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Jövőkép 2022-re:
Párkány egy jó szomszédváros a maga kulturális-történelmi
térségében, egy dinamikusan fejlődő hely, amely kellő
munkalehetőségi és egyéb feltételeket biztosít a magas
életszínvonal eléréséhez, kiemelkedő helyet foglal el az
idegenforgalomban és nem utolsósorban vonzó város a fiatalok
számára.

Célok 2015-2022
1. A regionális gazdaság fejlesztése új munkahelyek létrehozásával
1.1. A város ipari lehetőségei kihasználásának növelése
1.1.1. A város együttműködésének megerősítése az ipari parkokkal
1.1.2. A város vonzerejének növelése a nagyobb ipari befektetők körében
1.2. A kisvállalkozások támogatása és fejlesztése
1.2.1. A kis regionális üzemek fejlesztése
1.2.2. Regionális mezőgazdasági üzemek kialakításának támogatása
1.2.3. Szolgáltatások fejlesztése

2. Magas életszínvonal a lakosok számára
2.1. Az óvodai, iskolai és ikolán kívüli oktatás anyagi-technikai, intézményi és
tartalmi fejlesztése
2.1.1. Az iskolai és óvodai létesítmények korszerűsítése
2.1.2. Az iskolák együttműködésének erősítése
2.1.3. A diákok bevonása a város közéletébe
2.1.4. A lakosság képzettségi szintjének javítása az élethosszig tartó tanulás
lehetőségének létrehozásával

2.2. A szociális szolgáltatások fejlesztése
2.2.1. A szociálisan hátrányos helyzetű csoportok támogatása
2.3. A lakosság egészségügyi ellátásának javítása
2.3.1. A szakorvosi ellátás elérhetőségének bebiztosítása
2.3.2. A lakosság egészségügyi ellátásának megszervezése
2.4. A hatékonyabb és minőségesebb szolgáltatásokhoz való hozzáférés
2.4.1. A városigazgatás szintjének növelése
2.4.2. A városigazgatás elektronikus módon történő elérhetőségének
növelése

3. Modern, előretekintő és teljes értékű felhasználás a város lakosai és
látogatói számára
3.1. A kulturális élet erősítése
3.1.1. A kultúra fejlesztése
3.1.2. A kulturális tevékenységek koordinációja
3.2. Az egészséges életmód támogatása
3.2.1. A sportolásra alkalmas és szabadidős terek fejlesztése és újak
létrehozása
3.2.2. A sporttevékenységek koordinációja
3.3. A város helyzetének erősítése az idegenforgalomban
3.3.1. A város elkötelezettségének növelése
3.3.2. Az egészéves turizmus fejlesztése
3.3.3. A régió idegenforgalmának szervezése
3.4. A közlekedési infrastruktúra fejlesztése
3.4.1. A környezetbarát közlekedés támogatása
3.4.2. A vízi közlekedés elérhetőségének növelése
3.4.3. A helyi utak biztonságának növelése
3.4.4. A város összekötése a felsőbbrendű utakkal
3.5. A lakás alap fejlesztése
3.5.1. A lakások elérhetőségének növelése a fiatal családok számára
3.5.2. Családi házak építésének támogatása
3.5.3. A lakosság ökologikusabb és higiénikusabb ellátása ivóvízzel
3.6. Környezet
3.6.1. A hulladékgazdálkodás fejlesztése a szelektív hulladékgyűjtés
fokozásával, gyűjtő udvar létrehozásával és hatékony hulladékkezeléssel
3.6.2. A szennyezett területek ártalmatlanítása (hulladéklerakók, elhagyatott
épületek)
3.6.3. A szennyvíz elvezetése a közcsatornákon keresztül anélkül, hogy az
negatív hatással lenne a környezetre
3.6.4. Az energiahatékonyság növelése és a megújuló energiaforrások
kihasználása
3.6.5. Az esővíz összegyűjtése és felhasználása – a város
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodása
3.7. A város arculata
3.7.1. Kommunális szolgáltatások fejlesztése
3.7.2. A kóbor kutyák problémájának megoldása városi szinten
3.8. Biztonság
3.8.1. A város lakosai és látogatói biztonságának növelése

