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Újabb mérföldkőhöz ért Zalaegerszeg 2020-ig szóló fejlesztési stratégiájának tervezése. A
tervezők március 19-én és 20-án mutatták be az Integrált Településfejlesztési Stratégiát
megalapozó, 2014-2030 közötti időtávra szóló településfejlesztési koncepciót. Az elmúlt
hónapok helyzetfeltáró, elemző és értékelő munkájára építve a dokumentum a város
társadalmának hosszú távú közös célját jelöli ki, mely szerint Zalaegerszeg Magyarország
egyik legjobb életminőséget nyújtó településévé váljon az életminőség minden lényeges
tényezője – megközelíthetőség, foglalkoztatottság, épített és természeti környezet, városi
szolgáltatások - tekintetében.
Ez a cél a település kiemelkedő természeti adottságaira, gazdasági szereplőinek
képességeire és ambícióira, az itt élő emberek kultúrájára, tudására, a város fejlődése
iránti aktív elkötelezettségére és értékteremtő munkájára építve érhető el. A koncepció
elfogadását követi a konkrét fejlesztési projektek kidolgozása és a teljes Integrált
Településfejlesztési Stratégia közgyűlés általi elfogadása.
Zalaegerszeg MJV Önkormányzata az Új Széchenyi Terv keretében kapott támogatással 2014
első felében véglegesíti a város 2020-ig szóló Integrált Településfejlesztési Stratégiáját.
A folyamat célja, hogy a település a lehető legnagyobb mértékben képes legyen saját
fejlesztési céljainak szolgálatába állítani az elérhető Európai Uniós forrásokat és jelentős
beruházásokkal segítse a város közép és hosszú távú fejlődését. A város gazdasági
szereplőivel, felsőoktatási intézményeinek és városi intézmények vezetőivel és a civil
szervezetek képviselőivel folytatott egyeztetésen a célrendszer bemutatása mellett a készülő
ágazati stratégiák (Gazdaságfejlesztési stratégia, Közműrendszerek fejlesztési stratégiája,
Intézményfejlesztési stratégia, Megújuló energiák felhasználási stratégiája, Előzetes
Közlekedési Koncepció) főbb elemeit is bemutatták a tervezők. A műhelybeszélgetések célja
a koncepcióban megfogalmazott, a 2030-as időtávig szóló zalaegerszegi fejlesztési irányok
kijelölése, megvitatása volt az alábbiak szerint:
1. A város külső megközelíthetőségének javítása a közúti, vasúti és légi közlekedés
tekintetében.
2. A város gazdasági szereplői által biztosított jövedelmek és foglalkoztatottság szintjének
stabil emelése érdekében.

•

A térségi erőforrásokhoz illeszkedően specializált és kiegyensúlyozott gazdasági
szerkezet létrejötte Zalaegerszegen a preferált, hagyományokkal és fejlődési potenciállal
rendelkező iparágak fejlődésének ösztönzésével (gép és járműipar, mechatronika,
elektronika és
élelmiszeripar).

•
•
•

szoftverfejlesztés,

fa-

és

bútoripari,

logisztikai

szolgáltatások,

A városi gazdaság és társadalom innovációs képességeinek erősítése.
A térségi foglalkoztatás ösztönzése, a térségi munkaerő-kínálat és kereslet
összehangolásának segítése.
A város marketing és gazdaságszervező képességeinek erősítése városmarketing
tevékenység, nemzetközi kapcsolatok építése, aktív városi gazdaságfejlesztési politika
által

3. A város épített és természeti környezete minőségének folyamatos javítása.
•
•
•

A környezeti elemek állapotának javítása (vízminőség-védelem, levegővédelem,
talajvédelem, zajvédelem, hulladékgazdálkodás)
A városi környezeti minőség javítása (kerékpáros infrastruktúra, városközpont
funkcióbővítés, kulturális és közösségi terek, barnamezős területek bevonása)
A városi, városrészek közötti közlekedési rendszerek fejlesztése, ipari illetve gazdasági
területek megközelíthetőségének javítása, déli elkerülő utak, környezettudatos közösségi
közlekedés kialakítása.

4. A helyi természeti erőforrások fenntartható használata
•
•

A megújuló energiaforrások (földhő, napenergia, szennyvíziszap és egyéb biomassza)
helyi energiatermelésben való felhasználása.
Vízgazdálkodás és árvízvédelem hatékonyságának javítása a csapadék- és árvizek
elvezetése és visszatartása, a Zala városi szakaszának helyreállítása, csapadék- és
szürkevíz felhasználásának maximalizálása által.

5. Az emberek képességeinek fejlesztése, magas színvonalú és elérhető városi
szolgáltatások nyújtása
•

A humán szolgáltatások magas minőségének fenntartása a felsőoktatási tevékenységek
összehangolt fejlesztése, kiemelkedő oktatási infrastruktúra biztosítása, az egészségügyi
szolgáltatások magas minőségének fenntartása, versenypiaci értékesíthetőségének
kifejlesztése, a társadalmi befogadás és szociális szolgáltatások infrastrukturális
hátterének javítása által.

•

Változatos és magas színvonalú kulturális és szabadidős kínálat biztosítása az
infrastruktúra bővítése, korszerűsítése, a kultúra és művészetek élénkítése, a sport és
rekreációs célú infrastruktúra minőségének javítása, bővítése, programok szervezése
által.

A Városfejlesztési és Tervezési Osztály Zalaegerszeg hivatalos weboldalán az „Integrált
Településfejlesztési Stratégia” menüpont alatt (www.zalaegerszeg.hu/its) teszi közzé a
tervezés egyes fázisaiban keletkező dokumentumokat, így a most elkészült koncepciót és
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.

