INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA
HELYZETFELTÁRÁS, HELYZETELEMZÉS, HELYZETÉRTÉKELÉS
A közbeszerzéssel kiválasztott stratégiai tervezési szakértők (a Vital Pro Vezetési Tanácsadó
és Szolgáltató Kft., az Aczél Városépítész Bt. és a Diversum Projektfejlesztő és Területi
Tervező Kft.) elkészültek a Zalaegerszeg fejlesztéseit az elkövetkező 7 évre meghatározó
Integrált Településfejlesztési Stratégia megalapozó vizsgálati munkarész elkészítésével. A
dokumentum helyzetfeltáró és helyzetelemző része áttekintést nyújt a város társadalmi,
gazdasági, környezeti adottságairól, vizsgálja a közlekedés, a közszolgáltatások, a
lakásállomány és a funkcióellátottság helyzetét, számszerűsített adatokkal támasztja alá
megállapításait és az elmúlt 5-10 évben a város fejlődésében bekövetkezett tendenciákat is
bemutat. A helyzetértékelő rész a Központi Statisztikai Hivatal által - Zalaegerszeg Megyei
Jogú Város városrészi bontás szerint összeállított - 2011. évi népszámlálási adatait
felhasználva elemzi a település és a városrészek gazdaságának, társadalmának, természeti és
épített környezetének jellemzőit, valamint a 2001 és 2011 között bekövetkezett
változásokat.
Mindezek alapján Zalaegerszegen:









a lakosság száma minimálisan csökkent
csökkent 0-59 évesek aránya az összlakosságban
nőtt a 60 évesek aránya az összlakosságon belül
csökkent a legfeljebb 8 általános végzettséggel rendelkezők aránya az
összlakosságon belül
nőtt a felsőfokú végzettségűek aránya az összlakosságon belül
nőtt a lakásállomány és ezen belül csökkent az alacsony komfortfokozatú lakások
aránya
aktív korúak körében csökkent a rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők
száma
a foglalkoztatottak aránya az aktív korúak körében nem mutat jelentős változást

A tanulmányban megtalálhatók ezek az adatok és elemzések az egyes városrészekre
vonatkozóan is.
Az elemzők megvizsgálták a 2009-2013 időszakra vonatkozó városfejlesztési stratégia
megvalósulását, az időszak alatt megszerzett és felhasznált fejlesztési források mértékét, a
projektek számát és tematikus megoszlását. Eszerint a vizsgált időszakban közel 40 milliárd
fejlesztési támogatás érkezett a városba, a támogatott projektek száma 696, az egy lakosra
jutó támogatási volumen közel 650 000 Ft volt. Legnagyobb volumenű projekt
természetesen 76. számú főút burkolati megújítása, egyéb

témákban a vállalkozásfejlesztési, oktatási, egészségfejlesztési és megújuló energia projektek
szerepeltek a legnagyobb számban.
A leginkább érzékelhető eredményeket mutat a környezetvédelem és környezetbiztonság,
felsőoktatási infrastruktúra, városszerkezet, városi infrastruktúra, egészségügyi
infrastruktúra és a megközelíthetőség fejlesztése.
További, jelentős beruházási potenciált igényel a turizmus, a megújuló energiák előállítása, a
helyi gazdaság további erősítése, beruházásösztönző infrastruktúra, szakképzés és
továbbképzés infrastruktúrájának fejlesztése, a belváros közlekedési tehermentesítése.
A részletes információk a város hivatalos weboldalán
(http://zalaegerszeg.hu/dokumentum/22041/ITS_helyzetfeltaras_elemzes_ertekeles.pdf)
található teljes dokumentumban találhatók.
A tervezési folyamat felelőse, a Városfejlesztési és Tervezési Osztály ugyanezen a felületen
várja a város minden lakójának véleményét, ötleteit. Javaslatokat a hivatalban kihelyezett
„Ötletládán” keresztül is eljuttathatják a tervezőknek azok, akik közreműködésükkel
támogatni akarják Zalaegerszeg fejlődését.

