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1 .  Bevezető 

Fertőszentmiklóst 2008. július 1-vel várossá nyilvánították. A középtávú stratégiai elképzelések egy-

séges és jól áttekinthető tervdokumentumba való foglalásához a város önkormányzata Integrált Vá-

rosfejlesztési Stratégia (IVS) készítését határozta el. Az IVS elkészülése számos Európai Uniós pályá-

zati forráshoz való hozzáférés szükséges feltétele. A város vezetősége a Körics Euroconsulting Kft.-t 

bízta meg a dokumentum elkészítésével. Az Integrált Városfejlesztési Stratégia a meglévő fejleszté-

sekről szóló dokumentumokkal és megvalósíthatósági tanulmányokkal összhangban jelöli ki Fertő-

szentmiklós város céljait, az ezekhez rendelt fejlesztési irányait, fejlesztési területeit egy szinte 

minden lényeges szempontra vonatkozó helyzetelemzésre alapozva. Elkészítésekor az önkormány-

zattal szorosan együttműködve az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium által kiadott 

Városfejlesztési Kézikönyv ajánlásai szerint jártunk el. 

 

A város önkormányzatával az IVS elkészítése előtt is több fejlesztési terv és megvalósíthatósági ta-

nulmány kidolgozásában együttműködtünk. Közösen készítettük el a Várossá nyilvánítás tervét, to-

vábbá a Főtér projekt, az Inkubátorház, a Halásztó kialakítása előzetes akcióterületi terveit és a 

civil ernyőszervezet létrehozására vonatkozó anyagokat. Mindezen dokumentumokat a készülő stra-

tégia háttéranyagaként, adalékaként felhasználtuk. A városfejlesztési dokumentum kidolgozása 

során mindvégig törekedtünk a megfelelő nyilvánosságra. A dokumentum egyes fejezeteit, mérföld-

köveit az átláthatóság elvének elősegítése érdekében fokozatosan társadalmasítottuk. A beérkező 

véleményeket, javaslatokat figyelembe vettük, a stratégia megfelelő részeinek elkészítésekor fel-

használtuk. 

 

Fertőszentmiklós Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája öt fejezetből áll. A Városfejlesztési 

Kézikönyvben írtaknak megfelelő tagoltságú. A 2. fejezet tartalmazza a helyzetelemzést, amelyben 

feltárjuk a város egészére, valamint a városrészekre vonatkozó jelenlegi és az elmúlt közel tíz év-

ben megjelenő gazdasági, társadalmi, környezeti jellemzőket, trendeket. Továbbá mindezen aspek-

tusokra vonatkozóan és Fertőszentmiklós közszolgáltatásra kiterjedően bemutatjuk a jelenlegi hely-

zetet. Feltárjuk a problémákat és számba vesszük a lehetőségeket. 

 

A helyzetelemzést követően a stratégiaalkotás elősegítésének megalapozásaképpen meghatározzuk 

a város célrendszerét (3. fejezet), majd hozzárendeljük a lehetséges fejlesztési irányokat. Ezt köve-

tő definiáljuk a városfejlesztési stratégiáit és megalkotjuk az elképzelések mentén a fejlesztési 

irányokat. Beazonosítjuk a magán- a közszféra általi befektetéseket, az ingatlan fejlesztéseket, a 

Regionális Operatív Program forrásainak felhasználását (4. fejezet). 

 

A stratégia összefoglalja Fertőszentmiklós jövőre vonatkozó céljait, az ezek mentén kialakított kö-

zéptávú fejlesztéseket. 
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2.  Helyzetelemzés  

2. 1 .  Fertőszentmiklós szerepe a  te lepü léshálózatban 

Fertőszentmiklós város a Nyugat-Dunántúli régióban, Győr-Moson-Sopron megye délnyugati részén a 

Sopron-Fertődi kistérségben fekszik, Soprontól 28 km-re. A megye tízedik, lélekszámát tekintve 

második legkisebb városa. A KSH 2008-as adata szerint a népsűrűsége 97 fő/km², ez 8 fővel elmarad 

a megyére jellemzőtől, a hasonló népességű megyei városok átlagánál azonban 36 fővel több. 

1. ábra. Győr-Moson-Sopron megye kistérségei 

 

A kistérség délről a Vas megyei Kőszegi és a Csepregi kistérségekkel, délkeletről a Sárvári kistérség-

gel, illetve keletről a Győr-Moson-Sopron megyei Kapuvári kistérséggel, nyugatról és északról Auszt-

riával határos. A megyében jellemző aprófalvas településtípusnak köszönhetően a legtöbb kistérség 

magas településszámú.A legtöbb település (39) a Sopron-Fertődi kistérségben található, és mindösz-

sze itt található a központon kívül városi település. A városlakók aránya megyei szinten alacsonyabb 

az országos átlagtól, a Sopron-Fertődi kistérség lakosságának 64%-a él városi településen. A kedvező 

érték azonban a megyeszékhely nagy népességszámával magyarázható. 

1. sz. táblázat: Győr-Moson-Sopron megye kistérségeinek alapadatai (Forrás: KSH) 

Lakónépesség a 2007. év végén 
Kistérség 

Település 
(db) 

Terület 
(km2) fő 

Csornai 39 599 35.692 
Győri 27 743 177.080 

Kapuvár-Beledi 18 383 24.497 
Mosonmagyaróvári 26 931 74.551 

Pannonhalmi 18 321 17.002 
Sopron-Fertődi 40 877 95.195 

Téti 19 376 19.503 
Kistérségek összesen 182 4.208 441.606 
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2. ábra. A Sopron-fertődi kistérség térképe 

 

 

A megye kistérségeit tekintve a Sopron-Fertődi kistérséghez tartozik a legtöbb település.  Területe 

azonban csak a második legnagyobb. Népességét tekintve szintén a második legnagyobb népességű 

kistérség a megyében. 

Sopron, mint a kistérség központja a kistérség nyugati szélén helyezkedik el - jelentős távolságra a 

kistérség több településétől -, a térség településszerkezetére nagy hatással vannak a térséggel köz-

vetlenül határos városok is, mint Csepreg, Répcelak, valamint Kapuvár. A térség központjától 5 te-

lepülés több mint 40 km-re, 4 település több mint 35 km-re, 8 település pedig több mint 26 km-re 

található. Ugyanakkor ezen települések mindegyikéhez legfeljebb 18 km-es távolságban egy másik 

város helyezkedik el, melyek két eset kivételével a szomszédos Vas megyében találhatóak. E távol-

ságok miatt a Sopron-Fertődi kistérség déli része szempontjából fontos jelentőségű Fertőszentmiklós 

város és Lövő község, melyek a falvaktól elérhető távolságra (<25 km) vannak, földrajzi és közleke-

dési szempontból is központi helyet foglalnak el. 
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2. sz. táblázat: A Sopron-Fertődi kistérség települései 

Népesség Községek Városok 

- 499 fő 
Csáfordjánosfa, Csér, Ebergőc, Fertőboz, Gyalóka, 
Hidegség, Nemeskér, Pinnye, Pusztacsalád, Répce-
szemere, Répcevis, Und, Völcsej; 

 

500 – 999 fő 
Agyagosszergény, Csapod, Egyházasfalu, Fertőend-
réd, Fertőhomok, Nagylózs, Szakony, Röjtökmuzsaj, 
Sopronhorpács, Zsira; 

 

1.000 – 
4.999 fő 

Ágfalva, Fertőrákos, Fertőszéplak, Harka, Hegykő, 
Iván, Kópháza, Lövő, Nagycenk, Pereszteg, Petőháza, 
Sarród, Újkér;  

Fertőszentmiklós 
Fertőd 

5.000 – 
9.999 fő 

  

10.000 – 
49.999 fő 

  

50.000 – 
99.999 fő 

 Sopron 

 

A kistérség településeinek 1/3-a - 13 település - tartozik az aprófalvak kategóriájába, ahol a kistér-

ség népességének 3,6 százaléka él. A kisfalvak kategóriájában a lakosság 6,5 százalékának otthont 

adó 9 település található. Ebben a népességi csoportban található a kistérség másik városa Fertőd, 

és a népességszámában második legnagyobb település Fertőszentmiklós. A közepes és nagyfalvakhoz 

tartozó (Fertődöt is beleértve) településeken a kistérség lakosságának 29,6 százaléka él. A kistér-

ségben található települések vonzási és vonzódási irányaiban három település meghatározó, amit a 

kistérség települései által létrehozott területfejlesztési társulások is jól mutatnak. A kistérséget 

alkotó 40 település három különböző területfejlesztési társulást hozott létre. 

 

A megyét alkotó 7 kistérség tekintetében - a KSH-ban, elvégzett tipizálás alapján - megállapítható, 

hogy a Sopron-fertődi kistérség a jövedelmek szintje és dinamikája, a gazdasági szervezetek sűrűsé-

ge, a külföldi tőke vonzása, a munkaerőhelyzet és az infrastrukturális ellátottság alapján felállított 

komplex mutató tekintetében a dinamikusan fejlődő kategóriába tartozik. 

 
3. sz. táblázat: Győr-Moson-Sopron megye kistérségeinek fejlettségi szintje 

Dinamikusan fej-
lődő 

Fejlődő Felzárkózó Stagnáló Lemaradó 

Sopron-Fertődi, 
Mosonmagyaróvári, 

Győri 
Kapuvári 

Csornai, Téti, 
Pannonhalmi 

- - 
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A Sopron-Fertődi statisztikai kistérséget az alábbi 40 település alkotja. 

4. sz. táblázat: A Sopron-Fertődi kistérség településeinek lakosságszáma, 2009. január, Forrás: 

KSH, 2009 

Település Lakosságszám (fő) 
Ágfalva 2 119 
Agyagosszergény  896 
Csáfordjánosfa 214 
Csapod 519 
Csér 23 
Ebergőc 154 
Egyházasfalu 851 
Fertőboz 249 
Fertőd 3474 
Fertőendréd 610 
Fertőhomok 583 
Fertőrákos 2172 
Fertőszentmiklós 3802 
Fertőszéplak 1254 
Gyalóka 73 
Harka 1728 
Hegykő 1322 
Hidegség 1690 
Iván 1321 
Kópháza 2001 
Lövő 1463 
Nagycenk 1847 
Nagylózs 953 
Nemeskér 228 
Pereszteg 1382 
Petőháza 1061 
Pinnye 342 
Pusztacsalád 255 
Répceszemere 284 
Répcevis 356 
Röjtökmuzsaj 444 
Sarród 1112 
Sopronhorpács 826 
Sopronkövesd 1168 
Szakony 456 
Újkér 974 
Und 335 
Völcsej 392 
Zsira 737 
Sopron 59 036 
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A kistérségben mindössze három városi ranggal rendelkező település, Sopron és Fertőd és Fertő-

szentmiklós találhatók, a többi 37 település község kategóriába sorolható. A kistérség települései 

döntően kistelepülések, hiszen egyharmaduk az aprófalvak kategóriájába tartozik. A 2.000-4.999 fő 

népesség kategóriában található a kistérség két városa, Fertőd (3474fő) és a népességszám szerint 

második legnagyobb város, Fertőszentmiklós (3802fő). 

 

A Sopron-Fertődi statisztikai kistérség két nagyobb városában – Sopronban és Fertődön – él a kistér-

ség lakosságának 64 százaléka. A két város között azonban több mint tizenhatszoros lakosságszám-

beli különbség van. Miután Sopron, mint a kistérség központja a kistérség nyugati szélén helyezkedik 

el - jelentős távolságra a kistérség több településétől -, a térség településszerkezetére jelentős 

hatással vannak a térséggel közvetlenül határos városok is, mint Csepreg, Répcelak, valamint Kapu-

vár. A kistérség sajátos településszerkezete és a települések egymástól való viszonylag nagy távol-

sága következtében a kistérség déli részén lévő Fertőszentmiklós és Lövő fontos szerepet tölt be, a 

falvaktól elérhető távolságra helyezkedik el. 

 

A kistérség településein nagyrészt körjegyzőségbe tartoznak. A fertőmente központi szerepkörrel 

rendelkező települése Fertőd, Fertőszentmiklós mellett a megye egyik legfiatalabb városa. Központi 

funkciói elsősorban a kulturális, oktatási és turisztikai szférában erősek. Térségszervező funkciója 

nem erős, hiszen a környező települések Fertőd mellett Fertőszentmiklós várost is térségük szerve-

zőközpontjának tekintik. A Fertőmente térség, s különösen a Fertőd környéki települések (Sarród, 

Agyagosszergény, Fertőszéplak) mindkét nagyobb település gravitációs zónájába beleesnek, míg 

Fertődnek kulturális, oktatási szerepköre erősebb, addig Fertőszentmiklós elsősorban foglalkoztatási 

központként, ingázási centrumként van jelen. Természetes, hogy egyik település sem rendelkezhet 

a fogyasztás és a szolgáltatás teljes skálájával, ezért a lakosság a hiányzó szolgáltatásokat, lehető-

ségeket más településen veszi igénybe. A kistérségen belül több elkülönülő település együttes defi-

niálható fekvésük, gazdasági szerkezetük hasonlósága és közlekedési, turisztikai lehetőségeik alap-

ján. A kistérség keleti részén a Fertőd-Fertőszentmiklós település együttes vonzásában található 

Petőháza, Sarród, Röjtökmuzsaj és Fertőendréd, illetve ide sorolható Ebergőc is. 

2 . 1 . 1 .  Az  önkormányzat  t ársu lásos  kapcso lata i  

Az Ötv. 41. §. (1) bekezdése, a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. 

évi CXXXV. törvény 16. §-a, valamint a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. 

törvény rendelkezései alapján a Sopron-Fertőd statisztikai kistérség előbb felsorolt 40 települése 

közül 39 önkormányzatának határozatával megalakult a Sopron-Fertőd Kistérség Többcélú Társulás 

(továbbiakban: Sopron-Fertőd KTT) 2004. júniusában. A területfejlesztési feladatok hatékony ellátá-

sa érdekében 39 település részvételével 2004. szeptemberében megalakult a Kistérségi Területfej-

lesztési Tanács. 2006. januárjában az eredetileg kimaradó öt település – Kópháza, Fertőd, Egyházas-

falu, Szakony, Fertőszentmiklós – is csatlakozott a Sopron-Fertőd KTT-hoz, így valamennyi település 

egyetértett a társulás által lefektetett célokban és vállalta a tagsággal járó feladatok teljesítését. A 

társulási megállapodás 2008 áprilisában 5.sz módosítását elfogadták. A  társulás működési területe: 
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Ágfalva, Agyagosszergény, Csáfordjánosfa, Csapod, Csér, Ebergőc, Egyházasfalu, Fertőboz, Fertőd, 

Fertőendréd, Fertőhomok, Fertőrákos, Fertőszentmiklós, Fertőszéplak, Gyalóka, Harka, Hegykő, 

Hidegség, Iván, Kópháza, Lövő, Nagycenk, Nagylózs, Nemeskér, Pereszteg, Petőháza, Pinnye, Pusz-

tacsalád, Répceszemere, Répcevis, Röjtökmuzsaj, Sarród, Sopron, Sopronhorpács, Sopronkövesd, 

Szakony, Újkér, Und, Völcsej, Zsira önkormányzatok közigazgatási területe. A társulás székhelye 

Sopron. 

A társulásban részt vevő önkormányzatok az alábbi feladatok ellátását kívánják a társulás keretei 

között megoldani: 

• területfejlesztés; 

• közoktatási feladatok; 

o óvoda és általános iskola fenntartása; 

o gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás; 

o logopédiai ellátás; 

• szociális és gyermekjóléti alapellátás: 

o gyermekjóléti szolgálat; 

o szociális szolgáltatás; 

• egészségügyi alapellátás: 

o központi ügyelet létrehozása; 

• útkezelői feladatok körében: 

o útkezelői nyilvántartások létrehozása és vezetése; 

o útüzemeltetési feladatok ellátása; 

• belső ellenőrzés; 

• mozgókönyvtári feladatok ellátása. 

A fenti feladatokat a társulás azok megvalósíthatóságától függően (anyagi, tárgyi, személyi feltéte-

lek) fokozatosan látja el. 

A kistérségben található települések vonzási és vonzódási irányaiban három település meghatározó, 

amit a kistérség települései által létrehozott területfejlesztési társulások is alátámasztanak. A kis-

térséget alkotó 40 település három különböző területfejlesztési, illetve mikro-körzeti társulást ho-

zott létre összehangolt feladatellátásuk, társadalmi és gazdasági érdekeik érvényesítése érdekében.  

 

Az együttműködés elsősorban az egymással szomszédos települések lakosságának alapszolgáltatásait 

biztosítja: 

• Fertőmenti Települési Önkormányzatok Térségfejlesztési Társulás (16 település): Ebergőc, 

Fertőboz, Fertőd, Fertőendréd, Fertőhomok, Fertőszentmiklós, Fertőszéplak, Hegykő, Hi-

degség, Nagylózs, Pereszteg, Petőháza, Pinnye, Röjtökmuzsaj, Sarród, Sopronkövesd tagság-

gal, és fertődi központtal; 

• Alpokalja Kistérség (17 település): Csáfordjánosfa, Csapod, Csér, Egyházasfalu, Gyalóka, 

Iván, Lövő, Nemeskér, Pusztacsalád, Répceszemere, Répcevis, Sopronhorpács, Szakony, 

Und, Újkér, Völcsej, Zsira tagsággal és lövői központtal; 
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• Sopron és Környéke Kistérségi Társulás (6 település): Ágfalva, Fertőrákos, Harka, Kópháza, 

Nagycenk, Sopron tagsággal és soproni központtal. 

 A Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola iskolafenntartói társulási megállapodást kötött Csapod és Pe-

tőháza településekkel, akikkel együtt 5390 fős lakosságszámot ér el vonzáskörzete.  

Az intézmény 387 általános iskolás gyermek oktatását látja el, társulásban Csapoddal 396 főt, a 

petőházi tagintézménnyel kiegészülve pedig 437 főt, ezzel a létszámmal a kistérség legnagyobb 

gyermeklétszámmal működő alapfokú közoktatási intézménye.  

A társulás által jóváhagyott intézkedési terv négy mikrotérségi intézmény fejlesztési, felújítási prio-

ritását határozza meg: Fertőd, Fertőszentmiklós, Lövő, Iván. Ezen intézmények esetében beszélhe-

tünk hosszú távú fenntarthatóságról és a kistérség közoktatási feladatellátásának minőségi ellátásá-

ról. 

 

A település jövőbeni fejlődését nagymértékben befolyásolhatja a 2008-ban megalakult Alpokalja-

Ikvamente Leader Egyesület, melynek székhelye Fertőszentmiklós lett. A jövőbeni turisztikai és 

közösségfejlesztési elképzelések hozzájárulhatnak ahhoz, hogy az idegenforgalom területén növel-

jék a település bevételét. Fontos szempont továbbra is az ipar és a mezőgazdaság jelentőségének 

megtartása, illetve növelése. 

 

A turizmus fejlesztése céljából jelentőséggel bír a térségi kapcsolatokat erősítő Fertőd turisztikai 

mikrotérség TDM szervezetének létrehozására, amelynek egyik települése Fertőszentmiklós. A TDM 

számos szolgáltatás nyújtása mellett a következő főbb feladatokat tűzte ki célul: 

• Kialakítja és megvalósítja a mikro-régiós marketing stratégiát és közreműködik a regionális 

marketing stratégia kialakításában; Figyeli a pályázati lehetőségeket, pályázatokat készít, 

illetve támogatást nyújt pályázatok elkészítéséhez a tagoknak. 

• Felméri a mikro-régiós szakmai (turisztikai) képzési igényeket, a képzéseket megszervezi, a 

képzéseket megvalósítja; 

• Felméri a tagi elégedettséget, és közösen értékeli azt a tagokkal; 

• Közreműködik a mikro-régiós turisztikai értékek karbantartásában (pl. bicikli utak, stb.); 

• Összesíti az azonos típusú tagi beszerzési igényeket, és a beszerzéseket megvalósítja; 

• Turisztikai IT alkalmazást működtet 

• Tagokat tájékoztatja az együttműködő szervezetekkel közösen végzett kutatások (piac, 

technológia, termékek, stb.) eredményeiről. 

A TDM non-profit szervezetként működne. 

2.2.  Városszerkezet 

Fertőszentmiklós mai településszerkezetének kialakulása igen hosszú folyamat eredménye. A mos-

tani települést az 1700-as évek végéig két település, Szentmiklós és Szerdahely alkotta. A természe-

tes válaszvonalat az Ikva-patak jelentette, attól keletre eső település Szerdahely, attól nyugatra 

fekvő község Szentmiklós volt. Az 1782-es katonai térképen feltüntetett állapothoz képest jelentős 

változás az utóbbi 150 évben történt a belterületi részen, ekkor beépült a település Szerdahelyi 

utcától északra eső területe, illetve a község Petőháza irányába is terjeszkedett. A településszerke-
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zetre jelentős hatással bírtak a 19. századi vasútépítések. A jelenleg is működő Sopron-Győr vasút-

vonalat 1876. január 3-án adták át a forgalomnak. A mára már megszűnt Celldömölk-Pándorfalu 

(Fertővidéki HÉV) vasútvonalat 1997. december 19-én szüntették meg. A 85. számú főútvonal Fertő-

szentmiklóst elkerülő szakaszának megépítésé csökkentette a település átmenő forgalmát. 

A település az 1850-es években már Fertő Sz. Miklós néven szerepelt a katonai felmérési térképe-

ken. A két település végleges összeolvadására csak 1906-ban került sor, eredetileg 

Fertőszentmiklósszerdahely, majd Fertőszentmiklós néven. Az Ikva-patak, amely a korábbi két tele-

pülést elválasztotta egymástól, még ma is elszigeteli Fertőszentmiklós településrészeit, ezáltal 

„kétmagvúnak” is nevezhető a település. Az Ikva-pataktól keletre és nyugatra eső településrészeket 

a két korábbi település főutcája köti össze. 

 

Fertőszentmiklós fontos centrális közlekedési pont, a 85-ös főút áthalad a településen, a 84-es főút 

pedig a közelében található. A vasútvonal itt három irányba – Sopron, Győr és Pomogy felé – ágazik 

el, vasútállomása kiemelkedő jelentőségűnek tekinthető. Fertőszentmiklós gazdaságát évszázadokon 

keresztül meghatározta a földművelés, a település lakossága a XX. század közepéig főként mező-

gazdasággal foglalkozott. A helyi ipar kezdeményei a középkorban már megjelentek, később a XVII. 

században már céhek is működtek az akkori mezővárosban. Ezek megszűnése után a kisipar és a 

kiskereskedelem felvirágzott egészen az államosításig. 1950 után az akkori községben több ipari 

üzemet is létesítettek. Fertőszentmiklós ipari jellege erősödött, mely ma is megmaradt. A rendszer-

váltás után több külföldi tőkével működő vállalkozás telepedett meg a városban, jelentős foglalkoz-

tatási szerepet betöltve. Az 1990-es évek elején a Bezerédj TSZ mellett újból megjelentek az egyé-

nileg gazdálkodók, a kereskedelemben és a vendéglátásban pedig a kisvállalkozók hoztak új színt.  

A nyugati határ menti elhelyezkedés mellett, a város szerkezetére és fejlődésének alakulására nagy 

hatással van a Fertő-tó közelsége. Ennek köszönhetően a mezőgazdaság jelentősége is számottevő a 

településen és vonzáskörzetében.  

 

Fertőszentmiklós hosszú távú területfejlesztési dokumentummal nem rendelkezik, azonban az ön-

kormányzat a 2006. év során stratégiai tervezési dokumentumot készíttetett a középtávú fejleszté-

sek összehangolása érdekében. Ezen terv a település és a térség környezeti- gazdasági-társadalmi 

adottságaiból kiindulva határozza meg a településfejlesztés főbb célkitűzéseit és irányvonalait, 

amely alapján fejlesztési akciótervek és projektek definiálhatók. A településfejlesztési dokumen-

tumban kijelölt fontosabb fejlesztések az alábbiak: 

• A település főterének kialakítása: 

o A település valódi központi főtérrel – településszerkezetéből fakadóan - jelenleg 

nem rendelkezik. Fertőszentmiklóson ugyan több részleges közösségi tér található, 

ezek egyike sem felel meg azonban a valós településközpontok ma elvárt követel-

ményeinek. Az önkormányzat valódi közösségfejlesztő funkcióval rendelkező, komp-

lex szolgáltatásokat nyújtó főtér kialakítását kívánja megvalósítani. 

• Lakáscélú ingatlanfejlesztés: 

o A település korszerkezetének negatívumaként említhető, hogy a település népessé-

gén belül a fiatal korosztály részaránya csökkent. E folyamat megállapításának egyik 

eszközét az önkormányzat abban látja, hogy támogatja a fiatalok betelepítését - a 



 
 
 

 

 

www.korics.hu Minősített pályázatmenedzseri katalogizált jegyzékszám: 125/141205 13. oldal az összesen 120 oldalból 

 

település szociális fejlesztési programjában megfogalmazottakkal összhangban – la-

kások kialakításával. 

• Ikva-patak rehabilitációja, horgásztó kialakítása: 

o A települést átszelő Ikva-patak medrének kitisztítása, majd a patak visszaduzzasztá-

sa után kultúrált pihenésre alkalmas horgász-tó kialakítására, valamint ehhez kap-

csolódó létesítmények kiépítésére és rendezvény helyszínként is működtethető sza-

badidő központ kialakítására kerül sor, amely a településkép meghatározó elemévé 

válhat a település új főterével együtt. 

• Kerékpárút létrehozása – az Ikva-parti települések közös turisztikai programcsomagjainak 

kidolgozása: 

o Az Ikva-parti és kistérségi turisztikai potenciál kiaknázása érdekében szükséges a ke-

rékpárút megépítése, amely az aktív turizmus infrastruktúrájának bővítésével keres-

letet generál. 

• A civil szféra aktivitásának és hatékonyságának növelése: 

o A település önkormányzata felismerte a civil szférával való együttműködés eredmé-

nyezte szinergiákat, ezért készíttetett egy tanulmányt, amely a civil szervezetek 

összefogását ellátó szervezet, un. ernyőszervezet létrehozásának feltételeit, kere-

teit vizsgálja. A dokumentumban megfogalmazott kondíciók mellett az önkormány-

zat támogatni kívánja az ernyőszervezet kialakítását. 

2.3.  Gazdaság 

A rendszerváltozás után folyamatosan gyorsuló ütemben csökkent a foglalkoztatottság mértéke, 

amely elsősorban a szocialista nagyipar és a nagyüzemi mezőgazdaság visszaszorulásának következ-

ménye. A foglalkoztatottság 1992-es mélypontját követően a fordulópont 1996-ban volt, amely után 

a létrejövő új munkahelyek száma meghaladta a megszűnő munkahelyek számát. A foglalkoztatot-

tak számának csökkenésével párhuzamosan a munkanélküliek és az inaktív keresők száma jelentősen 

növekedett. A gazdasági aktivitás és a foglalkoztatottság jellemzőinek változása Fertőszentmiklóson 

is követte a magyar gazdasági szerkezetben bekövetkező folyamatokat, hiszen olyan volumenű vál-

tozások zajlottak, melyek hatása minden földrajzi egységben és gazdasági szegmensben érezhető 

volt. 

 

Az aktív népesség aránya 1980-ban 46,6 százalék volt, ami a foglalkoztatottak arányának is megfe-

lelt. 1980-tól 2001-ig az aktív népesség aránya 5,3 százalékponttal csökkent. Az aktív népességen 

belül a foglalkoztatottak arányának 1980-1990 közötti 1,2 százalékpontos csökkenését 1990-2001 

között további 5,6 százalékpontos fogyás követte, így 2001-ben már csak a teljes népesség 39,8 

százaléka volt foglalkoztatott. 
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3. ábra: A népesség gazdasági aktivitásának változása 1980-2001 között 

 

A munkanélküliek aránya 2001-ben 1,5 százalék, ugyanakkor a munkanélküliségi ráta ezen szintje 

még jóval az országos átlag (4,1%) alatt maradt. A munkaképes korúak között nagymértékben nőtt a 

felsőoktatásban részt vevők aránya, valamint a társadalom öregedésének következtében a nyugdíjas 

korúak hányada is emelkedett. A település lakosságán belül 1980-2001 között az inaktívak aránya 

11,1 százalékponttal 33,2 százalékra emelkedett. Ezzel párhuzamosan az eltartottak aránya 5,8 

százalékponttal csökken, amely összefüggésben áll a jelentős mértékű ausztriai munkavállalással. A 

városi lakosság közül többen a szomszéd országban helyezkednek el a jobb megélhetés érdekében, 

amelyet hazánk európai uniós tagságával járó előnyök még tovább fokoznak. 

Bár a foglalkoztatottak aránya 1990-2001 között csökkent, a 2001. évi 36,2 százalékos arány 3,6 

százalékponttal magasabb az országos átlagnál, míg az igen kedvező helyzetről árulkodó kistérségi 

(42%) és megyei (42,1%) adatoktól elmarad. A munkanélküliségi ráta és az eltartottak aránya Fertő-

szentmiklóson mindhárom nagyobb területi egységhez viszonyítva alacsonyabb, tehát kedvezőbb 

helyzetet mutat. A 71 fő regisztrált munkanélküli mindössze 1,5 százalékos munkanélküliséget je-

lent a településen. Az inaktívak hányada (33,2%) a kistérségi átlagot 3,3, a megyeit 4, az országos 

átlagot 0,8 százalékponttal haladja meg. 

5.sz. táblázat: A népesség gazdasági aktivitása 2001-ben Forrás:  KSH 

Megnevezés 

Foglalkozta-

tottak aránya 

(%) 

Munkanélkü-

liségi ráta (%) 

Inaktívak 

aránya (%) 

Eltartottak 

aránya (%) 

Fertőszentmiklós 39,8 1,5 33,2 25,5 

Sopron-Fertődi kistérség 42 1,6 29,9 26,5 

Győr-Moson-Sopron megye 42,1 2,3 29,2 26,4 



 
 
 

 

 

www.korics.hu Minősített pályázatmenedzseri katalogizált jegyzékszám: 125/141205 15. oldal az összesen 120 oldalból 

 

Magyarország 36,2 4,1 32,4 27,3 

A településen a regisztrált vállalkozások száma növekvő tendenciát mutat. Ez köszönhető részben a 

város nyugati határ menti elhelyezkedésének, amely hozzájárul a gazdaság élénkítéséhez. A működő 

vállalkozások száma szintén növekszik, azonban erről csak 2004-ig áll rendelkezésünkre megfelelő 

adat. Jelentősnek mondható a helyi munkavállalási lehetőségek száma. A fertőszentmiklósi lakosok 

közül közel 700-an saját lakhelyükön találtak munkát maguknak, emellett a bejárók száma is jelen-

tős, megközelítette az 500 főt. Ez a helyi nagyszámú vállalkozások foglalkoztatási potenciáljának is 

köszönhető, annak ellenére, hogy a külföldi munkavállalási lehetőségek továbbra is vonzó a helyiek 

számára. 

 
4. sz. ábra Regisztrált és működő vállalkozások száma Fertőszentmiklóson 2001-2007; Forrás: 

KSH  

 

A gazdasági fejlettség egyik mércéje a településen működő vállalkozások száma, a vállalkozási sűrű-

ség, illetve aktivitás foka. A 2000. évtől folyamatosan emelkedett a városba települt vállalkozások 

száma, 2000-ről 2005-re 32,8 százalékponttal. A 2005. év során 344 vállalkozást regisztráltak, ez a 

szám 2007-re 353-ra nőtt. Az évek során mindvégig az egyéni vállalkozások túlsúlya figyelhető meg, 

e vállalkozás típus aránya 2000-ben 71,8 százalék, mely 2005-re nem változott jelentősen (68%). Az 

1.000 lakosra jutó egyéni vállalkozások száma 2000-ben 69,2 darab, 2005-ben 89 volt, ez 2007-re 

226-ra emelkedett, amely összehasonlítva a Sopron-Fertődi kistérség mutatószámaival jelentősnek 

mondható. A településen működő vállalkozások szerkezetét vizsgálva megállapítható, hogy a szol-

gáltató szektor túlsúlya – hasonlóan az országos tendenciával - érvényesül a városban. A mezőgazda-

sági tevékenységet folytató vállalkozások jelentik a legkisebb arányt (10%), ezt követi az ipar(18%), 

a szálláshely, szolgáltatás, vendéglátás (19%) építőipar (21%), majd a kereskedelem mutatja a leg-

nagyobb részesedést, 32 százalékkal. 
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5. sz. ábra: A vállalkozások nemzetgazdasági ág szerinti megoszlása, 2007; Forrás: KSH 

 

Bár a vállalkozások nemzetgazdasági ág szerinti megoszlását tekintve a kereskedelem a legjelentő-

sebb, azonban azok foglalkoztatottainak számát, a megtermelt bevételek és az önkormányzat részé-

re fizetett adó nagyságát alapul véve az ipari, építőipari vállalkozások a legmeghatározóbbak. Ezek 

közé sorolható a három legnagyobb foglalkoztató a településen. 

 

A város gazdasági életében is a szolgáltató szektor dominál. A szolgáltató ágazaton belül a kereske-

delem mutatóit vizsgálva megállapítható, hogy 2000-2005 között ingadozott a kiskereskedelmi üzle-

tek száma. 2001-től 2004-ig folyamatos növekedés, majd 2004-ről (72 üzlet) 2005-re (62 üzlet) je-

lentős csökkenés volt megfigyelhető. A kiskereskedelmi üzletek döntő hányada élelmiszer jellegű 

üzlet és áruház, azonban ezek száma 2000-2007 során csökkent, kivétel a 2004-es év, amely során 

átmeneti emelkedést mutatott. A szupermarketek, a bevásárlóközpontok megjelenésével, illetve a 

fogyasztási szokások megváltozásával párhuzamosan a kisebb választékot kínáló kis üzletek száma 

csökken. Ezen országosan érvényes tendencia Fertőszentmiklós esetében is helytálló. A településen 

egy gyógyszertár áll a lakosok rendelkezésére. 

6. sz. táblázat: A kiskereskedelmi üzletek megoszlása Fertőszentmiklóson, 2000-2007; Forrás: 

KSH 
Év Kiskereskedelmi üzletek száma Ebből: élelmiszer jellegű üzlet és áruház Gyógyszertár 

2000 59 13 1 

2001 60 13 1 

2002 65 14 1 

2003 64 12 1 

2004 72 12 1 

2005 62 11 1 

2006 n.a n.a 1 

2007 55 6 1 
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7. sz. táblázat: Összehasonlító adatsorok 2007; Forrás: KSH 

Megnevezés  Fertőszentmiklós  Sopron-Fertődi kistérség 
Győr-Moson-Sopron 

megye 
Gazdaság 

1 000 lakosra jutó regisztrált 
gazdasági 
szervezet 

100  123 126 

Regisztrált társas vállalkozás 127  4 321 19 618 
Ebből: korlátolt felelősségű 
társaság 

74  2 117 9 374 

Regisztrált egyéni vállalkozás 226  6 627 32 654 
Regisztrált vállalkozás össze-
sen 

353  10 948 52 272 

Ebből, %: 
mezőgazdaság, vad-, erdő-, 
halgazdálkodás 

11,3  5,1 5,3 

Ipar 10,8  6,9 6,8 
Építőipar  12,2  7,8 9,0 
kereskedelem, javítás 19,0  15,0 16,2 
szálláshely szolgáltatás, ven-
déglátás 

5,9  6,1 4,9 

1 000 lakosra jutó regisztrált 
vállalkozás 

93  114 118 

Kereskedelem, vendéglátás 
Kereskedelmi üzletek száma  55  1 676 7 743 

Ebből 
Élelmiszer jellegű  6  240 1 378 
ruházati szaküzlet 5  301 1 131 
Vendéglátóhelyek száma 23  695 2 961 
Magánszálláshelyek:    
férőhelyek száma 13 1  382 3 104 
vendégek száma 135  11 792 23 463 
ebből: a külföldiek aránya, % 23,7  13,8 25,3 
vendégéjszakák száma 611  42 375 75 644 
ebből: a külföldiek aránya, % 19,6  15,5 24,1 
 

A fenti összehasonlító táblázat alapján jól látható, hogy Fertőszentmiklóson jelentős gazdasági po-

tenciált jelent a mezőgazdaság. A mezőgazdasági jellegű tevékenység aránya kétszeresével megha-

ladja a megyei és a kistérségi arányokat. A településen magángazdálkodók működnek, azonban a 

földterületek nagy része külföldi tulajdonban van. Emellett az ipar is jelentős mértékben meghatá-

rozza Fertőszentmiklós fejlődését. A megyére és a kistérségre egyaránt jellemző az ipar erőssége, 

de ez a városban is jelentősnek mondható, figyelembe véve a regisztrált vállalkozások számát (353), 

amelyek közül a legmagasabb mértékben 19,0%-ban a kereskedelem, javítás területén jelennek meg, 

de nagy arányban találunk a vállalkozások között építőipari jellegűeket (12.2%). Minkét esetben a 

kistérségi és a megyei adatokat is meghaladó arányban vannak jelen Fertőszentmiklóson a regisztrált 
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vállalkozások. Megállapítható azonban, hogy a létszám alapján a gazdálkodó szervezetek között az 

átlagosnak megfelelően a mikrovállalkozások dominálnak. Gyengeségként jelenik meg a vendéglátás 

helyzete a városban. Adottságait tekintve a település alkalmas lenne a vendéglátás, idegenforgalom 

fellendítésére, azonban az adatok alapján látható, hogy a vendégek száma (135) jóval alulmarad, 

majdnem tizede a kistérségi (11 792) adatoknak. A vendégéjszakák száma (611) is nagy mértékben 

elmarad a megyei (75 644) és kistérségi (42 375) mértéktől. A külföldiek aránya (19,6%) azonban 

meghaladja a kistérségi arányt (15,5%). Ez a későbbi turisztikai szolgáltatások kialakításában figye-

lembe vehető szempont.  

 

Az idegenforgalom tehát mindeddig nem töltött be jelentős szerepet a település életében, idegen-

forgalmi adót sem vetett ki az önkormányzat, azonban a hosszú távú településfejlesztési elképzelé-

sek, célok között szerepel az idegenforgalom fellendítése. A térség jelentős idegenforgalmi tartalé-

kokkal rendelkezik. A Sopron-Fertődi kistérség természeti adottságai (Fertő-Hanság Nemzeti Park, 

Fertő-tó, Soproni-hegység) országos viszonylatban is jelentősek. A kistérségnek összehangolt idegen-

forgalmi fejlesztései során Fertőszentmiklósnak is fontos szerep jut.  

Az idegenforgalom fejlesztését szolgálja az önkormányzat azon kistérségi projektjavaslata, mely 

szerint kialakításra kerül az Ikva-tó, illetve a hozzá kapcsolódó turisztikai infrastrukturális fejleszté-

sek. Ezen beruházás kapcsolódik a Fertődi Kastély és a Fertő-parti kerékpárút-hálózat projekthez. A 

térségben a mezőgazdaságon belül a szőlőtermesztés rendelkezik hagyományokkal, erre alapozva a 

borturizmus fejlesztésének vannak lehetőségei. 1997 óta működik és azóta is nyitva áll a nemzetközi 

forgalom számára a 85-ös főútvonaltól 2 km-re, a településtől nyugatra található, osztrák tulajdon-

ban álló Meidl Airport Repülőtér, amely a kisgépes repülés számára vehető igénybe, belföldi és 

nemzetközi forgalomban egyaránt. Határközelsége miatt kedvelt repülőtér a külföldi turisták köré-

ben is. Területük nagyságából adódóan rendezvények szervezését, hangáraik bérbeadását is vállal-

ják. Egyre bővülő programlistájának (sárkányrepülés, ejtőernyőzés, sétarepülés és oktatás) köszön-

hetően évről évre többen keresik fel a repülőteret. A terület és használata fontos turisztikai poten-

ciált jelenthet a jövőben is.  

 

Az idegenforgalom szerepének erősödéséhez a turisztikai szolgáltatások körének és színvonalának 

emelése, valamint az infrastruktúra bővítése egyaránt szükséges. A turisztikai infrastruktúra, azon 

belül a vendéglátóhelyek számának alakulását mutatja az alábbi táblázat. 2000-2005 között kis mér-

tékben, de folyamatosan emelkedett a település vendéglátóhelyeinek száma. 
8. sz. táblázat: A vendéglátóhelyek számának alakulása, 2000-2007; Forrás: KSH, 2000-2007 

Év Vendéglátóhelyek száma 

2000 22 

2001 22 

2002 23 

2003 24 

2004 25 

2005 25 

2006 25 
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2007 25 

A vendéglők közül a Sziszi Vendéglő, a Kiskakas Csárda és a Kovács Cukrászda említendő. A szállás-

helyek közül a Barbara vendégház emelhető ki, ahol 12 fő elszállásolása oldható meg jól felszerelt 

helyiségekben. Emellett falusi turizmus jelleggel 15 fő elhelyezése biztosított. 

2 .3 . 1 .  A  legnagyobb  f og la lkoztatók  a  te lepü lé sen  

A település három legjelentősebb a külföldi tőkével működő vállalkozások, a Wolf Plastic Kft., a 

Velux Magyarország Kft. és a Hungaropro Kft. együttesen több mint 500 főt foglalkoztat. 

 

Velux Magyarország Kft. 

A VELUX dán vállalatcsoport az építőipari piac egyik legmeghatározóbb szereplője. A világ 40 orszá-

gában képviselteti magát értékesítéssel és 10 országban - köztük Magyarországon - termékgyártás is 

folyik. A vállalatcsoport közel 9.000 alkalmazottat foglalkoztat, központi irodája Dániában, 

Horsholmban található. A Velux Magyarország Kft-nek Budapesten értékesítési irodája, míg Fertő-

szentmiklóson gyártó telephelye van 2002. január 1. óta. Egyedül ez a cég kapott az önkormányzat-

tól kedvezményt, illetve mentességet olyan célból, hogy telephelyét Fertőszentmiklósra helyezze. A 

tevékenység megkezdésétől számított 3 évig adómentességet kapott, majd az azt követő 3 évig (ami 

2007. december 31-el jár le) 50 százalékos adókedvezményt kapott. A vállalat jelenleg 328 főt fog-

lalkoztat, ezzel a legnagyobb foglalkoztató a településen. A cég tervezi, hogy fertőszentmiklósi 

termelő egységét bővíteni fogja a jövőben. A termékpalettán többek között szerepelnek tetőtéri 

ablakok, árnyékolók, redőnyök, burkolókeretek. 

 

Hungaropro Kft. 

A Hungaropro Kft. holland-magyar vegyes vállalat, amely 1992 óta van jelen a magyar piacon. A cég 

fő profilja kiváló minőségű könnyen és gyorsan felépíthetők faházak gyártása. Funkcióját tekintve 

alkalmasak hétvégi háznak, nyaralónak, szerszámtárolónak, üzlethelyiségnek egyaránt. A faházak 

mellett a cég fa és fém szerszámtárolókat is előállít. 1992 óta működik a vállalat Fertőszentmikló-

son, jelenleg 141 főt foglalkoztatva. 

 

Wolf Plastic Kft.  

A cég 1973-ban alakult Hofmann Kunststoffverpackungen Gmbh. néven élelmiszeripari szolgáltató-

ként. A kezdeti sikerek után további részleggel bővült a cég, jelenleg a termékek négy csoportba 

sorolhatók: csomagolóvödrök, fúvott termékek, kerti és háztartási eszközök és műszaki cikkek alko-

tórészei. A gyártás 3 telephelyen történik, Ausztriában (Kammern), Magyarországon (Fertőszentmik-

lós) és Romániában (Bukarest) 300 szakképzett munkatárssal. A vállalat 1992-ben kezdte meg műkö-

dését Fertőszentmiklóson, jelenleg 91 főt foglalkoztat. A Wolf-csoport piacvezető szerepet tölt be 

Közép-és Dél-Európában. 
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9.sz. táblázat: Az önkormányzat által kivetett fontosabb helyi adókból származó bevételek 

(ezer Ft), 2000-2006; Forrás: Fertőszentmiklós Város Önkormányzata 

Megnevezés 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Helyi adók összesen 71 468 56 995 83 803 103 960 138 688 196 453 

Építményadó 2 227 1 658 1 665 2 340 2 564 1 862 

Vállalkozók kommunális adója 1 858 1 978 1 872 1 988 3 130 3 039 

Magánszemélyek kommunális adója 3 349 3 109 3 068 3 068 3 194 3 287 

Iparűzési adó 55 594 40 392 62 280 71 543 100 339 154 672 

Gépjárműadó 8 440 9 858 14 918 25 021 29 461 33 593 

A vállalkozások magas számának köszönhetően az iparűzési adó jelentős mértékű a településen, 

leginkább a 2000 és 2006 között a regisztrált és működő vállalkozások számának növekedése követ-

keztében. Az önkormányzat bevételeit tekintve jelentős mértékűnek mondható az iparűzési adó 

mellett a gépjárműadó, amely szintén nagymértékben növekedett 2001 óta. A helyi adók jelentős 

bevételi forrást jelentenek az önkormányzat számára, nagyságuk 2001 és 2006 között több mint 

kétszeresére emelkedett.  

2.4  Társadalom 

Fertőszentmiklós demográfiai helyzetét egyrészt külső, vagyis a kistérségre és a megyére jellemző − 

pl. pozitív vándorlási egyenleg, magas iskolázottság -, másrészt belső − pl. a település népesség-

megtartó ereje, jelentős foglalkoztató vállalatok letelepedése a településen - folyamatok határoz-

zák meg. A népességszám alakulását 1970-től napjainkig az alábbi grafikon szemlélteti. 

 
6. sz. ábra: Fertőszentmiklós lakónépességének alakulása, 1970-2009 
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Az 1970 és 2000 közötti három évtizedben mérsékelt ütemben, de folyamatosan nőtt a település 

népessége. Az 1970-ben számlált 3.694 fő helyett 2000-ben már 3.744 fő sorolható a település lakói 

közé, ami 1,4 százalékpontos növekedést jelent. 2000-ről 2002-re a korábbinál nagyobb mértékben, 

3,8 százalékponttal emelkedett a lakosság száma. Ez a tendencia a kistérségben és a megyében 

tapasztalt folyamatokhoz hasonlóan alakult, azonban 2002 után a település demográfiai helyzetének 

alakulása eltér azoktól. Míg a kistérség és a megye népessége 2001-ről 2005-re a korábbinál kisebb 

mértékben, de tovább emelkedett (1,2%, illetve 0,5%), addig Fertőszentmiklóson ingadozás volt 

megfigyelhető. A 2002. évi, eddigi legmagasabb lakosságszámhoz (3.885 fő) képest 2006. január 1-

én 3.812 lakosa volt a településnek, ami 1,9 százalékpontos csökkenést jelent. Azonban 2007 január 

1. adatot megvizsgálva ismételt növekedés tapasztalható, ami 2009-re csökkenést mutat.  

Fertőszentmiklósra is jellemző – a kistérséghez és a megyéhez hasonlóan – az alacsony termékenység 

és a viszonylag magas halandóság miatti természetes fogyás. Jelenleg a település lakossága a KSH 

2009. januári adata szerint 3802 fő.  

Az elmúlt 16 évben Fertőszentmiklós lakónépességének kor szerinti összetételében történt változá-

sok kétféleképpen értékelhetők. Kedvező jelenség, hogy az időskorúak aránya 2001 óta csökkent és 

az aktív korúak (15-64 éves) hányada 1990 óta folyamatosan nőtt. Kedvezőtlen azonban, hogy a 

gyermekkorúak aránya az elmúlt 16 évben végig csökkenő tendenciát mutatott. A pozitív folyamatok 

közé sorolható, hogy az idősek, vagyis a 65 év feletti lakosság aránya 2001-ről 2006-ra bár kis mér-

tékben (0,4 %), de csökkent. További pozitív irányú változás, hogy az aktív korú népesség (15-64 év) 

részaránya az elmúlt 16 évben az 1990. évi 65,8 százalékról 2006-ra 69,9 százalékra emelkedett. 

Ezen korosztály tagjai a munkaerőpiac kínálati oldalának szereplői, ők jelentik a munkaerő bázisát. 

A 15-64 éves korcsoporton belül a munkaerő-utánpótlást jelentő fiatalabb felnőttek (15-39 év) ará-

nya 1990-ről 2006-ra alig változott - köszönhetően a 2001-ig tartó közel egy százalékpontos csökke-

nésnek és a későbbi ugyanekkora mértékű növekedésnek −, ugyanakkor a 40-64 éves korosztály 

részaránya 4 százalékponttal emelkedett az elmúlt 16 évben. A negatív folyamatok között tartható 

számon, hogy a gyermekkorúak aránya az elmúlt 16 évben folyamatosan és egyenletesen csökkent, 

mintegy 6,4 százalékponttal alacsonyabb a 2006. évi érték (14,2%) az 1990. évinél (20,6%). 2006 

végén a Fertőszentmiklós területén élő népesség 14,2 százaléka gyermekkorú (0-14 éves), a fiatal 
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felnőttek (15-39 éves) aránya 35,6, az idősebbeké (40-64 éves) 34,3 és az időskorúaké (65 éves és 

idősebb) 15,9 százalékot tett ki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. sz. ábra: Fertőszentmiklós lakónépességének kor szerinti megoszlása százalékban, 1990-

2006; Forrás: KSH, Népszámlálás, 1990, Fertőszentmiklós Város Önkormányzata, 2006 
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10.sz. táblázat: Összehasonlító adatok, 2007; Forrás: KSH 

Megnevezés  Fertőszentmiklós  
Sopron-Fertődi kis-

térség 

Győr-Moson-Sopron 

megye 

Lakónépesség száma az év 

végén, fő  
3 815  96 278 444 384 

Az állandó népesség megosz-

lása, % 
   

0-14 évesek 13,9  14,1 14,5 

15-59 évesek 63,9  64,1 64,6 

60 évesek és idősebbek 22,2  21,9 20,9 

 

A település népességének kormegoszlását illetően a 2001. évi népszámlálás adatai hasonlíthatók 

össze a kistérség és a megye hasonló mutatójával. Fertőszentmiklós népességének korösszetétele a 
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kistérség és a megye településeinek jellemzőitől nem tér el. A 2007-es KSH adatok alapján a gyer-

mekkorúak és az idősek aránya kis mértékben alacsonyabb, mint a nagyobb területi egységekre jel-

lemző értékek. A városban a 0-14 éves korúak aránya (13,9 %) alig marad alul a kistérségi mutató 

értékéhez képest.  A 60 évnél idősebbek aránya 0,3; illetve 1,3 százalékponttal magasabb a kistér-

ség és a megye hasonló mutatójánál. Tehát az eltérés elhanyagolható, a kistérségi és a megyei át-

laggal korrelál. A fiatalabb és idősebb felnőtt korúak népességen belüli arányát tekintve mindkét 

érték kb. 1 százalékponttal elmarad a nagyobb területi egységek mutatójától.  

A városban 1980-ban 49,2 százalékot tett ki a férfiak aránya, amely a 2001. évi népszámlálás adatai 

szerint 47,8 százalékra (1.853 fő) csökkent, míg a nők aránya 52,2 százalék (2.019 fő) volt. Fertő-

szentmiklós lakosságának nemek szerinti megoszlása (2001) igen hasonló a kistérségi és a megyei 

adatokhoz, a férfiak aránya csupán néhány tized százalékkal elmarad azoktól. 

 

A népesség számának emelkedésével párhuzamosan a háztartások és a családok száma is nőtt a te-

lepülésen, a háztartások száma 1970-ről 2001-re 16,9 százalékponttal. Ez egyrészt a város lakosság-

száma emelkedésének köszönhető, másrészt a lakásállomány bővülésével, illetve azon demográfiai 

tendenciával magyarázható, mely szerint a többgenerációs háztartások és családok kezdtek felbom-

lani, az egyes generációk napjainkban ma jellemzően külön háztartásban élnek. A családok száma 

az 1980-as mélypontról (1.066) 2001-re 1.109-re nőtt, amely a település lakosságszáma emelkedé-

sének következménye. 

 

11. sz. táblázat: A háztartások és a családok számának alakulása Fertőszentmiklóson, 1970-

2001 Forrás: KSH, Népszámlálás, 2001 

Év Háztartások száma Családok száma 

1970 1.119 1.055 

1980 1.145 1.048 

1990 1.214 1.066 

2001 1.308 1.109 

A négyfős háztartásméret a leggyakoribb. A háztartások közel negyede (24,8%) ebbe a kategóriába 

tartozik. Ezt követően a két (22,2%), az egy (20,6) és a háromfős (18,5%) háztartásnagyság a legjel-

lemzőbb. Az öt főnél nagyobb háztartások előfordulási gyakorisága összesen 13,9 százalékot tesz ki. 

12. sz. táblázat: A háztartások megoszlása Fertőszentmiklóson, 2001; Forrás: KSH, Népszámlá-

lás, 2001 

Megnevezés 1 fő 2 fő 3 fő 4 fő 5 fő 6 fő 7 fő 8-x fő 

Háztartás (db) 269 290 242 325 115 52 11 4 

Százalékos 

megoszlás 
20,6 22,2 18,5 24,8 8,8 4 0,8 0,3 

 

Fertőszentmiklóson a német (0,8%), a roma (0,3%) és a horvát (0,1%) nemzetiségű lakosok alkotnak 

jelentősebb kisebbséget a településen. A település népességének túlnyomó része, azaz 92,9 száza-
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léka katolikus vallású, emellett az evangélikusok aránya 1,1 százalék, a reformátusoké 1 százalék az 

össznépességen belül.  

 

A város népességének túlnyomó része, azaz 92,9 százaléka katolikus vallású, az evangélikusok ará-

nya 1,1 százalék, a reformátusoké 1 százalék az össznépességen belül. Ezen felekezetekhez tartozók 

vallásgyakorlásához megfelelő körülmények biztosítottak a településen.  

2 .4 . 1 .  Munkané lkü l i ség  

A településen lakók kedvezőbb munka-erőpiaci helyzetét mutatja az átlagosnál alacsonyabb munka-

nélküliségi ráta is. Az Állami Foglalkoztatási Hivatal adatai alapján 2009-ben a munkavállalási korú 

népesség száma a lakosságon belül 2501 fő, ebből a regisztrált álláskeresők száma 53 fő. A folyama-

tosan 365 napon túl a nyilvántartásban maradt 2 fő, járadék típusú ellátásban részesül 34 fő. Fertő-

szentmiklóson a nyilvántartott álláskeresők aránya (2,12 %). a megyeihez (4,64 %) képest kedvezőbb 

képet mutat. 

Fertőszentmiklóson a munkanélküliségi ráta az 1990. évi 0,4 százalékról 2001-re 1,5 százalékra 

emelkedett. Abban az esetben, ha a regisztrált munkanélküliek számát a munkavállalási korú népes-

séghez viszonyítjuk 2001-ben a munkanélküliségi ráta 3,1 százalék, ami a megyei 3,3 százaléknál 

kedvezőbb, és az országos átlagnak is csupán fele. 
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13.sz. táblázat: Az álláskeresők adatai 2000-2007 között (ÁFSZ) 

Év 

Regiszt-

rált ál-

láskereső 

(fő) 

 Munkaválla-

lási korú 

népesség 

(fő) 

Folyamatosan 

nyilv. 

hossz>365 

nap 

Jövede-

lempótló 

tám. 

Rend-

szeres 

szoc. 

segély  

Nyilvántartott álláske-

resők a munkavállalá-

si korú népesség %-

ában 

2000 60 2253 31* 5 0 2,66 

2001 55 2372 3 1 0 2,32 

2002 42 2372 3 0 0 1,77 

2003 44 2396 4 0 1 1,84 

2004 50 2394 0 0 2 2,09 

  
Járadék 

típ. ell.  

Segély 

típ. ell. 

 

       

2005 63 2431 4 4 0 2,59 

2006 42 2423 3 23 6 1,73 

2007 30 2458 3 18 5 1,22 

2008 46 2482 1 32 5 1,85 

2009. 10. 20. 

állapot 
53 2501 2 34 4 

2,12 

*Folyamatosan nyilv. hossz>180 nap 

A 2000. évi 2,66 százalékról 2009-re 2,12 százalékra csökkent a regisztrált munkanélküliek aránya. A 

mutató 2007-ben volt a legalacsonyabb. Pozitív folyamat, hogy a munkavállalási korú népesség szá-

ma a 2000. évi 2.253 főről 2009-re 2.501 főre emelkedett a településen. A 365 napon túli munkanél-

küliek száma 2000-től 2007-ig folyamatosan ingadozó, azonban a településen a tartós munkanélküli-

ek száma elenyésző a regisztrált álláskeresőkhöz képest. 

A regisztrált munkanélküliek közül a jövedelempótló támogatásban és a rendszeres szociális segély-

ben részesültek száma egyaránt alacsony volt 2000-2004 között. Ez a tendencia a későbbiek folya-

mán is megfigyelhető. Összességében elmondható, hogy Fertőszentmiklóson a munkanélküliségi 

helyzet egyértelműen javult 2001 után és a nagyobb területi egységekhez viszonyítva is kedvezőbb a 

helyzet a városban. 
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8.sz. ábra: A munkanélküliségi ráta alakulása 

 

A munkanélküliségi ráta alakulását tekintve 2005-ben a hazai trendeknek megfelelően a magasabb 

munkanélküliségi ráta jellemző, azonban a városban (2,8) ez az arány ebben az évben csekély mér-

tékben ugyan, de meghaladja a kistérségi rátát (2,7). 2007-ben azonban sokkal kedvezőbben alakult 

a ráta, a régió, kistérség gazdasági erősségéből kifolyólag csökkent. Azonban a település (1,1%) 

munkanélküliségi rátája kedvezőbb képet mutat, mind az országos, mind a megyei és kistérségi 

adatokat tekintve. A településen lakó munkanélküliek álláskeresési lehetőségei kedvezőnek tekint-

hetők. 

2 .4 .2 .  Fog la lkoztatás  

A foglalkoztatottak összevont nemzetgazdasági ág szerinti megoszlása jól tükrözi a gazdasági szer-

kezetváltozást. 

14.sz. táblázat: Foglalkoztatottak aránya 2001-ben; Forrás: KSH 

Fertőszentmiklós 
Foglalkoztatási ágazatok 

1990 2001 

Sopron-Fertődi 

kistérség 

Győr-Moson-Sopron 

megye 

Mező- és erdőgazdálkodás 20,1 8,2 4,7 5,8 

Ipar és építőipar 44,6 36,9 32,5 39,5 

Szolgáltatás 35,3 54,9 62,8 54,7 

 

A rendszerváltás után a primer és a szekunder szektor visszaszorulása volt megfigyelhető a szolgál-

tató ágazat súlyának növekedésével párhuzamosan. Fertőszentmiklóson a mezőgazdaságban és az 

iparban foglalkoztatottak aránya 11,9 illetve 7,7 százalékponttal csökkent, míg a tercier szektorban 



 
 
 

 

 

www.korics.hu Minősített pályázatmenedzseri katalogizált jegyzékszám: 125/141205 27. oldal az összesen 120 oldalból 

 

dolgozók aránya 19,6 százalékponttal emelkedett 1990-2001 között. A 2001. évi adatok szerint az 

egyes területi egységeket tekintve megállapítható, hogy a mezőgazdaság, erdőgazdálkodás súlya 

(8,2%) a városban egyaránt jelentősebb, mint a Sopron-Fertődi kistérségben (4,7%) és Győr-Moson-

Sopron megyében (5,8%). Mindhárom területi egységnél hasonló az ipari, építőipari foglalkoztatottak 

aránya, illetve domináns a szolgáltató szektor, amelynek 54,9 százalékos foglalkoztatotti részaránya 

Fertőszentmiklóson elmarad a kistérség 62,8 százalékos átlagától. 

 

1990-ről 2001-re közel ötödével nőtt munkavállaló ingázók aránya. Az ingázók számának növekedése 

egyrészt a mobilitás növekedésével magyarázható, másrészt a környező települések (beleértve 

Ausztria egyes településeit) gazdasági, vállalkozási szerkezetével. A demográfiai jellemzőket vizs-

gálva megállapítható, hogy az ingázók körében 30 százalékponttal nőtt azok aránya, akik nem ren-

delkeznek legalább középfokú végzettséggel (2001-ben a 852 fő ingázó közül 507 fő). 

15.sz. táblázat: A helyben dolgozók és ingázók számának változása, 1990-2001; Forrás: KSH 

1990 2001 
Megnevezés 

fő % fő % 

Helyben dolgozók 1.074 63 688 44,7 

Ingázók 631 37 852 55,3 

 

Az önkormányzat adatai alapján elmondható, hogy az eljárók mellett a bejárók száma is jelentős. A 

település lakói közül sokan Ausztriában állnak munkaviszonyban, ami munkaerőhiányt generál a 

településen, ezért viszonylag magas a más településről bejárók száma. Mind a helyben dolgozók, 

mind az ingázók legnagyobb hányada a szolgáltató szektorban dolgozik, az ágazat nemzetgazdasá-

gon belüli súlyának megfelelően. Az ingázók körében az ipar, építőipar aránya a legmagasabb 

(42,7%), míg a helyben dolgozóknak csak közel harmada dolgozik ebben a szektorban. Az ingázók 

közül 34 fő dolgozik a mező- és erdőgazdaságban, szemben a 93 fő helyben dolgozóval. 

 

Mind a helyben dolgozók, mind az ingázók legnagyobb hányada a szolgáltató szektorban dolgozik, az 

ágazat nemzetgazdaságon belüli súlyának megfelelően. A fejlett országokban - így hazánkban is - az 

elmúlt időszakban erőteljes eltolódás volt megfigyelhető a primer, a szekunder és a tercier szektor 

között, mégpedig az utóbbi javára. E változás eredményeképpen ma a keresők közel kétharmadát a 

szolgáltatási szektor foglalkoztatja, hiszen a fogyasztói társadalmakban a lakosság jövedelmének 

nagy részét szolgáltatások vásárlására fordítja. A szolgáltató ágazat jelentős arányban részesedik a 

megtermelt bruttó hazai termékből (GDP). Az ipar, építőipar aránya az ingázóknál magasabb, hiszen 

ezen csoport majd felét (42,7%) foglalkoztatja, míg a helyben dolgozóknak csak közel harmada dol-

gozik ebben a szektorban. Az ingázók közül csak 34 fő dolgozik a mező- és erdőgazdaságban, szem-

ben a 93 fő helyben dolgozóval. 
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9. sz. ábra: A helyben dolgozók és ingázók megoszlása (%) Fertőszentmiklóson, 2001; Forrás: 

KSH, Népszámlálás, 2001 
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A foglalkoztatottak összevont foglalkozási főcsoport szerinti megoszlását vizsgálva megállapítható, 

hogy a foglalkoztatottak túlnyomó része (41,4 %) ipari, építőipari szegmensben dolgozik, ami a tele-

pülés legnagyobb foglalkoztató vállalatainak tevékenységi körével indokolható. A vezető értelmiségi 

és egyéb szellemi foglalkozásúak a foglalkoztatottak negyedét (26,2%) jelentik, ezt követi a szolgál-

tatási szektor foglalkoztatottainak részaránya (18,1%), illetve a mezőgazdasági foglalkoztatottak 

aránya a legalacsonyabb a városban. A településen, a kistérségben és a megyében foglalkoztatottak 

összevont foglalkozási főcsoport szerinti megoszlását vizsgálva a következő eltérések emelhetők ki. 

Fertőszentmiklóson a vezető értelmiségi és egyéb szellemi foglalkozásúak aránya 8,7, illetve 9,7 

százalékponttal marad el a kistérségi és megyei átlagtól. Az ipari, építőipari foglalkoztatottak ará-

nya 8,3 és 5 százalékponttal haladja meg a kistérségi és a megyei mutató értékét. Ez elsősorban 

azzal indokolható, hogy a település legnagyobb foglalkoztató vállalatai az iparban működnek. 

 

16. sz. táblázat: A foglalkoztatottak összevont foglalkozási főcsoport szerinti megoszlása (%), 

2001; Forrás: KSH, Népszámlálás, 2001 

 

Megnevezés 

Vezető 

értelmi-

ségi 

Egyéb 

szellemi 

Szolgálta-

tási 

Mezőgaz-

dasági 

Ipari, 

építőipari 
Egyéb 

Fertőszentmiklós 12,3 13,9 18,1 3,6 41,4 10,7 

Sopron-Fertődi kistérség 16,1 18,8 19,3 2,6 33,1 10,1 

Győr-Moson-Sopron megye 17 18,9 16 3 36,4 8,7 
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2 .4 .3 .  I sko la i  végzettség  

Fertőszentmiklós lakónépességének iskolai végzettsége jelentősen javult 1990 és 2001 között, mind 

a négy kategóriában (az általános iskola első évfolyamát sem végezte el, legalább általános iskolai 

8. évfolyamát végezte el, legalább középiskolai, illetve egyetemi, főiskolai végzettséggel rendelke-

ző) pozitív folyamatok mentek végbe. A 10 éves és idősebb népesség azon aránya, akik az általános 

iskola első évfolyamát sem végezték el, az 1990-es 0,4 százalékról 2001-re 0,3 százalékra csökkent, 

azaz mérsékelt ütemű (0,1%) változás zajlott az elmúlt években. A 15 éves és idősebb korosztály − 

mind a férfiak, mind a nők − körében összesen 11,4 százalékponttal nőtt azok aránya, akik legalább 

az általános iskola 8. évfolyamát elvégezték. 2001-ben közel 90 százalék e mutató. A legalább kö-

zépiskolai végzettséggel rendelkező, 18 évnél idősebb, valamint a felsőfokú végzettségű, 25 évnél 

idősebb lakónépesség részaránya egyaránt emelkedett 1990-ről 2001-re, előbbi 8,8, utóbbi 2,5 szá-

zalékponttal. Legalább középfokú végzettséggel a 18 év feletti népesség közel harmada rendelke-

zett, míg a diplomával rendelkezők aránya nem éri el a 10 százalékot (8,2%). 

 

Az adatokból az is látható, hogy a nők iskolázottsági foka nagyobb mértékben javult, mint a férfia-

ké. A nők körében a legnagyobb mértékben a felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya nőtt. Az 

alábbi táblázat a város lakónépessége iskolai végzettségének változását mutatja nemek szerinti 

bontásban. 

17. sz. táblázat: Fertőszentmiklós lakónépességének iskolai végzettségének változása 1990-

2001 között; Forrás: KSH, Népszámlálás, 1990, 2001 

Megnevezés 

1990 

A megfelelő 

korú népesség 

%-ban 

2001 

A megfelelő 

korú népesség 

%-ban 

Összesen 0,4 0,3 

Férfi 0,4 0,2 

Általános iskola első évfolya-

mát sem végezte el, 10-x 

éves Nő 0,3 0,3 

Összesen 78,5 89,9 

Férfi 83,4 93,7 

Legalább általános iskola 8. 

évfolyama, 15-x éves 

Nő 73,8 86,6 

Összesen 23,4 32,2 

Férfi 22,7 30,2 

Legalább középiskolai érett-

ségivel, 18-x éves 

Nő 24,1 34 

Összesen 5,7 8,2 

Férfi 6,7 7,6 

Egyetem, főiskola, stb. okle-

véllel, 25-x éves 

Nő 4,9 8,7 

 

Fertőszentmiklós népessége iskolai végzettségének vizsgálatakor a Sopron-Fertődi kistérség, illetve 

Győr-Moson-Sopron megye megfelelő mutatóival történő összehasonlítás is szükséges. A Fertőszent-
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miklóson élők iskolai végzettsége összességében továbbra is elmarad a kistérségi és megyei jellem-

zőktől. A kistérségi, a megyei és az országos helyzetnél kedvezőbb, vagyis alacsonyabb a 10 éves és 

idősebb népesség körében azok aránya, akik az általános iskola első évfolyamát sem végezték el. 

Fertőszentmiklóson ez a mutató 0,3 százalék a kistérségi 0,6, a megyei 0,4 és az országos 0,7 száza-

lékkal szemben. Ugyanakkor a másik három kategóriát tekintve a város elmarad a nagyobb területi 

egységek hasonló mutatóitól. A 15 éves és idősebb népességet tekintve az általános iskolai végzett-

séggel rendelkezők aránya Fertőszentmiklóson (89,9%) hasonló a kistérségi és a megyei értékekhez 

(91,1, illetve 91%). A legalább középiskolai és egyetemi, főiskolai végzettséggel rendelkezők köré-

ben a településnek nagyobb mértékű a lemaradása. Legalább középiskolai végzettséggel Fertő-

szentmiklóson a 18 éves és idősebb népesség 32,2 százaléka rendelkezett, ami 5,9 százalékponttal 

alacsonyabb, mint a megyei jellemző. A 25 éves és idősebb népességen belül a felsőfokú végzettsé-

gűek aránya 8,2 százalék volt Fertőszentmiklós területén, a megyétől való lemaradás 3,5 százalék-

pont. 

 

18. sz. táblázat: A népesség iskolai végzettség szerint, 2001; Forrás: KSH, Népszámlálás, 2001 

10-x éves 15-x éves 18-x éves 25-x éves 

Megnevezés 
Általános iskola 

első évfolyamát 

sem végezte el 

Legalább általá-

nos iskola 8. 

évfolyama 

Legalább közép-

iskolai érettségi-

vel 

Egyetem, főisko-

la, stb. oklevéllel 

Fertőszentmiklós 0,3 89,9 32,2 8,2 

Sopron-Fertődi 

kistérség 
0,6 91,1 38,9 12,2 

Győr-Moson-

Sopron megye 
0,4 91 38,1 11,7 

 

Az 1990-es és 2001-es népszámlálás adatit összehasonlítva elmondható, hogy a népesség iskolai vég-

zettsége jelentősen javult. Azok aránya, akik az általános iskola első évfolyamát sem végezték el, 

0,2 százalékponttal mérséklődött, azok hányada, akik az általános iskola 1-8. évfolyamát végezték 

el, 17 százalékponttal csökkent. A népesség egyre nagyobb részaránya rendelkezik középiskolai és 

felsőfokú végzettséggel, előbbiek körében 14,2 százalékpontos, utóbbiak esetén 3,3 százalékpontos 

emelkedés tapasztalható. 

Az alábbi diagram a település 7 éves és idősebb népességének iskolai végzettséget ábrázolja 2001-

ben. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

www.korics.hu Minősített pályázatmenedzseri katalogizált jegyzékszám: 125/141205 31. oldal az összesen 120 oldalból 

 

 

 

 

 

10. sz. ábra: A 7 éves és idősebb népesség a legmagasabb iskolai végzettség szerint, 2001; For-

rás: KSH, Népszámlálás, 2001 

1%

44%

47%

8%

Általános isk. első évf. sem 
fejezte be 

Általános isk. 1-8 évf. 
fejezte be 

Középiskolai végzettség

Egyetemi, főiskolai 
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A 7 éves és idősebb lakosság körében mindössze 1 százalék azok aránya, akik az általános iskola első 

évfolyamát sem végezték el és 44 százaléknyian jelölték meg az általános iskolát, mint legmagasabb 

végzettséget. A lakónépesség döntő hányada (47%) középiskolai végzettséggel rendelkezett és 8 

százaléknak egyetemi, főiskolai diplomája van. 

 

A kilencvenes évek elején bekövetkezett társadalmi és gazdasági változások következtében Fertő-

szentmiklós foglalkoztatottainak iskolai végzettsége is jelentősen javult 1990 és 2001 között. A 

2001. évben foglalkoztatott 1.540 főből mindössze 263 fő jelölte meg az általános iskolát, mint leg-

magasabb iskolai végzettséget, ez 18,1 százalékpontos csökkenést jelent 1990-hez képest. A közép-

iskolai végzettségűek aránya negyedével emelkedett, míg a felsőfokú végzettséggel rendelkezők 

aránya 3,4 százalékponttal nőtt. 

19.sz. táblázat: A foglalkoztatottak legmagasabb iskolai végzettsége 2001-ben Forrás: KSH 

Fertőszentmiklós 
Iskolai végzettség 

1990 2001 

Sopron-Fertődi 

kistérség 

Győr-Moson-

Sopron megye 
Magyarország 

Általános iskola 35,3 17,2 20,6 20,1 20,4 

Középiskola 56,9 71,6, 63,8 64,4 61,3 

Felsőfokú végzettség 7,8 11,2 15,6 15,5 18,3 

Az általános iskolai végzettségűek aránya (17,2%) a kistérségi, megyei és országos adatoknál is ala-

csonyabb, középiskolai végzettséggel a foglalkoztatottak közel háromnegyede (71,6%) rendelkezett, 

ami az országos adatot 10,4 míg a kistérségi és megyei értéket 7,8, illetve 7,2 százalékponttal ha-

ladja meg. A felsőfokú végzettségűek 11,2 százalékos aránya csupán 4,4 százalékponttal marad el a 

kistérségi és megyei mutatótól, azonban az országos átlagtól való lemaradás 7,1 százalékpont. 
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2 .4 .4 .  Lakásá l l omány  

A település lakásállománya erős korrelációt mutat a lakónépesség, a háztartások és családok számá-

nak alakulásával. Fertőszentmiklóson a lakásállomány 2000-2007 során lineárisan emelkedett, így 

2007-ben elérte az 1.448 darabot. 

11. sz. ábra: A lakásállomány alakulása Fertőszentmiklóson, 2000-2007; Forrás: KSH. 

 
2000-2006 során az önkormányzat 2000-ben adta ki a legtöbb építési engedélyt (58 db), a használat-

ba vételi engedélyek száma (46 db) viszont 2005-ben volt a legmagasabb. 2000-ben épült a legtöbb 

lakás (38 db) a településen, azóta számuk ingadozott, de 2004-2006 között 20-25 körül stagnált. 

 

20. sz. táblázat: A lakásállomány alakulása a településen, 2000-2006; Forrás: Fertőszentmiklós 

Város Önkormányzata 

 

Év 

Építési 

engedélyek 

száma 

Használatba 

vételi en-

gedélyek 

száma 

Épített 

lakások 

száma 

Lakásállomány 

2000 58 19 38 1.330 

2001 27 32 18 1.348 

2002 37 23 23 1.371 

2003 29 20 18 1.389 

2004 37 29 26 1.415 

2005 34 46 21 1.436 

2006 31 24 24 n.a. 
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12.sz. ábra: Az épített lakások száma (üdülők nélkül) Fertőszentmiklóson (db); Forrás: KSH. 
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A városban az épített lakások száma 2007-ben (11) a 2000 évnek megfelelő szintre esett vissza, va-

gyis a korábbiakhoz képest erős zuhanás figyelhető meg, 2003-as mélyponthoz képest azonban nö-

vekedést mutat 2007-ben. A településen a 2004-ben nőtt jelentős mértékben az üdülő nélküli épí-

tett lakások száma (23), azonban a következő évtől kezdve változó, de a hazai trendeknek is megfi-

gyelhető visszaesés tapasztalható. Fertőszentmiklóson a 2001. évi népszámlálás adatai szerint az 

1.349 lakóegység közül mindössze 1 üdülő és 1.348 lakás, melyből kettőt használnak üdülési célra. 

Az alábbi számok is azt jelzik, hogy a településen a korábbi években az idegenforgalom nem volt 

meghatározó. 

21. sz. táblázat: A lakóegységek rendeltetése és lakóik, 2001; Forrás: KSH, Népszámlálás, 2001 

Összesen 1.349 

Együtt 1.348 

Lakott 1.269 

Nem lakott 77 

Üdülésre használt 2 

Lakás 

Más célra használt 0 

Együtt 1 

Üdülésre használt 1 Üdülő 

Más céllal 0 

A megszűnt lakások száma a KSH nyilvántartása szerint 2007-ben évben nulla. 

2 .4 .5 .  E gészségügy i  é s  sz oc iá l i s  he lyzet  

Fertőszentmiklóson az egészségügyi ellátottságának minősége a térségben is kiemelkedő.  A telepü-

lés egészségügyi központjában számos szolgáltatás igénybe vehető, a városban két háziorvos, egy 

fogszakorvos és egy gyermekorvos elérhető.  
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13.sz. ábra A házi gyermekorvosi és a háziorvosi ellátásban megjelentek és meglátogatottak 

száma (2000-2007); Forrás: KSH 
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száma összesen (eset)

A háziorvosi ellátásban a 
megjelentek és a 
meglátogatottak száma 

összesen (eset)

 

A gyermekorvosi ellátás érthető módon kevésbé mutat ingadozást a településen, mint a háziorvosi 

ellátásban megjelentek és meglátogatottak száma. Azonban 2006-os adathoz viszonyítva erős visz-

szaesés figyelhető meg. Ennek számos oka lehetséges, amely együttesen hatott a vizsgálatok szá-

mának csökkenéséhez.  

 

A KSH adatait tekintve a lakosságszámot figyelembe véve a település ellátottsága kiemelkedően jó. 

2007-ben egy háziorvosra és házi gyermekorvosra 1272 lakos jutott, mely jóval kedvezőbb a megyei-

nél és a hasonló népességnagyságú városok átlagánál is. A város egészségügyi központjában két há-

ziorvos és egy házi gyermekorvos látja el a betegeket.  

A szociális alapszolgáltatás igénybe vevők száma a városban az elmúlt hét évben növekedést mutat, 

kivéve az idősek nappali intézményeiben ellátottak számát. A házi segítségnyújtásban részesülők 

száma nagymértékben megugrott a 2004-től kezdve, ez a növekedés fokozatosan megfigyelhető 

2007-ig. Míg 2000-ben ezt a szolgáltatást csupán 9 fő vette igénybe, addig ez a szám 2007-re 52 főre 

növekedett. A szociális étkeztetésben részesülők száma szintén emelkedést mutat, bár itt sokkal 

kisebb léptékű növekedésről beszélhetünk. 2007-ben 43 fő részesült szociális étkeztetésben, ez a 

szám 2001-ben 31 fő volt. 
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14.sz. ábra A szociális alapszolgáltatatásban részt vevők száma Fertőszentmiklóson (2000-

2007); Forrás: KSH 

0

10

20

30

40

50

60

2000. 
év

2001. 
év

2002. 
év

2003. 
év

2004. 
év

2005. 
év

2006. 
év

2007. 
év

Szociális étkeztetésben 
részesülők száma (fő)

Házi segitségnyújtásban 
részesülők száma (fő)

Idősek nappali 
intézményeiben ellátottak  
száma (fő)

 

A lakosság szociális helyzetét tekintve a rendszeres szociális segélyben részesülők száma elenyésző a 

településen az SZMM 2008-as adatai alapján mindössze két fő részesült ebben a segélyben. Ez is 

mutatja, hogy a város helyzete a kistérséghez képest kedvezőnek mondható. Kistérségi szinten a 

rendszeres szociális segélyben részesülők átlagos száma 2007-ben 94,27 volt. 

22. sz. táblázat: Egyes pénzbeli ellátásokban részesülők száma (2002-2007) 

Forrás: Fertőszentmiklós Város Önkormányzata 

Rendszeres szociális segély 2002 2006 2007 

Rendszeres szociális segély: Támogatásban részesítettek átl.száma [fő] 1  1 1 

Rendszeres gyermekvédelmi támogatás 2002 2006 2007 

Rendszeres gyermekvédelmi támogatás: Támogatásban részesítettek átl.száma 

[fő] 
52 46 35 

Lakásfenntartási támogatás 2002 2006 2007 

Lakásfenntartási támogatás: Összes támogatásban részesített személy [fő] 0 0 0 

 

Fertőszentmiklóson a KSH adatai szerint 2007-ben a családsegítő szolgáltatást igénybe vevők száma 

156 fő. Ez majdnem tizede a kistérségben ugyanezen alapszolgáltatást igénybe vevők számának. A 

kistérség esetében megfigyelhető, hogy a családsegítő szolgáltatásait igénybe vevő kliensek száma 

nagymértékben megnőtt. 2006 és 2007 között, 301-ről 726-ra nőtt egy év alatt az új kliensek száma.  
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A településen gondozási központ működik, amely a város mellett több településre is szolgáltat.  

 

23. sz. táblázat: A családsegítő szolgálatok működési adatai (2002-2007) 

Sopron-Fertődi kistérség Forrás: TeIR, KSH 

A családsegítő szolgálat forgalmi adatai 2002 2006 2007 

Családsegítés: Az éves forgalomból a kliensek száma [fő] 498 845 1105 

Családsegítés: Az éves forgalomból az új kliensek száma [fő] 197 301 726 

A tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményekben gondozottak száma 2006-ban 

ugrásszerűen megnövekedett. Majdnem kétszer annyian vették igénybe ezt a szolgáltatást, mint a 

korábbi években. Ez a szám 2007-ben csekély mértékben 1 fővel növekedett.  

A férőhelyeket tekintve a KSH adatai alapján 2000 és 2007 között 15 férőhellyel bővült a tartós 

bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményekben a férőhelyek száma. Így 35 fő befoga-

dására képes az intézmény.  

15. sz. ábra: A tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményekben a gondozot-

tak száma (2000-2007); Forrás: KSH 

 

2.5.  C iv i l  szervezetek 

Fertőszentmiklóson 2007. június 31-ig húsz bíróságon bejegyzett és hat be nem jegyzett szervezetet 

tartottak nyilván. Az összesen 26 szervezet négyötöde (80%-a) egyesületként működik, egyötöde 

alapítványként, közalapítványként. Ez az arány jelentősen eltér az országos aránytól, ahol az alapít-

ványok 41,6%-át adják a nonprofit szektornak. A fertőszentmiklósi adatok még akkor is jelentős 

eltérést mutatnak, ha csak a vidéki szervezetek megoszlásával kerül összehasonlításra (alapítványok 

38,9%, társas nonprofit szervezet 61,1%). 

A szervezetek alapítási évüket tekintve „idősnek” számítanak. A 26 fertőszentmiklósi civil szervezet 

közül 5-öt 1989 előtt, 16-ot 1989 és 2000 között alapították és mindösszesen 5 alakult 2000 után. 
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24. sz. táblázat: Fertőszentmiklós civil szervezetei; Forrás: Fertőszentmiklós Város Önkor-

mányzata 
Civil szervezet típusa Civil szervezet megnevezése 

• Fertőszentmiklósi Községvédő és 
Szépítő Egyesület 

• Fertőszentmiklósi Népfőiskolai 
Egyesület 

• Fertőszentmiklósi Pedagógus Női-
kari Egyesület 

• Önkéntes Tűzoltó Egyesület Fertő-
szentmiklós 

• Fertőszentmiklósi Kézilabda Club 
• Fertőszentmiklósi Sport Egyesület 
• Fertőszentmiklósi Sport Egyesület - 

Sakk Szakosztálya 
• Magyar Máltai Szeretetszolgálat 

Fertőszentmiklósi Csoportja 
• Fertőszentmiklósi Horgász Egyesü-

let 
• Fertőszentmiklósi "Rozmaring" Ha-

gyományőrző 
• Fertőszentmiklós Polgárőr Egyesü-

let 
• Fegyveres Erők és Testületek 

Nyugdíjas Klubja 
• Magyar Vöröskereszt Helyi Szerve-

zete 
• Fertőszentmiklós és Környéke Gaz-

dakör 

Bíróságon 
bejegyzett 

• Acélkerék Motoros Baráti Kör 
• Fertőszentmiklósi Népfőiskolai 

Egyesület - Foltvarrók Klubja 
• Fertőszentmiklósi Népfőiskolai 

Egyesület - Pántlika Néptánccso-
port 

• Iparos Ifjak Köre 
• Ifjúsági Klub  
• Aktív Idősek Klubja 

Egyesület 

Bíróságon 
be nem 
jegyzett 

• Fertőszentmiklósi Ifjúsági 
Jazzbalett Egyesület 

• Általános Iskoláért Alapítvány 
• Fertőszentmiklósi Óvodásokért 
• Fertőszentmiklósi Általános Iskola  
• Fertőszentmiklósi Segítő-kéz Köz-

alapítvány 
Alapítvány 

• Fénysugár Alapítvány a Halmozot-
tan Sérültekért 

 

A társadalmi aktivitás fokára utaló 1.000 lakosra jutó civil szervezetek mutatója kellőképpen érzé-

kelteti, hogy Fertőszentmiklóson jelentős nonprofit szektor alakult ki az évek során. A városban 
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1.000 főre 6,8 civil szervezet jut, amely megegyezik a budapesti aránnyal és meghaladja a megye-

székhelyekét (6,0), valamint jelentősen túlszárnyalja a városok mutatóját (4,2). A nonprofit szerve-

zetek számának tevékenységtípus szerinti bontása a civil szervezet elnevezése alapján került cso-

portosításra. 

25. sz. táblázat. A nonprofit szervezetek számának tevékenység típus szerinti megoszlása (szá-

zalékban), 2007; Forrás: Fertőszentmiklós Város Önkormányzata, KSH 
Tevékenység típusa Fertőszentmiklós Vidék Magyarország 

Kultúra  - 9,6 10,7 

Vallás - 2,8 2,8 

Sport 19,2 15,0 13,6 

Szabadidő, hobbi 34,5 17,3 15,8 

Oktatás 15,4 15,3 14,7 

Kutatás - 0,8 2,2 

Egészségügy - 3,9 4,7 

Szociális ellátás 15,4 7,7 7,7 

Polgárvédelem, tűzol-

tóság 
3,8 2,2 1,7 

Környezetvédelem - 2,5 2,3 

Településfejlesztés - 6,7 5,7 

Gazdaságfejlesztés - 1,9 1,8 

Jogvédelem - 1,1 1,3 

Közbiztonság védelme 3,8 3,6 3,1 

Többcélú adományo-

zás, Nonprofit szövet-

ségek 

- 1,1 1,4 

Nemzetközi kapcsola-

tok 
- 0,9 1,4 

Szakmai, gazdasági 

érdekképviselet 
7,9 7,0 8,2 

Politika - 0,6 0,9 

Összesen 100 100 100 

 

A táblázat alapján megállapítható, hogy bizonyos tevékenység típusok ellátására nem jöttek létre 

nonprofit szervezetek. Talán a legszembetűnőbb az egészségügyi és környezetvédelmi, valamint 

kulturális civil szervezetek hiánya. A másik megállapítást már a számok vizsgálata után lehet kon-

zekvenciaként levonni, mégpedig, hogy kiugróan magas a szabadidő és hobbi tevékenységet folytató 

szervezetek aránya a városban a többi szervezethez viszonyítva. Ennek ellenére, ha csak a megosz-

lásokat vizsgáljuk, akkor látható, hogy a szervezetek tevékenységtípus szerinti megoszlása közel 

hasonló arányt mutat, mint a vidéki és az országos megoszlás. 
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2 .6 .  Te lepü lési  környezet 

A település környezeti állapotát a talaj-, a víz- és a levegőtisztaság-védelem, az épített környezet 

és az élővilág védelme, valamint a hulladékgazdálkodás és zajvédelem terén végrehajtott intézke-

dések együttesen javíthatják. 

 

A települési környezet állapotát vizsgálva az alábbi megállapításokat tehetők: 

• Fertőszentmiklóson jelentős környezetterhelést okozó üzem nem működik, a minimális 

szennyezést generáló ipari, szolgáltató tevékenységek, illetve az intézmények a település 

lakóterületén találhatók. 

• Fertőszentmiklóstól északnyugatra helyezkedik el a fertőszéplaki téglagyár, melynek hőter-

meléséből adódó szennyezőanyag kibocsátás rontja a levegő minőségét, azonban határérték 

feletti kibocsátás nem történt. 

• A petőházi cukorgyár a település lakóterületétől elég nagy távolságra található, zajhatárér-

ték túllépés eddig nem történt. 

• A település közműellátottsága igen jónak mondható, az ivóvíz, a szennyvíz és a csapadékvíz-

csatorna hálózat kiépítettsége közel teljes, ezért a kommunális eredetű szennyezés esélye 

minimális. 

• A települési önkormányzat kötelező közszolgáltatásként megszervezi és fenntartja a hulla-

dékkezelési közszolgáltatást, illetve a szelektív hulladékgyűjtés infrastruktúrája is részben 

kiépített. A településen az Európai Uniós normáknak megfelelő hulladéklerakó található.  

• Fertőszentmiklóson a légszennyezés elsődleges forrása a közlekedés. A 85. számú főút átha-

lad a településen, azonban a nyomvonal módosításából fakadóan a közlekedési emisszió ér-

téke és a balesetek száma is csökkent. 

• Fertőszentmiklós a 33/2000 (III. 17.) Kormány rendelet alapján „B” érzékenységi besorolású 

terület. 

Fertőszentmiklós közigazgatási területén országosan védett természeti terület nincs, ennek ellenére 

említésre méltóak az Ikva menti területek. Az öntésterületen található rétek, a láprétek és a kiszá-

radó láprétek ugyanis egyes, védelemre jogosult növényeknek (szibériai nőszirom (Iris sibirica)), és 

állatfajoknak adnak élőhelyet. Helyi jelentőségű védett terület a településhatárral szomszédos Esz-

terházy kastély parkja és erdeje.  

Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletek-

ről szóló 45/2006 (XII. 8.) számú KvVM rendelet alapján Fertőszentmiklós közigazgatási területén is 

jelöltek ki Natura 2000 hálózatba tartozó területet. A Rábaköz - mely a város területét is lefedi - a 

kiemelt jelentőségű természet megőrzési területek közé sorolható. A Rábaköz a Kisalföld jellegzetes 

kistája, a Győri-medence peremtörései mentén alakult ki. A felszínt a Rába és a Répce alakította ki 

hordalékkúpjaival, melyek a Hanság mélyebben fekvő mocsaras területét zárják le. 

A Rábaköz - mely a település területét is lefedi - a kiemelt jelentőségű természet megőrzési terüle-

tek közé sorolható. A Rábaköz a Kisalföld jellegzetes kistája, amely a Győri-medence peremtörései 

mentén alakult ki. A felszínt a Rába és a Répce alakította ki hordalékkúpjaival, melyek a Hanság 

mélyebben fekvő mocsaras területét zárják le. 
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Az európai uniós természetvédelmi jogharmonizáció jegyében Magyarország kijelölte az EU ökológiai 

hálózatának, a Natura 2000 hálózatnak részévé váló közösségi jelentőségű természetvédelmi terüle-

teket, melyek az állat- és növényfajok védelme és a természetes élőhelyek megőrzése érdekében 

szükségesek. A Natura 2000 hálózattal a rezervátum-szerű védelem helyett a társadalmi, kulturális, 

gazdasági és természetvédelmi érdekek összehangolására alapozó megóvás kerülhet előtérbe.  

 

Fertőszentmiklós közigazgatási területe összesen 3.937 hektár. A város közigazgatási területének 

jelentős hányadát (40,8%) alkotja az erdőterület és szántó (29,8%). A térségben meghatározó a sző-

lőtermesztés, melyet e területhasználati egység aránya (4,7%) is jelez. 

26.sz. táblázat: Területhasználati kategóriák Fertőszentmiklóson, 2007; Forrás: Fertőszentmik-

lós Város Önkormányzata 

Művelési ágak Terület nagysága (ha) Terület megoszlása (%) 

Szántó 1175 29,8 

Rét 109,8 2,78 

Szőlő 185,14 4,7 

Kert 9,7 0,2 

Gyümölcsös 104,41 2,7 

Legelő 89,15 2,3 

Nádas 1,04 0,02 

Erdő 1.605,3 40,8 

Kivett terület 657,5 16,7 

Összesen 3.937,04 100 

 

A település beépítésre szánt területei a következő csoportokra oszthatók: lakóterületek, település-

központi vegyes területek, különleges területek, üdülőterületek, gazdasági területek és tartalékte-

rületek. A beépítésre nem szánt területek közé sorolható a zöldterület, erdőterület, mezőgazdasági 

és vízgazdálkodási terület. 
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2 .6 . 1 .  Országos  műem lék i  védettség  a la tt  á l l ó  épü le tek ,  ép í tmények  

Fertőszentmiklóson kevés számú országos műemléki védelem alatt álló épület található, illetve 

megtalálhatunk olyan egyedi épületeket, emlékműveket, melyek építészeti, építészettörténeti, 

esztétikai értéke az országos védelemre történő javaslatot nem indokolja, azonban hűen tükrözi a 

település hagyományait, kultúráját, a város múltjának sajátosságait. Mindezek miatt védendő érté-

ket jelentenek. 

• Szent Miklós plébániatemplom 

A város legnagyobb látványossága a 

Római Katolikus Szent Miklós plébá-

niatemplom. Fertőszentmiklós kato-

likus város, a régi templom oldalfa-

lai eredetileg gót stílusban, a XIII. 

században épültek, azonban e kor-

ból ma már nincs látható eleme. A 

Bécs ellen vonuló török sereg 1683-

ban felégette a templomot, majd 

1725-ben részben a falu kegyura, 

részben a lakosok áldozatvállalásá-

ból épült barokk templomhoz 1935-

ben hozzáépítettek egy neoromán 

részt. A templomot 1965-ben nyil-

vánították műemlékké. A templomba belépve díszes főoltár látható, az oltárasztal felett egy-egy 

csavarttornyú és két-két korinthoszi fejezetű oszlop között Keresztelő Szent János, Szent Sebestyén, 

Szent Miklós és Szent Flórián szobrai találhatók. Az oszlopok fölött angyalokkal és az Eszterházy-

címerrel díszített ívelt párkányú oromzat díszíti a templomot. Érdekesség, hogy a torony tetején a 

keresztet egy ágyúgolyóba ágyazták. A harminc centiméter átmérőjű vasgömb török eredetű, a le-

genda szerint egy helybeli vitéz lábát vitte le, és amikor a sérültet hazaszállították, föltették a sze-

kérre az ágyúgolyót is. 

• Fehérkereszt, vagy Piéta 

A város legrégebbi műemléke a Petőfi utcában található, több mint 300 éve mészkőből faragta ki 

egy ismeretlen mester. Talapzatán e felirat olvasható: "Jasbrini Gergel és Atsády Frusina tsinálta 

A.o. 1676." 

• Temetői sírok 

A település temetőjében nyugszanak a Felsőbüki Nagy és a Bezerédj család ősei. A temető jobb 

oldalán dombon magasodik a "nagykereszt”, melynek magas talapzatán klasszicista írástábla látható 

a halál és halhatatlanság jelképével. A keresztfa lábánál kesergő Mária szobor látható. A latin felirat 

szerint (Felsőbüki) Nagy István és neje Hersing Anna állíttatták 1787-ben. Mellette találhatók a Fel-

sőbüki és a Bezerédj sírok, illetve a közeli sírban nyugszik Lukinich Mihály is. A második világhábo-

rúban a környéken elesett orosz katonákat is ebbe a temetőbe temették. 
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• Mária szobor 

Az Ikva-híd mellett áll a barokk stílusú Mária szobor. A szobor abban az időben készült, amikor a két 

település még különálló volt. A szobron szereplő 1830-as évszám a műemlék felújításának idejét 

jelzi. 

• „Vöröskereszt” 

A „Vöröskereszt” kereszt erős tagolású, kettős talapzaton áll. A felső rész közepéből indul ki a ma-

gas feszület, melynek lábánál heves mozgású, kesergő Mária. Oldalt a meandeteren kiképzett ala-

pon Szent Flórián és Szent Vendel szobrai láthatók. A feszületes rész alapján található az alábbi 

felírás látható: „Ide helyeztette a közös buzgóság, bízván lesz gyümölcse: kétféle boldogság. 1803.” 

2 .6 .2 .  He ly i  véde lem  a la tt  á l l ó  műem lékek  

• Szeredi-kápolna 

A város nyugati határában a régi 85-ös főútvo-

nal mentén található a Szeredi-kápolna. A 

Nádasdy családtól vásárolta meg a telket 

Bezerédj Vörös Gergely, és felállította a Fáj-

dalmas Szűzanya szobrát egy erdőségben. Egy 

alkalommal szörnyű vihar pusztított, melynek 

során a tartóoszlop darabokra tört, de a szobor 

teljesen sértetlen maradt. Ennek az esemény-

nek híre ment és a XV. század végétől zarán-

dokhelynek tekintették. Hosszú éveken keresz-

tül a bencés atyák irányításával innen indult a 

hívek prosecciója Mária-Zellbe. A múlt század 

vége felé a környező fákon elhelyezett mankók 

arról tanúskodtak, hogy a szobornál csodálatos 

gyógyulások történtek. 1903-ban kápolnát 

építettek a hívek adományaiból, hátrafelé 

kaput nyitottak, amely elé miséző terasz léte-

sült. A kápolna mögötti erdőt a zarándoktömeg 

befogadására amfiteátrumszerű tágas ligetté 

alakították, melyet a keresztúti stációk ölelik 

át. 

• I. és II. Világháborús emlékművek 

A településen emlékművek őrzik az első és második világháborúban hősi halált halt városiak névso-

rát. A két emlékmű egymással szemben helyezkedik el.  

• Petőfi szobor 

A Ifjúság téri parkban található Petőfi Sándor életnagyságú bronz szobra, melyet Domonkos Béla 

szobrászművész készített. Avatása 1990. március 15-én volt. A szobor talapzatán olvashatók az 

1848-49-es szabadságharc szerdahelyi és szentmiklósi népfelkelőinek, honvédeinek nevei. 

• Bezerédj kúria 
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Fertőd felé történő útelágazásnál látható a Bezerédj család 1588-ban vásárolt birtoka és ott felépí-

tett kúriája. A kastély előtt emlékoszlop található. 

• Nádüzem 

Az egykori Nádüzem ipari területe mára ugyancsak helyi védelem alá került. Ezzel kívánjuk meg-

őrizni az utókor számára a környékünkre jellemző nádfeldolgozás tárgyi emlékeit és hagyományait. 

• Szent István és Felsőbüki Nagy Pál szobra 

A Szent István utcában a Millennium évében két szobor került felállításra. Az egyik Szent István ál-

lamalapító bronzból készült mellszobra, míg a másik a település szülöttének, Felsőbüki Nagy Pálnak 

állít emléket. 

• Felsőbüki Nagy Pál szülőháza 

A jelenlegi általános iskola épülete falán márványtábla őrzi az egykori politikus, Felsőbüki Nagy Pál 

szülőházának helyét. 

• Millenniumi kettős kereszt 

A Millenniumi kettős kereszt a Szerdahelyi utca szépen rendezett parkjában 2000. október 23-án 

került felállításra és megáldásra. 

• Lukinich Mihály lakóháza 

Mátyás király utca 1. szám alatt emléktábla őrzi Lukinich Mihály (1812-1872) lakóházának helyét, aki 

az 1848-as népképviseleti országgyűlés követe és 1848/49-es kormánybiztos volt. 

• Szent Donát kápolna 

Fertőszentmiklósról Röjtökmuzsaj irányába haladva a Vásártérnél található a csupán néhány négy-

zetméter nagyságú Szent Donát kápolna. A falubeliek Szent Donát tiszteletére (szőlősgazdák, sző-

lőskertek, termések és az időjárás patrónusa) építették 1745-ben, és „Dónátus kápolnának” nevezik. 

• Katolikus népház épülete 

A templom bejáratával szemben elhelyezkedő épület a településközpont jellegzetes eleme. Szim-

metrikus, tornácos homlokzata jól illeszkedik a településképbe. 

2 .6 .3 .  L akásá l l omány  

A lakásállományt tekintve bérlakással a település nem rendelkezik.  Az épített lakások száma 2007-

ben 11, amely a 2000-es építési adatoknak megfelelő, tehát erős visszaesés jelentkezett az elmúlt 

évekhez képest. A komfortfokozatát tekintve a lakások közművel való ellátottsága megfelelőnek 

mondható, a hálózati gázzal fűtött lakások száma 1173, az összes lakás számához képest csupán 275 

lakás nem rendelkezik hálózati gázfűtéssel 2007-ben. Ez megfelel a kistérségi átlagnak, mint aho-

gyan a közcsatornával ellátott lakások számának alakulása is. 2002 és 2007 között a közcsatornával 

ellátott lakások száma nőtt, 2007-re elérte az 1089-et.  
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27.sz. táblázat A hálózati gázzal fűtött és közcsatornával ellátott lakások száma, valamint az 

összes lakás száma Fertőszentmiklóson és Sopron-Fertőd kistérségben (2002-2007); Forrás:Teir 

 Hálózati gázzal fűtött lakások száma Lakások száma 

Név 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2007 

Fertőszentmiklós 1 105 1 111 1 125 1 133 1 162 1 173 1 448 

A kistérségben összesen 21 371 21 893 22 375 22 658 23 394 24 041 39 329 

 Közcsatornával ellátott lakások száma  Lakások száma  

Név 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2007 

Fertőszentmiklós 807 895 958 1 020 1 058 1 089 1 448 

A kistérségben összesen 29 493 31 181 32 601 33 575 34 527 35 468 39 329 

 

A gázvezeték-hálózat teljesen kiépített a település területén. A 2007. évi adatok alapján a lakások 

78 százaléka csatlakozott a gázhálózatra. A településen az Égáz-Dégáz Zrt. (2010-től GDF SUEZ 

Energia Magyarország Zrt.) a gázszolgáltató. 2006. évi adatok alapján az egy háztartási fogyasztóra 

jutó évi gázfogyasztás nagysága 1.800 m3. Az elektromos energia ellátás tekintetében mind a kiépí-

tettség, mind a rákötöttség aránya 100 százalékos. Az elektromos áram szolgáltatója az E.On Észak-

dunántúli Áramszolgáltató Zrt. A közvilágítás korszerűsítésére 2004-ben került sor, amelyet a tele-

pülés önkormányzata hitel felvételével finanszírozott.  

A közüzemi ivóvízhálózat 25,4 km hosszú, ami 100 százalékos kiépítettséget és 99 százalékos ráköté-

si arányt jelent. A települési közüzemi szennyvízcsatorna-hálózat kiépítettsége 99 százalékos, a 

bekötések aránya 75 százalék. Fertőszentmiklós szennyvízét – további 12 település szennyvízével 

együtt - a fertőendrédi szennyvíztisztító telep fogadja és kezeli, melynek maximális kapacitása 

4.500 m3/nap. Az önkormányzat talajterhelési díjról szóló 23/2004. (XII. 22.) rendelete értelmében 

a város közigazgatási területén helyi vízgazdálkodási hatósági engedély alapján szennyvízelhelyezést 

alkalmazókat a szolgáltatott vízmennyiség alapján a tárgyévet követő év március 31-ig talajterhelési 

díj fizetési kötelezettség terhel. A rendelet megalkotásának célja egyrészt a szennyvízhálózatra 

való rákötések ösztönzése, másrészt a talaj állapotának védelme, talajvédelmi intézkedésekhez 

szükséges pénzügyi forrás megteremtése. A közüzemi ivóvízellátást és a szennyvízkezelést a Sopron 

és Környéke Víz és Csatornamű Rt. biztosítja Fertőszentmiklós közigazgatási területén is. A vízellá-

tást és szennyvíztisztítást illetően a Fertő-menti térségi vízellátó rendszer 12 település 14.340 lako-

sa számára biztosítja az ivóvízellátást és szennyvízkezelést. A részvénytársaságban 40 önkormányzat 

tulajdonos, köztük a fertőszentmiklósi önkormányzat 4,31 százalékos tulajdoni hányadot birtokol. A 

vállalat négy telephellyel rendelkezik, ezek közül Fertőszentmiklós a Fertődi Üzemmérnökséghez 

tartozik. Feladata egy kistérségi vízellátó rendszer, hét települési vízmű, egy szennyvízkezelő rend-



 
 
 

 

 

www.korics.hu Minősített pályázatmenedzseri katalogizált jegyzékszám: 125/141205 45. oldal az összesen 120 oldalból 

 

szer üzemeltetése, mely révén a környékbeli településeken ivóvíz szolgáltatást és szennyvízkezelést 

végez. A telephely helyi ügyfélszolgálati feladatokat is ellát. Az ivóvíz- és szennyvízcsatorna-hálózat 

mellett a csapadékvíz-csatorna hálózat jelenti a vízi közművek harmadik legfontosabb elemét. A 

csapadékvíz-csatorna hálózat is folyamatosan bővült. 2004-2005 során az önkormányzat jelentősebb 

összeget fordított zárt rendszerű csapadékvíz-csatorna hálózat kiépítésére, elkerülve ezzel a nem, 

vagy hiányosan elvezetett csapadékvíz okozta problémákat. 2007. évi adatok alapján a csapadékvíz-

csatorna hálózat teljes hossza 19,7 km. A település jelenlegi vízi közmű ellátottsága kitűnő, ami az 

önkormányzat infrastruktúra fejlesztéseinek köszönhető. 1997-ben helyezték üzembe a szennyvíz-

csatorna hálózatot a városban. 2002-2004 között történt a szennyvízberuházás, melynek eredmé-

nyeképpen a településen szinte teljes mértékben kiépített a szennyvízcsatorna-hálózat és a város 

szennyvizét a fertőendrédi szennyvíztisztító telep fogadja. A beruházás közel 46 millió forinttal 

terhelte meg az önkormányzat költségvetését. 2002-2006 során került sor a víz és csatornaközmű 

gépeinek, illetve a víz és csatornaközmű ingatlanok felújítására. A vízi közmű ellátottság aránya és 

minősége jelentősen javult 1990 óta, ezt bizonyítja az is, hogy az önkormányzat által 2002-2006 

között a vízi közmű infrastruktúra fejlesztésére fordított összeg nagysága elérte a 60 millió forintot. 

28.sz. táblázat: Vizi közmű-ellátottság 2007-ben 

Megnevezés Hossz (km) 
Kiépítettség 

aránya (%) 

Bekötöttség 

aránya (%) 

Közüzemi ivóvízhálózat 25,4 100 99 

Közüzemi szennyvízcsatorna-hálózat  19,7 99 75 

Csapadékvíz-csatorna hálózat 19,7 - - 

2.7.  Köz lekedési  infrastruktúra 

A sopron-fertődi kistérség közlekedési kapcsolatait alapvetően befolyásolja határmentisége, termé-

szetföldrajzi jellemzői, és a központi település kistérségen belüli peremi elhelyezkedése. Sopron 

megyei jogú város szerepköre, mint kistérségközpont az átlagosnál nagyobb (kereskedelmi, oktatási, 

egészségügyi, idegenforgalmi központ). Az ország nyugati irányú kapcsolatainak erősödése révén a 

térség közlekedési szerepe erőteljesen megnövekedett, köszönhetően a kistérségben található 4 

közúti és egy vasúti határátkelőhelynek. Az osztrák gyorsforgalmi úthálózat néhány szakasza a határ 

közelében halad. Ezekhez jó közúti kapcsolatot biztosít a 84. sz. főút (Sopron) és 861. sz. főút 

(Kópháza) a két határátkelőhelyen keresztül. Jelenleg a kistérségben két közúti határátkelőhely 

van: a 84. sz. főút Sopron és Klingenbach (Kelenpatak), és a 861. sz. főút Kópháza és Deutschkreutz 

(Sopronkeresztúr) között. Egy gyalogos és kerékpáros határátkelőhely van Fertőrákos és Mörbisch 

(Fertőmeggyes) között. Ideiglenesen működő, időszakos határátkelők vannak Sopron (Brennbergbá-

nya) és Ritzing (Récény), Ágfalva és Loisperbach (Lépésfalva), Sopronpuszta és St. Margarethen 

(Szentmargitbánya) között illetve a Páneurópai Piknik helyszínénél. Az osztrák határon Zsira és 

Lutzmannsburg (Locsmánd) között 2001. végén nyitották meg a kerékpáros és gyalogos forgalmat 
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lebonyolító határátkelőhelyet. A határátkelő a kerékpáros turizmus szempontjából is döntő jelentő-

ségű, hiszen az osztrák oldalon közvetlenül a határátkelő mellett épült fel a Lutsmannsburgi termál-

fürdő, mely jelentős idegenforgalmi vonzerővel rendelkezik, sok kerékpárút „végpontja”. Ez a rész 

tehát fontos panoráma-túraútvonalak összekötője lehetne (kastélytúrák, ökotúrák, termáltúrák, 

kerékpárral, lóval). Az egyes települések elszigetelt helyzetéből is a kerékpáros turizmus jelenthet 

részbeni kiutat. 

 
A kistérségben a 85. számú főút kapcsolati szerepe a legjelentősebb, mivel ez biztosítja a főváros és 

a megyeszékhely közti közúti kapcsolatot, illetve a kistérség településeinek nagy részén áthalad. A 

fertőmenti kistérség közlekedés-szerkezetére a nagy regionális fő áramlási irányok hatnak legerő-

sebben. A megye legfontosabb közútja szinte felfűzi a Fertőmente Kistérségét. A 85-ös út jelentősé-

ge a soproni és kópházi határátkelők felértékelődésével párhuzamosan fokozatosan nő. Elsőként 

Fertőszentmiklóson épült meg egy tehermentesítő szakasz, aminek eredményeként a főút nyomvo-

nala árnyalatnyival délebbre csúszik néhány szakaszon, távolabb kerül a védett természeti értékek-

től, de érdemben nem rontja a tópart településeinek bekapcsolódási lehetőségeit a megyén belüli 

közlekedés legfontosabb - Sopron-Győr irányú - áramlási rendszerébe. A második legjelentősebb 

főútvonal a 84. számú, amely különösen az idegenforgalmi szezonban bonyolít nagy forgalmat a 

Balaton felé. A kistérség központja és a többi települések között ma még megfelelő a közúti kapcso-

lat, ugyanakkor több kistérségi település egymás közötti közúti közlekedésének rosszak a feltételei - 

például a Harka és Kópháza, illetve a Fertőrákos és Balf közötti útszakaszok keskenyek, rossz ívvi-

szonyokkal épültek, így a korszerű közúti közlekedés feltételeinek nem felelnek meg. Sopronnak jó 

vasúti kapcsolatai vannak, mind a megyeszékhely és a főváros, mind Ausztria felé. A Győr-Sopron 
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közötti vasútvonal a hazai törzsvonal-hálózat része. A soproni vasúti csomópont jelentőségét növeli, 

hogy Burgenland keleti részének vasúti összeköttetése is ezzel a vonallal megoldott. Gazdasági 

szempontból fontos, hogy a GYSEV rendező-pályaudvarán van az ország legnyugatibb logisztikai köz-

pontja. A GYSEV-vonalak közül a Fertőszentmiklós-Fertőújlak-Pamhagen vonal érdemel még emlí-

tést. Jelentősége a kishatárforgalomban számottevő. 

 

Fertőszentmiklós úthálózati rendszerét alapvetően az állami utak nyomvonalai határozzák meg. A 

legjelentősebb szerepe a 85. számú útnak (B IV. besorolású) van, a hozzá kapcsolódó alsóbbrendű, 

gyűjtőutak a következők: 

• 8519. számú út, Petőfi S. u. – Petőházi út, B V. besorolású; 

• 8521. számú út, Rákóczi F. u. – Fertődi út, B V. besorolású; 

• 8627. számú út, Szent I. u. – Mátyás K. u. - Vadász u., B V. besorolású; 

• 8622. számú út, Kolozsvári út – Újtelepi út, B V. besorolású. 

A fentieken kívül a többi utcája B VI. besorolású. A régi 85. számú út átkerült a város kezelésébe. A 

település közintézményeinek többsége ezen út mentén helyezkedik el, jelentősége az átépítési 

munkálatok után is megmarad. A meglévő lakóutcák megfelelő nyomvonalúak, szabályozási széles-

ségük és kiépítettségük a hazai és dunántúli átlaghoz hasonló. A 85. számú főút új nyomvonala a 

térségi, átmenő forgalom fő színtere. Az új nyomvonal lakott településrészeket csak az Ikva patak 

melletti részen érint. Az útszabályozás során alkalmazott környezetvédelmi intézkedések, növényte-

lepítések és az út szabályozási szélessége hangsúlyozza annak elterelő út jellegét és a környezetter-

helés minimalizálását. Fertőszentmiklós földrajzi elhelyezkedésének köszönhetően a térség egyik 

közlekedési csomópontja, térségi kapcsolatai az alábbi utakon bonyolódnak: 

• 85. számú főközlekedési út; 

• 8519. számú összekötő út: Fertőszentmiklós-Petőháza-Fertőszéplak; 

• 8521. számú összekötő út: Fertőszentmiklós-Fertőd-Sarród-Fertőújlak; 

• 8627. számú összekötő út: Fertőszentmiklós-Röjtökmuzsaj; 

• 8622. számú összekötő út: Fertőszentmiklós-Csapod; 

• 85311. számú összekötő út: Fertőszentmiklós-Vasútállomás. 

 

Az országos utak, vagyis a 85. számú főút és a 8627. számú, Fertőszentmiklóst Röjtökmuzsajjal ösz-

szekötő út forgalmi adatai állnak rendelkezésre. A 85. számú főút összes forgalma emelkedett 2002-

2006 között, a 2006. évi mérések szerint 6.972 gépjármű halad át naponta az adott útszakaszon. A 

forgalom 70 százalékát a személygépjárművek, 29 százalékát a tehergépkocsik és kis-tehergépkocsik 

teszik ki, emellett az autóbusz és egyéb járművek forgalma nem számottevő. A Röjtökmuzsajra 

vezető összekötő út forgalmi adatai 2002-2006 között kismértékű (9,3%), de csökkenő tendenciát 

mutatnak az összes forgalmat illetően. A gépjárműveken belül a tehergépjármű forgalom csökkent, 

ugyanakkor a személygépkocsi forgalom mértéke 5,2 százalékponttal emelkedett és a települések 

közti autóbuszjáratok intenzitása is nőtt. 

 

Az elmúlt évek beruházásainak köszönhetően a belterületi utak több mint háromnegyed része 

(79,5%) szilárd burkolatot kapott. A szilárd burkolat nélküli belterületi utak hossza mindösszesen 5 

km. A település közigazgatási területén található külterületi utak hossza 54,2 km, ami több mint 
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kétszerese a belterületi úthálózatnak (24,3 km). A külterületi utak mindössze 7 százaléka szilárd 

burkolatú. Az utak kapcsolódó elemei, köztük a járdák építése és felújítása fokozatosan történik, a 

járdahálózat jelenlegi hossza 16,7 km. Az új telekalakítások közterületi szabályozásánál biztosított 

a kétoldali járda elhelyezhetősége. A 85. sz. út nyomvonalának kialakításával, a régi nyomvonal 

átminősítésével a településen belüli kerékpáros mozgás könnyebbé vált. A Szent István utca mentén 

kerékpársáv került kiépítésre, amely biztosítja az eljutást Fertőd felől Csapod irányába a város  

főútján. Korábban hiányzott a petőházi kapcsolatot biztosító útszakasz, ezért az önkormányzat 

2004-ben megépíttette a Petőházi utca - Ifjúság tér közötti kerékpárutat. Jelenleg 2,6 km kerékpár-

út áll a lakosság és a turisták rendelkezésére. Az önkormányzat kistérségi együttműködés keretében 

kívánja fejleszteni a kerékpárút-hálózatot.  

29.sz. táblázat: Az infrastrukturális fejlesztéshez elnyert pályázati támogatások 2005-2007 

Infrastrukturális beruházások Év 
Teljes költség 

(ezer Ft) 

Pályázati for-

rás (ezer Ft) 

Lakóutcák útburkolat felújítása 2005-2006 50.000 35.000 

Kerékpárút építése 2007 22.000 11.000 

 

Kerékpárutak építése kistérségi és megyei szinten is a fejlesztési elképzelések között szerepel. A 

Fertő mente térségben tervként fogalmazódott meg a Fertő-tó körüli kerékpárút-hálózat kialakítása 

az aktív turizmus fellendítése érdekében. Fertőszentmiklós térségi vonatkozásában különösen a 

Fertőd – Fertő-tó – Pomogy útvonal további fejlesztésének van kiemelkedő jelentősége, hiszen a 

település ezáltal bekapcsolódik a Sopron – Fertőd kerékpárút nyomvonalába. Távlati célként hatá-

rozták meg a megszüntetett Fertőszentmiklós-Celldömölk vasúti nyomvonalon kialakítandó kerék-

párutat. 

Fertőszentmiklós önálló vasútállomással rendelkezik. Két vasúti nyomvonal találkozik a településen, 

az egyik a Győr-Sopron, a másik a Fertőszentmiklós-Pamhagen-Neusiedlersee vasútvonal. E nyomvo-

nalak elsősorban a település nyugati irányú és nemzetközi kapcsolatai miatt jelentősek. A település-

től nyugatra, a 85. számú főútvonaltól délre található az osztrák tulajdonban lévő Meidl Airport 

Repülőtér, amelyet a kisgépes repülőgépek vehetnek igénybe mind a belföldi, mind a nemzetközi 

forgalomban. A település tömegközlekedési ellátottsága jónak mondható. A város tömegközlekedési 

kiszolgálását a Kisalföld Volán végzi, jelenleg 45 járat pár látja el ezt a feladatot. A városban 5 au-

tóbuszmegálló található.  

2.8 .  Közszolgáltatások   

A településen alapfokú és középfokú oktatási intézmények működnek. Az óvodai ellátás és általá-

nos iskolai oktatás terén Fertőszentmiklós mikro térségi központi funkciókat lát el. Ezen intézmé-

nyeket és az általuk nyújtott szolgáltatások minőségét az önkormányzat fejleszteni kívánja a térségi 

oktatási kisközponti szerep megalapozása és megerősítése érdekében. A magasabb színvonalú köz-

oktatási feladatellátás céljából az önkormányzat, elkészítette az Általános Iskola és a Napközi Ott-

honos Óvoda átfogó nevelési-pedagógiai programját. 
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A Sopron-Fertőd kistérség önkormányzatai a kistérség település-szerkezetéből adódóan a közoktatá-

si feladatok hatékony ellátása érdekében társulásokat hoztak, hoznak létre, amelyhez a helyi ön-

kormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény biztosít lehetősé-

get. A társulási megállapodásban kerül rögzítésre – többek között- a társulás által ellátott feladatok 

köre. Fertőszentmiklós Város Önkormányzata és Csapod Község Önkormányzata megalapította a 

Fertőszentmiklós- Csapod- Községek Általános Iskolai Intézményfenntartó Társulását 2005. augusz-

tusban. E megállapodás értelmében a két település közösen tartja fent a Fertőszentmiklós- Csapod- 

Községi Önkormányzatok Általános Iskoláját Fertőszentmiklós településen, melynek működési költ-

ségeit is együtt biztosítják. A társulás keretében látja el az önkormányzat a tanköteles korú gyer-

mekek 1-8. évfolyamon történő általános iskolai oktatását, valamint az iskolai oktatásban résztvevő 

gyermekek napközbeni étkeztetését. Fertőszentmiklós önkormányzata biztosítja az erről szóló tár-

sulási megállapodások alapján Csapod Önkormányzata részére az 1-8. évfolyamos tanulók általános 

iskolai oktatását, a tanórán túli foglalkozásokon való részvételt, valamint Petőháza Önkormányzat 

részére az 5-8. évfolyamos tanulók iskolai oktatását, a tanórán túli foglalkozásokon való részvételt. 

Petőháza község 1-4. évfolyamos tanulók oktatása tagiskolai rendszerben működik. 

A Fertőszentmiklósi Általános Iskola az önkormányzat részben önállóan gazdálkodó szerve, átlagos 

állományi létszáma 37 fő. A Fertőszentmiklósi Általános Iskola két épületből, az alsó tagozatnak 

helyet adó régi iskolából és a felső tagozatnak helyet adó új iskolából áll. Az oktatás 16 osztályban 

folyik, minden évfolyamban kettő párhuzamos osztály nyílt A férőhelyek száma az elmúlt hat évben 

változatlan, a tanulók száma azonban 18 százalékkal csökkent 2000-2006 között. Mindez a fent vá-

zolt demográfiai tényezőkkel magyarázható, miszerint Fertőszentmiklós népességén belül a 0-14 

korosztály aránya 2001 óta közel 3 százalékponttal csökkent. 

16. sz. ábra: Az Általános Iskola kihasználtsága 2000-2006 között 

 

Az önkormányzat, mint az oktatási intézmény fenntartója folyamatosan végez felújításokat az épü-

leten. 2005-ben történt az iskolai nyílászárók cseréje, míg az iskolaudvar térkövezésére 2006-ban 

került sor.  

Az oktatásfejlesztés céljából ROP, TAMOP és TIOP forrásokból nyert támogatást a település. A ROP 

projekt teljes támogatása 198 millió forint, a projekt tartalma épület felújítás, bővítés, valamint 

tanmedence kialakítása, épületek teljes körű akadálymentesítése. Ezen kívül honlap fejlesztés, 

kiadványszerkesztés. A TAMOP projekt támogatható tevékenységei közül a képzések, kompetencia 

alapú tankönyvcsomagok, oktatást támogató eszközök beszerzése, erdei iskola program, valamint 
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pedagógiai program kidolgozását támogatták. A projekt keretében nyert támogatás 35 millió forint. 

A TIOP támogatásával pedig eszközbeszerzést valósít meg az intézmény. 

 

 

 

A TAMOP pályázat további folytatásaként létrejövő projekt célja a térség identitásfejlesztés 

megkezdése az általános iskolás korosztályban a kompetencia alapú oktatás nyútotta moduláris vagy 

projekthét módszerek bevezetésével.  

A projekt tevékenységei kiterjednek a tananyagfejlesztésre, a továbbképzésre, a nemzetközi 

okatási fórumokra, tanulmányutakra. A projekt költségvetése bruttó 3.333.749 forint, a támogatás 

mértéke 80%-os. 

Fertőszentmiklós és Csapod önkormányzata az általános iskolai feladatellátáshoz hasonlóan létre-

hozta a Fertőszentmiklós- Csapod Óvodai Intézményfenntartó Társulást 2006. augusztusban az óvo-

dai ellátás biztosítása érdekében. Fertőszentmiklóson két telephelyen működik az egy szervezetet 

alkotó, Napközi Otthonos Óvoda, melynek fenntartói jogát a városi önkormányzat gyakorolja. Csa-

pod községben az óvoda tagóvodaként működik. 

A Napközi Otthonos Óvoda Fertőszentmiklós az önkormányzat részben önállóan gazdálkodó költség-

vetési szerve, az átlagos állományi létszám 20 fő. Az óvoda felújítására 2004-2005-ben került sor, 

amelynek eredményeként a férőhelyek száma a korábbi 151-ről 176-ra emelkedett. 2000-2005 kö-

zött változatlan férőhelyszám mellett a beíratott gyerekek száma, így ennek megfelelően a kihasz-

náltság is ingadozott. A beíratott gyerekek száma (145 fő) 2004-ben volt a legmagasabb, amely 96 

százalékos kihasználtságot jelentett, míg 2006-ban 75,6 százalékos kihasználtsággal működött az 
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intézmény. A beíratott gyermekek számának 2000-2006 közötti csökkenése részben azzal magyaráz-

ható, hogy a település népességén belül csökkent a 0-14 éves korosztály aránya. A Sopron-Fertőd 

Kistérség Többcélú Társulás céljai között szerepel a közoktatási feladatok hatékony formában, ön-

kormányzati társulások útján történő ellátása. Fertőszentmiklós Város Önkormányzata és Csapod 

Község Önkormányzata 2006 augusztusában hozták létre a Fertőszentmiklós-Csapod Petőháza Intéz-

ményfenntartó Társulást. Az Önkormányzati törvényben meghatározott kötelező önkormányzati 

feladatként definiált óvodai ellátást a társult önkormányzatok közösen biztosítják. A két település 

önkormányzata közösen tartja fenn a Napközi Otthonos Óvodát, melynek székhelyóvodája Fertő-

szentmiklóson működik, tagóvodáinak egyike szintén a városban, míg a másik Csapodon található. A 

közös fenntartású intézmény költségvetése Fertőszentmiklós Önkormányzata képviselő-testületének 

költségvetési rendeletébe épül be. Az óvodában a gyerekek optimális fejlődése érdekében az óvó-

nőkkel fejlesztő pedagógus, gyógypedagógus és logopédus dolgozik együtt. Az értelmi fejlődés mel-

lett a mozgásfejlesztés is nagy hangsúlyt kap. A gyermekek egyéni igény szerint ismerkedhetnek az 

úszással, a néptánccal, a művészi balett tornával. Emellett lehetőség nyílik bábszínházi látogatások, 

bűvészmutatványok, zenei koncertek csoportos látogatására. 

17. sz. ábra: A Napközi Otthonos Óvoda kihasználtsága 2000-2006 között 

 
 

• Andrássy Katinka Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 

Az Andrássy Katinka Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2001 szeptemberében kezdte meg műkö-

dését zeneművészeti, táncművészeti, képző-és iparművészeti, valamint színművészeti-bábművészeti 

szakkörök indításával. Az egyes művészeti ágakon belül különböző tanszakokból választhatnak a 

tanulók. Az intézmény feladata az alapfokú művészeti ismeretek megszerzésének elősegítése, a 

zenei, képző-, ipar-, tánc- és színművészeti ismeretek megszerzése, illetve az ez irányú műveltség 

megalapozása, valamint a tanulók felkészítése a szakirányú továbbtanulásra. Az intézmény székhe-

lye Tiszanagyfalu, fenntartója a Tiszaliget Alapítvány. Fertőszentmiklóson 2004. szeptember 1-től 

működik az alapfokú művészetoktatást ellátó intézmény. A városi önkormányzat ingyenes terem-

használatot biztosít az iskola számára.  



 
 
 

 

 

www.korics.hu Minősített pályázatmenedzseri katalogizált jegyzékszám: 125/141205 52. oldal az összesen 120 oldalból 

 

• Genius Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 

A Genius Alapfokú Művészetoktatási Intézmény a táncművészet oktatására helyezi a fő hangsúlyt. Az 

iskola célja, hogy a diákokat táncművészeti pályára irányítsa és készítse fel, illetve az amatőr tánc-

életbe való bekapcsolódás lehetőségét biztosítsa. Az intézmény székhelye Kapuvár, a fenntartó 

szervezet a Pro Art Tehetséges és Fiatal Művészekért és Sportolókért Alapítvány. A székhelyen kívül 

Fertőszentmiklóson, Budapesten, Csornán, Fertődön és Sopronban működik iskola. Fertőszentmikló-

son 2001 szeptemberétől van lehetőségük a diákoknak az intézmény által kínált művészetoktatás 

szolgáltatás igénybe vételére.  

A települési önkormányzatok egészségügyi feladat- és hatásköreit tekintve az önkormányzat az 

egészségügyi alapellátás keretén belül a háziorvosi alapellátásról, a házi gyermekorvosi alapellá-

tásról, a fogorvosi alapellátásról, az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról, a védőnői szolgá-

latról, valamint az iskolai egészségügyi ellátásról gondoskodik. Ezen ellátások biztosítása a Fertő-

szentmiklósi Egészségügyi Központban történik, kiegészülve állatorvosi szolgáltatással és vérvétellel.  

A házi alap orvosi ellátás 2 körzet részére magántulajdonban lévő ingatlanban folyik. A háziorvosok 

vállalkozási alapon gyakorolják tevékenységüket. A rendelési idő mind a délelőtti, mind a délutáni 

órákban biztosított a lakosság részére. A két körzetben az összes rendelési órák száma heti 30 óra.  

A házi gyermekorvosi ellátás helyszíne szintén az Egészségügyi Központ. A településen egy gyermek-

orvosi körzet működik. A gyermekorvos szintén vállalkozói alapon gyakorolja tevékenységét. A ren-

delés délelőtt és délután is folyik, a heti rendelési idő 13 óra.  

Fertőszentmiklóson egy fogorvosi körzet gondoskodik a fogorvosi alapellátásról. A fogszakorvos szin-

tén vállalkozói alapon gyakorolja tevékenységét. A rendelés délelőtti és délutáni órákban egyaránt 

történik. A heti rendelési idő 24 óra. 

Az alapellátás keretein belül a településen megoldott az Egészségügyi Központba beutalt betegek 

vérvétele. Az ellátásra vonatkozóan az önkormányzat a budapesti székhelyű Prodia Zrt.-vel kötött 

szerződést. 

Az ügyeleti alapellátást 7 települési önkormányzat társulás útján látja el. Orvosi ügyelet hétköznap 

délután 16 órától másnap reggel 8 óráig, valamint hétvégeken és ünnepnapokon működik. 

A védőnői szolgálat szintén a Fertőszentmiklósi Egészségügyi Központban zajlik. Három védőnői kör-

zet gondoskodik a védőnői és csecsemő tanácsadásról. A védőnői szolgálatot a fertőszentmiklósi 

önkormányzat működteti. A védőnői és csecsemő tanácsadás heti 14 órában történik. 

Az iskola-egészségügyi ellátással összefüggő feladatokat a gyermekorvosok, valamint a védőnők vég-

zik. Az iskola-egészségügyi feladatok ellátásának pénzügyi alapját részben az egészségügyi finanszí-

rozás biztosítja, ezen felül a vállalkozói alapon működő gyermekorvos polgárjogi szerződéseket köt 

az oktatási intézményekkel. Ennek keretében a fogszakorvos heti egy napon iskolafogászati rende-

lést tart. 

A Fertőszentmiklós Egészségügyi Központban működik a település gyógyszertára, amely a délelőtti 

és délutáni órákban egyaránt nyitva áll a betegek számára, hetente összesen 40 órában. A városban 

minden páratlan héten tart ügyeletet a patika, páros heteken Fertődre kell a lakosoknak utazniuk, 

amennyiben igénybe kívánják venni a gyógyszertár szolgáltatásait. 
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Az Egészségügyi Központban a fenti alapellátások mellett vérvételi hely is működik, ahonnan a sop-

roni laborba szállítják a levett mintát, az eredmény elektronikus formában a háziorvosokhoz érke-

zik. Az állatorvos szintén vállalkozói alapon látja el tevékenységét. 

Fertőszentmiklóson a szociális alapellátások közül az étkeztetést, a házi segítségnyújtást, a jelző-

rendszeres házi segítségnyújtást, a nappali ellátást, szakosított tartós bentlakási ellátást a Gondo-

zási Központ (Idősek Otthona) biztosítja. A szociális alapszolgáltatások között szereplő családsegítés 

és gyermekjóléti szolgáltatást a Gondoskodás Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgáltató nyújtja a 

településen. 

Fertőszentmiklós Város Önkormányzata és a Sopron-Fertőd Kistérség Többcélú Társulás között 2007. 

márciusban született megállapodás értelmében a szociális alapszolgáltatási és gyermekjóléti alapel-

látási feladatok teljesítése társulási keretek között történik. Fertőszentmiklóson a Gondoskodás 

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgáltató szolgáltatásait több önkormányzatra is kiterjeszti – köztük 

Fertőendréd, Petőháza, Röjtökmuzsaj, Petőháza, Csapod.  

A fentiekből megállapítható, hogy Fertőszentmiklós fontos szerepet tölt be mind a Sopron-Fertődi 

kistérségben, mind a mikrotérségben – annak központjaként - , elsősorban a közoktatási feladatok, 

illetve szociális és gyermekjóléti alapellátás területén. 

 

• Gondozási Központ (Idősek otthona) 

A fertőszentmiklósi Gondozási Központ 

(Idősek Otthona) az önkormányzat részben 

önállóan gazdálkodó költségvetési szerve. 

Az átlagos állományi létszám 22 fő. Az 

intézmény 35 időskorú bentlakásos ellátá-

sát tudja biztosítani. A Gondozási Központ 

által nyújtott szolgáltatások az alábbiak: 

• Idősek nappali ellátása; 

• szociális étkeztetés; 

• házi segítségnyújtás; 

• idősek otthona. 
 

• Gondoskodás Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgáltató 

A Gondoskodás Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgáltató a polgármesteri hivatal épületében műkö-

dik. 2007. március elsejétől a Sopron-Fertőd Kistérség Többcélú Társulás és Fertőszentmiklós Ön-

kormányzata között létrejött szerződés értelmében a városban működik a családsegítő és gyermek-

jóléti szolgáltató. Az intézmény fenti funkcióit a Fertő-menti mikro térségben látja el. Az intézmény 

által nyújtott gyermekjóléti alapellátási feladatok és családsegítés szolgáltatások az alábbiakban 

kerülnek részletes bemutatásra. 

 

Családsegítés 

A családsegítés keretében az alábbi szolgáltatást biztosítja a Gondoskodás Családsegítő és Gyermek-

jóléti Szolgáltató: 



 
 
 

 

 

www.korics.hu Minősített pályázatmenedzseri katalogizált jegyzékszám: 125/141205 54. oldal az összesen 120 oldalból 

 

• szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadás; 

• szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés megszervezése; 

• családgondozás, családi konfliktusok kezelése; 

• közösségépítő, családterápiás programok; 

• tanácsadás fogyatékossággal élők, szenvedélybetegek, kábítószer problémákkal küzdők, 

krónikus betegek, szociálisan rászorulók részére; 

• munkahelykeresés, segítség önéletrajz megírásában; 

• szociális információs szolgáltatás: tájékoztatás, igénylés és ügyintézés elindítása. 

 

Gyermekjóléti szolgáltatás 

A következő gyermekvédelmi szolgáltatásokat vehetik igénybe az érintett gyermekek és a felnőttek 

egyaránt: 

• észlelő- és jelzőrendszer működtetése; 

• családi és iskolai konfliktuskezelés; 

• gyerekprogramok, kirándulások, táborok szervezése; 

• tanácsadás, információszolgáltatás, ügyintézés gyermekvédelmi ügyekben. 

 

Állásvadász klub 

A Szolgáltató családsegítés és gyermekvédelmi szolgáltatásán kívül „Állásvadász klub” szolgáltatást 

működtet, melynek keretében az alábbi tevékenységeket végzik: 

• személyre szabott tanácsadás; 

• álláskeresési technikák oktatása; 

• segítség önéletrajz megírásában; 

• állásinterjúra történő felkészítés; 

• internet elérési lehetőség biztosítása. 

 

Az önkormányzat családsegítés, valamint anya-, gyerek és csecsemővédelem címre fordított kiadá-

sai láthatók az alábbi táblázatban. A csecsemő-, gyerek- és anyavédelmi kiadások 2003-2006 között 

közel 40 százalékponttal csökkentek, vagyis kevesebb gyerek szorult rá a gyermekjóléti szolgáltatá-

sokra, ahogy a rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesültek száma is mérsék-

lődött a vizsgált időszakban. A családsegítésre fordított összegek azonban 16 százalékponttal emel-

kedtek az utóbbi négy évben. 



 
 
 

 

 

www.korics.hu Minősített pályázatmenedzseri katalogizált jegyzékszám: 125/141205 55. oldal az összesen 120 oldalból 

 

 

30. sz. táblázat: Az önkormányzat családsegítés és anya-, gyerek- és csecsemővédelmi kiadása 

(ezer Ft), 2003-2006; Forrás: Fertőszentmiklós Város Önkormányzata 

Év 
Családsegítési kiadá-

sok 

Anya-, gyermek- és 

csecsemővédelmi 

kiadások 

2003 2.653 398 

2004 2.669 337 

2005 3.167 333 

2006 3.078 241 

A város kulturális életének legfőbb helyszíne a Fertőszentmiklósi Művelődési Központ. A művelődési 

ház az önkormányzaton belül szakfeladatként működik. Az épület 2000-ig szinte csak moziként mű-

ködött, de később a folyamatosan csökkenő nézőszám következtében ez a funkció is megszűnt. Az 

épület 2003-ig kihasználatlanul állt, majd 2003-2004 során került sor az intézmény felújítására. A 

beruházás anyagi forrását a megyei területfejlesztési tanácstól kapott támogatás és az önkormány-

zat saját forrása jelentette. A felújítás során az épület alapterületének változtatása nélkül megújult 

a közműves infrastruktúra, a színpadtechnika, az épületben iroda- és mellékhelyiséget alakítottak 

ki. A felújított intézmény 2004. április 14-től újra funkcionál. Az épület előterében elhelyezett szá-

mítógépek ingyenes internethasználatot biztosítva állnak a lakosság rendelkezésére. A művelődési 

ház által nyújtott szolgáltatások nem csupán a helyi igényeket elégítik ki, hanem kistérségi és me-

gyei programokat, kulturális rendezvényeket is lebonyolít. Az intézményben lehetőség van néptánc, 

modern tánc, jóga, aerobik, sakk, idős és gyermek klub foglalkozások, előadások és tanfolyamok 

megrendezésére.  

A könyvtár az önkormányzat tulajdonában és fenntartásában áll. A könyvtár alapterülete 150 m2, a 

könyvtári egységek száma 18.000 darab. Az elmúlt években saját és pályázati forrásból az alábbi 

fejlesztésekre került sor: könyvállomány bővítése, nagy könyv játék: ajándékkönyvek beszerzése, 

számítógépcsere, eszközbeszerzés, e-Magyarország Pont (2 számítógép nyomtatóval, internettel) 

kiépítése. Az eszközbeszerzés a digitális ismeret és tudás fejlesztését szolgálta. 

A településen 1993 óta működik helyi kábeltelevíziós hálózat. A rendszer kiépítője és üzemeltetője 

a T-kábel. A Fertőpart-tv és az Infó-tv hetente két-két alkalommal sugároz a település lakosait érin-

tő legfontosabb helyi, illetve térségi információkról, eseményekről. A kábelhálózatot a település 

valamennyi utcájába bevezették, így a lakosok számára elérhető. A városnak rendszeresen megjele-

nő nyomtatott sajtókiadványa nincs. 
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Fertőszentmiklós legfontosabb sportlétesítményei a település sportéletének helyszínei. A Fertő-

szentmiklósi Sportpálya és az általános iskola tornaterme, valamint a Művelődési Ház áll a sportolni 

vágyók, sportegyesületek és sportrendezvények rendelkezésére. Mind a sportpálya, mind az általá-

nos iskola tornaterme az önkormányzat tulajdonában áll. 

A településen működő civil szervezetek közül az alábbiak 

tevékenysége kapcsolódik közvetlen és közvetett módon 

a sporthoz: 

• Fertőszentmiklósi Sport Egyesület: a tavaszi és az 

őszi fordulóban minden hétvégén futball mérkőzés 

rendezésére kerül sor, illetve az egyesület tagjai 

heti két alkalommal tartanak edzést. 

• Fertőszentmiklósi Sport Egyesület - Sakk Szakosz-

tálya: a gyerekek és a felnőttek számára egyaránt lehetőség nyílik sakkfoglalkozáson való 

részvételre, melynek színhelye a Művelődési Ház.  

• Fertőszentmiklósi Kézilabda Club (NB III osztályban): a futball szakosztályhoz hasonlóan a ta-

vaszi és az őszi forduló idején minden héten mérkőzést rendeznek, illetve heti két alkalom-

mal edzéseket. 

• Fertőszentmiklósi Ifjúsági Jazzbalett Egyesület: a jazz balett órákat a jóga és aerobic foglal-

kozások mellett szintén a Művelődési Házban tartják, amely foglalkozásokon nem csupán a te-

lepülés lakossága vesz részt, hanem a szomszédos falvakból is érkeznek sportolni, kikapcso-

lódni vágyók. 

• Fertőszentmiklósi Horgász Egyesület: az egyesület tevékenységi köre nem sorolható közvetle-

nül a sport kategóriájába, hanem a szabadidős tevékenység, az aktív kikapcsolódás egyik for-

mája.  

• Sakk, kick-box 

 

Fertőszentmiklóson a távbeszélő hálózat kiépült, valamennyi mobiltelefon és hírközlési szolgáltató 

100 százalékos lefedettséggel rendelkezik, így jó minőségű szolgáltatást képes nyújtani ügyfelei 

részére. A vezetékes telefonszolgáltatást a Magyar Telekom Nyrt. végzi. A település a 99-es körzet-

szám révén csatlakozik az országos és nemzetközi távhívó hálózatba. A településen és a térségben a 

korábbi évek távbeszélő hálózati és távbeszélő központi fejlesztései eredményeként lehetővé vált a 

jelentkező igények teljes körű kielégítése. Ennek megfelelően a távbeszélő fővonalak száma 2000-

2005 között 3,7 százalékponttal növekedett, ami 95 százalék feletti előfizetői arányt jelent. 

Fertőszentmiklós közigazgatási határán belül 1993 óta helyi kábeltelevíziós hálózat működik. A 

rendszer kiépítője és üzemeltetője a T-kábel. A kábelhálózatot a település valamennyi utcájába 

bevezették, így a lakosok számára elérhető. A településen a T-Com jóvoltából igénybe vehető az 

ADSL internet szolgáltatás, valamint az Aplusnet szolgáltató által kiépített mikrohullámú, rádiós 

internet is.  

A jogszabályi előírásoknak megfelelően az önkormányzat közigazgatási területén megszervezi a te-

lepülési szilárd és folyékony hulladék begyűjtését, szállítását és ártalmatlanítását. A települési szi-

lárd hulladékkezelési közszolgáltatást 1997 óta a mosonmagyaróvári székhelyű és fertőszentmiklósi 
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telephellyel rendelkező Rekultív Környezetvédelmi és Hulladékhasznosító Kft. végzi a településen. A 

településen keletkező szilárd hulladékot heti egy alkalommal, hétfőn szállítja el a közszolgáltató. A 

szilárd hulladék a Fertőszentmiklós külterületén lévő, 2001. január 1-én átadott 1 hektáros terüle-

ten működő 36 település hulladékának befogadására alkalmas regionális hulladéklerakóra kerül. A 

városban összegyűjtött települési szilárd hulladék mennyisége 2003-ban 2.701 m3 volt. A Rekultív 

Kft.a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében lomtalanítást is szervez a településen. A vá-

rosban 8 szelektív hulladékgyűjtő szigeten 4-4 db edény áll a lakosság rendelkezésére a műanyag és 

papír hulladék elhelyezésére, valamint a hulladéklerakó területén kialakításra kerülő hulladékudva-

ron műanyag, papír, veszélyes, biológiailag lebomló és építési hulladék helyezhető el. A településen 

dögkút, állati temető nem üzemel. A települési folyékony hulladék mennyisége 1.323 m3 volt 2003-

ban. Azon ingatlanok, melyek nem csatlakoztak a szennyvíz-csatorna hálózatra, vagyis ahol a 

szennyvízelhelyezés módja szikkasztás, a szennyvizet a Florasca Kft. Fertőendrédre szállítja. A tele-

pülési folyékony hulladékra vonatkozó egyéb információk az 5.2.1 vízi közmű ellátottság alfejezet-

ben szerepelnek. A város önkormányzata a talajterhelési díjról szóló 23/2004. (XII. 22.) képviselő-

testületi rendeletének értelmében a tárgyévet követő év első negyed évének végéig átalánydíj alap-

ján megállapított talajterhelési díj fizetésére kötelezi azon személyeket, akik nem kötnek rá a 

szennyvízcsatorna-hálózatra, hanem szennyvízszikkasztást alkalmazna 
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2 .9 .  Korábbi  időszak fe j lesztése i   
Az Új Magyarország Fejlesztési Terv által meghatározott elérhető EU-s források közül 2007 és 2009 

között a következő fejlesztések valósultak meg, vagy indultak el. 

31. sz. táblázat Uniós támogatások 2004-2009; Forrás: TEIR 

Fejlesz-

tési 

program 

neve 

Pályázó neve Projekt célja Megvalósítás 

helye 

Támo-

gatás 

(eFt) 

Költség 

(eFt) 

NFT I.  Gazdasági Versenyké-

pesség OP  

Projektek száma 3 

db. 

Fertőszentmiklós 151 645 424 033 

ÚMFT Fertőszentmiklós Város 

Önkormányzata 

"Változó Világ Tük-

rében!" A 

fertőszentmiklósi, 

mikrotérségi 

központi feladato-

kat ellátó általános 

iskola komplex 

fejlesztési prog-

ramja (2009) 

Fertőszentmiklós 

 

198 171 220 190 

ÚMFT WOLF PLASTICS Cso-

magolási és Recycling 

Korlátolt 

Felelősségű Társaság 

 

Fröccsöntő kapaci-

tásbővítéshez kap-

csolódó komplex 

vállalati 

technológia fejlesz-

tés (2008) 

 

Fertőszentmiklós 

 

170 000 741 716 

ÚMFT WOLF-PLASTICS Cso-

magolási és Recycling 

Kft. 

Fröccsöntött mű-

anyag termékek 

kapacitásbővítő 

beruházása a 

Wolf Plastics Kft-

nél (2008) 

Fertőszentmiklós 

 

150 000 745 495 

ÚMFT Fertőszentmiklós Város 

Önkormányzata 

Változó Világ Tük-

rében - Fertő-

szentmiklósi 

Mikrotérségi Iskola 

 34 294 34 294 
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és 

Óvoda, ill. tagin-

tézményének közös 

tartalomfejlesztési 

programja 

(2009) 

ÚMFT HBB Szerviz Szolgáltató 

és Kereskedelmi Kft. 

Technológia fej-

lesztés a HBB Szer-

viz Kft.-nél (2009) 

Fertőszentmiklós 

 

20 400 40 799 

ÚMFT HBB Szerviz Szolgáltató 

és Kereskedelmi Kft. 

A HBB Szervíz Kft. 

komplex technoló-

gia fejlesztése 

(2008) 

Fertőszentmiklós 

 

19 420  64 734 

Összesen    592 285 1 847 228 

 

Az Európai Uniós források lehívása tekintetében a város nem teljes mértékben használja ki lehető-

ségeit. A gazdasági célú fejlesztések túlsúlyban vannak, amelyek azonban önmagukban nem jelentik 

a város számára a hosszú távú és fenntartható fejlődést. A nagyobb volumenű projektek mind a 

hazai, mind az Európai Uniós pályázatok tekintetében a műszaki és gazdaságfejlesztés esetében 

jelentősek. A humán infrastruktúra fejlesztés jelentősebben inkább az oktatás fejlesztés esetében 

figyelhető meg. Kevéssé jelennek meg a turisztikai célú pályázatok.  

32. sz. táblázat Hazai támogatások megoszlása 2004-2009 évben Forrás: TEIR 

Cél kategória  Projektek száma  Támogatás (eFt) Költség (eFt) 
Műszaki infrast-
ruktúra  

3 24 962 49 925 

Gazdaságfejlesztés  5 16 439 43 444 
Egyéb, nem beso-
rolható  

1 12 594 21 056 

Humán infrastruk-
túra  

2 7 400 44 377 

Tervezés  1 2 995 7 190 
Összesen  12 64 390 165 992 
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33. sz. táblázat Fertőszentmiklós pályázati támogatások 2003-2009; Forrás: Fertőszentmiklós 
Önkormányzata  

Ssz
. 

Projekt címe Tá-
moga
tás 
éve 

A támogató 
prog-

ram/célelőirán
yzat neve 

Támogatás 
összege 
(ezer Ft) 

Önrész 
összege 
/ezer Ft) 

Projekt  
Összkölt-

sége 
(ezer Ft) 

1. Időskorúak Gondozóháza-
épület átalakítás 

2003 Eü.Szoc.és 
Családügyi Min 
Időskorú sze-
mélyek szoc. 
Ellátásának 
támogatása 

6.000   

2. Időskorúak Gondozóháza- 
demensszoba kialakítása 
 

2003 Eü.Szoc.és 
Családügyi Min 
Időskorú sze-
mélyek szoc. 
Ellátásának 
támogatása 

1.000   

3. PHARE- Fertő-menti 
intermodális Közlekedésfej-
lesztési tervezés (gesztor-20 
önkormányzat részvétele) 

2005 VÁTI Magyar 
Regionális Fej-
lesztési és Ur-
banisztikai Kht. 

14.611   

4. Fertőszentmiklós, Malom u 
Óvoda épület felújítás 

2005 NYDRFT - CÉDE 2.000   

5. Polgárm. Hivatal épület aka-
dálymentesítés-felújítás 

2005 NYDRFT – CÉDE 
I. ütem 

2.000   

6. Fertőszentmiklós szilárd bur-
kolatú utak felújítása 

2005 NYD. Regionális 
Fejlesztési 
Tanács 

14.026   

7. Polgárm. Hivatal épület aka-
dálymentesítés-felújítás 

2006 NYDRFT – CÉDE 
II. ütem 

1.400   

8. Fertőszentmiklós szilárd bur-
kolatú utak felújítása 

2006 NYD. Regionális 
Fejlesztési 
Tanács 

10.936   

9. PHARE- Fertő-menti 
intermodális Közlekedésfej-
lesztési tervezés (gesztor-20 
önkormányzat részvétele) 
 
 
 

2006 VÁTI Magyar 
Regionális Fej-
lesztési és Ur-
banisztikai Kht. 

37.474   

10. Fertőszentmiklós,Rákóczi 
F.u. kerékpárút-építés 

2007 GKM-
Közlekedésfej-
lesztési Koor-
dináció Köz-
pont 

11.318   

11. Időskorúak Gondozóházának 
felújítása 

2008 NYDRFT - CÉDE 12.594   

12. Kistérségi Kulturális Fesztivál 2008 TRFC 2.995   
13. Soproni Borvidéket bemutató 

Közösségi Vinotéka kialakítá-
sa 
 

2008 TU-NYD-1 3.600 8.400 12.000 

14. Forgalmas utak 2008 NYDOP- 4.3.1. 55.988 13.997 69.985 
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15. Általános Iskola complex fej-

lesztési programja 
2009 NYDOP- 5.3.1. 198.171 170.710 368.881 

16. Ált.Iskola- Óvoda kompeten-
cia alapú oktatási programja 

2009 TÁMOP- 3.1.4 34.294 0 34.294 

 

Fertőszentmiklós elhelyezkedéséből adódóan számos lehetőséggel rendelkezik. Nyugati határ menti-

ségének köszönhetően a tőkeáramlás erős. A meglévő külföldi tőke nagyfokú gazdasági és foglalkoz-

tatási potenciált jelent. Mindezek azonban veszélyeket is hordoznak a település számára. A külföldi 

tőke könnyen mobilizálható, ezért ennek következtében a foglalkoztatás, a gazdaság gyengülése 

bekövetkezhet. Az ipar mellett azonban erős Fertőszentmiklóson a mezőgazdaság szerepe is, amely-

re a város kevésbé épít. A civil szervezetek száma és aktivitásuk szintén fontos, de kiaknázatlan 

lehetőség a város számára, mint ahogyan – bár kedvező a földrajzi elhelyezkedés- a turizmus is.  A 

meglévő ingatlanok hasznosságának újragondolása és hasznosítása szükséges. Az Európai Uniós forrá-

sok lehívásának fokozása mellett fontos a helyi társadalom élénkítése, a fiatalok elvándorlásának 

megelőzése, a magas végzettségű munkaerő megtartása. Mindezekhez hozzájárulhat egy megfelelő 

közösségi tér kialakítása, amely hozzájárulhat a helyi társadalmi kapcsolatok fokozásához, valamint 

az új helyi kezdeményezéseknek lendületet és teret adhat 

Fertőszentmiklós Város még nem rendelkezik hosszú távú fejlesztési stratégával. A város átfogó, 

komplex fejlesztéséhez azonban elengedhetetlen egy olyan dokumentum létrehozása, amely közép-

távon tartalmazza a fejlesztési célokat és a hozzájuk rendelt intézkedéseket. Erre a célra szolgál a 

jelenlegi integrált városfejlesztési dokumentum is. 
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Problémafa 

Átfogó stratégia hiánya 

A források felkutatásának, 
felhasználásának hiánya

A közép távú célok meghatározása, más 
fejlesztésekkel történő szinergiája 

Kiaknázatlan lehetőségek

Az erős helyi civil szervezetek 
nem kerülnek helyzetbe

A vendéglátás lehetőségeinek 
kihasználatlansága 

A helyi vállalkozások, a 
mezőgazdaság 

munkahelyteremtésének támogatása 
elmarad

Közösségi tér meglétének hiánya 

A térségi és a határon átnyúló 
kapcsolatok erősítése elmaradt 

A közszolgáltatások átfogó  
fejlesztése nem valósult meg
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Célfa 
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SWOT elemzés  

Erősségek 
• magas a vállalkozói aktivitás 
• átalakítható épületek 
• megfelelő infrastrukturális ellátottság 
• kedvező gazdaságföldrajzi elhelyezke-

dés 
• megfelelő és erős civil szerveződések  
• változtatásra elszánt önkormányzat 
• magas a mezőgazdasági tevékenységek 

aránya az ipar mellett 
• a határ közelsége élénkíti a gazdaságot  
• a határ közelsége és térségi elhelyezke-

dése miatt fontos közlekedési csomó-
pont 

• térségi szerepkör megléte 
• jelentős mennyiségű zöldterület  
• repülőtér megléte 

 

Gyengeségek 
• kihasználatlan és gyenge vendéglátóipar  
• a kistérségi szerepkör bővítésének elma-

radása 
• az erős civil szervezetek potenciáljának 

felhasználása nem jellemző 
• az Európai Uniós források lehívása a hu-

mán területen kevés 
• elöregedő és fogyó népesség a környező 

településeken is  
• gyenge idegenforgalmi infrastruktúra, 

kerékpár út hiánya stb. 
• közösségi tér hiánya  
• csökkenő fiatalok száma  
• közszolgáltatások hatékonysága gyenge 
• határon átnyúló kezdeményezések hiá-

nya 

Lehetőségek 
• a kis- és közepes vállalkozások megerő-

södnek 
• a kis- és közepes vállalkozások piaci sze-

repe és stabilitása nő  
• foglalkoztatottak létszáma nő 
• határ menti és régióhatárokon átnyúló 

együttműködésekben rejlő lehetőségek 
• a civil szervezetek további aktivitásá-

nak, a helyi kezdeményezéseknek fel-
lendítése  

• a stratégia megalkotásával egy hosszabb 
távú jövőkép felvázolása 

• a jövőképnek megfelelő összehangolt 
fejlesztések meghatározása 

• előre kiszámítható fejlesztési lépések 
megalkotása  

• közösségi tér létrehozása 
• a vendéglátás, idegenforgalom fellendí-

tése 
• a fiatal lakosság városba vonzása 
• a közszolgáltatások kiterjesztésének to-

vábbi lehetőségei  
• alternatív energiaforrások kiaknázása 

Veszélyek 
• a jogi szabályozás változása következté-

ben a kialakult elképzelések megvalósu-
lási esélye csökken  

• a fejlesztésekre elszánt önkormányzat 
megtorpanása a nehézségek következ-
tében 

• a civil szervezetek aktivitása a források 
elérését és lehívását tekintve csökken  

• a külföldi vállalatok mobilitásából adódó 
sebezhetőség 

• a közösségi kezdeményezések elmarad-
nak  

• a térségi szerepkör erősítése nem törté-
nik meg  

• a fiatalok városba vonzása sikertelen  
• a mezőgazdasági területek nagy része 

külföldi tulajdonban van  
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1 .5  Városrész  sz intű  he lyzete lemzés 

Az Ikva-patak kettészeli a települést, ennek következtében a kialakult természetes határok nagy-

mértékben meghatározzák a település tagoltságát. Fertőszentmiklós város városrészeinek lehatáro-

lása során figyelembe vette a város vezetése, hogy a természetes határoknak megfelelően alakítsa-

nak ki városrészeket. A városrészeket a 85-ös főút határolja. Ez a tagoltság a település számára 

kezelhetővé teszi a fejlesztések lehatárolását és kialakítását. A helyzetelemzésben foglaltaknak 

megfelelően tehát a város Szentmiklós és Szerdahely településrészekből tevődik össze, amelyek a 

jelen stratégiai dokumentumban két városrészt alkotnak. 
 

Térkép a városrészek lehatárolásáról 

 

Szentmiklós városrész helyzetének bemutatása 

A városrészt az Ikva patak, az Újtelepi utca, a 85-ös főút és a külterületi részek határolják.  A vá-

rosban elérhető közszolgáltatások alapvetően ebben a városrészben találhatók: Városháza, Könyv-

tár, Művelődési Ház, I.sz. Óvoda, Általános Iskola, Egészségügyi Központ, Gondozási Központ, gyógy-

szertár, tűzoltóság. A közösségi, városi funkciókat ellátó intézmények, terek szintén zömében itt 

találhatók meg pl.: rendezvénytér, városi parkoló. A városrészhez tartozik temető és ipari övezeti 

rész is. Az országos védettségű műemlékek közül a Szent Miklós plébániatemplom, Mária szobor, 

Fehérkereszt, vagy Piéta, és a „Vöröskereszt” található itt. A helyi védettség alatt álló műemlékek 

közül a Petőfi szobor, Szent István és Felsőbüki Nagy Pál szobra, Lukinich Mihály lakóháza és a Szent 

Donát kápolna található a városrészben. Szentmiklós városrész több külterületi részből áll, ezek 

főleg gyümölcsös és szőlő ültetvények.  
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Városrész szintű adatok  Szentmiklós 
Kiskereskedelmi üzletek száma 15 
Vendéglátóhelyek száma 5 
A 10 legnagyobb iparűzési adót szolgáltató vállalko-
zás felsorolása 

• Velux Kft.; 
• Rooflite Magyarország; 
• HBB Szerviz; 
• Rekultív Kft.; 
• Horváth Pékség Kft. 

Lakónépesség 
(állandó népesség) 

• 2001: 1675 fő; 
• 2009: 1660 fő. 

Lakónépesség korcsoportok szerint: 
 

• 2001: 
o 0-14: 298 fő 
o 15-59: 1031 fő 
o 60-X: 346 fő 

• 2009: 
o 0-14: 234 fő; 
o 15-59: 1048 fő; 
o 60-X: 378 fő. 

Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelke-
zők aránya az aktívkorúakon (15-59 évesek) belül 

2001: 8,4% 
2009: 8,2% 

Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebbek 
arányában 

2001: 4,6% 
2009: 4,8% 

Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen 
belül 

2001: 31,4% 
2009: 29,2% 

Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya 2001: 20,5% 
2009: 21,3% 

Rendszeres munka jövedelemmel nem rendelkezők 
aránya az aktív korúakon (15-59 évesek) belül 

2001: 0,7% 
2009: 0,9% 

Lakásállomány 
 

2001: 611 db 
2009: 638 db 

Alacsony komfort fokozatú lakott lakások aránya  
(félkomfortos, komfort nélküli, szükséglakás) 

• 2001. 
o Félkomfort: 5 % 
o Komfort nélküli: 0,1% 
o Szükséglakás: 0. 

• 2009. 
o Fél komfort: 4,5% 
o Komfort nélküli:0,1% 
o Szükséglakás: 0. 

Bölcsődék száma 0 
Óvodák száma 1 
Általános iskolák száma Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Fertő-

szentmiklós 
Középiskolák száma: 0 
Idősek nappali intézményeinek kapacitás kihasznált-
sága (ellátottak száma és a férőhelyek aránya) 

Gondozási Központ 
Az ellátottak száma idősek nappali ellátása 
keretén belül: 15 fő 
Az engedélyezett férőhelyek száma: 35 fő.  
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A városrészben a három legnagyobb munkáltató közül a Velux Kft. helyezkedik el. Szentmiklós vá-

rosrész lakossága - ahogyan a kistérségre és a városra is jellemző - öregedő tendenciát mutat. A 

településrész lakossága 1660 fő. Szentmiklós városrész esetében a közszolgáltatási, a kulturális, 

közösségi funkció erőssége figyelhető meg. A legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők 

aránya az aktív korúakon (15-59 évesek) belül 2001-es állapothoz mérten (8,4%) kis mértékben vál-

tozott 2009-re (8,2%). Azonban aggasztóbb az a kép, hogy a felsőfokú végzettségűek aránya a 25 

éves és időseb korúak esetében szintén csekély mértékű változást mutat az eltelt nyolc év alatt 

(2001:4,6%; 2009:4,8%). A foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül kis mértékben 

csökkent a 2001-es (31,4%) állapothoz képest (2009:29,2%). A foglalkoztatott nélküli háztartások 

aránya 2009-ben 21,3%, amely a 2001-es arányhoz (20,5%) képest magasabb. 

A rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya elenyésző (2001:0,7%; 2009:0,9%). 

Szentmiklós városrész lakásállománya jelenleg 638 db, amely 2001-hez képest kismértékű növeke-

dést mutat. A településrészen a komfortos lakások aránya magas, azonban a félkomfortos lakások 

aránya a 2001-es évhez képest 2009-re alacsony mértékben, de pozitív irányba változott. Szükségla-

kás a városrészben nem található. Elsősorban ebben a városrészben találhatók terek és parkok, ide 

összpontosul az erős városi funkció. A közlekedés tekintetében a város főutcája is itt található. 

A Szent István utca mentén kerékpársáv került kiépítésre, amely biztosítja az eljutást Fertőd felől 

Csapod irányába a város főútján. Korábban hiányzott a petőházi kapcsolatot biztosító útsza-

kasz,ezért az önkormányzat 2004-ben megépíttette a Petőházi utca - Ifjúság tér közötti  kerékpár-

utat. 

A városrész utcái: Agghegy utca, Fenyő utca, Fürdő utca, Ifjúság tér, Kolozsvári utca, Lukinich Mi-

hály utca, Malom út, Mátyás király utca, Petőfi Sándor utca, Petőházi út, Szent Imre utca, Szent 

István utca, Újtelep utca, Vadász utca, Virágvölgy út. 
 

 SWOT elemzés  

Erősségek 

• közszolgáltatási, a kulturális, közösségi 

funkciók megléte 

• kerékpár út megléte 

Gyengeségek 

• felsőfokú iskolai végzettségűek aránya 

kicsi  

• közösségi tér hiánya 

 

Lehetőségek 

• a meglévő funkciók minőségének növe-

lése 

• a funkciók kiterjesztése mikrotérségi 

szinten 

• a magas iskolai végzettséggel rendelke-

zők településrészbe vonzása 

Veszélyek 

• a funkciók erősítése során, figyelmen kí-

vül maradnak a rejtett hátrányok (pl.: 

társadalmi szempontból veszélyeztetett 

csoportok elfelejtődnek) 
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Szerdahely városrész helyzetének bemutatása 

A városrészt a Fertődi utca, az Árpád utca, a Hársfa utca, a 85-ös főút fertőszentmiklósi szakasza, a 

Béke utca, a Bezerédi utca, valamint külterületi részek határolják.  

Szerdahelyhez tartozik Parkfalu, amely a jövőben tervezett lakóterület. A városrészben négy iparte-

rület található. Szintén itt helyezkedik el a Hungaro Pro Kft. és a Wolf-Plastic Kft., amely a város-

ban a két legnagyobb munkáltató. Ezen kívül a településrészen megtalálható nagyobb foglalkoztató 

a Die Putzlappen Kft., a Reweaco Kft., valamint a Kalmár Autó Kft. A közszolgáltatások közül a vá-

rosrészben elérhető a bölcsőde, óvoda (II. sz.), valamint a sportpálya, a vasútállomás. Az országos 

vagy helyi védettség alatt álló épületek és emlékművek közül itt állnak a Bezerédj kúria, a Szeredi-

kápolna, az I. és II. Világháborús emlékművek, valamint a Nádüzem és a Millenniumi kettős kereszt. 
 

Városrész szintű adatok  Szerdahely 
Kiskereskedelmi üzletek száma 25 
Vendéglátóhelyek száma 6 
A 10 legnagyobb iparűzési adót szolgáltató vállalko-
zás felsorolása 

Hungaropro Kft. 
Wolf Plastics Kft. 
Die Putzlappen Kft. 
Rewearco Kft. 
Kalmár Autó Kft. 

Lakónépesség 
 
 

Állandó népességre: 
 
2001: 2135 fő 
 
2009: 2119 fő 
 

Lakónépesség korcsoportok szerint:  
0-14 
15-59 
60-x 
 

Állandó népességre: 
2001:  
0-14:     357 fő 
15-59:  1358 fő 
60-X:      420 fő 
 
2009:  
0-14:        296 fő 
15-59:     1336 fő 
60-X:        487 fő 
 

Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelke-
zők aránya az aktívkorúakon (15-59 évesek) belül 

2001: 8,8% 
2009: 7,8% 

Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebbek 
arányában 

2001: 4,9% 
2009: 5,4% 

Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen 
belül 

2001: 36,7% 
2009: 32,4% 

Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya 2001: 16,4% 
2009: 17,1% 

Rendszeres munka jövedelemmel nem rendelkezők3 
aránya az aktív korúakon (15-59 évesek) belül 

2001: 1,1% 
2009: 1,34% 

Lakásállomány 
2001: 1422 
2009: 1483 

2001:  811 db 
2009:  845 db 

Alacsony komfort fokozatú lakott lakások aránya  2001. 
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(félkomfortos, komfort nélküli, szükséglakás) Fél komfort: 4% 
Komfort nélküli:0,2% 
Szükséglakás:---- 
 
2009. 
Fél komfort: 3,5% 
Komfort nélküli:0,1% 
Szükséglakás:----- 
 

Bölcsődék száma 1 
Óvodák száma 1 
Általános iskolák száma 0 
Középiskolák száma (gimnázium és szakközépiskola 
együtt) 

0 

Idősek nappali intézményeinek kapacitás kihasznált-
sága (ellátottak száma és a férőhelyek aránya) 

0 

 

A településrész lakossága 2119 fő, a korstruktúrát tekintve öregedő a városrész, azonban ez az 

arány hasonlóságot mutat a települési adatokkal. Az adatokból kitűnik, hogy a városrész lakásállo-

mányának nagyobb része ezen a településrészen található (845 db). A komfort nélküli lakások ará-

nya elenyésző (0,1%), a fél komfortos lakások aránya is alacsony (3,5%).  

A felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebbek aránya kismértékű növekedést mutat, 2001-ben 

4,9%-ról 2009-re 5,4 %-ra nőtt a városrészben. A legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelke-

zők aránya a településrészen magasabb (2009:7,8%). A kiskereskedelmi üzletek száma és a vendég-

látóhelyek száma is ebben a városrészben magasabb, továbbá az ipar is itt a dominánsabb, amely-

nek következtében a foglalkoztatási mutatók kedvezőek. A foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves 

népességen belül ennek ellenére kis mértékben ugyan, de csökkenés figyelhető meg 2001 (36,7%) és 

2009 (32,4%) között. Azonban Szentmiklós városrészhez képest a foglalkoztatott nélküli háztartások 

aránya alacsonyabb (2009: 17,1%). A városrészben található a vasútállomás, a város nemzetközileg is 

jelentős vasúti csomóponttal rendelkezik. Két vasúti nyomvonal találkozik, az egyik a Győr-Sopron, 

a másik a Fertőszentmiklós-Pamhagen-Neusiedlersee vasútvonal.  

A városrész utcái: 

Ady Endre utca, Arany János utca, Árpád utca, Bartók Béla utca, Bezerédi utca, Béke utca, Fertődi 

út, Gesztenye sor, Hársfa utca, Jókai utca, József Attila utca, Kassai utca, Kápolna tér, Kossuth 

Lajos utca, Mátrai utca, Mező utca, Rákóczi Ferenc utca, Soproni utca, Szerdahelyi utca, Vasút utca, 
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SWOT elemzés  

Erősségek 

• az ipar szerepe a városrészben jelentős 

• további ipari fejlesztések kialakítása 

• a helyi vállalkozók munkahelyteremté-

sének ösztönzése a városrészben  

• vasúti csomópont elhelyezkedése 

Gyengeségek 

• közszolgáltatási funkció elérésének ne-

hézsége 

• alacsony iskolai végzettségűek aránya 

magas  

• turisztikailag kihasználatlan  

Lehetőségek 

• a meglévő funkciók minőségének növe-

lése 

• a közösségi, kulturális funkció erősítése, 

a közszolgáltatási funkció igénybevétel-

ének javítása 

• a turisztikai célú fejlesztés kapcsán a 

vendéglátás erősítése  

Veszélyek 

• az ipari funkció elnyomja a fejleszteni 

kívánt funkciókat 

• a fejlesztések során szükséges megóvni 

a meglévő zöld területeket, amelyek az 

ipari funkció miatt kis területen helyez-

kednek el 

 

 

Összességében megállapítható, hogy a városrészek funkciómegosztása szempontjából Szerdahelyre 

az ipari jellegű funkció túlsúlya jellemző. A város e részén találhatók az iparterületek, a legnagyobb 

foglalkoztatók. A közszolgáltatási funkció elenyésző. Ezzel szemben Szentmiklós területére korláto-

zódott a közszolgáltatási, kulturális, közösségi funkció. A városban a funkciók a két városrész között 

egyenetlenül oszlanak el. A lakosságszám Szerdahely településrészen valamivel magasabb, a foglal-

koztatás szempontjából Szerdahely és Szentmiklós hasonló képet mutat, a rendszeres munkajövede-

lemmel nem rendelkezők aránya magasabb Szerdahely városrészben, azonban az elérés kismértékű-

nek mondható. 

3.  Stratégia 

3. 1   A város jövőképe  

Fertőszentmiklós hosszú távú jövőképe 

Fertőszentmiklós kisvárosi jellegéből adódóan a hosszú távú jövőkép megfogalmazása során töreke-

dett a kisléptékű, megvalósítható célkitűzések kialakítására. 

Mindezen célkitűzések a meglévő fejlesztési tervekkel, valamint a Nyugat-Dunántúli Operatív Prog-

rammal összhangban kerültek megfogalmazásra. Mindezek alapján Fertőszentmiklós a következő 

hosszú távú célokat tűzte ki: 

 

Fertőszentmiklós 10-15 éven belül a térségben a közszolgáltatások, a foglalkoztatás, az ipar 

és a mezőgazdaság, valamint a turisztika, és a közösségi élet területén vezető szerepet tölt-

sön be. 
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A 7-8 évre megfogalmazott tematikus célok a következők: 

- a közszolgáltatások kiterjesztésének és minőségének növelése  

- helyi kis- és középvállalkozások erősítése, a munkahelyteremtés ösztönzése 

- a térségi kapcsolatok erősítése 

- a határon átnyúló kapcsolatok további elmélyítése 

- a közösségi élet felpezsdítése a civil szféra erősítésével 

- a mezőgazdaság vezető szerepének megtartása 

- élhető települési környezet kialakítása 

 

Fertőszentmiklós Város Önkormányzata a 2006. év során stratégiai tervezési dokumentumot készí-

tett a középtávú fejlesztések összehangolása érdekében. Ezen terv a település és a térség környeze-

ti, gazdasági-társadalmi adottságaiból kiindulva határozza meg a településfejlesztés főbb célkitűzé-

seit és irányvonalait, amely alapján fejlesztési akciótervek és projektek definiálhatóak. 

 

Városrész szintű célok  

A kijelölt fontosabb fejlesztések az alábbiak: 

• A település főterének kialakítása, közösségi tér létrehozása 

o A település valódi központi főtérrel – településszerkezetéből fakadóan - jelenleg 

nem rendelkezik. Fertőszentmiklóson ugyan több részleges közösségi tér található, 

ezek egyike sem felel meg azonban a valós településközpontok ma elvárt követel-

ményeinek. Az önkormányzat valódi közösségfejlesztő funkcióval rendelkező, komp-

lex szolgáltatásokat nyújtó főtér kialakítását kívánja megvalósítani. 

• Lakáscélú ingatlanfejlesztés 

o A település korszerkezetének negatívumaként említhető, hogy a város népességén 

belül a fiatal korosztály részaránya csökkent. E folyamat megállításának egyik esz-

közét az önkormányzat abban látja, hogy támogatja a fiatalok betelepítését - a te-

lepülés szociális fejlesztési programjában megfogalmazottakkal összhangban – laká-

sok kialakításával. 

• Rekreációs célú fejlesztés 

o A turizmus élénkítése céljából szükséges üdülőterület kijelölése. Fertőszentmiklóson 

rendelkezésre áll több olyan terület, amely volt ipari területként, vagy használaton 

kívüli területként üdülőterület céljára hasznosítható. A város földrajzi adottságaiból 

adódóan alkalmas gyógyászati célú turizmus kialakítására. 

o A települést átszelő Ikva-patak medrének kitisztítása, majd a patak visszaduzzasztá-

sa után kulturált pihenésre alkalmas horgász-tó kialakítására, valamint ehhez kap-

csolódó létesítmények kiépítésére és rendezvény helyszínként is működtethető sza-

badidő központ kialakítására kerül sor, amely a településkép meghatározó elemévé 

válhat a település új főterével együtt. 

o A települési környezet alkalmas megfelelő turizmus kialakítására, ennek érdekében 

a mikrotérségi kulturált, pihenést nyújtó termálvizes fürdő komplexum kialakítását 

tervezi az önkormányzat.  
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• Kerékpárút létrehozása – az Ikva-parti települések közös turisztikai programcsomagjainak 

kidolgozása 

o Az Ikva-parti és kistérségi turisztikai potenciál kiaknázása érdekében szükséges a ke-

rékpárút megépítése, amely az aktív turizmus infrastruktúrájának bővítésével keres-

letet generál. 

• A civil szféra aktivitásának és hatékonyságának növelése 

o A település önkormányzata felismerte a civil szférával való együttműködés eredmé-

nyezte lehetőségeket, ezért készíttetett egy tanulmányt, amely a civil szervezetek 

összefogását ellátó szervezet, un. ernyőszervezet létrehozásának feltételeit, kere-

teit vizsgálja. A dokumentumban megfogalmazottak mellett az önkormányzat támo-

gatni kívánja az ernyőszervezet kialakítását. 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

3.2  A fe j lesztési  cé lok koherenciá ja   

Az IVS középtávú céljainak megfogalmazásakor a legfontosabb szempont a megvalósíthatóság volt. A 

városrészekre kitűzött célrendszer úgy került megtervezésre, hogy az a városrészek esetében funk-

cióerősítést eredményezzen a legkisebb mértékű funkcióvesztés mellett. 

A város körültekintően, az egyes városrészek sajátosságainak figyelembe vételével alakította ki cél-

rendszerét az egyes fejlesztési területek és a meglévő projektek, tervek megvalósításának megfele-

lően. A városrészek fejlesztése a meghatározott célrendszerhez igazodva, a hosszabb távú stratégia 

kialakításénak megfelelően valósul meg. A város által létrehozott fejlesztési stratégia az esetlege-

sen bekövetkező külső (pl.: gazdaság, jog) és belső (pl.: önkormányzat, civil szervezetek, nagy fog-

lalkoztató) változásokat követve módosulhat. A tematikus célok koherenciája egyértelműen alátá-

masztható, a helyzetelemzés alapján alkotott stratégia során meghatározott intézkedések két szálra 

fűzhetők fel, amelyek a turizmus fejlesztése, valamint a város rehabilitációhoz köthető funkcióerő-

sítő, funkcióbővítő tevékenységek. 

A városrészekre kidolgozott tervek egymáshoz viszonyított koherenciája, valamint a városi, és az 

egyes ágazati célok szinergiája biztosított. A városrészek a meglévő funkciók megerősítésére, új 

funkciók létrehozására szolgálnak. A fent vázolt célrendszer koherenciáját támasztja alá, hogy a 

benne foglalt célok egymásra épülnek, egymást erősítik. 

Az 1. akcióterület fejlesztése esetében elsődlegesen Szerdahely városrészben, a turisztikai funkció 

erősítése a cél, azonban a különböző fejlesztések révén megvalósul a közösségi (Horgász-tó) és a 

közszolgáltatási funkció (tanmedence) erősítése is. A település főterének kialakítása a városi funk-

ció további alátámasztásául szolgál. A 2. akcióterület fejlesztései közvetlenül Szentmiklós város-

részt érinti, azonban a fejlesztések hatása nagymértékben kiterjed nemcsak a településre, hanem a 

mikrotérségre és a kistérségre is. A projektek révén a közfunkció erősítése mellett megjelenik a 

gazdasági funkció, a közösségi funkció, valamint a városi funkció erősítése is. Az Ikva-patak rehabili-

tációja mindkét városrészt érinti, mivel a város kialakulását, arculatát nagymértékben meghatároz-

za, hogy a patak elválasztja a két városrészt. Ehhez szervesen kapcsolódik a Horgász-tó kialakítása, 

a kerékpárút létrehozása, amelyek Szentmiklós városrész közösségi funkciójának erősítésére szol-

gálnak. 

A tematikus célok és a városrészi célok illeszkedését, valamint a városrészi célok egymáshoz viszo-

nyított szinergiáját a következő táblázatokkal mutatjuk be:  

 



 

 

 

 

 

34. sz. táblázat A városrészi célok kapcsolódása a tematikus célokhoz  

Városrészi cél 

/Tematikus cél 

Civil szerveze-

tek 

aktivitásának 

kiaknázása 

Közösségi 

tér 

létrehozása 

A település 

főterének 

funkcióbővítése 

Lakáscélú 

ingatlanfej-

lesztés 

Rekreációs célú 

fejlesztés 

Kerékpárút 

létrehozása 

Ikva patak 

rehabilitációja 

A közszolgáltatások kiterjesztése, 

minőségének növelése 

++  +++     

Határon átnyúló kapcsolatok to-

vábbi elmélyítése 

+++ ++      

Térségi kapcsolatok erősítése +++ ++    ++  

A mezőgazdaság vezető szerepé-

nek megtartása 

    +++   

A közösségi élet felpezsdítése +++ +++ +++     

A helyi kis- és középvállalkozások 

erősítése, munkahely teremtési 

képességük ösztönzése 

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

Turizmus fejlesztése ++ + ++  +++ +++ +++ 

Élhető települési környezet kiala-

kítása 

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

Szinergia erősségének foka: +gyenge szinergia; ++ közepes szinergia;+++erős szinergia 
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35. sz. táblázat A városrészi célok egymáshoz való kapcsolódása 

Városrészi cél 

/Tematikus cél 

Civil szervezetek 

aktivitásának 

kiaknázása 

(Szentmiklós) 

Közösségi 

tér 

létrehozása 

(Szentmiklós) 

A település 

főterének 

funkcióbővítése 

(Szentmiklós) 

Lakáscélú ingat-

lanfejlesztés 

(Szentmiklós) 

Rekreációs 

célú fejlesz-

tés (Szerda-

hely) 

Kerékpárút 

létrehozása 

(Szentmiklós) 

Ikva patak 

rehabilitációja 

(Szerdahely) 

Civil szervezetek 

aktivitásának  

kiaknázása (Szentmiklós) 

 +++ ++ + + + + 

Közösségi 

tér  

létrehozása (Szentmiklós) 

  +++ ++ ++ ++ ++ 

A település  

főterének 

funkcióbővítése 

(Szentmiklós) 

   +++ +++ +++ ++ 

Lakáscélú ingatlanfejlesz-

tés (Szentmiklós) 

    +++ ++ ++ 

Rekreációs célú fejlesztés 

(Szerdahely) 

     ++++ ++++ 

Kerékpárút létrehozása 

(Szentmiklós) 

      ++ 

Ikva patak rehabilitációja 

(Szerdahely) 

       

Szinergia erősségének foka: +gyenge szinergia; ++ közepes szinergia;+++erős szinergia



 

 

 

 

3.3  A fe j leszten i  k ívánt akc ióterü letek k i je lö lése  

A város nagyságából adódóan az akcióterületek kialakítása során a fejlesztések méretének és hatá-

sának megfelelően, valamint az elaprózódás elkerülése végett két akcióterület került kialakításra. 

Az akcióterületek kijelölésénél a város figyelembe vette a természetes Ikva-patak által meghúzott 

határokat, valamint a meglévő és kialakítandó funkciókat, ehhez mérten határozta meg az akcióte-

rületen lévő fejlesztéseket is.  

3 .3 . 1  Be lv áros  rehab i l i tác ió  

Az 1. akcióterület Szentmiklós városrészt érinti. Pontosan meghatározva a következő utcák, utca-

szakaszok határolják: az Ikva patak- Fenyő utca- Vadász utca- Kolozsvári utca. 

Az akcióterületen tervezett fejlesztések: 

A város a ROP 2007-13 fejlesztési hozzájárulásából kívánja megvalósítani a település az akcióterüle-

ten lévő városrehabilitációs fejlesztéseket. A projekt során a városi, gazdasági, közszféra, közösségi 

funkciók megerősítése a cél. A város-rehabilitációs tevékenységeinek tervezett kezdeti ideje 2011. 

március 1., a befejezési időpontja pedig 2013. február 23. (24 hónap). Az előkészítő tevékenységek 

legkésőbb 2011. február 28.-ig zárulnak.  

A projekt rövid összefoglalója:  

Fertőszentmiklós, mint a Nyugat-dunántúli régió legifjabb városa azt a célt tűzte ki, hogy a városi 

cím méltó viselésének érdekében egy „városiasodó”, ám élhető léptékekkel bíró, a Kisalföld egyik 

központjaként, „mezővárossá” növi ki magát. Fertőszentmiklós megépíti, kialakítja környezetét az 

ifjú város főterének, amely a várossá válásának első nagy lépése.    

A projektet konzorciumban valósítják meg, támogatásban nem részesülő partnerek lesznek. Ezen 

partnerek az akcióterületen megvalósuló fejlesztésekhez szorosan kapcsolódnak, mind a tervezés, 

mind a végrehajtás, mind a fenntartási időszakban szakmai együttműködésben. A partnerek a Fertő-

szentmiklósi Sport Egyesület, a Fertőszentmiklósi Községvédő és Szépítő Egyesület, ill. az Önkéntes 

Tűzoltó Egyesület Fertőszentmiklós.  

Az akcióterület fejlesztésére irányuló projekt funkcióbővítő és funkciómegerősítő elemeket is hor-

doz magában. A ROP támogatás révén az alábbi funkciók jelennek meg projektben:  
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36. sz. táblázat Funkció szerinti megoszlás 

Funkció típu-

sa 

Funkcióbővítő / funkció 

megerősítő  

Beavatkozás / Tevékenység 

GAZDASÁGI  

 

Funkcióbővítő 

cél: kereskedelmi, gazdasá-

gi szereplők ösztönzése 

Új városközpont - Közösségi Ház II. fejlesztési üteme 

– térségi Piactér kialakítása 

KÖZÖSSÉGI 

 

Funkcióerősítő 

cél: helyi identitást, közös-

ségformálást erősítő terek, 

létesítmények fejlesztése 

Vásártéri Játszótér és Sporttér kialakítása 

VÁROSI 

(közterületek 

fejlesztése) 

Funkcióbővítő 

 Barnamezős beruházással 

cél: élhető városközponti 

terület teremtése  

1. Új városközpont – FŐTÉR kialakítása – közleke-

désfejlesztés (barnamezős) 

2. Zöld Város Program – rehabilitált területek par-

kosítása  

3. Kerékpárút fejlesztése és parkolóhelyek létesíté-

se, III. ütem 

Önállóan nem támogatható, de kapcsolódó beruhá-

zás: Buszváró kialakítása 

KÖZSZFÉRA Funkcióerősítő 

cél: közszféra szolgáltató 

funkciójának erősítése 

Önkéntes tűzoltóság épületének külső felújítása – 

Térségi oktató bázis funkció erősítése 

SOFT ELEMEK cél: helyi identitást, közös-

ségformálást, környezettu-

datosságot erősítő és a helyi 

foglalkoztatást segítő prog-

ramok 

1. Városműhely létrehozása és közösségi tervezés 

program 

2. Térségi Tűzoltó Utánpótlás nevelési és Képzési 

Program 

3. Kerékpárral környezetünk és lakóinak megismeré-

séért – térségi kerékpáros akadályverseny 

4. Családi Sport Napok Fertőszentmiklóson – térsé-

günk családjaiért és az egészséges életmódért 

programsorozat 

5. „Város Bora” verseny és a Soproni Borvidék bemu-

tató napja, borvidéki múzeum kialakítása a tele-

pülési vinotékában a helyi lakosság gyűjteményei-

ből muzeológus bevonásával 

6. Korszerű Tudás – Eredményes Foglalkoztatás – 

helyi Vállalkozói Akadémia indítása 

7. „Vásárnapok Szentmiklóson”  - amit és ahogy őse-

ink tudták – a helyi termelők és termékek védel-

mében 

8. Települési Információs Táblarendszer a térségi 
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Funkció típu-

sa 

Funkcióbővítő / funkció 

megerősítő  

Beavatkozás / Tevékenység 

turisztikai vérkeringésbe kapcsolódásért 

A város a polgármesteri hivatalon belüli projektszervezet felállításával látja el a fejlesztések mene-

dzselését. A hivatalon belül szakmailag jól felkészült, a városban élő és ott dolgozó szakemberek 

működnek közre a fejlesztések megvalósításában, akiket külső szakértők segítik munkájukban. Ezen 

szakemberekből a projekt időtartama alatt egy Projekt Végrehajtási Csoport (PVCS) alakul.



 

 

 

 

37. sz táblázat Város-rehabilitációs projektelemek ütemezése 

  2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 

  I. II. III. IV. I. II. III. IV. I. II. III. IV. I. II. III. IV. I. II. III. IV. 

Előkészítés 

Akcióterületi terv és IVS     X X X                               

Feltételes Közbeszerzés             X X X                       

Tervek     X X X                               

Ingatlanvásárlás X X X X X X X X                         

Végrehajtás 

Belső menedzsment                 X X X X X X X X X       

Külső menedzsment                 X X X X X X X X X       

Nyilvánosság                  X X X X X X X X X       

Közbeszerzési eljárások költsége                 X     X                 

Könyvvizsgálói díjak                                 X       

Műszaki ellenőr                 X X X X X X X X         

Gazdasági funkció 

Fő tér - közlekedésfejlesztés                   X X X X X X X         

Közösségi funkció 

Fő tér - közművek                   X X X X X X X         

Városi funkció 

Tűzoltóság - Képzési központ                    X X X                 

Fő tér - Buszváró és környezete                   X X X                 

Kerékpárút és parkolóhelyek kialakítása                   X X X X X X X         

Vásártéri Játszótér és Sporttér                          X X             
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Közszféra funkció 

Piactér                   X X X                 

Kiegészítő (SOFT) elemek (ESZA típusú) 

1.  Városműhely létrehozása és közösségi terve-

zés program                 
X X X X X X X X         

2.  Térségi Tűzoltó Utánpótlás nevelési és Képzési 

Program                 
X X X X X X X X         

3.  Kerékpárral környezetünk és lakóinak megis-

meréséért – térségi kerékpáros akadályverseny                 
X X X X X X X X         

4.  Családi Sport Napok Fertőszentmiklóson                 
X X X X X X X X         

5.  „Város Bora” verseny és a Soproni Borvidék 

bemutató napja, borvidéki múzeum kialakítása a 

települési vinotékában                  

X X X X X X X X         

6.  Korszerű Tudás – Eredményes Foglalkoztatás – 

helyi Vállalkozói Akadémia indítása                 
X X X X X X X X         

7.  „Vásárnapok Szentmiklóson”                   X X X X X X X X         

Kiegészítő (SOFT) elemek (ERFA típusú) 

Települési Információs Táblarendszer                      X                   



 

 

 

 

38. sz. táblázat A projekt összefoglaló költségvetése 
 
Megnevezés  
 

Önkormányzati 
saját forrás  
 

Közszférából 
érkező külső for-
rások  

Egyéb magánfor-
rás  

Tervezett forrás-
igény 

Előkészítési költsé-
gek 

6 529 688 --- --- 37 001 563 

Projektmendzsment 
költségei 

6 120 000 --- --- 1 080 000 

Építés 245 249 188 --- --- 66 314 563 
Szolgáltatások 11 623 750 --- --- 2 051 250 
Összesen 299 994 500 --- --- 75 975 500 
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39. sz. táblázat A projekt részletes költségvetése 

2011. március 1. - 2013. febr.28. / 24 hónap 

Projektköltség Bruttó projektköltség (Ft) 

Támogatási 

intenzitás (%) 

Támogatás Önerő 

I. Előkészítési költségek  43 531 250   37 001 563 6 529 688 

1.1. Akcióterületi terv és IVS 4 631 250 85% 3 936 563 694 688 

1.2. Feltételes Közbeszerzés 625 000 85% 531 250 93 750 

1.3. Tervek 8 275 000 85% 7 033 750 1 241 250 

Buszváró terve 225 000 85% 191 250 33 750 

Kerékpárút és közlekedési tervek 7 800 000 85% 6 630 000 1 170 000 

Sporttér tervek 125 000 85% 106 250 18 750 

Tűzoltó központ terv 125 000 85% 106 250 18 750 

1.4. Ingatlanvásárlás 30 000 000 85% 25 500 000 4 500 000 

II. Projektmendzsment költségei 7 200 000   6 120 000 1 080 000 

Belső menedzsment 4 680 000 85% 3 978 000 702 000 

Külső menedzsment 2 520 000 85% 2 142 000 378 000 

III. Építés  311 563 750   245 249 188 66 314 563 

Fő tér - közlekedésfejlesztés 126 000 000 85% 107 100 000 18 900 000 

Fő tér - elektromos hálózat terepszint alá helyezése 8 000 000 30% 2 400 000 5 600 000 

Fő tér - közművek (víz) 13 000 000 85% 11 050 000 1 950 000 

Tűzoltóság - Képzési központ  65 000 000 85% 55 250 000 9 750 000 

Buszváró és környezete 3 670 000 85% 3 119 500 550 500 

Kerékpárút és parkolóhelyek kialakítása 26 180 000 85% 22 253 000 3 927 000 

Vásártéri Játszótér és Sporttér  42 113 750 85% 35 796 688 6 317 063 
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Piactér - területelőkészítés (bontás) 18 000 000 30% 5 400 000 12 600 000 

Piactér - köztérfejlesztés 6 600 000 30% 1 980 000 4 620 000 

Piactér - eszközbeszerzése 3 000 000 30% 900 000 2 100 000 

IV. Szolgáltatások 13 675 000 85% 11 623 750 2 051 250 

4.1. Projekt elemekhez nem kapcsolódó szolgáltatások 5 675 000 85% 4 823 750 851 250 

     Nyilvánosság (III. sz. komm. Csomag, B és D táblák) 1 000 000 85% 850 000 150 000 

       Közbeszerzési eljárások költsége 625 000 85% 531 250 93 750 

        Könyvvizsgálói díjak 1 250 000 85% 1 062 500 187 500 

        Műszaki ellenőr 2 800 000 85% 2 380 000 420 000 

4.2. Projektelemekhez szorosan kapcsolódó szolgáltatások 8 000 000 85% 6 800 000 1 200 000 

Városműhely és településmarketing 1 500 000 85% 1 275 000 225 000 

„Soft” programok megvalósítása 6 500 000 85% 5 525 000 975 000 

Összesen 375 970 000   299 994 500 75 975 500 

   79,79%  

 

  



 
 
 

 

 

 86 



 

 

 

 

 
A Belvárosi akcióterület lehatárolása 
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3 .3 .2  Tur iszt ika i  cé lú  akc ióterü le t   

A Szerdahely és Szentmiklós városrészt érintő 2. akcióterületet a következő utcák határolják: 

Az akcióterület nem érintkezik közvetlenül a település lakóterületeivel, Fertőszentmiklós legnyuga-

tibb részén található. Érinti a Szeredre-dűlőt, a Szentpéteri úti dűlőt valamint a Malomközi rétet. 

Jobbról az Ikva-patak, balról pedig a 85 sz. főút és egy mezőgazdasági út határolja.  

Az akcióterület céljai: 

• Ikva-patak rehabilitációja 

• Rekreációs célú fejlesztés 

A kistérség turisztikai adottságai a környéken kedvezők. A vendégforgalmi adatok alapján a Sopron-

Fertődi kistérség a régió két vezető turisztikai forgalmát bonyolító kistérségek után következik. A 

kistérségi fejlesztési elképzelések között szerepel az Ikva-menti területek revitalizációs programja 

és a vidék fokozott bekapcsolódása a kistérség idegenforgalmába. Ehhez járul hozzá a tervezett 

fejlesztés. A város kitűnő elhelyezkedésű, számos turisztikai lehetőségekkel rendelkezik, azonban az 

erre irányuló fejlesztések elmaradtak. Cél egy olyan a kistérségi tervekkel összhangban álló a turiz-

must élénkítő fejlesztés létrehozása, amely hosszú távon megalapozza Fertőszentmiklós fejlődését. 

A város turisztikai vonzerejének növelése, a helyi foglalkoztatási típusok bővítése a vendéglátáson 

keresztül.  

Az akcióterületen tervezett fejlesztések:  

A terület szabálytalan alakú, megközelítőleg 12 ha nagyságú, melyből 6-7 ha területen valósul meg 

az Ikva-tó kialakítása, a további 5-6 ha területen a termálvizes élményfürdő komplexum a hozzá 

tartozó létesítményekkel együtt.   

A fejlesztés elsősorban turisztikai célú beruházás. A fejleszteni kívánt terület gyakorlatilag kihasz-

nálatlan terület. A tervezett fejlesztés Fertőszentmiklós nyugati oldalán lévő külterületi részen 

kerül megvalósításra. Az akcióterületi fejlesztés során a cél, hogy mikrotérségi kulturált, pihenésre 

alkalmas Ikva-tó, valamint egy termálvizes fürdő komplexum kialakítása. A városközpont közelében 

kialakuló Ikva-tó, fürdőkomplexum és szabadidő központ a városkép formálásának szempontjából is 

fontos.  

A megvalósítani kívánt fejlesztéssel számos lehetőség nyílik meg a város számára: 

• a Fertő-part élénk turizmusába történő bekapcsolódás 

• a turizmus a mikrotérségen belül a Fertő-part és Ikva mente között kölcsönösen működhet 

• mind a külföldi, mind a hazai befektetők növekvő érdeklődése  

• növekvő turistaforgalom, mely jelentős bevételi forrás 

• az elkészült kerékpárutakon és a mikrotérségi kerékpárturizmus jelentős élénkülése várható  

• a nemzetközi és hazai kapcsolatok erősödése 

• támogatások növelése pályázati lehetőségekkel 

• a fürdő projekt folyamatos fejlesztése rekreációs központtá  

• közösségi programok szervezésének lehetősége (tószínpad) 

• a Fertő-parti Eszterháza látogatottsága is jelentősen emelkedik 

• a mikrotérségben hiányzó szálláslehetőségek kiépülése 

A fejlesztés megvalósulásának céljából a mikrotérséghez tartozó települések partnerségi nyilatkoza-

tot kötöttek. A nyilatkozatban kijelentik, hogy településeiken megvalósuló közös kulturális és ha-
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gyományőrző programjaikat összehangolják, segítik és kezdeményezik településeik jobb megismeré-

sét a kölcsönös egyenrangú partnerség szellemében. Ezt a tevékenységüket összehangoltan az egész 

Sopron-Fertődi kistérségre kiterjesztik. Kiemelten fontosnak tartják az ifjúsági- és civil szervezetek 

közötti kapcsolatok erősítését. A nyilatkozatot Ebergőc, Röjtökmuzsaj, Csapod, Petőháza, Agyagos-

szergény, Fertőszentmiklós települések polgármesterei írták alá.   

40. sz. táblázat A fejlesztés összefoglaló költségvetése  

 

Megnevezés  

 

Önkormány-

zati saját 

forrás  

 

Közszférából 

érkező külső 

források  

Egyéb magán-

forrás  

Tervezett forrásigény 

Megvalósíthatósági ta-

nulmányterv készítése 

   2 500 0000 

Beruházás megvalósítása    300 000 000 
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A Turisztikai célú akcióterület lehatárolása
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3.4  Ant i  szegregációs program  

Fertőszentmiklóson 50 főt meghaladó szegregátum, amely a 2001-es népszámlálási adatokon alapu-

ló, valamint a segélyezési adatokon alapuló szegregációs mutatóknak megfelelő lenne, nem találha-

tó. A Kézikönyvben foglaltak szerint azon területek nyilvánulnak szegregátumnak, ahol a legfeljebb 

általános iskolai végzettséggel rendelkezők, és rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők 

aránya az aktív korúakon belül eléri, illetve meghaladja az 50%-ot. (A szegregációs mutató a 2001-es 

népszámlálási adatokból állítható elő). A KSH 2001-es szegregációs térképe alapján a település terü-

letén, valamint a hozzá tartozó külterületen szegregált rész nem található. A térkép azt is mutatja, 

hogy melyek azok a területek, ahol a szegregációs mutató 40 % feletti, tehát még nem éri el a szeg-

regációs mutató küszöbértékét, de erősen leromlott területnek számít. (Jelmagyarázat: a szegregá-

ciós mutató térképen jelzett értékeit a következő színek jelölik: 0-39% = türkizkék, 40-49%=fekete, 

50-100%=pink) 

 

A kartogram olyan területeket is megjelöl, melyek eleget tesznek ugyan a szegregációs mutató kri-

tériumának, de az alacsony népességszámuk miatt mégsem tekinthetők valódi szegregátumoknak. A 

KSH adatai szerint a településen nem található olyan terület, mely a szegregációs mutató alapján 

megfelelne a tényleges szegregátum feltételeinek. 

Fertőszentmiklós szegregációs térképe; Forrás: KSH 

 

 



 

 

 

A város és a városrészek helyzetét a következő táblázatok segítségével szemléltetjük: 

41. sz. táblázat Összefoglaló adatok (2001-es Népszámlálás adataiból előállítandó mutatók); Forrás: KSH, 2001  

Adat Fertőszentmiklós Szentmiklós város-

rész 

Szerdahely város-

rész 

Anti-

szegregációs 

tervben azo-

nosított 

szegregátum 

1. 

Anti-

szegregációs 

tervben azo-

nosított 

szegregátum 

2. 

1. Lakónépesség száma 3810 fő 1675 fő 2135 fő --- --- 

2. Lakónépességen belül a 0-14 évesek ará-

nya 

17,1% 17,7%  

16,7% 

--- --- 

3. Lakónépességen belül a 15-59 évesek 

aránya 

62,7% 61,5%  

63,6% 

--- --- 

4. Lakónépességen belül 60-x évesek ará-

nya 

20,1% 20,6% 19,6% --- --- 

5. Legfeljebb általános iskolai végzettség-

gel rendelkezők aránya az aktív korúa-

kon(15-59 évesek)belül 

8,5% 8,2% 8,8% --- --- 

6. Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és 

idősebbek arányában 

4,7% 4,6% 4,9% --- --- 

7. Lakásállomány 1422 db 611 db 811 db --- --- 

8. Alacsony komfort fokozatú lakások aránya • Fél komfort: 4 % 

• Komfort nélküli: 

0,1% 

• Szükséglakás: 0 

• Fél komfort: 5 % 

• Komfort nélküli: 

0,1% 

• Szükséglakás: 0 

• Fél komfort: 4% 

• Komfort nélkü-

li:0,2% 

• Szükséglakás:0 

--- --- 
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9. Rendszeres munka jövedelemmel nem 

rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-

59 évesek) belül 

0,9% 0,7% 1,1% --- --- 

10. A legfeljebb általános iskolai végzettség-

gel rendelkezők és rendszeres munkajö-

vedelemmel nem rendelkezők aránya az 

aktív korúakon belül 

0,7% 0,5% 0,9% --- --- 
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42. sz. táblázat Városrészek és szegregátumok segélyezési mutatói; Forrás: Fertőszentmiklós Város Önkormányzata 
Az IVS-ben azonosí-
tott városrészek és 
szegregátumok neve 

Lakónépesség 
száma  

Lakások 
száma 

LFT-ben részesü-
lők aránya a laká-
sok számához 
viszonyítva 

Rendszeres szociális 
segélyben részesülők 
aránya a lakások szá-
mához viszonyítva 

Rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben részesülők 
aránya a lakások számához 
viszonyítva 

Romák aránya a 
lakónépességen 
belül  

Szentmiklós városrész  1675 fő 611 db 0% 0,16% 2,29% 0,4% 
Szerdahely városrész  2135 fő 811 db 0% 0,12% 1,97% 0,6% 

Város egészére vetí-
tett mutató 

3810 fő 1422 db 0% 0,14% 2,1% 0,5% 

Város egészére az 
adott segélytípus szá-
ma  

  0% 2 db 30 db  



 

 

 

43. sz. táblázat Általános iskolai közoktatás integráltsága; Forrás: Fertőszentmiklós Város Önkormányzata (2009) 
 

Tanulólétszám az iskolában az osztályszervezés módja szerint 
Tanulólétszám az intézményben 

Normál (általános) tanterv Emelt szintű 
oktatás 
és/vagy két 
tanítási nyelvű 
iskolai oktatás 

Gyógypedagó-
giai tagozat 

OM azo-
nosító  

Intéz-
mény 
neve 

Összesen HHH SNI  Összesen HHH SNI  Öss
zes
en 

HH
H 

SN
I  

Összesen  HH
H 

OM 
030670 

Felsőbüki 
Nagy Pál 
Általános 
Iskola 

Fertőszentmik-
lós (székhely): 
324 fő 
 
Petőházi Tagin-
tézmény: 45 fő 
 
Összesen: 
369 fő 

Fertőszentmik-
lós (székhely): 
--- 
 
Petőházi Tagin-
tézmény: --- 
Összesen:--- 

Fertőszentmik-
lós (székhely): 
18 fő 
 
Petőházi Tagin-
tézmény: 
6 fő 
Összesen: 24 fő 

Fertőszentmik-
lós (székhely): 
324 fő 
 
Petőházi Tagin-
tézmény: 45 fő 
 
Összesen: 369 
fő 

Fertő-
szentmikló
s (szék-
hely):--- 
 
Petőházi 
Tagintéz-
mény:--- 
 
Összesen: 
--- 

Fertő-
szentmiklós 
(székhely): 
18 fő 
 
Petőházi 
Tagintéz-
mény: 
6 fő 
 
Összesen: 
24 fő 

--- --- --- --- --- 

 



 
 
 

 

 

 96 

 

 

44. sz. táblázat A település infrastruktúrája; Forrás: Fertőszentmiklós Város Önkormányzata (2009) 
 Azon utcák, ahol részben vagy egészben nem 

találhatók  
A városrészek nevei, ahol az utcák találhatók  

Vezetékes víz Nincs  
Áram Nincs  
Közvilágítás  Soproni úti Ipartelep Szerdahely 
Szennyvízcsatorna Nincs  
Gáz Nincs  
Pormentes út Soproni úti Ipartelep Szerdahely 
Összesen a városban nyilvántartott halmozottan 
hátrányos helyzetű gyermekek száma  

1 fő  
 

Szerdahely 



 

 

 

A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű csoportok aránya alacsony, azonban a város rendel-

kezik közoktatási esélyegyenlőségi programmal, amelyet 2007-ben fogadott el. A program tartal-

mazza a szegregáció megelőzésére szolgáló oktatási intézkedéseket.  

A program célkitűzései és intézkedései: 

A település a program megfogalmazása során, az oktatás területén a következő célokat tűzi ki annak 

érdekében, hogy biztosítsa a településen a szegregációmentes, valamint az egyenlő bánásmód elvé-

nek teljes körű érvényesülését.  

• oktatási szolgáltatásokhoz való hozzáférés egyenlőségének biztosítása, 

• esélyt teremtő intézkedések a HHH-s tanulók esélyegyenlőségének előmozdítása érdekében. 

Esélyt teremtő intézkedéseink a következő területre terjednek ki: 

• az intézmény beiskolázási körzethatárának áttekintése, 

• az óvodáztatás feltételeinek biztosítása valamennyi HHH-s gyermek részére, 

• jóléti intézkedések a HHH-s tanulókat illetően az ingyenes étkeztetés és a tankönyvellátás érde-

kében. 

 

Az önkormányzat kötelezettségei és felelősségének meghatározása: 

Fertőszentmiklós település önkormányzata a Települési Közoktatási Esélyegyenlőségi Program vég-

rehajtásáért felelős személyt nevez ki, akinek felelőssége: 

1. Annak biztosítása, hogy a település lakói, elsősorban az oktatási intézmények és a szülők, érin-

tett társadalmi partnerek megismerjék a programot. 

2. A program megvalósításának koordinálása, a végrehajtás nyomon követése. 

3. A közoktatás dolgozói és az önkormányzat döntéshozói kövessék a programban foglaltakat. 

4. Az önkormányzat és a közoktatás dolgozói megkapják a szükséges felkészítést és a segítséget a 

program megvalósításához.  

5. Az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben meg kell tenni a szükséges lépéseket. 

 

Az önkormányzati tisztségviselők és az intézményvezetők felelőssége: 

• Az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó jogi előírások ismerete 

• A diszkriminációmentes oktatás 

• Ismeretek bővítése ezen a területen 

• A közoktatási esélyegyenlőségi program ismerete, közreműködés annak megvalósításában, az 

esélyegyenlőség sérülése esetén jelzés a program irányítójának. 

 

Az oktatási szegregáció megelőzése mellett a város törekszik a térbeli szegregáció kiküszöbölésére 

is. Jelenleg szegregált lakókörnyezet nem található Fertőszentmiklóson, azonban a város lakáscélú 

fejlesztése során törekszik az ilyen irányú elkülönülés megakadályozására.  A jelenlegi országos 

átlagon felüli gazdasági helyzet következtében a városba beköltöző hátrányos helyzetű csoportok 

számára a megélhetés elősegítése a cél. A város szociális ellátórendszere mikrotérségi feladatokat is 

ellát, a helyben elérhető szolgáltatások hozzásegítik a városba beköltöző álláskeresőket, szociálisan 

rászorultakat a megfelelő lehetőségek megtalálásában.



 

 

 

3.5  Fenntartható fe j lődés szempontja i  

A környezeti fenntarthatóság nagymértékben meghatározza egy-egy fejlesztés hosszú távú hozadé-

kát. A város projektjeinek kialakításakor törekedett arra, hogy azok hozzájáruljanak a környezet 

javításához, a meglévő környezeti struktúra megőrzéséhez. A város vonzóvá tételéhez, a betelepü-

lések elősegítéséhez, a turisztikai célok megvalósításához, valamint a hosszú távú pozitív városkép 

kialakításához elengedhetetlen a környezeti tényezők figyelembe vétele. 

 A környezeti minőséget megőrző és elősegítő intézkedések: 

• Az Ikva-patak rehabilitációja nagymértékben hozzájárul a környezeti minőség javításához 

• A Horgász tó kialakítása, a termálvizes élményfürdő létrehozása  

• A kerékpárút kialakítása, bővítése  

• A városban található zöldfelületek létrehozása, soft tevékenység kapcsán virágosítási prog-

ram végrehajtása  

• a várost keresztül szelő 85-ös főút zajcsillapítása 

• a fürdőkomplexum kialakítása, a főtér rehabilitációja során, valamint a járulékos fejleszté-

sek tekintetében a városkép megőrzése, és javítása, a városban található országos és helyi 

védettségű épületek állagának megőrzése, javítása a cél 

• a településen végzett beruházások során elsődlegesen figyelembe veszi a város a környezet-

barát építési technológiák alkalmazását 

• A település a fejlesztések során figyelembe veszi az országos és helyi örökségvédelem alatt 

álló épületek megóvását 

 

45. sz. táblázat A fenntartható fejlődés szempontjainak áttekintése  

A helyzetértékelés következ-

tetései és a célstruktúra 

egyes elemei  

Várható környezeti hatás  Környezeti probléma enyhíté-

sét célzó stratégiai javaslatok  

Városrész fejlesztési cél: A 

település  

főterének 

funkcióbővítése  

A zöldfelületek aránya nő, 

megtörténik a zajcsillapítás. A 

használaton kívüli romos épüle-

tek és környezetük a városkép-

hez igazodva megújul.  

A belvárosi forgalom csillapítá-

sa szükséges, a közösségi köz-

lekedés igénybevételének erő-

sítésére ösztönző intézkedése-

ket kell tenni.  

Városrész fejlesztési cél: La-

káscélú ingatlanfejlesztés  

A lakáscélú ingatlanfejlesztés 

következtében a telepített 

zöldfelületek aránya nő, a for-

galom megnövekedik.  

Az elveszett zöldfelületek pót-

lásra kerülnek, a kivitelezés és 

a későbbi forgalom zajcsökken-

tésére tervet kell kidolgozni.  

Akcióterületi fejlesztés: Ter-

málvizes élményfürdő létreho-

zása  

A helyi természeti erőforrások 

kiaknázása, a meglévő zöld 

területek a fejlesztés követ-

keztében csökkennek.  

A természeti erőforrások to-

vábbi hasznosítása és a zöldfe-

lületek pótlása céljából az 

önkormányzat külön intézke-

dést hoz.  
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Akcióterületi fejlesztés: Hor-

gász tó létrehozása  

A zöldfelületek nagysága nö-

vekszik.  

A zöldfelületek megőrzésesre, 

a terület folyamatos karbantar-

tásra és környezetvédelmi 

szempontú felügyelésére szük-

ség van.  

Kerékpárút létrehozása  Következtében csökken a köz-

úti közlekedés, valamint a zaj-

szint.  

A környezeti terhelés csökken-

tése céljából további kerékpár-

utak kiépítése szükséges.  

Akcióterületi fejlesztés: Ikva 

patak rehabilitációja  

A rehabilitáció helyreállítja a 

terület ökoszintjét.  

A rehabilitált terület megóvása 

céljából folyamatos felmérés 

és karbantartás kell.  

helyzetértékelés következteté-

se: helyi vállalkozások megerő-

sítése a helyben foglalkoztatás 

céljából  

A gazdasági fejlesztés követ-

keztében esetlegesen lehetsé-

gessé válik a zajterhelés, és a 

fokozott közúti terhelés. 

Környezetszennyező iparágak 

letelepítésének korlátozása, 

zajszint csökkentésének meg-

oldása.  

 

3.6  A stratég ia  kü lső és be lső összefüggése i   

Az Országos Területfejlesztési Koncepció tartalmazza a régiók céljait és fejlesztési elképzeléseit. 

A Nyugat-Dunántúli régió célként tűzte ki a településszerkezet megerősítését integrált településfej-

lesztési programok révén. Ennek értelmében a közép- és kisvárosok bázisán szükséges megteremteni 

a minőségi közszolgáltatásokhoz való kiegyensúlyozott hozzájutást.   

A régió területi céljai között szerepel a „középvárosi központtal rendelkező kistérségek és 

alcentrumok erősségorientált, integrált fejlesztése”.  

Mindezen megfogalmazott célkitűzéseket szem előtt tartva készítettük el a Fertőszentmiklós város 

integrált városfejlesztési stratégiáját. A város elhelyezkedéséből adódóan is fontos kistérségi szere-

pet tölt be, továbbá, mint mikrotérségi központ a közszolgáltatásokhoz való hozzájutásban centrális 

funkciót lát el.  

Fertőszentmiklós fejlesztési elképzelései messzemenőkig összhangban vannak a megyei és kistérségi 

fejlesztési tervekkel. Győr-Moson-Sopron Megye Hosszú Távú Fejlesztési Koncepciója és Terü-

letfejlesztési Programjában meghatározott célok és prioritások mentén fogalmazódott meg a Fer-

tőszentmiklós fejlesztési elképzelései.  

Győr-Moson-Sopron megye hosszú távú területfejlesztési koncepciójában: 

1. Humánerőforrás bővítése és megújítása  

A prioritás kapcsán megfogalmazott Fertőszentmiklós IVS-hez kapcsolódó célok a „munkaerő-piaci 

esélyek növelése, az egy életen át való tanulás lehetőségeinek megteremtése révén, a civil szerveze-

tek feladatvállalásának további erősítése, hangsúlyozottan az egészségügyi, szociális szolgáltatások és 

az oktatás, képzés terén.” 

2. Gazdasági bázis innovációs környezetének fejlesztése 

Az IVS stratégiaalkotása során figyelembe vett célok „a kiemelt turisztikai termékek – termál- és 

gyógy-turizmus, jelentős természeti értékkel, kulturális örökséggel rendelkező térségek – fejlesztése, 

a kínálat növelése, a turisztikai intézményrendszer működési hatékonyságának javítása, a mezőgaz-

dasági termelés feltételeinek javítása, a szerkezetváltás ösztönzése, a piacra jutás erősítése, a ter-
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mészeti adottságok fenntartható hasznosítására építő mező- és erdőgazdálkodás fejlesztés, a biogaz-

dálkodás feltételeinek megteremtése, kiterjesztésének segítés,a kistelepüléseken elsősorban a helyi 

erőforrások fenntartható hasznosítására épülő mikro-vállalkozások fejlesztésének támogatása, a fa-

lusi agro-turizmus és menedzsment fejlesztése.” 

3. Környezet és infrastruktúra fejlesztése 

Kapcsolódások Fertőszentmiklós által meghatározott fejlesztésekhez a „kisvárosi hálózat bővítése, 

agglomerációs települések fejlesztése, az elérhetőség javulása mind közlekedési, mind kommunikációs 

csatornákon keresztül a megújuló energiaforrás-hasznosítás mértékének növelése” 

4. Térségi együttműködések erősítése 

A 4. prioritás során meghatározta a megye, hogy elsődleges cél „a határ közelségéből fakadó előnyök 

és lehetőségek kihasználása, a határon átnyúló együttműködések élénkítésével és támogatásával a 

szomszédos megyékkel történő együttműködés fokozása, megyehatárok mentén fekvő periférikus 

térségek helyzetének javítása”. 

A kistérség által megfogalmazott cél „Sopron-Fertődi kistérség: Kultúra, vidéki turizmus, foglalkoz-

tatás és K+F az ország északnyugati kapujában, a turizmus és innováció határon átnyúló térsége”. A 

kistérség megfogalmazza a kistelepülésekre érvényes fejlesztési elképzeléseit, melynek szerves 

részét képezi Fertőszentmiklós turisztikai fejlesztése is: 

„A kistelepülések népesség megtartó erejének növelése érdekben szükséges a turizmust és az ingá-

zást szolgáló innovatív tömegközlekedési rendszer kialakítására elkészült tervet megvalósítani a 

Fertő mentén. Szintén a kistelepülések szempontjából fontos a foglalkoztatás- és feladat orientált 

térségi alcentrumok fejlesztése (Fertőd, Fertőszentmiklós, Lövő), ezek közül is kiemelve a déli 

területen a központi funkciók erősítését Lövőn, a szolgáltatások bővítésével. E mellett továbbra is 

ösztönözni kell munkahely-teremtő vállalkozások betelepedését, ipari-szolgáltatási telephelyek 

előkészítésével. Az elöregedéssel, vagy kihalással veszélyeztetett térségekben, településeken a 

szociális otthonok és szociális ellátórendszer fejlesztése a helyi problémák megoldásán túl jöve-

delmet is jelenthet az osztrák és német nyugdíjasok megcélzásával.” 

A turizmus fejlesztése céljából számos kistérségi program indult el. Ezen programok együttesen 

szükségesek ahhoz, hogy a térségben a turizmus, mint vonzerő jelenjen meg. A Sopron-Fertőd kis-

térség integrált projekt részét képezi Eszterháza Közép-Európai Kulturális Központ projektje, mely 

utóbbi projekt tárgya a fertődi Esterházy-kastélyegyüttes turisztikai vonzerőinek fejlesztése, vala-

mint fenntartható hasznosítása. Az Esterházy-kastély és környezete fejlesztésének első üteme mint-

egy 4 milliárd forint. Ehhez is szorosan kapcsolható Fertőd város fejlesztési terve, amely tartalmaz-

za a városközpont fejlesztését, sétány létrehozását, kerékpárút  kialakítását, ezeket erősítő, támo-

gató soft jellegű programokat. Megvalósult a Soproni Borvidéket bemutató Közösségi Vinotéka kiala-

kítása Fertőszentmiklóson. 

A kialakításra kerülő közösségi borbemutató helyszín Fertőszentmiklós városában, a Fertő-táj hegy-

község termő területén egyik állomása a Soproni Borútnak. A projekt megvalósításával a Sopro-

ni  borvidék  borturizmus szolgáltatásainak színvonala emelkedik. A kistérség és Fertőszentmiklós 

jelenét és jövőjét nagymértékben befolyásolja határ mentisége. A kistérség pozíciójának növelése 

céljából fontos szerepet játszik a határon átnyúló fejlesztések kialakítása. Közlekedés és turizmus 

fejlesztés kapcsán kerékpárút és autóút kialakítását valósítják meg, amelynek további fejlesztését a 

jövőben is tervezik. Ezek közül a projektek közül jelentős a TRANSBORDER projekt (út helyreállítás) 

Ágfalva és Schattendorf között. A projekt tartalmazza a közutak, valamint a kerékpárutak kialakítá-
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sát a településeken és a települések között. Továbbá játszótér kialakítását, információs, és emlék-

táblák elhelyezését, pihenőpark létrehozását és közös turisztikai kiadvány összeállítását. Ezen kívül 

a több modulból álló projekt egyik része a Kézfogás modul, amelyben cél az 5 határtelepülés 

(Schattendorf, Loipersbach, Baumgarten, Agendorf, Drassburg) együttműködéseinek megerősítése, 

újragondolása. 

A határ menti elhelyezkedésből adódó lehetőségek kiaknázása céljából a  MoreTour – A Fertő-tó 

környéke, mint turisztikai modellrégió projekt került kidolgozásra. A projekt célja Sopron és a Fer-

tő-táj-, mint turisztikai célpont - turisztikai vonzerejének növelése, egy olyan egységes, a határ 

mindkét oldalán a Fertő-tó teljes vonzáskörzetét magában foglaló régió kialakításával, amely minta-

ként szolgálhatnak más határrégiók számára is. Mindez egy turisztikai határrégió-modell kidolgozá-

sával válhat elérhetővé. 

 

Az IVS-ben megfogalmazott célok és a hozzájuk rendelt intézkedések összhangban vannak a város 

által eddig elfogadott tervekben, programokban, koncepciókban megfogalmazottakkal.  

 

Településfejlesztési koncepció 

Fertőszentmiklós egységes átfogó területfejlesztési dokumentummal nem rendelkezik, azonban az 

önkormányzat a 2006. év során stratégiai tervezési dokumentumot készítetett a középtávú fejlesz-

tések összehangolása érdekében. Ezen terv a település és a térség környezeti-gazdasági-társadalmi 

adottságaiból kiindulva határozza meg a településfejlesztés főbb célkitűzéseit és irányvonalait, 

amely alapján fejlesztési akciótervek és projektek definiálhatók. A településfejlesztési dokumen-

tumban kijelölt fontosabb fejlesztések az alábbiak: 

• A település főterének kialakítása 

A település valódi központi főtérrel – településszerkezetéből fakadóan - jelenleg nem rendelkezik. 

Fertőszentmiklóson ugyan több részleges közösségi tér található, ezek egyike sem felel meg azon-

ban a valós településközpontok ma elvárt követelményeinek. Az önkormányzat valódi közösségfej-

lesztő funkcióval rendelkező, komplex szolgáltatásokat nyújtó főtér kialakítását kívánja megvalósí-

tani. 

• Lakóterület fejlesztése  

A település korszerkezetének negatívumaként említhető, hogy a település népességén belül a fiatal 

korosztály részaránya csökkent. E folyamat megállításának egyik eszközét az önkormányzat abban 

látja, hogy támogatja a fiatalok betelepítését - a település szociális fejlesztési programjában meg-

fogalmazottakkal összhangban – lakások kialakításával. 

• Turisztikai célú fejlesztés  

A települést átszelő Ikva-patak medrének kitisztítása, majd a patak visszaduzzasztása után kultu-

rált pihenésre alkalmas horgász-tó kialakítására, valamint ehhez kapcsolódó létesítmények kiépíté-

sére és rendezvény helyszínként is működtethető szabadidő központ kialakítására kerül sor, amely 

a településkép meghatározó elemévé válhat a város új főterével együtt. Az Ikva-parti és kistérségi 

turisztikai potenciál kiaknázása érdekében szükséges a kerékpárút megépítése, amely az aktív tu-

rizmus infrastruktúrájának bővítésével keresletet generál. 

• A civil szféra aktivitásának és hatékonyságának növelése 

A település önkormányzata felismerte a civil szférával való együttműködés eredményezte szinergiá-

kat, ezért készíttetett egy tanulmányt, amely a civil szervezetek összefogását ellátó szervezet, un. 
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ernyőszervezet létrehozásának feltételeit, kereteit vizsgálja. A dokumentumban megfogalmazott 

kondíciók mellett az önkormányzat támogatni kívánja az ernyőszervezet kialakítását. 

• Helyi gazdaság fejlesztése 

A kis- és középvállalkozások településre vonzása, iparterületek, kereskedelmi, szolgáltató, gazdasá-

gi területek kialakítása. Graboplast üzemcsarnok inkubátorházzá való alakítása. Az önkormányzat 

inkubátorházat és hozzá kapcsolódó ipari parkot kíván létesíteni a Fertőtavi Nádgazdaság Vállalat 

telephelyén. A beruházás közvetlen célja a városba betelepülő kis- és középvállalatok versenyképes-

ségének fokozásával a KKV szektor erősítése. Közvetett hatásként a település gazdasági élete fel-

lendül, tudás- és technológia-intenzív vállalkozások telepednek le, melyek új munkahelyeket jelen-

tenek, így tovább javítva a foglalkoztatottsági helyzetet Fertőszentmiklóson.  

 

Településrendezési terv 

Az önkormányzat 2003-ban fogadta el településszerkezeti tervét, helyi építési szabályzatát és sza-

bályozási tervét. A jóváhagyás óta eltelt időben felmerült igényeknek és fejlesztési elképzeléseknek 

megfelelően az önkormányzat felülvizsgáltatta és módosította ezen dokumentumokat. Az új telepü-

lésrendezési terv a képviselő-testület 2007. novemberi ülésén került elfogadásra. 

• A korábbi településszerkezeti tervben a településközpontban jelentős nagyságú beépítetlen 

terület található, ezek felhasználásával kívánja a település központját területileg bővíteni 

és új funkciókkal felruházni. A terület alkalmas bevásárlóközpont, üzletház, illetve társas-

házak beépítésére. 

• A Fertőd-tavi Nádgazdasági Zrt. területe korábban ipari besorolású volt, melyet a tulajdono-

sok és az önkormányzat egyaránt üdülőházas üdülőterület felhasználási kategóriába kívánta 

átsorolni. Komplex üdülőterületet kívánnak kialakítani a turizmus fellendítése érdekében. 

Az előzetes koncepciók szerint gyógyászati központ, termálfürdő, szálloda, étterem, konfe-

rencia központ, parkoló, mélygarázs épülhet több ütemben. 

• Az Ikva-patak melletti 23,5 hektár nagyságú területen valósulhat meg a fent említett hor-

gásztó és a szabadidőközponthoz kapcsolódó további kiszolgáló létesítmények kialakítása. A 

korábbi erdőterület besorolás vízgazdálkodási és különleges terület, valamint zöldterületre 

módosult. 

• A tervezett szélerőművek kiépítésére vizsgálható terület jelenleg mezőgazdasági terület be-

sorolású, a város beépített területétől 800 m-es védőtávolságon túl található. 

A fenti fejlesztéseknek köszönhetően a település szerkezetét illetően emelkedni fog a beépítésre 

szánt területek aránya elsősorban az üdülő- és lakóterületek arányának növekedése révén. A nem 

beépítésre szánt területek esetén az erdő- és mezőgazdasági területek aránya csökken. 

A fent említett településfejlesztési elképzelések többnyire a Szent István utca és környéke terüle-

téhez kapcsolódnak - a szélerőművek építésének kivételével -, melyek eredményeképpen a telepü-

lésközpont újabb funkciókkal bővül, szerepe felerősödik, illetve a település fő utcája továbbra is 

meghatározó szereppel bír a város életében. Az Ikva-patak településrészeket elválasztó szerepe 

továbbra is fennmarad. A település beépítési jellemzője a családi házas telkesítés, melyet a köz-

pontban tervezett 4-8 lakásos társasházak építése kis mértékben módosít, de a település arculatát 

nem változtatja meg.  

Környezetvédelmi Program  
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Fertőszentmiklós önkormányzata a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. 

törvény előírásainak megfelelően a Nemzeti Környezetvédelmi Program és a Győr-Moson-Sopron 

megyei Környezetvédelmi Program prioritásaival összhangban elkészítette a település környezetvé-

delmi programját, melyet 6/2003. (IV. 30) képviselő-testületi rendeletével elfogadott. A környezet-

védelmi program a meglévő szennyezések megszüntetését és a proaktív szemlélet, vagyis a megelő-

zés fontosságát tűzte ki célul. A dokumentum első felében feltárt környezeti állapot jellemzők is-

meretében a második rész tartalmazza azokat a prioritásokat és feladatokat, melyeket a termelő-

szolgáltató létesítmények, az önkormányzat, a civil szervezetek és a lakosság együttműködésével 

szükséges végrehajtani annak érdekében, hogy a település környezeti állapota javuljon. A környe-

zetvédelmi program az alábbi környezetvédelmi feladatok település szintű megoldására helyezi a 

hangsúlyt: 

• települési környezet tisztasága; 

• zöldterület-gazdálkodás; 

• ivóvízellátás; 

• csapadékvíz-elvezetés; 

• kommunális szennyvízkezelés, -gyűjtés, -elvezetés és -tisztítás; 

• kommunális hulladékkezelés; 

• a légszennyezés, a zaj és rezgés elleni védelem; 

• a helyi közlekedésszervezés; 

• az energiagazdálkodás; 

• a feltételezhető rendkívüli környezetveszélyeztetés elhárításának és a környezetkárosodás 

csökkentésének településre vonatkozó feladatai és előírásai. 

A fenti terveken és dokumentumokon kívül a következő fontosabb tanulmányok készültek el 2000-

2006 során az önkormányzati fejlesztések kapcsán: 

• Fertőszentmiklós településrendezési terv; 

• Fertőszentmiklós belterületi csapadékvíz elvezetés; 

• Fertőszentmiklós Petőházi utca – Ifjúság utca kerékpárút építése; 

• Fertőszentmiklós Röjtökmuzsajra vezető út és az azt tehermentesítő út közötti feltáró út 

építési terve; 

• Fertőszentmiklós intermodális közlekedéstervezés, vasútállomások és P+R parkolók tervezé-

se Fertőszentmiklós állomáson. 

3.6  Kockázate lemzés 

A konkrét fejlesztések kapcsán bekövetkező kockázatokat az akciótervben szerepeltetjük. A feje-

zetben a kézikönyvnek megfelelően az akadályozó tényezőket, azok bekövetkeztének valószínűsé-

gét, valamint e tényezők fennállása esetében a kockázatok mérséklésére szolgáló intézkedéseket 

mutatjuk be.  

Külső kockázatok 

A jogi szabályozás változása következtében nem lehetséges az egyes fejlesztések terv szerinti vég-

rehajtása: 

Az önkormányzatnak ebben az esetben tervet kell változtatnia. Adott helyzetben a megváltozott 

jogszabályi rendszernek megfelelően új fejlesztési területet szükséges kijelölnie. A kockázat mér-

séklése céljából szükséges a településnek olyan fejlesztések kialakítása, amelynél a jogi szabályozás 
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változásából adódó esetleges nehézségek kevésbé fordulhatnak elő. A jogi szabályozás következté-

ben bekövetkező változások átvezetése az IVS rendszeres felülvizsgálata során megvalósul.  

A gazdasági változások következtében a helyi vállalkozások munkahelyteremtő képessége nem nö-

vekszik: 

A vállalkozások nem képesek új és jobb munkahelyeket teremteni, a projektek nem vezetnek a vál-

lalkozások fejlődéséhez. Az önkormányzat bizonyos kedvezmények kialakításával elősegítheti, hogy 

a helyi vállalkozások gazdasági aktivitása növekedjen. Az adókedvezmények rendszerével az önkor-

mányzat ösztönözheti a vállalkozásokat. Így lehetővé válhat a helyi és térségi lakosság helyben fog-

lalkoztatása, ezáltal helyben tartása, a települési migráció pozitív irányba terelése.  

A külföldi turisták látogatási kedvének csökkenése: 

Ebben az esetben szükséges a városnak megfelelő marketing-intézkedésekkel a nyugati határ közel-

ségét kihasználva a településre vonzani a turistákat. Bizonyos kedvezményes csomagok, szolgáltatá-

sok, egyedülálló akciók segítségével lehetővé válhat az idegenforgalom csökkenésének megakadá-

lyozása. Szükséges megcélozni a belföldi turistákat is. Kizárólag a belföldi vendégek részére szüksé-

ges egyedi kedvezmények kialakítása.  

A források csúszása miatt a projekt elakad, nem kivitelezhető a tervezett időben: 

A tervezés során az ütemezés kialakításánál fontos szem előtt tartani az uniós források késését, az 

esetleges dokumentációs hiányosságok pótlásának idejét.  

Az állami normatívák csökkenése a közszolgáltatások finanszírozása kapcsán: 

Fertőszentmiklós mikrotérségi és térségi szerepköre garancia lehet, azonban számolni kell az eset-

leges feladatok újra lehatárolásával a kockázat bekövetkezése esetében. 

Belső kockázatok 

A civil szervezetek aktivitása hanyatlik, a fejlesztésekben történő részvételre, együttműködésre 

kevésbé mutatnak hajlandóságot:  

Az önkormányzatnak folyamatosan figyelmet kell fordítani a tervezés és a végrehajtás során is a 

partnerségre. A civil szerveztek aktivitásának megtartása érdekében elengedhetetlen a folyamatos 

információcsere. Erre szolgál Fertőszentmiklóson a partnerségi háló kialakítása is.  

Az önkormányzat kapacitása a fejlesztések végrehajtásának tekintetében nem elegendő: 

Az önkormányzati humán erőforrás fejlesztése, a kapacitás növelése szükségessé válhat. Az önkor-

mányzat a kockázat kiküszöbölése céljából a fejlesztéseket megelőzően a kapacitás figyelembe 

vételével előzetesen felméri a lehetőségeket. A humán erőforrás számára a fejlesztések kapcsán 

előzetes koordinációt biztosít, a fejlesztések lebonyolítása során pedig biztosítja a folyamatos ko-

operációt. 

A lakosság bizonyos projektek esetében nem veszi jó néven a projekttel járó esetleges időszakosan 

bekövetkező negatív változásokat: 

Ilyen negatív irányú változás lehet pl. a szakaszos útlezárás, zajszint növekedése, a humán erőforrás 

időszakos leterheltsége, stb. Az önkormányzat erre a célra megfelelő marketingstratégiával készül, 

a lakosság figyelmét előzetesen felhívják az időszakos kellemetlenségekre, valamint a fejlesztések 

esetleges csúszását bekalkulálva betartja a meghatározott idő intervallumokat. Ennek érdekében 

fontos a megfelelő előkészítés és tervezés, megfelelő kivitelező választása. A nem hatékony marke-

ting ronthat a település megítélésén. Megfelelően előkészített marketingterv, széles körű partner-

ségi bevonással megelőzheti a kockázat kialakulását. Fontos lehet, új célcsoportok beazonosítása, 

akik fogékonyak a marketingtervvel kapcsolatos intézkedésekre. A belső kockázatok szintjén keze-
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lendő a kivitelezés időbeni tolódása is, amely nem a források függvénye. Ebben az esetben megnő-

het a projekteken dolgozó humán erőforrás időszakos leterheltsége. Ennek érdekében szükséges a 

külső szakemberek bevonása, az időszakos humán kapacitásbővítés.   

A szociálisan rászorulók aránya növekszik a településen: 

Ebben az esetben az ellátórendszer erősítése mellett a közösségi funkció hangsúlyának megfelelő 

biztosítása lehet az egyik estleges megoldás. Egyes feladatok átadása civil szervezetek számára, 

illetve társadalmi, szociális célú civil szervezetek aktivizálása hozzájárulhat a probléma enyhítésé-

hez.  

4.  A megvalósítás eszközei  

4.1  A cé lok e lérését szolgáló  nem beruházási  je l legű  önkormányzati  tevékenység 

Helyi adókedvezmények, építési illeték kedvezmények biztosítása, befektetés ösztönzés 

Az önkormányzati tulajdonban lévő telkek árcsökkentésével, a helyi adókedvezmények mérséklésé-

vel járul hozzá a fejlesztéshez. A helyi vállalkozók munkahelyteremtő képességének elősegítése 

miatt az iparűzési adó csökkentése, adókedvezmények biztosítatása.  

Városmarketing létrehozása  

A város nem rendelkezik jelenleg marketing tervvel, ennek elkészítése azonban a későbbiek során 

elengedhetetlen lesz. Alább a városmarketinggel kapcsolatos főbb szükséges intézkedéseket foglal-

juk össze:  

A minél jobb partneri együttműködés, a fejlesztési lehetőségek közzététele céljából: 

• be kell mutatnia - a város honlapján és/vagy egyéb szakmai honlapokon a fejlesztési a be-

építés szabályait/feltételeit,  

• szükséges információt nyújtani a beruházásokhoz kapcsolódó egyéb – a településen, térség-

ben rendelkezésre álló munkaerővel kapcsolatban 

• a helyi adók rendszeréről szintén tájékoztatást kell nyújtani, beleértve az elnyerhető ked-

vezmények/támogatások, stb.  

• a fejlesztésekkel kapcsolatos összes információt elérhetővé kell tenni a honlapon, valamint 

a Polgármesteri Hivatalban 

• ki kell alakítania a város a Polgármesteri Hivatalon belül egy egyablakos rendszert, amelyen 

keresztül az érdeklődők, befektetők, vállalkozók tájékoztatást és a fejlesztésekkel kapcso-

latos ügyeik intézése céljából segítséget kérhetnek, fontos, hogy a közszolgáltatás modern, 

gyors és könnyen alkalmazható legyen  

Tervalku 

A tervalku segítségével az önkormányzat a civilek, a vállalkozók között megegyezés alakulhat ki 

bizonyos kölcsönös kedvezmények, kötelezettségek nyújtásában. A vállalkozások munkahelyterem-

tésének ösztönzése céljából az önkormányzat adókedvezményt, beruházásra való ösztönzés eseté-

ben telekár kedvezményt nyújthat. A civil szervezet esetében a szervezetek szerepének erősítése az 

önkormányzati, vagy akár a magánberuházások esetében. A partnerség során széles körűen biztosí-

tott részvétel a fejlesztések kidolgozásában, megvalósításában. A civil szervezetek adott esetben 

vállalják a fejlesztésekkel kapcsolatos társadalmi (közösségépítés, társadalmi összetartozás erősíté-

se, a helyi identitástudat elmélyítése) feladatokban való fokozott részvételt.  
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A civil szervezetek aktivitásának elősegítése 

A civil szervezetek aktivizálása érdekében az önkormányzat civil ernyőszervezet létrehozását kez-

deményezte. Ennek érdekében átfogó tanulmány készült, amely összefoglalja a település civil szer-

vezeteinek jellemzőit, fejlődését, valamint javaslatot fogalmaz meg az ernyőszervezet létrehozásá-

ra. Fertőszentmiklóson jelentős civil potenciál tapasztalható, azonban a helyi szerepvállalás erősíté-

se céljából szükséges az ernyőszervezet létrehozása.  

4.2  A stratég ia  megvalósításáva l  kapcsolatos szervezet i  e lvárások  

Egy komplex településfejlesztési akció lebonyolítása minden esetben hozzáértő, szakmailag jól fel-

készült irányító csapat részvételét igényli. Az irányító csapat különböző szervezeti keretek között 

működhet. A fejlesztést irányító csapatot létre lehet hozni a hivatalon belül akár egy meglévő szer-

vezeti egységhez kapcsoltan, akár önálló formában. Az önálló szervezeti egység, amely a polgármes-

ter, vagy valamelyik önkormányzati bizottság közvetlen irányítása alatt működik, természetesen 

kedvezőbb megoldás.  

Az IVS-ben szereplő fejlesztések kapcsán Fertőszentmiklós Önkormányzata nem kíván városfejlesz-

tési társaságot létrehozni. A polgármesteri hivatalon belüli szervezet biztosításával látja el a fej-

lesztések menedzselését. A hivatalon belül szakmailag jól felkészült, a városban élő és ott dolgozó 

szakemberek működnek közre a fejlesztések megvalósításában.  

A hivatalon belül működő szervezet előnye, hogy a szakemberek ismerik a helyi problémákat, a he-

lyi lehetőségeket. Hozzáértésük és helyismeretük révén a külső szakértők, vagy bevont magáncé-

gekkel szemben képesek átlátni a fejlesztéseket teljes egészében. Ismerik a helyi vállalkozókat, 

civil szervezeteket, az együttműködés keretei ennél fogva könnyen kialakíthatók. A fejlesztések 

társadalmi elfogadottsága a személyes ismerettségek miatt egyszerűbben megalapozható. A szemé-

lyes kapcsolatok ezen felül elősegíthetik a fejlesztések gyorsabb menetét, mivel a csapatmunka 

nem idegen az egymással együtt dolgozó önkormányzati szakemberek számára. További előnye, 

hogy a tevékenységét az önkormányzat folyamatosan ellenőrizni tudja. Természetesen, mint minden 

lehetséges szervezeti struktúrának az önkormányzati szervezeti keretekben történő tervezésnek, 

megvalósításnak is megvannak a hátrányai. A magánvállalkozások bevonása a fejlesztési akcióba 

folyamatos üzleti tárgyalások eredményeként valósul meg, ez pedig igényli a munkát irányító szer-

vezet széles döntési kompetenciáját.  

Az IVS-ben meghatározott célok megvalósulásáért közvetlenül a polgármester felelős. Az önkor-

mányzat teljes apparátusa az IVS megvalósításán dolgozik, a jegyző felügyelete mellett. A főbb 

feladatok a következőképpen határolhatók le: 

• pénzügyi osztály-a pénzügyi felügyeletet látja el a fejlesztések előkészítése és lebonyolítása 

kapcsán 

• településfejlesztés-településüzemeltetési csoport- felügyeli és ellenőrzi a fejlesztések ingat-

lant érintő részleteit 

• titkárság, szervezés-a folyamatos információáramlásért felel, elősegíti a projektek zökkenő-

mentes megvalósulását 

• jegyző-mindvégig figyelemmel kíséri a projekteket, a jogi megfelelősség biztosításának elősegí-

tése, valamint a projektek kapcsán az adatszolgáltatás a lehetséges feladatok közé sorolható  
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A polgármesteri hivatal szervezeti felépítése 

4.3  Te lepü lésköz i  koord ináció  mechanizmusai  

A fejlesztések tervezése és megvalósítása során folyamatosan figyelembe veszi az önkormányzat a 

térségi és országos fejlesztési dokumentumokban szereplő célokat és terveket. A fejlesztések nem 

elszigetelten jönnek létre, egy egységes térségi keretbe illeszkednek. Fertőszentmiklós elhelyezke-

dése, mérete miatt nem lehetséges csak önállóan, a térségi fejlesztések figyelembe vétele nélkül 

tervezni és végrehajtani.  

A város jelentős térségi szerepet tölt be. A térségi szerep fontosságát meghatározza a kistérség 

aprófalvas jellege, valamint az, hogy a város fontos közszolgáltatási funkciót is ellát a térségben. 

Mikrotérségi központ, Leader térségi központ és a kistérségben jelentős közszolgáltatási és foglal-

koztatási központ. Elhelyezkedéséből adódóan számos környező település csak Fertőszentmiklóson 

tudja igénybe venni a közszolgáltatásokat, valamint a város fontos foglalkoztatási központ egyben. 

Fertőszentmiklós kistérségi szerepe sajátos. A kistérség központja Sopron, azonban a térséghez 

számos aprótelepülés tartozik, amelyek számára Fertőszentmiklós elérhető közelségben van, az itt 

megtalálható közszolgáltatások könnyebben igénybe vehetők. Ezért egy szoros együttműködés ala-

kult ki Fertőszentmiklós és a körülötte lévő települések között. A városban igénybe vehető szolgál-

tatásokra rá vannak utalva a kistelepülések, ezért a város az elszigetelt pontszerű fejlesztés terve-

zését kezdettől fogva elvetette. A fejlesztések kialakításánál elsődleges volt, hogy olyan projektek 

kerüljenek előtérbe, amelyek hozzájárulnak a térségben élők életminőségének javításához. Fontos a 

fejlesztések tágabb hatását is figyelembe venni. A mikrotérség települései tekintetében kiemelt 

figyelmet fordít a város arra, hogy a fejlesztések hatása a megfelelőképpen érvényesüljön. A jelen-

legi szoros együttműködésre építve az összes projekt tekintetében kiemelkedő figyelmet kap a fej-

lesztések mikrotérségi beágyazottságának elősegítése. Ennek érdekében a város folyamatos kapcso-

latot tart fenn a környező településekkel, valamint a települések által javasolt fejlesztések, erre 

vonatkozó módosításokat, véleményeket az IVS elkészítése és felülvizsgálata során szem előtt tart-

ja. 
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Határ mentisége miatt fokozott figyelmet kell fordítania a településnek a határon átnyúló koordiná-

ció esetleges lehetőségeire. A testvérvárosok, a foglalkoztatás szempontjából erős partnerként meg-

jelenő főleg osztrák települések szintén fontos kapcsolatot jelentenek a város számára.   

4.4 Ingat langazdálkodási  koncepc ió  

Fertőszentmiklós által meghatározott fejlesztések kapcsán a meglévő és hasznosításra alkalmas 

ingatlanokon történő beruházásokat a rendezési terv tartalmazza. A következőkben a terv mentén 

megfogalmazott területeken, ingatlanokon tervezett változásokat foglaljuk össze. 

Belvárosi akcióterületet érintő ingatlanfejlesztések:  

A Szent István utcától keletre fekvő tömb egyrészt a jelenleg meglévő feltáró utak folytatásaként, 

másrészt új út kialakításával kerül feltárásra. A polgármesteri hivatal melletti telek (1236/2 hrsz.) 

szolgál a tömb nyugati irányú új feltáró útjaként.  

Az Ifjúság tér - Szent István utca – Ikva patak által közrezárt tömbben a zöldterületből parkoló terü-

let került kialakításra.  

A Szent István utca - Ikva-patak – Malom utca által határolt tömb lakóterületi célú feltárását java-

solja a szerkezeti terv. A terület felhasználás a tömbbelsőt feltáró út nyugati oldalán az egész 

tömbben korábban kijelölt településközpont vegyes kategóriából falusias lakóterületi kategóriára 

módosul. 

Ikva patak – Szent István út közötti terület: 

A tervezett lakóterületi fejlesztések kialakítását a már érvényes rendezési terv is tartalmazza. 

Közúti megközelíthetősége, így a tervezett belső közutak nyomvonala módosult. 

Első számú megközelítése a Szent István út felől nyitandó új négyágú csomópont irányából terve-

zett. 

A csomópont nyugati oldali ága megosztja a ma meglévő – működő személygépkocsi parkoló forgalmi 

rendjét, amit át kell alakítani. Az átalakításra közlekedési tervet kell készíttetni, amelyet a Közle-

kedési Hatósággal és a Közútkezelővel jóvá kell hagyatni. A tervezett új utcanyitás szélessége a 

helyszíni adottságok miatt csak 10,70 m lehet. Ezen szélességen kell biztosítani a közlekedési léte-

sítménye lehelyezhetőségét. A bejáróút a már korábbi tervek szerinti útkiszabályozások nyomvona-

laihoz csatlakozik, amelyek nyomvonala a már említett egy kijárat miatt zsákutcás kialakítású lehet. 

A gépjárművek megfordulását a zsákutcák végszelvényeinek környezetében tervezzük. 

Szent István út – Petőfi utca közötti terület: 

A tömb kiszabályozása a meglévő, érvényes rendezési terv szerinti, amely csak a közúti megközelí-

tés vonatkozásában változik. 

A tömbfeltárás az előzőekben már említett négyágú csomópont keleti ága felől biztosítható, amely 

a Polgármesteri Hivatal épülete melletti útkiszabályozás szerint lehetséges. 

A feltáróút nyomvonala egy belső közlekedési-, zöldterületi magot tár fel, amely területével, parko-

ló- és közlekedési nyomvonalával közösségi feladatokat is elláthat az elsődleges parkolási funkción 

túl. 

A tömbbelső belső útjainak nyomvonala a korábbi rendezési terv nyomvonalaitól vonalvezetésében 

kismértékben eltér, a szabályozási szélességet 16,0 m-re szabályozza a terv. 
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Turisztikai célú akcióterületet érintő ingatlanfejlesztések: 

Az 1486/1, 1499/6 hrsz-ú terület (Fertődi Nádgazdaság területe) az érvényes szerkezeti terven ipari 

terület besorolást kapott.  A területet az önkormányzat és a tulajdonos cég üdülőházas üdülőterüle-

ti területfelhasználási kategóriába kívánja átsorolni. A 1486/1, 1499/6 hrsz-ú területen komplex 

üdülőterületet kíván kialakítani a város. Az előzetes koncepciók szerint a területen helyet kap 

gyógyászati központ, termálfürdő, szálloda, étterem, konferencia központ, parkoló, mélygarázs. 

A kialakítás várhatóan több ütemben fog megvalósulni.  Az üdülőterület megközelítése a Fertőd-

Fertőszentmiklós határán, fertődi területen szabályozott közútról, illetve a Fertődi utcából történik. 

Fertőszentmiklós képviselő-testülete elhatározta az Ikva projektben található tó szerepeltetését a 

rendezési tervben. A tó kialakítása az Ikva-patak, 0321/1 hrsz-ú út, 0346 hrsz-ú út, 0348/36 hrsz-ú 

85-ös számú főút által határolt tömbben történik. A terület szabálytalan alakú, megközelítőleg 23,5 

ha nagyságú, melyből 15 ha területen valósul majd meg a horgász-tó kialakítása, és a fennmaradt 

8,5 ha területen a szabadidőközpont további létesítményei (halászcsárda, étterem, esetleg szálloda) 

és zöldterület kerül kialakításra. A Horgász-tó kialakítása az Ikva-patak felduzzasztásával valósul 

meg, melyhez zsiliprendszer kiépítése szükséges.  

Az Ikva patak nyugati oldalán kialakítandó horgásztó és szabadidő központ közúti megközelítése a 

Mátra utca irányából lehetséges. Ezen megközelítés kiszabályozott nyomvonala a már érvényes ren-

dezési tervben is szerepel – új elemként közlekedési nyomvonal nem került betervezésre. 

A horgásztó észak – észak-nyugati részén kialakítandó „Ksp” különleges terület kiszolgálása ezen 

már kiszabályozott közutak felől lehetséges. Tekintettel a terület különösen fontos megközelítési – 

parkolási hangsúlyára a beépítések megtervezésénél nagy hangsúlyt kell, hogy kapjon a szakági ter-

vek kidolgozottsága. 

A szélerőművek kiépítésére vizsgálható területnek jelöli a település szerkezeti terve a 095, 093/1, 

093/3-7, 097/1-11, 066/1-3, 0101/3-5 hrsz-ú mezőgazdasági területek település beépített területé-

től 800 m-es védőtávolságon túleső részét.  

Az akcióterületen kívül eső ingatlan hasznosítás 

Fertőszentmiklós szerkezeti terve kijelöli az egyes akcióterületen kívül eső lehetséges fejlesztési 

területeket.  

A Fertődi úttól keletre kialakítandó üdülőterület 

A 8521. számú állami összekötő út (Fertődi út) – Vasúti nyomvonal által határolt „Nádgazdasági” 

területen új üdülőterületi hasznosítást szándékoznak létrehozni. 

A jelentős nagyságú terület közúti megközelíteni az állami út irányából két helyen is lehetségesnek 

kínálkozik. 

• Az elsődleges megközelítése a vasúti átjárótól északra, a lakóterület és Nádgazdaság határán 

van. Ez a vasúti átjárótól 100 – 120 m távolságban nyitott közúti kapcsolat lehetőséget ad (a 

forgalom nagyságától függően kialakítandó) önálló jobbra kanyarodó sáv megépítésére, a terve-

zett üdülőterület kiszolgálására. 

• A második számú megközelítés az üdülőterület északi telekhatárán lehetséges, a ma is meglévő 

földút nyomvonalának felhasználásával. Ez a közúti kiszabályozás azonban Fertőd közigazgatási 

határán belül van, amelyhez a Fertődi rendezési tervben kell intézkedést tenni. 

A javasolt közterületi utak: 

- gyűjtőutak: 22,00  

- lakóutak: 12-16,00 m szabályozási szélességgel épüljenek 



 
 
 

 

 

 110 

A javasolt burkolatszélességek: 

- gyűjtőutak: 2 x 3,50 = 7,00 m 

- lakóutak: 2 x 2,75 = 5,50 illetve 2 x 3,00 = 6,00 m. szélességűek legyenek. 

Közlekedésfejlesztéssel kapcsolatos fejlesztési tervek 

Meglévő utak osztályba sorolása:  

 85. sz. út  B. IV. 

 8519. sz. út  B. V. 

 8521. sz. út  B. V. 

 8627. sz. út  B. V. 

 8622. sz. út  B. V. 

A település többi utcája B. VI. besorolású kiszolgálóút. 

A tervezett fejlesztéseket feltáró utak besorolása: 

 - gyűjtőutak  B. V. 

 - egyéb úthálózat: B. VI. 

A javasolt úthálózati fejlesztéseket alapvetően a lakó-üdülő- és ipari területi fejlesztései kapcsán 

teszünk. Az új útnyomvonalak maximálisan illeszkednek a mai településszerkezetbe – és úthálózati 

rendszerbe. 

A városi tömegközlekedési kiszolgálását a Kisalföld Volán végzi. Jelenleg 45 járat pár látja el ezt a 

feladatot, ami jónak mondható. A városban 5 autóbuszpár található. Kiépítettségük nem megfelelő. 

A jelenleg tervezett lakóterület fejlesztések a mai jó állapotot ellehetetlenítik. A rágyaloglási tá-

volságok alapvetően megnőnek, így az autóbusz-közlekedés nyomvonalait a kiépítések ütemében 

változtatni kell. 

A jelenlegi autóbusz útvonalak-irányok a következők: 

- 85. sz. út – Petőfi út – Szent István út, 

- Szent István út – Mátyás út, Kolozsvári út, 

- Szent István út – Szerdahelyi út, 

- Szerdahelyi út – Gesztenye sor – Fertődi út. 

Az autóbusz közlekedési irányok nyomvonala kedvező, de a megállóhelyek számának növelésével a 

ma is nehezen megközelíthető lakótelkek rágyaloglási távolságai csökkenthetők. A város közintéz-

ményei – kereskedelmi létesítményei környezetében közterületi parkolók találhatók. A 85. sz. út 

régi nyomvonalának átépítése során kedvező kialakítású parkoló építések folynak. Ezek számát fel-

tétlenül növelni kell, amelyhez az út átminősítése lehetőséget kínál. A beépítések helye biztosítja 

ennek lehetőségét. Mindkét terület – a szándékolt beépítés és funkció következtében rendkívül ér-

zékeny a parkolási rend és parkolószám meghatározására. 

A 85. sz. út nyomvonalának kialakításával, a régi nyomvonal átminősítésével a településen belüli 

kerékpáros mozgás könnyebbé vált. A térségi kapcsolatok vonatkozásában – különösen Fertőd – Fer-

tőtó – Pomogy vonatkozásában – a jelenleg folyó és megvalósított kerékpáros úthálózatot tovább kell 

építeni, bekapcsolva a Sopron – Fertőd kerékpárút nyomvonalba. A településközponton átvezető 

kerékpáros nyomvonalat a régi kisvasút területének felhasználásával, annak meglévő műtárgyainak 

korszerűsítésével lehet kijelölni. A vasúti nyomvonalat követően az Ikva északi pontja melletti zöld-

sávon át lehet elérni a Szerdahelyi utcai nyomvonalat.  
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A város gyalogjárda kiépítettsége átlagos – megfelelő. Az új telekalakítások közterületi szabályozá-

sánál biztosítottuk a kétoldali járda elhelyezhetőségét. Az új beépítéseknél a tömbbelső feltárások 

érdekében gyalogos átkötéseket javasoltunk. 

4.5  Partnerség   

Az integrált városfejlesztési stratégia készítésének koordinátora Fertőszentmiklós Város Önkormány-

zata. A koordináció feladatának ellátása, az intézményi keret biztosítása jól lehatárolható, a város 

működtetésével foglalkozó önkormányzat és intézményei biztosítják az IVS megvalósításának szer-

vezeti kereteit is.  

Az integrált városfejlesztési stratégia előkészítése során Fertőszentmiklós Önkormányzata mindvégig 

figyelembe vette a város lakóinak, valamint a helyi vállalkozók, munkáltatók, civil szervezetek vé-

leményét, javaslatait. Lakossági fórum, civil kerekasztal, vállalkozói megbeszélések során, együtte-

sen határozták meg a lehetséges fejlesztési célokat. Az IVS előzetes tervezése és elkészítése folya-

matos együttműködés mentén történt.   

Lakossági fórumok, civil és vállalkozói megbeszélések az IVS kapcsán: 

• 2008. december 15. Városfejlesztéssel kapcsolatos pályázat tartalmi elemeinek ismertetése, 

vélemények, javaslatok meghallgatása 

• 2009. január 23. Vállalkozók tájékoztatása a település 2008. év eredményeiről, 2009. év el-

képzeléseiről, a városfejlesztési pályázat tartalmi elemeiről (Iparosok és Vállalkozók Fertő-

szentmiklósi Ipartestület vezetőjének tájékoztatója) 

• 2009. november 20. Vállalkozói est, melynek része az aktuális városfejlesztési kérdések 

A rendezvény a Regionet aktív program keretében került megrendezésre, határon átnyúló 

kezdeményezések elősegítésére is szolgált. 

• 2008. február 5. Civil Fórum Tájékoztatás az elkövetkezendő évek feladatairól 

• 2009. február 10. Civil Fórum 2009-es év fejlesztő programjainak megbeszélése 

• 2009. december 14. Közmeghallgatás, Évértékelés, a 2010-es év fejlesztési terveinek megvi-

tatása  

A város fejlesztéseinek megvalósítása akkor igazán eredményes és hosszú távú, ha abban a poten-

ciális partnerek képesek bevonódni. Ennek elősegítése céljából város partnerségi hálózatot hoz létre 

Fertőszentmiklós. A tervezések, fejlesztések során, ahogy azt már korábban említettük a város fo-

lyamatosan bevonta a meghatározó célcsoportokat, tehát a partnerségi háló kialakításának akadá-

lyai nem merülnek fel. Meghatározó célcsoport lehet a város és vonzáskörzetének, a fejlesztésekkel 

érintett lakosság, civil szervezetek, vállalkozók. A városi partnerségi hálózat kialakításának célja, 

hogy a városban tevékenykedő civil szektor, a vállalkozói szféra, a városi lakosság és az önkormány-

zat partnerségi kapcsolatai mélyüljenek el. Célja, hogy a beazonosított partnerek társadalmi rész-

vétel mellett a fejlesztések során is járuljanak hozzá azok eredményességéhez. A városi partnerségi 

hálózatkialakításával biztosítva van egy folyamatos partnerségi fórum, amely segítséget nyújt a 

fejlesztésekkel kapcsolatos előkészítésben, a döntéshozatalban és végrehajtásban. Széles körűen 

támogatja a fejlesztések társadalmi beágyazottságát. A partnerségi hálózat lehetővé teszi a hatéko-

nyabb és gyorsabb információáramlást az önkormányzat és a partnerek között.  

Fertőszentmiklóson a partnerség az önkormányzati intézmények között nem szorul fejlesztésre, a 

település nagyságából adódóan is szoros együttműködések jellemzőek. A civil szervezetek magas 

számának és aktvitásának köszönhetően megfelelően képesek a partnerségre, valamint a vállalkozá-
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sok és a lakosság részéről is igény mutatkozik az együttműködésre. A lakosság, mint partner bevoná-

sa egyrészről folyamatos lakossági fórumokon keresztül, valamint a városi honlapon keresztül törté-

nik. A honlapon minden szükséges információt megoszt a város az IVS készítésével kapcsolatban, és 

lehetőséget biztosít a lakosság véleménynyilvánítására, a fejlesztési ötletekhez való hozzászólásra. 

 

46. sz. táblázat A partnerségi háló tagjai, lehetséges szerepük 

Partner megnevezése  Szerepkör  

Önkéntes Tűzoltó Egyesület  A civil szervezet a KDOP városrehabilitációs pá-

lyázata során felújított tűzoltószertárban oktatá-

si tevékenységet végez.  

Fertőszentmiklós Polgárőr Egyesület Támogató  

GÉNIUS Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Támogató, véleményező 

Gondozási Központ Támogató, véleményező 

Fertőszentmiklósi Általános Iskolásokért Alapít-

vány  

Támogató, véleményező 

Fénysugár Alapítvány a Halmozottan Sérülte-

kért  

Támogató, véleményező 

Hungaropro Kft. Támogató, véleményező 

Wolf Plastic Kft.  Támogató, véleményező 

Die Putzlappen Kft. Támogató, véleményező 

Rewearco Kft. Támogató, véleményező 

Kalmár Autó Kft. Támogató, véleményező 

Velux Kft. Támogató, véleményező 

Rekultív Kft. Támogató, véleményező 

Horváth Pékség Kft. Támogató, véleményező 

HBB Szerviz Támogató, véleményező 

Rooflite Magyarország Támogató, véleményező 

Fertőszentmiklósi Sport Egyesület  Támogató, véleményező 

Fertőszentmiklósi Horgász Egyesület  Támogató, véleményező 

Fertőszentmiklósi Községvédő és Szépítő Egye-

sület 

Támogató, véleményező 

Fertőszentmiklósi Népfőiskolai Egyesület Támogató, véleményező 

Fertőszentmiklós „Rozmaring” Hagyományőrző 

Nyugdíjas Egyesület 

Támogató, véleményező 

Magyar Vöröskereszt Helyi Szervezete Támogató, véleményező 

Fertőszentmiklós és Környéke Gazdakör Támogató, véleményező 

 

A társadalmasítás alapvető követelmény egy hosszabb távú stratégia kialakítása, elkészítése kap-

csán. A partnerségi hálón keresztül történő társadalmasítás Fertőszentmiklós esetében az egyik 

leghatékonyabb módszer, mivel közvetlenül a partnerek, a megvalósításban részt vevők tájékozód-

nak először a stratégiával kapcsolatban. A város a jobb átláthatóság, a közérthetőség szempontját 
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szem előtt tartva, az IVS elkészítésének megfelelően meghatározott mérföldkövek szerint társadal-

masította. Így a város partnerei számára jól nyomon követhetővé és érthetővé vált az egyes elemek 

egymásra épültsége, a helyzetelemzés, a stratégia és a megvalósítás összefüggései. Az önkormány-

zat a társadalmasítás során számos kommunikációs eszközt igénybe vett. Elsődleges csatorna a part-

nerségi háló volt, akikhez közvetlenül is eljuttatták a fejlesztési terv részeit. Ezen kívül a városi 

honlap szolgált elsődleges felületként a társadalmasításhoz. A honlapon a stratégia részei folyama-

tosan elérhetőek voltak, a véleményeket, hozzászólásokat bárki az erre a célra létrehozott e-mail 

címre küldhette. Az ide beérkező javaslatokat, véleményeket az önkormányzat gyűjtötte, majd a 

partnerségi fórummal is egyeztetve felhasználta az IVS kialakításához. Az IVS ezen kívül bárki szá-

mára hozzáférhető volt az önkormányzatnál, itt javaslatot is tehettek annak módosítására. A város a 

helyi médián keresztül is folyamatosan információt nyújtott. Fontosabb helyi média: Fertőpart-tv, 

Infó-tv. A partnerség azonban nemcsak az IVS előkészítéséhez és a stratégia kialakításához fontos, 

hanem elengedhetetlen a megvalósítás során is. A partnerségi háló szintén a helyi közösségi folya-

matokat erősítve segíti a fejlesztések megvalósítását. A kommunikáció hatékony eszközeként elsőd-

leges forrása lehet a projektekkel kapcsolatos tájékoztatásban. A társadalmi részvétel erősítésére 

szolgál a lakosság bevonása is a fejlesztésekbe, amelyet az önkormányzat a partnerségi háló keretén 

kívül egyes akciókkal támogat. Mindezen kezdeményezések nagymértékben hozzájárulnak a fejlesz-

tések társadalmi elfogadottságához, a helyi közösség erősítéséhez, a különböző szereplők aktivitá-

sának fokozásához.  

4.6  Az  IVS ind ikátorrendszere és monitor ingja   

Az integrált városfejlesztési stratégia megfelelő megvalósulása céljából szükséges annak időszakos 

felülvizsgálata és a fejlesztések monitoringja. Az esetleges változások, új stratégiák, tervek, prog-

ramok létrejöttének figyelemmel kísérése elsődleges fontosságú az IVS elfogadását követően. A 

külső vagy belső befolyásoló tényezők szempontjából ajánlott az IVS évenkénti áttekintése. Az ap-

róbb változtatások végrehajtása évenként szükségessé válhat. Fertőszentmiklós Önkormányzata 

egyes indokolt esetekben évenként korrigálhatja az integrált városfejlesztési stratégiát. A korrekció 

esetében széles nyilvánosságot biztosítva bevonja a partnerségi hálót. Az Önkormányzat az éven-

kénti felülvizsgálat alkalmával az akcióterületi fejlesztések során meghatározott indikátorok vizsgá-

latát elvégzi. Az eredmények mérése céljából ahol szükséges felméréseket végez, valamint a változ-

tatások függvényében új indikátorokat határoz meg.  

A nagyobb volumenű változtatások, valamint az IVS átfogó felülvizsgálatát az Önkormányzat 3 éven-

te végzi el. A monitoring céljából szükséges körültekintő felméréseket végezni, a megvalósuló és a 

folyamatban lévő fejlesztések értékelése-az indikátorok figyelembe vételével-elengedhetetlen. A 

módosult stratégiát a képviselő testület fogadja el.  

A megfogalmazott célok megfelelő teljesítése, az eredmények és hatások méréséhez feltétlenül 

szükséges megállapítani az IVS indikátor rendszerét. Fertőszentmiklós, ahogy már említettük a vál-

lalásai során törekedett a megfelelő léptékű fejlesztési tervek kialakítására. A megfogalmazott cé-

lok teljesítésének indikátorainak átláthatósága szempontjából a megvalósuló beruházások, fejlesz-

tésekhez tartozó mutatószámokat célonként határoztuk meg.  
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47. sz. táblázat A célokhoz köthető indikátorok 

Indikátor megnevezé-

se 

Kiinduló 

érték 

Célérték 

(2013) 
Mértékegység Mutató forrása 

Tematikus cél: A közszolgáltatások kiterjesztése, minőségének növelése 

A civil szervezetekkel 

kötött szerződések az 

önkormányzati fel-

adatellátás kapcsán 

  db Önkormányzat 

A közszolgáltatásokat 

igénybevevő települé-

sek száma 

  db Önkormányzat 

Tematikus cél: Határon átnyúló kapcsolatok további elmélyítése 

A határon átnyúló 

partnerségi kapcsola-

tok száma 

  db Önkormányzat  

Tematikus cél: A helyi kis- és középvállalkozások erősítése, munkahely teremtési képességük ösz-

tönzése 

Városrész cél: Lakáscélú ingatlanfejlesztés 

A helyi vállalkozások 

száma 
353 370 db Önkormányzat 

Vállalkozók által létre-

hozott új munkahelyek 

száma 

  fő Önkormányzat 

Újonnan beköltözők 

aránya  
  % KSH 

Tematikus cél: Térségi kapcsolatok erősítése 

A térségi megállapodá-

sok száma 
  db Önkormányzat 

A térségi fejlesztések 

megvalósulása 
  db Önkormányzat 

Tematikus cél: A mezőgazdaság vezető szerepének megtartása 

Biogazdálkodást folyta-

tó gazdaságok száma 
  db Önkormányzat  

Őstermelők száma    db Önkormányzat 

Tematikus cél: Turizmus fejlesztése 

Városrész cél: Rekreációs célú fejlesztés 

A rekreációt szolgáló 

épületek száma 
  db Önkormányzat 

A városi rendezvénye-

ken részt vevők száma 
  fő  Önkormányzat (becslés) 

Vendégéjszakák száma 611 730 db KSH 

A turisztikai fejlesztés-   fő Önkormányzat  
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sel érintett lakosság 

Kereskedelmi és ven-

déglátó-ipari szolgálta-

tóegységek száma 

78 93 db KSH 

A helyi adó növekedése   % Önkormányzat  

Tematikus cél: A település főterének funkcióbővítése 

Tematikus cél: Élhető települési környezet kialakítása 

A lakossági elégedett-

ség mérése 
 70% 

lakossági felmérés 

(kérdőív) 
Önkormányzat 

Zöldfelületek nagysá-

gának növekedése 
  m2 Önkormányzat 

Kerékpáros forgalom 

növekedése 
  % Önkormányzat 

Tematikus cél: A közösségi élet felpezsdítése 

Városrész cél: Civil szervezetek aktivitásának kiaknázása 

Az új civil szervezetek 

száma 
  db Önkormányzat 

Városrész cél: Közösségi tér létrehozása 

A településen a ren-

dezvények száma  
  db Önkormányzat  

A közösségi tér szolgál-

tatásait igénybe vevő 

lakosság száma 

  fő Önkormányzat 
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5 . Mellékletek  

1. sz. melléklet A Belvárosi akcióterület tervei  

2. sz melléklet A Turisztikai célú akcióterület tervei 



 

 

 

 

1. sz. melléklet A Belvárosi akcióterület tervei 
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2. sz. melléklet Turisztikai célú akcióterület tervei 
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