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I. Bevezetés 
 
Sopron a XIX. századi magyar városok között kiemelkedő helyet foglalt el, és a várostörténeti 
kutatásokban méltán kerül megemlítésre, hiszen a feudalizmusból kilépve, 1857-ben hazánk egyik 
legjelentősebb városa és a Dunántúl legnépesebb települése, mely a lakosságszámot tekintve 
megelőzte Győrt és Pécset is. Az 1840-es években ide telepítették a több megyére kiterjedő 
hatáskörű váltótörvényszéket, katonai- és postahivatalt. 1850 és 1860 között a kilenc dunántúli 
vármegye közigazgatási és bírósági központja., az öt helytartósági kerület egyike, valamint az Ipari 
és Kereskedelmi Kamara székhelye. Itt létesült az ország első kőszénbányája, a Sopron-
Bécsújhelyi Vasút a második, a Soproni Takarékpénztár a negyedik az országban. 
 
Ez a lendületes gazdasági fejlődés töretlenül zajlott egészen az első világháború időszakáig. 
 
Az 1918-as esztendő nemcsak Sopron, hanem az egész ország, az egész magyarság éltében egy 
nagyon nehéz történelmi pillanat volt. Egy vesztes, óriási áldozatokat követelő háború után, és a 
legyőzöttek számára szörnyű békediktátum előtt. 
 
A trianoni békediktátum következményeként az egykori Sopron vármegye területének és 
lakosságának csaknem a felét elveszítette. A Bécs közelségéből fakadó előnyök elvesztek, a város 
Osztrák-Magyar Monarchiában betöltött szerepe elenyészett.  
 
Az új városvezetés, dr. Thurner Mihály polgármesterrel az élén, célként jelölte meg a gazdaság, 
elsősorban a könnyűipar fejlesztését. Stratégiai elképzeléseik között első helyen szerepelt a 
természeti szépségen alapuló idegenforgalom fejlesztése. Megindult a Lőver városrész fejlesztése, 
megépült számos szálló és menedékház, közöttük a Lőver, az István menedékház, a Gruber szálló 
és a Hubertusz. Polgármestersége idején a konferenciaturizmus realitás volt, orvosok, 
történészek, régészek és gyógyszerészek tartották itt összejöveteleiket. Várospolitikájának fontos 
jellegét képezte az iskolaváros erősítése. A város falai között több mint 40 iskola működött. 
Idetelepült a selmecbányai Bánya- és Erdőmérnöki Főiskola, majd 1923-ban az Evangélikus 
Akadémia. Sopron a kultúra és a művészetek városa is lett. Dr. Thurner Mihály gondoskodott a 
tanuló fiatalságról, városi ösztöndíjjal tanult számos tehetség. A megváltozott új viszonyok között 
a teendőket jól felismerve Sopront a hazai idegenforgalom egyik központjává, a textilipar honi 
fellegvárává, a kultúra, a tudomány, a művészetek pártolásáról ismert polgár- és iskolavárossá 
tette. 
 
A második világháborúval az építést sajnos a rombolás évei követték. Közel kétezer zsidó 
honfitársunkat deportálták, majd mintegy hétezer soproni, akik német anyanyelvűnek vallották 
magukat kényszerültek arra, hogy vagyonukat hátrahagyva elhagyják városukat, az országot. 
Óriási veszteség. 
 
A XX. század második fele nehéz évtizedeket hozott a város számára. 1956-ot követően a 
vasfüggöny időszakában a rendszerváltásig elzárt városként nem nagyon fejlődhetett Sopron, az 
ebből következő főleg infrastrukturális elmaradottságot ledolgozni csak a rendszerváltozás után 
16 évvel kezdhette meg, a korszakos jelentőségű gyarapodásra és fejlődésre igazán csak ekkor 
nyílt lehetőség. 
 
Egyértelművé vált, hogy csak átgondolt városi stratégiával, kidolgozott és összehangolt 
városfejlesztéssel lehet eredményt elérni. Megnyílt a lehetősége annak, hogy a kiegyezés idején 
elkezdődött építő munka folytatódjon. 
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A fejlesztésekhez szükséges plusz forrásokat 2007-ben az uniós pályázatok és saját források 
biztosították. Ekkor valósult meg a Tűztorony felújítása, az Információs Központ, a Fő tér, a 
Várfalsétány, a Kőszegi úti aluljáró az Új Széchenyi Terv keretében. 
 
2010-től a Magyar Kormány nagyon komoly támogatással járult hozzá a város projektjeinek 
megvalósításához. Egyedülálló jelentőségű volt, hogy az önkormányzati adósságátvállalással a 
Kormány megszabadította a várost a korábban felhalmozott mintegy 15 milliárd forintos 
adósságától.  
 
2015 márciusában indult el az országos jelentőségű Modern Városok Program, melyet Orbán 
Viktor miniszterelnök úr Sopronban hirdetett meg. Ilyen jelentős fejlesztési program korábban 
nem volt Magyarországon. A Modern Városok Program a város számára történelmi fejlesztést 
nyitott meg öt fő területen: 
1. az M85 gyorsforgalmi út megépítésében, 
2. a történelmi belváros rehabilitációjában, 
3. a Fertő part turisztikai korszerűsítésében, 
4. a Lőver városrész fejlesztésében, 
5. a város gazdasági fejlesztésében, új ipari park létesítésével (ITC). 
 
A Modern Városok Program és az M85 gyorsforgalmi megvalósulása új történelmi dimenziókat 
nyitnak a város fejlődése előtt. Ezzel Sopronban korszakos fejlődés indult meg, amely évtizedekre 
meghatározza a város jövőjét.  
A széles összefogással elindított, közös eredményeink ma már érezhetőek és jól láthatóak 
mindenki számára. 
Tudatos építkezés és gazdasági fejlesztés a jó közigazgatás szükséges feltétele, hogy a helyi 
gazdaság és közösségi tér hosszútávon és koncepciózusan fejlődjön. 



 5 

II. Sopron Megyei Jogú Város jövőképe és stratégiai céljai 
 
Jövőkép 
 
Sopron földrajzi helyzete geopolitikai és gazdasági szempontok szerint egyaránt kimondottan 
kedvező, ugyanis közvetlenül érintkezik a közép-kelet-európai térség fejlődését képviselő 
magterületekkel. Bécs és ma már Pozsony is meghatározó fejlődést generáló központok. 
A város környezetéből kiemelkedő vonzáscentrum szerepet tölt be. Egyik legnagyobb erőssége, 
hogy lezárt határ menti helyzetűvé válása, határon átvezető útjainak elvágása ellenére, egy 
mesterségesen gátolt közegben is megőrizte térségszervező erejét; elérhetőségének javítását 
követően jelentős fejlődés előtt áll. Sopront természetföldrajzi pozíciója, térségének 
városhálózata, történelmi hagyományai, települési adottságai egyaránt határon átnyúló térségi 
központ, a tágabb környezetét tekintve pedig regionális alközpont szerepkörre determinálják. 
A fejlesztési koncepció átfogó célja, hogy Sopron és a magyar Fertő part Közép-Európa 
jelentős központjává váljon. El kell érni, hogy a Sopron-Fertő térség Európa közismert 
idegenforgalmi területe legyen. 
 
Sopron Megyei Jogú Város stratégiai fejlesztési céljai:  

• Gazdasági potenciál növelése;  

• Térségi vonzerő és imázs erősítése;  

• Életminőség, szociális biztonság színvonalának erősítése;  

• Épített és természeti környezet fejlesztése, örökségvédelem;  

• Éghajlatváltozás hatásainak mérséklése, környezettudatosság erősítése.  
 
A stratégiai célok megvalósulását kitűzött tematikus célok és tematikus részcélok, valamint területi 
(városrészekhez kötött) célok segítik, melyek belső összefüggéseit célfa teszi áttekinthetővé.  
 
A következő szintet a 14 tematikus célkitűzés alkotja. Ezek a stratégiai célokból levezetett 
középtávú célkitűzések, melyek együttes és összehangolt elérése biztosítja a stratégiai célok 
érvényesülését.  
 
A tematikus célok az alábbi célfa-ábrán olvashatók. Az ábrán nyilak jelölik a közvetlen 
kapcsolatot az adott tematikus cél és stratégiai cél között. A szaggatott nyilak ugyanezek közvetett 
kapcsolatát jelentik. Ezzel a jelölési móddal a két célrendszer, illetve szint közötti egymásra hatás, 
a lehetséges szinergiák is bemutatásra kerültek.  
A 4. szinten a tematikus részcélok találhatók, melyek a tematikus célok alá-, illetve kibontását, 
konkretizálást jelentik. A célrendszer a horizontális célokkal válik teljessé. A horizontális célok a 
város fejlesztésének és tervezésének egészét meghatározó alapvető megfontolások, elvárások és 
kritériumok összessége, melyeket a célrendszer egészének meghatározásánál, a megvalósítást 
szolgáló eszközök és intézkedések kialakításánál, ezek végrehajtásánál egyaránt következetesen 
érvényesíteni kell. 
Sopron Megyei Jogú Város horizontális célja, hogy erőforrásainak fenntarthatóságára 
építő, dinamikus, intelligens és klímatudatos várossá váljon. Az alapvető cél elérése a 
horizontális célok megvalósításához éppúgy kötődik, mint ahogy valamennyi stratégiai, tematikus 
és területi cél és részcél teljesítéséhez. A horizontális célok érvényesítése jelenti a 
megvalósíthatóság zálogát, a fejlesztések elindításának feltételét.  
 
A gazdasági program tágabb keretét és összefüggés rendszerét a következő célfa határozza meg: 
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III. Fejlesztéspolitika, végrehajtásra javasolt fejlesztési elképzelések 
bemutatása 

 
Fejlesztéspolitika 
 
A tervezés hazai fejlesztési alapelveit az 1/2014. (I. 3.) OGY határozattal elfogadott Nemzeti 
Fejlesztés 2030 – Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (OFTK) foglalja 
rendszerbe. Az OFTK rögzíti és összehangolja az ágazati fejlesztési és a területfejlesztési célokat, a 
gazdasági válság utáni világ kihívásaihoz igazodó új fejlesztéspolitikai irányokat és elveket 
fogalmaz meg, miközben megerősíti és összeköti velük a továbbra is követendő fejlesztési 
irányokat.  
A stratégiai keretdokumentum az eddigiekhez (Nemzeti Fejlesztési Terv 2004-2006, Új 
Magyarország Fejlesztési Terv 2007-2013) képest nagyobb fokú integrációt jelenít meg, ugyanis 
egyaránt magában foglalja az EU Kohéziós Politikájának pénzügyi alapjai (Strukturális Alapok és 
Kohéziós Alap – SA/KA) által finanszírozott operatív programokat (OP), valamint az Európai 
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) és az Európai Tengerügyi és Halászati Alap 
(ETHA) hazai felhasználásáról szóló programokat. A Terület- és Településfejlesztési Operatív 
Program (TOP) gazdaságfejlesztési prioritása alá tartozó programcsomag a megyei jogú városok 
területén megvalósuló releváns beruházási és „szoft” projekteket is tartalmazza a 2014-2022 
közötti megvalósítási időszakra, ezzel növelve azok fejlesztési mozgásterét. 
 
Az ágazati operatív programok forrásallokációja nagyobbrészt továbbra is pályázati 
projektkiválasztás útján történik. A Sopron MJV Önkormányzata által megvalósított vagy 
megvalósítani tervezett, nem a TOP hatálya alá tartozó projektek várhatóan az alábbi operatív 
programokból finanszírozhatók:  
 

• Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP);  

• Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP);  

• Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP);  

• Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP).  
 
Az új 2021-2027-es európai uniós pénzügyi időszak fejlesztési irányai, az új operatív programok 
jelenleg még kidolgozás alatt állnak, így a várható pályázati fejlesztési lehetőségekről még nem 
rendelkezünk információkal. 
 
Lényeges szempont, hogy a hazai szervezetrendszer által kezelt, az operatív programok 
struktúrájába becsatornázott EU-s források mellett a közvetlen brüsszeli finanszírozású 
partnerségi projektek is megalapozhatnak egy-egy fejlesztést, továbbá lehetővé teszik más 
országokban már kialakult szervezeti és működési struktúrák, jó gyakorlatok megismerését és 
átvételét. Az európai nagyrégiók területi együttműködési programjai és az EU szakapparátusai által 
irányított partnerségi programok mellett Sopronban kiemelt jelentőséggel bír még az Ausztria-
Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program (AT-HU CBC). Sopron Megyei Jogú 
Város Önkormányzata számára ez már nem ismeretlen terület: a város a 2007-2013-as tervezési 
időszakban több partnerségi projektben is részt vett, már vezető partnerként is komoly 
tapasztalattal rendelkezik – ezt a stratégiailag kiemelt tematikus területeken a következő ciklusban 
is fontos folytatni. 
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Gazdaságfejlesztés 
 
Az önkormányzat több, egymással párhuzamosan futó tevékenysége folytán a gazdasági szféra 
különböző szintjein próbálja az igényeket felmérni, valamint élénkíteni a gazdaságot.  
 
A városfejlesztési elképzelések megvalósításához a városnak befektetés-ösztönző politikára kell 
törekednie. 2010-től kezdődően Sopron városvezetése a helyi gazdaság szereplőit a civil 
szervezetekkel együtt szavazati joggal vonta be a helyi döntéshozatalba. A Közgyűlés munkájához 
kapcsolódóan aktív szerepük van a döntések előkészítésében, kidolgozásában és ellenőrzésében is. 
A Kereskedelmi és Iparkamara által kezdeményezett Gazdasági Fórum keretében a Kamara 
elnöke és a városvezetés között folyamatos és rendszeres egyeztetések zajlanak, emellett a helyi 
gazdasági élet szereplői közvetlenül is kifejthetik véleményüket, elmondhatják javaslataikat, 
feltehetik kérdéseiket a város vezetőinek.  
 
Sopron volt az a város, amely 1997-ben - szinte elsőként az országban - bevezette a legnagyobb 
adófizetők köszöntésének hagyományát, a „virilistáknak” a közterhek viselésében vállalt 
szerepének elismerését. 2002 óta a Soproni Kereskedelmi és Iparkamara javaslatára a város a 
mecénásokat is rendszeresen köszönti (Lackner Kristóf díj). Ennek célja társadalmi megbecsülést 
és elismerést szerezni a várost önzetlenül támogató vállalkozóknak, vállalkozásoknak.  
 
A gazdaságfejlesztési tevékenységek között megemlítendő még az ún. várkerületi Portál Program. 
Sopron méltán büszke műemléki belvárosára, az önkormányzat erején felül is próbál eszközöket 
találni annak méltó használatára, állagának megfelelő színvonalú megóvására. A városközpont 
hagyományőrző megújítása Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának kitűzött célja. Ennek 
egyik fontos eleme a Várkerület és a Széchenyi tér kereskedelmi arculatának rendezése, a portálok 
épületszerkezeti és esztétikai állapotának rendbehozatala. A portálfejlesztés célja a történelmi 
belvárosban a kereskedelem és vendéglátás élénkítése, megtelepedésének ösztönzése, ezáltal a 
belváros életre keltése, mozgalmasabbá tétele. A funkcióbővítő városrehabilitációs fejlesztésekhez 
kapcsolódó felújítás és átalakítás az örökségvédelem szempontjainak messzemenő 
figyelembevételével történik.  
 
Indokolt az 1970-es évek elején épült műszakilag leromlott állapotú, elavult soproni piac-
vásárcsarnok és környezetének felújítása, korszerűsítése. 
Az önkormányzat a terület jelenlegi a városhoz méltatlan állapotán kívánna javítani a piac és 
környékének rendezésével, egy a mai kor igényeit jobban kielégítő fedett piactér kialakításával. A 
piac felújítása jelentősen segíti majd az együttes kényelmes használatát és a megjelenés a 
városképen is javít, mivel a mára már építészetileg szétzilált épület egységes megjelenésének, a 
homlokzatok azonos arculattal való kialakítása a belvároshoz közeli közegben elengedhetetlen. 
A Modern Városok Programban tervezett projekt műszaki tartalma tartalmazza a jelenlegi nyitott 
piactér lefedését, az árusító tér burkolatainak, berendezéseinek, közműveinek cseréjét, a 
vásárcsarnok épületének tetőszigetelését, homlokzatfelújítását, az üzletportálok cseréjét, új fedett 
főbejárat kialakítását, a piac környezetében található közterületek, közművek felújítását, új 
parkolóhelyek és szabadtéri árusítóhelyek kialakítását. 
 
Az új soproni befektetések generálása érdekében a városnak aktív befektetés-ösztönző 
tevékenységet kell folytatnia. A jelenleg előkészítés, tervezés alatt álló és az elkövetkező években 
megvalósuló fejlesztések során a Modern Városok Program keretében hazai és TOP források 
finanszírozásával egy modern Innovációs Technológiai Centrum (ITC) jön létre, mely tőkeerős, 
innovatív nagyvállalatok bevonzására is alkalmas a helyi KKV-szektor erősítése mellett. 
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A tevékenység megvalósításához szükséges infrastruktúra-fejlesztés egyik kulcseleme a befektetők 
és a helyi KKV-szektor számára egyaránt vonzó ipari alapinfrastruktúra kialakítása, mely 
megfelelő közúti kapcsolattal rendelkező, összközművesített telkek létrehozását jelenti, továbbá 
egy inkubátor ház megépítése. 
A tervezett fejlesztések megvalósulása esetén egy olyan ipari park jön létre a város délkeleti 
kapujában, amely képes a városba vonzani tőkeerős nagyvállalatokat, egyúttal pedig megfelelő 
környezetet biztosít az innovatív KKV-k támogatására, versenyképességük erősítése céljából. 
Ennek révén a fejlesztés hozzájárul Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának Integrált 
Településfejlesztési Stratégiája egyik fő céljának megvalósulásához, azaz a gazdasági potenciál 
növeléséhez.  Az innovatív KKV-k támogatása révén nemcsak a városba betelepülő vállalkozások 
járulnak hozzá a helyben előállított hozzáadott érték növeléséhez, hanem megjelennek azok a 
mikro- és kisvállalkozások, amelyekben jelentős növekedési potenciál van, úgy a hozzáadott érték 
előállítása, mint a foglalkoztatási hatás tekintetében. 
Az újonnan a városba letelepülő vállalkozások mellett fontos cél a helyi vállalkozások részére új, 
korszerű telephelyek biztosítása is, mivel ezen vállalkozások nem tudnak tovább fejlődni a város 
belső területein fekvő korlátozott méretű ingatlanjaikon és részükről is jelentős az igény egy új 
iparterület kialakítására. 
A program keretében megvalósításra kerül az Innovációs és Technológiai Centrum az 
önkormányzat és a NIPÜF Nemzeti Ipari Park Üzemeltető és Fejlesztő Zrt. együttműködésében. 
Az ITC keretein belül létesítendő 30 ha-os új ipari park a NIPÜF Zrt. beruházásában valósul meg, 
az önkormányzat az ITC beruházásai közül az inkubátorház kialakítását és a szükséges 3,5 ha-os 
területszerzést, közműfejlesztéseket és a terület közúti megközelítését szolgáló fejlesztéseket 
valósítja meg TOP források bevonásával. 
A fejlesztésekhez szükséges területszerzési és előkészítési folyamatok a lezárásukhoz közelednek a 
beruházások várhatóan 2022-ig megvalósulnak. 
 
Közlekedésfejlesztés 

 
Sopron máig kihasználatlan erőssége földrajzi elhelyezkedése, mely adottság eredményes 
kiaknázásához a külső infrastrukturális fejlődés előmozdításában, az elérhetőség fokozásában kell 
szerepet vállalni, főleg a gyorsforgalmi utak hálózatába való bekapcsolódással, valamint a várost 
tehermentesítő forgalmi gyűrűk kiépítésével. Sopron gazdasági és turisztikai fejlődésének egyik 
legjelentősebb gátló tényezője a rossz megközelíthetőség.  
 
Kiemelt jelentőségű a Győrt és a soproni határátkelőt összekötő M85 gyorsforgalmi út 
kiépítése. A Modern Városok Program keretein belül a központi költségvetés forrásaira alapozva 
folyamatban van az M85 gyorsforgalmi Csorna – Sopron, országhatár közötti szakaszának 
kivitelezése. A 2x2 forgalmi sávos gyorsforgalmi út teljes kiépítése megtörténik jelen 
program időszakában, így a fejlesztés nagymértékben javítani fogja a Magyarország 
központi és távolabbi részeinek elérhetőségét, ami komoly gazdaságfejlesztő hatást 
indukálhat az egész térségben. 
2020 végéig Sopron bekapcsolódik a hazai közúthálózatba. A tervek szerint 2024 végéig az 
autóút elér az országhatárig és elkészül az ÉNY-i elkerülőút is, Sopron körül lényegében 
körgyűrűt alkotva. 
 
A belterületi úthálózat fejlesztése 
 
Sopron földrajzi elhelyezkedéséből adódó jellemzője, hogy rengeteg soproni és Sopron környéki 
munkavállaló dolgozik a határ túloldalán. Egy részük ingázóként naponta teszi meg járművével a 
lakóhelye és a határ közötti utat, ilyen módon fokozott terhelésnek és állandó igénybevételnek 
kitéve a soproni úthálózatot, másik részük pedig – másik ingázó autóba átszállva – 
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személygépkocsiját hátrahagyva utazik ausztriai munkahelyére, jelentős parkolóhely túlterheltséget 
hozva létre a közterületi parkolókban. 
 
Jellemző a városra az is, hogy háztartásonként manapság már nem ritka 2 vagy több 
személygépkocsi használata, melyek – különösen a délutáni és az esti órákban – a parkolóhelyek 
telítettségét eredményezik. 
 
A parkolóhelyek számát folyamatosan bővítjük, legutóbb az aranyhegyi és a Pláza melletti 
parkolók kialakításával, új parkolóházat építünk az Árpád utcában. 
 
A fentiek alapján egyértelmű tehát, hogy az önkormányzatnak elsősorban az úthálózat 
fejlesztésére, és a parkolási gondok enyhítésére kell fókuszálnia. A jelentős járműszámból 
következő károsanyag-kibocsátás visszaszorítására is intézkedések megtétele szükséges, ezért a 
városnak a tömegközlekedés ösztönzésében, és a nem szennyező egyéni közlekedésben, a 
kerékpárút-hálózat és az ehhez kapcsolódó infrastruktúra fejlesztésében kell szerepet vállalnia.  
 
Ennek érdekében a korábbi időszakban már két újabb városrészben (Jereván-lakótelep, Lőverek) 
is elkészültek a kerékpáros létesítmények és bekapcsolásra került a városi hálózatba, így könnyítve 
meg ezen területek kerékpáros megközelíthetőségét.  
Továbbra is alapelv, hogy a közlekedésfejlesztés bármely projektjének tervezésekor kötelező a 
kerékpárral használható utak és járdák kialakítása, a város ezen túlmenően ösztönözni kívánja a kis 
energiafelhasználású vagy alternatív üzemanyaggal – mint a bioüzemanyag és villamos áram – 
működő járművek és tömegközlekedési eszközök használatát. Fokozatosan bővítjük a közterületi 
elektromos autótöltők körét. 
 
További alapelv, hogy a közlekedés megtervezésekor figyelembe kell venni a lakosság azon 
részének igényeit is, akiknek nincs autójuk, vagy nem tudnak vezetni (különösen az idős 
embereket, a fiatalokat és a mozgásukban korlátozott személyeket), akiknek a szolgáltatásokhoz 
való hozzáférését a város előmozdítja, ugyanakkor bátorítja a lakosságot az önálló közlekedési 
módozatokról a közösségi módozatokra történő áttérésre. 
 
Az elmúlt években a város közlekedési infrastruktúra fejlesztése felgyorsult az alábbi fejlesztési 
programoknak köszönhetően: 
A Miniszterelnökségtől elnyert támogatás felhasználásával megvalósult, Sopron város 
közigazgatási területéhez tartozó helyszíneken engedélyköteles fejlesztések és nem engedélyhez 
kötött felújítások kivitelezésére került sor bruttó 1.000.000.000,- Ft összegben. Jereván 
lakótelepen, József Attila lakótelepen és városszerte mintegy 32 helyszínen valósult meg út-, járda-
, közműfelújítás és fejlesztés, valamint parkolóépítés. 
Az önkormányzat Modern Városok Program, Lőver Programjában burkolatfelújítási feladatokat 
valósított meg, melynek keretében Sopron város közigazgatási területéhez tartozó helyszíneken 
nem engedélyhez kötött felújítások kivitelezésére került sor bruttó 500.000.000,- Ft összegben. 
Összesen 13 helyszínen, mintegy 45.708 m2-nyi (járda és út) burkolatot újítottunk fel a Lőverek 
városrészben. 
A Miniszterelnökség által a megyei jogú városok fejlesztési támogatása tárgyában létrejött 
Támogatói Okirat alapján Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata burkolatfelújítási 
feladatokat valósított meg, melynek keretében Sopron város közigazgatási területéhez tartozó 
helyszíneken nem engedélyhez kötött felújítások kivitelezésére került sor bruttó 170.000.000,- Ft 
összegben. A program során összesen 5 helyszínen, 6 gyűjtőút, mintegy 3.500 m2-nyi 
járdaburkolat és több mint 20.000 m2-nyi útburkolat újult meg.  
A fenti beruházások során 50 helyszínen történt beavatkozás, amely során 141 db új parkoló 
épült, valamint 10,5 km-nyi járda, 16,5 km-nyi út újult meg. Ezenkívül megépült egy új 
körforgalom közvilágítással és egy körforgalom teljesen megújult. 
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A 2019-es évben városszerte önkormányzati forrásból 678.740.158,- Ft összeget költöttünk 
Sopron város közigazgatási területéhez tartozó helyszíneken a közutak felületzárására, kátyúzására, 
felújítására. Ezen program keretein belül, szilárd burkolattal nem rendelkező utak kaptak 
portalanított, szilárd burkolatot, továbbá a felújítás eredményeképpen további gyűjtő- és egyéb 
utak kaptak egységes, homogén kopóréteget. A város útjain az évenkénti kátyúzási feladatokat is 
elvégeztük.  
 
A város a továbbiakban is nagy hangsúlyt fektet az úthálózat felújítására. 
 
A gazdasági program ideje alatt az alábbi közlekedésfejlesztési projektek valósulhatnak meg, vagy 
indulhatnak el: 

• A város lakótelepeinek (Jereván, Kőfaragó tér, József A. út, Ibolya út) út- és 
járdahálózatának felújítása. 

• Új parkolóhelyek kialakítása a lakótelepeken (Jereván, Király Jenő u, Kőfaragó tér). 

• Új parkolóház kialakítása az Árpád utcában.  

• Közlekedési csomópontok átalakítása (Ravazd utca, Várisi út, Sas tér). 

• Bevezető utak fejlesztése (Ágfalvi út, Pozsonyi út, Balfi út, Harkai út felújítása). 

• Új lakóterületek útépítései a lakossággal együttműködésben (Apácakert, Virágvölgy, 
Tómalom, Egeredi-domb). 

• ITC feltáró út kiépítése. 
 
Komplex közlekedésfejlesztési koncepció 
 
A Várkerület I. ütemű fejlesztésének keretében közel 15.000 m2 köztér megújítása készült el 
2015-ben. A fejlesztés II. üteme a Széchenyi tér és Ötvös utca közötti szakaszon a jelen 
gazdasági program időszakában 2020 végéig megvalósul. A két fejlesztés alapvető célja, hogy a 
Várkerület egységes közlekedési övezetté váljon és kialakulhasson egy gyalogos és kerékpáros 
dominanciájú, csillapított forgalmú, burkolatában, berendezéseiben, zöldterületeiben, 
közvilágításában és közműhálózatában is megújított közterület. 
 
A Várkerület megújulásával, a forgalomcsillapított övezet kialakításával az autóbuszos menetrend 
komplett átalakítása szükséges. A Petőfi tér - Ógabona tér kétirányúsítása lehetővé teszi, hogy a 
viszonylatokat megosszuk a Várkerület és az Ógabona téri ágak között, jelentős terhet levéve ezzel 
a Várkerületről. 
 
Fejlesztési elképzeléseink részét képezi az ellátatlan területek csökkentése, a kertvárosok 
bekapcsolása a közösségi közlekedés vérkeringésébe. 
 
Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata elkötelezett a közösségi közlekedési módok 
továbbfejlesztésére.  
 

A közösségi közlekedés területén kiemelt jelentőségű a soproni székhelyű, 1875-ben alapított 
Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt. (GySEV) szerepe, melyben a többségi tulajdonos Magyar 
Állam mellett az Osztrák Állam és a Strabag SE rendelkezik még tulajdoni hányaddal.  
A társaság tulajdonában van a Győr-Sopron-Ebenfurt vonalszakasz, emellett üzemelteti a 
Fertővidéki Helyiérdekű Vasutat Fertőszentmiklós és az ausztriai Nezsider (Neusiedl am See) 
között. Szintén a GySEV Zrt. üzemelteti 2001 óta a Sopron-Szombathely, 2006 óta pedig a 
Szombathely-Szentgotthárd szakaszt. 2011-ben újabb 214 kilométer vasúti pályaszakasz 
üzemeltetésére kapott megbízást, ezek a Rajka-Hegyeshalom-Csorna-Répcelak-Porpác, a Porpác-
Szombathely, a Szombathely-Kőszeg, a Szombathely-Zalaszentiván, valamint a Körmend-
Zalalövő közötti vonalak. 
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A cég a felsorolt szakaszokon végzi a közszolgálati személyszállítást, de emellett a GySEV 
személyszállító vonatai gyakran Budapestig és Bécsig közlekednek. A társaság utasforgalma 
meghaladja az évi 5 millió főt, a napi ingázók aránya folyamatosan nő. 
A GySEV áruszállítási üzletága 2011-től GySEV Cargo Zrt. néven, jogilag önálló vasúti 
fuvarozóként látja el a továbbra is integrált formában működő GySEV Zrt. vasúti árufuvarozási és 
logisztikai tevékenységét. A GySEV Cargo jelentős részt vállal egyrészt a kelet-nyugati irányú és 
észak-déli irányú európai tranzit vasúti árufuvarozás konvencionális és kombinált piaci 
szegmensében, másfelől a magyar és osztrák export/import vasúti árufuvarozásban. A vasúti 
infrastruktúra-használat innovatív technológiai megoldásokat megvalósítva elégíti ki ügyfelei 
igényeit. A vállalat több millió tonna árut szállít évente. A GySEV Cargo logisztikai 
alapszolgáltatásai közül legjelentősebb az áruátrakási funkcióval kiegészülő raktárlogisztika. Ehhez 
kapcsolódóan elmondható, hogy a város szolgáltató szektorának egyik legjelentősebb képviselője a 
logisztika. Sopronban közel kétszáz vállalkozás működik a szállítás, raktározás gazdasági ágban. 
 
A vasúti csomópont a város fontos gazdasági bázisa, a köré összpontosuló cégek pedig 
meghatározó szerepet töltenek be a foglalkoztatásban. 
 
A GySEV az elmúlt időszakban több jelentős fejlesztést hajtott végre, amelyek célja az 
utazóközönség és az áruszállítás igényeinek költséghatékony kielégítése, szolgáltatás minőségének 
javítása, a menetidő, a környezeti zajterhelés és légszennyezés csökkentése, a szállítási biztonság 
növelése volt. A jövőben is folytatódnak a beruházások, melyek a vasútvonalak fejlesztésére, 
kapacitásainak növelésére, az állomások utasforgalmi fejlesztésére és a logisztikai kapacitások 
bővítésére irányulnak. 
 
Energiahatékonyság fejlesztése 
 
Az önkormányzati intézmények energiafelhasználása elsősorban fosszilis energiahordozókon 
alapul. Azok közül is leginkább a földgáz, melynek fűtési célú felhasználása csökken az épületek 
hőtechnikai korszerűsítésével és a megújuló energiaforrások térnyerésével. 
 
A korszerűtlen, régi épületek hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségük csökkentése 
legtöbb esetben az épületgépészeti beavatkozásoknál is nagyobb költségigényű.  
Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata az energiahatékonyság kérdéskörét régóta 
prioritásként kezeli. A növekvő energiaárak és az egyre nagyobb részarányt képviselő közvetlen 
energiaköltségek, másrészt a környezetvédelmi tudatosság egyaránt az energiahatékonyság felé 
irányítja a figyelmet. Ennek megvalósítására az önkormányzat pályázati források bevonására 
törekszik. A technológiai fejlődés eredményeképpen az energetikai rendszerek racionalizálhatók, 
ezáltal az energiaköltségek csökkenthetők, sőt felhasználóbarátabb és környezetkímélőbb 
megoldáshoz jutunk. 
 
A város közigazgatási területén lévő közvilágítási rendszer közel 6.000 db lámpatesttel 
rendelkezik, melynek az éves villamos energia igénye: közel 1.500 GWh, a közvilágítás 
üzemeltetésének éves költsége pedig közel bruttó 150 millió forint. 
 
A közvilágítási lámpatestek életkorának, a városi utak besorolásának, valamint a nem megfelelő 
hatékonyság figyelembevételével döntött a város arról, hogy Sopron területén a Lőverekben, a 
Kurucdombon és a Győri úton az elavult lámpatesteket LED-es világítótestekre cserélte. A 
projekt során 2.432 db lámpatest újult meg 2015-ben, 100 %-ban pályázati pénzből. A város az új 
beruházások során is törekszik a LED-es lámpatestek beszerzésére és pályázati forrás bevonásával 
szeretné befejezni az elavult technológiájú lámpatestek cseréjét is megvalósítani. 
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Az elmúlt időszakban 11 intézmény (bölcsőde, óvodák, iskolák, Gyermek és Ifjúsági Központ, 
Sportcentrum) energetikai korszerűsítése történt meg, jelen tervezési időszakban az önkormányzat 
a pályázati források rendelkezésre állása esetén folytatni kívánja a megkezdett korszerűsítési 
programját.  
 
A város lakókörnyezetének fejlesztése 
 
A város lakókörnyezetének megóvása - az elővigyázatos használat és megelőzés elvei szerint - 
érinti a magas és mélyépített infrastruktúra állapotának fenntartását, javítását és megőrzését, a 
természetes környezet elemeinek megóvását, valamint olyan feltételek megteremtését a város lakói 
számára, amellyel a legkevesebb ártalom és szennyezés érhető el. 
 
A környezetvédelmi célkitűzések betartása fontos feladat. A rendezett környezet és annak 
folyamatos fejlesztése, a rendben tartott köz- és magánterületek az életminőség meghatározó 
elemei. Szem előtt tartandó a zöldterületek folyamatos fejlesztése, a hulladékgazdálkodással 
kapcsolatos szemléletformálás, az illegális hulladéklerakó helyek felszámolása. 
 
A városi gyűjtőutakon jelenleg lebonyolódó jelentős forgalom az M85 gyorsforgalmi út és az 
ÉNy-i elkerülő útszakasz megépülésével, valamint az ezzel egyidejűleg szükséges egyéb 
forgalomtechnikai beavatkozásokkal a belváros fő közlekedési útvonalainak forgalma várhatóan 
jelentősen átrendeződik.  
 
A helyi környezetszépítő versenyek megszervezésével folyamatosan motiváljuk a lakosságot. 
 
Turizmus fejlesztési célok 
 
A középkori belváros műemlék együttes felújítása 
 
Sopron történeti városközpontja műemlékekben, védett épületekben, régészeti emlékekben az 
ország egyik leggazdagabb, összefüggő, történetiségében és szerkezetében fennmaradt együttese, 
azonban a városrész alacsony mértékű szolgáltató, kereskedelmi jellege miatt fejlesztésre szorul. A 
projekt keretében tervezett beavatkozások célja a történelmi belváros újjáélesztése az épületek 
rehabilitációja, illetve a kereskedők és vendéglátók megtelepedésének támogatása révén.  
A város közigazgatási határán belül 332 nyilvántartott régészeti lelőhely található, melyek közül 
130 kiemelten védett. Sopronban továbbá 444 műemlék és egy műemléki jelentőségű terület (a 
belváros és az azt övező várárok helyén kialakult műemléki jelentőségű terület) is található. A 
műemléki jelentőségű belvárosi területen koncentrálódik a város műemlékeinek több mint 90 
százaléka.  
A már megvalósult és a tervezett fejlesztések szervesen kapcsolódnak a korábban a 
városközpontban megvalósuló beruházásokhoz. A 2009 és 2013 között megvalósított komplex 
fejlesztés során megtörtént a Tűztorony szerkezeti megerősítése és általános renoválása, a 
Múzeumi Információs és Fogadóközpont, valamint a kávézó kialakítása, továbbá a Fő tér mint 
közterület rehabilitációja. A Várfalsétány kibontása és járhatóvá tétele fontos eredménye a 
projektnek. A Belvároshoz szervesen kapcsolódó Várkerület értékmegőrző megújításának 2015. 
évben befejeződött I. ütemű fejlesztései a Várkerület Hűség kútja és Ötvös utca közé eső 
szakaszára koncentráltak, továbbá forgalomtechnikai beavatkozások valósultak meg az Ógabona 
tér – Petőfi tér – Széchenyi tér útvonalon. A kialakított új térszerkezet megnyugtatóan biztosítja a 
Várkerület mentén elhelyezkedő intézmények, vendéglátó-ipari, szolgáltató és kereskedelmi 
vállalkozások megközelítését, továbbá a Várkerület korábbi közlekedésicsatorna-rendszer 
jellegének megszüntetése elősegítette az egykori köztér jelleg visszaállítását, gyalogos és kerékpáros 
dominanciájú, klasszikus vegyes forgalmú közterület létrejöttét. A kertépítészeti elemek beiktatása 
növelte a zöldfelületeket, és ezáltal javítja a tér mikroklímáját is. 
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A várkerületi fejlesztés szakaszolása kizárólag a rendelkezésre álló forrás hiánya miatt történt, a II. 
ütem megvalósítása is szükséges a beavatkozás jótékony hatásainak maximalizálása érdekében.  
A II. ütem a Várkerület Ötvös utcától a Széchenyi térig tartó szakaszának megújításával 
foglalkozik.  
A következő időszak feladata a Széchenyi tér térszerkezetének és zöldfelületeinek megújítása. 
 
A belvárosi, jelenleg üres, funkció nélküli épületek rehabilitálása nemcsak az épített környezet 
értékeinek jó karbantartásához járul hozzá, hanem a belvárosban rejlő turisztikai potenciál jobb 
kihasználásához. A projekt során megvalósult felújított, korszerű közterületek a vállalkozások 
fejlesztési lehetőségeit is erősítik, különösen a vendéglátó és turisztikai profilú KKV-k esetében. 
 
A történelmi belváros műemléki felújítását a Modern Városok Program támogatja. 
 
A történelmi belváros utcainak és tereinek műemléki rekonstrukciójának keretében már megújult a 
Szent György utca, az Orsolya tér, a Templom utca, a Kolostor utca, a Fegyvertár utca és a 
Hátsókapu. A Belváros legfontosabb épített örökségi elemei közül a Lenck-villa, az Esterházy-
palota, az Új utcai zsinagógák már felújításra kerültek, megújult további 22 belvárosi műemlék 
homlokzat, a Szent Mihály templom rekonstrukciója 2020-ban befejeződik. A következő időszak 
feladata a Fő téren található három múzeumépület (Stornó-ház, Fabricius-ház, Tábornokház) 
egybenyitásával létrejövő Múzeumnegyed megvalósítása.  
 
Európai Örökség díjas Páneurópai Piknik Emlékpark fejlesztése 
 
A Páneurópai Piknik és a hozzá kapcsolódó hagyomány a civil Európa önmozgásának 
emblematikus jelensége. Az elkészült látogatóközpont és a felújított emlékpark jövőbeni fejlesztési 
célja, hogy a mai kor kívánalmainak megfelelően látványosabbá, élőbbé tegye a környezetet és 
örök mementót állítson az utókornak. 
 
Fertő – tó világörökség fejlesztése  
 
Az UNESCO Világörökségi címmel rendelkező Fertő-táj Sopron város közvetlen közelében 
található és az ide látogatók száma jelentős mértékben emelkedett az elmúlt közel másfél 
évtizedben. A Fertő tó magyarországi szakaszán a Fertőrákostól 3 km-re elhelyezkedő Vízitelep 
jelenti az egyetlen közvetlen lakott kapcsolatot a tó vízfelületével. Üdülőhelyként már több 
évtizede működik, azonban a rendszerváltásig tartó elzártsága miatt átfogó fejlesztése elmaradt és 
azt követően is jellemzően csak kisebb fejlesztések, állagmegóvási munkák történtek. Eközben a 
tó osztrák oldalán a környező települések és a turisztikai szereplők együttműködésével jelentős és 
összehangolt fejlesztések valósultak meg. Mindez azt eredményezte, hogy a Vízitelep komoly 
versenyhátrányba került. 
 
A Modern Városok Programjában megvalósítandó fejlesztés alapvető célja az, hogy a terület 
egységes, fenntartható szemléletű és koncepciójú, ütemezett fejlesztésével a rendelkezésre álló 
szárazulatok területén olyan, a meglévő hazai és külföldi turisztikai igényeket is magas színvonalon 
kiszolgáló Fertő part jöjjön létre, mely gazdag funkció és programkínálatával egész évben - akár 
több napos - lehetőséget nyújt a rekreációra, egyben vonzó és versenyképes alternatívája az 
osztrák oldal üdülőhelyeinek is. A projekt helyszíne a Fertő tó magyar oldalának egyetlen nyílt 
vízfelülettel rendelkező szakasza, így a fejlesztésre kizárólagosan alkalmas terület, mely indokolja a 
nagyméretű, komplex fejlesztés megvalósítását. A fejlesztés ütemezetten kerül megvalósításra. 
 
Fertő Tavi Vízitelep komplex fejlesztése I. ütem 
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A beruházás előkészítését Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata végezte el, a kivitelezését a 
Sopron-Fertő Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. látja el. 
 
A fejlesztés I. üteme három fő funkcionális területből áll. A Rákos patak torkolatának mindkét 
partján kialakított új központi (fogadó) tér a térfalat alkotó szolgáltató, információs kereskedelmi 
és vendéglátó funkciójú épületekkel, hajóállomással, mólóval, motellel és központi vizitúra 
kikötővel együtt. A strand felújított területe a lehatárolását egyértelműen kijelölő keretes beépítésű 
kiszolgáló épületeivel a fürdőzőknek nyújt korszerű szolgáltatást. A vízisport telep új 
épületegyüttesével és kikötőjével, mely telepítésében a strand keretes beépítéséhez is kapcsolódik, 
az egyéb vízisportoknak nyújt lehetőséget. 
 
A fejlesztés keretében megvalósításra kerülnek a fő funkciókat kiegészítő infrastrukturális 
fejlesztések (utak, sétányok, kerékpárút, zöldfelületek, közművek), valamint a bekötő út déli 
oldalánál az új buszforduló és parkoló, a feltáró út mentén központi parkolók, sportpályák, 
sportközpont, és egy kemping faházakkal. 
 
Egységes arculat és tematikus turisztikai csomagok kidolgozása, fejlesztése 
 
Sopron gazdasági szövetében megkülönböztetett figyelmet érdemlő ágazat a turizmus: a sokrétű, 
sokféle vonzerőre épülő, a jelentős szerepet játszó egészségturizmust is magában foglaló szektor 
foglalkoztatja a lakosság meghatározó részét, biztosítja a megélhetést. 
 
A térség kiemelt termékstruktúráit érintő fejlesztések, tudatos termékfejlesztés területei 
 
Magyarország Kormánya kiemelt figyelmet fordít Sopron turizmusára. A 1862/2016. (XII. 27.) 
Korm. határozat Sopront és a Fertő-tájat kiemelt turisztikai térségként nevesítette és a 
térségben megvalósítandó egyes fejlesztések létrehozásához szükséges források biztosításáról 
döntött. A Korm. határozatban foglaltak és a Modern Városok Program keretében meghirdetett 
fejlesztések megvalósítása alapvető érdekünk, ahogy a fejlesztésekben rejlő turisztikai lehetőségek 
kiaknázása is.  
A Magyar Turisztikai Ügynökség 2019-ben országosan 6 referenciairoda kialakításáról döntött, 
ezek közül az egyik a soproni központi Tourinform iroda. 
 
Egészségturizmus: az orvosi szolgáltatásokon alapuló egészségügyi turizmus városi és térségi 
kínálatának fejlesztése; a Soproni Gyógyközpont egészségügyi szolgáltatásainak turisztikai 
termékké fejlesztése és kínálati piacra vitelének segítése; a térség egészségturisztikai kínálatának 
komplex kínálati csomagban történő megjelenítése nagy lehetőség. 
 
Kulturális turizmus: a kulturális turisztikai kínálat komplex desztinációként történő fejlesztése, 
tematikus termékstruktúra kialakítása és tudatos termékfejlesztés; a vallási turizmus térségi 
feltételeinek fejlesztése és beépítése a kulturális turisztikai ajánlatba (kiemelten a Mária út Mariazell 
– Frauenkirchen ágának Sopron térségében futó szakaszának fejlesztése); a kulturális és örökségi 
attrakciók egységes módszertanon és helyi adatbázison történő megjelenítése a 
marketingkommunikációban; komplex és tematikus kínálati csomagok kidolgozása és 
összekapcsolása (zenei turizmus, kulturális turizmus, rendezvény- és fesztiválturizmus) a fő 
feladat.  
 
Bor- és gasztroturizmus: a kulturális és örökségturizmushoz kapcsolódó borturisztikai és 
gasztronómiai termékelemek beépítése a kínálatba; borturisztikai és gasztronómiai 
élményelemeket kínáló gazdanegyed kialakítása Sopronban; Sopron a „borváros”, „a kékfrankos 
fővárosa” szlogenhez kapcsolódó rendezvények szervezése, borkóstolóhelyek kialakítása, a 
kulturált borfogyasztáshoz kapcsolódó rendezvények szervezése; Sopronhoz kötődő 
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gasztrokínálat kialakítása az éttermekben, témahetek, vacsoranapok rendezése: poncichter ételek, 
babos és gesztenyés ételek, szőlőt, bort tartalmazó ételek a terület főbb kitörési pontjai. 
Mindazonáltal a helyi gazdasági szereplők aktív szerepvállalása mind ehhez elengedhetetlen. 
 
Aktív-, öko- és kerékpáros turizmus: az aktív turisztikai, ökoturisztikai és kerékpáros turisztikai 
termékek komplex desztinációként való megjelenítése, tematikus csomagajánlatok kidolgozása, 
termékfejlesztés („Vasfüggöny” tematikus út kialakítása); a természeti értékek turisztikai 
attrakcióként történő élményközpontú bemutatása a terület teherbíró képességének figyelembe 
vételével; kerékpárosbarát tematikus desztinációk kialakítása; a Bejárható Magyarország 
Programhoz kapcsolódó fejlesztések megvalósítása Sopron térségében, mind az öt elérhető 
tématerületen: gyalogos, kerékpáros, lovas, vitorlás és túrakenus fejlesztések.  
Az egységes turisztikai arculat kialakítása során figyelembe kell venni, hogy egyes érintett területek 
(Balf, Fertőrákos térsége) a világörökségi terület, és ezzel a világörökségi arculat részei.  
2013 júliusában megkezdte aktív szakmai működését a Sopron Régió Turisztikai Központ 
Nonprofit Kft. mint helyi TDM-szervezet, mely működését az egységes turisztikai arculat 
kialakítása terén tovább folytatja. 
 
Kulturális tartalom fejlesztés – 21. sz.-i eszközökkel - A barokk belváros 
 
A tervek szerint több városi helyszínen, több városrészt is érintő tartalomfejlesztésre kerül sor, 
melynek eredményeként a Soproni Múzeum és intézményei megújuló kiállításokat és modern, 
interaktív, a gyermekek és a fiatalok számára is vonzó programokat kínálnak. Ehhez szervesen 
kapcsolódik a Soproni Levéltár és a Széchenyi István Városi Könyvtár által megkezdett 
helytörténeti, kulturális értékmentés, a helyi vagy regionális/országos jelentőségű, eredeti 
dokumentumok, kiadványok digitalizálásának folytatása.  
 
A „szoft” tartalmakhoz szorosan kapcsolódnak az infrastrukturális feltételrendszert javító 
beruházási projektek: pl. a Lenck villa felújítása vagy más városi helyszíneken új vagy megújított 
közösségi találkozóhelyek, közösségi házak, klubszobák stb. kialakítása.  
 
A kulturális célú, helyi kötődést erősítő, gazdaságfejlesztési potenciált is magában hordozó 
projekt-tervezet tartalmában, szellemiségében és potenciális megvalósítói (önkormányzati 
intézmények, civil szervezetek, vállalkozók, helyi lakosság stb.) révén alkalmas lehet az ún. 
Közösségvezérelt Helyi Fejlesztések (CLLD) rendszerébe illesztésére is, amennyiben az ehhez 
szükséges pályázati feltételek/ jogosultsági kritériumok rendelkezésre állnak. 
 
Lőver Program, klimatikus gyógyhelyfejlesztés 
 
A környezeti szempontok figyelembevétele minden soproni fejlesztés esetén kiemelt jelentőségű, 
ugyanis Balf településrész országos gyógyhely, míg a Lőverek városrész klimatikus gyógyhely 
minősítéssel rendelkezik. 
 
A Soproni-hegység várossal érintkező része a Lőverek. A városrész jelenleg lakó, üdülő, pihenő, 
szabadidős, fesztiválhelyszín funkciókkal rendelkezik. 
 
A Lőverek páratlan klímájú üdülő városrész, amelynek fejlesztése utoljára az 1970-es évek végén 
történt. A meglévő és rendelkezésre álló területek, építmények és hozzátartozó infrastruktúra 
elavult, vagy méretétől fogva alkalmatlan a meglévő és folyamatosan növekvő sport, rekreációs, 
rehabilitációs és turisztikai igények kielégítésére. A terület egyaránt ideális aktív pihenés eltöltésére, 
a legkülönbözőbb sportolási lehetőségekre. A soproni Lőverek városrész országos és európai hírű 
klimatikus gyógyhely, így a tervezett fejlesztésekkel mindinkább alkalmassá válik rehabilitációs 
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tevékenységek végzésére is a gyógyulni vágyók számára a Soproni Gyógyközpont már meglévő 
szolgáltatásain túl.  
 
A Lőverekben kerül nyaranta megrendezésre a már jelentős országmárkának számító VOLT 
fesztivál, mely Európa ismert rendezvényévé vált az elmúlt évtizedekben.  
 
A Modern Városok Program „Lőver Program” fejlesztései mellett 2019. évben 1 Mrd Ft 
kormányzati támogatásból új városi rendezvényterület jött létre, mely a megfelelő infrastruktúra 
kiépítésével alkalmas lesz nagyszabású fesztiválok és városi rendezvények megtartására. 
 
Nyilvánvalóvá vált a korábbi évek tapasztalatai alapján, hogy a kitűzött célok eléréséhez 
elengedhetetlen a városrész infrastrukturális fejlesztése, melyekhez MVP, GINOP és hazai 
források állnak rendelkezésre.  
 
A Lőver program fő célja a városrész sport, rehabilitációs és szabadidős lehetőségeinek bővítése, 
így a turizmus, ezen belül is hangsúlyosan az aktív- és konferenciaturizmus fejlesztése. Fontos cél 
a helyi lakossági sportélet, a városi diáksport megnövekedett igényeinek kielégítése, párhuzamosan 
az egészségügyi rehabilitációs és turisztikai infrastruktúra bővítésével. 
A Lőverekben rejlő turisztikai potenciált tovább erősítik az elmúlt években itt megvalósult 
fejlesztések. Parkerdő fejlesztése, tematikus sétautak, tornapálya, futópályák, kerékpáros és lovas 
pályák, kilátók, játszóterek, street work out pályák. A turisztikai potenciál ellenére a terület jelenleg 
elsősorban a helyben élők számára biztosít szabadidő eltöltési lehetőségeket. Bár a soproni 
szálláskapacitás jelentős része e területen koncentrálódik, az itt megszálló vendégek szempontjából 
a fő vonzerőt Sopron belvárosa jelenti, a Lőverek szép természeti környezete, tiszta levegője 
ehhez pozitív háttértényezőként értékelhető. Ezért szükséges a minőségorientált, változatos 
élményt és teljes körű kiszolgálást nyújtó szolgáltatáskör további kialakítása. 
 
Sopron lakosságának és a városba látogató vendégek egyik kedvelt pihenőhelye a Lőver körút 
mellett található fürdő. A fürdő strandja 1908-ban épült, a fedett uszoda építése 1975-ben 
kezdődött. A fürdő 2004-ben vette fel az 1936-os berlini olimpián aranyérmet szerző, a Sopront 
ért egyik bombatámadás során munkája közben Sopronban életét vesztő Dr. Csik Ferenc nevét.  
 
A program egyik legjelentősebb elemeként a régi uszoda helyén egy oktatási, diák és tömegsport, 
lakossági, valamint turisztikai célú használat mellett európai színvonalú akár FINA minősítésű 
versenyek megrendezése is alkalmas 50 méteres és 25 méteres medencékkel, tanmedencékkel 
felszerelt fedett uszoda épül, valamint megújul a komplexum környezete is. Az új uszoda 2021. 
nyarára elkészül, mely a vizes sportokhoz kapcsolódó edzőtáborok megjelenését 
eredményezheti. 
A korábbi fedett uszoda épülete elérte tervezési élettartamát, az épületszerkezet és épületgépészet 
energetikailag már nem volt hatékony, a páratechnológia teljes újjáépítést igényelt volna.  
 
A fejlesztés része a strandmedence felújítása és új attrakciókkal történő bővítése és egyben 
alkalmassá tétele a fedett fürdő építési időszakában a négy évszakos működésre a sport és oktatási 
tevékenységek zavartalan biztosítás érdekében, mely fejlesztés már megvalósult. 
 
A Lőver Program és a kapcsolódó fejlesztések eredményeképpen a városrész a jövőben az aktív 
szabadidő eltöltésének és számos sportolási lehetőségnek helyet ad. Azok számára, akik igénybe 
szeretnék venni ezen szolgáltatásokat és nem gépkocsival érkeznek, a Lőverek könnyebb 
megközelítése és a meglévő városi hálózat összekötése érdekében kerékpárút-hálózat került 
kialakításra.  
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A tervezett turisztikai célok elérése érdekében szükséges volt a rossz műszaki állapotban lévő 
közlekedési infrastruktúra (utak, járdák) felújítása is. A Lőverek a projekttel érintett fő közlekedési 
útvonalai a város közlekedési hálózatának kiemelt elemeként intenzív forgalmat bonyolító 
közutak, melyet a közösségi közlekedési járatok és az Alsó- és Felső-Lőverek városrész között 
nagyszámban közlekedő járművek egyaránt igénybe vesznek.  
 
A felújítással érintett utak menti szállodák, az új uszoda, a lővereki parkerdő, az erdei tornapálya, 
és a Soproni Gyógyközpont jelentős turista- és üdülőforgalmat vonz, illetve a rehabilitációs 
betegellátás miatt is frekventált. Az érintett utak biztosítják a már jelentős országmárkának 
számító soproni VOLT fesztivál megközelíthetőségét is, évente több tízezer látogatót generálva. 
 
A Soproni-hegység különböző szintű védettséget élvező (Nemzeti park, Tájvédelmi körzet, 
Natura 2000) területein, az élményfejlesztés és sportlehetőségek bővítése keretében szükséges egy 
új erdei sport és szabadidő parkot kialakítani, tovább építeni az erdei kerékpárút-hálózatot, 
fejleszteni a már eddig is nagy népszerűségnek örvendő erdei tornapályákat. 
 
A Lőver Program és a hamarosan induló a GINOP Gyógyhelyfejlesztési pályázat eredményei által 
megvalósul a Lőverekben az erdei sportpályák egységes hálózattá fejlesztése, megépül egy 
központi sport- és szabadidőpark, mely látványos elemeket tartalmaz: pl. terepkerékpár pálya, 
kalandpark, további sport és rehabilitációs létesítmények (sétautak, sétányok, fitnesz és 
játszóparkok, sportpályák, kulturális pikniktér) építése valósul meg.  
 
A Lőverek klimatikus és a Sopron-Balf balneológiai gyógyhelyek turisztikai pozíciója és 
szerepköre jelenleg nem éri el az elvárt mértéket. Ennek oka a minőségorientált, változatos 
élményt és teljes körű kiszolgálást nyújtó szolgáltatáskör, látogatóbarát infrastruktúra 
korlátozottságában, valamint a kialakulatlan gyógyhelyi arculatban és szerkezetben keresendő. A 
fejlesztés átfogó célja ezért a soproni gyógyhelyek turisztikai potenciáljának megerősítésével olyan 
versenyképes országos, sőt nemzetközi vonzerővel bíró gyógyturisztikai desztináció kialakítása, 
amely minőségi egészségturisztikai és célcsoport-specifikus kiegészítő kínálattal, vendégbarát 
kiszolgáló infrastruktúrával és szolgáltatáskörrel rendelkezik. 
 
A projekt turisztikai célja a vendégszám növelése, a szezonalitás csökkentése, a vendégkör 
átstrukturálásával az igényes, fizetőképes vendégek részarányának növelése.  
 
Megvalósítandó projektelemek:  
Lőverek: erdei rehabilitációs tanösvények, aktív szabadidőpark, „Zenepavilon” kulturális 
pikniktér kialakítása, fitneszpontok létrehozása helytörténeti tanösvény, Panoráma sétaút 
fejlesztése, önkormányzati parkerdők rehabilitációja, Várisi úti buszállomás környezetrendezése; 
parkolóterületeinek fejlesztése, vendéglátóhely és ajándékbolt kialakítása a látogatóközpontban.  
Balf: gyógyhelyi központ és sétány, tematikus tanösvények, látogatóközpont, szabadidőparkok és 
mozgásrehabilitációs útvonal kialakítása, garantált programok fejlesztése.  
 
A projekt szervesen kapcsolódik a Lőver Programban megfogalmazott célokhoz és jelentősen 
hozzájárul a városrész szabadidős, rekreációs, rehabilitációs és sportolási lehetőségeinek 
bővítéséhez. 
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IV. Településfejlesztési politikák áttekintése 
 
Pénzügyi gazdálkodás 
 
Az elmúlt években a város stabil pénzügyi helyzetben működhetett, kötelező és önként vállalt 
feladatai ellátása, kötelezettségeinek határidőben történő teljesítése biztosított volt.  
Fő célkitűzés a pénzügyi gazdálkodás terén a következő években a működőképesség biztosítása és 
a költségvetési egyensúly megtartása, a források biztosítása a színvonalas működéshez és a 
szükséges fejlesztésekhez. 
 
Ennek érdekében Sopron városa olyan gazdasági programot kíván megvalósítani, amely elősegíti 
egy kiegyensúlyozott és versenyképes városi gazdaság kialakulását. 

A külső feltételek (pl. makrogazdaság, adó- és járulékpolitika, önkormányzati feladatellátás, 
központi támogatás, pandémia) változásai befolyásolhatják a tervezést. Az önkormányzat célja, 
hogy az előző évek gazdálkodása során végrehajtott, a költségvetési egyensúlyt biztosító 
intézkedések az elkövetkező években is tovább folytatódjanak. Az elmúlt években a 
bevételek reálisan tervezettek voltak, biztosították a város színvonalas működését, a város 
üzemeltetését, intézményeink működését, a sport, a kultúra finanszírozását, a civil szervezetek 
támogatását, a szükséges felújításokat, fejlesztéseket, a kötelező és az önként vállalt feladatok 
ellátását. 
A jövőben a szigorú költségvetési politika alapját képezheti a kiszámítható önkormányzati 
gazdálkodásnak, s lehetővé teszi a település stratégiai dokumentumaiban megfogalmazott 
társadalmi, környezeti, gazdasági és városfejlesztési célok, s hozzájuk kapcsolódó fejlesztési 
elképzelések teljesülését. 
 
A pénzügyi gazdálkodás során prioritást élvez a kötelező feladatok ellátása, a város 
működőképességének fenntartása, az önkormányzati intézmények biztonságos 
működtetése, a városüzemeltetéssel kapcsolatos feladatok ellátása, valamint a város 
számára fontos – pl. munkahelyteremtő, gazdaságélénkítő, az ellátottsági szintet és élhetőséget 
javító, működtetési költségeket csökkentő – beruházások megvalósítása. Cél: a jogszabályban 
előírt kötelező, valamint a kötelező feladat ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatok 
színvonalas ellátása. 
 
Mindezen feladatok pénzügyi fedezete az önkormányzat saját bevételei, a 
feladatfinanszírozásra épülő kormányzati támogatás, az európai uniós pályázati források, 
és kormányzati megállapodás alapján biztosított fejlesztési támogatás. 
 
A központi költségvetési források mellett az önkormányzat saját bevételei, ezen belül a helyi 
adókból származó bevételek kiemelkedő jelentőségűek, különösen a helyi iparűzési adó, az 
építményadó és a kommunális adó. 
 
Az önkormányzat saját bevételeinek további számottevő részét jelentik az 
ingatlanértékesítésből származó bevételek. Törekedni kell arra, hogy ezeket a bevételeket az 
önkormányzat lehetőleg fejlesztésekre és azok önrészeire fordítsa.  
 
A Gazdasági Programban nevesített fejlesztési feladatok megvalósítása elsősorban a pályázati 
lehetőségek figyelembevételével és a már elnyert pályázati források felhasználásával történik a 
rendelkezésre álló saját forrásokkal. 
 
A pénzügyi gazdálkodás feladata a jövőben is az, hogy biztosítsa az államháztartási szabályok és a 
számviteli alapelvek érvényesülését, legfőbb célként megjelölve a pénzügyi egyensúly fenntartását, 
a közpénzek transzparens, a város hosszútávú érdekeit szolgáló elköltését. 
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Vagyongazdálkodás 
 
A vagyongazdálkodás célját és alapelveit a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 
(Nvtv.) tartalmazza. Ennek alapján a nemzeti vagyongazdálkodás feladata a nemzeti vagyon 
megőrzése, értékének és állagának védelme, rendeltetésének megfelelő, az önkormányzat 
mindenkori teherbíró képességéhez igazodó, elsődlegesen a közfeladatok ellátásához és a 
mindenkori társadalmi szükségletek kielégítéséhez szükséges, egységes elveken alapuló, átlátható, 
hatékony és költségtakarékos működtetése, értéknövelő használata, hasznosítása, gyarapítása, 
továbbá a helyi önkormányzat feladatának ellátása szempontjából feleslegessé váló vagyontárgyak 
elidegenítése. (Nvtv. 7.§ (2) bek.) 
A hivatkozott törvényben meghatározottak érdekében az önkormányzat alapvető céljai közé 
tartozik: 

- a saját forrás mellé hazai és EU-s pályázatok révén többletforrások bevonása, ezáltal az 

önkormányzati vagyon növelése,  

- fejlesztési szándékkal megjelenő vállalkozások önkormányzati érdeknek és lehetőségnek 

megfelelő céljainak támogatása területrendezési szerződésekkel, 

- egységes tulajdonviszonyok kialakítása, értékes ingatlanokban, társaságokban többségi vagy 

teljes tulajdonrész megszerzése, 

- az önkormányzati ingatlanok értékének megőrzése, 

- az önkormányzati ingatlanok minél teljesebb körben való hasznosítása, legalább bérbeadás 

keretében. 

A vagyongazdálkodási feladatok ellátásának helyi rendszere  
 
Az önkormányzati vagyongazdálkodás- és hasznosítás legfőbb ágazati szabályait – az Alaptörvény 
38. cikkében foglaltakon túl - az Nvtv., a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény, valamint a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról, a vagyon 
feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának és a vagyon kezelésének szabályozásáról szóló 3/2013. (III. 
4.) önkormányzati rendelete tartalmazza.  
A tulajdonosi döntések gyakorlása a vagyonrendelet szabályozása szerint megoszlik a Közgyűlés és 
a polgármester között.  
Az önkormányzati vagyonkezelés, üzemeltetés feladatait részben a polgármesteri hivatal, részben a 
Sopron Holding Zrt.  végzi. 
A Városgazdálkodási Osztály feladatai a polgármesteri hivatal SZMSZ-e alapján az alábbiak: 
– megüresedő bérlemények hasznosításával kapcsolatos döntés-előkészítés, majd annak 

végrehajtása (bérlemények pályáztatása, eladása)  
– az önkormányzat gazdasági társaságaival kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásának 

előkészítése és végrehajtása, 
– fejlesztésekhez kapcsolódó ingatlanügyek (kisajátítási eljárás kezdeményezésének előkészítése, 

szolgalmi jogok bejegyeztetésének előkészítése), 
– állami tulajdonú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba vételéhez kapcsolódóan 

közgyűlési döntések előkészítése és végrehajtása, 
– gazdasági ellenőrző funkció ellátása (előterjesztések előkészítése, felügyelőbizottsági döntések 
követése), 
– ügyfélpanaszok kivizsgálása és kezelése. 
 
A polgármesteri hivatalban vagyongazdálkodási részfeladatokat lát el a Költségvetési Osztály (pl. 
befektetések kezelése, pénzeszköz-lekötések) valamint a Humánszolgáltatási Osztály (intézményi 
vagyonkezelése) is.  
 
A Sopron Holding Zrt. feladatai közé tartozik az üzemeltetési szerződés alapján: 
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– nem lakáscélú forgalomképes vagyonelemek hasznosítása: döntés-előkészítés, végrehajtás 
(bérleti szerződés megkötése) és üzemeltetése, 
– bérlakások üzemeltetése, 
– piac- és vásárcsarnok üzemeltetése, 
– önkormányzati parkolók üzemeltetése, 
– a mezőgazdasági célú ingatlanok hasznosítása, 
– bérleményellenőrzések végzése. 
 
Az önkormányzat üzleti vagyona 
 
Az önkormányzat forgalomképes, üzleti vagyonába tartoznak mindazok az ingatlanok és ingó 
dolgok, amelyeket a törvények vagy önkormányzati rendeletek nem soroltak a törzsvagyonba, 
például: 
– lakások, nem lakás céljára szolgáló helyiségek 
– mezőgazdasági, ipari épületek, 
– építési telkek, 
– belterületi földterületek, külterületi termőföldek, 
– részvények, részesedések stb. 
 
Az ingatlanvagyon-kataszter nyilvántartása szerint 843 db (2020. 05. 20.), összesen 6.696.417 eFt 
könyv szerinti értékű forgalomképes ingatlannal rendelkezik az önkormányzat. 
 
Nem lakáscélú ingatlanvagyon hasznosítása 
 
A nem lakáscélú ingatlanvagyon (irodák, üzlethelyiségek, garázsok, műhelyek, raktárak, 
pincehelyiségek, szabad területek) bérbeadása tárgyában a tulajdonos döntése alapján a Sopron 
Holding Zrt. köt szerződést a bérlővel, értékesítése a polgármesteri hivatal Városgazdálkodási 
Osztályának a feladata, melyet a vagyonrendeletben meghatározott előírások szerint végez. A 
bérbeadáson kívül a Sopron Holding Zrt. feladata az ingatlanüzemeltetési tevékenység során a 
napi működtetés, ellenőrzés, saját erős karbantartás, takarítás mellett nagyobb volumenű javítások, 
felújítások, beruházások elvégzése, a kivitelezés ellenőrzése és a munkák átvétele is. 
Az éves költségvetés egyik jelentős saját bevételi forrása az ingatlanértékesítésből és bérbeadásból 
származó bevétel, mely az alábbiak szerint alakult az elmúlt évben: ingatlanértékesítésből 257.495 
eFt, bérbeadásból 269.680 eFt. 
 
Tudatos, átgondolt vagyongazdálkodással lehet biztosítani a költségvetés számára nélkülözhetetlen 
bevételt. 
Az ingatlanok hasznosításáról a vagyonrendelet szerint a közgyűlés vagy a polgármester jogosult 
dönteni, a befolyt pénzösszegről a közgyűlés költségvetési rendeletében dönt. 
Az önkormányzat, mint tulajdonos a helyiséggazdálkodás keretében a bérelt ingatlan (üzlet) 
funkciójának kijelölésével, az induló bérleti díjak kialakításával, esetleg az első időszakban 
díjkedvezménnyel elősegíti többek között a belváros vonzó képének kialakítását.  
A tulajdonosnak folyamatosan gondoskodnia kell az ingatlanok „jókarbantartásáról”, melyhez a 
megfelelő forrást biztosítani szükséges. Forrás hiányában megállapodás is köthető a bérlővel a 
feladat elvégzésére, mely alapján a felújítás költsége a bérleti díj összegébe beszámításra kerül.  
A vagyongazdálkodásból származó bevételt, vagy annak egy részét a vagyon értékének megőrzése 
érdekében szükséges felhalmozásra visszaforgatni.  
Üres helyiségek esetében az önkormányzatunk vonatkozó rendelete lehetőséget biztosít nem piaci 
alapú hasznosításra, melynek keretében közfeladatok ellátása érdekében szervezetekkel, 
intézményekkel, természetes személyekkel kedvezményes bérleti díjú bérleti szerződések 
megkötését teszi lehetővé. Ennek a lehetőségnek a megtartása továbbra is indokolt és javasolt, 
tekintettel az érintett szervezetek által betöltött, társadalmilag hasznos funkciókra. 
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A törvény alapján ingyenesen önkormányzati tulajdonba adható, állami tulajdonú ingatlanok 
megszerzése folyamatos feladat. Lehetőség szerint továbbra is folytatni kell az állami tulajdonú 
ingatlanok megszerzését, pl. Rendezvényterület, Páneurópai Piknik földterülete. 
 
Városüzemeltetés 
 
Lakásgazdálkodás 
 
1993 óta folyamatos a bérlakások értékesítése. Jelenleg (2020. május) 797 db bérlakással 
rendelkezik az önkormányzat.  
A bérlakások üzemeltetését a Sopron Holding Zrt. látja el.  
Az elmúlt évben a bérleti díjak és a közüzemi díjak esetében is megnövekedett a bérlők részéről a 
felhalmozott hátralék, miközben az üzemeltetési költségek is növekedtek. A bérlakások 
üzemeltetési költsége 2019-ben: 190.414 eFt, míg a bevétel (bérleti és közüzemi díj): 218.052 eFt 
volt. 
 
Sopronban az elmúlt években a tömeges lakásépítések következtében a lakáspiac átalakult, a 
társasházi lakások piacán túlkínálat figyelhető meg. Ennek ellenére még mindig jellemző, hogy 
vidéki viszonylatban magasak az ingatlanárak. 
Az önkormányzat továbbra is támogatja a fiatal családok lakáshoz jutását, melynek feltételeit 
rendeletben szabályozza. 
 
Kommunális feladatok 
 
A városüzemeltetés egyik fontos kérdésköre a lakosság számára nyújtandó kötelező és önként 
vállalt önkormányzati feladatok, a kommunális közszolgáltatások biztosítása. Ezen feladatokhoz a 
jogszabályi környezet egy minimumszintet meghatároz. 
 
Az elmúlt években a város összes játszótere felújításra került. A játszóterek száma folyamatosan 
nő, a lakossági igényekhez igazodva. A közterületi beavatkozásokat az önkormányzat 
folyamatosan végzi, és alapfeladatának tekinti.  
 
A Soproni Vízmű Zrt. látja el a víziközművekkel kapcsolatos üzemeltetési feladatokat. Az elmúlt 
években pályázatoknak köszönhetően a víziközművek egy része felújításra került, azonban – a 
város adottságaiból kifolyólag – nagyon sok feladat áll előttünk. A város belterülete folyamatosan 
bővül, így új területek csatlakoztak a soproni rendszerhez. A részvénytársaság folyamatos 
működését (a szolgáltatás folytatását, a közművek fenntartását, karbantartását) az úgynevezett 
működtető vagyon biztosítja.  
Mind a közművek, mind a társaság tulajdonosi körét a térség önkormányzatai alkotják (50 
önkormányzat), a felújítással, fenntartással és működtetéssel szerződéses alapon a 
Részvénytársaságot bízták meg. 
Az ivóvíz-szolgáltatás teljes körű, a csatornaszolgáltatás tekintetében a város lakosságának közel 
100 %-a él csatornaszolgáltatással ellátott területen. Sopronban a víz- és csatornaszolgáltatás 
magas színvonalú, a nagy szolgáltatás biztonság mellett. 
 
A Sopron és Térsége Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztése projekt az Európai Unió 
támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával és a 39 érintett önkormányzat, 105 ezer 
lakos együttműködésével valósult meg. A projekt kivitelezése 2013 márciusa és a 2014 októbere 
között valósult meg. A jogszabályi előírásokat – a megelőzés mellett – főként a hasznosítható 
hulladékok szelektív gyűjtésére alapozva – hulladékudvarok kialakításával teljesítjük. A lerakási 
előírás teljesítéséhez a vegyes hulladékáramokra mechanikai válogatót létesítettünk.  
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Megvalósult létesítmények: cséri hulladékkezelő központ (lerakó, MH, kiszolgáló létesítmények), 
soproni szelektív központ (szelektív válogató, átrakó, biohulladék komposztáló, kiszolgáló 
létesítmények), fertőendrédi térségi központ (átrakó, biohulladék komposztáló, kiszolgáló 
létesítmények), hulladékudvarok (Fertőd, Fertőszentmiklós, Kapuvár, Nagycenk, Sopron-
Pozsonyi út, Sopron-Harkai út), hulladékgyűjtő szigetek. A magas színvonalú, korszerű 
közszolgáltatást az önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaság, az STKH 
Sopron és Térsége Nonprofit kft. végzi. 
 
Az egyéb városüzemeltetési feladatokat, a közterületek tisztán tartását, a parkok, közutak 
kezelését, a parkolás üzemeltetést, a gyepmesteri feladatokat Sopron közigazgatási területén a 
Sopron Holding Zrt. látja el. A környezet védelme érdekében az illegális hulladéklerakó pontok 
beazonosítása, majd azok felszámolása és ártalmatlanítása folyamatos feladat. Az illegális 
hulladéklerakó pontok felderítését a város közterület-felügyelete, valamint a mezőőri szolgálata 
végzi, de a lakosság bejelentéseinek is nagy szerepe van. 
 
Sopron közigazgatási területén 2 db köztemető (Balf, Bánfalva) található önkormányzati 
tulajdonban, melyek kezelését a közbeszerzésen kiválasztott szolgáltató folyamatosan végzi. 
Tekintettel az önkormányzati tulajdonú temetők telitettségére – a köztemetés folyamatos 
biztosítása érdekében – együttműködési megállapodás született az Evangélikus Egyházközséggel, 
miszerint a tulajdonukban lévő temető is köztemetőként funkcionálhat.  
 
2015-ben sor került a hősi temetőben található I. világháborús emlékmű felújítására. 2017-2018. 
évben a Hősi temetőben 1469 db sírkő újragyártása és kihelyezése, az emlékkövek és keresztek 
felújítása, valamint a temetőben található 450 m hosszú sétány felújítása, és annak világítással való 
ellátása, továbbá a kapuk felújítása, illetve kertészeti (gallyazási, esetleges fakivágási) munkák 
elvégzése történt meg. A beruházások összege 151.900.000,- Ft, amelyhez 100 %-os támogatást 
kapott Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti 
Intézet és Múzeum által az I. világháborús hadisírok és emlékművek felújítása témában kiírt 
pályázatán. 
 
A kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény végrehajtására kiadott, a 
kéményseprő-ipari szerv kijelöléséről szóló 401/2015. (XII.15.) Korm. rendelet állami 
kéményseprő-ipari szervként a hivatásos katasztrófavédelmi szervet jelölte ki. Sopron Megyei Jogú 
Város közigazgatási területén a kéményseprő-ipari közszolgáltatást a KÉTÜSZ Sopron Kft. látta 
el, közszolgáltatási szerződés alapján 2013. december 30-tól 2018. december 31-ig. A szerződés 
lejártát követően, 2019. január 1–től a kéményseprő-ipari közszolgáltatást a hivatásos 
katasztrófavédelmi szerv (Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Soproni 
Katasztrófavédelmi Kirendeltség) vette át. 
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Társasági vagyon 
 
Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának nincs tőzsdén jegyzett részvénye. Az 
önkormányzat jelenleg 15 gazdasági társaságban rendelkezik tulajdonrésszel az alábbiak szerint: 
 

 Sor-
szám 

Gazdasági társaság 
megnevezése 

Részesedés 
összege 
(eFt) 

Társaság 
alaptőkéje 
(jegyzett 
tőkéje) 

Tulajdoni 
hányad 

Feladata 

1. 
PRO KULTÚRA 
SOPRON 
Nonprofit Kft. 

38.410  

Törzstőke: 
38.410 EFt, 
ebből  
13.000 EFt 
készpénz, és 
25.410 EFt 
nem pénzbeli 
vagyoni 
hozzájárulás 

100,00% 

Kultúra, 
közművelődés, 
rendezvények 
szervezése 
Működteti az állandó 
társulattal rendelkező 
Petőfi Színházat, mint 
a város kőszínházát. 
Szervezi többek közt a 
Tavaszi Napok és az 
Ünnepi Hetek 
programjait. 
Működteti a 
Festőtermet és az 
önkormányzat 
használatában, de 
Fertőrákos község 
tulajdonában lévő 
Barlangszínházat 

2. 
Sopron Holding 
Vagyonkezelő Zrt. 

843.600 

Alaptőke 
(jegyzett tőke): 
8435 db  
100 EFt 
névértékű 
névre szóló 
törzsrészvény, 
1 db 100 EFt 
névértékű 
névre szóló – 
határozat 
hozatalt kizáró 
–szavazat-
elsőbbségi 
részvény 

100,00% 

Parkolás 
Gyepmester 
Távhő szolgáltatás 
Zöld- és sportterület 
gazdálkodás 
Út- és közterület 
fenntartás 
Ingatlan gazdálkodás 

3. 

Soproni 
Önkormányzati 
Hulladékkezelő 
Kft. 

18.000 
Törzstőke: 
18.000 EFt 
készpénz 

100,00% 

Konténeres 
hulladékszállítás 
Nem veszélyes 
hulladék gyűjtése 
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4. 

FORENO 
Foglalkoztatási és 
Rehabilitációs 
Nonprofit Kft. 

194.380  

Törzstőke: 
194.380 EFt, 
ebből 3.000 
EFt pénzbeli 
betét, a többi 
nem pénzbeli 
betét 

100,00% 

A megváltozott 
munkaképességű 
munkavállalók számára 
munkalehetőség 
biztosítása 
Alapvető célja a 
foglalkoztatási 
rehabilitáció 

5. 
Soproni 
Városfejlesztési 
Kft. 

3.000  
Törzstőke: 
3.000 EFT 
(készpénz) 

100,00% 

Épületépítési projekt 
szervezése, 
városrehabilitációs 
projektmenedzsment 
ellátása 

6. 
Soproni 
Kommunikációs 
Központ Kft. 

35.000  
Törzstőke: 
35.000 E FT 
(készpénz 

100,00 % 
Helyi televíziós 
műsorszolgáltatás 

7. 

STKH Sopron és 
Térsége 
Környezet-védelmi 
és Hulladék-
gazdálkodási 
Nonprofit Kft. 

149.210 
Törzstőke: 
149.310 EFt 
(apport) 

99,93% 

Kommunális és 
szelektív 
hulladékszállítás 
Saját géppark javítás 

8. Soproni Vízmű Zrt. 330.532  603.867 E Ft 54,74% 
Víztermelés-, kezelés-, 
ellátás 

9. 
F.K.L. 
Sportszolgáltató 
Kft. 

5.000  9.250 E Ft 54,05% 
Felnőtt férfi profi 
kosárlabdacsapat 
működtetése 

10. 

Raabersport 
Sporttevékenységet 
Végző és 
Szolgáltató Kft. 

5.000  
11.610 E Ft 
(kizárólag 
pénzbetét) 

43,00% 

Felnőtt női profi 
kosárlabdacsapat 
működtetése 
Sportlétesítmény 
működtetése 

11. 

Pannon Sopron 
Regionális TV 
Műsorgyártó és 
Szolgáltató Kft. 

40.000 
Törzstőke: 
203.450 E Ft 

19,66% 
Rádió-televízió 
műsorszolgáltatás 

12. 
Bormarketing 
Műhely Nonprofit 
Kft. 

600  
Törzstőke: 
3.700 E Ft 

16,20% 

A Ny-Mo-i régióban a 
szőlőtermesztéssel és 
borászattal foglalkozó 
őstermelők és 
vállalkozások szakmai 
segítése a szőlő és bor 
minőségének 
fejlesztéséhez, a régió 
borászatának piaci 
elismeréséhez 
kapcsolódó 
kutatásokkal, kiemelten 
a magyar borok EU-s 
piaci helyzetének 
erősítése érdekében. 
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13. 

Sopron Régió 
Turisztikai 
Központ Nonprofit 
Kft. 

1.000  10.000 E Ft 10,00% 

Sopron és térsége 
turisztikai érdekeinek 
előmozdítása, 
versenyképes turizmus 
megteremtése. Tagjai 
hatékonyan segítsék 
elő, hogy Sopron a 
térség turisztikai 
központja legyen, 
megfelelő 
hatékonysággal tudjon 
pályázni az 
idegenforgalommal és 
turizmussal 
kapcsolatban 

14. 

SNAP-ON 
EQUIPMENT 
HUNGARY 
Termelési és 
Kereskedelmi Kft. 

21.530  

Törzstőke: 
688.930 E Ft, 
ebből a mi 
részünk 
apport 

3,12% 
Emelő és 
anyagmozgató gépek 
gyártása 

15. 
Pátria Nyomda 
Zrt. 

860,16 
Alaptőke: 
631.966.720 E 
Ft 

0,14% 
Nyomdaipar, kis- és 
nagykereskedelem 
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Köznevelés - Oktatás 
 
A megyei jogú városok nagy részénél megfigyelhető fogyó népesség Sopronra nem jellemző, 
ellenkezőleg: a város lakónépessége növekedést mutat. 
 
Az óvodák megfelelő kapacitás-kihasználtsággal működnek. Annak ellenére, hogy minden óvodai 
ellátást igényló számára a szükséges férőhelyszám biztosított, a város folyamatosan törekszik az 
önkormányzati fenntartású óvodai férőhelyek (1643 db) bővítésére és felújítására.  
 
Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata folyamatos fejlesztésekkel támogatja az óvodák 
működését. A megvalósult projektek célja volt, hogy a fenntartható és minőségi foglalkoztatás, 
valamint a munkavállalói mobilitás támogatása, többek között a kisgyermekes szülők 
munkaerőpiacra történő visszatérésének elősegítése érdekében a gyermekellátási szolgáltatások 
fejlesztése valósuljon meg. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata a projektjeivel 
továbbfejlesztette a kisgyermekek számára a napközbeni elhelyezést biztosító intézményeket és az 
általuk nyújtott szolgáltatások minőségét. A projektek keretében 929 óvodai férőhelyet érintő 
felújítás történt meg. 
 
A fejlesztések 348 millió Ft kormányzati támogatással az alábbiak szerint kerültek 
megvalósításra. 
 
Hermann Alice Óvoda fejlesztése – Sopron, István bíró utca 1/A. 

• Felújítás, átalakítás: homlokzat hőszigetelés, nyílászáró csere, tető szigetelés, fűtés 
korszerűsítés, felújításhoz kapcsolódó kiegészítő építési tevékenységek (felületképzés stb.) 

• Akadálymentesítés (projektarányos) 
• Energiahatékonysági intézkedések 

 
Bánfalvi Óvoda – Ady Endre utcai épület fejlesztése 

• Felújítás, átalakítás: homlokzat hőszigetelés, nyílászáró csere, tető szigetelés, fűtés 
korszerűsítés, felújításhoz kapcsolódó kiegészítő építési tevékenységek (felületképzés stb.) 

• Energiahatékonysági intézkedések 
 
Bánfalvi Óvoda – Jegenye Sori Tagóvoda 

• Eszközbeszerzés 
• Felújítás: kültéri ivókút, radiátor védőburkolat csere 

 
Bánfalvi Óvoda – Kőszegi Úti Tagóvoda 

• Eszközbeszerzés 
• Felújítás: kültéri ivókút, zuhanyzó, ütéscsillapító burkolat a játékok körül 

 
 Bánfalvi Óvoda -Hársfa Sori Tagóvoda 

• Vizesblokk teljeskörű felújítása, felújításhoz kapcsolódó kiegészítő építési tevékenységek 
(felületképzés stb.) 

• Akadálymentesítés (projektarányos) 
 
Trefort Téri Óvoda – Jereváni Kék Tagóvoda fejlesztése 

• Felújítás, átalakítás: homlokzat hőszigetelés, nyílászáró csere, tető szigetelés, fűtés 
korszerűsítés, felújításhoz kapcsolódó kiegészítő építési tevékenységek (felületképzés stb.) 

• Akadálymentes parkoló-férőhely fejlesztése 
• Akadálymentesítés (projektarányos) 

 
Hermann Alice Óvoda - Király Jenő Utcai Tagóvoda fejlesztése 
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• Homlokzati nyílászáró cseréje, belső nyílászárók felújítása 
• Falburkolatok és padlóburkolatok cseréje 
• Mosdókban épületgépészeti szaniterek, csaptelepek cseréje  
• Fejlesztő szoba bútorzatcsere 
• Akadálymentes WC és rámpa kialakítása - projektarányos megvalósítás 
 
Folyamatban lévő óvodai férőhelyeket érintő fejlesztés 40 millió Ft kormányzati 
támogatással: 
 
Trefort Téri Óvoda – Dózsa György utcai Utcai Tagóvoda fejlesztése 
• Gyermek és felnőtt vizesblokkok felújítása,  
• Helyiségek burkolatainak felújítása, 
• Belső nyílászárók felújítása,  
• Terasz és a terasz lefedés felújítása,  
• Az épület fűtési rendszerének korszerűsítése. 
 
Jelen programidőszakban az önkormányzat bővíteni kívánja az óvodai férőhelyeket, ezért egy új 
óvodát kíván létesíteni a Hillebrand utcában, melynek a tervei már rendelkezésre állnak. 
 
2013-ban állami gondoskodásba került az általános és a középiskolai közoktatás, a Soproni 
Tankerületi Központ és a Soproni Szakképzési Centrum által fenntartott iskola épületek továbbra 
is önkormányzati tulajdonban maradtak. 
Az utóbbi évek fokozatosan megvalósuló korszerűsítései mellett további olyan köznevelési 
intézmények találhatók Sopronban, melyek infrastrukturális fejlesztése időszerű. Az épületek egy 
részének modernizáló, energiahatékony rekonstrukciója, valamint a 21. századi korszerű 
technológiák (IKT) fogadására alkalmas intézményi környezet kialakítása – a korlátozott saját 
források és a fejlesztési költségeket növelő műemléki környezet miatt – az európai uniós 
(társ)finanszírozású regionális operatív program(ok) akciótervei szerint, a pályázati körökhöz 
igazított ütemezéssel fokozatosan valósulnak meg.  
 
A 2020. évben 9 helyen folyik a városban középiskolai oktatás. A középiskolák térségi, regionális 
beiskolázással bírnak, sok a más településekről bejáró tanuló. A faipari képzésre (Handler SZKI) 
még szélesebb, dunántúli hatókörű. A város középiskoláiban a tanulói létszám vegyes képet mutat: 
a gimnáziumokban mérsékelt növekedés, a szakközépiskolában mérsékelt csökkenés, míg a 
szakiskolákban hullámzó létszám mutatkozik. 
 
A 4 Soproni Szakképzési Centrum által fenntartott, az 1 Soproni Tankerületi Központ által 
fenntartott középfokú intézmény mellett a Berzsenyi Dániel Evangélikus Gimnázium, Kollégium 
és Szakképző Iskola, az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola, 
valamint a Szent Orsolya Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium egyházi; a Roth Gyula 
Erdészeti, Faipari, Kertészeti, Környezetvédelmi Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 
az Agrárminisztérium fenntartásában működik. Továbbá, egy önálló, 250 fő befogadására képes, 
koedukált Középiskolai Kollégium is működik Sopron városában. 
 
Három intézményben történik speciális szakképzés azon diákok számára, akik szakértői vélemény 
alapján integrált formában nem nevelhetők.  
 
A helyi szakemberek szerint a szakképzés tág spektrumú és magas színvonalú Sopronban. A 
sajátos határközeli elhelyezkedés miatt, főleg a szolgáltatásban (szakács, pincér, fodrász stb.) és 
építőiparban (ács-állványozó, burkoló, villanyszerelő stb.) szakképzettséggel rendelkező soproni 
fiatalok jelentős része Ausztriában vállal munkát. 
 

https://www.oktatas.hu/hivatali_ugyek/kir_intezmenykereso/!KIR_Intezmenykereso/Intezmeny/Index/030728
https://www.oktatas.hu/hivatali_ugyek/kir_intezmenykereso/!KIR_Intezmenykereso/Intezmeny/Index/030728
https://www.oktatas.hu/hivatali_ugyek/kir_intezmenykereso/!KIR_Intezmenykereso/Intezmeny/Index/030728
https://www.oktatas.hu/hivatali_ugyek/kir_intezmenykereso/!KIR_Intezmenykereso/Intezmeny/Index/030728
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Egyetem 
 
Az alapítványi fenntartású Soproni Egyetem karainak általános vonzáskörzetét a telephelyenkénti 
közvetlen megyék és a határoló megyék jelentik (ilyen pl. a soproni közgazdász és 
óvodapedagógus), az unikális képzések, szakok (pl. erdészeti és faipari mérnöki) esetében viszont 
országos a beiskolázás.  
Idegen nyelvű képzések is működnek Sopronban, és számuk az elmúlt években szaporodott, 
azonban ez a terület további lehetőségeket rejt pl. a faipari és erdőmérnöki alap- és 
mesterképzések terén. Az egyetem karainak nemzetközi szerepvállalása, hallgatók beiskolázása (pl. 
Ausztriából) lényegileg nem erősödött meg.  
Az egyetem központi épülete a Lőverekben található, az újabb intézetek a Belvárosban kaptak 
helyet, mely elősegítheti az egyetem, a diákok jobb városi integrációját, ennek mértéke azonban 
napjainkban is javítható még. Az autonóm egyetem szakmai együttműködése a gazdasági 
szereplőkkel még sok kiaknázatlan lehetőséget rejt magában. Különösen a műszaki karokra 
érvényes, hogy a gazdaság igényeihez kapcsolódva alkalmazott kutatásaikkal a K+F+I 
folyamatban aktívabban részt vállalhatnának.  
Sopron egyetemi város. A Soproni Egyetem kisugárzása jelentős intellektuális és gazdasági erőt ad 
a városnak. 
 
 
Szociális, gyermekjóléti alapellátási és szakellátási feladatok 
 
A Sztv. 90. § (2) bekezdése értelmében a megyei jogú város saját területén köteles az 
alapszolgáltatási feladatokat, éjjeli menedékhelyet, hajléktalan személyek átmeneti szállását, idősek 
otthonát – amennyiben a lakossági szükségletek indokolják – hajléktalanok otthonát és hajléktalan 
személyek rehabilitációs intézményét megszervezni és fenntartani, mely feladatok tekintetében 
Sopron Megyei Jogú Város teljes mértékben megfelel a törvényi előírásoknak. 
 
Sopron Megyei Jogú Város szociális, valamint gyermekjóléti alapellátási és szakellátási 
feladatai 
 

Feladat A feladat ellátását biztosító intézmény 
 

I. Szociális alapszolgáltatások  

- Étkeztetés Soproni Szociális Intézmény 

- Házi segítségnyújtás Soproni Szociális Intézmény 

- Családsegítés Sopron és Környéke Család és Gyermekjóléti 
Ellátás Intézete 

- Utcai szociális munka Soproni Szociális Intézmény 

1. Speciális alapellátási feladatok  

- Közösségi pszichiátriai ellátás Soproni Szociális Intézmény 

- Támogató szolgálat  
 

Sopron és Környéke Család és Gyermekjóléti 
Ellátás Intézete 

- Idősek nappali ellátása Soproni Szociális Intézmény 

- Fogyatékosok nappali intézménye Soproni Szociális Intézmény 

- Pszichiátriai betegek nappali 
intézménye 

Soproni Szociális Intézmény 

- Nappali melegedő Soproni Szociális Intézmény 

- Szenvedélybetegek nappali intézménye Magyar Ökumenikus Segélyszervezet Szociális 
és Fejlesztő Központ, Sopron 
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ellátási szerződés alapján 

II. Szakosított ellátási formák  

1. Ápolást, gondozást nyújtó intézmények  

- Idősek otthona Soproni Szociális Intézmény 

- Emelt szintű idősek otthona Soproni Szociális Intézmény 

- Szenvedélybetegek otthona  

- Fogyatékos személyek otthona  

- Hajléktalanok otthona  

2. Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények  

- Időskorúak gondozó háza Soproni Szociális Intézmény 

- Fogyatékos személyek gondozó háza  

- Pszichiátriai betegek átmeneti otthona Szombathelyi Evangélikus Diakóniai Központ 
Pszichiátriai Betegek Otthona Ágfalva 

- Szenvedélybetegek átmeneti otthona  

- Hajléktalan személyek átmeneti szállása Soproni Szociális Intézmény 

- Éjjeli menedékhely Soproni Szociális Intézmény 

Gyermekjóléti szolgáltatások  

I. Alapszolgáltatások  

Gyermekjóléti szolgáltatás Sopron és Környéke Család és Gyermekjóléti 
Ellátás Intézete 

- Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Sopron és Környéke Család és Gyermekjóléti 
Ellátás Intézete 
 

- Család- és Gyermekjóléti Központ  Sopron és Környéke Család és Gyermekjóléti 
Ellátás Intézete 
 

- Óvodai-iskolai szociális segítő 
szolgáltatás 

Sopron és Környéke Család és Gyermekjóléti 
Ellátás Intézete 
 

Gyermekek napközben ellátása - bölcsődei 
ellátás 

Sopron Megyei Jogú Város Egyesített 
Bölcsődék 

II. Szakosított ellátások  

Gyermekek Átmeneti Gondozása Sopron és Környéke Család és Gyermekjóléti 
Ellátás Intézete 

- Helyettes szülői hálózat Sopron és Környéke Család és Gyermekjóléti 
Ellátás Intézete 

- Családok Átmeneti Otthona Sopron és Környéke Család és Gyermekjóléti 
Ellátás Intézete 

- Gyermekek Átmeneti otthona Sopron és Környéke Család és Gyermekjóléti 
Ellátás Intézete 
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Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata által biztosított személyes gondoskodást 
nyújtó, valamint gyermekjóléti feladatokat ellátó intézmények 
 
Soproni Szociális Intézmény 
 
A Soproni Szociális Intézmény 2012 óta több átszervezésen ment keresztül, 2015-ben az 

egészségügyi alapellátással bővült az intézmény, amely a háziorvosi, házi gyermekorvosi és 

fogorvosi ügyelet, valamint a védőnői és az iskola-egészségügyi feladatok ellátását jelenti.  

Az intézmény jelenleg az alábbi két nagy szakmai területet látja el:  
 

• szociális alap és szakellátások 

• egészségügyi alapellátások 
 
A különböző szolgáltatások szorosan együttműködnek, munkájukat összehangoltan, egymásra 

épülve, a segítséget kérő szükségletét, igényét figyelembe véve végzik. Az intézetben dolgozó 

szakemberek a szociális munka olyan szintű megszervezésére törekednek, amely lehetővé teszi a 

szolgáltatásokat igénybe vevők számára, hogy a lehető legrövidebb időn belül a nekik 

legmegfelelőbb ellátásban részesüljenek.  

 

Kiemelt figyelmet kívánnak a szociális ellátáson belül az alábbi ellátotti csoportok: 

• időskorúak 

• hajléktalan személyek 

 

Az elmúlt 10 évben rögzített demográfiai adatok alapján elmondható, hogy az idősek ellátása 

komoly kihívást fog jelenteni hosszú távon az intézmény és a fenntartó számára.  

Az idősek igényeit, szükségleteit kielégítő szociális szolgáltatások rendszere egymásra épül, illetve 

egymást kiegészítve működik. A szociális étkeztetést kérők több étkeztetési hely közül is 

választhatnak, akár ízlésüknek, akár lakóhelyük közelségének függvényében.  

Jelenleg 2 idősek nappali ellátása működik, teljes kihasználtsággal (összes férőhely 65 fő).  

 

A SOSZI idősek ápolását-gondozását biztosító, jelenleg 2 intézménye (Balfi u. 80.; József A. u.5.) 

230 fő ellátását biztosítja. 

A statisztikai számok alapján a jövőben célszerű lenne az idősek komplex ellátásának 

újragondolása a szolgáltatások tervezésénél, különösen a demencia kórkép kor előrehaladásával 

összefüggő megjelenése tekintetében.  

 
A közeli jövőben nagy szükség lesz a jelenlegi idősek nappali ellátásának a speciális szükségletű 
(demens) idősek ellátásával történő bővítésére, vagy újraszervezésére. A demens idősek száma oly 
mértékben növekszik, hogy a mostani vegyes profilú ellátás rövid időn belül már nem felel meg a 
jelentkező szükségleteknek. Szükséges lenne az idősek nappali ellátásának oly módon történő 
megosztása, hogy a speciális szükségletű demens idősek számára külön helyiségben kerülhessen 
sor a szolgáltatás nyújtására. 
 

Az idősellátási intézmények szakképesítési aránya megfelel a törvényi előírásoknak.  
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Hajléktalanok ellátása 
 
Sopronban a hajléktalanok ellátását a SOSZI Hajléktalan és Szociális Alapellátó Intézet biztosítja.  
A 2012. évi adatokhoz képest a hajléktalan személyek száma csökkent, az intézménnyel 
kapcsolatban álló összes személy kb. 70-85 lehet éves szinten, amely szám annak függvényében 
változik, hogy milyen az országon belüli vándorlás mértéke. Az összes szám mintegy fele (35-40 
fő) utcán élő hajléktalan, akiket sajnos nem lehet sem az éjjeli menedékhely, sem pedig az átmeneti 
szállás igénybevétele felé terelni. Az éjjeli menedékhely férőhelyszáma 23, az átmeneti szállás 37 
engedélyezett férőhelyen nyújt ellátást. A népkonyha-szolgáltatást átlagosan 35-40 fő, a nappali 
melegedő szolgáltatásait rendszeresen igénybe vevők száma átlagosan 30 fő. 
 
Az átmeneti szállás és éjjeli menedékhely a belvároshoz közel, műemléki környezetben 
helyezkedik el, a célra kevéssé alkalmas épületben. Ugyancsak nehezíti a szakmai munkát, hogy a 
szakemberek konténerben dolgoznak (12 órás műszakban). Az intézmény elhelyezése más, 
alkalmasabb helyszínre régóta tervezett.  
 
További ellátotti csoportok: 

• fogyatékos személyek, 

• pszichiátriai betegek ellátása 
 
Mindkét csoport számára a nappali ellátás keretein belül kerül sor. A pszichiátriai betegek nappali 
ellátása (Uszoda u. 9.) egy 2012-ben felújított épületben valósul meg.  
 
Pszichiátriai betegek nappali ellátása 
 
Komplex segítséget nyújt a pszichiátriai betegséggel élő emberek számára szolgáltatások 
nyújtásával, másrészt tehermentesíti a pszichiátriai betegséggel küzdő emberek hozzátartozóit, 
családját.  
A nappali ellátás a közösségi ellátással szorosan együttműködve igyekszik megelőzni a kliensek 
pszichés állapotának romlását, hogy kórházi kezelésre minél ritkábban kerüljön sor, és kitolható 
legyen a bentlakásos otthoni elhelyezés időpontja. 
 
Fogyatékos személyek nappali ellátása 

Az ellátás célja, olyan speciális szolgáltatások megszervezése, amelyek középpontjában a sérült 
személyek állnak és meglévő képességeiknek hangsúlyozásával, fejlesztésével társadalmi életben 
való megjelenésükkel, szereplésükkel integrációjuk megvalósulhat. 
További cél az ellátás során: 

• a lehető legszélesebb körű társadalmi beilleszkedés elérése az önállóságra való törekvés 
ösztönzésével.  

• a különböző életkorú, különböző típusú- és súlyosságú fogyatékossággal élő sérültek 
nappali ellátásával összefüggő szociális alapszolgáltatási feladatok ellátásának 
megszervezése és biztosítása. 

A nappali ellátás túl van már a 18. működési évén is. 

Egészségügyi Alapellátás 

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 142/2015. (VI. 25.) Kgy. 

határozatában foglaltak szerint 2015. október 1-jétől a védőnői ellátás mellett az iskola- és ifjúság-

egészségügy, valamint a központi orvosi ügyelet feladatellátása is a Soproni Szociális Intézmény 

keretein belül került megszervezésre.  
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Az Intézményen belül önálló szakmai egység jött létre (Egészségügyi Alapellátási Intézet), ahol a 

szakmai koordinációs feladatokon túl az új egészségügyi törvény által célul kitűzött 

népegészségügyi, prevenciós és szakmai koordinációs feladatok kellő hatékonysággal 

szervezhetők. 

Az Egészségügyi Alapellátási Intézet szakmai egységei 

• védőnői ellátás 

• ifjúság- és iskola-egészségügyi ellátás 

• alapellátáshoz kapcsolódó házi orvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti ellátás 
 
Sopron és Környéke Család és Gyermekjóléti Ellátás Intézete 
 
A Sopron-Fertőd Többcélú Kistérségi Társulás keretein belül jött létre Sopron Megyei Jogú Város 
Önkormányzata, Ágfalva, Fertőrákos, Harka, Kópháza községek önkormányzataival 2007. január 
01. napjával kezdődő hatállyal a „Sopron és Környéke Szociális - Gyermekjóléti 
Intézményfenntartó Társulás” (a továbbiakban: Társulás), melyben a társult tagok vállalták, hogy a 
családsegítés, támogató szolgáltatás, gyermekjóléti ellátási feladatokat közösen szervezik meg. 
 
A feladat ellátása a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának fenntartásában működő 
intézményeken keresztül valósult meg, ami 2013. július 1. napjával módosult, mivel a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: 
Mötv.), valamint a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. 
törvény úgy rendelkezett, hogy kiegészítő normatíva társulásban történő feladatellátás esetén csak 
akkor jár, ha a szolgáltatásokat ellátó intézmény a társulás fenntartásában működik.  
Ennek megfelelően a feladatok pénzügyileg előnyös ellátása érdekében az eddig a Soproni 
Szociális Intézmény keretein belül működő Család és Gyermekjóléti Ellátás Intézete – annak 
kiválásával, az Áht. 8. § (3) bekezdése szerint - a Társulás fenntartásába került, a Szociális 
Alapellátások Intézete keretein belül működő Támogató szolgálattal együtt, a Védőnői szolgálat 
pedig a Család és Gyermekjóléti Ellátás Intézetétől a Szociális Alapellátások Intézetéhez 
integrálódott. 
 
Az új - a Társulás intézményeként 2013. július 1-jével létrejövő - önálló költségvetési szerv, a 
„Sopron és Környéke Család és Gyermekjóléti Ellátás Intézetének” fenntartója maga a jogi 
személyiségű társulás lett, amely az önkormányzatokra vonatkozó szabályok alkalmazásával 
működik. A társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács, amelynek tagjait a képviselő-testületek 
delegálják. A társulás munkaszervezeti feladatait Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri 
Hivatala látja el. 
 
A társulási fenntartásban működő intézmény személyes gondoskodást nyújtó, szociális és 
gyermekjóléti alapellátásokat biztosít, mely öt szervezeti egységben valósul meg: Család- és 
Gyermekjóléti Szolgálat, Család- és Gyermekjóléti Központ, Családok Átmeneti Otthona, 
Gyermekek Átmeneti Otthona és a Támogató Szolgálat. Az Intézmény szakmai egységei önállóan, 
de egymással összehangolva, egymás munkáját segítve és kiegészítve működnek. A szakemberek 
az intézményt felkereső, vagy oda irányított gyermekekkel, felnőttekkel, és családokkal 
foglalkoznak prevenciós és korrekciós céllal. A célcsoport szükségleteihez igazodó szociális 
szolgáltatásokat nyújtanak, tanácsadási, ügyintézési, esetkezelési és gondozási tevékenység 
formájában, illetve különböző szolgáltatások közvetítésével és nyújtásával.   
A társulási és a járási területeken nyújtott szolgáltatások kialakításánál fontos szempont volt a 
szubszidiaritás elvének betartása, hogy a szükséges szolgáltatásokhoz a lakóhelyükön vagy ahhoz a 
lehető legközelebbi településen jussanak hozzá a szolgáltatást igénybe vevők.  A területi 
feladatokat ellátó munkatársak minden településen tartanak ügyfélfogadást, és helyben biztosítják 
a speciális szolgáltatásokat (jogász, pszichológus, kapcsolattartási ügyelet) is. A Család- és 
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Gyermekjóléti Szolgálat feladata az ellátási területén a szociális- és gyermekvédelmi észlelő és 
jelzőrendszer településenkénti megszervezése és működtetése, a Család- és Gyermekjóléti 
Központ feladata pedig a helyi jelzőrendszerek járási szintű összehangolása. 

 
Az intézményi működés biztosítása érdekében a képzett szakemberek alkalmazása és megtartása 
fontos feladat. A folyamatosan bővülő szolgáltatások és jogszabályi módosítások együtt teszik 
szükségessé a humánerőforrás-gazdálkodás kiemelt kezelését. Az Intézmény munkatársai által 
kezelt, nagy mennyiségű különleges adat biztonsága indokolja a XXI. századnak megfelelő, 
korszerű irodatechnikai rendszer kialakítását, fenntartását és folyamatos fejlesztését. A családok 
átmeneti otthona szolgáltatás korszerűsítése indokolt, például külső férőhelyek létrehozásával. Az 
Intézmény integrált szolgáltatásainak a város teljes színterén meg kell jelennie, így ésszerű lenne 
több területi iroda létesítése és fenntartása a város különböző pontjain (Kuruc-domb, Kőszegi út, 
Jereván lakótelep, Belváros.), igazodva a város életéhez, fejlődéséhez. 
 
Bölcsődei ellátás 
 
A bölcsőde a gyermekjóléti alapellátás része, a családban nevelkedő – 20 hetes – 3 éves korú – 
gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű gondozását és nevelését végzi. 
A jelenlegi társadalmi helyzetben létfontossága van a bölcsődéknek. A legtöbb családban a család 
fenntartásához mindkét szülő keresetére szükség van. A családok minden rétege igénybe veszi a 
bölcsődei ellátást: munkás, értelmiségi – pedagógus, orvos, mérnők – vállalkozó, munkanélküli 
családok. Jelentősen megnőtt az újonnan ideköltöző családok száma is. 
 
A családtámogató szolgáltatások a bölcsődei alapellátás prioritása mellett szervezhetők. A 
szolgáltatások személyi és tárgyi feltételeinek kialakításánál a kisgyermekre irányadó nevelés-
gondozás elveit és gyakorlatát kell követni az egyes szolgáltatási formák eltérő jellegét figyelembe 
véve. 
A bölcsőde az alapellátáson túli, a családi nevelést támogató szolgáltatásként gyermeknevelési 
tanácsadással, és időszakos gyermekfelügyelettel segíti a családokat. 
 
Egyesített Bölcsődék 
 
A városban a Sopron Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődék Intézménye látja el a feladatot 6 
bölcsődében, összesen 347 férőhellyel. Az ellátást igénylők számára szükséges férőhelyszám, 
akárcsak az óvodai ellátásban, itt is biztosított. 
 
Sopron városának lakosságszáma növekvő tendenciát mutat, így összhangban a Kormány 
Családvédelmi Akciótervével szükséges a bölcsődei férőhelyek számának emelése. Ennek 
keretében a közeljövőben kerül sor 2,1 Mrd Ft kormányzati támogatásból: 

- új 84 férőhelyes bölcsőde építésére az Anger-réten, 

- Százszorszép Bölcsőde 28 fős férőhelybővítésére, 

- a Győri Egyházmegyével közösen új 28 férőhelyes bölcsőde kialakítására a Halász 
utcában a volt árvaház területén. 

 
A bölcsődei ellátás telephelyei: 

9400 Sopron, Deák tér 25. – Kuckó Bölcsőde   35 férőhely 
9400 Sopron, Király J. u. 1. – Bóbita Bölcsőde   66 férőhely 
9400 Sopron, Soproni H. J. u. 6. – Zöld Ág Bölcsőde  100 férőhely 
9400 Sopron, Vasvári P. u. 2. – Napraforgó Bölcsőde   24 férőhely 
9400 Sopron, Szarvkői u. 1. - Százszorszép Bölcsőde  78 férőhely 
9400 Sopron, Kőműves köz 4. – Csodaország Bölcsőde  44 férőhely 
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Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata folyamatos fejlesztésekkel támogatja a bölcsődék 
működését. A megvalósult projektek célja volt, hogy a fenntartható és minőségi foglalkoztatás, 
valamint a munkavállalói mobilitás támogatása, többek között a kisgyermekes szülők 
munkaerőpiacra történő visszatérésének elősegítése érdekében a gyermekellátási szolgáltatások 
fejlesztése valósuljon meg. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata a projektjeivel 
továbbfejlesztette a kisgyermekek számára a bölcsődei szolgáltatást nyújtó intézményeket. A 
projektek keretében 303 bölcsődei férőhelyet érintő felújítás történt meg. 
 
A fejlesztések 216 millió Ft kormányzati támogatással az alábbiak szerint kerültek 
megvalósításra. 
 
Százszorszép Bölcsőde fejlesztése  
• Felújítás, átalakítás: homlokzat hőszigetelés, nyílászáró csere, tető szigetelés, fűtés 

korszerűsítés, felújításhoz kapcsolódó kiegészítő építési tevékenységek (felületképzés stb.) 
• Akadálymentesítés (projektarányos) 
• Energiahatékonysági intézkedések 
 
Kuckó Bölcsőde fejlesztése  
• Tetőszerkezet felújítása: a fedélszék szerkezetének felújítása és részleges cseréje, a 

tetőfedés és bádogszerkezetek cseréje 
 
Zöld Ág Bölcsőde fejlesztése  
• Helyiségek padló és falburkolatainak felújítása, belső nyílászárók felújítása 
• Radiátor burkolat csere 
• Az összekötő folyosó külső nyílászáróinak cseréje 
• Akadálymentesítés (projektarányos) 
• Eszköz és bútorbeszerzés 
 
Napraforgó Bölcsőde fejlesztése  
• Bútorok, játékok, fejlesztő eszközök beszerzése 
• Udvari játékok, eszközök kés vízpermetező-pancsoló beszerzése. 
 
Összegezve megállapítható, hogy Sopron szociális ellátórendszere összességében magas 
színvonalú országos szinten és a megyei jogú városokkal összehasonlítva is. A város törekszik 
arra, hogy a törvényileg előírt kötelezettségeket teljesítse, és a már elért ellátási színvonalat szinten 
tartsa, illetve fejlessze, ahol szükséges.  
 
Kiemelt feladat az idősellátás színvonalának és férőhely-kapacitásának emelése – mind a még 
aktív, mind pedig a demens, ápolásra szoruló idős emberek esetében.  
Az alapellátás terén legsürgetőbb feladat a hajléktalan személyek ellátásának, elhelyezésének 
hosszabb távú megoldása, a nők számára is a megfelelő ellátás megteremtése, integrált, komplex 
ellátás kialakítása.  
 
Új kihívást jelent Sopron számára mind a szociális, mind pedig a gyermekjóléti, - védelmi, 
ellátórendszerben az a folyamat, hogy nő a gyermekszám és ezzel együtt számos családi probléma 
is a felszínre kerül, melynek csak egyik oka a munkahelykeresés miatti ideköltözésből, 
letelepedésből fakadó problémák, így az egyéb okok közé sorolhatóak az olyan kihívások, mint a 
megfelelő életcélok megtalálása, a szenvedélybetegségek, deviáns életmód elkerülése.  
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Egészségügy 
 
Sopronban a születéskor várható átlagos életkor a nők esetében 81,1 év, a férfiak esetében 73,8 év, 
melyek az országos adatoknál (a nőknél: 79,2 év, a férfiaknál: 72,6 év) jóval kedvezőbbek. 
 
A prevencióval megelőzhető betegségek miatti halálozást vizsgálva a férfiak egészségügyi 
szolgáltatásokhoz köthető mortalitása igazolhatóan 25%-kal, a nőké 10%-kal a magyar átlag alatti. 
 
Sopronban jelenleg is szervezett népegészségügyi prevenciós és szűrőprogramok működnek (pl. 
mammográfiás emlővizsgálat, méhnyak-szűrés, vastagbél-szűrés stb.), melyekbe a háziorvosi 
rendelők 22%-a, 8 szolgálat kapcsolódott be 2018-ban. Ennek az aránynak a javítása, a prevenciós 
célú szűrőprogramok kiterjesztése a közeljövő egyik fő feladata.  
 
Az önkormányzat a lehetőségeihez képest támogatja a különböző prevenciós célú, helyi civil, 
szakmai vagy egyházi karitatív kezdeményezéseket: helyet ad, megjelenési felületet biztosít, 
támogatást nyújt stb. Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működik, továbbá működnek különböző 
közösségi klubok (pl. diabéteszes és daganatos betegek számára, stb.), melyeket helyiség 
biztosításával, programok támogatásával segít az önkormányzat is. 
 
A lakosság egészségügyi állapotának vizsgálata során kiemelten fontos tényező, hogy a lakosság 
jelentős hányada időskorú. Az országos összehasonlításban magas életszínvonalon élő népesség a 
jó minőségű ellátórendszer által biztosított modern gyógykezelési módszereknek és eszközöknek 
köszönhetően is magasabb kort ér meg, ugyanakkor természetes módon egyre inkább rászorul az 
ellátórendszerre.  
 
Összegezve megállapítható, hogy Sopron lakosságának egészségi állapotát általánosan, az ország 
teljes lakosságához viszonyítva jelentősen kedvezőbb helyzet jellemzi, ami egyértelműen 
összefüggésbe hozható az itteni magasabb életminőséggel, illetve az egészségügyi ellátórendszer jó 
minőségével. 
 
Sopronban az egészségügyi alapellátást: 

- 26 felnőtt háziorvosi szolgálat, 
- 9 gyermek háziorvosi szolgálat, 
- 16 fogorvosi körzet, 
- 13 iskolafogászati körzet, 
- 25 alap- és 2 szakellátási foglalkozás-egészségügyi szolgálat, 
- 18 területi védőnői körzet, 
- 11 iskolai védőnői körzet, 
- 1 házi ápolást és szakápolást végző szolgálat, valamint 
- 17 gyógyszertár biztosítja. 

 
A program időszakában az önkormányzat szándéka a város egészségügyi alapellátásának 
infrastrukturális fejlesztése, ezért járóbetegek ellátását szolgáló új építésű rendelőintézet 
kialakítását tervezi a Selmeci utcában.  
Az új építésű rendelőintézet megépítését indokolja, hogy azon épületek melyekben rendelők és 
védőnői tanácsadók működnek gazdaságos átalakításra alkalmatlanok és telekhatáron belüli 
bővítésük nem lehetséges, továbbá az új építés célja a településen lévő több egészségügyi 
alapellátás egy épületbe történő integrálása. Az új épület építése a Lenkey utca 1-3. szám alatt 
jelenleg működő, több egészségügyi alapellátást is biztosító, városi rendelőintézet kiváltását 
szolgálja, mivel annak funkcionális kialakítása korszerűtlen, műszaki állapota pedig igen leromlott. 
Gazdaságos átalakítása vagy bővítése, illetve felújítása nem lehetséges. Az új épületbe a város 
másik két, kisebb rendelői épületében (Táncsics M. utca 11. és Bánfalvi út 180.) működő körzeti 
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rendelők is integrálásra kerülnek. Ezek az épületek hasonlóan korszerűtlenek (eredetileg sem 
rendelőnek épültek) és rossz műszaki állapotban vannak. 
 
Az egészségügyi alapellátást biztosító, területi ellátási kötelezettségű körzetekbe – a sopronkőhidai 
körzet kivételével - az orvosok vállalkozási formában praktizálnak.  2016 áprilisában új felnőtt 
háziorvosi körzet került létrehozásra Sopronkőhida, Tómalom, Jánostelep ellátási területtel. 
Ugyanezen év szeptemberében a nagy számban beköltöző kisgyermekes családok új területi 
védőnői körzet létrehozását indokolták. 2015-ben Brennbergbányán új háziorvosi rendelő és 
védőnői tanácsadó került kialakításra. 
 
A szétterülő városban nagy kiterjedésű területeket kellene egységes színvonalon lefedni, melynek 
biztosítása esetenként problémát okoz. Ugyanakkor a város egészségügyi alapellátó-rendszere a 
megyei jogú városokkal összehasonlítva kedvezőbb általános képet mutat.  
A regisztráltan működő szakorvosi magánpraxisok száma 326, ebből 151 fogorvosi ellátást végző 
magánszolgáltató.  
 
A helyi magánrendelők számára fontos kérdés, hogy milyen módon tudják vállalkozásaikat 
hosszabb távon is nyereségesen fenntartani, mivel jelentős a regionális konkurencia (pl. 
Mosonmagyaróvár, Pozsony stb.). Egyesek a legmodernebb technológia és szolgáltatások, illetve 
kényelmi feltételek biztosításával szilárdítják meg térségi üzleti pozícióikat. Az 
egészségturizmusnak kiemelt szerepe van Sopronban.  
 
A városban oktatókórház működik, mely 2013-tól állami fenntartású lett, és az évek során 
szervezeti átalakításon, racionalizáláson is átesett. A Győri út 15. alatti központi telephely 
(Kurucdomb városrész) mellett 2013. áprilistól két új telephely - a Soproni Rehabilitációs Intézet 
(Várisi út 2. – Lőverek városrész), valamint a Balfi Gyógyfürdőkórház és Gyógy-Kastélyszálló – 
tartozik a helyi kórházhoz. Az integrált intézmény neve: Soproni Erzsébet Oktató Kórház és 
Rehabilitációs Intézet, rövidített neve Soproni Gyógyközpont.  
A fekvőbeteg-ellátás Sopron-Fertőd kistérség területén 92.842 fő, továbbá Sopron, Fertőd és 
Kapuvár területén 118.336 fő, valamint 120.000 járóbeteg ellátását jelenti.  
 
A Soproni Gyógyközpontban az elmúlt években 11 különböző léptékű és típusú fejlesztési projekt 
megvalósítása volt folyamatban. A két új telephely mozgásszervi, szív és keringési rehabilitációt 
biztosít a régió lakosságának. 
Az elmúlt években óriási léptékű fejlődés ment át a kórházi infrastruktúra, mintegy 7 milliárd 
forint értékű beruházás valósult meg.  
 
A Sopron-Balfi Gyógyfürdőkórház fejlesztése pedig régóta esedékes és tervezett a Soproni 
Rehabilitációs Intézet (Várisi út. 2. – Lőverek városrész) prevenciós, rekreációs célú 
gyógyturisztikai fejlesztésével együtt. Kiemelendő tehát a Lővereki városrész rekreációs 
jelentősége és az egészségügyi fejlesztéssel párhuzamosan a sportturizmus és szállodai 
infrastruktúra fejlesztése is kiemelt cél, mint a város gazdasági fejlődésének egy szerves eleme, 
motorja. Szeretnénk, ha ez a városrész ezekkel a célkitűzésekkel és azok megvalósításával méltán 
vonzaná Sopronba belföldről és külföldről a gyógyulni, sportolni, kikapcsolódni vágyó családokat, 
sportolókat, időseket és fiatalokat egyaránt. 
 
A városban minden adottság (képzett szakembergárda, szakintézmények, hegy, gyógyvíz, 
szubalpin klíma, kiterjedt zöldfelületek stb.) megvan ahhoz, hogy a meglévő mozgásszervi és szív 
rehabilitációs profil kiemelkedő prevenciós, rekreációs központ is legyen, melyhez azonban 
jelentős infrastrukturális beruházások szükségesek. A fejlesztések volumene és hosszabb távú 
megtérülése miatt az állami, önkormányzati és uniós pályázati források mellett magántőke 
bevonása is feltétlenül szükséges. Az Európai Unió tagországai vonatkozó, jobb átlag-mutatói 



 38 

csak fejlesztő beavatkozásokkal és a megelőzést, a rekreációt célzó, középtávú programokkal 
érhetők utol. 
 
Gazdasági célkitűzések a kultúra – turizmus – sport háromszögében 
 
Kultúra 
 
Sopron kulturális élete gazdag, mindazonáltal továbbfejleszthető. A Pro Kultúra Sopron 
Nonprofit Kft-t, mely működteti a Soproni Petőfi Színházat, a Liszt Ferenc Konferencia és 
Kulturális Központot, a balfi József Attila Művelődési Házat, a Fertőrákosi Barlangszínházat és a 
Festőterem kiállítótermet. Szervezi továbbá a Soproni Tavaszi Napok, a Soproni Ünnepi Hetek és 
a Liszt Fesztivál programsorozatát.  
 
A Soproni Liszt Ferenc Szimfonikus Zenekar a város kulturális arculatának egyik meghatározó 
eleme, Magyarország egyik legrégibb zenekara, melyet 2013-tól szintén a Pro Kultúra működtet.  
A magyarországi városok közül lakosság-arányosan a legtöbbféle múzeum Sopronban található. A 
Soproni Múzeum – melynek jogelődje 1867-ben alakult -, az ország egyik legrégibb 
műtárgyállományával rendelkezik. 2013. jan. 1-jétől 8 muzeális intézmény fenntartója Sopron 
Megyei Jogú Város Önkormányzata.  
 
A városban működik a Széchenyi István Városi Könyvtár, melyhez a Helytörténeti Gyűjtemény és 
a Bánfalvai Fiókkönyvtár, valamint Gyermekkönyvtár és eMagyarország Pont is kapcsolódik; 
továbbá Győr-Moson-Sopron megye Soproni Levéltára, mely digitális szolgáltatásokat is nyújt. 
 
Turizmus 
 
Sopron gazdaságában régóta megkülönböztetett fontossággal bír a turizmus, melyben több 
tényező együttes hatása érvényesül:  

• hazai viszonylatban egyedi természeti környezet és éghajlati viszonyok (klimatikus gyógyhely 
státusz);  

• a Fertő tó és a Fertő-Hanság Nemzeti Park mint világörökségi kultúrtáj (kedvező adottság a 
komplex turisztikai kínálat aktív, ill. öko-elemeihez);  

• a folyton átalakuló, formálódó határvárosi szerep (a történelem során: hadiút, posta út, a 
történelem országútja; zárványterület, szimbolikus határnyitás; a rendszerváltást követően a 
bevásárló-, majd szolgáltatás-turizmus célpontja, belföldi viszonylatban a nyugat-közeliség 
szimbóluma);  

• a környező településeken (Fertőrákos, Fertőd, Nagycenk) található kiegészítő vonzerők;  

• Burgenland és Sopron szoros kapcsolata (rivalizálás és együttműködés párhuzamosan; Sopron 
gyakran a burgenlandi turizmus kiindulópontja);  

• a belföldön unikális épített környezet (történelmi belváros és műemléki épületegyüttesei).  
 
A nemzetközi turizmus nagyobbrészt az egészség- és wellness-turizmushoz, illetve újabban a 
VOLT fesztiválhoz kapcsolódik. Az 1990-es években még kiemelt jelentőséggel bíró bevásárló 
turizmus számottevően visszaesett, az elmúlt évek törekvései nyomán azonban új tematika lehet a 
Páneurópai Piknik öröksége.  
 
A nemzetközi/országos vonzerejű VOLT fesztivál mellett a Soproni Ünnepi Hetek jelentős. 
További lehetőségeket rejt magában, mint részletesen kidolgozott és potenciális húzó termék a 
Liszt, a Haydn, illetve a nagycenki Széchenyi kultusz. 
 
Regionális jelentőségű programsorozatot jelent a Soproni Tavaszi Napok; emellett a 
Barlangszínház megújulása és a konferenciaturizmus további fellendülése is komoly potenciált rejt 
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magában. Említésre érdemesek még a városi Sportcentrum musical előadásai, a Tündérfesztivál, 
az innoLignum Erdészeti- és Faipari Kiállítás és Vásár, és az év zárásaként a Soproni Adventi 
Vásár.  
A Lőver Program keretében megvalósuló Rendezvény és Konferencia Központ jelentős 
előrehaladást eredményezhet. 
 
Sport 
 
Sopront a „Nemzet Sportvárosa” címhez méltóan igen sokrétű sportélet jellemzi. A város a 
versenysport mellett a diáksportra, az utánpótlás-nevelésre és a szabadidősportra is nagy hangsúlyt 
fektet. Sopronban 84 sportegyesület működik, melyek a lehetőségek széles palettáját nyújtják a 
sportolni vágyóknak.  
 
A Sopron Holding Zrt. által üzemeltetett, modern Városi Stadion 5.000 néző befogadására 
alkalmas. A stadion keleti lelátójának lefedése a Nemzeti Stadionfejlesztési Program részeként 
készült el.  
 
Az Anger réti Sporttelepen egy villanyvilágításos, egy világítás nélküli labdarúgó pálya és egy 
atlétika pálya helyezkedik el. A sporttelep korszerűsítésre szorul.  
 
Az Anger réti Lőtéren minősített kispuska és pisztolylőtér található. 
 
A Papréti Tornacsarnok, mely az ország legrégibb sportcélra épített épülete, a Soproni Torna- és 
Tűzoltó Egylet kezdeményezésére, a soproni polgárok közadakozásából épült 1866-ban, 2018-ban 
homlokzat felújításon esett át. A nagyobb teremben szinte minden beltéri sportág űzhető, míg a 
kisebb termet jellemzően a küzdősportolók használják. 
 
A Halász Miklós Sporttelep 2015-től folyamatos fejlesztéseken esett át, megújult a tornasportnak 
helyet adó tornacsarnok, és két műfüves kispályás labdarúgó pálya is épült, melyet a labdarúgók a 
kedvezőtlenebb időjárás során is használhatnak. Az Ibolya tavi Sporttelepen szintén elkészült egy 
40x20m-es műfüves pálya. Amennyiben pályázati lehetőség adódik, további műfüves pályák 
kialakítása szükséges a meglévő salakos pályák helyett. 
 
Az Ágfalvi úti Sporttelepet a Sport Club Sopron üzemelteti 2017-től. 2019-ben kormányzati 
támogatással felépült a klubépület, valamint a lelátó is megújult a beruházás keretében a már 
korábban elkészült nagyméretű műfüves pálya mellett. 
 
A városi Sportcentrumot a Raabersport Kft. üzemelteti, mely 2015-ben egy harmadik, nemzetközi 
mérkőzésekre is alkalmas teremmel bővült, 2018-ban pedig az öltözők felújítása mellett külső 
parkolók építése is történt. 
 
A Turris SE által üzemeltetett Kőszegi úti Asztalitenisz Csarnok felújítása önkormányzati forrás 
segítségével valósult meg.  
 
A Soproni Vízmű Zrt. által önkormányzati támogatással üzemeltetett Csik Ferenc Uszoda 
újjáépítése folyamatban van. Az elkészülő nemzetközi színvonalú uszoda minden szempontból 
megfelel a helyi lakossági, oktatási és sport igények kielégítésére. 
 
A Fertő tavi fejlesztés az idegenforgalom fellendítésével fog járni. Meg kell teremteni a feltételeit 
annak, hogy a sportturizmus is profitáljon, az ország egyik központjává váljon a versenysport és a 
szabadidősport területén is. 
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Számos helyen létesült street workout pálya Sopronban. A szabadidősport kiszolgálása érdekében 
továbbiak építését kell szorgalmazni a város lakótelepein. 
 
2011-től 2020-ig mintegy 6,4 milliárd Ft TAO támogatás jutott a városba, mely által a 
látványsportok jelentős fejlesztésben részesülhettek. 
 
Közigazgatás 
 
Folyamatosan felülvizsgáljuk a közigazgatási eljárások folyamatait annak érdekében, hogy a 
hivatalunkban az ügyintézés egyszerű, gyors és gazdaságos, valamint mindinkább ügyfélközpontú 
és ügyfélbarát legyen.  
 
A hatékony és ügyfélközpontú közigazgatás alapvető feltétele a megfelelő szaktudású és jó 
képességű emberi erőforrás rendelkezésre állása. Ennek megfelelően nagy hangsúlyt fektetünk 
azon kompetenciák, képességek, készségek fejlesztésére, amelyek segítségével a közigazgatásban 
dolgozók mindennapi munkája eredményesebb, hatékonyabb és ezzel együtt az általuk nyújtott 
szolgáltatások színvonala magasabb lehet. A kompetenciafejlesztés alapvető eszköze a Nemzeti és 
Közszolgálati Egyetem által működtetett közszolgálati továbbképzési rendszer, amely költség-
hatékony formában (blended-learning, e-learning) teszi elérhetővé köztisztviselőink számára – 
több más szakmai és kompetencia fejlesztést szolgáló képzés mellett – az alábbi képzéseket, 
amelyeken köztisztviselőink nagy számban vesznek részt: 

- Ügyfélkapcsolatok, ügyfél-elégedettség,  
- Egyszerűsítési Program, 
- Az e-közigazgatás alapjai, 
- Innovációs készség és kezdeményező kommunikáció a közigazgatásban, 
- Integritás, közigazgatási hivatásetika, antikorrupció. 

 
Köztisztviselőink teljesítményét évente kétszer értékeljük az előre megadott szempontok alapján. 
A kiváló, illetve hosszú időn keresztül (10 év, 20 év) kiváló teljesítményt nyújtó köztisztviselőket 
különféle elismerésekben részesíthetjük, ill. részesítjük: 

- Jutalmazás, 
- Százalékosan magasabb alapilletmény (max.: 50 %) megállapítása, 
- Személyi illetmény megállapítása, 
- Közigazgatási oklevél adományozása,  
- A Közgyűlés által alapított „Thurner Mihály emlékgyűrű” elismerésben való részesítés. 

 
A közigazgatási pálya megismertetése, vonzóvá tétele céljából a pályakezdők részére a Közgyűlés 
2014. évben Lackner Kristóf ösztöndíj programot hozott létre, amelyben jelenleg három fő vesz 
részt. Eddigi tapasztalataink alapján sikeresnek tekinthető ez a program, amelyet az elkövetkező 
években is folytatni kívánunk. 
 
A „nyitott hivatal” kialakítása elsődleges szempont, hiszen ezen keresztül mérhető le a 
polgármesteri hivatal működésének hatékonysága. A megfelelő színvonalú hivatali munka 
biztosítása érdekében mindenképpen szükséges: 

- a szolgáltató és ügyfélbarát közigazgatás megteremtése, 
- ügyfelek várakozási idejének csökkentése, kulturált várakozási feltételek megteremtése, 
- az elektronikus ügyintézés lehetőségének folyamatos biztosítása, 
- az információs szolgáltatás működtetésének kiterjesztése, 
- a városfejlesztésre alkalmas közigazgatás személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása, 
- a közintézmények akadálymentesítése. 
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A polgármesteri hivatallal kapcsolatos konkrét fejlesztési elképzelések: 
- elhasználódott számítógépek, multifunkcionális eszközök cseréje, 
- iroda-berendezések pótlása, cseréje, ergonomikus munkakörnyezet kialakítása, 
- a hivatal épületeinek felújítása, akadálymentesítése. 

 
A műszaki állapotok korszerűsítése érdekében a hivatal épületeiben a megkezdett felújítások 
folytatása fontos lenne. Az elmúlt időszakban elkészült az épület mosdóinak felújítása, a 
tetőszerkezet és a homlokzat felújítás I. üteme és a közgyűlési ülésterem korszerű hangosítással és 
szavazatszámláló technikával került felszerelésre. A jelen programidőszakban befejeződik a 
tetőfelújítás és a homlokzatfelújítás II. befejező üteme, tervezzük akadálymentesítés céljából lift 
beépítését, továbbá az energiahatékonyság növelése érdekében a nyílászárók cseréjét korszerűbb 
változatra. 
 
A hivatal a használatába adott ingó és ingatlan vagyonnal az államháztartási törvényben és 
végrehajtási rendeletében, valamint az önkormányzat rendeleteiben foglaltak szerint gazdálkodik 
alaptevékenysége ellátása érdekében. 
 
A polgármesteri hivatal alkalmazkodva a megváltozott jogszabályi környezethez, tovább folytatja a 
már megkezdett informatikai háttér továbbfejlesztését, az e-ügyintézési modell bővítését.  
Az önkormányzati ASP központ felállítása című kiemelt projekt keretében megvalósult ASP 2.0 
projekt keretén belül az önkormányzat saját szakrendszereivel interfészes csatlakozással 
kapcsolódott a rendszer használatához, az ADÓ szakrendszer tekintetében kötelezően 
rendszercsatlakozóként.  
 
Az önkormányzati ASP központhoz csatlakozva, felhasználva annak műszaki-informatikai 
hátterét, a nagyvárosok számára a kötelezően választható moduláris csomagnak megfelelően az 
ASP ADÓ mellett moduláris integrációval további saját szakrendszereket von be az integrált 
elektronikus ügyintézés folyamatába. A cél a továbbiakban a rendszercsatlakozás megvalósítása, a 
saját szakrendszerek kiváltása az ASP központ által térítésmentesen biztosított alkalmazásokkal. 
 
A hivatal tovább bővíti az elektronikus ügyintézésbe bevonható ügytípusok körét, és biztosítja az 
elektronikus űrlapok elérhetőségét az Országos Hivatali Portálon történő publikálással. 
 
A hivatalban már kialakított térinformatikai rendszer újabb és újabb funkciókkal bővült. 
Térinformatikai alapon megjelenítésre kerültek a már meglévő közművek mellé az ingatlan 
adatvagyonnal kapcsolatos információk, környezetvédelmi, közút igazgatási (jelzőlámpák, táblák, 
útfestések) is. A jövőben kiépítésre kerül egy új online webes rendszer, melyen keresztül a 
lakossági igények is kiszolgálásra kerülhetnek (pl. térképek, rendezési tervek és helyi építési 
szabályzatok információinak lekérése). 
 
Az ügyfélközpontú közigazgatás megvalósítása érdekében ingyenesen hívható zöld-számot 
működtetünk, ahol a lakosság elmondhatja a hivatal munkájával kapcsolatos véleményét, 
bejelentéssel élhet, illetve panaszt tehet. Munkánk során az elhangzottakat figyelembe vesszük, 
illetve a panaszokat igyekszünk minél előbb orvosolni.  
 
Sopron város portálja, mint legfontosabb kommunikációs felület alkalmas arra, hogy az 
állampolgárok, valamint a civil társadalom rajta keresztül tudjon információt cserélni. Ezzel 
hatékonyan elősegíti a helyi közéleti demokrácia kiteljesülését, és segíti Sopron Megyei Jogú Város 
Önkormányzatát abban, hogy a testület a soproni polgárok akaratát tükröző, megalapozott 
döntésekkel alakítsa Sopron város jövőjét. A városi portál részeként az Elektronikus ügyintézési 
alportál a saját ügymenet leírások mellett biztosítja az integrációt az ASP szakrendszerekkel, 
valamint a központi nyilvántartásokkal. 



 42 

 
A Magyary Program iránymutatásával összhangban célunk, hogy jó igazgatási szolgáltatással 
segítsük a gazdaságot és a helyi közösségi tér működését. Célunk a hatékony és ügyfélközpontú 
helyi közigazgatás megvalósítása, amellyel csökkenteni kívánjuk a közigazgatással kapcsolatba 
kerülő ügyfelek adminisztratív terheit és a kapcsolattartás széles lehetőségeivel biztosítani kívánjuk 
a szolgáltatások kényelmes elérését és magas színvonalát, ugyanakkor a rendelkezésre álló 
erőforrások költség hatékony felhasználása mellett tervezzük elvégezni feladatainkat.  
 
Jelen gazdasági program azt célozza, hogy koncepciózus tudatosság jellemezze a város 
működését és a fejlődés irányait, gazdasági alapjait. 
 


