
#,
-(ntrrn

zEGrKoN HELYr rcOzOssEc
,rt

FEJ LESZTESI STRATEGIAJA
2016 - 2020

HELYI KOZOSSEGI FEJLESZTESI STRATEGIA

K6szitette:

Csite Andrds

Ivdncsics Vera

Szendrei Zsolt

2016. jf nius 30.

m6dositott vSltozat 2020. mdjus 11.

,,A hasznflhat6 tudds6rt"
HEffe Kutat6int6zet 6s Elemz6 Kiizpont

H-1051 Budapest 0kt6ber 6. utca 19. IVlz
E-mail: info@hetfa.hu

Tel.: +36-30/730-6668
Fax.: +36-1 1700-2257

www.hetfa.hu



ZEGIKON HELYI KoZoSSEG Fejleszt6si strat6gi6ja 2Ot6 - 2o2o

Tartalomjegyz6k
Vezet6i 6sszefoglal6............... .'.',......." 4

1" A strat6gia elkdszit6s6nek m6dja, az 6rintettek bevonds6nak folyamata '.......,........ 5

2. A Helyi Kiizriss6gi Fejleszt6si Strat6gia Sltal lefedett teriilet 6s lakossdg meghatiirozasa

o

2,4 Kdrnyez6 LEADER akci6csoportok 6s terijleti lehatdrol6s .......... 8

3. Az akci6teriilet fejleszt6si szti ks6gleteinek 6s lehet6s6geinek e1em26se.................10

3.2 A HKFS-I 6rint6 tervi el6zm6nyek, programok, s2o195|tatiisok.....,,,,..........,,...28

3.4 Fejleszt6si sziiks6gletek azonosit6sa ..... ..........33

4. A strat6gia jclv6k6pe ......... ..,,..,....,34

5. A slrat6gia c6lhiera rch iiSja .............35

6. Cselekv6si terv................ .. '..... "...35

5.1 A beavatkozdsi terli letek/miiveletek leirdsa .......,.,...........,,,...36

6.7:\ Kulcsprojekt: Art Mozi k6z<iss6gi 6s rendezv6ny t6rr6 a|akitdsa...................................38

6.t]2 Vdrosi kiizbss6gi terek infrastrukturiilis fejleszt6se..... .........,...........39

6.1i3 Vdrosi ktiz6ss6giterek programkiniilatdnak fejleszt6se ...................40

6.7i4 Civil egyiittm(kdd6sek er6sit6se..... ....................41

6.115 Egyedi mindsdget k6pvise16, hagyomdnyteremt6 innovatfv, sz6les tiimegeket vonz6

fesltiviil- 6s rendezv6nv kindlat kialakitiisa......... ................42

6.1.5 Vdrosi szakmai konferenciakiniilat megijitiisa 6s gazdagitdsa helyi tdrsadalmi

szervezetek, int6zm6nyek 6s a lakossiig bevondsdva1...,.....,............ .......,.,...,..43

6.17 Mindszenty projekthez kapcsol6d6 kieg6szft6 fej1es216sek..........................................44

6.118 Vdrosi mobil applikdci6..........., '...........................45

6.119 Helyi m6diaszolgiiltat6k eszkdzfejleszt6se ...............'.'. ..............'....' 46

6.1110 M6diatartalma k el6dllitdsa, rendezv6nytechnika bes2er26se.............'.'......".'.'.'......... 47

2



ZEGIKON HELYI KOZoSSEG Fejleszt6si Strat6gi6ja 2OL6 - 2020

6.2 Egyi.ittmfikdddsek.,,,.,,.,..,,..,,.. .....,,,............,.48

6.3 A strat6gia megva l6sitdsd na k szervezeti 6s elj6rdsi keretei.............,...........,..48

6.3.1 A HACS szervezeti fel6pit6sdnek bemutatdsa, osszet6tele ................................i..........49

6.3.2 A HACS mfik6d6s6vel kapcsolatos d0nt6shozatali folyamatok bemutatiisa......,........,. 51

6.3.3 A HKFS megval6sitiisiit szolgd16 humdn er6forrds (k6pzetts6g, tapasztalat, k6szs6gek)

bemutatdsa az elv6gzend6 feladatok ttikr6ben... .....,.......... 52

6.3.4 A m(k6d6s fizikaifelt6teleinek bemutatdsa ..................................... 53

6.3.5 A m0kdd6sre tervezett kolts6gvet6s ali{tiimasztdsa...., .........1.......... 54

6.4 Kommunik6ci6s terv .,.............. .....................54

6.4,t A c6lcsoport meghatiiroziisa ........,............,.......... 54

6.4.2 Alkalmazand6 kommunikiici6s eszkdzdl! tev6kenys6gek (pdlydz6k 6s sz6lesebb

nyilvdnoss6g) 6s informdci6hoz va16 hozzdf6r6s csatorniii....,........,.... .............55

6,4,3 Felel6ss6gi kdriik 6s humiin kapacitiis a kommunikdci6s tev6kenysdgben .......:.......... 56

6.4.4 Utemterv 6s p6nztigyi terv .........,..,...,.....,,.,........ 56

6.5 Monitoring 6s 6rtdkel6si terv................ ..........57

6.6 Horizontiilis c6lok .............. ...........................59

6.6.1 Es6lyegyenl6s6g.. ..........,...,......59

6.6.2 Fenntarthat6sdg ...........,.......... 59

6,7 A strat6gia hozziiadott 6rt6kei............ ............60

6.7 ,f A HKFS innovatfv elemeinek bemutatiisa.....,.,............. ..................... 61

6,8 Kockiizatelemz6s.................... .................,....62

7. Indikativ p6nzUgyi terv ...,............ ...............,.......64

7.L A HKFS teljes k6lts6gvet6se... ................,.......64



ZEGIKON HELYI KozossEG Fejlesztdsi Strat6giSja 2016 - 2O2O

Vezet5i iisszefogla16

Zalaegerszeg vdrosdban 2016, m6jus 25-6n alakult a ZEGIKoN Helyi Kozoss6g, nrelynek

c6lja, hogy egy elhet6bb vdros kialakit6sa 6rdek6ben t6mogassa Zalaegerszeg kulturSlis

kozeg6nek, identitdsdnak fejleszt6s6t. Az akci6csoport miikod6si teriilete Zalaeqerszeg

kozigazgat5si ter["rlete, c6lcsoportja a vairos 59 275 f5s lakossiiga.

Ennek 6rdek6ben megkezd6dott a ZEGIKON Helyi Kozciss6gi Fejleszt6si strat6gia

tervez6se, melyben kcizponti szerepet sz6ntak a partners6gi bevondsnak. H6rom

kiilonboz6 eszkozzel val6sult meg az alul161 6rkez6 otletek, velem6nyek osszegl'(jt6se:

lakoss6gi k6rd6ivek, m6lyinterjIk 6s a HACS tags5ga fel6 tort6n6 folyamatos

visszacsatolds 6s kerekasztal besz6lget6s. A konzultdci6k 6s a strat6giai helyzet6rt6kel6s

eredm6nyei alapj6n elk6szLllt a SWOT elemz6s 6s megfoga lmaz6dta k ZalaelSerszeg

fejlesztesi szu ks6g letei:

. Egys6ges, hosszi tdvra sz6l6 vdrosi arculatfejleszt6s

. Konferenciaturizmus infrastruktu16lis feltdteleinek megteremt6se

. Kulturdlis 6s kozoss6gi programkin6lat szinesit6se, egyediv6 t6tele, akci6k

megfogalmazdsa

. Fogyat6kkal 615k, neh6z helyzetben 616k, csalddosok segit6se infrastrukturdlis

megold6sokkal
. Fiatalokat (1.4-25 ev kozottieket) c6lz6 programok szervez6se, terek kialak t6sa

A fejleszt6si sziiks6gletek ment6n 10 beavatkoz6si tertiletet hat6rozott meg a ZEGIKON

Helyi Kozoss6g, melyek lehet6v6 teszik a hi6nyossdgokra 6s sztiks6gletekre koncentrdl6

fej leszt6sek v6g hajtdsSt.

32 000 000 Ft :

400 000 000 HUF*

A megfogalmazott fejleszt6sek el5t6rbe helyezik a vdros n6pess69 megta rt6 erej6nek

novel6s6t, kiemeli a fiatalokat 6s a csal6dosokat, mint c6lcsoport 6s tdmogatja az ijszeri,

innovativ megold6sokat, tdrsadalmi egyLittmiikod6s 6s a vdros identitdsdnak er6sit6s6t

szolgAl6 kezdem6nyezdsek formdjdban.

A fejleszt6sek v6grehajtdsSra felSllt a szervezeti strukttira is, mely lehet5r,'6 teszi

mindhSrom szektor jelent6s reszv6tel6t a dctnt6shozata lba n 6s a v6g rehajtdr;ba n. A

ZEGIKON Helyi K6zoss6ghez b6rki csatlakozhat, dont6shoz6 szerv6t, a Taggyfl6st az

alapit6 13 szervezet alkotja, mely Vezet6s6get, Helyi Bir5l6 Bizotts6got 6s lt4unka-

szervezetet 6s annak vezet6j6t vSlasztja tagjai koztil. A fejleszt6sek v6g rehajtdsd hoz, a

partners6gi bevondshoz 6s a folyamatos visszacsatoldshoz megfelel5 kapacit6sokkal 6s

mfikcid6si mechanizmusokkal rendelkezik a szeTvezet.
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" LdTegeket vonzo fesztivdl- ds rerdezv6r yk ir d lat kialakitAs.

- V;ros sza<mdi (o-fe-enciakindlat rreg( idsa es gazdagildo 
tdrsadaln'i szervezetek, nL6lme-yek es a lakossdg bevona:

'. 7 : Mindszenty proiektbez kapcsol6d6 kjegdszit6 fejleszt6sek

I Vdrosi Tob applrk;cio
o r.rol-im;Ai)c1^l^4lr^tAVa<Tvaafoila.TtAca

15 000 000 Ft

10 000 000 Ft
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1. A strat6gia elk6szft6s6nek m6dja, az 6rintettek bevonSsdnak

follyamata

A ZEGIKON Helyi Kozciss6g 2016. mSjus 25-ei megalakuldsdval indult meg a strategia
elk6szit6se 6s az 6rintettek sz6les korU bevon6sa. A bevon6s folyamata tdbbl6pcs6s, az
alSbbi 6rintett kor 6s bevon6si eszkcizdk ielennek meq:

zatal Lrvrl Kdzhasznu Egyesiilet (civil) folya matos 13 szervezet
Zala Megyei N6pm(iv6szeti EgyesLllet (civil)
Zalaegerszeg Turizmus56rt Egyesillet (civil)
Zalaegerszegi Gasztrokulturdlis Egyesrjlet (civil)
Nagycsalddosok Egyesulete Zalaegerszeg (civil)
Szent M6ria Magdolna R6mai Katolikus Pl6bdnia
(civil, egyhazi)
Keresztury VMK (kdzszfera)
Zalaegerszeg Kultrrdjd6ft Kdzalapitvdny
(kozszf6ra)
Kvdrt6lyhdz Kft , (kdzszf6ra)
Zalaegerszegi Televlzi6 6s Rddi6 Kft. (kozszf6ra)

EevonAs : Az adott szalaszban

HACS UI6sekr
m6lyinterjik,
k6rd6ivek,
kerekasztal
besz6lget6s

RfA
szeTVezet

Teljes lakoss6g k6rd6iv 2016. 06. 06 : Zalaegerszeg
(interneten - 20 kozcjtt teljes
kdzz6t6ve: folyamatos lakossdga
Fa.^6^^tr szamara
onkormanyzati nyitott
honlap, HACS-

: ok honlapja,
' helyi sajt6)

var iereloseg a pa-rrer velere'1yd-e. neg srrerdse.e

Bevoniis gyakorisSgi Az adott szakaszban milyen rendszeressdggel vaf lehet6s€ge v6 emdnyt nyi vinitania az adolt partnernek

csoport nagys6ga: az adott bevonand6 csoport h;ny tagot szdmr6l/ vagy az adott szervezet hiiny tagot k6pvise

2015, jfnius 6. K6rd6iv kikerr,il a sztiks6ges f6rumokon, kiegdszit6
sajtoanyagok megjelennek

2016, jrinius 6, -8. 6s Melyi nterjtk k6szit6s6nek idopontja

2016. j us 6,-ai h6t t-tALS U tes

2016, jf nius 20, K6,rd6iv z6rdsa

2016, jtnius 27, dttekint6se,
kerekaszta I

a strat6gia els6 verzi6j6nak
besz6lget6s
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Tervez6i
kiir

Lakoss5g

A stratdlgia k6szft6s6be va16 bevonds menetrendie:

t4,
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A strat6gia elk6szit6se sor6n kdzz6tett e-mail cimen (zegikon@za laegerszeg 'hu) b6rki

megoszthatta gondolatait.

A be6rkezett informdci6k ki6rt6kel6se ,,A ZEGIKON helyi kozijssdg fejleszt6si strat6giiijdt

megalapoz6 partners6g tapasztalatainak osszegz6se" klil6n dokumentumban olvashat6ak,

visszatu kr6z6d nek a c6lrendszerben 6s tobbs6guk explicit m6don meg is jelenik a

cselekv6si tervben. A bevonds m6dszertani dokumentumai a felhivdshoz leadott

dokumentumban olvashat6k. Az 6rintettek a feldolgozott tartalmat a tervez6skor

megismert6k, megl6tdsaikkal kieg6szitett6k. A strat6gia tervez6se soriin a

r6szeredm6nyeket a HACS tagok megismert6k, v6lem6nytiket kifejtett6k, melyek jelen

stratdgidba szervesen be6pUltek.

A strat6gia a pSlydzati eredm6nyeket figyelembe v6ve 2O!7 szeptembere soriin dtalakult

igazodva a megitdlt 400 000 o0o Ft temogatiisi kerethez. A m6dositott strat6giiit a HACS

2017 szeptember6ben elfogadta.

A stratdgia elfogaddsdt 6s beny[rjtdsdt kovet6en sem 6r v6get a sz6les kcirfi partnersdg,

hiszen a HACS szervezeti egys6gei feldllnak, az alapit6 tagokb6l l6trej6n a HACS

Taggyfil6se 6s a szervezethez ezutdn bdrki csatlakozhat. A tervez6sben r6szt vev6 kcir,

illetve biirki, aki aktivan szeretne r6szt venni a tervez6sben igy m6r tagk6nt vehet r6szt a

strat6gia v6g rehajtdsdba n. A szervezet egy6rtelmfi szdnddka, hogy jelent6s k6rd6sekben

a lakossSg v6lem6ny6t is kik6rje k6rd6iv keret6ben, emellett a b6rki sziimSra el6rhet6 e-

mail cim (-zeS.ikgl@zala-$effz-eq.hu) is lehet6s6get ad a v6lem6nyek, tapasztalatok

megosztdsi5ra.

2. A Helyi Ki5ziJss6gi Fejleszt6si Strat6gia 5ttal lefedett teri.jlet 6s

lakossSg meghat6rozesa

A strat6gia akci6terUlete, illetve a ZEGIKON HACS mfikijd6si teriilete Zalaegerszeg

kozigazgat6si terulet6t fedi le. Zalaegerszeg lakossdga a KSH 2014. 6vi helys6g n6vkcinyve

ataolan 59 z/5 ro.

n tertltet kivdlasztdsdnak ok6t a tcrrt6nelmi, kutturSlis 6s civil hagyomdnyok, gazdas6gi 6s

tdrsadalmi koherencia alapozta meg. A terUleti lehat5rol6s c6lja a civil kultu16lis szektor

fejleszt6se, ami a vSrosban mozaikosan sz6tsz6rt terriletileg tdvol elhelyezked6, de

funkciondlisan osszefiiggd elemekb6l iill, mindemellett iitfogjdk a telies vdrosi szdvetet.

Ennek ment6n az eredm6nyess6g a vdros teljes kozigazgatdsi teri.ilet bevonds6val

biztosithat6. A koherencia, a terulet m6rete 6s lakossiiga 6s a lokdlis karakter r6szletesen

bemutatdsra keriil a 3. Helyzet6rt6kel6s fejezetben, illetve a viiros Integ16lt

Telepti l6sfej leszt$si Strat6g iSjii ba n. A kovetkez6 osszefoglal6ban csak az indokl6shoz

szuks6ges, legfontosabb kiragadott inform6ci6k felsoroldsdra szoritkozunk'

2,1 Koherencia

Zalaegerszeg vdros6nak tort6nelme I.e. 7.6vezredre nyilik vissza, els6 irdsos eml6k t247 -

b6t szdrmazik a telepi.il6sr6l. A tort6nelem so16n szerves fejl6d6se nyomon kdvethet6,

kozponti szerepe a tdrok id6k ut6n kezd kibontakozni. Terulete 1887-t6l b6v0l a kornyez6,

beolvad6 telepul6sekkel. Az 1950-es 6vekt6l ug16sszerfien fejl6d6 telepUl6s civil-kultur5lis

szerkezete kiterjed a teleptil6s jelenlegi teri.iletdre, amit 2008-ban nyert el Peth6henye

r{szleges csatla koz6sdva l. fgy a viiros terillete IO24I ha kiterjeddsfi. A koherencia teh6t

6
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egyariint ad6dik a kcjzos tort6nelmi mriltb6l, a kcizponti szerepb6l 6s az egys6ges
klzigazgat{si terUletb6l.

A kdrny6k nagyobb viillalatai tcibbs6g6ben a v6ros kozigazgat6si terijlet6n rendelkeznek
sz6khellyel, telephellyel. Zalaegerszeg olyan funkcion6lis viirosi t6rs6g, mely a kcirnyez6
apr6falvas tdrsdgben domindns foglalkoztat6l. Az elm(lt 6vek fejleszt6sei a viiros stabil 6s

kisziimithat6 iizleti kdrnyezetdnek megteremt6s6t szolgiiltdk, c6ljuk Zalaegerszeg kozponti
pozici6j6nak er6sit6se.

2.2 M6ret

Zalaegerszeg lakossdgsziima (59 275 t6, 2OL4) 6s terijlete (10241 ha) <inmagdban
biztositja a ZEGIKON Helyi Kcizciss6g beavatkoziSsa ina k hat6konystig6t. A kdzctss69i
fejleszt6sek megfelel6 szdmi lakos el6r6s6t teszik lehet6v6, ahhoz, hogy a hatdsok a varos
eg6sz6ben 6rezhet6vd viiljanak. Megyesz6khelyk6nt kozponti szerepet tcilt be a t6rseg
gazdasiigi fejl6d6s6ben 6s rendelkezik a megfelel6 humdn kapacit6ssal, er6forrdssal annak
6rdek6ben, hogy sikeresen megval6suljanak a stratdgia tervezett beavatkoziisai.
Nagystiga mindemellett lehet6v6 teszi, hogy egysdges identit6ssal rendelkezzen, a helyi
interakci6k megmaradjanak.

2.3 Lokdtis karakter

zalaegerszeg lok6lis karaktere szdmos aspektusb6l jellemezhet6. Az egyre gyakraboan
haszniilt ,,egerszegis6g" j6l kifejezi a viSros identitdsdt, mely a kcivetkez6 koz6s 6rt6kek
ment6n formiil6dik jelenleg is:

. k6zds tort6nelmi milt

. mfiemldkek 6s ipari eml6kek, melyek az 6t6lt korokra emldkeztetnek: ccicseji
Falumf zeum, Olajipari M(zeum

o kulturdlis esem6nyek 6s hagyomSnyok, melyek kozll az Egerszeg fesztivdl
kiemelkedik

. vdros szimbolikus teniletei: c6biSrti-t6, Tv-torony, Als6erd6, Disz t6r

. term6szeti 6rt6kek: Azdleds volgy, Csdcsi arbor6tum, Zala foly6, Vdlicka-patak,
Parkerd6, Als6erd6, Ara nyoskrlt forrds, Gcicsej

. sport6let: labdanigds, n6i 6s f6rfi kosi5rlabda, sakk 6s teke csapat, rjsz6s. al6tika,
ldv6szet, tenisz 6s tiijfutds

. er6s civil 6let
o rekreiici6: Az Aquacity 6s a Termdlfiirdd
. zalaisdg: erd6, z6ld, gasztron6mia, bor6szat, tdj, vaddszat

A lakossiig kdrdben hiirom kiemelked6 identitdsk6pz6 kateg6ria jelenik meg, a termdszeti
adottsiigok, a kultu16lis adottsiigok, 6s a rekreijci6s lehet6s6gek. A termdszeti adotts6gor
kdziil a legfontosabb elemk6nt a cocsejt, a kulturdlis adottsiigok k6ziil a legfontosaDD
elemk6nt a Gocseji Falumlzeumot 6s a Disz teret, a rekredci6s lehet6s6gek kclztil pedig az
Aquaparkot 6s a Termiilfrlrd6t lehet kiemelni. Emellett elmondhat6, hogy a Iakossag a

1Stit6 Attila (2008): Viiros 6s vid6ke rendszerek 6s tipusaik Magyarorszdgon, el6rhet6:

el6r6s

7
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kiemelked6 identit6sk6pz6 elemeken t6l az AzSle6s volgyre, az Als6erd6re, a G6bSrti-t6ra,

a Tv-toronyra, a k6rnyez6 tdjra 6s a v6rosban megrendezett fesztiviilokra a legbUszkdbb.2

2.4 Krirnyez6 LEADER akci6csoportok 6s tertiteti tehat6rot6s

A k6rnyez6 LEADER-ek a kovetkez6ek:

ciicsej-Hegyh6t Leader Egyesiilet: Als6nemesap6ti, Babosd6brdte, Bagod, Becsv6lgye,

Boncodfdlde, Bode. Csonkahegyhdt, Csode, Dobronhegy, Egervilr, Gell6nhdza,

Gombosszeg, G6sfa, Gyfirfis, Hagy6rosbdrdnd, Hott6, Iborfia, Kiiviis, Kem6nfa, Kisp6li,

Kiskutas, Kustdnszeg, Lakhegy, Lick6vadamos, Milejszeg, Nagykutas, Nagylengyel,

Nagypiili, Nemesapdti, N6metfalu, Ormdndlak, ozmdnbiik, PiSlfiszeg, Peth6henye,

Petrikereszt r, Salomvdr, Teskiind, Vasboldogasszony, Vaspor, V6ckcind, Zalaboldogfa,

Zalacs6b, Zalah{shdgy, Zalaistviind, Zalal6v6, Zalaszentgydrgy.

Kdz6,p-Zala Gyiingyszemei Vid6kfejleszt6si Ktizhaszn( Egyesi.ilet: Bak' Baktiittds,

Beze16d, Bocf6lde, Brjcs(szentldszl6, Csatdr, Di6skdl, Egeraracsa, Fels6rajk, Hah6t'

Kisbucsa, Misefa, Nagykapornak, Nemeshet6s, Nemesrdd6, Nemessdndorhdza,

Nemesszentandrds, Orbdnyosfa, Pacsa, Padiir, Pol6ske, Pdtr6te, Pusztaederics, Sdrhida,

Sdjtor, Szentkozmadombja, Szentp6ter(r, T6fej, Zalaigrice, zalaszentmdrton,

Zalaszentmihdly, Zalatiirnok

zala Term6lviilgye Egyesiiletl Alibdnfa, Almdshdza, Batyk, Dobr6ce, Dcitk, Kall6sd'

Kehidakust6ny, Kemendolldr, Kisgdrb6, Kisvds6rhely, Ligetfalva, Mih6lyfa, Nagyg<irb6'

6nia, pafod, P6kaszepetk, S6nye, Silmegcsehi, Szalapa, Tekenye, Tilaj' TUrje,

Vindornyasz6l6s, Zalab6r, Zalacs{ny, Zalaszentgr6t, Zalaszentiviin, Zalaszentliiszld,

Za laszentl6ri nc, Zalav 69.

2 pannon Egyetem (2015): Zalaegerszeg turisztikai ismerts6g6nek 6s imdzsdnak vizsgSlata
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3. Az akci6terijlet fejleszt6si sziiks6gleteinek 6s lehet6s6geinek

elemz6se

3.1 Hetyzetfett6r6s

A helyzetfeltiS rds so16n bemutatiisra ker0l Zalaegerszeg klzigazgat6si tertilet6t 6rint6

legfontosabb gazdas6gi, t6rsadalmi 6s term6szeti jellemz6k. Amellett, hogy a vairos

teriilete tcibb r6szre tagol6dik a kiil6nbdz6 ktils6 hatiisok, bels6 jellemz6k bizonyitjiik, hogy

osszefiigg6 egys6get k6pez. A v6ros lakossdgdnak cisszetart6sdt szdmottev6 civil

szervez6d6sei mutatj6k (512 db szervez6d6st tartanak szdmon). A vdros er6forrdsainak

kiakndz6sdval a helyi kdzciss6gi fejleszt6sek sikere biztosithat6'

3.1.1 T6rszerkezet specifikumai

Zalaegerszeg az orszAg, 6s azon beli..il a Nyugat-d u niintdli 169i6 d6lnyugati r6sz6ben

fekszik, Zala megye sz6khelye. Hatdrmenti fekv6se alapjiin lehet6s6ge nyflik a vdrosnak a

szomsz6dos orszdgokkal val6 egytittmiik<id6sre, gazdasiSgi 6s infrastrukturSlis

kapcsol6ddsra, mellyel er6sodhet Magyarorszdg ma kro-reg ioniS lis szerepe. A

hatdrmentis6g egyben mag6ban foglalja a peremhelyzetb6l fakad6 hdtrdnyokat is.

A Nyugat-du nei nt0li 169i6ban 5 megyei jogri vdros taliSlhat6: Gy6r, Szombathely,

zalaegerszeg, Sopron, Nagykanizsa. Zalaegerszeg a Nyugat-dund nttili r69i6 negyedik

legnagyobb vdrosa. Az elm0lt 6vekben Sopron l6lekszdma jelent6s m6rt6kben ndvekedett,

Gy6r n6pess6ge pedig csek6ly m6rt6kii n6veked6st mutat, mig Vas megye sz6khely6nek

lakossdgszdma stagndlt, Zala megye k6t megyei jogi vdrosiinak lakossiigszdma pedig

cs6kkent. Zalaegerszeg regionSlis srilydt els6sorban a regiondlis szempontb6l periferikus

fekv6se, illetve m6rete hat{rozza meg. Zalaegerszeg regioniilis jellegfi (megyehati5ron

dtny016) szerepe els6sorban Vas megye d6li r6sz6n, kiildndsen a Vasv6ri jiir6sban

6rz6kelhet6. Az elmtilt 6vekben a regionSlis int6zm6nyek tekintet6ben a rdgi6ban a miSsik

kdt megyesz6khely, Gy6r 6s Szombathely szerepe n6vekedett, s6t - region6lis funkci6it

tekintve - mdg Sopron is er6sodott a t6rs6gben kedvez6bb geopolitikai, gazdasiigi

fekv6s6nek k6szonhet6en.

zalaegerszeg a megy6n beliil Nagykanizsdval egytitt a legn6pesebb vdrosok, de Keszthely

tobb mint 20 ezres l6lekszdma is jetent6s befolydssal van a t6rs6gre' Zalaegerszeg hatdsa

m6rvad6 a t6rs6gi foglalkoztat6s ter6n, hiszen az itt dolgoz6knak kdzel 4Oo/o-a a jdrdsb6l

6rkezik. A gazdasdg szerepl6i kdzill regionSlis jellegiiv6 alakitotta 6t hdl6zatdt tctbb bank

6s biztosit6 is, valamint a nagy mu ltinacioniilis kereskedelmi cdgek is ldtrehoztdk regiondlis

hipermarket hiil6zatukat a t6rs6gben. Allami beruhdz6sk6nt j6rm[iipari tesztpiilya 6pit6s6t

is bejelentett6k a vdrosban. Ezek a gazdas6gi funkci6k Zalaegerszegen koncentrd l6dnak,

igy a vdros a zalaegerszegi t6rs6g mintegy 100 ezer lakosa szdmdra jelent gazdas6gi

szolgdltatdsi kdzpontot, Az ut6bbi 6vekben a kereskedelmi szolgiiltatiSsok b6vill6se toviibb

er6siti Zalaegerszeg gazdasaigi vonzerej6t. Zala megye 6szaki, 6szakkeleti fel6ben.

Excentrikus elhelyezked6sdb6l, valamint a domborzati adotts6gokb6l kijvetkez6en

k6zleked6si kapcsolatai a kist6rs6gi kozpontokkal - ki.il6nosen a megye d6li telepiil6seivel

(Zalakaros, Letenye) - e169 korldtozottak. Zalaegerszeg 6s Nagykanizsa kdzdtti/ illetve

zalaegerszeg ds az M7-es aut6pSlya kozdtti kdzvetlen kapcsolat hi6nya szembeotl6 a

t6rs6gben.
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Zalaegerszeg jdriSsa alapvet6en mez6- 6s erd6gazdasdgi jellegfl terillet. A gazdasdgi

tev6kenys6gek kdzdtt meghatiSroz6 szereppel bir a mez5gazdasAg, az erd6gazdasdg 6s a

vadgazdasdg, amely a termdkeivel a helyi sz0ks6gleteken kiviil r6szben hoz2djiirul a

tiivolabbi teriiletek nyers term6kekkel val6 elldtds6hoz is, ezen feltil export ig6nyeket is
kie169it (h{sipar, konzervipar, faipar), A t6rsdgben a nemzetgazdasiig i iigazatok k6ziil
jelent6sek a kisipari tevdkenys6gek 6s a helyi szolgSltatdsok. A kedvez6 term6szeti

adotts6gok 6s a gazdag kulturSlis droksdg miatt feltorekv6 6gazatnak szdmit a turizmus.

A j6rds telep0l6sei hozziijiirulnak az 5-25 km tiivolsdgra l6v6 Zalaegerszeg munkaer6

szUks6glet6nek biztosftiisiihoz, valamint ezek a telepiil6sek a vdros lakosai szdmdra

eg6szs6gfen nta rt6 szabadid6s tev6kenysdgekre adnak lehet6sdget. Az elmilt k6t 6vtized

soriin tobb nagyi.izem bezdrdsa, a helyi gazddlkod6k kiszorulSsa, mu n ka lehet6s6gek

le6piil6se volt jellemz6, amit Zalaegerszeg fejl6d6se csak r6szben tudott kompenz6lni,

Zalaegerszeg v6rosa 20 vdrosrr{szre bonthat6, amelyek k6zott egyardnt ta16lhatunk

fel6rtdkel6d6 6s le6rt6kel6d6 vii rosr6szeket.

Fel6rt6kel6d6 v6rosr6szekhez tartozik a Belvdros vdrosrdsz, A Belvdros vdrosr6sznez
tartozik a vdros tdrt6nelmi vii roskcizpontja 6s az [j vi5roskozpont is. A vdrosr6sz 6pit6szeti
dr6ks6gekben viszonylag szeg6nyes, de min6s6gi fejleszt6siik 6s mennyisdgi nciveked6sLik

vdrhat6. Az ITS-ben foglalt ,,V6roskdzpont reha bilitiici6ja" akci6terrilet projektjeiben a

Belvdros er6s6d6s6t szolgiiljdk. Az OIa vdrosr6sz egy 6rt6kes, a vdroskozponthoz kozel

fekv6 lak6terijlet. A vdrosr6szhez az ITS-ben foglalt ,,Zctld Zala-Part" akci6terrilet
kapcsol6dik, lgy itt szdmos fejleszt6s val6sul meg, ami el6revetiti a vdrosr6sz fejl6d6s6t.
A Landorhegy v1rosr€sz egy el6g niv6s lak6telepp6 vdlt az elmilt 6vekben. Ebben a

vtirosr6szben tatiilhat6 ,,A volt honv6ds6gi (Pet6fi) laktanya ter0let hasznositdsa"
akci6tertilet, amelynek keret6ben rij tud6skcizpontot ldtesitenek. Ez a fejleszt6s a vdros
eddig is fontos viirosrdsz6nek szerep6t tovdbb nciveli. A Pdterdomb vdrosrdsz lakossdgi
osszet6teldben 6s fog lalkoztatottsdga alapjdn is prospe16l6 viirosr6sznek tekinthet6, habdr
jelenleg k<jzleked6si kapcsolatai a vdroskozpont fel6 hidnyosak, amit az elkovetkezend6
id6szakban a tervezett kozleked6s-fej leszt6se kkel javitani szeretne a v5ros, hogy a

v6rosr6sz a helyzet6b6l ad6d6 el6nyciket maximSlisan ki tudja haszndlni. A Kertv1ros
vdrosrdszben tal6lhat6ak Zalaegerszeg klasszikus lak6telepei, de m6gis a csal6di hdzas,
sorh6zas kertvdros be6pitetts6g a jellemz6. A v6rosr6szben szdmos 6nkorm6nyzati
int6zm6ny taliilhat6, a vtiros dtlagiSn6l kedvez6bb a IakossSg k6pzetts6ge,6s novekszik a

lak6teri)letek kiterjed6se is. Ezen megdllapit6sok 6s az ITS-ben szerepl6, a viirosr6szt
6rint6 funkci6b6vft6 fejleszt6sek alapj6n elmondhat6, hogy a terUlet a lakossdg szdmiira
m69 mindig egy fontos prosperd16 vdrosr6sz, melynek helyzet6t a kozelben talSlhat6 ipari
park szennyez6anyag kibocsi5tdsdnak kezel6se nagyban javitanS. Az lpartertilet vdrosrdsz
els6sorban nagyvii llalatoknak biztosit helyet, jelent6s foglalkoztat6si kozpont. A vdrosr6sz
fejleszt6si centrum, hiszen az iparterrileten beli..il szSmos fejleszt6s, kozttlk a g6pipari park
tovd bbfej leszt6se val6sult meg 6s a kcizeljciv6ben is szdmos beruhdziis fog megval6sulni.
Csdcsbozsok virosr4sz az elmilt 6vekben, 6vtizedekben jelent6s fejl6d6sen ment
kereszt0l, aminek kdvetkezt6ben teljes korfiv6 vdlt a vdrosr6sz int6zm6ny ellStottsdga. A
Csiicsi parkerd6 6s a Cs6csi arbordtum fejleszt6se, amik kikapcsol6ddst nyijthatnak mind
a helyi lakosok, mind az ide liitogat6 emberek szdmiSra. A viirosrdszben kedvez6ek a
demogrdfiai folyamatok, emellett szdmos funkci6b6vit6 fejleszt6s vdrhat6 a kozeljov6ben,.
A Vorhota vdrosrasz a Zala foly6t6l d6lre elterUl6 ipari terulet, A vdrosr6szben f6leg
gazdasdgfej leszt6ssel 6s kdrnyezetv6delem mel kapcsolatos projektek val6sulnak meg, igy
fel6rt6kel6d6 terilletnek tekinthet6. A lakossiig k6pzetts6gi szinvonala alacsonyabb a viirosi
6tlaghoz k'6pest, Kaszahiza-Nekeresd-P6zva vdrosrlsz kcizel fekszik a vdroskozoonthoz 6s

emiatt a v6ros kapujdnak sziimit. Foglalkoztat6s 6s a k6pzetts6g terdn azonban a vdrosr6sz
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n elmarad a v6rosi 5tlagt6l. Kaszah6zSn bedpit6sre kerillt az elm6lt 6vekben a

endre vezet6 orszdgirt ment6n. A v6rosr6sz int6zm6nyi elldtottsdga teues. A

szdmos fejleszt6s val6sul meg, kcizttik szerepel sz6mos kcizt6r 6s jiitsz6t6r

IEIL] 6s egy elker016 rit meg6pit6se. A viirosr6sz a demogriSfia 6s fog lalkoztatotts6g

teki is el6ri a vdrosi dtlagot, s6t egyes esetekben meg is haladia azt, A vdrhat6

fejleszt6sek 6s a megl6v6 tdrsadalmi 6s gazdas6gi t6nyez6knek kdszcinhetcien

fel6rt6lkel6d6be n van. Sdgod-Neszele vitrosrdsz a G6barti-t6 kdzvetlen kornyezet6ben

fekszik a vdrostestt6l 6szakra. A tertileten az elm lt 6vekben szdmos fejleszt6s val6sult

meg, sidmos pedig a tovdbbi tervekben szerepel. Az elkdvetkezend6 id6szakban is kiemelt

szerep jut erre a vdrosr6szre, hiszen az ITS-ben megfogalmazott ,,Gebdrti turisztikai

kompleixum fejleszt6se" akci6teruletet 6rinti. A vdrosr6sz kedvez6 tdrsadalmi 6s gazdas5gi

mutat4i 6s a helyben bekovetkez6 fejleszt6sek hozziijiirulnak a teriilet tov6bbi

er6sodbs6hez. Az Eszaki killteriilet vdrosrdsz a viirostestt6l 6szakra helyezkedik el, messze

a lakdteriiletekt6l. Ezen a terijleten szdmos gazdasdgi fejleszt6s val6sul meg az

ezend6 id6szakban, mivel az ITS-ben az ,,Eszaki ipari z6na fejleszt6se" akci6terillet

ebben a vdrosr6szben taldlhat6. Ebb6l kifoly6lag a vdrosr6sz fel6rtdkel6d6se vdrhat6 az

ezend6 6vekben. A Besenyd vdrosr1szben az elkerii16 it meg6pUlt, ami a belvdros

forgalrhdt csdkkentette, a vdrosr6sz k6zleked6si adottsdgait javitotta. A v6rosr6sz minden

i 6s demogrdfiai mutat6ban elmarad a vdrosi dtlagt6l, viszont az elm(lt 6vekben

l6v6 MOL telephely kcirnyezetv6delmi beruhdzdsai cs6kkentett6k a kiSros anyag

tdst a v6rosr6szben, aminek kovetkezt6ben a lakossdg eg6szsdgiigyi iSllapota javult

a kord Sllapothoz k6pest. A Botfa vArosrdsz a legtiivolabb fekszik a vdrostestt6l 6s az

nem terveznek a vdrosrdszben fejleszt6st az elkiivetkezend6 id6szakban. A

ben 6l6k k6pzetts6gi szinvonala elmarad a viirosi 6tlagt6l, de fog la lkoztatottsdgi

kban tcibb6-kev6sb6 megegyezik a vdrosi dtlaggal. A Bazita vdrosr4sz Zalaegerszeg

d6lnyu!ati r6sz6n fekszik, 6s szint6n elkiiloni.il a telepii l6stestt6l. Habiir az ITS nem

fogal meg konkr6t projekteket a vdrosr6sszel kapcsolatban, m6gis a lakossiig sztimiira

elt, fejl6d6 vdrosr6sz. Demogrdfiailag 6s fog lalkoztatottsdg alapjiin is az egyikegy

leg k 6bb mutat6kkal bir. Ebergdny vdrosrdsz szint6n elki.ilcjniil a kozponti

VA , foglalkoztat6si mutat6i sze16nyebbek, mint a Bazita vi5rosr6szben, m69is

VA I keletre tal6lhat6. Peth6henye egy r6sz6t 2010. okt6ber 3-dn csatoltdk a

varos ez. a teleoL.il6s mdsik fele 6ndl16 maradt. Ezen a k lteriileti r6szen els6sorban

mezog i tev6kenys6g folyi k. A vd rosr6sz idegenforgal m i szerepkor6nek fej leszt6se

mar vet6dott az 6vek sordn, ezek azonban az iTS-ben nem keriiltek kiemel6sre. A Ddll

k virosr4sz a vdrostestt6l d6lre helyezkedik el 6s kcizvetlenUl 6rintkezik vele. A

nem csak erd6vel rendelkezik, hanem zdrtkertekkel is, ami miatt lak6teriiletk6nt

ITS.

v6rc

varos

is jeleht6s. A vdrosr6sz turisztikailag kiakndzhat6 terijletekkel rendelkezik. A Nyugati

ktitterdtet vdrosr1sz Zalaegerszeg kdzigazgatdsi hatdr6nak nyugati fel6n fekszik, tdvol a

v5rostbstt6l. A vdrosr6sz lak6funkci6 szerepkort is bet6lt, ez6rt kUlterijleti jelleg6hez

k6pesijelent6s n6pess6gnek ad otthont. A v6rosr6szben jelenleg a vdrosi dtlaghoz k6pest

j6val (edvez6bb a korszerkezet, mivel 3,40lo ponttal magasabb a 15 6ven aluliak ar6nya a

s
a koze

T2
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viirosr6szben, viszont foglalkoztatiis ter6n a v6rosr6sz elmarad a viirosi iidaqt6l. A
vdrosrdsz szint6n rendelkezik turisztikailag kiakniizhat6 ter0letekkel.

zalaegerszeg Budapestt6l k1zrttun id5ben a legtiivolabb fekv6 megyesz6khely. A v6rost
kdt f60t keresztezi, a kelet-nyugati iriinyri 76-os f6rjt 6s az 6szak-d6l irdnvrj 74led f6lt. Az
M7-es aut6piilyi5t a 76-os f6iltr6l lehets6ges el6rni a leggyorsabban. A Balatont { n"rrug
elk6sz0lt 760-os [tr6l lehet el6rni, ami elkertili Fels6piihokot, Als6pdhokot 6s H6iizet is. A
viSros keleti 6s 6szaki fel6n meg6pLiltek az orsziigos f6utak elkerijl6 szakaszai, uirront 

",d6len 6s nyugaton nem megordott, zaraegerszeg rossz min6s6gfi vasLiti kapcsbratokrcar
rendelkezik, 6s az iiru- 6s szem6lysziillitds terUlet6n okoz probldmdt a nem elel6
kdzleked6si/szd llitdsi tehet6s6g. zalaegerszegen keresztril fut a wagyaforiziigot
szlov6niiival 6sszekdt6 vasiti piilya, de a vas0ti csom6ponti szerepet a t6le 6szJkkeletre
fekv6 zalaszentivdn viiros l6tja el. Zalaegerszeg vdrosdban k6t vas(tvonal taldlhat6. nz
egyik Boba - Zalaegerszeg - Bajdnsenye - orsz6ghatdr vonal/ amely transz-eur6pai vasr-rti
h6l6zat rdsze, a miisik vonal a za laegerszeg- R6d ics mell6kvonal, amelynek zalaigerszeg
a v6gtSllomiisa. A Nemzeti Kcizleked6si strat6gia 2027 -ig a vdros gyorsforgalmi rit 

j 
2-szer2 si5vos tit, vagy aut6p6lya - cisszekdttet6s6nek kialakitiisiit ta;almazzb, metv

Nagykanlzsiival 6s Szombathellyel megl6v6 gazdasdgi 6s kulturdlis egyijttiin iikod6s
er6slt6s6re ad lehet6s6get. Ugyanakkor a megval6su16 fejlesztdsek erea'm6ny!16pp"rl
Ausztria 6s Budapest k6z[ti dsszek6ttet6s6b6l za laegerszeg' relativ el6nyre rnlg4ern'a"r,
szert.3

A v6ros biztonsiigos kerdkpdros kcizleked6se r6szben megoldott, a ker6kddr utal<
ki6pitetts6ge hiiinyos. zaraegerszeg ke16kp6 rit- h6 r6zata jerenreg csak egyes
vairosr6szeket kot cissze a vdros kozpontjdvar. A parkerdei vdrosr6sz, a kertvbros, a;z
Als6erd6 fe16 es5 vdrosr6sz, illetve a Zrinyi Mikl6s utca iriinydban a d6ii vt5rosr6bz, ipari
park rendelkezik kdzvetlen - folyamatosan ki6pitett ker6kpdrrit - ker6kpdros kupdsotuitut.
A m6r ki6pitett tovdbbi kerdkpdrrit szakaszok nem arkotnak egys6ges trrii6tatot. a
ker6kpiiros fejleszt6si ig6nyek kett6s c6llal fogalmaz6dtak meg: munkdbi j6riis 6s ingdziir;
segit6se 6s a turisztikai ig6nyek kier6git6se. A ker6kpdros fejreszt6sek .gv re".6 Sotq-
2020-as forrdsokb6l tervezett. A viiros k6zleked6s6nek fenntarthatS fejlefzt6serel
mobilitiisi tervet dolgozott ki, melynek megva l6sltdsii ra a Top felhivdsot kerei6fen tesz
lehet6s6ge.

3.1.2 Kdrnyezeti adottsi5gok 4

Zalaegerszeg a Kelet-Zalai-dom bsdgon belUl az Egerszeg i,Letenyei dombsiig 6szalli v6g6n
n6gy kistdj tal6lkoziisii ndl, a vSros kcizigazgatdsi terljlet6t lr,2 km hosszban iitszbld zala
foly6 vcilgy6ben, a keret-nyugat irdny( fory6vcirgy 6s a Vdricka-patak 6szak-d6l iriinyu
vctlgy6nek talti lkoziSsii ndr heryezkedik er. A ddlnyugati viirosr6szek dtnyirnak a Koz6n-
zalai-dombsdg (Gdcsei) teriitet6re. Az lszaki rdsia rers6-re."""rna,-Jari-;lr;;;'"
kdz6ps6 r6sz a Fels6-Zara v6rgyben fograr heryet. A nyugati vdrosr6szek a, Eqersz.^-
letenyei dombsiig kis r6sz6t 6rintik.

zalaegerszeg viSrosdnak szdmos term6szeti 6rt6ke,6s term6szetv6delm i terijlete van. A
vdroson keresztulfut6 Zala-vrjlgy jelent6s rdsze NATURA 2ooo-es tefl"ilet. A 2)p/2ooa
(X.8.) Korm' rendelet kiilcinleges term6szet-meg6rz6si teriiletk6nt a Csdcsi erd6t, foviibbd
ez a rendelet k6t kiemelt jelent6s6gfi term6szet-meg6rz6si teriiletk6nt az Als6 zala-[rcilgyet

3 Zalaegerszeg Megyei Jog.ti Vdros Gazdasdgfej leszt6si Strat6giiSja 2OL4_2ozO4 ITS - Megalapoz6 Vizsgdlat
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Zala-volgyet nevesitette meg. A vdros dnkorm6nyzata helyi v6delem al6

he a Csiicsi arbor6tumot, a Dedk t6ri platdnfdkat, a D6zsa-ligetet, a Gocsej Palatinus

6s Panzi6 kertj6t, a szenterzs6bethegyi gesztenyefdt, az olai temet6ben l6v6

az olai vas0tdllomdsndl l6vci hdrsf6kat, a botfai vadgesztenyesort, az Aziileds-
E

6t, a Pdlosfai-patak volgy6t, a Bozsoki-dombot, a Bozsoki 6s Szabadsdg u. keleti

l6v6 gombk6ris fasort 6s a72a1l73 hrsz.-f ingatlan parkidt. A v6ros tdjk6pi 6rt6k6t

fejl6d6s6vel egyi.itt jd16 nagyv6rosias be6pit6s, a fejl6d6 iparteriiletek 6s a vonalas

hd

kieme

volgy , a 20745 hrsz.-ri ingatlanon l6v6 hiSrsfdt, a Kossuth Lajos u. 3' sz. alatti hSrsfdt, a

Parke

oldal

ava
l6tesi 6nyek gyengitik.

A vi5rosok program keret6ben kerijl sor az Als6erd6 rekreSci6s 6s szabadid6s c6lit

kt(rdj6nak nemzetkozi jelent6s6gfi fejleszt6s6re, mely a viiros term6szeti

6rt6k nek meg6rz6s6n, min6s6gi javitdsdn til turisztikai jelent6s6get is szolgdl. Hdrom

terU c6loz a programt napkozis tdbor kialakitdsa, TV-torony 6s kcirnyezet6nek

fej I 140 hektdros j6l6ti erd6 kialakitdsa 6s fejleszt6se. A viSros 6s foly6part

KA atdnak, ehhez kapcsol6d6an a G6berti-t6 k6rnyezet6nek rendez6se a vdrosvezet6s

feladatai kdz6 ta rtozik.

v6rosa szdmos 1696szeti teriilettel 6s 6pitett k6rnyezeti 6rt6kkel,

muem el rendelkezik. A viiros mriltjdnak legjelent6sebb rdg6szeti terulete az egykori

v5r k , mig a vdros m(ltidnak legjelent6sebb eml6kei/miieml6kei koz6 a v6r, a

ke16 m a dombormij -, a V6rosi Hangverseny- 6s Kiiillit6terem, a Hevesi Sdndor Szinhdz, a

Cs6n Ldszl6 szobor, a IV. B6la szobor, a Gdcseji Falumrlzeum 6s a Magyar Olajipari

Mri

De6k

Kdpol

onko

varos

nan 6 darab tort6neti kert 6s tobb mint 1OO helyi v6delem alatt dll6 6piilet 6s telek is

gaza ftja a v6ros 6pitett krirnyezeti elemeit. A vdros nem rendelkezik viliigoroks6gi

nnel 6s nemzeti eml6khellYel.

k6rnyezettel kapcsolatban sz6mos probl6ma merill fel, A tdrt6neti belv6rost a

szobo

utcSn

hel

korU

Avd
kiatakult mez6v6ros maradvdnvai 6s a Mdria Magdolna templom emlithet6 meg'

23 miieml6ke, kozttik Mdria Magdolna Templom 6s a hozz6 tartoz6 szent Fl6ri6n

a templommal szemben taldlhat6 pl6baniahaz, az Arany Bdrdny Szdll6, a Kossuth

l5lhat6 ,,ispita" - egykori k6rhdz, aminek az oldaldn taliilhat6 a Szent R6kus

n egyedi arculatot var6zsol vdrosnak. Tovdbbii itt taliSlhat6 a KSlvdria k6polna, a

kdpolna, a Kosztoldnyi utcai villasor, a Hevesi Sdndor Szinhiiz, a Kv6rt6lyhdz, a

:obor, N6meth Jiinos dlland6 kii5llit6sa, a Szent Anna Kdpolna, a Szent Jdnos

, a Szent Sebesty6n templom 6s a vdrosr6szek Arpdd kori templomai is' A v6ros

nyzata egy 2006-os rendelet alapjdn, majd ennek z1l2-es feliilvizsgalata sor6n a

met6iben 49 v6dett sireml6ket jelolt ki. Nem csak siremldkek 6s miiemldkek,

vdrosk6zpontjdt keresztiilszel6 forgalmas kozleked6si tengely elvdgja az [j
6zDontt6l. A domboldalakon kialakult 26rtkertek lak6tertilett6 alakul6sa

ezt6ben helysz(k6ben szenved, ez6rt az iparterUletek 6s a lak6teri.iletek t6bb helyen

nais szomsz6dsdgdban fekszenek, emiatt a lak6terijletek tov6bbi zajterhel6snek 6s

Az ep

vdros

varos

meg az elmdlt 6vekben, ami nem csak a term6szeti tdjra gyakorolnak hatiist,

nane a lak6funkci6t kiszolgdl6 infrastruktira hidnya miatt k6rnyezetszennyez6si

k l6pnek fel ezeken a teruleteken. A viiros a domborzati adottsdgainak

ls eg

nvez6snek vannak kit6ve, ami a lak6teri..iletek 6rt6k6re 6s az ott lak6k eg6szs6gi

6lla po gyakorol negativ hatdst,

lak6sdllomSnva az elmrjlt 6vekben egyre kisebb m6rt6kben fejl6ddtt' A v6ls6g el6tt

lakSsiillomdnv6nak k6zel 10lo-a 6jult meg 6vente, ami ide6lis. A vSlsiig utiin a

llom6ny dllapota az 6pit6ipar visszaes6s6nek kcivetkezt6ben nem viiltozott, 2010 6slakS
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2014 kozott m5r csak a 2014-es lakdsSllom6ny 0,85%-a ijult meg 6vente, A lakds6pites

ercjsod6se az elmrllt 6vek csal6dpolitikai reformjainak kovetkezt6ben vdrhat6s.

1. tdbt6zat: Zalaegerszegen 6pitett lakdsokkal kapcsolatos mutat6k 2007-14. Saj6t szerkesztds,

Adatforrds: KSH - Tdj6koztatdsi adatbdzis.

komfortfokozatdt tekintve elmondhat6, hogy Zalaegerszeg lak6sSllomSnydnak 9Bo/o magasi

komfortfokozatrj lak6ssal rendelkezik, mig csak a lakdsSllomdny 2o/o-a tartozik alacsony'

komfortfokozatba. A megyei ert6kekkel osszehasonlitva elmondhat6, hogy a zalaegerszeg

lakdsSllomdny magasabb min6s6gfi, mint a megyei 5tlag6.

3.1.3 Ku ltu 16lis erciforrSsok

Hagyomdny5rz6s tekintet6ben a vdrosban megtaldlhatjuk a K6zmijvesek H6zdt, a Gocseji

Falumrjzeumot 6s szdmos n6ptSnc egyesliletet is. A kulturdlis tev6kenys6g eknek helyszinl:

ad6 int6zm6nyek egy r6sze kozoss6gi t6rk6nt is funkcionSl a vdrosban. A vdrosban 191

kLildnboz6 kulturdlis 6s kozossegi int6zm6ny taldlhat6: a Dedk Ferenc Megyei 6s V6rosi

Konyvt6r, a J6zsef Attila Tagkdnyvtdr, a Gocseji FalumIzeum, a Gocseji Mtzeum, a Grifl'

Bdbszinhdz, a Hevesi 56ndor Szinhdz, a Kv6rt6lyhdz Szabadt6ri Szinh1z, a Magyar Olajipari

M[zeum, a Zala l'4egyei Lev6ltdrT, a Cinema City, a Atlantis Club, a Mama Afrika Music:

Club, a Club Grabowsky, a Club Angels, a Studio lYusic Club, a Pal6czi Horvdth Ad6ffl

Zeneiskola, a Keresztury Emlekhdz 8, valamint a Keresztury Dezs6 VIvIK 6s a hozzd tartoztr

tagint6zm6nyek, a V6rosi Hangverseny- es Kidllit6terem, a Zalaegerszegi Vdrosr6szek:

lYiivel6d6si Kcizpontja es Konyvtdra, ami l6nyeg6ben beolvadt az int6zm6nybe', a Ci6bdrti

K6zm(vesek HAza, az ART Mozi, az Apdczai Csere Jdnos lul(vel6d6si Kozpont/ a2:

Andrdshidai lVrlivel6d6si KozDont" a Csal6di Int6zet es a Csdcsbozsoki lvl[ivel6ddsi

Kcizpontlo. Ezen int6zm6nyek a bizonyit6kai a v6ros pezsgc5 kulturdlis 6letenek, azonbarr

tcibbs6gLik hiSnyos infrastrukt[r6val, a vdros terL]let6n elsz6rva kisebb kozoss6gekel:

kiszolgdlva m(kcidnek. A kisebb miivel6d6si hdzak megfele16 infrastrukturdlis ellStottsdgzr

biztositott programjaik megszervez6s6hez, azonban hidny mutatkozik a kultu16lis tis civil

szervezetek szdm6ra kedvezm6nyesen ei6rhet6, nagyobb (400-600 f6s) el5ad6teremre,,

vdrosi szint( rendezv6nyek megtartdsdra alkalmas zdrt termekre.

A Gdcseji Falum0zeum fejleszt6se tervezett a TOP 6.1.4-15 k6dszdm[ ,,Tdrsadalmi 6:;

kornyezeti szempontb6l fenntarthat6 tu rizm usfej leszt6s" cimij felhivds keret6ben" Ennek:

hatdsak6nt gazdasAgi, turisztikai fellendtil6st, fog lalkoztatotts6g novel6s6t v(:rja az

s KSH - T6j6koztat6si adatbdzis
6 KSH - Tiijdkoztatdsi adatb5zis
7 http'. //zalaegerszeg.hulcikk/7 05/Ku ltu ra lis_kozm uve lod esi_intezmenyek
8 http://za laege rczeg.ho/cikk/7 02lKu ltu ra lis_es_szo ra koza si_lehetoseg ek
e http://www. keresztu rya m k. h u/vmk/be mutatkozas
10 http://www. keresztu ryam k. hu/vm k/intezmenyeink
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i5nkorridnyzat, A projekt ker6kpdr0t fejleszt6sekhez 6s zt ld Zala Program c6lkitfiz6seihez

is hozzHjdrul.

A Mod{rn Vdrosok Program keret6ben tervezett Zalaegerszegi Mindszenty J6zsef Mrizeum

6s Za rli ndokkozpont cim(i projekt kulturdlis 6s turisztikai kindlatiinak fejlesztds6t cdlozza

meg, elyedUldl16 valldstort6neti 6rt6ket, valldstu risztikai c6lpontot hozva l6tre.

A 3.1.1-es fejezetben emlitett 23 mUeml6k, a 49 sireml6k, a 6 tdrtdneti kert 6s a tdbb mint

1oo hdlyi vddelem alatt 5ll6 dpulet mind-mind gyarapftjiik a vdros kulturiilis 6rdks6g6t'

Epitett orcrks6ghez, kult0riShoz tov6bbi 6pi.iletek is tartoznak: Gdbor Mikl6s szil1hAza,

Kosztoldnyi utcai villasor, Foldon jd16 torony6ra, Szfiz Miria Szepl6telen Szive Pl6bdnia'

Zalaegbrszegi Tdrv6nysz6k 6piilete, Keresztury Dezs6 szUl6hdza stb1l.

A kultrirrSlis er6forr6sok kozott fontos megemliteni a vi{rosi lakossiSg kulturiSlis 6let6t,

az er6s k6pz6mfiv6szeti 6let, 6s kiadvdnyozAs, az dnek-zene a mozgiism[iv6szet

kiemelt fontossdgga I jelenik meg.

Ave nysport 6s a t6megsport fontos szereppel bir a

amel

vdros

(0,2o/o

verse

A

Den

Magya

(mely

ker0l megrendez6sre.

kulturdlis 6let6t emeli a miir alap- 6s kdz6pszint(i miiv6szet orientiilt oktatdsi

tdmogatja, k6lts6gvet6s6nek 1, 3olo-5t forditjdk

tobb mint hatszorosa, A vdrosban 6vr5l 6vre

zalaegerszegiek sz6miira. Ezt a

sportra, ami az orszdgos ardny

szdmos nemzetkozi 6s orsziiqos

https ://zalaegerszegtu rizmus. hu/wp-
-veg leges. pdf

int6z megl6te, amik a fiatal koroszt6ly mUvelts6g6nek formiil6sdt hivatottak

elv69 i. Az oktatiisi intdzm6nyeken til a vdrosban n6gy k6nyvtdr, a De6k Ferenc Megyei

r, a l6zsef Attila Vdrosi TagkonyvtAr, az Apiczai csere Jeinos Altaldnos M(vel6d6si

Kcinvvtdr 6s az lzsdk Imre AMK V6rosi 6s Iskolai Kdnvvtdr mellett 6 nemzetl 6s

sza is tafdlhat6. 2014-ben az alkot6i miivel6d6si koz6ss6gek sz6ma 122 db,

(2007 csak 54 db), emellett a tagok szdmdnak n6vekeddse is megfigyelhetl (2007 -

, 2014-ben 1268 t6). A vdrosban jelenleg szSmos miivel6d6si 6s mfiv6szeti

int y mfikodik, kciztUk a Vdrosi Hangverseny- 6s Kidllit6terem, a Keresztury Dezs6

VMK Gdnczi Gal6ria, a K6zm(ves hdz, a Gcicseji M(zeum, a Gocseji Falum0zeum, a

olajipari Mizeum. A vdrosban 3 jelent6s szinh6z mfikcidik, a Hevesi Sdndor Szinhdz

lland6 tiSrsulatot tart fenn), a Griff Szinhdz 6s a Kvdrt6lyhiSz Szabadt6ri Szinh6z12 '

20L4-
(3s d

n a mizeumi kiiSllitdsok szdma (54 db) 6s a kozm(vel6d6si int6zm6nyek szdma

) meghaladja a vdlsdg el6tti 6rt6ket13. A vdrosban sziimos szobrdsz, fest6

tev6 edik 6s tart id6szakos kiiSllitdsokat, emellett mUvdszeti csoportok szervez6s6ben

kozhatunk kortdrs rendezv6nyekkel (ZAZEE, c'clinic Studios)' A viiros egyre

, sokszinij kulturdlis 6lete meg6rzend6 6rt6k.

Am ely eg6sz 6vben szdmos kulturSlis rendezv6nnyel 6s programmal vdrja a

varost kossdgot 6s az ideldtogat6katla. Ezen fesztivdlok, illetve rendezv6nyek k6z6tt is a

legn bb kulturdlis rendezv6ny az Egerszeg Fesztivdl, amely 2016-ben mAr 22'

alkal mal kertilt megrendez6sre minden 6v miijusdban.

httpb://zalaegerszegtu rizmus. hu/lista/info/latnivalok/epitett-oroksegu nk/
12 ITS - Megalapoz6 Vizsg5lat

n

IO

13 KSH - TiSj6koztatdsi adatbdzis
a nziksz- Ldlotvcl5z.Eg

conterlt/uploads / 2015 / 05 / Anziksz-HU-09. 19.
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2. tiibldzat: Zalaegerszegi rendezv6nyek 2016. Sajiit szerkeszt6s. Adatforriis:
zalaegerszegtu rizm us. hu 15

Janu6r Ujdvi tiizijiit6k Augusztus GebArt Zalaegerszegi Nemzetkdzi

M fivdsztelep

Februdr Verosi Farsa ng Zala Menti Napok

Aprilis

Maj*

Htisv6ti kavalkiid Keny6rfesztivd I

Zala Open Formdci6s

Tdncfesztivdl 6s Verseny

o;atag;; r.'"ti"i es

Keramikus Taliilkoz6

eA119 e1yrylliCa va;atis

Kiirpdt-medencei

Verbunkverseny

Szeptember Zalaegerszegi Vad piirkdlt 6s

Borfesztiv6 |

betva rosl 5zuret

rertuarJti Vigassiigok

Vlll. G6b6rti T6kfesztivil

M:ijus -

Jf n ius

Egerszeg Fesztiviil Csa l;idfesztivdl

JInius XXll. Egerszegi Pr.6szafesztiviil

Gdcseji Ra ndevf

Okt6ber

fVovemUer

Okt6berfest Sorfesztiviil

tX. iita Open Nemzetkcizi Latin es

Sta nda rd Formdci6s Tdncverseny 6s

Ranelista Versenv

COLOR FESTIVAL XVll. Giila Kupa Klubkdzi

Tdncverseny

Szent lviin-6ji Vigalom

Muzeumok Ejszakiija

Miirton-na pi Vi8assdgok 
:

, irir. raipat-meoeniei MeziJslriv;r :

Jinius-Jtilius

J.ilil;

EB Vitamin Napok -

Srirfesztiv6l

lV. ZAKO - Zalaegerszegi

Kortiirs M(vdszeti Fesztivdl

Egerszeg Advent

r<iriviiosi naveni

ll. Als6jiinkahegyi Sor-Virsli 6s

hagymdsbab Fesztiv:il

December Ad;;nti K6z;d;! Visaiii nnr :

m oziba n

Egerszeg Bdcsri Adventi K6zm (ves viisiir
JU lius-

Augusztus

Kva rt6lyhiiz - szabadt6ri

ei6addsok

Siiluurrt"t

A bemutatott kulturdlis programok egy eg6sz
zalaegerszegi 6s korny6ki lakosok szdm6ra.
turlsztikai vonzer6vel birjanak, nemzetkozi

6vet lefed<j prog ra m kind latot biztositanak El

Ahhoz, hogy ezek a programok t6nyleges;
szinten ellsmert el6ad6k meqhiv5s6ra var

szrlks6g.

A varos kultur5lis adottsdgainak kiakndz5sa 6rdek6berr a vdros dtfog6,,Egerszeg the e-
city", koncepci6 keret6ben kiviln arculati megrijitdst v6grehajtani. A digitdlis 6lmdny
turizmus eszkdzeinek alkalmazdsiival a l6togat6szdm novel6se el6rhet6. A koncepci6
smart eszkozok telepit6s6t 6s uj szolgSltatdsok kialakitdsdt alkalmazdsdt c6lozza, ennex
menten Intelligens zalaegerszeg 6lm6ny 6s pontgyfijt6 kdrtya (mobil card), tematrKUs
t[ravezet6 applik6ci6 keriil bevezet6sre, vonze16 pontokon interaktiv alkalmazdsok

1s https://zalaegerszegtu rizmus. hu/info/p rog ra mok
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kerulnek kialakit6sra. A projekt szakmai egyuttmfikod6s megval6sitds6t is kiemelten kezeli

a fej leszt6sekben 6rintett szerepliikkel,

3.L.4 Kozszolg5ltat6sok

Zalaegerszeg vdrosdban megtal6lhat6ak a humdn kdzszolgd ltat6shoz, az eg6szs6gUgy 6s

szocidlis elldt5shoz, a kozm ijvel5d6shez 6s az es6lyegyenl5s6g biztosit5sdhoz tartoz6

int6zm6nvi hdtt6r.

A hu mdn kcizszolgd ltatdsokhoz az 6voddk 6s az oktat6si int6zm6nyek tartoznak els6sorban.

A vdrosban 19 6voda taldlhat6, amelyb6l 17 vdrosi fenntartdstj, kett6 pedig alapitv5nyi,

illetve magdn 6vodak6nt m(kodik. 2002 6ta 91-98o/o kcizott van az 6voddk

kihasznd ltsdg5 na k m6rteke - 2010 6ta folyamatosan csokken -, ebb6l kifoly6lag az 6vod'k

f6r6helyei kiel6gitik a v5rosi ig6nyeket, A v6rosban jelenleg 10 6ltaldnos iskola taldlhat6,

melyb6l egy egyhSzi, a tobbi pedig Sllami fenntartdsri.16 2002-ben m6g 15 volt a vdrosban,

de a folyamatosan csokkencj tanul6szaim miatt - a tanul6k szdma 2012-ben a 2007-es

szint 93,7o/o-a, a 2OO2-es szint77,6o/o-a volt - osszevondsok tort6ntek az elmilt dvekben.

Ez a csokken6 trend az ut6bbi 6vekben megfordulni ldtszik, hiszen 20I2-hoz kepest 2014-

re 4o/o-ot novekedett az dltaldnos iskolSsok szdma, A kdz6piskolak6nt 6s kol169iumk6nt 12

int6zm6ny m(kodik, amelyek kdzLll 11 fenntart6sdt az 6llam lStja el. Egy 6llami fenntart6sti

int6zm6ny a fogyat6kos gyermekek oktatdsS6rt felel6s. A koz6piskoldk mfikdd6s6t

osszesen 4 koll6gium segiti, amelyek kozul egy a nem v6rosi fenntartds0 Mindszenty

Iskoliihoz tartozik. A tanul6k l6tszdma 6vr6l 6vre csokken - f6leg az ut6bbi 6vekben

gyorsult -, emiatt megfelel6 mennyiseg[i f6rtihely 5ll rendelkez6sre. Az dltalSnos iskoldban

tanul6k l6tsz6mSnak cscikken6se kihatott az dltal6nos iskoldban oktat6 pedag69usok

l6tsz6m6ra is, hiszen 2OO2-t6l 2OO7-tg 574f6r6l 449-re, majd 2014-re 417 f6re r7 csokkent

a pedag69us 6llomdny. Zalaegerszegen 4 fels6oktatdsir int6zm6ny miikcidik mflszaki,

gazdasagi 6s humdn jelleg0 szakokkal, melyek a jelent6sen er6sitik a v5ros szerep6t.

2OO7-14 kozott 45,4o/o-kal csokkent a fels6oktatdsban tanul6 hallgat6i l6tszdm, amit a

fels6oktatds oktat6i l6tszdma is kovetett, Osszess6g$ben jelenlegi hum6n kozszolg6ltat5s

infrastruktrirdja teljes m6rt6kben kiel69iti a jelenlegi 6v6ddsi/ta nu l6ilha llgat6i l6tszdm

megfelel6 m6rt6k( ell6t6sdt. Az oktat6i l6tsz5m 2014-ben m69 mindig tekint6lyes, ami

vdrosi hivatalnokok szSmdval egytitt meghatdroz6 szerepet tolt be a viiros szellemi

elet6ben.

i rA6,tA7^r'A zalaeoerszegi kozoktatdsi int6zm6nyek k0lttnb6z6 mutat6i 2007-14. Sajdt
szerkesztds. Adatfor;ds: TEIR

ZEG]KON

Altalinos iskolai tanul6k szSrna a nappall
oktat6sban (gy6gypedag69iai oktat5ssal
egyiitt) (ft,)

ittai5n;; i;k;i;i
sz5ma ( gy6gypedag6gia; oktatSssal egyiitt)
(fn )

Kiiz6piskolal tanul6k szSma a nappall' oktatesban (a bat- 6s nyolc6vfolyamos
. gimn{ziumok adatalval egyiitt) (f6)

Kiiz6pi;k;lai i6irriiti peaagogusok stemi
(ffr)

603 5

16 http: //holm iva n.va la mi, info/oktatas- iskola k- lista-9 3/iskola,Zalaeg erszeg
1i TEIR 2014.

410 4r7
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(gy6gyp€dag6glal esyutt) (f6) l

Az r:g6szs6gUgyi 6s szociSlis ell6t6s tekintet6ben a m(kcld6 korh6zi Sgyak szdma a v5ls6g

6s az eg6szs6gtigyi rendszer StalakitSsdnak kovetkezt6benl8 2OO7 6ta csokkent, 2011-ben

visz:ont egy noveked6s kovetkezett be. A hdziorvosok szdma 6s a h5zi gyermekorvosol<

szdm6ban 2OO7 6ta stagnSlSs figyelhet5 meg. Az elbocs6tott betegek tekinteteben 2007-

t6l 2008-ra 4,So/o-os noveked6s tapasztalhat6. zol\-re a 2009-es szint 92,8o/o-ra 6s a

20C7-es szint 96,8olo-ra esett vissza, vagyis az eg6szs6gtigyi rendszer terhel6se ki:;

m6rt6kben csokkent az elmrjlt 6vekben a vSlsdg el5tti szinthez k6pest. Az eg6szs6gLigyi

elldt5s javuldsdhoz jelent6sen hozzljlrult az eg6szs6gLigyi rendszer reformia.Ie A hdzi

gyermek-orvosi szolgdlatban megjelentek szdmdban 2OO7-12 kozott dsszess6g6ben

csokken6s mutathat6 ki,20 de 2008-2009 kdzdtt 11,5olo-os noveked6s kovetkezett be.

2074-rc a hdzi gyermek-orvosi szolgdlatban megjelentek szdma megkozelitette a 2009-e:i

6vet, vagyis a hdzi gyermekorvosok 5,Bolo-kal tobb beteget lattak el 2014-ben, mint 2007-

ben. A hdziorvosi szolgSlatban megjelentek szdma a vdlsdg kovetkezt6ben 2007-t6l 2009-

ig 22,9a/o-ot novekedett, majd 2014-ig ezen a magas szinten stagnalt, A bolcs6dei

alapelldtSshoz kapcsol6d6 mutat6kban 2OO7 6ta javulSs mutatkozott, ami a szocidlirs

renCszer reformjdnak volt koszonhet6. 2007-I2 kozott tcibb mint 100%o-os volt a b6lcs6d6l<

kihaszn6ltsdga. A vSlsdgot kctvet6 2 6vben tapasztalhat6 a legmagasabb kihasznSltsdg:

20CB-ban I54,60/o,2009-ben pedig 158,6010. 2010-t6l folyamatosan b5vitett6k a bdlcs6dei

f6riihelyek sz6mdt a kordbbi 280-161 396-ra, ami 4L,40/o-os brjvL]lest jeientett 2009-201,+

kozott. Osszessdg6ben a bcjlcsddei nevel6si feltetelek 2OO7-2009-ig romlottak, de 2010-
t6l lfolyamatosan javultak, majd 2013-ra 6s 2014-re mdr kedvez6v6 v6ltak,

4 ttibliizat: Zalaegerszeg egdszs6gr:lgyi 6s szociiilis mutat6i 2007-14 kozdtt. Sajdt szerkeszt6s,
Adatforrds: KSH - Tiii6koztatdsi adatbdzis.

18 I'fS - l.4egalapoz6 Vizsg6lat
le I-fS - Megalapoz6 Vizsgdlat
20 I'fS - Megalapoz6 VizsgSlat

26 :26

Sgyak sz6ma (db)

Eid;;ai;tt " t;ias;k
sz6rna (f6)

1g)
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Mfikiid6
f6r6helyek sz6ma (db)

beirt
gyermekek sz5ma (f6)

Biilcs6dei
kisgyermeknevel6k
sz6ma (f6)

A tart6s bentlak6sos 6s dtmeneti elhelyez6st nyrijt6 int6zm6nyek f6r6helyeinek sz5ma 6s

a gondozottak szdma egytitt mozgott, igy minden egyes 6vben 98o/o folott volt az

int6zm6nyek kihaszn6ltsdga. A legkevesebb f616hely a vdlsdg kirobbandsdnak 6v6ben volt,

de osszess6g6ben elmondhat6, hogy 2OO7 6ta stagnSlSs figyelhet6 meg a f6r6helyek (ls az

elldtottak szSmdban. A fogyat6kossdgga | 6l6k elldtdsdt 2014-ben egy int6zm6ny ldtja el,

pedig a fogyat6kkal 6l6k szdma 6vr6l 6vre novekszik, ami egyre novekv6 terhet 16 az

int6zm6nyre. A hajl6ktalan int6zm6nyekb6l egy darab taldlhat6 ma a vdrosban,2010-be

bezirE6k a mdsikat. E miatt a hajl6ktalanokat fogad6 k6t int6zm6ny f6rcihelyeinek szdma

2010-ben 30 f6r6l m5ra 20 f6re csokkent. Az int6zmeny napi forgalma 40 f6r6l csak 36

f6re csokkent, ami tilterhelts6gre enged kovetkeztetni.

zalaegerszeg kLllonboz6 szociiilis mutat6i. Sajdt szerkeszt6s. AdatforrAs: KSH -

T6j6koztatdsi adatbdzis.

, hogy

kiel6giti a vdrosi la koss6g

hiSnyos, t[rlterhelt.

ig6nyeit, viszont a szocidlis int6zm6nyi infrastruktrjra jelenleg is

3.1.5 Tdrsadalmi jellemz6k

Talaegerszeg n6pess6ge 2011 el6tt enyhdn novekedett, majd a n6pess6gszd mldlds lassi

csokken6s616l szSmolt be. Zalaegerszeg IakossSg6nak 12,4o/o-a 0-14 6v k6zotti. Erz az

at|nv az elm(lt 6vekben nemr vagy csak kis m6rt6kben vdltozott. Mindemellett a r'6ros

20

5,

1'art6s bentlak6sos 6s 6tmeneti
€rlhelyez6st ny(jt6 int6zm6nyek
rniik6d6 f616helyeinek sz6ma
(db)

793 693 802
'79) 806 808 746

'l'art6s bentlakesos 6s 6tmeneti
€,lhelyezest nyijt6
int6zm6nyeinek gondozottak
srz6ma (f6)

793 690 749 7Ar 767 797 807 765

f:ogyat6kosokat (is) ellat
int,6zm6nyek sz6ma (db)

I 1 I 1 1 1 1 1

f:ogyat6kosok nappali ell6t6seban
€lnged6lyezett f6r6helyek sz6ma
(db)

20 20 20 20 30 30 30 30

Fogyat6kosok nappali
r6szesill6k szSma (f6)

19 20 79 20 31 37

tlajl6ktalanok nappali
int6zm6nyeinek sz5ma (db)

1 2 2 1 I 1 I 1

llajl6ktalanok nappali
int6zm6nyeinek napi Stlagos
forgalma (f6)

29 40 40 37 36 3B 36

t{ajl6ktalanok nappali
int6zm6nyeinek
befogad6k6pess6ge (f6)

30 30 20 20 20 20 20

6ben elmond hat6 a vdrosban megl6v6 kozszolgd ltat6sok jelent6s tesze
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orogsegi mutat6ja, azaz a 700 fiatalra (0- 14 dvesre) iut6 60 6v felettiek sz6ma az orszagos
adatokhoz k6pest kedvez6bb, azonban rom16 tendencjdt mutat,21 Jelenleg a vdrost tcibbern
ha'gyjdk el - f6leg a k6pzett fiatalok -, mint ahdnyan bekoltoznek, ami a szomszedos
Ausztria munkaer6 elsziv6 hatiisdval 6s a kcirnyez6 r6gi6kozpontokban 6s Budapesten
e16rhet6 magasabb min6s69fi ds nagyobb mennyis6gfi szolg.i ltatdsokka I, magasabir
fizt:tessel ji516 munkahelyekkel magyardzhat6. A vdrosba bek6ltcjz6k Sltaliiban alacsonvaoo
k6pzetts6gfiek, mint az elvdndorl6k.

Za aegerszeg viirosiiban a civil szervezetek 6s a nonprofit szervezetek l6trehozdsara
ird ryul6 aktivitiis meghaladja az orszdgos dtlag 6rt6k6t. A helyicivil.hu22 weboldal 512
milkctd6 zalaegerszegi egyesLiletet tart szdmon. Ezek tcibbs6ge klasszikus civil szervezer,
illetve alapitvdny. A szervezetek legnagyobb tctbbs6ge a kulturdlis, a sport 6s az oktatais
teri.ileten mfikctdik. A szervezetek tobbs6ge tcibb tev6kenys6gi teruleten mfikodik, mint
p6lddul a csdny Kozgazdasdgi szKI pdrtor6i Kozhaszni Arapitvdny is, amery a sport 6s
intrizm6ny tev6kenys6gi terr.lleten tev6kenykedik. A szervezetek ilyen mert6k( jelenlete
sztlles lehet6seget biztosit az itt 6lci embereknek a tdrsadalmi 6letbe va16
bellapcsol6ddsd ra. A 3.1.2. fejezetben ismertetett kozclss6gi int6zm6nyek jelentrjs rdsze
kozdssegi t6rk6nt is funkcioniil. Emellett a vdrosban tal6ihat6 Disz t6r kulturdlis es
kdzdss6gi funkci6t l;it el az egyes helyi fesztivdlok 6s esemdnyek idej6n.23 Mindemellett a
v6rosban hidny mutatkozik civil programokat, kezdem6nyez6seket dlland6 ielleooel
kis:rolgdlni k6pes tobbfu n kci6s epr..iletre,

A trlrsadatmi befogadds er6ss696t eieme)ve meg i iri riithato, hogy a vdrosban jerenreg
nincs olyan m6retfi szegregdtum, amery megharadnd a 100 fcit. Ebben nagy lerent6sege
van a vdros sz6leskorii 6s stabil szocidlis hiil6jdnak. igy is vannat< kisebb szegregdtumok,
amelyekben f6leg az aracsony stdtusz6 rakossdg rakik, megis ezeken a terLireteken -
Fels'5erd6 utca 3-19, P6zva utca 11-19 - a hdtrdnyos heryzet( rakossdg szdma nem 6rr er
a 100 f6t. Fontos megemriteni, hogy a heryi roma n6pess6g nem kLirontir er a heryr
tdrsadalomt6l, igy nincsenek a telep0l6sen kLllon6116 roma tetepek.

A varosi lakossSg k6pzetts6ge 
.meg 

ha radja a megyei i5flagot, miver a regferjebb B oszt;irryar
rendelkez6 lakossdg megyei 6rt6ke 33,2o/o, addig ez Zalaegerszeg en g po/o. A felscifoxu

21 TE:IR, 20 14
22 http://www.,helyicivil. hu/i/za taegerszeg -egyesu let-ala pitva nylerdekkepviselet" Lataegerszeg .. anzlksz https://za laegerszegtu rizm us. h u/wp-
content/uploads l 2OL5 / 05/ Anziksz,HU-09. 19. -vegleges. pdf

2L
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v6gzetts6ggel rendelkez6k eset6ben j6val kedvezcibb helyzetben van a vSros a megy6ben,

hiszen Zalaegerszeg lakossdg6n ak 22,4o/o-a rendelkezik fels6fok[r v6gzetts6ggel a 25 6vn6l

id6sebb koroszt6lyban, mig a megy6ben ez az 6rt6k csak 14,7o/o. osszess6gdben a vi,ros

sokkal k6ozettebb humdn er6forrdssal rendelkezik a megyei 6tlaghoz k6pest '*

6. tdbldzat: A zalaegerszegi lakossdg v6gzetts6gi megoszldsa 2011. Sajdt szerkeszt6s. Adatforrds:

KsH N6pszdmliilds 2011, ITS - Megalapoz6 Vizsgelat'

A 15 6ves 6s id6sebb legfeljebb Sltal6nos 8 oszt6
rendelkez6 n6pess69 a16nya a megfelel6 koriak (o/o )

I ii 6rres 6s ia6sebb fels6i;k0 v6gzettsaggel rendelkez6 r
ar6nya a megfelel6 koroak ar6ny6ban (o/o)

2itieger.r"g ldrUiitoniagi iOi J regisztrSlt b(ncselekm6nyek szdmdnak vdltoz6sa adhat

tSj6koztat6st. Ez alapjSn 2OO7 -t6l 2009-ig csokkent a bfincselekm6nyek sz5ma, majd

201O-re 32olo-ot novekedett. A csricspont 2011-ben volt 3596 bfi ncselekmdnnyel, najd

ett6l az 6vt6l kezd5d6en 0jra csdkken6 tendencidt figyelhetiink meg' l\ noveked6s

elscjsorban a lopdsoknak 6s a kozrend elleni b(ncselekm6nyek szSmdnak noveked6:;evel

magyardzhat62s, de az sem elhanyagolhat6 t6ny, hogy a szdmok noveked6s6ben a

bejelent6si hajland6sdg is kozre j6tszik, ami szint6n a b[i ncselekm6nyek szdmdnak

v5ltozdsdhoz vezethet.

7. tilbli)zat.. zalaegerszegen regisztr6lt buncselekm6nyek szi)ma 20Q7 -2073 kozOtt. sajdt

szerkeszt6s. Adatforrds : TEIR.

A regisztriilt bOncselekm6nyek
sz5ma (az elkiivet6s helye szerint)
2010 (db)

2215

54791189

2670 236r

A lakoss6gi jovedelmek tekintet6ben a lakossSg jovedelme 2oo7 -2008 kozott re6l6r1:6ken

0,090/o-ot n6tt, viszont 2009-t6l kezd6d5en fokozatosan csokkentek a re6ljoved€rlmek

eg6szen 2OI2-lg, amikor is rijra a 2007-es 6v 81,35olo-os infldci6val szdmitott egy f6n: jut6

jovedelem 6rt6ket 6rte el. 2013-ra a csokken6 inflSr:i6 6s a n6vekv6 b6rek hatris6ra

megnovekedett a reSljovedelem 6rt6ke. 2014-ben mdr tobb mint 6 sz6zal6kponttal

novekedtek a redljovedelmek, vagyis a v6rosi lakossdg jovedelme novekedett az elmIlt

6vekben. A lakoss6gi belfdldi jovedelmek a vdlsdg hatdsdra elvesztett6k 6rt6kL]k 18%-dt

2OIZ-re, az6ta a redljovedelmek noveked6s6r5l besz6lhetunk'

8. t6bl6zat: Zalaegerszeg lakossiigdnak jcivedelmi mutat6i 2OO7-!4. Sajiit szerkeszt6s Adatforrds:

TEIR, KSH.

jitvedelem (1O00
Er/fit)

2a KSH N6psz6ml6lds
25 TEIR

2011, ITS - Megalapoz6 VizsgSlat dokumentum
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rcjzol strat6gia els6dleges c6lcsoportjai: a fiatalok 6s a
csaliidosok. Emellett a tdrsadalmi egyLittm ii kcid6s er6sit6se 6rdek6ben fontosnak tartjuk a
htit16nyos helyzet(ek, fogyat6kkal el6k 6s a sz6pkorriak figyelembe v6tel6t a cselekv6si
ter'r'ben. A strat6gia kijelcilt cdlcsoportjainak ig6nyeihez illeszkedd beavatkoz6sok
ho::zSjSrulnak a vdros n 6pess6g megta rt6 k6pess6g6hez.

3.1.6 Gazdasdg helyzet

zalaegerszeg a Nyugat-dundntrili r6gi6ban Gybrhoz 6s szombathelyhez k6pest sajdtos
helyzetben van. Foldrajzi 6s kozriti krlzleked6si adottsdgai kedvez6tleneb bek. Gazdasdgi
6s egy6b partners6gi kapcsolatai ink6bb az Alpok-Adria t6rs6g d6l-delnyugati irdnyba eso
terijleteihez, szlov6ni6hoz, olaszorszdghoz, Ho rviitorszdg hoz 6s az ausztriai craz
kcirny6k6hez kdtik, nem pedig a B6cs-Budapest tengelyhez 6s a B6cs- pozsony- Gy6 r
hdromszoghoz. A megy6j6n belL.il Zalaegerszeg egy6rtelmiien kdzponti szerepet tdlt be, a

mqgye d6li r6sz6ben Nagykanizsa jelent6s6ge meghatdroz6.

A gazdasdgi szerkezetre jellemz5, hogy a helyi gazdasdgban meghatdroz6 szerepkorri
jelent5s ktilfdldi tra nsznaciond lis v6llalat mellett egy viszonylag stabil 6s ercisod5 helyi KK\"/
6s nagyvaillalati r6teg jelenti a gazdas6g gerinc6t. Az egy6ni vdllalkozdsok 6s kisebb cdqek,
am,llyek jelent6s fluktuiici6t mutatnak, szint6n fontos szerepet tc tenek bJ ia

fog alkoztat6sban (akdr mint onfog lalkoztatds), illetve ki]lcrnboz6 egyszerfibb
szo gdltatdsok 6s kiskereskedelmi funkci6k biztositdsdban. A vdlsdg kirobbandsa el5tt
szaf'nos traclicionSlis ipardgban m(kctd6 vdllalkozds sz(rrt meg, mdgis a vdlsdg kirobbandsa
ut6 r is novekedett a regisztriilt viillalkozdsok szdma. A vdlsdg kirobbandsa ut6n Lijabb nagy
c6g nem telepLilt a vSrosba. A vdlsdg hatiisdra a kisebb KKV-k 6tvettek u ,.n"grri.in6 nugy
c6gekt6l az adott dgazatban tcirt6n6 termel6st, de l6nyegesen kisebb volumenben. A heryr
be6gyazottsdgf KKV r6teg iitv6szerte a vdrsdgot, igy a gazdasag jcrv5beni gerinc6t
alkothatia. Emellett a tapasztalatok szerint az elmrjlt id6szakban a vdllalkoz6sok jelento:;
r6sz:e elmozdult a magasabb hozzSadott 6rt6ket el66llit6 tev6kenys6g fel6. Ennek ment6n
arra kdvetkeztethetu n k, hogy Zalaegerszeg gazdasdgdnak enyhe dtrendez6deser[
eredmdnyezte a 2008-as vd lsdg.

9. t6bldzat: A zalaegerszegi regisztriilt viillalkozzisok szdmSnak vdltoziisa 2007-14 kdzott. fEIR,
KSH - Tdj6koztatdsi adatbdzis.

500 6!r tiibb f6s
vdllalkoziisok sz6ma
2014 (db)

50-249 f6s
vrillalkozasok sz6ma
2014 (db)

regisztrSlt j4
- GFO',ll

regisztr5lt i44

10505 1,O4BO : 10747

InflScl6 (o/o) 100 106,1 104,2 104,9 103,9 1O5,7 101,7

fnflScl6val
tov6b!rvezetett
egy f6re ,ut6
jitved€ lem (l0OO
Ft / t6)

994,249 1036,049 1086 1129,201 1213,856 I2I1,,,?_A

:

ReAU6vedelem-
v6ltozrls (o/o)

100/ 00o/o 100,09o/o 92,52o/o 46,47o/a 81,60o/o 81,35o/o a1,74ok aa,26!/a

A fentiek om6n k naK a

- GFO'tt
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A gazdas6g t6rbeli elrendez6d6se n6gy - 3.1.1-es fejezetben bemutatott - v6rosr6sz
,, ,. , .16

gazdasagr sulyat eme[ KI --:

1. Keleten Csdcs 6s Bozsok vdrosr6szek hatdrdn a Ganz (Ganzeg Gdp- 6s

Acdlszerkezetgy6rt6 Kft.), barnamez6s ipari park a hajdani Ganz gydr ut6djall6nt,

j6val kisebb termel6si volumennel.

D6len, Beseny6 vdrosr6szben mfik6dnek a Flextronics 0zemei 6s besziSllit6i, ahol a

jelent6s ldtszdmle6pit6sek r6v6n ma eg6sz csarnokok dllnak Uresen' Ugyanitt

talailhat6 az cinkormdnyzat D-i iparteri.ilete: ez 2003-ban indult, mintegy 2ll ha

teriileten, amelynek nagy r6sze 6rt6kesit6sre keriilt. Ma 6t t6nyleges betelep0i6vel

lehet szdmolni (f6mipar, ruhaipar, elektronika, k6farag6 v6llalkoz6s, bitoripar).

Jelenleg a zalaegerszegi ipari park kb'7/3-a tekinthet6 betelepilltnek.

A v6ros nyugati oldalSn, Ola v5rosr6szben miik6dnek pl. a Forest Hungary Kft.

(bltorgydrtds), Schneider Electric Zrt. (elektronika)'

Az 6szaki iparter0let, a Tudomdnyos 6s Technol6giai Park - amely az orsz6l;ban

els6k6nt kapta meg ezt az elnevez6st a Nemzetgazdasiig i M iniszt6riumt6l2T -
szint6n onkormiinyzati tulajdon, L ilteme 40 ha-on l6tesiilt, a II. titem ak6r 350 ha

betelep0l6si lehet6s6get kin6l, amelynek kdzmiivesit6se folyamatban van' Itt

inkubdtorhdz, faipari inkub6tor is mUkodik. Az I. titemben kis 6s k6zepes c69ek

telepiiltek be, amelyek dcint6en pdlydzati forrdsb6l feilesztett6k telephelyeriket.

Jelenleg kb. 16 ha 5ll mdg szabadon'

Zalaegerszeg jelent6s ipariigai a k6vetkez6k28:

. G6pipar, i5rmiiipar: Az ipardg er6s hagyomiinyokkal rendelkez6 fejl6d6k6pes

Sgazat els6sorban KKV-k tev6kenyek, akik kciztil a sikeresek nemzetkdzi

kapcsolatokkal 6s exportpiacokkal is rendelkeznek 6s a beszdllit6vd v6l5s

lehet6s6g6t is magukban hordozzSk. Ennek k6sz6nhet6en l6tez6 6s perspektivikus

gazdasagi bdzis, mely magasabb jdvedelemterme16 kdpess6get biztoslt a vdrot;nak,

be6gyazottsdga a hosszri tdv6 biztonsdgot er6siti.

. Elektronika ipar: Er6s hagyom6nyokkal rendelkez6 ipariig, amely kitdr6si pontot

biztosithat a v6ros gazdasd ga sz6m6ra2e .

Turisztika (eg6szs6g- 6s sportturizmus): A vdros kiviil6 term6szeti adottsegainak

k6szonhet6en lehet6s6get rejt magdban az |gazat fejleszt6se. A terv€zett

fejleszt6sek els6sorban a kindlat min6s6gi fejleszt6s6n keresztill kiv6njiik el6rni,

hogy a v6ros kiind ul6pontja k6nt szolg5ljon tobb, a t6rs6gben megl6vS c6lpont fel6

(pl. H6viz, 6rs6g, Het6s stb.). A v6ros er6sod6 eg6szs6gipara lehet6s6get kiniil az

ityen jelleg(i szolgii ltatdsokat keres6 kUlfoldi vend69ek sziim6ra is (fogtiszat,

gerincay6gydszat, MR diagnosztika). Emellett a konferenciatu rizmus (lddi9

kiakn6zatlan lehet6s6geket rejt mag6ban.

Logisztika: A helyi ipari kapacitiisokhoz kapcsol6d6an a k6z(ti iirufuvatoziis

jelent6s, mely az elmIlt id6szakban er6sdddtt, A hatdrok kcizels6ge 6s az er6s

verseny miatt jelent6s m6rt6kfi piaci t6rnyer6st 6rtek el a viillalkoz6k nyugat-

eur6pai versenytii rsa ikhoz k6pest. Tcibb szSllitmiinyoz6 v6llalkoz6s kitelepiilt a

26 ITS L Megalapoz6 Vizsgiilat
27http://www. korma ny. hu/hu/nemzetgazdasag i-miniszteriu m/u nios-forrasok

felhas2nalasaert-felelos-a llamtitkarsag/hy/zalaegerszeg- nyerte-az-elso-tudomanyos-es-

28 ITS - Megalapoz6 VizsgSlat 6s Zalaegerszeg Megyei Jogi Vdros GazdasSgfejles;zt6si

3.

4.

2e http://www.zalamedia. hu/ga zdasagl547l8'zold-es-intelligens-varos. htm I
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vdrosb6l a k6rnyez6 kistelep l6sekre (iparfizdsi ad6 miatt), de a

maradtak.

ijzemanyagak6nt a vdrosi szen nyviztisztitds soriin nyert biogdzt
. P6nziigyi szolg5ltat6sok: A BGE k6pz6s6nek kcjszcinhet6en Za

gazdasdgi fels6fokrl k6pz6s egyik t6rs6gi kdzpontja,

A Flextronics 6s a GE Hungary a k6t meghatdroz6 m u ltinacioniilis szerep
legnagyobb iparfiz6si ad6 befizet6je. Foglalkoztatdsi szerepUk az elmrjlt 6vek d KUS

le6pit6seinek kdvetkezt6ben jelent6sen lecscikkent, 6talakult 6s f6leg zala erszeg t/
magasabban k6pzett munkav6llal6k maradtak trilsr!lyban. A GE Hungary l6tszdm t6sei
kev6sb6 €rintett6k a vSros munkavdllal6it, mivel j6r6szt t6rs6gi ing6z6kat ttak el.
Az elmflt 16vben a c6gek inkiibb a magasabban k6pzett munkaer6t kerestdk. A
c6g nem integrdl6dott a helyi gazdasdg sz6vet6be, nem jott l6tre kcirUlcittUk jel
helyi besziillit6i h6l6zat,6s az ingiiziisnak kdszonhet6en nem id6zett el6 multiolik6
a helyi szolgSltatiSsok k6r6ben. Emellett a le6pit6sek nem okoztak d
keresletcscikkendst a v6ros szolgdltatiisai szi5mdra. Az ut6bbi 6vekben a Fl

et nagy

tcs
mfikcid6s6ben vdltozds k6vetkezett be. A c6g az elm(lt 6vekben rijra elkezdte tes
fejleszteni a kapacitiisait, aminek kovetkezt6ben mdr nagyobb sz6m0 mu e r6verl
mfikddik jelenleg az elm(lt 6vekhez k6pest30. A MoL 2012-ben megkezdte a gum bitumen
gyiirtdsiit, amellyel helyi munkahelyeket 6rzott meg
folytatja a fejleszt6seket a vi5rosban31.

a v6rosban. A c6g a tovii kban is

Ktinnyiiipari 6gazatok: 6lelmiszeripar, fa- ds britoripar, textilipar: Koriibbi
hagyomiinyos iigazatok fennmaradtak a rendszerv6ltiis utiin is, vdlumen0k
csdkkent, jellemz6en a KKV-k tevdkenyek. Az alapanyagok 6s a szervez{ti hiitt6r
(pl. Fa- 6s B(toripari Klaszter, a mdsodik akkreditiilt klaszter orsz6gosan) mellett a

sztiks6ges k6szs6gek 6s mu nkata paszta lat rendelkezdsre 6ll, 'r7y

A helyi KKV-k 6s gazdasdgfejleszt6ssel foglalkoz6 szervezetek szdnd6kait megiratiiroz6
t6nyez6k c. kutatiis a zalaegerszeg Megyei Jogri Vdros Gazdasdgfej leszt6si sirat6gia.la
2o|4-2o2o keret6ben, 2014-ben k6sziilt primer adatgyiijt6sen alaput. A m6l{interjirk
ta nuls6ga szerint:

. Zalaegerszeg f6 vonzereje fdldrajzi elhelyezked6se, turisztikai vonzer6i 6s ! meove
,,zold" jellege

. Zalaegerszeg vonatkozdsdban jerent6s hdtrdnnyii v6rt a teleprr6$ rossz
meg kozelithet6s6ge, az aut6piilya hiiSnya. A legfontosabb feladat az infraslruktura
fejleszt6se

r Zalaegerszegen hagyom6nya van az 6lermiszeripa rna k/ erektronikdnak 6s a
konnyfiiparnak, ezek fejleszt6se javasolt.

. Az innovdci6 fejlesztdse kiemelten fontos a kcivetkez6 eszkcjzdkkel: az idkoldoan
elkezdett tudatform;Sliissal, a szakk6pz6s fejleszt6s6vel, tandcsaddssal, in/rovijcios
kozpont l6trehoziisdva
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. A gazdasdgfejleszt6si int6zm6nyrendszer hat6konyabb m(k6d6s6hez szorosabb

egyijttm [i kdd6sre 6s rendszeres egyeztet6sre, informdci6cse16re van sz0ks6g

(k6z6s rendezv6nyek, megfelel6 t6j6koztatdsi rendszer)

. Kitdr6si pontokat jelenten6nek a kovetkez6 fejleszt6sek: k<izleked6si infrastrukl:irra,

turisztikai szolg6ltatdsok, fenntarthat6sdg fejleszt6se, er6sebb lobbi, ijabb

ipardgak fejleszt6se/frjjd6leszt6se, fiatalok megnye16se, oktat6s/k6pz6s, helyi

vSllalkoz6k tdmogatdsa

Zalaegerszegen az innovdci6hoz szUks6ges vdrosi infrastrukt0ra adott. A kooperativ

egyuttm[ikcid6s sziimos p6lddjiit tal6ljuk meg a v6rosban: Az innovdci6hoz kdt6d6

meghaldroz6 hfdk6pz6 vagy gazdasdgfejleszt6 szervezetek, p6ldiiul a zala Megyei

VSllalkoz6sfej leszt6si Alapltv6ny, a Pannon Fejleszt6si Alapitv6ny' a v6ros Sltal

mijkodtetett inkubdtorhdz, a Pannon Novum Nyugat-d uniint0li Regioniilis Innovlici6s

Ugynrtks6g zalaegerszegi iroddja, a Zala Megyei Kereskedelmi 6s lparkamara, a Pannon

Fa- 6s Britoripari Klaszter, a Pannon G6pipari Kutatds-fejleszt6si Klaszter. A kdztiik ldv6

er6s kppcsolat t6bb gyakorlati projektben is megmutatkozik: Pannon Fa- 6s B0toripari

Klaszter a 169i6 els6 akkreditiilt klasztere lett, a Zala Megyei V6llalkoziisfej leszt6si

AlapitVdny a Pannon Novum Nyugat-du nSnt( li Regiondlis Innov6ci6s Ugyntiks6g egyik

tulajdonosa 6s ugyanez az innovdci6s Ugynoks6g a felsorolt klaszterekkel tdbb k6z6s

innovi{ci6s projektet val6sitott meg. Az egyilttmiikod6si k6szs6g 6s kult ra komoly

innovdci6spotenci6lt rejt magiiban, ami a j6v6ben versenyel6nyt jelenthet. Szint6n

fejlesztend6 teriilet a tud6shasznositds, mely tekintet6ben orsziigos szinten el van

maradva, ami a vSros innovdci6s k6pess6g6nek egyik gyeng6je. A g6piparra f6kusz6l6

vdrosi innovdci6s folyamatok szervezeti 6s infrastrukturdlis felt6telekkel j6l t5mogatottak

6s forltos t6nyez6k6nt jelen vannak er6s vdrosi kcit6d6ssel rendelkez6 innovativ

vdllalkozSsok is ezen a teruleten.32

A vdrqs ugyan sajdt sz6khellyel rendelkez6 fels6oktatdsi int6zm6nnyel nem, de sziimos

kihelvezett karral rendelkezik: Budapesti Gazdasiigi Egyetem GazddlkodiSsi Kar; Pannon

Egyetem M6rnrjki Kar; P6csi Tudomdnyegyetem Eg6szs6gtudomiinyi Kar Zalaegerr;zegi

K6pz6si Kozpont; G5bor D6nes Miiszaki Informatikai F6iskola (t6voktatiisi helyszitt). A

fels6oktat6sban r6szt vev6k fajlagos mutat6 azonban jelent6sen elmaradnak a Nyugat-

dunSnt6li 169i6 mdsik k6t megyesz6khely6nek adatait61 6s az egyetemek kutatdsi b6zisa

is elmarad a k6rnyez6 megyei jogti vdrosokban ki6p0lt kapacitiisokt6l. A k6z6pszint(

szakkdpz6s ter6n a g6pipari sza kkciz6piskola, illetve a kdzgazdas{gi 6s kereskedelmi

szakkdzdpiskola megfelel6en kiel6giti a helyi gazdasdg r6sz616l jelentkez6 ig6nyeket.

A vdros k6pz6sei a helyi vi5lla lkoz6sokat 6s azok fejl6d6si ig6nyeit megfelel6en kiszolgdtljdk,

m6gis a vdros fiatalokat 6s k6pzettebb munkaerej6t megtart6 k6pess6ge gyengiilt az

elmilt id6szakban az elvdndorlSs kdvetkezt6ben. A hat6r k6zels6g6nek r:gyik

kovetkezm6nye, hogy sokan vSllalnak munkdt, a magasabb jdvedelmet 6s sokoldalibb

elhelydzked6si lehet6s6get kinii16 Ausztridban. A jov6ben {rdemes figyelmet szent€tlni a

fiatalok megtartds6ra, melyet a mu nkalehet6s6gek mellett a vdros egy6b megtart6

funkci6ival is szolgdlhat, mint p6lddul 6lhet6bb kornyezet, er6sebb kcizdss6gek alapjainak

megtefemt6se, megfelel6 kulturiilis rekredci6s 6s sz6rakoziisi lehet6s6gek kialakitdsa.

Zalaegerszegen a fog lalkoztatottak ar6nya 2011-ben az orszdgos 6s t6rs6gi dtlagot

meghaladja, 64,60/o. a 15-64 6ves lakossdgon beliil' A legfeljebb dltaliinos iskolai

v6gzetts6ggel rendelkez6 emberek munkan6lkr.ilis6gi a16nya 2007 -es id6szakot k6vert6en

32 Zalaegerszeg Megyei Jogil V6ros Gazdasdgfejlesztdsi Stratdgidja 2074'2020
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2009-ben volt a legkisebb, majd 2009-t6l cisszess6g6ben a legfeljebb B 6ltal6nossal
rendelkez6 munkan6lki.iliek ardnya el6rte 2OL4-re a 29,39o/o-ot.

10. tiibliSzat: A zalaegerszegi munkan6lkrlliek k6pzetts6g szerinti szdma 6s megoszldsa ZOOT-I4.
Sajiit szerkesztds. Adatforrds : TEIR.

Telies munkaid6ben alkalmazdsban iill6k megoszldsa tekintet6ben Zalaegerszeg
ardnyaiban a B. legink6bb iparosodott megyei jogri vdros a KSH statisztikdi alapj6n.

:11. tiibliizat: A teljes munkaid6ben atkalm,az6sban d 6k megoszldsa f6bb gazdas6gi dgank6nt
Zalaegerszegen 2010. Forrds: KSH (2012): Megyei jogLi vdrosok

Te|jcs mlnkaiddbcn arkalmaztshan tr6k megoszrdsa f6bb gazdasagi 5gank6nt, z0Ic

od

s*&lrr

d1{!l'*{or{6i?0r0!or|}l

g &!F!drsq | !f; E &.|'ot[ | {ri€rrd.!, o lidr g, r*anrl t*rr]{&8!ct | &:.|! o,!.rB*rrn rr*,* a,*o *}

Zalaegerszegen a gazdasdg fina nszirozdsSva I kapcsolatban kev6s adat dll rendelkez6sre.
Az ITS Megalapoz6 vizsgSlata szerint (2014) probl6mdt jelent a vdllalkozdsok sz6mara
megfelel6 krlls6 er6forrds bevondsa, igy finanszfrozdsi neh6zs6geik sajnos fenndllnak.
Emellett fontos megemliteni az MNB Nemzeti Hitel programj6nak 6s a varos
cinkormiSnyzata 6ltal 2013-ban l6trehozott hitelint6zet szerep6t, mely enyhit a gazdasagi
szerepl6k finansziroziSsi neh6zs6qein.

2023, ? qRo

:lc ao o,r^
Legfeljebtr a
SltalSnossal rendelkez6
6ll6skeres6k sz5ma a
regiszt16lt 6ll6skeres6k
arSny6ban (o/o)

26,07o/o 28,I2o/o 23,!4o/o 26,Oto/o 26,50o/o 25,3Io/o 26,260/o

B,58o/o 6,,84o/o u,0B%
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A vdros torekv6s6t mutatja az elinditott gazdasdgi programok, melyek a befektetdsek

oszton26s6t 6s stabil gazdasdgi kcirnyezet megteremt6s6t szolgiilj6k:

. 2007: helyi befektet6seket t6mogat6 csomag (munkavSllaliis, k6pz6sek, crlgek

leteleped6s6nek t6mogatiisa). Ennek dokumentuma a 4/2oO7 (II.09.)

onkorm6nyzati rendelet illetve ennek m6dositdsa, a 28/2008 (v1.27 ')
onkormiinyzati rendelet, Zalaegerszeg vSllalkozdsfej leszt6si ds befektet6s-

tiSmogat6 programjdr6l. A program aktualizSlds6ra 2011-ben is sor kertilt.

. 2010-2011-ben Inkubdtorhdz l6trehoz6sa 6s b6vlt6se

. 2010-t6l Gazdasdgi kapcsolatok er6sit6se az AMCHAM-mel 6s a DUIHK-val 6s Szsiai

orszdgokkal

o 2011: De5k Ferenc Uj Vi5ros6pit6 Program

. 2oL2: A Kormdny L667/2oI2' (XII. 20.) Korm. hat6rozata a Nyugat-Pallnon

t6rm[iipari 6s Mechatronikai K6zpont kiemelt jdrmfiipari kiizponttd nyilvdnitdstlr6l

o 2013: Barnamez6s rehabilitdci6t szolgd16 int6zked6sek

. 2015: Az 6szaki ipari park a Nemzetgazdasdgi Miniszt6riumt6l megkapja az

orsz6gban els6k6nt a Tudomiinyos 6s Technol6giai Park cimet.

3.2 A HKFS-t 6rint6 tervi et6zm6nyek, programok, szotg6ttat6sok

Az intdzked6sek hozzdjdrulnak a GINOP (Kis-6s kdz6pv6llalkoziisok versenyk6pess6g6nek

javitdsa; 6s Turizmus), a ToP (V5llalko z6sbar6t, n6pess6gmegtart6 telepti l6sfej leszt6s;

Alacsofiv sz6ndioxid kibocsdtds0 gazdas6gra va16 dtt6r6s kiemelten a vdrosi tertileteken;

vatamint Megyei 6s helyi emberi er6forriis fejleszt6s, foglalkoztatds dsztdnz6s, t6rsadalmi

egyUttm(k6d6s), illetve az EFOP (Tdrsadalmi egyiittm(ktid6s el6segitdse) priorit6si

tengelyeinek sike16hez.

A strat6gia r5sszhangban van a GINOP int6zked6seivel 6s c6lkitfizdseivel: a kulturSlis

ordks6gek meg6rz6se, valamint gazdas5gi fen nta rthat6siSga, a kultu16lis 6rt6kek

meg6rz6se, a helyi gazdasiig 6s helyi v6llalatok versenyk6pess6gdnek n6vel6se. Ehhez

hason16 c6lokat val6sit meg az Art Mozi k6zdss6gi 6s rendezv6ny t6rr6 atakltdsii16l sz6l6

kulcsprojekt, az egyedi min6sdget k6pvisel6, hagyomiinyteremt6 innovativ, sz6les

tomegeket vonz6 fesztiv6l- 6s rendezv6ny kiniilat kialakitdsa, Zalaegerszeg

a rcu latfej leszt6se 6s a pontszerfi infrastru ktu rdlis beruhdziisok egy r6sze is' Ez ut6bbi

keretdben, p6lddul a G6b6rti-t6 fejleszt6s6vel megval6sul a term6szeti 6rt6kek v6delme,

valamint turisztikai attrakci6k6nt va16, 6lm6nykozpontl bemutatdsa is.

A TOp csaliidbariSt kornyezet kialakiteisSra, a fiatalokat c6lz6 programokra 6s

kezdefn6nyez{sekre, illetve a fenntarthat6s6g e16sit6s6re, szeml6letformd l6sra c6ljaihoz a

strat6Eia szintdn hozz6jArul javasolt int6zked6seivel. Zalaegerszeg kdzoss6gfej leszt6sr6nek

egyik iegfontosabb c6lja a n6pess6g megta rtiishoz val6 hozziijii ru li5s, az emberek, f6leg a

fiatalok v6roshoz va16 kdt6d6s6nek er6sit6se. Ezen kiviil fontos a vdrosi k6zteriiletek

kornyezettudatos, csaliid- 6s klimabariit megrijit6s6nak t6mogatdsa, valamint a

k6rnvezettudatos szeml6letm6d kialakftdsa is. A pontszerii infrastru ktu rdlis beavatko;ldsok

a TOP kozleked6si infrastrukt0ra fejleszt6s6re vonatkoz6 int6zked6seinek helyi

kezder;n6nyez6sk6nt megval6sul6 kieg6szlt6 fejleszt6seit jelentik, ezek ugyanis

hozz5j6rulnak a vdrosi mobilit6s pdnzrigyileg 6s kornyezetileg fen ntarthat6bbii t6tel6hez.

A TOF 5. prioritiisi tengely6t a civil egy{.lttmiik6d6sek er6sit6s6re vonatkoz6 m[ivelet

eg6sziti ki, ezeken kereszttil ugyanis becsatorndzhat6vd viilnak a telepU l6sfej leszt6sbe a

helyi partners6gek eredm6nyei, az ezeket megteremt6 civil aktivitds pedig ndvekszik' Ezen

kivill er6sddik a helyi identitds, telepiil6shez, t6rs6ghez kctt6d6s'
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Az EFoP 1. prioritiisi tengelye cisszek6thet6 a fiatalokat c6lz6 programdkkal els
kezdem6nyez6sekkel, hiszen ezdltal megval6sul a fiatalok helyi szerepv6llalds6nak (rs

aktivitais6nak tdmogatiisa.

A 201S-ben kiadott Zalaegerszeg integriilt Terrileti Program dokumentum a viiros Integratt
Tertileti stratdgiiSj6nak c6ljaihoz illeszkedve k6sztilt, Az ITp alapvet6 c6lja, hogy
6sszehangolja azon gazdasiig- 6s vd rosfej reszt6si beruhiizdsokat, meryek aiapvet6
fontossiigriak ahhoz, hogy Zaraegerszeg a rehet6 regnagyobb m6rt6kben regyen kepes
kihaszndlni a 2014-2020 kdzcitti idciszakban rendelkez6sre dl16 fejleszt6si forrdsokat

A v6ros ITP-je toviibbd/ mint ahogy az ITS bizonyos r6szei, tdbb kr.ildnbciz6 ponton
illeszkednek a HKFS-hez. Az ITp k6t dtfog6 c6lja kozL.il a ,,vonz6 6letkorri lm6nve k
megteremtdse az itt lak6k 6s vSllalkoz6k szttmitra" dtfog6 c6l osszhangban van a strat6gia
c6ljaival, mivel tartalmazza a vonzo 6letkorii lm6nyek megteremt6s6t a v6 roskozpontba n,
A vonz6 6letkc5rtilm6nyek megteremt6s6n beltil az ITp ndgy t6materi.iletet ietot meE,
amelyek kozul az onkormdnyzati int6zm6nyek (energetikai, funkciondris es
es6lyegyenl6s6g i szemponttl) korszerfisit6se illeszkedik a HKFS-ben szerepl6 kulturiilis es
infrastru ktu rd lis terek fejlesztdse kcitelez6en megval6sitand6 ondll6an tdmogathatrS
tev6kenys6ghez, ezen befuil is az ART mozi feltijitaisd hoz.

A viSros ITP-j6nek a projektcsomagjai 9 ktildnb6z6 int6zked6st 6s azon belLii sz6mos
elk6pzef6st tartalmaznak, amelyek k6zi,l a 77. ttiblSzatban fettLjntetett 4 int6zked6s 6s a
hozzdjuk kapcsol6d6 projektek illeszkednek a HKFS-hez.33

12. tdbldzat: zalaegerszeg vdrosdban terv€zett, a HKFs-hez kapcsor6d6 int6zked6sek. sajeit
szerkeszt6s, Adatforrds: Zalaegerszeg llp 2O!4_ZO

A sportoliissal kapcsolatos civil
szervezetek tevekenyseget segiri eJo

elosegiti
a kdzoss6gi terekhez val6
hozzdf6rhet6s6get, tovdbbd a
kerdkp6rrit infrastrukturdlis fejlesztese
a ke16kpiiros civil szervezetek

33 Zalaegerszeg Integ16lt Tertjleti program 2014-20 1.0
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A ttros Heiti EdlitJstil6;6siilogi;mja ets6;o;bil ;;diosbjn talslhat6 vesz6lyeztetett

csopor.tok, a rom5k, gyerekek, a n6k, az id6sek 6s a fogyatdkkal 6l6k helyzet6nek javit6s6t

cllozza meg34. A vdros Helyi Es6lyegyen l6s6g i Programhoz kapcsol6d6an egy

Antiszeg regdci6s programot is keszftettek a vSroshoz, amelynek tartalm6b6l kideriil, hogy

az elmrilt k6t n6pszSmldl6s kozott javult a vSros hum6ner6forrSs k6pzetts6ge. Tovdbb6 a

program elmondja, hogy a szegregStum fogalm6nak a vSrosban taldlhat6 szegreg6tumok

nem felelnek meg, hiszen a vSrosban tal6lhat6 szegregdtumok egyenk6nt nem 6rik el a

100 f6t. A P6zva utca 11-19. 80, a Fels6 erd6 utca 3-19. 78,6,s az Egerszeghegyi tit - vas

Lajos utca 16 hdtrdnyos helyzetfi lakost foglal magSban. Az es6lyegyen l6s6gi program

sz6mos ponton kapcsol6dik a HKFS-hez. Az els6 pont a roma lakossSg kultur5lis

oroks6g6nek meg6rz6s6hez 6s az ehhez kapcsol6d6 programok szervez6s6hez

t<apcspi6ait, ami a HKFS felhiv6sban foglalt helyi kozdss6gszervez6si tev6kenys6gek

kcitelez6en megval6sitand6 onSll6an tSmogathat6 tev6kenys6gk6nt jelenik meg' A

mdsodik pont ahol kapcsol6dik a HKFS-hez az int6zm6nyek akadd lymenteslt6:;6nek

megval6sitdsa a mozgdskorl6tozotta k sz'mitra, ami a kulturSlis 6s kozoss6gi terek

infrastru ktu rd lis fejleszt6se kotelez6en megval6sitand6 onSll6an tdmogathatd

tev6kenys6ghez kapcsol6dik, mivel az ART mozi akadd lymentesit6se a fogyat6kkal 616

emberek, 6s az 6ket tSmogat6 civil szervezetek sziimdra is meg kozelithert6v6,

haszndlhat6vd vSlik az 6ptilet.3s A fiatalok helyben marad5sdt t6mogat6 javaslat

cisszekothet6 a roma 6slvagy m6lyszeg6nys6gben 616 fiatalok felzdrk6ztatSs6va l. A

csalSdbardt kornyezet kialakitSsa t5mogatja a gyermekek napkozbeni ell6t6s6nak

biztosit6s5t 6s fejleszt6s6t, illetve a rendelkez6sre 5116, civil szervezetek bevoniis6val

szervezcjd6 szabadid6s programok kor6nek b6vit6s6t is. A vdrosi rendezv6nyek

[jragondolSsa, egy sz6lesebb kozons6get is befogad6 kozoss6gi t6r kialakit5sa, illetve a

mfzeumi tdrlatok b6vit6se pedig lehet6v6 tenn6 specidlisan az id6seknek sz6l6 programok

szervez6s6t, illetve figyelemfelkelt6 6s prevenci6s programok megval6sitdsdt.

zalaegerszeg Turisztikai Programja a v6rosnak szdmos kiemelked6 kulturSlis lStnival6i

mellett felhiv3a a figyelmet arra, hogy az attrakci6k infrastruktu16lis hiiinya miatt

elmaradnak a l6togat6k. A program keret6ben a helyi tdrsadalom, civil szervezetek aktiv

bevondsa a c6l annak 6rdek6ben, hogy fejleszt6sek kialakit6sa so16n megldtSsaikra

t6 maszkod hassa nak, kozoss6gi 6rdekk6 v6ljon ezek megval6sit6sa. Eizzel a helyi

3a Zalaegerszeg Megyei Jogri Vdros szocidlis T6rk6pe 20L3-14
3s Zalaegerszeg Integ16lt Telepi.i l6sfej lesztdsi Strat6gia 2015
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lakossdgot 6s a turizmust egyar6nt segitik,36 Mivel a kulturdlis int6zm6nyek koz6 tartoz r
az ART mozi, ezdrt annak infrastru ktu rd lis fejleszt6s6vel egy niv6sabb, nagyobb vonzerdvr_.|
rendelkez6 int6zmdnny6 vdlik. A strat6giai tartalmaz olyan fejleszt6seket, amelyek a
k6s6bbiekben kapcsolhat6ak az Art Mozi fejleszt6s6hez, tovdbbai egyertelm(en
megfogalmazza a civil szervezetekkel val6 egyilnmfikdd6st, ami a HKFS egyik alapvet6
celja.

l3 tiibliizat: Zalaegerszeg f6bb fesztivdljai. Sajdt szerkeszt6s. Adatforriis: Zalaegerszeg Turisztikai
Programja 2015-25

Restart Fesztjviil Zalaeserszeo;;;;;ar;_. 
,9J,::'#il'"?"
:Egerszegi Sport

Kft.
, Tourinform lroda

MJV

Tufizmusiiert

6s Turizmus

Pillinka es Mangaltca Maj6lis

3.3 SWOT

Gazdasiig

Gazdasiigi szolgiSltat6i kcizpont

Kisfivaroz6k versenyk6pess69e er6s

Kdnnyiiipari .igazatok hagyomi5nyai

Turisztikai lehet6s6gek (term6szeti,
eg6szsdg0gyi turizmus)

Gazdasdgi- pdnz0gyi egyetemi k6pz6s
hagyomiinyai

Sportl6tesitmdnyekre alapoz6d6 jetent6s
sporttu rizmus 6s Zalaegerszeg sportvdros
ka ra kte re

T5rsadalom

Megfele16 humdn 6s kozszolgSltatdsi
infrastruktira

Megfelel6 eg6szs6gtigyi 6s szocidtis ell5tds

Nincs jelent5s tiirsadalmi szegregdtum

Er6s civil szf6ra

Kvartdlyhdz Szabadtd.i
Szinpad
Zalai Ndpmdv6szeti Egyesrjlet
Zalaegerszegi
Gasztrokulturdlis EgyesLllet
Zataeft6 Zrt,

GazdasSg

Rossz kozleked6si kapcsolatok

Hidnyos ker6kpd ros infrastru kt['ra

La kdsmeg Jj itrisok stagndlnak

A nem megfelel6 informdci6csere
hdtrSltatja a gazdasdgfejleszt6st

Egyetemek kutat6si btizisa elmarad a

t6rs6gi megyesz6khelyektSl

Atrendez6d6 gazdasaigi szerkezet
bizonyta la nsdgai

T5 rsada lom

T[ lterhelt haj I6ktalanszd ll6k probl6mdja

6reged6 lakossilg

Fiatalok elvdndorldsa a korl6tozott helyi
munkalehet6s6gek miatt

Szakk6pzett munkaer6 hidnya

Keramikus Taliilkoz6 ds Fesztiviil

36 Zalaegerszeg Turisztikai programja 2015-25
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Kevesebb az alacsonyan k6pzettek ardnyai Nincs varosi nagyobb rendezveny

a megyei 6tlaghoz kepest vagy elciad6terem a. civil 6let, kulturdlis

rendezv6nyek, nagyobb konferenci6k
Fiatal (0-14 6ves) n6pess6g ardnya stab!l

Er5s k6zigazgatas miatt,,hivatalnok v6ros"

Egyre novekv6, sokszinli k6pz6m ijv6szeti,

ku ltu rSlis kindlat

Kiterjedt szakk6pz6si rendszer

Kiirnyezet

Hat6rmenti elhelyezked6s

Term6szeti adottsi5gok

R6gdszeti 6s modern 6pit6szeti oroks6g

6rt6kei

Vonzer5 a megye, a vdros ,,zdld" jellege

Gazdas5g

Gyorsforgalmi it ki6pit6se Ausztria 6s

Budapest kozott Zala megy6n keresztul

Gdpipari 6s j6rmiiipari KKV-k eros

kapcsolatai, exPortPiacai

Csal6dpolitikai int6zked6sek hat6sdra a
lak5sdllomSny meg[jul

Sikeres pdlydzatok eset6n fej leszt6sek

megval6suldsa: SMART CITY, tu risztika i

fejleszt6sek, kozleked6si fejleszt6sek

Modern Vdrosok Program ke ret6ben

tervezett fejlesztesek

S6rmell6ki repiil5t6r kihaszndl6sa segitheti

a vdros turizmusdnak fellend i.il6s6t

Budapest i16nydba val6 gyorsforgalmi

kozleked6s segitheti a kozleked6si

ka pcsolatok javitdsiit

A tesztpdlya rij tdrsadalmi r6tegek vdrosba

koltoz6s6t eredm6nyezi

Gazdasdgi 6s civil egyuttmfikod6sek
l6trejotte

T5 rsada lom

Belv;irosi kultrir z6na kialakit6sa tovdbb

er6sitheti a vdros kulturdlis 6let6t

Ktirnyezet

Konferenciaturizmus, egdszs6gturizmus,

sz6mdra

Fragmentdlt koz6ss6gek a v6ros t6rbeli

szerkezete miatt

Kdrnyezet

Periferikus helyzet

Ziirtkertek lak6terillett6 viildsa megfelel6

i nfrastru ktfr ra n6l kti I

Domborzati adottseigok miatt helysziike

Tan6csadds, kommunik6ci6 hi6nya miatt
az innovdci6s potenci6l kia kndzatlan

T6rsada lom

Fiatalok elv6ndorliisa a kdrnyez6 viirosok

6s orszSgok 6ltal kindlt jobb lehet6s6gek

k6vetkezt6ben: demogriifiai helyzet

romlik, munkaer6hidnY veszdlYe

Ktirnyezet

Szomsz6dos Ausztria elszivja a kdpzett

munkaer6t

zold vagy okoturizmus lehet6s6geinek

,kiakndzdsa
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A SWOT elemz6se nyomiin a kovetkez6 stratdgi6k rajzol6dnak ki Zalaegerszeg kulturdlis,
kdzoss69i 6let6re vonatkoz6an :

l,Gazdasdg'i szolgiittat6i kdzpont
a t6rs6gben

2.A k6zleked6si

sz6lesithet6 a vdros turisztikai kiniilata

ereje n6vekszik

9.A fiatalok (0-14 6vesek) megfelel6
szakkd.pz6sdn 6s

6..4 csalSdba'ri5t int6zked6sek hatds6rer
demog.rdfiai mutat6k a fiata,ok a,rdnyi6na,k
emel.ked6s6t ered,m6nyezik

7.A gazdasAgi 6s civil egytittmfkcid,dsek
r6v6n a sza,kk6pzett rnunkaer6 megtartiisa
erSsithet6

eg6szs6gtu rizmus) a gazdasdgi Stalakuliis
bizonytalansdgdt enyhithetik

8.A szolgdltatiisi dgazatok er6slt6se
(konferencia, 6koturizmus vagy

er6sitdse

javu.liisdval a

b6v[i.lnek,turizmus

keresztiil csdkkenthet6
orsziigok mun,kae16-elsziv

va.ros

5.A megval6su,l6 fejleszt6sek nyomdn
bekdlt<tz6 0j tdrsadalmi r6teg i.nteg.r6tdsa a
kdzoss6oi 6letbe

10.A megl6v6 egyetemi - oktatdsi
hagyom6nyokra 6pitve er6sithet6 az

potenciiil.

ll.Celzott programokka.l az <ireged6s 6s a
fiatalok elvS.ndorl6sd nak probl6mdia
megrdllithat6: fiatalok 6s csal6dosok c6lzoU
6s kdzvetett td.mogatdsa, az ig6nyeik
figyelembe vdtele

12.0j. gazdas6gi igazat ki6pit6se a
varosDan

a k6rnyez6
hatdsa

3.4 Fejleszt6si szi.iks6gtetek azonosit6sa

A helyzetelemz6s 6s az 6rintettekkel va16 konzult6cir5 sordn egy6rtelm[ien kirajzol6dil<
zalaegerszeg identitaisi5 na k, kozciss6gi 6let6nek fejleszt6si ig6nye, mely az adottsdgol<
kiakndzdsa 6s a fejleszt6sek szlnergikus kapcsolatdnak megteremt6se r6v6n el6rhet6, nz
identitds fejleszt6se nyomiin a vdros tiirsadalmi neh6zs6gei kezelhet6bb6 vdlhatn6nak: a
fiatalok megsz6litdsa, pezsg6 vSrosi 6let 6s polgdrsdg tdmogatzisa, a tort6nelmi e:s

kultu16lis 6rt6kek kozrjs definiSldsa, a turisztikai fejlesztds - mint kieg6szit6 gazdasdgi
6gazat er6sit6se - megval6sulhat. A fentiek 6rdek6ben a kovetkez6 konkr6t feileszt6si
ig6nyek fogalmaz6dtak meg :

Egys6ges, hosszri tiivra sz6l6 viirosi arculat fejleszt6sl Annak 6rdek6ben, hoqv zr

vdros a fiatalok, a befektet6k szempontjdb6l vonz6 legyen, az itt 6l6k tudatosaiban
viszonyuljanak megl6v6 6rt6keik meg6rz6s6hez a vdros arculatdnak egys6gesit6se,
megl6v6 kulturailis 6s m6s oroks6g megismer6se, fejleszt6se szt]ks6ges. Ez a kcivetkezo
strat6gidkhoz jd rul hozz6: 5,6,7,8,9.

Konferenciaturizm us infrastruktu ra lis felt6teleinek megteremt6se: A
konferenciatu rizm us megteremt6s6hez a v5ros foldrajzi elhelyezked6se, es;

infrastrukturiilis adottsdgai kedvez6 lehetds6get nyrijtanak. Az 0j gazdasig i szektor
megteremt6sdvel kiegyen litettebb jclvedelmi h6tt6rt lehet ny(jtani az itt 6l6knek. Az
infrastrukt0ra tcjbboldal( kihasznd lts5g6 ra t6rekedve a vdros a koz<jss6oi terel:
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helyszin6nek is szdnja a kialakitand6 fejleszt6st. Ilyen helyszink6nt t6bbsziir felmeriilt az

ART Mozi, mely a kul6nb6z6 v6lem6nyek iisszegz6se nyomiSn alkalmas lehet kdzoss6gi

t6rnek, ahol a kdz6ss6gi 6let kozpontba szervez6sef Civil Hdz, gyermekmeg6126'

tdbbfunkci6s helyis6gek, m(v6szmozi, konferencia kdzpont, retro ki6llitds k6z6ss6gi

osszefogSssal 6s retro k5v6z6, id6szakos mfiv6szeti kiiillitSs kaphatna helyet. Ez a

kovetkez6 strat6g i ii khoz j 5 r ul hozze i I,2,3,7,8'

Kulturalis 6s kiiziiss6gi programkin6lat szinesit6se, egyediv6 t6tele, akci6k

megfogalmaz6sat A civil k6zciss6g, vdrosi identitds er6sit6se megval6sithat6 szdmos

kulonboz6 korcsoportokat, t6rsadalmi r6tegeket vonz6 programok, civil kezdem6nyez6sek

segits6g6vel. A viiros modern jellege kuldnosen alkalmas az fjszerii, innovativ programok

megva l6sit5s5ra. Tcibb olyan kulturSlis tere, mfzeuma, kidllit6tere van a viirosnak melyek

fejleszt6s6vel szinesithet6 a jelenlegi programkindlat. Ez a kdvetkez6 strat6gii5khoz jiirul

hozzAt I,2,4,6,8,9,70.

Fogyat6kkal 616k, neh6z helyzetben 6l6t<, csalSdosok segit6se infrastruktur6lis

megold5sokkal: A helyzetelemz6s nyomdn fogalmaz6dott meg az igdny, hogy apr6bb

figyelmess6gg el, minimi5lis m6dositdsokkal k6pes lenne a vdros a kiildnbcjzS csoportok

helyzet6nek javitds6ra. Konkr6t helyszink6nt az Als6erd6 6s G6biSrti't6 fogalmaz6dott

meg, ahol hidnyzik az infrastru ktri ra, megfelel6 padok a csalddok szSm6ra de kozos

gondolkodds rltjdn biztosan tov6bbi hason16 szi.iks6ges beavatkoziisokra deriilhetne fdny'

Az ig6ny kovetkez6 stratdgi6khoz j6rul hozzd: (2,3),4,5,6'

Fiatalokat (14-25 6v kiiztittieket) c6lz6 programok szervez6se, terek kialakit5sa:

A helyzetelemz6s 6s a partners6gi bevonds tanulsdgai alapjdn a fiatalok els6dleges

cdlcsoportjai kell, hogy legyenek az int6zked6seknek. Az egyetemistdk integrdliisa a vdrosi

kozegbe, a szdmukra kialakitott sz6rakoz6si lehet6s6gek biztosit6sa (pl.: extr6m sport)

segiti k<izciss6geik meger6sod6s6t 6s vSroshoz val6 kcit6d6s6t, n6velve eziiltal a vdros

n6pess6g megtart6 erej6t. Az vonz6 egyetemi kornyezet ment6n tdbben vdlasztjiik a v6rost

tov6bbtanuldsuk helyszinek6nt, ezSltal er6scidhet a viiros k6pz6si profilja, innovSci6s

potencidlja. Az ig6ny kcjvetkez6 strat6gidkhoz jdrul hozzit: I,4,5,6t91O.

4. A strat6gia jiiv6k6pe

Az ITS j6v6k6p6hez illeszkedve3T a strat6gia a vdros kultur6lis 6let€nek meger6sit6se rdv6n

kiv6n hozz|jarulni zalaegerszeg identitSstudatSnak fejleszt6s6hez, dsszetart6 vdrosi

kcizoss69 kialakitdsdhoz, ezdltal 6lhet6bb a fiatalok 6s fiatal csalddosok szdmdra szerethet6

6s 6lhet6 k6rnvezet kia la kitiisii hoz.

Zalaegerszeg mag6ban hordozza egy modern, pezsg6 v6ros kialakitds6nak lehet6s6g6t,

mely megfelel6 zdld 6s 6pitett infrastruktira 6s a vSros 6l6nk civil 6let6t osszefog6

kulturdlis kozeg megteremt6s6vel el6rhet6.

37 ,,Zalaegerszeg MJV tdrsadalmdnak hosszrj tiiv0 kozcjs c6lja, hogy a-vdros, kiemelked6

term6szeii adotisdgaira, gazdas{gi szerepl6inek k6pess6geire 6s ambici6ira, valamint az

itt 616 emberek- kulair6jiSra, tuddsdra, Zalaegerszeg fejl6d6se irdnti aktiv

elk6telezetts6g6re 6s 6rt6kteremt6 munkdjdra dpitve tart6san MagyarorszSg egyik legiobb

6letmin6sdgef nyijt6 telepiil6s6v6 vdljon, az 6letmin6s6g " minden l6nyeges, a

koncepci6ban azonositott t6nyez6je tekintet6ben"
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5. A strat6gia c6lhierarchi6ja

Pontszerii beavatkoz6sok a
vSros kihaszn6latlan
teriileteinek, tereinek

ktiztiss6gi haszn6lat6t segit6
infrastrukt(ra kialakitSsa,

6jszer{i haszniilata 16rdek6ben

6. Cselekv6si terv

Viirosi teriileten dpitett vagy renoviilt kdz- vagy
kereskedelmi 6pUletek (mr)

Meg-.rijitott kozdssdgi tereket rendszeresen jg6nybe
vev6 lakossdg ariinya (o/o)

A kdzossegi, szabadid6s, kozszotgSltatdst nyijt6
terekkel ds l6tesitm6nyekkel va16 lakossiigi
el69edetts6g (pont6rt6k)
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A helyzetelemz6s 6s partners6gi bevoniis tapasztaratai sor6n nyirvdnvar6va vdrt, hogy
l'rigny:rik egy olyan zdrt, rendezvdnyek megval6sitdsdra is urtirras ,.nuriirunrii"nil ,,
kdzosr;6,9i t6r, mely otthont ad a vdros sokszin( civir kezdem6nyez6seinek. R;;d;;J.),
es; konferenciatu risztika szempontjiib6l .is hidnyzik a v6rosb6l 

"gy 
ko. soo-loo rcir:

befogad6, tdbbfunkci6s, a kad6lymentesitett l6tesitm6ny. Az akci6lloport erre az Arr:
Mozi tipr.iletdt, jetenleg kihaszndtatlan kapacitiisait alkalmasnak turtlu,'rnu!,ijit{*uur' ubemul.atott hidny p6tolhat6.

6.:1.1 Kulcsprojekt: Art Mozi kdzclss6gi 6s rendezv6ny t6116 alakitdsa

Indoklais, aliitd

1.Va rc'si szintii rendezvenyek,
terek l<ia lakitiisa.

kulturdlis programok megtartAsdra alkalmas helyis6gek,

A helyi felhiv6sok, tdmogathato tev6kenysegek meghatdrozdsa

lr"t Tozi .termeinek meg(jifdsa Kdz6ss6gi 6s tuttur6ris rendezv6nyekhez szifksdges
inf-rastruktfra beszerz6se, 6pit6si 6s tervez6si krirts6gek, eszkozbesze iz6s, r.<izreizeilesi 49v / |\v4gUl

KOrISegel

Kieg6szit6 jelleg, lehatdroli5s

ga zdast:gi szervezetek,
szervezet za laegerszeg i

Ci vi t ize rvezete li., ii:zszi|ra, titi ttsesv;t6; i ize rv / k6,zc6l 6
miikctd6si terLilettel 6s sz6kheltyelfon kormdnylat- 

- - - -

kivitaiztaii krit6riumok, atapetvek

ElvdrSs, hogy r6szben vagy teijesen. megvar6surj.n az 6priret a kadd rymentesitdsg 6s azepiiletenergetikai tulajdonsdgok iavitdsa.

Tervezett fo116s

138 000 000 HUF

2OL9t t37 5OB 331 HUF

2O2Ot 49L 669 HUF

A megvif 6jitis tervezett id6inierva uma
zoig. apilril -joii" maiiiui
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kozoss6gi terek infrastru ktu rdlis fejleszt6se

Indokl6s, maszt6s

Specifikus cel

megtart6sdra alkalmas helyisegek,

A vdrds kultu16lis 6let6ben kiemelt szereppel birnak a kulturSlis int6zm6nyek, terek. Az

int6zm6nvek emellett az oktat6sban, tcizoss6g6pit6sben alternativ sz6rakozaisi
r^a-^-+',,l/F''rili- 5.i.'ltci^

teneroFegeK nyuJrasaoan rs rontos szerepet t6ltenek be. Ezek infrastrukturSlis adotts6gai

elavultak, megijitdsuk sztikseges.

' 
t.virosi szint( renaeiv6nyek, kultu16lis programok

: terek kiala kit6sa.

a str'1it6gia' i6iiiina* vil6 megfelel6s 6rtelm6ben
tereli kiiziiss6gi c6lt szolg5ljanak, hozz6iiruljanak a

A helyi felhivdsok, t6mogathat6 tev6kenys6gek mesnii6ioilrsa

6zeri/Xdzc1ttr szervezet zalaegerszegi miiktid6si teriilettel 6s sz6khellyel,

iinkoiminyzat ': ; "-
Kivelaszt6si krit6riumok, alapelvek

eszkozbeszerz6s, kozbeszerz€s
vett szolgSltatdsok (pl. rnfiszaki

elv5r5s, hogy a kialakul6
vSros kultu16lis 6lert6hez'

33 000 000 HUF

Forr5s Utemez6se

2019: 33 O00 000 HUF

n mtgvirositis ierveieit id6intervalluma

ztiis. nove;bir -io2o' jritius

El6nVben r6szesithet6 a projekt, mely kimutathat6 foglalkoztat5si 6s turisztikai

ftatiliuf bir, A fej teszt6ieti a lOa n al esetben val6sulhatnak meg, ha nem 5ll

fenn p6rhuzamoi finansziroz5s esete, azaz a teileszt6s c6lj5ra vagy_a4ott

ri.g n;" n"e." I r6szterii let6re a tiimogatSst m5r uni6s forr6sb6l nem it6ltek
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6.1,3 Vdrosi kozoss6gi terek prog ram kin6latii na k fejleszt6se

indoklds,

A tdrds fuitu16riiOieteoen
int6znr6nyek emellett az
lehet6s6gek ny0jtdsdban is
meg[1it6suk sziiks6ges.

programok szervez6s6nek tdmogitdsa, marketing kcilts6gek, kcizbeszerzris
Eszkdrbeszerz6s a projekt c6lj6hoz 6s v6grehajtdsZhoz srororun kapcsol6dva

gazdasdgi szervezetek,
szerveizet zalaegerszegi

10 000 000 HUF

For16s iitemez6se

2O2L! tO O0O 000 HUF

A GrNoP turisztikai fejresztEseihez is hozzirjdrurt a kurtur5tis 6rt6kek gazlasbgi
fenntarthat6s5g6t _szorgirja a turisztikai rlonzer6k innovativ,- t re;ti,;-i;;;,tiirt6n6 attrakci6v5 a la kitiis6 n keresztii l.

Helyi felh ivris cdlcsoportja

civi.l szervezetek, kozszf 6r a, kolts6gvetesi szerv / kozc6lu
mLikodesi terrilettel 6s sz6khellyel, onkormdnvzat

Kiviilasztiisi krit6riumok, alapelvek
A straL6gia c6ljainak va16 megieier6s 6rtetm6uen ervdrds, hogy a kiarakutd terek
kozciss69i c6lt szolgdljanak, hozziijd ru lja nak a viiros kulturiilii 6te6hez.
El6nyb'3n rdszesithet6 a projekt, mely kimutathat6 foglalkoztatasj ds turisztikai hatdssal
bir. A I'ejleszt6sek abban ai esetben val6suthatnak ;;;, h"-;;ti;;;;;;;;;'";,
finansziroziis esete, azaz a fejreszt6s. c6rjdra vagy uooti'riug,n"nr"rvrii#ir'r1?0r"""
tdmogatdst m5r uni6s forriisb6l nem it6ttlk meq]'

;^;,;-^..;^--:-
I sr vczcLt tut td5

A megval6sit5s tervezett id6intervalluma
2020, mSrcius - 2021" augusztus
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6.1.4 Civil egyi.ittm ( kod6sek er6sit6se

Indokl6s,

kozos taldikoz6st, prog ramszervez6st szolg6l6 helyis6g kialakitdsa 6s me{,toltese

programokkal, Ilyen programok lehetnek: civil Udvar v6rosi nagyrendezv6nyekkel,

iu.rliudtokkut osszhangban, Es6lyegyen l6s6g i H6t, Szi.ilet6s hete program$orozat,

csa lSdfesztivS l, sziv vilSgnapia, szervezetek jeles napokhoz kapcsol6d6 programjai

(kozoss6gi tal6lkoz6k, konferencidk, tovdbbk6pz6sek, el6ad5sok)

szervez6d6sei kozotti koh6zi6 er6sit6sdt szotgJtn6 a

helyisegek,
innovativ

tdmogatdsa,
c6ljii hoz 6s

: t.Vdrosi siintfi renaezvenyeli, kultur5lis programok megtartdsdra alkalmas

terek kialakitdsa 3. Kulturdlis, kozoss6gi programok, hi6nyp6tl6

, kezdem6nyez6sek megval6sitdsa.

nenaezvenvt6i r<iiii<iiaia, r<oiojiesi piogramoI iiervez6s6nek

pa rtners6g i bevonds, kozbeszerz6s kcllts6gei. Eszkdzbeszerz{s a projekt

v6g rehajtdsd hoz szorosan kapcsol6dva

Kieg6szit5 jelleg,

te lep0l6shez, t6rseghez kot6d6s.

Helyi felhivSs

gazdas6gi szervezetek,
szervezet zalaeg erszeg i

civii szervezetek, kozizf6ra, k6its6gvet&i szervlto.i6Lri

mfikod6si tertilettel 6s sz6khellyel, onkormdnyzat

Tervezett forrds

rz u55 55J nrJf

KiviSlasztdsi krit6riumok, alapelvek

felhivds Zalaegerszeg ku ltu reliss 6s civil 6let6hez noiiaiaida kezdem6nyez6seket

t6mogat. El6nyben r6szesitend6k az ljszerii, innovativ kezdem6nyez6sek, melyek

hidny;616k a v6ros 6let6ben. El6nyt 6lveznek tovdbb6 a kr.ilcinboz6 szektorrrk vagy

ltoazatkozi eqvi.ittm ii kod6s6t osztonz6 kezde me nyez6sek, hazai, vagy nernzetkozi

pirtnerekkel 
-val6 

eg yi.ittm ii kcid6st, hSl6zatosoddst.er6sit5 k6relmek, tovdbbii olyan

lezdem6nyez6set<, metyef osztonzik a fiatalok bevondsdt, segitik a vdros 6let6ber tort6n6

bevondsu(at, lehetcSs6get teremtenek arra, hogy itt talSljdk meg hosszti tdvon

szdmit6saikai. El6nyben rdszesithet6 a projekt, mely kimutathat6 fog la ll:oztat6si

hat6ssal bir.

2O2Ot 2 623 333 HUF

2O2It 9 410 0OO HUF

2020, mSrcius - 2O2t, november
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6,1,5 Egyedi min6s6get k6pviselci, hagyomd nyteremt6 innovativ, sz6les tomegeket vonzo

fesztiv6l- 6s rendezv6nv kinSlat kialakitdsa

IndoklSs,

oiyan, csak zilaegerszegre jellemi6 t<uiturSlis, k6zciss6gi progrim, fesztivil l6trlhozdsa,
amely meghatdroz6 arculattal megkuldnbozteti a programot bdrmely helyi vpgy mas

viirosbeli rendezv6nyt6l. Az esem6nyek vdltoz6 kinSlattal, de hagyom6 nytererdt6 c6llal

szervezend6k. mely soriin a turisztikai potenciSl kiakn5zdsa, tov6bbi helyi 6rt6kek
bemutatiisa is c6l. A viiros kiemelt feladatdnak tekinti a fiatalok otthon tartdpdt vagy
hazacsdbitdsdt. Ennek 6rdek6ben ktilonboz5 c6lzott akci6k szervez6se sziiks6ges,

Specifikus c6l

3" KulturSlis, k<izoss6gi programok, hidnyp6tl6 innovativ kezdem6nyez6sek megval6sitdsa

A helyi felhiv6sok, tdmogathat6 tev6kenys6gek meghatdrozdsa

marketing tev6kenys6g, rendezv6nyek szervez6se, lebonyolitdsa, Uzleti utak,
ka pcsolatteremt6s, kommunikdci6s- 6s m6d iatev6kenys6g, ehhez kapcsol6d6 dijak
elsziimolSsa, marketing fejleszt6s szak6rt6i kcilts6gei, marketing kutat6s, partners6gi

bevonSs, kozbeszerz6s kolts6gei. Eszkozbeszerz6s a projekt c6ljdhoz 6s v6grehqjtdsdhoz
szorosan kapcsol6dva

Kieg6szit6 jelleg. lehatdroli5s

A GINOP turisztikai fejleszt6seihez hozz6j6rul: A tervezett rendezv6ny l6trehozdsSval
megval6sulhat egy olyan nemzeti vagy akdr nemzetkdzi szint( attrakci6, ami ij
c6lcsoportokat is megnyer 6s csdkkenti a turizmus kon centr6lts6g6t. A program kgret6ben
megval6su16 rij rendezv6nyek tdmogathatjdk a Helyi Es6lyegye n l6s6g i Program azon
c6lkitfiz6s6t, hogy megval6sulhassanak speciiilisan az id6sek sz1mAra szervezett
esem6nyek, figyelemfelkelt6 6s prevenci6s programok.

Helyi felhivds c6lcsoportja

sze rvezete k, civi I sze rvezete k, kozszf 6ra, ko lts6 g vet6s i szerv / kozc6lri
zalaegerszegi m(kod6si terijlettel 6s sz6khellyel, onkorm6nyzat

Kivdlasztdsi krit6riumok, alapelvek

El6'nyben r6izesitend6k Jzot< a projektek, melyeli 6pitenek a vdros arculatdra, megl6v6
er6ss6geire, kulturSlis oroks6g6re, a vdros egyedis6g6t hangs0lyozzdk,
hagyomd nyteremt5 c6llal indulnak. Olyan tjszerfi kezdem6nyez6sek tdmogatSga a cdl,
melyek orsz6gos, vagy t6rs6gi szinten egyedLilSll6k, melyek Zalaegerszeg image-hez
pozitivan jdrulnak hozzd 6s a jov6beni folytatds komoly potencitilt rejt magdban. Elvdrds,
hogy a programok h6trdnyos helyzetfiek, fogyat6kkal 6l6k szdmdra is el6rhet6ek lbgyenek.

Tervezett for16s

84 500 000 HUF

dzervezet

Forrds iitemez6se

2O2Ot 44

2O2Lt 40

248 908 HUF

251 092 HUF

A megval6sit5s terv€zett id6intervalluma

2019" mSjus - 2021. jfnius
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6.1. B Vdrosi mobil applik6ci6

A technol69iai fejl6d6s vivmdnyainak koszonhet6en nem
t6rben is fejleszt6seket tervez a vdros, els6sorban a

alkalmazkodva.

csak a fizikai, hanem a virtualis
lakossdg, a fiatalok ig6nyeihez

2. Pontszerfi beavatkozdsok a

hasznd latdt seoit6 infrastru kti ra

Specifikus c6l

v5ros kihasznSlatlan teruleteinek, tereinek kozoss6gi
kia la kitdsa, ijszer( haszndlata 6rdek6ben

A helyi felhivdsok, tdmogathat6 tev6kenys69ek meghate5rozdsa

megval6sitdshoz kapcsol6d6 szakmai szolgdltatds, kozbeszerz6s kcilts6gei, on-line
fe[]let kiala kitds/m ( kcidtet6si kolts6ge. Eszkozbeszerz6s a projekt c6ljdhoz 6s

v6g rehajt6sd hoz szorosan kapcsol6dva

Zalaegerszeg Tdrsadalmi 6s kornyezeti szempontb6l fenntarthat6 tu rizmusfej leszt6s
TOP-6.L4-L5-211, Zalaegerszeg turisztikai vonzerej6nek novel6se a ,,Smartcity"
eszkozrendszerdvel fejleszt6seihez szervesen kapcsol6d6, de annak tartalmdt6l
egy6rtelm6en elv6l6, azaz nem a triraItvonalra, hanem tovdbbi lakossi5gi ig6nyek
kiel69it6s6re k6sziil5 applikdci6.

Helyl fel hiviis c6lcsoportja

gazdasdg i

szervezet
szervezeteli, civit sierveietet< , uiisiieta, t<<lttsEgvei6ii sierufLoi.ei.i
zalaegerszegi mfi kdd6si terillettel 6s sz6khellyel, <inkorm6nyzat

Kiv5laszt6si krit6riumok, alapelvek

Olyan lakossiigot c6lz6, adminisztrdciot vagy egy6b, a mindennapi 6letben, hasznos

innovativ megolddsok tdmogatand6k, melyek hozzdjdrulnak az 6lhet6bb kornyezethez.

B 666 670 HUF

Forrds Utemez6se

2O2O: 8 666 670 HUF

A megval6sit5s tervezett id6intervalluma

2019. szeptember - 2020, november
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6.1.9 Helyi m6d iaszol96ltat6k eszkozfei leszt6se

A turisztikai 6s lakoss5gi rendezv6nyek dokument6ci6ja 6s annak a helyi
m6di5ban tiirt6n6 megjelenit6se 6rdek6ben a helyi m6diaszolgSltat6k
eszkiiz5llomSny6nak fejleszt6se,

Specifikus c6l

1.V6rosi szintfi rendezv6nyek, kultur5lis programok megtart6sdra alkalmas helyis6gek,
terek kia lakit6sa

A helyi felhivdsok, tiimogathat6 tev6kenys6gek meghatdrozasa

eszk<jzbeszerz6s, eszkozok r.izemebe helyez6se, megval6sitdshoz kapcsol6d6
szolgdltat6s, kozbeszerz6s kdlts6gei

jelleg, lehatd rolds

Kivdlaszt6si krit6riumok, alapelvek

A konferenciSk 6s rendezv6nyek megfelelS m6dianyilvSnossSg6nak biztosit6sa/
illetve a mai kor kiivetelm6nyeinek megfelel6, on-line feliileten is
megjelenithet6 tartalmak k6szit6s6hez indokolt eszkozok.

Tervezett fo116s

32 000 000 HUF

Forrds iitemez6se

szaKmal

2O2O't 32 OOO OOO HUF
s tervezett id6intervalluma

2019, m6jus- 2020, december
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Tematikus munkacsoport: A Taggyiil6s ddnthet helyi fejleszt6si strat6gia egyes

t6materLileteinek kidolsoz6sa, egyeztet6se 6raekJben ,rtkJges, az aJott rltl[r. ii*",
szerepl6kb6l iil16 tematikus munkacsoportok l6trehoz5s6r6l. E munkacsoportok tagiai a

k6s6bbiekben segits6get ny0jthatnak a helyi felhiv6sok 6s esetlegesen a tdmogatdsi

k6relmek elk6szit6s6hez is. Tematikus munkacsoport fel6llltdsdra m6g nem keriilt sor'

Munka-szervezet-vezet6: A mu nkaszervezetet i16nyit6 szem6ly, aki megfelel6 szakmai

k6pess6gekkel 6s tudiissal rendelkezik a munkaszervezet animdci6s, projektgenerdldsi,

gazdasdg- 6s td rsadalomszervez6si feladatainak koordiniilds6hoz 6s a HACS operativ

m(kod6s6nek iriinyit6sdhoz. olyan szem6ly tdltheti be a pozici6t, aki a t6rs6gben sz6les

kdrben elfogadott, tapasztalt vezet6' Feladata a munkaszervezet tev6kenys6g6nek

irdnyitdsa, emellett felel6s a HKFS tervez6si folyamat menedzsel6s66rt, a HKFS hat6kony

megva l6sitdsd6rt, a munkaszervezet napi m iikddtet6s66rt. R6szt vesz a ddnt6s-

el6k6szit6sben, tdmogatva az 6rt6kel6 bizottsdg munk6jdt. Felterjeszti a piilydzatokat

dont6sre, r6szt vesz a munkaszervezet feladatainak elliitdsdban. Besz6moliisi

kotelezetts6ge van a Vezet6s6 g/Vezet6 fel6. Jogosult az egyesUlet szakmai k6pviselet6re,

operativ szint( kapcsolatta rtiisi feladatok elldtdsdra. Nincs ddnt6si jogkdre a projektek

kivdlasztdsdval kapcsolatban. Munkak6ri leirdsAt az egytittmfik6d6si megiillapod6s

tartalmazza. Taggy(l6s LI/20L6 (06.09.) sz6mri hatiirozatiiban megviSlasztotta a munka-

szervezet vezet6j6t,

Munka-szervezet: A Taggy(l6s tagjai koztil non-profit jogk6pes 6s cselekv6k6pes

m u n ka-szervezetet viilaszt egyszerfi tc5bbs6ggel. Feladata az igazgat{si 6s p6nztigyi

feladatok elliit6sa, t6rs6gi animdci6, projektgenerSliis, A szervezet munkatdrsai segitik -
HACS m(kddds6nek koordin6liisiin til - a mu nkaszervezethez be6rkez6 projektiitletek

k6relemm6 val6 6rlel6s6t, valamint a potencidlis tdmogatdst ig6nyl6ket tdmogatiisi

kdrelmrjk cisszeii llitiisdban. Feladatuk a mun kaszervezethez bedrkez6 projektdtletek

pdlydzattd 6rlel6s6nek segit6se, a potencidlis p6ly6z6k segit6se a p6ly6zatok

osszeSllitdsdban, monitoring 6s 6rt6kel6s folyamat6ban. A HACS adminisztr6ci6s feladatait

l6tja el. Beszdmoldsi kotelezetts6ggel a mu nkaszervezet-vezet6nek tartoznak. A

mu n kaszervezetnek 6s munkatairsainak nincs d6nt6si jogk6r0k a projektek kivdlasztdsiival

kapcsolatban. A HACS munkaszervezete megfelel a fenti krit6riumoknak. A Taggyiil6s

II/20L6 (06.09,) szdmri hatiirozata alapjiin megviilasztotta mu nka-szervezet6t.

6.3.2 A HACS mijk6d6s6vel kapcsolatos dont6shozatali folyamatok bemutat6sa

A ZEGIKON Helyi K6zciss6g ddnt6shozatali szerve a Taggyiil6s. A Taggyfil6s napirendj6nek

osszeSllitdsSt, tehdt a dcintdsre felterjesztett t6maikat a Taggyiil6s tagjainak javaslata

alapjdn a Vezet6 iillltja 6ssze. A Taggyfil6s dcint6si jogkore sz6les, kiterjed szervezeti,

mfikod6si k6rd6sekre, az akci6csoport bels6 miikdd6s6re 6s szervezeten kivtili szerepl6kkel

va16 egyOttm(kdd6sre egyardnt. A TaggyUl6s ddnt6s6t a feladatra kueldlt tagok, a munka-

szervezet 6s a HBB hajtja v6gre, azaz a Felel6s. A Felel6sdk a megval6sitiis el6re

haladdsdr6l beszdmoldsi kdtelezettsdggel birnak, melyre a Taggyfil6sen meghatiirozott

gyakorisdggal kertil sor.
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3. dbra: A HACS miikctd6s6nek sematikus Sbrdja

Fontos, hogy a HKFS megva l6sft6sSva l, a ZEGIKON Helyi Kozciss6g miikod6s6vel

kapcsolatban folyamatos visszacsatol6sok 6rkezzenek a Taggy[il6s fel6. Ennek 6rdek6ben

a besz6rnol6k szerepe ku lcsfontossiig ri a bemutatott folyamatokban. Ennek ment6n az

esetleges akad6lyok kikiisztibol6se ment6n a Taggyfil6s tagja, a Felel6scik javit6 szdnd6kri

m6dositiisi javaslatokat fogalmazhatnak meg a szervezetek m(kcid6s6re, a HKFS

m6dositiis6ra, igy egy onmagdt folyamatosan tok6letesit6, a visszacsatolSsokra reflektS16

szervezet j6het l6tre,

A vSrost 6rint6 kezdemdnyez6sek indit5sdra, projektek fejleszt6s6re vonatkoz6

elk6pzeldseket szint6n a Taggy(l6s vitatja meg. A vita alapj6t a partners6gi bevonds

ment6n felt6rt javaslatokb6l, elk6pzel6sekb6l osszeSllitott csomag jelenti. A partners6gi

bevondsban 6s a csomag cisszedllitdsd ba n a Mun ka-szervezet, 6,s az 6t ebben tdmogat6

tagok vesznek r6szt,

6.3.3 A HKFS megval6sitds6t szolg6l6 hum6n er5forrds (k6pzetts6g, tapasztalat,

k6szs6gek) bemutatdsa az elv6gzend6 feladatok tLlkr6ben

A Zalai Civil Elet6rt K6zhasznri Egyesrilet 2003-ban alakult 6s az alapitds 6ta a Zala megyei

civil szervezeteknek biztosit szolgd ltatdsokat. F6 c6lja a civil, az Sllami, a v5llalkoz6i szf6ra

6s egyrlttm (kod6s6nek segit6se, a civil szervezetek fejleszt6se, az ifj0s6g 6s a hdtrdnyos

helyzetfi tdrsadalmi csoportok tdmogatdsa, integrdci6juk el5segitdse, az es6lyegyenl6s6g

6rv6nye:;it6se. Az egyes0let 2012-t6l mfik6dteti a Zala Megyei Civil Informiici6s Centrum

6s A Zala Megyei Csaliid, Es6lyteremt6si 6s 0nk6ntes H5z iroddjdt. Szakemberei

rendelkeznek a HACS munkaszervezeti feladatainak ellStdsdhoz sziiks6oes

szak6rtelemmel, szakmai hiitt6rrel 6s a t6rs6g 5tfog6 ismeret6vel.

6.3.3.1 Munkaszervezet-vezet6

A munkaszervezet vezet5je Czotter Csabdn6,

V6gzettsi6ge: Taniiri diploma, p6lydzatlr6 (OKJ), non-profit mentor (OKJ)

Szakmai taoasztalatok:

- 2003 6ta a Zalai Civil Elet6rt Kdzhaszni Egyesiilet alelnoke, egy 6ve elncike,

fl:lyamatosan r6szt vesz a szervezet m(kod6si, irdnyit6si feladatainak ell6t6siiban.
- Projektmenedzserk6nt tobb uni6s p6ly6zat lebonyolitdsdba n r6szt vett:
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o ,,Kertvdrosi 6letm6d programok az eg6szs6gesebb jov66rt" TAMOP 6.1.2-

TI/I.2012-17T2
o Kornyezeti neveldsi programok a fenntarthat6 6letm6d jegy6ben k6t

zalaegerszegi iskol6ban KEOP-6. 1.0/Ai09-2010-0010

o .,Vildgfa mfiv6szeti, hagyom6ny6rz6 6s term6szetv6delmi programok"

rAMoP 3.2.11/1

o ,,Zala Megyei Civil Informdci6s centrum m(ik6dtet6se AROp-t.t.1+-zotz-

2012-0005

- N6gy 6ve a Zala Megyei civil InformSci6s Centrum irodavezet6je, amely kapcs6n

feladata: A Civil Informiici6s Centrum projekt menedzsel6se, a projektben

r6sztvev6 munkati5rsak feladatainak meghat6roz6sa, 6sszeharngol6sa,

egyUttm(kcid6 partnerek felkutatSsa, kapcsolattart6s, kapcsolat6pit6s. Felel6s a

projekt szakmai 6s p6nz0gyi elszdmoldsainak hatdrid6re, hidnytalanul tdrt6n6

elk6szit6s66rt, a megjelen6 informdci6s tartalmak szakmai hiteless6g66rt.

K6szs6gek: Tdrsas k6szs6gek terdn az eddigi szakmai tapasztalatok alapjdn, j6 vezet6i- 6s

szervez6k6szs6g, megbizhat6sdg, pontossdg, csapatszellem. Jiirtass6g a magyar

kisp6lydzati rendszerekben (Nemzeti Civil Alapprogram, Szoci6lis 6s Munkaijgyi

Miniszt6rium, Mobilitds, ORTT, Orszdgos Fogla lkoztatiisi Kiizalapitvdny, NEA, IICSSZI).

J6rtass6g TAMOP/ KEOP, AROP pSlydzatok irdsdban, lebonyolitiisiiban, elsziS molSsdban,

projektfejleszt6s 6s -menedzsment.

6.3.3.2 P6nziigyi asszisztens

A fejleszt6sben kdzremiikcjd6 p6nziigyi munkatiirs sz0ks6ges kompetenciiija kdzd tartozik

a p6nzi.igyi-ga zdasAgi v6gzetts6g, valamint a piilydzati tapasztalat 6s p6nziigyi

kozrem kod6s kordbbi projektek megval6sitdsa sordn. Tovdbbi sztiks6ges k6szs6gek kdz6

tartozik a probl6mamegold6 k6pess6g, dcint6sk6pess69, megbizhat6siig, pontossiig,

kozp6nzek kezel6se, j6rtassdg p6nzUgyi terUleten.

6.3.3,3 Projekt asszisztens

A fejleszt6sben krizremiikod6 projekt asszisztens sziiksdges kompetenciiija kdzdtt el6nyt

jelent a kordbbi projekt tapasztatat, kozremiikcjd6s pdlydzatok megval6sittisiS ba n,

kapcsol6d6 feladatok elv6gz6s6ben. Valamint fontos k6pess6gek a probl6mamegold6

k6pess6g, pontossdg, megbizhat6siig, gyakorlat kommunikiici6s 6s k6zoss6gi fel0letek

kezel6s6ben.

6.3.4 A m(krid6s fizikai feltdteleinek bemutatiisa

A Zalai Civil Elet6rt Kcizhaszni Egyesulet Zalaegerszeg belvdros6ban b6rel 3 kiil6niill6

irodar6szt a Kossuth Lajos utca 47-5!. szam alatti n6gyemeletes irodahdz foldszintjdn. Az

iroda kozvetleni.il el6rhet6 a vdros legforgalmasabb utc6jd16l. Az els6 iroda berendez6se

tigyf6lfogad6 jelleggel lett kialakitva, pultos ir6asztalokkal. A fogad6t6rben 1 internet

el6r6ssel rendelkez6 asztali szdmit6g6p v6rja a civileket, amelyek a nyorntat6val,

f6nymiisol6val 6s szkennerrel is osszekcittet6sben vannak. Rendelkez6sre dll toviibbd egy

20 f6 befogaddsiira alkalmas terem, amely informiici6s napok, taniir:sadiisok

lebonyolftdsdra kivSl6an alkalmassd tehet6. A harmadik irodar6szt a HACS munkas;zervezet

rdsz6re kiviinjiik kialakltani,
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6.3,5 A mfik6d6sre tervezett k6lts6gvet6s aliit6masztSsa

I. Projektel6k6szit6s kolts6gei

o helyi kdzciss6gi fejleszt6si stratdgia elk6szit6se

IL Eszkdzbeszerz6skdltsdgei

. munkatdrsak munkav6gz6s6hez laptopok

. f6nyk6pez5g6p, tablet - a projektek helyszini doku mentti l5si5 hoz

o telefonok a napi munkav6gz,lshez
. a megl6v6 irodahelyis6g ben 3 ij munkahely kialaklt6sa, asztalokkal,

sz6kekkel, tiiro16 brltorokkal.
o HACS taggyfil6sek 6s tandcsadiSsok lebonyolit6sSra alkalmas terem

berendez6se: tdrgyal6asztalok, sz6kek, tiiro16 britorok.

IIL Szakmai megval6sit6shozkapcsol6d6szolgiSltat6sok k6lts6gei

. nyilvdnossiig biztosit6sa, folyamatos megjelen6s a megyei 6s helyi

m6diiikban
o animdci6, projektgenerd l6s kolts6gei, catering
. ig6nybe vett szakmai szolgSltatiSsok, a tiSmogat6st igdnyl6knek nyrijtott

soeciiilis szakmai ta ndcsadds.

IV. szakmai megva l6sitiisba n kcizrem(kod6 munkatdrsak k6ltsdgei

e az elliitand6 feladatok volumen6nek megfelel6en a feladatokat 3 f6
alkalmazott liStja el: 1 f6 szakmai vezet6 (munkaszervezet vezet6), 1 f6

p6nzUgyi asszisztens 6s 1f6 projekt asszisztens.

. szakmai megval6sitdshoz kapcsol6d6 ritikcilts6g, kiktildet6si kolts69.

V. Szakmai megval6sltiishoz kapcsol6d6 egy6b k6lts6gek

. egy6b anyagk6lts6g: papir, irodaszer felhaszndliis.

VL AltalSnos (rezsi) k6lts69

. munkaszervezet elhelyez6s6t biztosit6 iroda mfikcid6se sor6n felmeru16

kdztizemi szolodltatdsok,

6.4 Kommunik6ci6s terv

6.4,1 A c6lcsoport meghatiirozdsa

A HACS miikdd6s6nek 6s kommu nikdci6j6 na k els6dleges c6lcsoportidba azok a civil

szervezetek, piaci szerepl6k, 6nkorm6nyzati int6zm6nyek, szakmai partnerek tartoznak,

akik a HKFS c6ljainak megval6sitdsiiba n potenciSlisan szerepet viillalnak:

r A ZEGIKON Helyi Kdzciss6g jelenleg 13 szervezetet (civil,

cinkormdnyzati/k6zigazgatdsi 6s gazdas6gi) tdm6rit.

54



ZEGIKON HELYI KOZoSSEG Fejleszt6si Strat6giSja 2Ot6 - 2O2O

A m6sodlagos c6lcsoportot pedig a HKFS-ben tort6n6 c6lok megval6sitdsdnak

haszon6lvez6je, a zalaegerszegi lakossdg alkotja:

" A mdsodlagos c6lcsoport, vagyis a Zalaegerszeg teljes lakossdga ' 
59 275 f6, civil,

gazdasdgi szervezetei, kozszf6ra int6zm6nyei.

6.4.2 Alkalmaza n d 6 kommunikdci6s eszkclzok, tev6kenys6gek (p6ly5z6k 6s sz6lesebb

nyi lv6 nossdg ) 6s i nformdci6hoz v al6 hozz{f er6s csatorna i

14. t6bl6zat: Alkalmazand6 kommunikdci6s 
,esi:::ft;"r"U*"ts6gek 

6s HACS dokumentumokhoz

A legfontosabb folyamatosan elv6gzend6 tev6kenysdgek a kommunikdci6val kapcs;olatban:

. A bevon5s megfelel6 el6k6szit6se, szervez6si feladatok

. A tagok 6s a lakossdg folyamatos tdjdkoztatdsa

o F6ru mok

o Kiadvdnyok

o 0nkorm6nyzat 6s tagok honlapjSn 6s mds online feltileten

o E-mail

o Rendezv6nvek

E-mail

F6rum /
rendezv6ny

A f6rumok 6s a krilonboz6 rendezv6nyek sikeres eszkozei az 6rintetti
v6lem6nyek osszegy(jt6s6nek, megfelel6 tiij6koztatSs 6s nyilvdnossdg

biztositdsdnak. Ennek koszonhet6en az akci6csoport ilyen rendezv6nyek

keret6ben tervezi a strat6gia megvitatdsdt. A v6grehajtiisra vonatkoz6

dcjnt6s el6k6szit6sben is fontos szerepet jdtszat ez az eszk6z.

A ZEGIKON m1k(tddsevel, fejlesztds6vel kapcsolatban kieg6szlt6
sajt6anyagok kiaddsdra, televizios megjelen4sekre keri.tl sor, amihez a
hely.i mddia szolgdltat'sait veszi igdny.be az akci6csopaft.

A k6rd6iv sikerrel mi.ikodott a HKFS tervez6se so16n. Ennek az eszkdznek

a haszndlatdt a k6s6bbiekben, fejlesztdsekkel kapcsolatos v6lem6nyek

megismer6s6hez is haszndlni kivdnja az akci6csoport.

Tagok honlapjai
(iinkorm5nyzati,
kiizmfivel6d6si,
civil szervezetek)

A tagok a saj6t honlapjaikon biztositanak feliiletet a ZEGIKON Helyi

Kdzoss6gnek, hogy azon keresztLll !s tdj6koztatni tudj6k majd a lakossdgot,

illetve terjeszthessdk a lakossdg v6lem6ny6nek felm6r6s6hez sz:Liks6ges

k6rd6iveket. Innen el6rhet6ek a HACS dokumentumai is.
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6.4.3 Felel6ss6gi kcirdk 6s humiin kapacit6s a kommunikdci6s tev6kenys6gben

Vezet6 felel6ss6gi kiire: A vezet6 kdpviseli a helyi k6zciss6get a nyilvdnossdg fel6.

Taggyiil6s felel6ss6gi kiire: Az el6rt eredm6nyekr6l, a kialakitand6 stratdgid16l sz6l6

beszdmol6t elfogadja. Sztiks6g esetdn kommunikdci6val kapcsolatos feladatot fogalmaz

meg, pl,: projekt el6rehalad6ssal, fejleszt6si ig6nyekkel kapcsolatos felm6r6sek, 6rintettek

t6j6koztatiisa stb,

Munkaszervezet 6s vezet6j6nek felel6ss6gi kaire: A kommunik6ci6val (mind kotelez5

kommunikiici6, mind partners6gi bevoniissal kapcsolatos nyilvdnossdg) kapcsolatos

feladatokat a HKFS szerint 6s a fdzgyiil6s dont6se nyomiin v6grehajtja.

Tematikus, tan6csad6 csoport felel6ss6gi kdre: A tandcsad6 csoportok az

akci6csoport ddnt6seinek szakmai hdtter6t biztosithatjdk a kommunikiSci6s tev6kenys69ek

sordn is.

Helyi bir5l6 bizotts6g (HBB) 6s elniik6nek felel6ss6gi kiire: A HBB feladataihoz

kapcsol6d6 iitldthat6siigot 6s k6telez6 nyilviinossdgot segiti azzal, hogy a mfikod6s6vel

kapcsolatos informiici6kat a M u nkaszervezettel, illetve annak vezet6j6vel megosztja,

5.4,4 Utemterv 6s p6nzUgyi terv

A Kommunikiicl6s terv iitemterve 6s p6nzi.jgyi terve megfelel a hatdlyos

Kedvezm6nyezettek Tiij6koztatdsi Kotelezetts6gei38 c. dokumentumban foglaltaknak.

A projekt el6k6szit63e szakaszdban tervezett kommunikdci6s tev6kenys69ek:

- A kedvezm6nyezett mfikod6 honlapj6n a projekthez kapcsol6d6 tdj6koztat6

megjelenit6se a projekt p6nzijgyi z*rAsAig (nem elsziimolhat6)

A projekt megval6sit6si szakasza:

- A beruhdz6s helyszln6n ,.C" tipusri tdj6koztat6 tdbla elk6szit6se 6s elhelyez6se (2

db)
- Kommunikdci6s c6lra alkalmas fot6doku mentiici6 k6szitdse (csak professziondlis

fot6 kdltsdge sz6molhat6 el)

- Sajdt honlap ldtrehozdsa

A projekt megval6sit6st kiivet6 szakasza:

- Sajt6kdzlemdny kiki.ild6se a projekt z6rdsdr6l 6s a sajt6megjelen6sek
6sszegyfij.t6se (nem elsziSmolhat6)

- TERKEPTER feltdlt6se a projekthez kapcsol6d6 tartalommal (ingyenes, nem
elsziSmolhat6)

38 https ://www. palyazat. gov. hrt / docl 25
3e A projekt el6k6szit6 szakasza kommunikdci6s szempontb6l: a tdmogatdsi szerz6d6s
megkdt6s6t6l a projekt fizikai megkezd6s6ig tart. A projekt uni6s tii mogatottsiigiS 16l

kommunikdlni csak a tdmogatiisi szerz6d6s megkot6s6t k6vet6en jogosult a proiektgazda.

A projekt megval6sitdsi szakasza kommunikdci6s szempontb6l: a projekt fizikai
megkezd6s6t6l a projekt fizikai befejez6s6ig tart.
A projekt megval6sit6st k6vet6 szakasza kommunikdci6s szempontb6l: a projekt fizikai

befejezds6t6l a projekt p6nzUgyi zdriisdig tart.
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A kommunikdci6 sordn felmerillcj feladatok kolts6gig6nye a 2 db C" tfpusti t6j6koztat6 t6bla

6s saj5t honlap k6lts6ge, azaz dsszesen 180 000 HUF. A tdbbi megjeldlt feladat nem

elszdmolhat6.

6.5 Monitoring 6s 6rt6kel6si terv

A ZEGIKON Helyi Kozoss6g a megfelel6 adatok beszerz6s6t primer adatgyfijt6sb6l 6s

szekunder adatgy(jt6sb6l egya16nt tervezi. Primer adatgy(jt6s eset6n els6sorban az online

k6rd6ivekre, interjdkra, szakmai f6ru m ralrend ezv6nyre, helyszini szeml6kre 6s

onellen6rz6 lapra tdmaszkodna, mig a szekunder adatgy[ijt6s eset6ben a vSros 6ltal

kotelez6en osszegyfijtott adatok beszerz6s6t v6gzi el. F6l6vente az NGM RFP HAT fel6

jelentest k6szit, abban az esetben is, ha nem tort6nt vdltozds a projekttel kapcsolatban. A

monitoringgal 6s 6rt6kel6si tervvel kapcsolatos feladatokat a munkaszervezet l6tja el.

15. t6bldzat: Az alkalmazand6 monitoring 6s m6r6si eszkozok.

(online) A lakossdg szdmdra kdsztllt kdrd6ivekkel a strat6gia kialakitdsiival
kapcsolatos v6lem6nyeket 6s 6szrev6teleket gyiijt. Ezen tilmen6en a

k6rd6iv segits6g6vel fel lehet m6rni azt, hogy m.ilyen hatiissal lesz a

fejlesztds a tdrsadalorxra, illetve mennyire val6sul meg az egy(ittmukod6s
a feJleszt6s so16n. A kdrd6ivez6st a jelent6ssel iisszhangban kell elv6gezni.

A k6rd6ivek sordn az es6lyegyenl6s6g 6s fenntarthat6s6g strat6gi6ban

Interj ri

6rintettekkel

kozOss6gi tereket rendszeresen ig6nybe vev6 lakossiig ardnya (%)

az lAz interjLik sordn sz5mos olyan, csak az ott Ital ismert probl6m6k

kerUlnek feltdr5sra, amit a strat6gia sordn orvosolni kell, tovdbbd a

k6s6bbi probl6mdk felmer0l6sere is f6ny deriil az interjdk sorain, igy

hozz6jSrulva a strategia megfelel6 v6grehajtdsdhoz. Az interjtkat 6ves

szinten kell elv6gezni a jelent6sekhez igazodva. Az interj k sordn az

es6lyegyenl6s6g 6s fenntarthat6sdg strat6gi6ban megfogalmazott
szempontjainak teljesril6se is felm6r6sre kerUl.

Kapcsol6d6 indik6tor: Lakossdgi el6gedettsdg (pont6rt6k)

megfogalmazott szempontjainak teljesLll6se is felm6r6sre ker0l.

Kapcsol6d6 indik6tor: Lakossdgi el6gedetts6g (pont6rt6k). Megrljitott

A f6rumok 6s rendezv6nyek sordn a stratdgia megval6suldsa elkezd6s6t6l

kezdve az akci6csoport tagjai 6s a relevdns szem6lyek egyeztetni fognak
a felmertj16 otletekr6l, probl6m6kr6l, arnivdl hozz6jdrulnak a strat6g.ia

sikeres kialakitasdhoz. A f6rumot f6l6vente a jelent6shez igazodva kell

meg rendezni.

Kapcsol6d6 indikStor: Programokba bevont c6lcsoportba tartoz6k
szdma (fd)
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lezdrdsait kovet6en, f6l 6ven belUl sort kell keriteni, a kovetkezteteseket a

Taggyiil6s el6 kell terjeszteni. A HKFS indikdtorainak megval6suldsdt,

hat6konysdgelt, forrSs-felhaszniililst, tev6kenys6g6nek eredmdnyeit, sajdt
szervezeti 6s szakmai fejl5d6s6t 6s a fenntarthat6sdgot m6ri. Az

on6rt6kel6s sordn az es6lyegyenlcis6g 6s fenntarthat6siig strat6giiiban

sziimithatunk lStogat6sziim noveked6sre, melyet a bel6p6jegyek eladott
darabsz6ma vagy a rdsztvev6k regisztrdci6ja nyomdn lehet kovetkeztetni.
Az adatszolgSltatds keret6ben az es6lyegyenl6s6g 6s fenntarthat6sSg
strat6gi6ban megfogalmazott szempontjainak teljesiil6se is felm6r6sre
keri.l I

Kapcsot6d6 indik6tor: Int6zm6nyek szdma, amelyekben n6tt a

l6togatottsiig a program el6tti id5szakhoz k6pest (db), Programokba

bevont c6lcsoportba tartoz6k sz6ma (f6), V6rosi teruleten 6pitett vagy
renoviilt kOz- vagy kereskedelmi 6pi.iletek (m'z)

A szubjektiv 6s objektiv 6rt6kel6sek a fejlesztesi strat6gia megval6sitdsa alatt a projekt

adott szakasz6hoz tartoz6 m6dszer hatirozza meg, ezek koz6 tartozik az on6rt6kel6s,

kontrolling, a projekt6rt6kel6s 6s az indik5torok megva l6su l6sd na k bemutatdsa.

6nellen6rz6s - bels6 monitoring - 6n6rt6kel6s: A HKFS indik6torainak.

megval6sulSsdt m6ri a forrds-felhasznSl6son, a fenntarthat6sdgon, sajSt szervezeti 6s

szakmai fejl6d6sen 6s a tev6kenys6g eredm6nyein keresztr.il. Eszkozcik: Jelentdsek.

k6szit6se, k6rdcjivek, rlnellen6rz6 lap. Gyakorisdg: minden m(velet lezdr;isdt kovet6en, f6

6ven beliil

Kontrolling 6s projektert6kek6s: A monitoring Sltal szolg6ltatott informdci6k.

segits6g6vel elv6gezhet6 a strat6gia megval6suldsdnak elem26se, 6rt6kel6se, el5re

haladiisdnak nyomon kdvet6se, a tervezett t6nyleges folyamatok osszehaso n litSsa.

R6szletes elemz6s mutat6szdmok alkalmaz6sSval, amelynek a c6lja a projekt eg6szdre

vagy egy meghatdrozott 16sztertilet6re vonatkoz6an a c6lel616s, a teljesit6sek, az:

eredm6nyek 6s a hatdsok, a:zaz a projekt hat6konysdgdnak vizsgdlata. Tov5bbd az:

6rt6kel6s c6lja a projekt eg6sz(rnek dtgondol6sa, a m6dositSsok kidolgozSsa, a kovetkez6

projektek tervez6s6n6l figyelembe vehet6 tapasztalatok lesz(r6se 6s a hat6konysdg

6rt6kel6se. Eszkozok: K6rd6ivek, be6rkezett v6lem6nyek ki6rt6kel6se, a strat6gia HKFS-

hez tort6n6 illeszked6se, kifi;zet6si k6relemmel egybekotott id6kozi beszdmol6 (lB)

k6szit6se 6s benyijtdsa az 116nyit6 Hat6sdg fe16, az interjik, a m [ihe lybesz6lget6sek 6s a

helyszini szemle alapjSn statisztika 6s beszdmol6k k6szit6se. Gyakorisdg: A strat6gia

v6grehajt6si fdzisdban felevente, lezd16 fdzisban egyszer osszegz6 kontrolling ds;

projekt6 rt6 kel6s.

A viillalt indik5torok megval6sul6s6nak vizsg6lata: P6nzLlgyi-, 6s hum5ner6forrds,

osszess6g6nek (input indik6torok) 6s a projekthez kapcsol6d6 tevekenys6gek kozvetlen

kimenetel6nek (vdrosi teriiletel( 6pltett vagy renovdlt koz-, vagy kereskedelmi 6pt]letek -

referencia6rt6k: 0-320000; a kormdnyzati, onkormdnyzati, ill. tdrsadalmi partnerek vagy

nem onkormdnyzati szervezelLek 5ltal a HKFS keret6ben tervezett 6s v6grehaitott
programok szdma - referencier 6rt6k 0-1432; Kdzoss6gi szinten irdnyitott vdrosi helyl

fejleszt6si strat6gidval 6rintett telepLil6sek lakossdg szdma - referencia 6rt6k: 0-3000000,

(output indikStor)) a vizsg6lirta. Tovdbbd az eredm6nyt jelzci mutat6k (megrijitotl:

kozoss6gi tereket rendszeresen ig6nybe vev6 lakoss5g ardnya; a kozossegi, szabadidcjs

kdzszolg6ltat6st nyrljt6 terekkel 6s l6tesitm6nyekkel va16 el6gedetts6g; az int6zm6nyek
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SZama amelyekben n6tt a ldtogatottsdg a program el6tti id6szakhoz k6pest

(ered ) folyamatos m6r6se. Eszkdzcik: K6rd6ivek, be6rkezett v6lem6nyek

ki6rt6k 6se, a strat6gia HKFS-hez tdrt6n6 illeszked6se, az interjfk, a

mfi he get6sek 6s a helyszini szemle alapj6n statisztika ds beszdmol6k k6szit6se'

Gyak : V6grehajt6 f6zisban f6l6vente, lezdr6 fSzisban egyszer.

A felu lat 6s 6rt6kel6sek eredm6ny6t a Taggyiil6s megvitatja, sz0ks6g szerint tov6bbi

int et rendel el. Az eredm6nyek kommunikdci6jdt 6s terjeszt6s6t az akci6csoport

honlapj6n, facebook csoportj6ban 6s tovdbbi on-line fel0letein v6gzi, Az elk6sz lt
jel

el

6.6

6.6.1

kiala

sz6p

gazda

els6sc

I tort6n6 kommunik6ci6t a 6.4.-es fejezetben emlitett eszktiz6kkel v6gzi majd

6csoport.

tis c6tok

Es6lyegyenl5s69

oN Helyi K6zoss6g kiemelt figyelmet fordit az es6lyegyen l6s6g re 6s a tdrsadalmi

ossdg szabdlyainak betartds6ra, valamint a fenntarthat6 fejl6dds elvein alapu16

i noveked6s 6s t6rsadalmi egytittmijkdd6s 6sztdnz6s6re. A ZEGIKON c6lja

n a helyi ig6nyek mentdn megfogalmaz6dott fejleszt6sek megval6sitdsa, amellyel

n6pess6g megtart6 erej6nek nciveked6s6t kiv6nja el6rni. Az 6lhet6bb vdros

6rdek6ben krllon figyelmet szentel a fiatalok, egyetemistiik, csalddosok,

1ak, fogyat6kkal 6l6k vagy h6t16nyos helyzet[iek helyzet6nek seglt6s6re, kdzdss6gi

tev6ke va16 r6szv6teluk segitds6re. Az akci6csoport konkrdt felhiv6sokon

KE I kfv6nja ezen c6lcsoportok helyzet6t javitani (pl.: 7,2,3,7,9 beavatkoziisok a

Csel tervben). Emellett az ERFA tipusrl fejlesztdsekn6l a teljes vagy r6szleges

akadii it6s ds az egyetemes tervez6s elveinek (www.etikk.hu) 6rv6nyesit6se

elvd a megval6sltds soriin. Ennek ment6n nem csak az akci6csoport fel6 megmutatkoz6

t6 rsa d i bizalom, hanem a tiirsadalmi elfogadds 6s szolidaritiis is er6sddik. A tdrsadalmi

st er6siti a civil egyUttm[ik6d6seket tiSmogat6 illetve a viiros csalddbardtabbd

c6lz6 beavatkoziSs is.

Ak6 6ivek, interj[rk, 6n6rt6kel6s 6s int6zm6nyi adatszolgdltatds soriin az

felm6r6se megval6sul, ennekl6s6ggel kapcsolatos szempont teljesUl6s6nek

mutatja be.nyeit a strat6giai jelent6s

o.o.z Fennta rthat6sdg

rszeg vdrosdnak kiemelt 6rtdkei kdz6 tartozik a termdszeti kdrnyezet, a zdld v6rosi

t6r. meg6viisa, fejlesztdse a helyiek szem6ben is komoly 6rt6k, igy a ZEGIKON tagok

is el 6telezettek ennek megva l6sitds6ba n. Ezen 6rtdkek fejleszt6s6re ktildn

szem rmdlSst segit6 cselekvdsek is megfogalmazdsra keriiltek a Cselekv6si tervben,

KON Helyi Kozossdg a helyi felhlvdsok kivdlasztiSsa sordn el6t6rbe helyezi a

fen nta t6 fejl6d6st 6s kdrnyezetbariit megoldiisokat szolgiil6 tiimogatdsi k6relmeket,

tmetl az ERFA tipusri fejleszt6sekndl el6nyt 6lveznek azon projektek, melyek az un.

tanu KormiSnyrendelet (776/2008 (VI. 30,)) szerinti besoroliis tekintet6ben javitani

a megl6v6 dllapoton tovdbbS el6rik a,,DD - korszerfit megkdzelft6" besoroliSst.tudna
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A kdrd6ivek, interjrik, 6n6rt6kel6s 6s int6zm6ny

es6lyegyenl6s6ggel kapcsolatos szempont teljesiil6s6nek

eredm6nyeit a strat6giai jelent6s mutatja be.

adatszolgdltatds so

felm€r6se megval6sul

naz
ennek

6.7 A strat6gia hozz6adott 6rt6kei

A HKFS tiimogatja a 21!4-2020-as fejleszt6si id6szak operativ prog inak

megval6sul6s6t, valamit a viSros telepUl6sfejleszt6si programjdt, helyi es6 l6s6g i

programjiit. Ezek r6szletesen bemutatdsra kerUlnek a kovetkez6 fejezetekben: .2, 6.7,

Ezen tril a strat6gia marad6ktalanul iisszhangban van a TOP CLLD nek

c6ljaival: A tervez6s soriin els6dleges szempontkdnt jelent meg a kdzoss6gi

er6sit6se, melyet a stratdgia megval6sitiisa sordn is folytatni kivdn a Helyi A

strat6gia c6lrendszere fekteti le, hogy a kiiziiss6g6pit6s, helyi identitds er6sitdse ponti

szerepet kap a projektek soriin, A strat6gia hat6konyan k6pes hozztijiirulni a rosba rr

megval6sul6 fejleszt6sek siker6hez. A viiros alapvet6 prioritiSsa a fiatalok

rajuk szabott programok megfogalmazSsa, mely a cselekv6si tervben expl m6don

lapvettisz6mos eszk<jz alkalmaziSsiiva I megjelenik. A fejlesztdsek kiv5lasztdsa sordn

szempontk6nt jelenik meg, hogy ugyanarra a c6lra ne val6suljon meg p5

finansziroz6s, ez minden esetben egyedi elbir6ldson alapul.

A strat6gia a cselekv6si tervben tobb kezdem6nyez6st is megfogalmaz, ery a

zamos;

munkahelyteremt6s 6sztdnz6s6t szolgdlja: turisztikai fejleszt6s egy ij
szegmens kialakuliisiit teszi lehet6v6. Ezt az infrastrukturiilis feileszt6sek 6s

kapcsol6d6 progra mszervezdssel kapcsolatos programelemek lehet5v6 teszik. Ez

er6sdd6 civil h616, esetleges gyakornoki vagy start-up programok tov6bbi leh

kdzdtt szerepel, ami expliciten a k6vetkez6 programelemben jelenik meg: 4,5

strat6gia szervezeti I'el6pit6se is az Sgazatkdzis6g megval6sul6siSt segiti azii

d6nt6shoz6 6s iriinyit6 szerv6ben is mindhdrom szektor k6pvisel6i r6szt

h6l6zatosodiis osztijnz6se a gazdasdgi jellegii 6s civil kezdem6nyez6sek

sordn bir priorit6ssal, ezdltal a kcivetkez6 prog ra melemekben jelennek meg: 4/5,

ehhez

tfl a:r

et
jelentenek a fog lalkoztatiisra, A kiviilasztds sorSn el6nyt 6lveznek azok a projekte melyel(

a A -740
6szt6nzik a fogla lkoztathat6sdgot. Kapcsol6d6 programelemek a kdvetkez6k: 1,2,

A strat6gia alapvet6 r:6lja a vdros els6sorban fiatal n6pess6g6nek megtart6 enneK

segit(i6rdek6ben 6lhet6bb verosi kornyezet kialakitdsa. Ezt kozdss6gi 6s 6l

infrastruktur6lis fejlesztdsekkel kivdnja el6rni, Kapcsol6d6 programelemek a k
4,7,8,9,

A kciz6ss6gi dsszefogds er6sit6s6vel a cselekvdsi terv a t6rsadalmi j6rul

hozz6, A program kiemelten kezeli a s6riil6keny csoportokatl hdtrdnyos hel

fogyat6kkal 616k, csalSdosok 6s fiatalok. A kovetkez6 programelemeket fogalm

helyzet0k javitdsa 6rdek6ben: I,2,4,5,8,I0. Emellett az ERFA tipus( fej I

teljes vagy r6szleges akaddlymentesit6s 6s az egyetemes tervezds

(www.etikk.hu) 6rv6nyesit6se elvdrds a megval6sitds sordn.

Az 6gazatkiizi 6s szektorkdzi egyiittm(ktid6s szint6n a stratdgia dsztonzott

ci k:

meg

inek

riiletei
lett a

r, nogy

A

a0 A 6, Cselekv6si terv c. fejezetben bemutatott m veletek sorszdma szerint.
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fejleszt6sek ellen6ll6k az 69hajlatvSltoz6ssal, term6szeti katasztr6fdval

szem n, el6re lSthat6 klimakock6zatot nem azonositottunk, Ennek oka' hogy a tervezett

kturdlis beruh6z{sok az energiatudatos, sokoldal6 haszndlatot, hossz( tiivon

olcson ntarthat6 anyag hasznSlatot r6szesitik el6nyben. A ki.il6nbciz6 programelemek

megva rugalmasan alakithat6 a mindenkori k6rnyezethez. Emellett a projektek

kiala sordn a fenntarthat6sdg tudatoss6ga a k6zciss6gi rendezvdnyek soriin el6t6rbe

ker l,

o./,L HKFS innovativ elemeinek bemutatdsa

rszeg 1950-es 6vekt6l megkezd6dott felduzzasztdsa nyomdn kialakult fragment6lt

t6rbel 6s fjonnan bekciltoz6 lakossdga meg6rizte kordbbi hagyomiinyait 6s kdzoss6gi

erej6t, nban szdmos koriibbi kezdem6nyez6s ellen6re m6g formiil6dik vdrosi identitdsa.

A ON Helyi Koz6ss6g, Zalaegerszeg vdrosdnak els6, mindh6rom szf6ra k6pvisel6it

szervez6d6se, mely magdra viSllalta ezt a k6z6ss6gszervez6 feladatot, azonban

szdnd6 koriSntsem k6zpontosit6, mindinkiSbb az eddigi 6rt6kek meg6rz6s6re,

re 6pit. n ZEGIKON n6vvdlasztiis is jelzi a r6szt vev6k tljit6 sziind6kdt, fiatalos

elszdntsdgdt. A ZEGIKoN Helyi K6zoss6g strat6giiija tiikrdzi a r6szt vev6k
fej I

lendU

tdmd

etem

6rtel

le

va9y

abban, hogy megfelel6 kcizciss6gi terekkel, kreativ, tljszerfi akci6kkal

Zalaeg eg modern vdrosa dj, kortdrs 6rt6kekkel, er6s k6z6ss6gekkel k6pes 6lhet6bb

a vdt nyrijtani a k6rnyez6 orszitgokhoz, megyesz6khelyekhez k6pest, ahova a

fizet6s rem6ny6ben k6lt6znek fiataljai. Ez az 6rt6kv6lasztiis, a modern drt6kek

feldol nak 6s bemutatds6nak szdnd6ka az orszigban egyediilii116.

A tervben szdmos olyan kezdem6nyez6s kapott helyet, mely az innovatlv,

uJsze elemek megval6sutiisiit t6mogatja, legyen sz6 egy ktizt6ri alkotdsr6l, land art

).

olyan kdzdss6gi akci6r6l, mely az eddig megszokott6l elt6r6 m6don k6pes

dsszefogiist, egy0ttmfikcid6st (pl.: applikiici6k, virtudlis kdzciss6gi terek

A krjvetkez6 prog ra melemekben jelennek meg ezek az <iszt6nzdk:

9,10.

A ddnt folyamatok tekintet6ben is rijit6 logik6t viizol a strat6gia, mely szerint nem egy

hiera , hanem egy folyamatosan megrijulni k6pes szervezet alapjait kiviinja letenni.

Ez ab n nyilvdnul meg, hogy a monitoring 6s 6rt6kel6s sordn vissza6rkez6 informdci6k

a szervezet tev6kenys6g6nek folyamatos javitiisiira, igy az ig6nyekhez 6s

kcirii lm khez rugalmasan alkalmazkod6, hosszu tiivon fenntarthat6 Helyi Kdzciss6g

alakul
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