Az Aszódi kistérség területfejlesztési koncepciójának rövid összefoglalása
2005 őszén készült el az aszódi kistérség területfejlesztési programja.
A kistérség jövőképe
„az Aszódi kistérség növekvő gazdasága képes legyen kihasználni földrajzi helyzetéből és az
autópálya közelségéből eredő előnyöket, miközben a térségi szintű együttműködésnek
köszönhetően egyensúlyt tudjon tartani a gazdasági növekedést indukáló fejlesztések, a
természeti környezet védelme és helyi lakosság érdekei között.”
Stratégiai célok
• Az Aszódi kistérség váljon vonzóvá a hazai és nemzetközi befektetői tőke számára,
valamint természeti és kulturális értékeivel legyen a pihenni vágyók kedvelt célpontja.
• Az Aszódi kistérség legyen képes igényes, biztonságos lakókörnyezetet és magas
színvonalú életminőséget biztosítani lakossága számára
Prioritások (stratégiai feladatok)
I. Gazdaság fejlesztése, a tőkevonzó képesség javítása
II.
A települések térségi szintű együttműködésének és intézményeinek fejlesztése
III.
Közlekedés és telekommunikációs infrastruktúra fejlesztése
IV.
A települési infrastruktúra hálózatok és a települési környezet fejlesztése
V. A kistérség turisztikai verseny-képességének javítása
Az Aszódi kistérség fejlesztési stratégiájának rendszere
Prioritások

Intézkedések
1.1 Ipari telephelyek
infrastrukturális fejlesztése

I. Gazdasági
fejlesztése a
tőkevonzóképesség javítása

1.2 Üzleti szolgáltató
infrastruktúra fejlesztése

1.3. Ipari telephelymarketing
folytatása

1.4. A mezőgazdaság
strukturális és szervezeti
átalakítása

Tevékenységek


Ipari hasznosításra szánt telephelyek kijelölése és a
tulajdonviszonyok rendezése a fejlesztési területeken



Ipari park cím megszerzése



Ipari hasznosításra szánt területek infrastrukturális
fejlesztése



Kistérségi vállalkozói központ és inkubátorház
infrastrukturális hátterének megteremtése



A vállalkozói központot működtető szervezeti háttér
megteremtése feladatainak meghatározása



Térségi ipari ingatlan kataszter készítése



Kapcsolatépítés és gazdasági
tevékenység folytatása



A mezőgazdaság termékszerkezetének átalakítása,
alternatív termelési módok terjesztése, kapcsolódó
infrastruktúra fejlesztése



A mezőgazdaság szervezeti struktúrájának átalakítása,
új típusú szövetkezetek létrehozásának elősegítése



Termékfeldolgozást végző kisüzemek létesítésének és a
meglévők fejlesztésének elősegítése

jellegű

marketing

1.5 A megújuló
energiaforrások komplex
hasznosítása
1.6. A gazdaság humán
infrastruktúrájának
fejlesztése

2.1. A kistérség szervezeti
hátterének létrehozása –
térségi iroda megszervezése

II. A települések
térségi szintű
együttműködéséne
k és
2.2.
Kulturális
és
egészségügyi
intézmények
intézményeinek
valamint egyes közszolgálati
fejlesztése



Megújuló
energiaforrások
hasznosíthatóságára
megvalósíthatósági tanulmány készítése



Térségi szintű munkaügyi egyeztetési fórum létrehozása



A munkaerő-bázis veszélyeztetett csoportjainak
megtartása, illetve visszavezetése a foglalkoztatottak
körébe



Kistérségi szolgáltató
létrehozása



Kistérségi szolgáltató iroda infrastrukturális hátterének
megteremtése



Kulturális
és
alapfokú
oktatási
intézmények
infrastrukturális fejlesztése és tevékenységük térségi
összehangolása - civil szervezetek működési
körülményeinek fejlesztése



A kistérség egészségügyi és szociális
intézményei működésének racionalizálása



Közös közterület felügyelet megszervezése



A belterületi szakaszok tehermentesítését szolgáló,
hiányzó útkapcsolatok kiépítése



Közlekedésbiztonságot javító és a környezeti terhelést
csökkentő fejlesztések



Térségi autóbusz közlekedés színvonalának javítása



A vasúti közlekedés színvonalának fejlesztése



Kerékpárutak kiépítése



Kerékpáros közlekedés
elemeinek kiépítése



Kistérségi informatikai fejlesztési program készíttetése



Közös térinformatikai rendszer, közműnyilvántartás
kialakítása



Egységes elektronikai ügyfélszolgálat kiépítése



Az ivóvízhálózat térségi jelentőségű, felújítást igénylő
elemeinek cseréje.



Térségi csapadékvíz elvezető rendszer tervezése és
kialakítása



Vízbázis és talajvédelem

tevékenységek térségi szintű
szervezése

3.1. A kistérség
közúthálózatának fejlesztése

III. Közlekedés és
telekommunikáció
s infrastruktúra
3.2. A tömegközlekedés
fejlesztése

szolgáltatási színvonalának
fejlesztése, a közforgalmú
közlekedési módok közötti
harmonizáció megteremtése
3.3. Kistérségi kerékpárút
hálózat fejlesztése

3.4. Térségi szintű
informatikai rendszer
kialakítása

4.1. A vízgazdálkodás és
talajvédelem

IV. A települési
infrastruktúra
hálózatok és a

iroda

munkaszervezetének

kiegészítő

jellegű

infrastrukturális

települési
környezet
fejlesztése

4.2. Háztartási szilárd és
folyékony hulladék
kezelésének infrastrukturális
fejlesztése

4.3 Közcélokat szolgáló
építmény infrastruktúra,
települési közterületek és
zöldfelületek fejlesztése
4.4. Környezettudatosság és
természetvédelem

V. A kistérség
turisztikai
versenyképességének
javítása

5.1. A turizmus szervezeti
hátterének térségi szintű
fejlesztése

5.2 Turisztikai vonzerők és a
kapcsolódó programkínálat
fejlesztése

5.3. A szálláshely-kapacitás
és a vendégfogadás
fejlesztése
5.4. A turisztikai marketing
fejlesztése



Tisztítók bővítése



Szennyvíziszap komposztáló létrehozása



A szelektív hulladékgyűjtés terjesztése infrastrukturális
hátterének megerősítése



Támfalépítés és -megerősítés, pince omlásveszély
elhárítása



Rekreációs területek kialakítása települési közterületek
és zöldfelületek fejlesztése



A környezettudatos
lakossággal



Természetvédelmi tanösvények kialakítása



A kistérség
létrehozása



A
turizmusfejlesztésben
érintett
humánerőforrás- és eszközfejlesztése

szervezetek



Kastélyok, kúriák valamint
rekonstrukciója és hasznosítása

műemlékek



Múzeumok, tájházak és egyéb bemutatóhelyek
fejlesztése és hasznosítási lehetőségeinek bővítése



Új turisztikai attrakciók létrehozása



Turisztikai vonzerőkhöz kapcsolódó programcsomagok
kialakítása



Felsőés
középkategóriás
szálláshelyek,
vendéglátóhelyek mennyiségi és minőségi fejlesztése



A falusi turizmus szálláshelyeinek bővítése



Marketingtevékenységet
létrehozása



Marketingeszközök és marketingakciók fejlesztése

életforma

turisztikai

megismertetése

a

menedzsmentszervezetének

egyéb

támogató

adatbázisok

