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KÖZLEMÉNY 

 
 
Sopron MJV Önkormányzatának Közgyűlése 285/2014. (XI.27.) sz. határozatával elfogadta Sopron 
Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiáját (ITS), mely a 2014-2020-as EU-s 
tervezési időszak városi/várostérségi szintű fejlesztési elképzeléseit foglalta rendszerbe. A TOP-6.3.2-
15 konstrukció keretében Sopron MJV Önkormányzata több mint 2 milliárd Ft támogatást nyert el a 
Zöldülő Belváros – A soproni városrehabilitáció folytatása a klímatudatosság jegyében című projekt 
megvalósítására. Az akcióterületi szemléletű projekt legnagyobb beruházási eleme egy új parkolóház 
felépítése az Árpád utcában, melyet a Paprét zöldfelületének megújítása egészít ki. A projekt 
előkészítése jelentős időigénnyel bírt, mivel a parkolóház esetében számos előre nem látható, az 
előkészítést hátráltató tényező merült fel a régészeti feltárás során, melynek eredményeként jelentős 
áttervezés vált szükségessé. Mostanra a projekt-előkészítés zárása közeledik, melyhez kapcsolódóan a 
Magyar Államkincstár az ITS módosítását írta elő két pontban: 
 

1. A Belváros akcióterületet határoló utcák felsorolásának pontosítása vált szükségessé (az 
eredeti változatban nem került nevesítésre a 8. sz. vasúti fővonalat és a Frankenburg utat 
összekötő Csengery utca). 

2. Az Árpád utcai parkolóház név szerinti beemelése a Belvárosi akcióterület projekttervei közé 
– ez a korábbi „Paprét rekonstrukciója” elnevezésű projektterv kibővítésével valósult meg. 

Fenti módosítások átvezetése mellett a Partnerségi egyeztetési terv Államigazgatási szervekre 
vonatkozó része aktualizálódott a 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 9. melléklet szerint. A 
dokumentum minden más része változatlan maradt – nem történt teljes körű felülvizsgálat vagy 
aktualizálás sem a helyzetfeltárás adatai és főbb megállapításai, sem pedig a stratégiai célok 
vonatkozásában, csupán a Zöldülő Belváros projekt megvalósításához szükséges előfeltételeket 
teljesíti a frissített stratégia. Teljes körű felülvizsgálat a 2021-26-os időszak strukturális forrásaira 
vonatkozó, uniós szintű tárgyalássorozat lezárását követően várható. 
 
Tisztelettel tájékoztatom Önt, hogy az ITS módosításának tervezetével kapcsolatban lakossági fórumot 
tartunk 

2020. március 19-én (csütörtök) 11.00 órakor 

Sopron, Fő tér 5. (volt Megyeháza) dísztermében. 
 

A tervezet Sopron város honlapján (www.sopron.hu) a gyorsmenü „Koncepciók, tervezetek” 
menüpont alatt is megtekinthető, elérhető. 

Minden érintett észrevételt tehet a kifüggesztett anyagokkal kapcsolatban a fórum helyszínen, vagy a 
foepitesz@sopron.hu e-mail címre küldve, valamint elhelyezheti véleményét a Főporta előtt 
kihelyezett véleményládában is. 

Sopron, 2020. 03. 10. 
    Tisztelettel: 

dr. Farkas Ciprián 
     polgármester  


