50/2012. (VII. 26.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta az országos területfejlesztési
koncepció Veszprém megyei oldal kidolgozása tárgyú előterjesztést, és az alábbi határozatot
hozta:
A közgyűlés a Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal által javasolt Veszprém megyei
oldalt a határozat mellékletét képező módosított tartalommal fogadja el.
Felkéri a megyei közgyűlés elnökét, hogy a Nemzetgazdasági Minisztériumot és a
Nemzetgazdasági Tervezési Hivatalt erről értesítse.
Határidő:
Felelős:

az értesítésre 2012. július 31.
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

melléklet
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társadalmi-gazdasági „magterülete” a K-Ny irányú
8. sz. főút menti térség Veszprém megyeszékhely
központtal; az átlagosnál fejlettebb a Balaton part
és háttérterülete; problémákkal leginkább terhelt a
Bakony és a Marcal-medence, a 8-as számú
főúttól északra fekvő terület. Lakosságának 62%a

városlakó,

de

jellemzően

aprófalvas

településszerkezetű. Jelentős német nemzetiségű népcsoport él a megyében.
Termőhelyi adottságai gyengék, erdősültsége az országos átlagot jóval meghaladó.
A veszprémi Pannon Egyetem felsőoktatási potenciálja egyes szakterületeken
dunántúli szinten jelentős. A nehézipar helyét a feldolgozóipar vette át, versenyképes
a jármű- és gépipar, de a vegyipar is korszerűsödött. Kereskedelme, logisztikai,
turisztikai szolgáltatásai folyamatosan fejlődnek, mégis egy főre jutó GDP-je tartósan
a magyarországi átlag alatti.
FEJLESZTÉSI IRÁNYOK
 A közösségi közlekedést segítő Kelet-Nyugati irányú közlekedési infrastruktúra (8as főút és vasútvonalak) hálózati fejlesztése, a városok közötti kapcsolat javítása.
 A helyi gazdaság jelenlegi teljesítő képességének, a hozzáadott értéknek
emelése, új perspektivikus ágazatok és a „tudásalapú ipar” megerősödése.
 A megyében élők szaktudásának, képzettségi színvonalának növelése, a
tudományos kutatás és fejlesztés feltételeinek, intézményeinek fejlesztése.
 Az ipari zónák rehabilitációjának folytatása, a turizmus és koncentrált ipari
tevékenységek környezetterhelésének minimalizálása.
 A megye határain túlnyúló egészségügyi szolgáltatások fejlesztése.
 A megye táji, természeti és műemléki értékeinek megőrzése, tematikus
összekapcsolása, fenntartható hasznosítása, megismertetése.
 A balatoni turisztikai körzet mint rekreációs térség szolgáltatás- és minőségi
kínálatának a szezonalitást oldó fejlesztése, koordinálása.
 A városok térségszervező szerepköreinek élénkítése, kooperálás; az aprófalvas és
perifériális térségek komplex fejlesztése a népességmegtartás érdekében.
 A megyeszékhely és a városok a kultúra és az innovatív tudás központjai.

