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Főbb városrehabilitációs, 
városépítészeti fejlesztések 2010 óta 

 Az M86-os út fejlesztése révén Szombathely bekapcsolódott a 

gyorsforgalmi úthálózatba 

 Új belgyógyászati tömb épült a Markusovszky Kórházban 

 Megépült a Haladás Sportkomplexum 

 Új 24 tantermes iskola és óvoda épült 

 



Főbb városrehabilitációs, 
városépítészeti fejlesztések 2010 óta 

 Szent Márton születésének 1700. évfordulója alkalmából nagyszabású 

városrehabilitációs fejlesztések történtek  

 Megújult a Csónakázó-tó környezete és az Óperint utca környéke 

 Folyamatosan újulnak meg iskoláink, óvodáink és bölcsődéink (Játéksziget 

Óvoda, Mesevár Óvoda, Weöres Sándor Óvoda, Pipitér Bölcsőde, Százszorszép Bölcsőde 

és Mocorgó Óvoda, Neumann Iskola, stb.) 

 Új medence létesült és zajlik a fedett uszoda komplex megújítása és 

bővítése 

 Megújult az AGORA Művelődési- és Sportház 

 



Főbb új programok 2010 óta 

 „Szombathely, a segítés városa” - 477/2011. (XI.24.) Kgy. sz. határozat 

 „Aktív időskor Szombathelyen” - 561/2013. (XI.28.) Kgy. sz. határozat 

 Szent Márton programsorozat Szent Márton születésének 1700. évfordulója 

tiszteletére - 7/2014. (I.30.) Kgy. sz. határozat 

 Szent Márton kártya - 15/2014. (IV.24.) önkormányzati rendelet 

 Óvodai szűrőprogram lisztérzékenységre – 137/2014. (IV.24.) Kgy. határozat 

 Szent Márton Köpenye Szociális Program - 51/2015. (II.26.) Kgy. sz. 

határozat 

2010 óta összesen több, mint 40 programot hívott életre önkormányzatunk. 

Ezek közül a legjelentősebbek: 



Főbb új programok 2010 óta 

 Városi Egészségfejlesztési Program – 10/2016. (I. 28) Kgy. sz. határozat 

 „Szombathely visszavár” tanulmányi ösztöndíjprogram - 14/2016. (IV.25.) 

önkormányzati rendelet 

 „Kariatida” tanulmányi ösztöndíjprogram - 267/2016. (IX.15.) Kgy. sz. 

határozat 

 Szombathelyi identitást erősítő program - 334/2017. (XII.14.) Kgy. sz. 

határozat 

 STROKE felismerését segítő program - 6/2018. (II.15.) Kgy. sz. határozat 

 Szent Márton esélyegyenlőségi támogatási program fiatalok részére – 

1/2018. (II. 21.) önkormányzati rendelet 



2018. során elkészült beruházások 

 Megújult és tornateremmel bővült a Weöres Sándor Óvoda 

 A Pipitér Óvodában ablakokat cseréltek, bejáratot újítottak fel 

 Energetikai felújítás történt a Százszorszép Bölcsőde és Mocorgó 

Óvoda épületeiben 

 Új burkolatot kapott a Szigligeti utca 

 A Szent Márton Terv keretében újabb fejlesztések valósultak meg  

 



Szent Márton Terv I. ütem - a Berzsenyi 
Dániel tér és környezete átadása 

2017 
decemberében 

került átadásra a 
megújult tér 



Szent Márton Terv I. ütem – a Szent 
Márton templom előtti tér átadása 

2017 
decemberében 

került átadásra a 
megújult tér 



Szent Márton Terv I. ütem - a Smidt 

Múzeum bővítésének átadása 
Az új Smidt 

Múzeum 2018 
áprilisában került 

átadásra 



Szent Márton Terv II. ütem - a császári mozaik 

kiemelése, restaurálása és konzerválása 

2018 során a 
mozaik kiemelésre 

került a 
Romkertben lévő 
leromlott állapotú 

épületből 



Megindított kivitelezési munkálatok 
2018-ban 

 Megkezdődött a Stromfeld és a Joskar-Ola lakótelep csapadékvíz-

elvezetési rendszerének fejlesztése 

 Zajlik a Szalézi tér és a Tóth István park fejlesztése 

 25 db szociális bérlakás újul meg az Óperint utcai városrészben 

 Folyamatban van a Jáki úti és a Váci úti rendelők energetikai 

korszerűsítése 

 A végéhez közeledik a Neumann János Általános Iskola energetikai 

megújítása 



Megindított kivitelezési munkálatok 
2018-ban 

Óvodák és bölcsődék felújítása zajlik: 

 a Gazdag Erzsi Óvodában tornaszoba létesül 

 a Vadvirág Óvoda tetőszerkezete korszerűsítésre kerül 

 a Bokréta Bölcsődében hőszigetelés és akadálymentesítés történik 

 a Hétszínvirág, Margaréta, Micimackó és Napsugár Óvodákban 

energetikai megújítás valósul meg 

 

 



2010 óta érkezett támogatások 

Költségkategória Projektek száma Teljes összeg 

1 milliárd Ft felett 24 db 379 553 742 433 Ft 

100 millió Ft - 1 milliárd Ft 34 db 13 449 881 958 Ft 

50 – 100 millió Ft 10 db 778 820 537 Ft 

0 - 50 millió Ft 26 db 450 382 100 Ft 

Összesen 94 db 394 232 827 028 Ft 



Új támogatások 2018-ban 

 Schrammel Imre életművének méltó elhelyezése céljából, a szükséges infrastrukturális 

feltételek megteremtése tárgyában támogatási szerződés jött létre, ezzel megkezdődhetett 

a műszaki tervek elkészítése. 

 A szombathelyi intermodális közösségi közlekedési csomópont (IMCS) kialakításához 

kapcsolódóan együttműködési megállapodás született a NIF Zrt. és az Önkormányzat 

között, amelynek alapján kialakul az IMCS megépítésének végleges koncepciója. 

2018 folyamán újonnan benyújtott pályázatok: 

 Az Oladi Szakgimnázium és Szakközépiskola energetikai fejlesztése 

 Pipitér és Maros Óvoda energetikai fejlesztése 

 Új Egészségügyi Alapellátó Központ kialakítása 

 Kiskar utcai orvosi rendelők felújítása 



Köszönöm a figyelmet! 

Dr. Puskás Tivadar 

polgármester 


