
Dr. Puskás Tivadar polgármester

SAVARIA URBANISZTIKAI NYÁRI EGYETEM
Szombathely, 2016. július 3 - 8.

Ki tervezi a várost?
- Szombathely városfejlesztési 

lehetőségei és kényszerei



Városfejlesztés

A város gazdasági, társadalmi és környezeti jellemzőinek MINŐSÉGI
MEGÚJÍTÁSA a város lakosságának jobb életkörülményei
érdekében.

Bármely közösségben az egyik legfontosabb követelmény a
BIZTONSÁG, a viselkedés alapja a SEGÍTÉS (választási programok).

A VÁROSFEJLESZTÉS tehát vonzóbb és egészségesebb környezetet,
jobb intézményeket és épületeket, biztonságosabb közterületeket,
egymást segítő-támogató helyi közösségeket, azaz
ÉLHETŐBB VÁROST jelent.



Igények a városfejlesztésben

A városfejlesztés keretében megfogalmazott igények és lehetőségek
stratégiai koncepciókban, programokban testesülnek meg:

 Hosszú távú településfejlesztési koncepció (Közgyűlési döntés arról, hogy a

város készítse el hosszú távú településfejlesztési koncepcióját: 34/2012.(II.23.) Kgy. sz. határozat)





Igények a városfejlesztésben

A városfejlesztés keretében megfogalmazott igények és lehetőségek
stratégiai koncepciókban, programokban testesülnek meg:

 Hosszú távú településfejlesztési koncepció (34/2012.(II.23.) Kgy. sz. határozat)

 Integrált településfejlesztési stratégia (283/2014.(VI.19.) Kgy. sz. határozat)





Igények a városfejlesztésben

A városfejlesztés keretében megfogalmazott igények és lehetőségek
stratégiai koncepciókban, programokban testesülnek meg:

 Hosszú távú településfejlesztési koncepció (283/2014.(VI.19.) Kgy. sz. határozat)

 Integrált településfejlesztési stratégia (283/2014.(VI.19.) Kgy. sz. határozat)

 Klímavédelmi és Energia Stratégia (114/2015.(IV.16.) Kgy. sz. határozat)

amelyeket a Modern Városok Programra felkészülve a Szent Márton
Tervben foglaltunk össze.



Kihívások a városfejlesztésben

A városfejlesztési célok eléréséig különböző kihívásokkal és
adottságokkal kell szembenézni.

 A Kárpát-medence egyetlen 2.000 éve folyamatosan lakott 
városa

 316-ban Savariában született Szent Márton

 Magyarország harmadik legnagyobb temploma Székesegyházunk

 Minden 10. új autóban lévő kuplung itt készül (GDP    75%)



Kihívások a városfejlesztésben

 Forrásszerzés kérdése: jelenleg adott (TOP, Modern Városok
Program, speciális: Szent Márton Terv)

 Földrajzi környezet: Szombathely elhelyezkedése természetrajzi,
közlekedési szempontból egyaránt előnyös

 Társadalmi-gazdasági helyzet:

- Szombathely Magyarország nyugati kapujában Európa dinamikusan fejlődő Alpok
körüli térségének része (alacsony munkanélküliség, növekvő GDP)

- Vonzó és befogadó társadalom („Szombathely, a segítés városa”)



Szombathely
jelenlegi fejlesztési programjai

• Új hosszú távú településfejlesztési koncepció

• Integrált Településfejlesztési Stratégia
(283/2014.(VI.19.) Kgy. sz. határozat)

o Szent Márton célkitűzés

o Éhen Gyula célkitűzés

o Széll Kálmán célkitűzés

Partnerségi egyeztetés a 
gazdasági szereplőkkel a 

kidolgozás során

Integrált Területi Program 

2014-2020 (ITP)

14,53 milliárd forint Szombathely 
számára a Terület-és 

Településfejlesztési Program 
pályázatai útján

Modern Városok Program

Az 1936/2015. (XII.12.) 
Korm. határozat szerinti 
támogatás Szombathely 

fejlesztéseinek 
megvalósítása érdekében

SZENT MÁRTON 
TERV



Modern Városok Program

Lakásprogram Szombathelyen

Szombathely
gyorsforgalmi úthálózati kapcsolatainak

fejlesztése

Szombathely és a környező települések árvízi védelmét szolgáló dozmati víztározó megépítése

A város kulturális értékeinek megőrzése és 
bemutatása 

Schrammel Imre életmű elhelyezése

Képtár felújítása

M87: Szombathely  - Kőszeg gyorsforgalmi út

M86: Szombathely – Egyházasrádóc gyorsforgalmi út

Szombathelyt elkerülő gyorsforgalmi útszakaszok 

Multifunkcionális városi közszolgáltatási telephely kialakítása

A Gothard-kastély fejlesztése és zarándokszállás létesítése 

A város sportélet fejlesztése

Fedett uszoda továbbfejlesztése

Király Sportlétesítmény fejlesztése

Illés Labdarúgó Akadémia fejlesztése



I. ütem
5 milliárd forint

 Székesegyház felújítása
 Püspöki Palota fejlesztése
 Mindszenty tér felújítása
 Szent Márton templom és a templom előtti 

tér felújítása
 Berzsenyi tér felújítása
 Smidt Múzeum fejlesztése
 Savaria Múzeum felújítása
 Romkert sétány kialakítása

II. ütem
5 milliárd forint

 Szent Márton utca és 
környezete rehabilitációja

 A Romkert turisztikai célú 
fejlesztése

 Az Ady tér és környezete 
fejlesztése

III. ütem
5 milliárd forint

 Intermodális csomópont 
kialakítása a vasútállomás 
mellett a buszpályaudvar 
áthelyezésével

Mindösszesen 15 milliárd forint

Szent Márton Terv



Köszönöm a figyelmet!

Dr. Puskás Tivadar
polgármester


