesebb környezet és életminőség;
jobb gazdasági versenyképesség és az energiától való nagyobb függetlenség.

A SEAP lehetőséget biztosít az anyag- és energiatakarékos technológiák alkalmazásával az ipar, az
állattenyésztési ágazatok és az ahhoz kapcsolódó élelmiszeripar fejlesztésére is. A SEAP-okban a helyi
önkormányzatok önkéntesen kötelezettséget vállalnak az energiahatékonyság javítására és a
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megújuló energiaforrások fokozott hasznosítására azért, hogy Magyarország összességében elérje az
Európai Unió által 2020-ra kitűzött 20%-os CO2-kibocsátás csökkentését.
A SEAP alapján a TOP támogatást biztosít az önkormányzati tulajdonú épületállomány
energiahatékonyság központú rehabilitációjára és a megújuló energiaforrások alkalmazására. Az
energiamenedzsmentet pedig önkormányzati kedvezményezett esetén a TOP támogatja.

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

•

nagyobb hangsúlyt helyez a lakosság és a különböző érdekcsoportok bevonására,
a különböző szakpolitikai területek összehangolására (pl. közlekedés, területfejlesztés,
gazdaságfejlesztés, környezetvédelem, szociális ügyek, egészségvédelem, közbiztonság,
energetika, stb.), valamint
a térségi/agglomerációs kooperációra.

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

7.1.4 A város közterületeinek közösségi használata és a helyi identitástudat növelése – a
boldog város
A jól működő városok felé elvárás, hogy az aktív és kulturált pihenéshez, szórakozáshoz,
kikapcsolódáshoz, művelődéshez szoroson kötődő szolgáltatásokat is nyújtson, amelyek nemcsak a
lakosság igényeit elégítik ki, hanem kiemelkedő szerepet játszhatnak az új (gazdasági, szolgáltatási,
innovációs) fejlesztések megtelepedésében is.
E feladat magában foglalja a városi parkok és zöldterületek karbantartását, a vendéglátás,
művelődési intézmények eltérő lakossági-, és turista-igényekhez igazodó összehangolt és ötletes
fejlesztését, támogatását is. Kiemelten érdemes támogatni a szabadidő értékes eltöltésével, a
sporttal, az egészségtudatra neveléssel összefüggő piaci és civil kezdeményezéseket.
Ehhez kapcsolódik a helyi identitás és a lokálpatriotizmus erősítése is. A kultúra és tudás ma már a
modern gazdaság és társadalomfejlesztés alapvető támogatója. A közösséghez és a lakóhelyhez
kötődés, az identitástudat, lokálpatriotizmus, valamint a társadalmi szolidaritás megteremtése
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érdekében a társadalmi kapcsolatok tudatos építésének célrendszere szükséges, mivel e nélkül nem
lehet növelni az itt élők életminőségét és együttműködési készségüket sem. Ennek érdekében az
identitást erősítő események mellett további lehetőség a sajátos meghatározottságú városrészek
(telepek), civil – városszépítő (építő, ápoló) szervezeteinek támogatása, illetve újabbak
létrehozásának támogatása. A tudásalapú és akár a modern korral lépést tartó „digitális
városprogram” elindításával feladatot is erősítheti a városról szóló információk, tudásanyagok
internetes oldalakon való megjelenítése.

7.1.5 Szabályozási tevékenységek, eszközök
•

•
•

•
•

A „tervalku” (Településfejlesztési Megállapodás/Szerződés), amely lehetővé teszi, hogy egyes
nagy beruházások esetén, amely a település területén zajlik le, a beruházó és a települési
önkormányzat között olyan szerződés kötessen, amely mindkét fél számára előnyös és
rögzített fejlesztési feladatokkal bír;
Az önkormányzat elővásárlási jogának gyakorlása területek kivásárlásakor;
Városmarketing célú tevékenységek: a város az integrált településfejlesztési stratégiában
megfogalmazott célokkal, valamint azok eszközrendszerével összhangban, az ebben szereplő
célok elérése érdekében hajtja végre marketingtevékenységét. Ehhez kapcsolódik a
marketingkommunikáció, mint eszköz a magánbefektetők bevonására, a lehetséges,
kölcsönösen eredményes partneri együttműködések kialakítására, valamint a létesítmények
kihasználtságának növelésére. Mindez a fejlesztési eredmények ismertebbé tételét, a város
által tervezett programok minél nagyobb vonzerejének kialakítását szolgálja;
Helyi adó- és illetékkedvezményekkel bizonyos esetekben a magántőke mobilizálható,
amelyet a Tervalkuban / településrendezési szerződésben rögzíthetnek a felek;
Ingatlangazdálkodási koncepció, melynek keretében a város saját tulajdonú ingatlanait
felméri, azok hasznosíthatóságát számba veszi.

Az aktív városfejlesztési stratégia elsődleges eszköze az önkormányzat számára a kijelölt
városfejlesztési akcióterületeken tervezett városfejlesztési akciók végrehajtása a közszféra és a
magánszféra strukturált együttműködése.

7.1.6 Klímabarát közlekedés
Könnyen belátható hogy a városok környezetterhelése jelentős részben a közlekedésből fakad.
Fontos tehát, hogy ezen a területen is előrelépést érjünk el. Ehhez alapvetően négy eszköz van a
kezünkben:
-

-

-

Az első a közlekedési kereslet csökkentése, ennek megoldása többek között a jelenlegi
városszerkezetet átalakítva, több kisebb központtal rendelkező, úgynevezett policentrikus
városszerkezet létrehozásában rejlik.
A második a minőségi közösségi közlekedési szolgáltatások biztosítása elérhető áron.
Egyértelmű tapasztalat, hogy ahol a lakóhelyekről a város nagy része gyorsan és kényelmesen
elérhető közösségi közlekedési eszközökkel, az emberek szívesen választják ezt az
alternatívát.
A harmadik a minőségi közösségi közlekedési szolgáltatásokat elsősorban környezetbarát
járműállománnyal célszerű biztosítani. Környezetbarát a vasúti közlekedésben a dízel
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-

vontatás helyett villamos vontatású járművek, míg az autóbusz közlekedés terén minimum a
legkorszerűbb (most EURO6) dízelmotorral hajtott buszok beszerzése, ha lehetséges, akkor
hibrid és elektromos járművek alkalmazása.
A negyedik a környezetbarát egyéni közlekedési módok ösztönzése – ezen a területen a
legfontosabb a gyalogos és kerékpáros közlekedés minél kedvezőbb feltételinek kialakítása
(melyeknek pozitív egészségügyi hatásai sem elhanyagolhatóak!)

Szentgotthárd településen még nem sok valósult meg a fent említett lehetőségek közül. A
Szentgotthárd és Szombathely között kialakított vasúti közlekedés villanyvontatással működik, ami
már egy környezetkímélő megoldás. A térségi célú és a települési kerékpáros kapcsolatok
fejlesztésével szintén elősegíthető a klímabarát közlekedés. Ha az emberek biztonságos és kijelölt
kerékpáros útvonalon közlekedhetnek, szívesebben választják ezt az utazási formát. Tehát el kell
kezdeni, mind a városban, mind a környéki kerékpárutak létesítését.

7.1.7 Településfejlesztési és –rendezési szerződések
A települési önkormányzat egyes településfejlesztési célok megvalósítására településrendezési
szerződést köthet az érintett telek tulajdonosával, illetve a telken beruházni szándékozóval. A
településrendezési szerződés alapját az ingatlanfejlesztő által a tervezett beruházásról készített
tanulmányterv képezi.
A szerződés tárgya lehet azon költségeknek az ingatlanfejlesztő általi átvállalása, amelyek a cél
megvalósításának előfeltételei (az érintett terület előkészítése, a telekviszonyok rendezése vagy
megváltoztatása, a talaj megtisztítása stb.), vagy következményei (a szükséges kiszolgáló intézmény
és infrastruktúra fejlesztések), és azok megvalósítása az önkormányzatot terhelné. Szerződés esetén
az önkormányzat a szerződésben arra vállal kötelezettséget, hogy a szükséges településrendezési
eljárást a megállapított határidőn belül megindítja és azt az előírásoknak megfelelően lefolytatja.

7.1.8 Térség- és városmarketing; marketingstratégia kialakítása
Szentgotthárd Város Önkormányzata a város szereplőinek bevonásával határozza meg a város
arculatát, amely magába foglalja a város értékeinek azonosítását, az önábrázolás és magatartás főbb
elemeit, majd azokat tudatosítsa és folyamatosan kommunikálja mind a város lakossága, mind a
külső partnerek felé. A szemlélet változása magával hozza a város identitás és a lokálpatriotizmus
erősödését, melynek eredménye, hogy térség lakossága vásárlásaik során a helyi termékeket,
szolgáltatásokat helyezik előtérbe. Ehhez meg kell teremteni a feltételeket: helyi termékek boltja,
pultja a meglévő boltokban.
2013-ig a város idegenforgalmi feladataink ellátásával a Pannon Kapu Kulturális Egyesületet bízta
meg az Önkormányzat, azt követően a turisztikai feladatok ellátására a TDM Egyesülettel
(Szentgotthárd és Térsége Turisztikai Egyesület) kötött együttműködési megállapodást. A
városmarkating tevékenységeket a város a TDM Egyesületen és a Pannon Kapu Kulturális Egyesületen
keresztül végzi különös tekintettel, mint megjelenések, bemutatkozások, az egységes megjelenésarculat követése, a rendezvények arculatának márkásítása, a város kiemelt rendezvényeire
promóciós terv készítése, kiadványok és városfilm készítés, felmérések készítése, helyi lakosság
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bevonása és aktivizálása, kommunikációs csatornák használata. A városmarketing célokat szolgálja a
helloszentgotthard.com weboldal.

7.1.9 Önkormányzati kommunikáció
Az önkormányzat kommunikációs tevékenysége elsősorban online történik. A www.szentgotthard.hu
weboldal felületen a látogatók információkat tölthetnek le a városról, az intézményekről, az aktuális
hírekről, eseményekről, programok és pályázatokról. Elérhetőek a hivatal működésével kapcsolatos
legfontosabb információk és közérdekű adatok, dokumentumok, letölthető formanyomtatványok
állnak rendelkezésre. A honlapon elérhetőek a Szentgotthárd Újság archív számai is. A honlap angol,
német, szlovén és olasz nyelven is nyújt információkat.
Az Önkormányzat lapjaként funkcionáló Szentgotthárd Újság havonta ingyenesen jelenik meg a városi
lakosság számára, mely szintén komoly lakossági tájékoztató szerepet tölt be. Emellett a Vas Népe
megyei napilap is rendszeresen közöl információkat a településről. Azon települési fejlesztési
kérdések, melyek ezt megkívánják, továbbá a jelentős közérdekű ügyekben lakossági fórumokat
szervez az önkormányzat. Az egyes intézményekkel, szervezetekkel közösen bonyolított városi
programok, rendezvények is a lakossági kommunikáció egyik jelentős ágát képviselik.
Szentgotthárdon városi TV működik, mely rendszeres műsorokkal jelentkezik. A város lakossági
kommunikációban a közösségi médiaeszközöket (pl. facebook) is használja.

7.1.10 Helyi gazdaságfejlesztés eszközei (foglalkoztatási támogatás, KKV-k támogatása,
stb.)
A vonzó befektetői környezet alapját képező alapinfrastruktúra kialakítása mellett fontos támogatni
mind a már működő vállalkozásokat, mind az újonnan létrejövőket annak érdekében, hogy a
városban a foglalkoztatási mutatók javuljanak, a munkahelyek megmaradjanak, és új munkahelyek
jöjjenek létre, továbbá a nők, a hátrányos helyzetben lévők foglalkoztatási helyzete is javuljon.
A város értékeinek és eredményeinek kommunikálásán keresztül megteremthető a pozitív városkép
és befektetői figyelemfelhívás, mely befolyásolja a helyi gazdaság fejlődését. Az Önkormányzat
érdekérvényesítő szerepét kihasználva tudja a helyi vállalkozások fejlődését befolyásolni:
A helyi vállalkozói fórumok szervezésével az Önkormányzat megismerheti a helyi vállalkozói szektor
igényeit, alakíthatja oktatási, foglalkoztatási, szociális és gazdasági szakpolitikáját, valamint
szembesül a felmerülő, a vállalkozások fejlődését akadályozó problémákkal és közreműködhet azok
megoldásában. A mikro-, kis- és középvállalkozások fejlesztése az Európai Unió 2014-2020
költségvetési ciklusában is kiemelt szerepet kap, ezért az Önkormányzat a hatékony forráskihasználás
érdekében tájékoztatást nyújt a vállalkozásoknak a lehetséges pályázati forrásokról. Vállalkozások
letelepedése, vállalkozások indítása, munkahelyteremtés ösztönzése céljából alapot képezhet,
melyből visszatérítendő támogatást nyújthat vállalkozások indításhoz vagy pályázati önerő
biztosításához. Az önkormányzat, illetve a fenntartásában működő intézmények és gazdasági
társaságok működésük és fejlesztési projektjeik során felmerülő saját beszerzéseikben, felújítási és
karbantartási, valamint építési munkáikban törekedhetnek arra, hogy helyi vállalkozásoktól rendeljék
meg a szolgáltatást. A lakossági igényeket közvetlenül kielégítő ipari szolgáltatások indításának
ösztönzése, kézműipar felélesztése, részben a helyi, saját igények kielégítésére, másrészt
idegenforgalmi attrakcióként. Az Önkormányzat hivatalos honlapján lehetőséget biztosít arra, hogy a
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helyi vállalkozók megjelenhessenek, vállalkozói adatbázis létrehozásával hozzájárul a lakossági
igények jobb kielégítéséhez.

7.1.11 Vállalkozás fejlesztési és befektetés-támogató program, befektetés ösztönzés.
Szentgotthárd Város Önkormányzat elkötelezte magát a gazdaságélénkítés mellett.
Meghatározták ennek főbb elveit, melyek mentén már konkrét célok is megfogalmazhatók. A helyi
gazdaságfejlesztés kapcsán két irányt különíthető el két célcsoport meghatározásával:

1. Célcsoport: A helyi gazdaságfejlesztési beavatkozások, önkormányzati gazdasági
fejlesztések, beruházások, a gazdasági szereplők számára nyújtott önkormányzati
szolgáltatások.
2. Célcsoport: olyan helyi „szellemi beruházások”, amelyek az itt élők gondolkodását,
szemléletét formálják át, aminek eredményeképpen majd változások jelennek meg a helyi
gazdasági tevékenységekben.

7.1.12 Helyi igényekhez igazodó képzési rendszerek kialakítása a helyi gazdasági szereplők
bevonásával
Az OPEL illetve a régióban található nagyvállalatok és egyéb gazdasági szereplők igényeit maximálisan
figyelembe véve szükséges kialakítani a szakképzési palettát. Kiemelt célként kell szem előtt tartani a
turizmushoz, szolgáltatáshoz kapcsolódó képzéseket is (pl. szobaasszony,turisztikai ügyintéző,
masszőr, vendéglátós szakok stb.). A turizmus fejlesztése szempontjából nagyon fontos igény a
megfelelő szakember-ellátottság. Egyben a majdan megnyíló 4 csillagos szálloda, illetve további
szálláshelyek, megfelelő színvonalú és számú gyakorlati helyet is tudnak biztosítani az ezekben a
képzésekben résztvevők számára. A megfelelő kollégiumi ellátás biztosítása további vonzerőt
jelenthet a városi szakképzés számára.
Az Opel új képzőközpontja, valamint a NYME Gépészmérnök képzése egy újszerű lehetőséget kínál - a
Közösségi főiskola létrehozására. A közösségi főiskola a hazai gyakorlatban teljesen új
intézményforma. A közösségi főiskolák létrehozásának célja, hogy megszűnjenek Magyarországon
azok a földrajzi értelemben vett „felsőoktatás-mentes övezetek”, ahol belátható közelségben nincs
jelen a felsőfokú képzések kínálata, némiképpen csökkentve ezzel az adott környéken élők esélyeit a
színvonalas képzésben való részvételre.

7.1.13 Társadalmi befogadást, környezeti fenntarthatóságot,
szemléletformáló akciók (akár helyi cégek bevonásával)

stb.

előmozdító

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013 novemberében a Fenntartható
Fejlődésért Szentgotthárdon program minél hatékonyabb gyakorlati megvalósítása érdekében
kezdeményezte a Zöld Szentgotthárd Mozgalom elindítását, és felhívással élt Szentgotthárd város
polgáraihoz, hogy csatlakozzanak a Mozgalomhoz. A Mozgalomhoz Szentgotthárd Város
Önkormányzata valamint a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal elsőként csatlakozott. A
Mozgalom a Zöld Szentgotthárd gondolat köré csoportosuló, az egész települést átkaroló
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szerveződés, melynek tagjai között ott lehetnek a szentgotthárdi civil szervezetek, hivatalos szervek,
hivatalos személyek, de tagja lehet bármely szentgotthárdi polgár és bármely szentgotthárdi
közösség, akár baráti társaság is.
A szociális intézmények feladatellátásában, a szolgáltatások mennyiségi, minőségi színvonalának
emelésében jelentős segítséget nyújthatnak az önkéntes segítők. Számos területen szükség van a
munkájukra: egyedül élő, idős emberek látogatása, beszélgetés, lelki támogatás, szociálisan
hátrányos helyzetűek számára szervezett programokon, rendezvényeken segítségnyújtás,
felajánlások, adományok gyűjtése, szétosztása stb.
A Városi Gondozási Központ, a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, valamint a Szentgotthárdi
Közös Önkormányzati Hivatal szerepel az EMMI esélyegyenlőségi Főosztály nyilvántartásában,
közérdekű önkéntes tevékenység végzésében. Ezáltal lehetőség nyílik az önkéntesek bevonására.
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7.2 AZ

INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA MEGVALÓSÍTÁSÁNAK SZERVEZETI

KERETEINEK MAGHATÁROZÁSA

STRATÉGIAI SZINT
Szentgotthárd Város Önkormányzata
Polgármester
Képviselőtestület
Pénzügyi, Városüzemeltetési és Jogi Bizottság
PARTNERSÉG

Generál tervező
Polgármesteri Hivatal

Szakági tervező(k)

Helyi lakosság

Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály

Civil szervezetek

Főépítész
Közszolgáltatási és településüzemeltetési
csoport
Pénzügyi műveletek csoportja
Költségvetési csoport

Egyesületek
Oktatási, szociális intézmények

KÜLSŐ SZAKÉRTŐK

(Helyi) vállalkozások

Kommunikációs szakértő
Műszaki ellenőr
Közbeszerzési szakértő
Könyvvizsgáló

Hatóságok
OPERATÍV SZINT

Szállítók

Operatív menedzsment szervezet
Projektmenedzser
Pénzügyi menedzser
Műszaki menedszer

5. ábra. Szervezeti felépítés
Az ITS megvalósítása során a döntéshozói szintet a Szentgotthárd Város Képviselőtestülete jelenti. A
döntés előkészítési feladatokat a Polgármesteri Hivatal adott szervezeti egységei végzik.
A stratégiai menedzsmentet a polgármester, a képviselőtestület és a Pénzügyi, Városüzemeltetési és
Jogi Bizottság alkotja. Fontosabb feladatuk:
•
•

Az ITS megvalósításának nyomon követése, elvárt eredmények, hatások értékelése.
Az operatív menedzsment szint tevékenységének stratégiai szintű felügyelete, céljainak
meghatározása, eredményeinek értékelése, szükség esetén korrekció kezdeményezése.

Az ITS megvalósításával kapcsolatos döntés előkészítő feladatokat a Polgármesteri Hivatal
Közszolgáltatási és településüzemeltetési csoport végzi, adott szervezeti egységei (elsősorban a
Főépítész, a Pályázati referens, valamint az Építéshatósági csoport) bevonásával.
•

A városi társadalom és gazdaság igényeinek és lehetőségeinek feltárása, azok változásainak
beépítése az ITS-be.
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•
•
•

A városfejlesztés külső és belső környezetében bekövetkezett változások figyelemmel
kisérése, a célokra gyakorolt hatások elemzése.
ITS partnerségi egyeztetések szakmai irányítása, felügyelete
Szakmai stratégiai szinten a településközi koordináció biztosítása.

Az ITS-ben körvonalazott fejlesztések megvalósításának menedzsmentje az operatív menedzsment
szervezet feladata (ez lehet TDM szervezet, Ipari park, önkormányzaton belül, stb.)
•
•
•

ITS partnerségi egyeztetések anyagainak előkészítése, előterjesztése döntés-előkészítésre.
A döntéshozók részére éves jelentés készítése az ITS megvalósításáról, a változó külső, belső
tényezőkről, korrekciókról, társadalmi igények változásáról.
ITS megvalósítási folyamatáról a lakosság tájékoztatására alkalmas információk összeállítása,
évente legalább egyszer, jelentősebb változások esetén többször is.

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

•
•

a települések jövőbeni társadalmi, gazdasági, kulturális fejlesztéseit, térszerkezetük
alakulását, a tervezett fejlesztési programok irányait, a projektszintű forrásbevonást, a
pályázatok tárgyát, volumenét és szinergiáját meghatározó, megalapozó stratégia, a tervezési
dokumentumok tervezési folyamatában,
a megvalósítása folyamán,
a felülvizsgálat és értékelés, a szükséges korrekciók meghatározása során.

A partnerségi egyeztetési módszerek, eszközök és célcsoportok kiválasztása során meghatározó
szempont volt, hogy a társadalom- és gazdaságfejlesztés hatékony és fenntartható módon való
formálása csak a helyi közösség bevonásával, széles körű elköteleződésével, helyi értékek és
problémák feltárására alapozottan képzelhető el. A tervkészítés folyamatába a társadalmi
folyamatokban meghatározó, vagy a stratégia megvalósításában kulcsszerepet betöltő szervezetek és
azok képviselői mind bevonásra kerülnek. Ezáltal a szervezetek tevékenységének jövőbeni
eredményeit és elképzeléseit már a tervezés során meg lehet határozni és a stratégiai célok vagy a
kulcsprojektek közé beépíteni.
A tervezési folyamat részeként az aláírt partnerségi terv alapján lakossági fórum,
műhelytalálkozók (2db) Irányító csoport megbeszélések, a város főbb gazdasági szereplői kérdőívvel
lettek megkeresve (kiértékelést lásd mellékleteként), valamint számos egyeztetés történt az
önkormányzat szakirodáival.
A 2015 január 27-én elfogadott partnerségi tervben rögzítettek alapján az alábbi egyeztetések,
megbeszélések, workshopok és lakossági fórumok kerültek megtartásra:
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2015.03.09. – műhelytalálkozó (munkacsoport egyeztetés, workshop)
2015.03.17. – Irányító Csoport megbeszélés
2015.03.30. – műhelytalálkozó (Irányító Csoport és munkacsoport egyeztetés, workshop)
2015.03.30. – Szentgotthárd Ipari park tulajdonosaival munkacsoport megbeszélés
2015.04.08. – Szomszédos településekkel egyeztetés
2015.04.22. - Nyilvános Lakossági fórum - ICS és MCS tagok részvételével (munkacsoport egyeztetés,
workshop)
2015.05.08. – Irányító Csoport ülés

7.4 TELEPÜLÉSKÖZI KOORDINÁCIÓ MECHANIZMUSAI, EGYÜTTMŰKÖDÉSI JAVASLATOK
Az önkormányzat a város térségi szerepköréhez igazodva folyamatosan elvégzi az ITS végrehajtása
során a térségi egyeztetéseket, amelyek biztosítják, hogy a város stratégiai fejlesztési irányai és az
ehhez illeszkedő fő beavatkozások összhangban legyenek a környezet főbb szereplőinek stratégiáival
és projektjeivel.
A település járásközponti szerepéből adódóan kiemelt fontosságúnak tartja a nagyobb térségi
hatással bíró projektek esetében az érintett településekkel való kooperációt. Ez az előkészítéstől a
megvalósításon keresztül a fenntartásig a teljes folyamatot felölelik. Ennek jelentőségét emeli, hogy a
város fejlesztései nemcsak a várost, hanem járásának települését is érinti, mivel a térség lakói a
városban veszik igénybe a szolgáltatások többségét, sokan itt dolgoznak, kötődnek a városhoz.
Természetesen mindez fordítva is működik, amennyiben egy járási település projektje a
járásközpontot, vagy a járás több települését is érinti, a város is részt kíván venni az előkészítés,
megvalósítás és fenntartás folyamatában is.
A város céljait a fentiek alapján is szükséges összehangolni nemcsak középtávon, hanem hosszú távon
is a járás településeinek céljaival. A város vezetése különböző információs csatornákon keresztül
tudatosítja a térség településeivel, illetve együttműködik velük a célok alakításában. Elsősorban a
térség településeit is érintő intézményhálózat fejlesztés, és munkahelyteremtés kap prioritást
kiegészítve a kapcsolódó közszolgáltatásokkal, melyeket a város és térsége igénybe vesz.
Ennek érdekében jelenleg az alábbi együttműködésekben vesz részt a város:
•
•
•
•
•
•

Őrség Határok Nélkül Egyesület;
TDM ;
Pannon Termál Klaszter Egyesület;
TÖOSZ;
Nyugat- Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ;
Nyugat Dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás.

A város a jövőben is fenn kívánja tartani együttműködéseit, illetve azokat a céljainak megvalósítása
érdekében bővíteni tervezi.
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7.5 MONITORING RENDSZER KIALAKÍTÁSA
7.5.1 A monitoring rendszer működtetési mechanizmusának meghatározása
A monitoring az a programalkotást követő nyomon követési folyamat, amely a program
végrehajtásának eredményességét kíséri figyelemmel és visszacsatol a végrehajtás folyamatába,
illetve indokolt esetben a program felülvizsgálatát eredményezheti. A monitoring célja, hogy
elősegítse a stratégia hatékony megvalósítását, és biztosítsa, hogy változó külső és belső
körülmények mellett is megfelelő erőforrások álljanak rendelkezésre a megvalósításhoz. A
monitoring elválaszthatatlan a kontrolling fogalmától, amely a monitoring eredményeit felhasználva,
szükség szerint és tervezett módon a stratégia megvalósítási folyamataiba, vagy magába a
stratégiába avatkozik be.
Fontos, tehát a stratégiában kijelölni a program monitoring
•
•
•
•
•

felelősét
kivitelezőjét
gyakoriságát
formai elvárásait
a visszacsatolás módját

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

6.
7.5.1.1

ábra. Monitoring rendszer folyamata

Módszertan

A 2007 – 2013 közötti programozási időszak egyik fontos tapasztalata volt, hogy a célok
megvalósulásának méréséhez szükséges adatok nem vagy csak korlátozottan voltak elérhetők, így a
stratégia menedzselésének egy fontos eszköze nem állt a települések rendelkezésére.
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Mivel a 2014 – 2020 közötti időszakban az eredményközpontúság elve miatt az indikátorok és azok
célértékeinek szerepe megnő, ezért az ITS indikátorai úgy kerültek kialakításra, hogy azok egyértelmű
és hozzáférhető adatokra támaszkodjanak, azaz az indikátorok változását az adatok egyértelmű
változásához lehessen kötni.

7.5.1.2

A monitoring tevékenység szervezeti
szervezeti háttere és folyamata

Az eredményes monitoring tevékenység feltétele, hogy az nyomon követés rendszerének kialakítása
az előkészítés és a megvalósítás integráns részét képezze, meghatározva a folyamatokat, határidőket
és felelősöket. A monitoring folyamata az alábbi lépésekből áll:
1. Egyértelmű célkitűzéseket megfogalmazó, világos beavatkozási logikára épülő településfejlesztési
koncepció kialakítása.
2. Konkrét beavatkozásokat és részben projekteket, illetve a kapcsolódó finanszírozási forrásokat
meghatározó ITS kidolgozása.
3. A monitoring és értékelési tevékenység alapját jelentő indikátorkészlet összeállítása – jelen fejezet
összefoglalja az átfogó, tematikus és területi célokhoz kapcsolódó javasolt monitoring mutatókat, míg
a projektszintű indikátorok az egyes projektek konkrét kidolgozásakor kerülnek meghatározásra.
4. A monitoring és értékelési tevékenység megalapozásához és eredményes végrehajtásához
szükséges információk összegyűjtése
5. Az indikátorok teljesülésének nyomon követése a megvalósítás során.
A monitoring tevékenység alapvetően belső feladat, azaz a településfejlesztési koncepció és az ITS
végrehajtásáért felelős szervezet felelősségi körébe tartozik. Célszerű kijelölni egy személyt, aki
felelős a monitoring és értékelési tevékenység koordinációjáért és végrehajtásáért. A monitoringhoz
kapcsolódó legfontosabb feladatok:
• a monitoring rendszer kereteinek kialakítása előre elkészített és folyamatosan frissítendő
adatbázis megalkotásával;
• az indikátorok aktuális értékének – a terv szerinti gyakorisággal történő – összegyűjtése,
rögzítése a monitoring rendszerben;
• rendszeres kapcsolattartás a projektek megvalósításért felelős személyekkel az indikátorok
elérését nagymértékben befolyásoló kulcs-, hálózatos és akcióterületi projektek nyomon
követése érdekében;
• éves monitoring jelentés készítése, amely tartalmazza a szükségesnek tartott
beavatkozásokat a program végrehajtásába (a jelentést a menedzsmentért felelős
döntéshozó testületnek kell jóváhagynia).
A monitoring tevékenység szervezeti hátterét az operatív menedzsment szervezet biztosítja, amely
koordinálja a megvalósuló városfejlesztési beavatkozásokat, rendszeresen figyeli, gyűjti és
rendszerezi azok indikátorainak alakulását. Minderről előterjesztést készül, amelyet az érintett
Bizottságok tárgyalnak, és a Képviselő-testület hagy jóvá. Az Integrált Településfejlesztési Stratégia
végrehajtását és eredményeit a város Képviselő-testülete évenként áttekinti és értékeli. A beszámoló
az alábbi témaköröket tartalmazza:
• a stratégia keretein belül megvalósuló projektek és azok végrehajtásának állapota,
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• a stratégia keretein belül megvalósuló projektek finanszírozási információi (projekt
költségvetése, források összetétele),
• városrészenként és tematikus célonkénti áttekintés a stratégia végrehajtásának kezdete óta
megvalósult fejlesztésekről és azok eredményeiről,
• a stratégia indikátorrendszere alapján mért előrehaladás (az indikátorok kiinduló és
célértékeinek, valamint azok aktuális értékének feltüntetésével).
A képviselőtestület a monitoring folyamatokkal javaslatokat fogalmaz meg és meghozza a
folyamatokkal, illetve a konkrét beavatkozásokkal kapcsolatos döntéseket. A szakmai bizottságok
javaslatot tesznek a képviselőtestület felé a stratégia megvalósítását érintő folyamatokra és konkrét
beavatkozásokra. A Monitoring Bizottság rendszeresen felülvizsgálja a stratégia megvalósításának
folyamatát és javaslatokkal él az érintett bizottságok, illetve képviselőtestület felé; megtárgyalja és
elfogadja az éves rendszerességgel készülő monitoring jelentést, valamint javaslatokat fogalmaz meg
annak kapcsán. A monitoring bizottság tagjai:
•
•
•
•
•
•

Polgármester
A testületi bizottsági elnökök
Főépítész
A településen működő civil szakmai támogató csoport vezetője
Egyéb civil szervezetek
Stratégia megvalósításáért felelős operatív szervezet

A stratégia megvalósításáért felelős operatív szervezetnek (monitoring felelős) a végrehajtó
szervezeten belül a monitoringért felelős munkatársat kell kijelölni. A munkatárs feladata, hogy éves
rendszerességgel elkészítse a megvalósítás folyamatáról szóló jelentést, azt az operatív szervezet
vezetőjével egyeztesse, aki a jelentést a Monitoring Bizottság vezetője felé továbbítja.
A monitoring folyamatával kapcsolatos dokumentumok:
Éves monitoring jelentés: az éves jelentés elkészítéséért az operatív végrehajtó testület felel. Az éves
jelentést a Monitoring Bizottság javaslatai alapján az érintett testületi bizottságok, valamint a
képviselőtestület minden évben megtárgyalja, elfogadja, illetve meghozza a szükséges
intézkedésekkel kapcsolatos döntéseket. Az éves jelentés tartalma:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

A beavatkozások előkészítő feladatainak előrehaladására,
A beavatkozások megvalósításának előrehaladására,
A stratégia megvalósításának előrehaladására; célok megvalósulása,
A különböző folyamatokkal kapcsolatos problémák, esetleges szűk keresztmetszetek
azonosítására,
Javaslatok megfogalmazására, amelyek tartalmazzák a felelősök és határidők
meghatározását is.
A megvalósítás szervezeti keretei
A megvalósítással kapcsolatos tevékenységek, azok előrehaladása és értékelése
A megvalósítás folyamatainak javítása érdekében foganatosított intézkedések leírása
és értékelése
A stratégiában azonosított számszerűsített indikátorok
A megvalósításra fordított pénzügyi források
A szervezettel, célokkal és beavatkozásokkal kapcsolatos javaslatok, amelyek
tartalmazzák a felelősök és határidők meghatározását is
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o

A következő periódusra tervezett tevékenységek és a szükséges szervezeti
erőforrások és pénzügyi források meghatározása

7.5.2 Indikátorok meghatározása
7.5.2.1

Az indikátorokkal szemben támasztott követelmények

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

Specifikus – az indikátor arra a célkitűzésre vonatkozik, aminek az eredményét, hatását méri;
Mérhető – az indikátor számszerűen (mértékegységgel) kifejezhető;
Elérhető – az indikátor bázis- és célértékét viszonylag gyorsan, könnyen és költséghatékony
módon meg kell tudni határozni;
Reális – a valós helyzetből és tervezett beavatkozások várható eredményeiből kiindulva kell
egy ténylegesen elérhető célértéket kitűzni;
Aktuális – az indikátornak az adott eredmény vagy output aktuális állapotára kell
vonatkoznia, és alkalmasnak kell lennie időbeli nyomonkövetésre.

A stratégia eredményességének méréséhez elengedhetetlen, hogy a felállított célokhoz indikátorok –
a célok elérését jelző mutatók – kerüljenek hozzárendelésre. Az eredményorientáltság erősítése a
2014-2020 közötti időszak EU kohéziós politikájának egyik kiemelt célja, így az eredmények mérése
az előző időszakénál hangsúlyosabban jelenik meg a politika végrehajtásának minden területén. Az
alkalmazott indikátorok fajtái:
•

•

•

Hatásindikátorok: Ezen indikátorok teljes mértékben egyediek, az adott település
sajátosságaihoz illeszkednek. Egy középtávú célhoz – annak összetettsége függvényében –
1-2 db indikátor kapcsolódik. Ezen indikátorok tekintetében a mérhetőség követelménye
nem minden esetben teljesíthető. Tekintettel azonban arra, hogy a tematikus célokhoz
kapcsolódó indikátorokat mérhető módon kell kialakítani, ezért a hatásindikátorok
természetükből adódóan leginkább összetett mutatók és értékeik lehetnek leíró jellegűek is.
Eredményindikátor: Ezeket az indikátorokat a tematikus célok eredményeinek
meghatározásához használtuk és az operatív programok eredményindikátorait vettük alapul.
Az egyes operatív programok Egyedi Célkitűzéseket fogalmaznak meg és ezen
célkitűzésekhez kapcsolódnak az OP eredményindikátorai.
Kimeneti/output indikátor: Az indikátorokat az integrált projektek méréséhez használtuk. Az
egyes operatív programokban prioritástengelyenként kerültek meghatározásra az output
jellegű mutatók. A tervezés során ezeket a mutatókat – amennyiben ezek illeszkedtek a
megvalósításra tervezet beavatkozások (projektek) jellegéhez – a lehető legszélesebb körben
beépítettük a monitoring mutatók közé.

Azon indikátorok esetében melyekhez jelenleg még nem lehet bázis- és célértékeket azonosítani, az
ITS monitorozása (első éves felülvizsgálata) során kerül pótlásra.
A bázis és célértékek hiányosságának oka az alábbi szempontokkal indokolható: a bázis- és célértékek
végleges meghatározása akkor lehetséges, ha a stratégiában megfogalmazott projektek műszaki,
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szakmai és tartalmi előkészítettsége eljut abba a fázisban, hogy a hozzájuk kapcsolódó eredmények,
hatások és outputok azonosíthatóak és számszerűsíthetőek legyenek.
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7.5.2.2

A stratégia indikátorai

Cél

A
helyi
gazdasági
versenyképesség
fokozása,
"Versenyképes város"
A város vonzerejének erősítése,
"Élményt adó város".
A lakosság életkörülményeinek,
szolgáltatásokkal
ellátottságának és társadalmi
közérzetének
javítása.
"Szolgáltató város"
A város térségi szerepkörének
erősítése "Kisugárzó város"

S1 A stabil gazdasági bázis
megőrzése,
bővítése,
a
városkörnyéki
települések
együttműködésében,
az
adottságokra
alapozva
(földhasználat,
megújuló
energia, helyi piac)

Javasolt indikátor

iparűzési alapadó

Indikátor
típusa

Mértékegység

Átfogó célok
Hatásindikátor Ft

Mérés
gyakorisága

Bázisérték

Célérték

Adatforrás

1 090 685
617

nő

Kedvezményezetti évente
adatszolgáltatás
Kedvezményezetti évente
adatszolgáltatás
Kedvezményezetti évente
adatszolgáltatás

A
városhasználók Hatásindikátor
elégedettsége
Szolgáltatások
Hatásindikátor
minőségének
és
elérhetőségének
javulása

%

nő

%

jelenleg
nő
meglévő
szolgáltatások

A
városhasználók Hatásindikátor
elégedettsége

%

jelenlegi
állapot

nő

Kedvezményezetti évente
adatszolgáltatás

15

nem
csökken

Kedvezményezetti évente
adatszolgáltatás

997.793

1.065.841
növekedé
s

Kedvezményezetti évente
adatszolgáltatás

Tematikus célok
Helyi
térségi Eredményindik önkormányzat
együttműködésekbe
átor
ok száma
bevont
résztvevők
száma
A
fejlesztett
vagy kimeneti
m2
újonnan
létesített
iparterületek és ipari
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parkok területe
Újonnan
épített
/ kimeneti
megújult
utak
(gyorsforgalmi
utak)
teljes hossza

S2 Városi turisztikai kínálat
fejlesztése, egészséggazdaság
jövedelemtermelő
képességének
és
munkahelytermelő hatásának
növelése

idegenforgalmi adó
szálláshelyek száma

Eredményindik eFt
átor
kimeneti
db

A
városban
töltött kimeneti
vvendégéjszakák száma
S3 A gazdaság fizikai és humán vállalkozások száma
kimeneti
erőforrás
háttérének
biztosítása, fejlesztése
S4 Gazdasági diverzifikáció, képzési,
tanácsadási Eredményindik
ezen belül a K+F és innováció programokba bevont átor
súlyának
növelése,
a vállalkozások száma
nagyvállalatok és a KKV-k
Betelepült vállalkozások Eredményindik
közötti
gazdasági
száma
átor
együttműködés erősítése, a
helyi
egészségturizmus
fejlesztése
S5 A helyi értékek védelme, A természeti és a Eredményindik
turisztikai hasznosítása
kulturális örökségnek, átor
illetve látványosságnak
minősülő
támogatott
helyszíneken
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km

39,4

10 057 000
(2014-ben)
31

a
meglévő
utak
felújítása
növekedé
s
nő

Kedvezményezetti
adatszolgáltatás
Kedvezményezetti
adatszolgáltatás
Kedvezményezetti
adatszolgáltatás
Kedvezményezetti
adatszolgáltatás

évente

nem
csökken

KSH

évente

nő

db

20 692

nő

db

733

nő

fő

Kedvezményezetti évente
adatszolgáltatás

évente
évente
évente

db

733

nő

Kedvezményezetti évente
adatszolgáltatás

látogatás/év

jelenlegi
helyzet

növekedé
s

Kedvezményezetti évente
adatszolgáltatás
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S6 A városi környezet védelme,
a
városrészek
harmonikus
fejlesztése
S7 A településkép megújítása,
vonzerejének
növelése,
új
vonzó és használó-barát városi
terek kialakítása. A település
ismertségének
fokozása,
pozitív arculatának erősítése.

S8 Energiahatékony,
környezettudatos
városüzemeltetés

látogatások
várható
száma
Új funkciókkal ellátott
területek nagysága
újonnan épült, megújult
kerékpárút hossza
Megújult középületek,
műemléki- és helyi
védett épületek és
közterületek száma
Hasznosításra
vonatkozó
fejlesztési
dokumentumok száma

Eredményindik db
átor
kimeneti
km
Eredményindik db
átor

kimeneti

db

energetikai beruházásba Eredményindik db
bevont épületek száma
átor
energetikai, fenntartási kimenti
Ft
költség csökkenése
kármentesített
talajmennyiség

S9 A polgárosodás erősítése, a lakónépesség alakulása
népesség megtartása

jelenlegi
állapot
4,84 km

kimeneti

m3

%

nő
nő

Kedvezményezetti évente
adatszolgáltatás
Kedvezményezetti évente
adatszolgáltatás
Kedvezményezetti évente
adatszolgáltatás

ITS-ben
szereplő
dokumentu
mok
2

nő

Kedvezményezetti évente
adatszolgáltatás

nől

jelenlegi

pozitív
irányban
változik
3
növekedé
s
csökken

Kedvezményezetti évente
adatszolgáltatás
Kedvezményezetti évente
adatszolgáltatás

0

Eredményindik db
átor

S10 A lakossági szolgáltatások A közösségi, szabadidős, Hatásindikátor
folyamatos fejlesztése;
közszolgáltatást nyújtó
terekkel
és
létesítményekkel való

nő

jelenlegi
állapot
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nő

Kedvezményezetti évente
adatszolgáltatás
KSH
évente
Lakásstatisztikai
adatai
Kedvezményezetti évente
adatszolgáltatás
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S11 Az intézményi feltételek
javítása, oktatási és kulturális
funkciók
erősítése,
a
versenyképes tudás kialakítása
és fenntartása

lakossági elégedettség
Az intézményhasználók Hatásindikátor
elégedettsége
új, megújult, bővített kimenti
közintézmények száma
rendezvények,
kimeneti
programok,
szakmai
utak száma, résztvevők
visszajelzése.

S13 A település térszervező A
városhasználók Hatásindikátor
potenciáljának erősítése
elégedettsége

22.
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%
db

%

nő

Kedvezményezetti évente
adatszolgáltatás
Kedvezményezetti évente
adatszolgáltatás

0

nő

jelenlegi
állapot

szakmai
rendezvé
nyek
számának
növekedé
se, illetve
minőségb
eli javulás
nő
Kedvezményezetti évente
adatszolgáltatás

jelenlegi
állapot

táblázat. A stratégia indikátorai
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