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Budapest, 2019. április 16.

Előzetes javaslat az Integrált Településfejlesztési Stratégia tervezett
prioritásainak és céljainak részletes kidolgozására

Szombathely Megyei Jogú Város Polgármestere 2019. április 11-i levelében felkérte
a Városfejlesztés Zrt vezérigazgatóját, hogy a 312/2018. (XII. 10.) Kgy. sz. határozat
3. pontja szerinti, az ITS-ben részletes kidolgozásra javasolt prioritásokra és célokra
vonatkozó előzetes javaslatot (a továbbiakban: előzetes javaslat) készítse el.
A felkérés alapján az Integrált Településfejlesztési Stratégia tervezett prioritásainak
és céljainak részletes kidolgozására vonatkozó előzetes javaslat az alábbiak szerint
készült el.
Az előzetes javaslat kulcsszavai azokra a konkrét javaslatokra és felvetésekre
épülnek, amelyeket a Közgyűlés 2018. december 10-i ülésén az új ITS-ben
érvényesítendő, prioritást jelentő fejlesztési célokra vonatkozóan a városi képviselők
fogalmaztak meg az ülésről készített jegyzőkönyv szerint, mint a
- gazdaságfejlesztés,
- közlekedésfejlesztés,
- tömegközlekedés-fejlesztés,
- iparterületek közművesítése,
- légszennyezettség csökkentése,
- versenyképesség fokozása,
- működő tőke bevonása,
- munkahelyteremtés
- okos város technológiák alkalmazása,
- népességnövekedés kezelése, kézbentartása,
- városrészi fejlesztések,
- közösségfejlesztés,
- identitás erősítése,
- kulturális örökség megújítása és
- közcélú létesítmények megvalósítása.
Az előzetes javaslat ugyanígy épít a hatályos Integrált Településfejlesztési
Stratégiának a Közgyűlés 2018. december 10-i ülésén hozott 312/2018. (XII. 10.)
Kgy. sz. határozata 1. pontjában elfogadott, a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet által
előírt
felülvizsgálati
dokumentációjában
foglaltakra,
valamint
az
új
Településfejlesztési Koncepció és az új ITS prioritásaira és céljaira vonatkozóan
ezekből adódó következtetésekre. Ennek megfelelően hangsúlyosan továbbviszi a
környezeti, társadalmi és gazdasági szempontból fenntartható fejlődés
szükségességének a hatályos Településfejlesztési Koncepcióban már markánsan
megjelenített gondolatát.

Az előzetes javaslat ugyancsak figyelembe veszi a 2014-2020 fejlesztési időszak
tapasztalatait valamint a 2021-2027 időszakra vonatkozóan az Európai Parlament és
az Európai Tanács által a strukturális és kohéziós alapok felhasználása tekintetében
kidolgozott rendelettervezetek városfejlesztéssel összefüggő tartalmi elemeinek
várható alakulásával körvonalazódó tendenciákat. Ilyen például a fenntartható
fejlődés előmozdításának megkerülhetetlen kihívása, egy másik fontos dimenzióban
pedig a Szombathelyhez hasonló erős helyi gazdasággal rendelkező városok által
felhasználható visszatérítendő támogatásokkal – finanszírozási eszközökkel –
megvalósítható életképes komplex városfejlesztési akciók lehetősége. Az európai
uniós támogatáspolitikai eszközök alakulásának perspektíváival összhangban az
előzetes javaslat megjeleníti azt a komplexitást is, ami az új Országos Fejlesztési és
Területfejlesztési Koncepció készítésének folyamatában is megnyilvánul a
beavatkozások tervezésekor. Ez a gazdaságfejlesztés, közlekedésfejlesztés mellett
például a városi klíma javításától és a zöldfelületi rendszerek fejlesztésétől a
közműhálózat fejlesztésén keresztül a barna mezős rehabilitációig számtalan
különböző jellegű fejlesztési művelettel segítheti elő a helyi adottságoknak és
elképzeléseknek megfelelő komplex városfejlesztés megvalósítását.
A célok és prioritások fogalmi meghatározását és strukturálását az említettek mellett
további három megfontolás vezérelte:
- a hatályos Településfejlesztési Koncepció és ITS értékeinek és bevált
struktúrájának (Széll Kálmán Terv, Szent Márton Terv, Éhen Gyula Terv)
továbbvitele,
- további, ma még nem ismert, végleges formájukat a tagállami Partnerségi
Megállapodás véglegesítése során elnyerő vagy a tervezés folyamata során
felmerülő esetleges releváns fejlesztési irányok befogadására alkalmas, nyitott
struktúra kialakítása;
- a városfejlesztés megvalósítása során bevált gyakorlatok és kutatási
eredmények figyelembe vétele.
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Gazdaságfejlesztés és közlekedésfejlesztés fókuszú komplex városfejlesztés
Szombathely növekvő népességének és gazdaságának kiszolgálása
valamint fenntartható fejlődésének biztosítása céljából

CÉL I. Gazdaságfejlesztés a versenyképesség
fokozása a helyi gazdaság növekedése
- Széll Kálmán Terv

CÉL II. Kézben tartott népességnövekedés és
erős identitás
- Szent Márton Terv

A helyi vállalkozások továbbfejlődésének
elősegítése
További iparterületek infrastruktúráinak
fejlesztése a működő tőke és a befektetések
vonzása érdekében

Ipari munkahelyteremtés a képzett munkaerő
számának növelésével

Társadalmi szolgáltatások (nevelés, oktatás,
egészségügy, szociális ellátás, kultúra, sport és
rekreáció) infrastruktúráinak fejlesztése
Népesség növekedése a fiatal, képzett
korosztály arányának növelése, a helyi
közösségek fejlesztése a társadalmi kohézió és
szolidaritás jegyében

CÉL III. Közlekedésfejlesztés és jól funkcionáló városi szövet
- Éhen Gyula Terv:
Hiányzó közlekedési kapcsolatok kiépítése
A meglévő úthálózati elemek fejlesztése
Közlekedési rendszer és közösségi eszközpark fejlesztése
Parkoló férőhelyek számának bővítése
Vasútállomás és intermodális központ fejlesztése
Komplex városfejlesztés a lakosság és a vállalkozások számára vonzó városrészek kialakítása és a
kulturális örökség integrált védelme érdekében
Az önkormányzati tulajdonú barna mezős területek rehabilitációja komplex városfejlesztési
akciókkal
A közlekedésből, fűtésből, épület klimatizálásból származó légszennyezettség, CO2 kibocsátás és
energiapazarlás csökkentése
A városi klíma javítása a vízfelületek és zöldfelületek rendszerének komplex fejlesztésével
Közműhálózat fejlesztése
Okos város fejlesztések
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Fő cél

Gazdaságfejlesztés és közlekedésfejlesztés fókuszú komplex városfejlesztés Szombathely növekvő népességének és gazdaságának kiszolgálása
valamint fenntartható fejlődésének biztosítása céljából

Cél:
Prioritások:

Gazdaságfejlesztés a versenyképesség fokozása a helyi gazdaság növekedése - Széll Kálmán Terv
A helyi vállalkozások továbbfejlődésének elősegítése
További iparterületek infrastruktúráinak fejlesztése a működő tőke és a befektetések vonzása érdekében
Ipari munkahelyteremtés a képzett munkaerő számának növelésével

Cél:
Prioritások:

Kézben tartott népességnövekedés és erős identitás - Szent Márton Terv
Társadalmi szolgáltatások (nevelés, oktatás, egészségügy, szociális ellátás, kultúra, sport és rekreáció) infrastruktúráinak fejlesztése
Népesség növekedése a fiatal, képzett korosztály arányának növelése, a helyi közösségek fejlesztése a társadalmi kohézió és szolidaritás jegyében

Cél:
Prioritások:

Közlekedésfejlesztés és jól funkcionáló városi szövet - Éhen Gyula Terv:
Hiányzó közlekedési kapcsolatok kiépítése
A meglévő úthálózati elemek fejlesztése
Közlekedési rendszer és közösségi eszközpark fejlesztése
Parkoló férőhelyek számának bővítése
Vasútállomás és intermodális központ fejlesztése
Komplex városfejlesztés a lakosság és a vállalkozások számára vonzó városrészek kialakítása és a kulturális örökség integrált védelme érdekében
Az önkormányzati tulajdonú barna mezős területek rehabilitációja komplex városfejlesztési akciókkal
A közlekedésből, fűtésből, épület klimatizálásból származó légszennyezettség, CO2 kibocsátás és energiapazarlás csökkentése
A városi klíma javítása a vízfelületek és zöldfelületek rendszerének komplex fejlesztésével
Közműhálózat fejlesztése
Okos város fejlesztések

