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5.

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ KIVÁLASZTOTT ELŐZETES
FEJLESZTÉSI IRÁNYAI

A Kormány a 314/2012.(XI.8.) számú rendeletében rögzítette a Településfejlesztési
Koncepció, az Integrált Településfejlesztési Stratégia és településrendezési eszközök
egyeztetésének és elfogadásának eljárási szabályait. A rendelet szerint az önkormányzat
dönt a koncepció kiválasztott fejlesztési irányáról és arról, hogy a megalapozó vizsgálat
megfelel a tervezés alapjának.
Indikatív fejlesztési területek:
Komplex gazdaságfejlesztés és munkahelyteremtés, az energetikai potenciál
kihasználása
•

Új ipari területek kialakítása, a működő vállalkozások megtartása és újak
betelepítése érdekében.

•

Barnamezős területek aktivizálásával egyedi szolgáltatásorientált
munkahelyteremtés megvalósítása. (alkonyipar, IT szolgáltatások)

•

A hagyományos mezőgazdasági termelés infrastrukturális támogatása mellett a
technológiai támogatása növelése a tudásközpontok bevonásával.

•

Az energetikai potenciál bevonása a gazdaságfejlesztési programokba.

Közlekedési infrastruktúra és a parkolási rendszer korszerűsítése, csapadékvíz
elvető rendszer fejlesztése
•

Belterületi úthálózat korszerűsítése

•

Parkolási rendszer bővítése (parkolóházak)

•

Nemzeti vagyon megóvása a csapadékvíz károktól

Közszolgáltatások fejlesztése és az intézményhálózat korszerűsítése
•

Alapfokú oktatási, egészségügyi és szociális ellátás infrastrukturális és
eszközfejlesztése.

•

Termálvízre alapozott sport, gyógyászati és fürdőfejlesztések

Szegénység és szegregáció által sújtott, leromlott városrészek rehabilitációja, a
szociális felemelkedés feltételeinek javítása
•

Szegregátumok infrastrukturális fejlesztése

• Bérlakás állomány korszerűsítése.
Hagyományos eszközök és új szemléletű attrakciók fejlesztése a turisztikai
infrastruktúrában
•

A VÁR turisztikai potenciáljának növelése

•

A Barokk belváros rehabilitációjának folytatása

•

Szolgáltatás-fejlesztés a turizmus és a sport-szabadidős tevékenység területi és
időbeli kiterjesztése érdekében

Indikatív fejlesztési irányok

1. A város gazdasági versenyképességének erősítése
2. Hagyományos ágazatok megújítása
3. Élhető, egészséges környezet megvalósítása és a társadalmi
kohézió fejlesztése
4. Az alapfokú ellátó rendszerek és az infrastrukturális hálózatok
hatékonyságának növelése
5.

Térségi kapcsolatok, együttműködés erősítése

A fenti fejlesztési irányok – a helyzetelemzés alapján – indikatív jelleggel kerültek meghatározásra. A koncepció és ITS készítése során jelentősen átalakulhatnak, és akár új
irányok megfogalmazására is sor kerülhet.

