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VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁS ANYAGA

BEVEZETŐ

1.1. ELŐZMÉNYEK
Örvényes hatályos településrendezési eszközei 2007-ben kerültek jóváhagyásra. 2013. január 1-én
az építésügyi és településrendezési jogszabályi környezetben jelentős változások léptek életbe,
többek között módosították az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvényt (Étv.), az
országos településrendezési és építési követelményekről szóló kormányrendeletet (OTÉK), továbbá
hatályba lépett a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló
kormányrendelet. Mindezeken felül 2008-ban jelentősen módosultak a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet
Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról
szóló 2000. évi CXII. törvény (Btv vagy Balaton törvény) előírásai is. A megváltozott jogszabályi
környezet következtében a hatályos településrendezési eszközökben foglaltak megújítása vált
szükségessé - tartalmilag és szakmailag egyaránt, melyet megelőzően a településfejlesztési
koncepció kidolgozása szükséges.
Fenti előzményeket követően a község önkormányzatának képviselő-testülete a településfejlesztési
koncepciójának, illetve településrendezési eszközeinek a 2013. január 1-én érvényes
jogszabályoknak megfelelő elkészíttetéséről döntött. A munka elkészítésével a község a Völgyzugoly
Műhely Kft-t bízta meg. A tervezési munka a megbízást követően, 2014 augusztusában kezdődött
meg. A megalapozó vizsgálatok munkarész 2014 októberében került dokumentálásra.

1.2. A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ CÉLJA, FELADATA
A településfejlesztési koncepció a fejlesztés összehangolt megvalósulását biztosító és a
településrendezést is megalapozó, a település közigazgatási területére kiterjedő önkormányzati
területfejlesztési döntéseket rendszerbe foglaló, önkormányzati határozattal elfogadott
dokumentum, amely a település jövőbeni kialakítását tartalmazza. A fejlesztési koncepció
elsősorban településpolitikai dokumentum, amelynek kidolgozásában a természeti-művi adottságok
mellett a társadalmi, gazdasági, a környezeti szempontoknak és az ezeket biztosító intézményi
rendszernek van döntő szerepe. Megalapozza és meghatározza a település fenntartható fejlődését:
az életszínvonal növekedését, az életminőség javulását, a faluközösség gyarapodását a település
hagyományait, a rendelkezésre álló kulturális, térbeli, táji adottságait felhasználva és nem
kihasználva. A településfejlesztési koncepció a döntési mechanizmus működtetéséhez szolgál
útmutatóul, segítséget nyújt a település egyes érdekcsoportjainak, valamint a különböző szakágak
közötti érdekek koordinálásához.
A Településfejlesztési koncepció jelen változata az összegyűjtött adatok, a település
polgármesterével folytatott beszélgetések és a településfejlesztési koncepció kapcsán tartott
lakossági fórumon (a lakossági fórumról készült jegyzőkönyvet lásd a 2. sz. mellékletben)
elhangzottak alapján került összeállításra, mely a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 30.§ szerinti
egyeztetési eljárásra előkészített dokumentáció, melyet mindazon szervek és partnerek (4. sz.
melléklet) megkapnak, akik az előzetes véleményezési szakaszban részvételi szándékukat
jelezték.
Az előzetes véleményezési szakaszban beérkezett vélemények összefoglalóját a dokumentáció 1. sz.
melléklete tartalmazza. A településfejlesztési koncepció és a megalapozó vizsgálatok
tervdokumentációját Örvényes képviselő testülete megtárgyalta és a további tervezés alapjának
megfelelőnek találta (lásd 3. sz. melléklet).
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VIZSGÁLATI ÖSSZEFOGLALÓ

Örvényes a Balaton északi partján, Balatonfüredi kistérségben elhelyezkedő közel 200 fős település.
A német gyökerű településen évszázadok óta nagy szerepe van a szőlő- és gyümölcstermesztésnek, a
kertgazdálkodásnak és a mezőgazdálkodásnak. A település életében fontos szerepet tölt be a
település múltja, hagyományai, épített értékei. Örvényes értékes építészeti örökséggel és
természeti kincsekkel rendelkezik.
Az I. világháborút követően a Balaton turisztikai szerepköre felértékelődött, így Örvényesen is egyre
fontosabb szerepet töltött be az üdülőturizmus, mely napjainkig fejlődik. Az ezredfordulóra az
üdülőterületek mérete és épületállománya közel azonos nagyságúvá vált a faluközponttal és a lakóterületekkel. A nyáron jelen levő üdülőnépesség a lakónépesség többszöröse.
Örvényes jelenlegi helyzetét a fenti kettőség jellemzi: az épített és természeti értékeire, valamint
a szőlőművelési hagyományaira építő kistelepülés, amely egyben a dinamikusan fejlődő
Balatonfüredi kistérség tagja, idegenforgalmi célterület, de tömegeket azért nem vonz.
A település lakosságszáma növekvő tendenciát mutat, azonban ez a növekedés csupán az
üdülőépületekbe állandó lakosként bejelentkezők magas arányának tudható be, ettől függetlenül a
társadalom korstruktúrája jelentős elöregedésről tanúskodik. Az üdülőszezonban a tartósan itt
tartózkodók száma miatt a lakosságszám megsokszorozódik, mely jelentős forgalomnövekedéssel jár
a falu közútjain.
A település fekvése, adottságai miatt a helyi gazdaság húzóágazata az idegenforgalom. A település
gazdaságára azonban – a térség településeihez hasonlóan – a szezonalitás a jellemző, így a télitavaszi hónapokban jóval kisebb a helyi gazdaság aktivitása.
A településen áthaladó országos főút jelentős forgalmat visel főleg a nyári szezonban, de ez a
település belső részeit kevésbé, üdülőterületit csak távolról érinti. Ugyanakkor kiváló megközelítést
biztosít a település számára nem csak regionális, de országos úthálózati szinten is. A belső forgalom
az alacsony lakosszám miatt nem jelentős. A településen a szezonálisan jelentős átmenő forgalom
miatt a gyalogosok biztonsága tovább erősítendő forgalomtechnikai eszközökkel.
További
rendezendő kérdés a lakóterületek és a Balaton part közötti közvetlen kapcsolat felújítása, a
szintbeni vasúti kereszteződés biztonságának növelése. A strandnál lévő parkolófelület felújítása
elkerülhetetlen.
Térségi kapcsolatok, településhálózat
Örvényes Veszprém megye déli részén, a Balaton északi partján, közvetlenül a Tihanyi-félsziget
mellett délnyugatra, a Balatonalmádi-Keszthely tengelyen helyezkedik el, a Pécsely patak
torkolatvidékén. Két szomszédos Balaton parti települése Aszófő – északkeletről és Balatonudvari –
délnyugatról. Északon Pécsely és Vászoly határolja, melyek már a Déli-Bakony részét képezik. A
legközelebbi városok Balatonfüred 9 km-re, majd Veszprém 25 km-re találhatók, melyek főúton
megközelíthetők.
Örvényes közlekedése, megközelíthetősége Balaton parti fekvésének köszönhetően jó: áthalad rajta
a 71. sz. főút és a Székesfehérvár-Tapolca útvonalon haladó vasúti forgalom. Tihanyból komppal
megközelíthető a déli part (Szántód).
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A település társadalma
A Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján Örvényes állandó népessége 2011-ben 170 fő volt.
Népsűrűsége 35,9 fő/km2, ami harmada az ország népsűrűségének. A település lakossága öregedő,
ahol az üdülőszezon idején megtöbbszöröződik a népességszám. A KSH adatai alapján a legutóbb
vizsgált 10 évben az Örvényesen való letelepedők száma jóval meghaladta a megelőző évtized
negatív vándorlási egyenlegét. Az odavándorlás miatt növekedett a lakosságszám 59 fővel. A
természetes szaporulat eredményével összevetve – amely -14 fő fogyást mutatott ugyanebben az
évtizedben - az odavándorlás nagyobb mértéke miatt a lakosság növekedéséről beszélhetünk.
A település gazdasága
Örvényes gazdasági szempontból hátrányos helyzetű település. Az alacsony lakosszámú faluban a
Balaton, mint turisztikai célpont tekinthető az egyik potenciális gazdaságfejlesztési tényezőnek,
illetve meghatározó súlya van még a mezőgazdálkodásnak. A településen nincs olyan vállalkozás,
ahol a lakosok helyben tudnának munkát vállalni. A településen a legfőbb foglalkoztató az
Önkormányzat. Ezért a lakosság ingázásra kényszerül a környező településekre, leginkább
Balatonfüredre. A Balatonfüredi kistérségre jellemző az üdülőszezonban az idényjellegű munka. A
nyári szezonban 3-6 hónapra könnyebb munkát találni, míg a téli időszakban jelentősen megnő a
munkanélküliek száma.
Településüzemeltetés
Örvényesen az anyagi jellegű közszolgáltatások az önkormányzat által biztosítottak és megfelelően
működnek. A kommunális hulladék elszállítása megoldott.
Természeti adottságok
Örvényes a Dunántúli-dombság nagytáj, Balaton-medence középtáj, Balatoni-riviéra kistáj középső
részén, változatos domborzatú kistájon helyezkedik el. Éghajlatában jelentős szerephez jutnak a
dél-európai vonások, melyeket kiegészít a Balaton víztömegének szélsőségeket csökkentő,
kiegyenlítő hatása. A település mérsékelten meleg-mérsékelten száraz éghajlattal rendelkezik. A
kistáj a Bakony csapadékárnyékában fekszik, ezért mérsékelten vízhiányos területnek számít.
Örvényesen torkollik a Balatonba az Örvényesi-séd.
Tájszerkezet, tájhasználat
Örvényes tájszerkezetének, illetve településszerkezetének kialakulásában a domborzati, vízrajzi és
egyéb természeti adottságokhoz alkalmazkodó területhasználati foltok, több évezredes kultúra,
beépített területek, valamint az azokat összekötő, elválasztó, vagy átszelő vonalas elemek
határozták meg. Örvényes Veszprém megyében a Balaton-felvidék déli részén húzódó falu, mely a
Balatoni-riviéra jegyeit is magán viseli.
A terület hullámzásának megfelelően a magasabb fekvésű, illetve meredekebb lejtésű területeken
erdők, rétek, legelők, szőlők, míg az alacsonyabb, sík részeken a szántók és gyepek dominálnak.
Mesterséges vonalas szerkezeti elemek a tájban az utak, a távvezetékek. A területhasználatok
főként a domborzati, vízföldrajzi tulajdonságoktól, és az ezekből adódó talaj minőségétől függnek.
A települést változatos dombvidék adottságai miatt a peremvidékeken kiterjedt, összefüggő
erdőterületek jellemzik.
Táji és természeti értékek
Örvényesen nemzetközi és hazai jogszabályi védelem alatt álló területek is megtalálhatók: Natura
2000, Balaton-felvidéki Nemzeti Park területek, Ökológiai Hálózat elemei, ex lege védett értékek,
egyedi tájértékek.
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Környezeti állapot
Örvényes a téli időszakban önálló életet élő község, márciustól októberig tartó időszakban –
különösen a nyári hónapok során – azonban üdülőtelepüléssé válik, s megnövekszik a népesség
száma, növekszik a tranzitforgalomból származó és az üdüléssel járó környezeti terhelés. Az
üdülőterületek miatt a településre szigorúbb környezetvédelmi előírások vonatkoznak. A balatoni
üdülőkörzetben – vízre alapozott üdülés – elsődleges fontosságú a tó vízminőség-védelme, ezért a
parthasználat szabályozása a „szárazföldről” érkező káros hatások csökkentése kiemelt fontosságú.
Örvényesen megtaláljuk azokat a környezeti gondokat, amelyek több hasonló Balaton-parti
településre is jellemzők. Ezek a közlekedésből eredő (zaj- és levegőszennyezés, veszélyhelyzet), az
illegális szemétlerakás környezetszennyezése, a vízbázis veszélyeztetése.
Településszerkezet
A falu szerkezetét alapvetően a domborzati viszonyok és a természeti adottságok határozzák meg,
azonban a település kialakulásában nagy szerepet játszottak a közlekedési infrastruktúra elemek –
főutak, vasút -, melyek Örvényes területi fejlődésének térbeli kereteit is jelentik.
Örvényes két egymástól markánsan elkülönülő településrészből áll – az Ófalu és környezete, illetve
az Üdülőtelep -, melyeket egymástól a 71-es főút és a vasút választ el. Az Ófalu és környezete
egyutcás nőtt jellegű, míg a délen elhelyezkedő Üdülőtelep tervezett településrész képét mutatja.
Belterületi területhasználat
Az Ófalu és környezete településrészen helyezkednek el Örvényes lakó- és intézményterületei. A
településrész zöldfelületi ellátottsága megfelelő annak ellenére, hogy közösségi használatban levő
zöldterülete nincs. Ezen településrészben található az építészeti örökség értékes elemeinek
többsége – beleértve az ősi településmagot is.
Az Üdülőtelep a vasút és a vízpart között elhelyezkedő településrész. A terület teljes egészében
üdülőterület, jelentős méretű beépítetlen területekkel. A területen intézmény nem helyezkedik el,
a Balaton parton szabad strand, kemping és csónakkikötők találhatók. A településrész közösségi
zöldterülettel nem rendelkezik, azonban a vízparti különleges területek révén a zöldfelületi
ellátottság kielégítő.
Épületállomány
Örvényes két településrészének beépítési mértéke és módja jelentősen eltér egymástól.
Az Ófaluban – azon belül főleg a Szent Imre utcában – számos helyen megtalálhatók a balatonfelvidéki építészeti jellemzők – a fésűs beépítések és a melléképületek keresztcsűrős kialakítása.
Ezen épületek egy része még ma is eredeti formájában fellelhető. A régi épületek mellett
találhatunk újabb, a balaton-felvidéki építészet formavilágát alkalmazó épületeket is, azonban a
település-központtól távolodva nagy számban jelennek meg az ettől eltérő tömegű,
anyaghasználatú, forma- és színvilágú házak. A nagyobb alapterületű, földszintes, szabadon álló
intézményi és vendéglátó épületek nem térnek el jelentősen a környező lakóépületektől.
Az Üdülőtelep épületállománya meglehetősen vegyes, területén a hétvégiházas nyaralók minden
típusa megtalálható.
Épített értékek
Örvényes területén az 4 műemlék található. A település helyi építészeti örökségének védelméről
szóló rendeletében 1 épületet, a helytörténeti gyűjteménynek otthont adó népi lakóházat
nyilvánította védelemre érdemesnek. A településen több lakóház és présház is hordozza még a
Balaton-felvidéki népi építészet jellegzetes jegyeit, melyek helyi védelme indokolt lenne.
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Közlekedés
Örvényes elhelyezkedése, közlekedési kapcsolatai kedvezőek. A településen keresztülhalad a
Balaton északi partján haladó 71. sz. másodrendű főút, mely közvetlen kapcsolatban áll az M7
autópályával. A főút forgalmi terhelése jelentős, különösképpen a nyári időszakban. A 71.sz. főút és
a vasút elválasztja a falut a Balaton-parttól és az üdülőterületektől.
Az Ófalu közúthálózatának nagy része burkolt, az utak állapota megfelelő. A település lakóutcáit
sok esetben a szűk közterületi szélesség, így a zöldsávok, gyalogjárdák és a parkolási lehetőségek
hiánya jellemzi. Az üdülőtelepen az úthálózat még nem került teljes körűen kialakításra, s az utak
nagy része földút. A településen a parkolási igények a strand közelében nem kielégítettek.
A település közösségi közlekedése megfelelő. A helyközi autóbuszjáratok mellett a települést érinti
a Székesfehérvár – Tapolca vasútvonal. Örvényesen egy vasútállomás, s 2 vasúti átkelőhely
található.
A 71. sz. főút mentén halad a Balatoni Bringakörút. A gyalogos közlekedés lehetősége, annak
minősége sok helyen nem megfelelő, járdák csak a településközpontban találhatók.
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2.1. EGYEDI KEZELÉST IGÉNYLŐ, ILLETVE PROBLÉMÁS TERÜLETEK
Belterületi kiemelt feladatok:
-

-

-

Örvényes belterületén a lakóterületek között - telekstruktúra illetve beépítési intenzitás
tekintetében – jelentős különbségek mutatkoznak. Éppen ezért a lakóterületek beépítési
paramétereinek felülvizsgálatánál figyelemmel kell lenni a meglévő adottságokra,
értékekre. (A megváltozott jogszabályi környezet következtében történő paraméterváltások
figyelembevétele mellett – pl. építménymagasság helyett épületmagasság);
A településközpont, vagyis a Szent Imre utca tradicionális szerkezetének, településképi
megjelenésének megóvása érdekében megfelelő szabályozás szükséges, meghatározva a
védelemre érdemes településszerkezeti elemeket is (beépítési mód, utcakép,
telekszerkezet, egyes épületek stb.);
A korábbi településrendezési eszközökben kijelölt fejlesztési területek szükségességének
felülvizsgálata;
Üdülőterületeken megjelenő lakó funkció kezelése.

Kereskedelmi szolgáltató- és intézmény területek:
-

A települési szövetben elszórtan elhelyezkedő, kereskedelmi szolgáltató gazdasági
területek, valamint az intézmények beépítési paramétereinek újragondolása úgy, hogy azok
jövőbeli működése, fejlődése biztosított és zavartalan legyen, azonban működésük a
természeti és lakókörnyezetre a lehető legkisebb terhelést jelentsen.

Vízparti területeken megoldandó feladatok:
-

Az üdülőtelep további telekrendezése, a hiányzó feltáró utak kialakítása;
A strand területének bővítése és az ehhez kapcsolódó parkoló területek kialakításának és
kapacitásának fejlesztése;
Csónakkikötők megtartása és fejlesztése a természet védelmével összhangban;
Vízparti szolgáltatások további fejlesztési lehetőségeinek biztosítása.

Tájhasználati feladatok:
-

-

Szőlőhegyi területek szabályozási paramétereinek újragondolása - elősegítve a
szőlőterületek fenntartását, szőlőterületek visszatelepítését, valamint gátolva az
üdülőépületek elszaporodását;
Természet- és tájvédelmi értékeknek megfelelő szabályozás;
A változatos tájszerkezet fenntartása.

Környezeti, természeti értékek védelme:
-

Balaton és az Örvényesi-séd vízminőségének megőrzése, Balaton-parti sáv és nádasok
megóvása;
Ökológiailag értékes és védelem alatt álló természetközeli területek megóvása;
Környezetkímélő mezőgazdasági technológiák, vegyszerhasználat racionalizálása;
Helyi természetvédelem érvényesítése;
Ex lege források védelme.

Közlekedési és közmű területekkel kapcsolatos feladatok:
-

71.sz. főút és vasút gyalogos átkelési szakaszainak közlekedésbiztonsági szempontból
történő felülvizsgálata ;
Csapadékvíz elvezetés megoldása, a vízelvezető árkok és a patakok, mint befogadók
medrének folyamatos karbantartása;
megújuló energiaforrások térnyerésének biztosítása.
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2.2. ELTÉRŐ JELLEMZŐKKEL RENDELKEZŐ TELEPÜLÉSRÉSZEK
Örvényes belterülete két jól elkülöníthető településrésszel rendelkezik. Ezek beépítésük idejét, a
kialakult szerkezetet, beépítési módot és épületállományt tekintve jól elkülöníthetőek, azonban
megállapításra került, hogy a település nem rendelkezik a többitől markánsan eltérő, szegregált
településrésszel. Egyedileg kezelendő terület továbbá a település szőlőhegye a belterülettől
északra, melynek jövője nem csak szakmai, de politikai döntés is.
Örvényesen alábbi településrészeket különböztethetjük meg:
- Lakóterület – Ófalu
- Üdülőtelep
- Volt zártkerti területek az Öreg-hegyen
- Vízparti területek
- Egyéb külterületek
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3.
A TELEPÜLÉS
ÖSSZEFOGLALVA
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ADOTTSÁGAI

EGY

SWOT

TÁBLÁZATBAN

A térség és Örvényes helyzetelemzéséből származó információk stratégiai szemléletű, rendszerezett
összegzését tartalmazza a SWOT analízis.
ERŐSSÉGEK (S)

REGIONÁLIS
KAPCSOLATOK,
TÉRSÉGI
SZEREPKÖR









DEMOGRÁFIA,

FOGLALKOZTAT 
ÁS, TÁRSADALMI

ELLÁTÁS






GAZDASÁG





GYENGESÉGEK (W)

Jó földrajzi elhelyezkedés, megfelelő
közlekedés-hálózati kapcsolatok
Balaton kiemelt üdülőkörzetbe tartozó
vízparti település
Megyeszékhely, járásközpont közelsége
Megfelelő tömegközlekedési kapcsolat
Térségi együttműködések
LEADER közösségében aktívan
képviselteti magát
Nincsenek szegregátumok
Jó a közbiztonság
Közigazgatási feladatok ellátása
megfelelő színvonalon működik
Szervezett közösségi élet: működő
művelődési ház, szervezett közösségi
programok
Megőrizte a település falusi értékeit:
belső emberi kapcsolatok (barátok,
család, jó közösség, az emberek
figyelnek egymásra), nyugalom, falusi
környezet, falusi életmód, falusi
életforma
Az állandó lakosság és az
üdülőtulajdonosok között nincsenek
konfliktusok
Magas az egyedül élő idősek aránya
Egészségügyi alapellátás megoldott





A gazdaság húzóágazata az
idegenforgalom
Évszázadokra visszanyúló
hagyományokkal rendelkező
szőlőtermesztés és borászat
Stabil önkormányzati gazdálkodás





















TERMÉSZET,
KÖRNYEZET








Értékes természeti környezet
Kiváló látványkapcsolatok a Balaton
irányába
Magas arányú erdőborítottság
A szőlőművelés fenntartása, a
szőlőterületek megőrzése
Védett növény- és állatfajok jelenléte
Ökológiai szempontból értékes
vízfolyások








Jelentős átmenő közúti forgalom
Ingázás, autóhasználati kényszer
Örvényes nem tölt be fontosabb szerepet
a térség életében
Nincs közvetlen kapcsolat északi irányba

Természetes fogyás
Nincsenek helyben oktatási intézmények
Szolgáltatásban dolgozók magas
arányából adódó szezonális foglalkoztatás
A helyi munkalehetőségek hiányából
adódó ingázás
Elöregedő lakosság
A lakosság kevésbé aktív közösségi
tevékenysége
A helyi közösség identitástudatát erősítő,
hagyományőrző rendezvények hiánya

Kereskedelmi szolgáltatás alacsony
színvonala
Helyenként parlagon hagyott területek,
gondozatlan szőlők
Magas az ingázók aránya, a település
lakossága, az értelmiség a városba jár
dolgozni
Gazdaság-fejlesztési területek hiánya
Rétek, legelők kihasználatlansága
Sok felhagyott szőlőterület, szőlő
termőhely kataszteri terület
Mezőgazdasági területek kis számú
csoport kezében összpontosulnak
Önkormányzati tulajdonú fejlesztési
területek hiánya
Alacsony önkormányzati bevétel
A szezonális turizmusból adódó intenzív
terhelés (Balaton-part, kerékpárút,
turistautak)
Kicsi a szabadon látogatható balatoni
partszakasz
Mezővédő erdősávok, fasorok hiánya;
Fokozatosan megszűnő szőlőhegyi
művelés
Időszakosan megnövekedő közlekedésből
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ERŐSSÉGEK (S)








ÉPÍTETT
KÖRNYEZET,
TELEPÜLÉSKÉP












INFRASTRUKTÚRA 
,
KÖZLEKEDÉS
KÖZMŰVEK






Jó mikroklimatikus adottságok
Változatos tájszerkezet
A település egyes részei az országos
ökológiai hálózat, illetve a Natura 2000
területek részei
Viszonylag kedvező környezeti állapot –
jó levegő
Megoldott szennyvízkezelés
A hulladék-elszállítás megoldott,
működő szelektív hulladékgyűjtés
Kellemes, nyugodt falusias
lakókörnyezet
Igényesen felújított, megépített
intézményépületek
Lakóterületi tartalékok
Értékes szőlőhegyi épületek
Számos építészeti érték (műemléki és
helyi védelem alatt álló építmények)
A Balaton-felvidék hagyományos
építészeti stílusjegyeit hordozó
épületek nagy aránya
Az ősi településmag szerkezete
Kevés beépítetlen foghíjtelek az
Ófaluban
Tartalékok az üdülőterületen;
Jelentős lakóterületi fejlesztési
területek a hatályos településrendezési
eszközökben
Kedvező főúthálózati adottságok
(Veszprém, Balatonfüred, M7-es
autópálya elérése)
Vasúti kapcsolat
Balaton körüli kerékpárút hálózathoz
való kapcsolódás
Jó tömegközlekedési kapcsolatok
Szelektív hulladékgyűjtés
Kiépült közműhálózat

GYENGESÉGEK (W)






















IDEGENFORGAL
OM, ÜDÜLÉS




Kedvező turisztikai adottságok
(Balaton, kerékpárút, építészeti
értékek stb.)
Változatos turisztikai lehetőségek:
víziturizmus, golfturizmus, kerékpáros
turizmus, bakancsos turizmus





származó zaj- és rezgésterhelés, illetve
légszennyezés a főút mellett (főleg a
nyári hónapokban)
Mezőgazdaságból adódó nitrátterhelés

A szezonon kívüli időszakban üres,
elhagyott Üdülőtelep
Az Ófalu vegyes épületállománya
Az Ófalu és a Üdülőtelep elválasztottsága
A Balaton-felvidék hagyományos
építészeti stílusától idegen karakterű
beépítések megjelenése
Rendezetlen Üdülőtelep
A településképileg értékes
faluközpontban megjelenő légvezetékek
magas száma
Belterületi rendezett zöldterület,
zöldfelület, parkok, fasorok, utak menti
zöld hiánya.

Helyenként szűk lakóutcák
Hiányzó járdák
Nem hasznosított megújuló
energiaforrások
Üdülőtelep kiépítetlen úthálózata
A strand parkolási igényei nem
kielégítettek
A nyári szezonban megnövekvő átmenő
forgalom a 71. és a 73. sz. utakon
Balesetveszélyes közlekedési
csomópontok
Csapadékvíz-elvezetési problémák
Változó minőségű települési utak
Külterületi dűlőutak, hegyi utak
elhanyagoltsága
Az idegenforgalom terén szezonalitás
A vendégek és a vendégéjszakák
számának folyamatos csökkenése
Minőségi szálláshelyek hiánya
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LEHETŐSÉGEK (O)

REGIONÁLIS
KAPCSOLATOK,
TÉRSÉGI
SZEREPKÖR











DEMOGRÁFIA,
FOGLALKOZTAT
ÁS, TÁRSADALMI
ELLÁTÁS


















A part menti és a parttól távolabbi
településekkel növekszik az
együttműködések száma (közös
pályázatok, programok)
A meglévő kapcsolatok szorosabbra
fűzése
Önállóság további erősítése
Településközi, mikrotérségi
kapcsolatok további erősítése
Aktív részvétel a LEADER
akciócsoportban;
LEADER-pályázatok aktív kihasználása;
Részvétel a kistérségi társulás
programjaiban
Koordinátori szerep vállalása egy-egy
„testhez álló” programban a
kistérségben
A betelepülők számának növekedése
A település népességmegtartó erejének
növelése, a fiatalok helyben tartása
Új munkahelyek teremtése helyben a
szezonon kívül is
Egészségügyi szolgáltatások körének
bővítése
Bővül az intézményi ellátás, a meglévő
közszolgáltatások színvonala emelkedik
Népességmegtartó programok
kialakítása;
Tevékeny civil szervezetek
együttműködése
Vidéki élet felértékelődése
Térségi szintű, egymást kiegészítő
rendezvények
Tájékoztatás, információnyújtás
(kis)térségi képzési programok
indulásáról
Szociális, gazdasági intézkedésekkel
fiatalok/családosok településen
tartása/vonzása
További közösségszervező,
identitástudatot erősítő akciók,
rendezvények, programok
Helyi kezdeményezések számára
terület, helyiség biztosítása
Sportélet fejlesztése
Közbiztonság megerősítése
Az örvényesi gyermekek 5 általános
iskolába járnak tanulni, a hasonló
korúak idegenekké válnak egymásnak

VESZÉLYEK (T)












A part menti települések konkurálnak
egymással, egymás ellen tevékenykednek
A meglévő regionális és térségi
kapcsolatok meggyengülnek, eltűnnek
Balatonfüred túlzott megerősödése, a
környező települések érdekérvényesítési
lehetőségeinek hiánya

A fiatalok elvándorolnak, a társadalom
egyre inkább elöregedik
A bevándorlás csökkenő tendenciát
mutat, egyre kevesebb lesz a beköltöző
Megnő a munkanélküliség
A környező városokba való ingázás nő
A helyi civil szervezetek aktivitása
gyengül, megszűnik
Kedvezőtlen gazdasági folyamatok miatt a
munkanélküliség növekedése
A településre beköltözők nem tudnak
beilleszkedni a helyi társadalomba
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GAZDASÁG








TERMÉSZET,
KÖRNYEZET










ÉPÍTETT
KÖRNYEZET,
TELEPÜLÉSKÉP













INFRASTRUKTÚRA,
KÖZLEKEDÉS

KÖZMŰVEK





Több lábon álló gazdaság erősítése
A hagyományos szőlőtermesztési és a
borászati módszerek felélesztése,
bemutatása
Gyümölcstermesztés felvirágoztatása
Speciális, minőségi helyi termékek
felvirágoztatása (lekvárok, szörpök
stb.)
A helyi vállalkozások további
támogatása, erősítése, helyben tartása
A kereskedelmi szolgáltatások
színvonalának emelése
Turizmus átgondolt fejlesztése
A természeti értékek megőrzése,
bemutatása
A szőlőterületek fenntartása, az
ökológiai szőlőtermesztés preferálása
A beépített területek terjeszkedésének
szabályozásával a természeti környezet
védelme
A meglévő látványkapcsolatok
megőrzése, fenntartása
Megújuló energiaforrások kihasználás a
középületek esetében
Környezeti nevelés keretein belül a
helyi fiatalok szemléletformálása,
környezettudatosságra való ösztönzése
Légszennyezés mértékének csökkentése
utak menti fasorok, erdősávok
telepítésével
Értékközpontú, szigorú építési
szabályozás
Az építészeti értékek megőrzése,
szükség esetén helyreállítása és
hasznosítása
A nyugodt lakókörnyezet fenntartása
Falusias jelleg megőrzése
A szőlőhegyi építkezések szabályozása,
korlátozása
A tájképi potenciál megőrzése a
szőlőterületek fenntartásával
A közterületi növénytelepítések során
az őshonos, Balaton-felvidéki
elterjedési területű fajok preferálása
Az Ófalu és a Üdülőtelep
szeparáltságának feloldása, az
Üdülőtelep nagyobb mértékű
bekapcsolása a település életébe
Településkapu kialakítása a 71. sz.
főúton
A rendezett közparkok, játszóterek
kialakítása
A lakóterületi fejlesztési területeken a
közműhálózat kiépítése
A lakosság szelektív hulladékgyűjtésre
való ösztönzése
Alternatív energiaforrások használata
Biztonságos közlekedési csomópontok
kialakítása, útburkolatok minőségi
fejlesztése
Üdülőtelep úthálózatának kialakítása,
korábban kiépített utak felújítása
Strandhoz kapcsolódó parkoló bővítése

VESZÉLYEK (T)


















A meglévő kis- és középvállalkozások
meggyengülnek, versenyképtelenné
válnak
A kereskedelmi szolgáltatások
színvonalának további csökkenése
A szőlőművelés felhagyása, a
gondozatlan, parlagon hagyott szőlők
arányának növekedése

Az értékes természeti környezet
minőségének romlása az idegenforgalmi
terhelés következtében
Az értékes természetközeli
növényállomány károsodása idegenhonos,
invazív és tájidegen növényfajok
terjedésével
Fokozódó közúti légszennyezés, illetve
zaj-és rezgésterhelés

A falusias jelleg gyengülése, értékeinek
elvesztése
Az építészeti értékek állagromlása,
pusztulása
Az építkezések, felújítások során a
Balaton-felvidék hagyományos építészeti
stílusától idegen karakterű épületek
számának megnövekedése
Az üdülőtelep területe továbbra is
lakatlan lesz a szezonon kívül

Az infrastrukturális fejlesztések
elmaradása forráshiány miatt
A közúti forgalmi terhelés mértéke tovább
növekszik
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IDEGENFORGALOM
ÜDÜLÉS











Minőségi vendéglátás, minőségi

szálláshelyek
Szezon meghosszabbítása, egész éves

programkínálat
Téli program-kínálat erősítése: balatoni
korcsolyázás, jégvitorla, jéghoki stb.

fellendítése
A turisztikai kínálat bővítése:
horgászturizmus, gyógyturizmus,
ökoturizmus
A golfturizmushoz kapcsolódó
szolgáltatások körének bővítése,
szálláshelyek létesítése
Turisztikai programkínálat a környező
településekkel összefogva
Az eltöltött vendégéjszakák számának
növelése
Településmarketing és -menedzsment
tevékenység erősítése
Szálláshely-típusok kínálatának
bővítése, új szálláshelyek kialakítása

VESZÉLYEK (T)
A vendégek és a vendégéjszakák
számának további csökkenése
A vendéglátás és a szolgáltatások
fejlesztése nem minőségi irányba, hanem
a tömegturizmus felé mozdul el
A part menti települések fejlesztései nem
összehangoltan valósulnak meg
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4.1. TELEPÜLÉSI JÖVŐKÉP
Örvényes számára hosszú távú cél, hogy visszataláljon a fenntartható falusi településformához,
mely a meglévő természeti és környezeti erőforrások, értékek megőrzésén, fejlesztésén és az
azokkal való ésszerű gazdálkodáson alapul, s figyelembe veszi a közösség mindenkori érdekeit.
A társadalmi, gazdasági és környezeti fejlesztéseknek egymásra kell épülniük, és minden
fejlesztés során szem előtt kell tartani a fenntarthatóság szempontjait. Örvényesnek mindehhez
hosszú távon kell a döntéseit meghatározni, s folyamatában, összefüggéseiben kell érzékelnie a
döntések következményeit, illetve hatásait.
A falusi környezet, a falusi életforma és az ehhez szorosan kapcsolódó nyugalom, csendes életvitel
megőrzése kiemelt fontosságú. Mindehhez a település értékeinek a megőrzése, a közösség
életkörülményeinek megfelelő, mértékletes fejlesztése szükséges, hogy megfelelő környezetet
biztosítson a település lakosainak. Célkitűzés, hogy a fenntarthatóság szemléletrendszere
beépüljön a település mindennapjaiba a lakossági magatartásformákon, az önkormányzati
döntéshozatalon és a gazdasági szereplők tevékenységén keresztül.
Örvényes kistelepülés lévén céljainak elérése érdekében tisztában van a térségi együttműködés
erejével és a településközi kapcsolatok élére áll. Ennek érdekében a települési jövőkép felvázolásán
túl meg kell vizsgálni, hogy milyen területeken lehet együttműködni a szomszédos településekkel,
illetve a különböző kistérségi, regionális és egyéb szereplőkkel. Tudatos, kezdeményező térségi
szereplővé kell előlépi, mely tisztában van a saját potenciáljaival, azonban képes összefogni a
szomszédos, valószínűleg kisebb-nagyobb mértékben hasonló helyzetben lévő településekkel, hogy
hathatósabb eredményeket lehessen elérni a fejlesztések terén.
Fenntartható társadalom: A település fejlődésének legfontosabb, s egyben legkomplexebb
intézkedéseket kívánó alappillére, hogy a megfelelő lakókörnyezet biztosításával, és a meglévő
értékek és erőforrások felhasználásával, folyamatos fejlesztésével a közösséget erősítse. A
településnek hosszú távú politikára van szüksége, hogy fenntartható módon növekedjen a lakosság,
illetve hogy erre alapozva alkossa meg oktatási és szociális programját. Csak az erőforrások és
következmények alapos feltárását követően történhet meg a lakóterületek bővítése. A betelepülők
által hozott értékeket a település szolgálatába kell állítani, integrálni és ezzel közösséget alkotni a
helyi lakosok és betelepülők között.
A települési önkormányzatnak szolgáltatóként kell jelen lennie, ezzel is indukálva a fejlesztéseket,
továbbá segítve a közösség szerveződését. Az önkormányzatnak a döntései során a lakosokra,
illetve a civil szervezetekre kell támaszkodnia, s élére kell állnia a kötelező feladatai ellátása
mellett a település értékeit megőrző, azt kiegészíteni tudó fejlesztéseknek. Az önkormányzatnak a
saját forrásainak felhasználása során a közösség érdekeit kell szem előtt tartania.
Fenntartható gazdaság: A községnek és a helyi vállalkozóknak a gazdaság fejlesztése érdekében
szélesíteni kell a gazdaság bázisát. Törekedni kell a több lábon álló gazdálkodás megteremtésére,
mely munkahelyeket, létbiztonságot jelent. Az önkormányzatnak meg kell teremtenie a szabályozási
és területi feltételeit, hogy vonzóvá váljon gazdasági vállalkozások számára. A telephelyek
kijelölésénél figyelembe kell venni a helyi érdekeket.
A gazdálkodóknak lokális források figyelembe vételével kell meghatározni az ahhoz illeszkedő
legjobb területhasználatot, illetve annak fenntartását, mely figyelembe veszi a hagyományos
tájhasználatot, illetve a megváltozó klimatikus viszonyokat. A gazdálkodóknak is az előremutató,
korszerű, a piac igényeinek jobban megfelelő, egyedi minőségű termékek előállítására kell
törekednie. Ilyenek lehetnek a biotermesztés, őshonos növények termesztése, őshonos állatok
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tartása, egyéb tájspecifikus termékek előállítása. A fenntarthatóságon és az ökológiai
gondolkodású gazdálkodásnak kell teret nyernie. Cél a természeti erőforrások védelme, az ésszerű
belterület növekedés, mely nem jár a művelésre alkalmas termőföldek, rekreációra alkalmas
területek beépülésével.
A gazdaság húzóágazatává a turizmus válhat, ezen a téren Örvényes komoly még kiaknázatlan
lehetőségekkel rendelkezik. Az Önkormányzat feladata a turisztikai fejlesztések irányvonalának
meghatározása a térség szereplőinek bevonásával, majd a szükséges fejlesztések támogatása
minden lehetséges eszközzel.
Fenntartható környezeti állapot: A gazdaság további erősödésével együtt cél az ökológiai ciklusok
zavartalan működése, ahol a tájhasználat harmóniában van a környezeti erőforrásokkal. A jó
termőföldgazdálkodás a mezőgazdasági termesztést továbbra is lehetővé teszi. A táj fenntartásában
a hagyományos legeltető állattartásnak és gyepgazdálkodásnak nagy szerepe van, mely a
természetvédelmi érdekeket is jól szolgálja. A természeti, épített és kulturális értékek
megőrzése egy értékközpontú, hagyományait ápoló falusi társadalom legfőbb alappillére, mely
gyökerekhez a következő évszázadok során is képes visszanyúlni, s rendszeresen megújulni. Cél
továbbá a települési ingatlanok energiaigényének csökkentése a környezettudatos technikák
alkalmazásával, a megújuló energiaforrások igénybevételével.
A települést körülölelő változatos természeti környezetre értékként kell tekintenie a település
lakóinak, hiszen a zöldfelületek mennyisége és minősége meghatározó tényezője a települési
életminőségnek, s a környezeti tényezők nagy hatást gyakorolnak a település társadalmára, s a
társadalmon belül az egyes egyének életminőségére, valamint a gazdasági teljesítőképességre.
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4.2. JÖVŐKÉPET MEGHATÁROZÓ FEJLESZTÉSI IRÁNYOK
1.

GAZDASÁG ÉLÉNKÍTÉSE

1.1.
Helyi
értékeken
alapuló
mezőgazdaság,
mezőgazdasági kultúrák használata

az

adottságokhoz

alkalmazkodó

1.1.1. Termőföld gazdálkodás
A településnek hosszú távon célja, hogy területén olyan fejlesztések valósuljanak meg, melyek
nem korlátozzák a mezőgazdasági művelést, s biztosítják a helyi lakosok számára a
megélhetést, a helyi terményt. Fontos mindezért egy átfogó vizsgálatot folytatni a települést
körülölelő földek (szántók, gyepek, gyümölcsösök, szőlők) művelési lehetőségeinek,
potenciáljának felmérése céljából, hogy a területeken a legalkalmasabb művelés folyhasson.
Ezzel általánosan csökkenhet a mezőgazdasági területeken a túlzott vegyszerhasználat is.
Az adottságokhoz alkalmazkodó környezet- és tájgazdálkodás olyan földhasználati rendszereket
jelent, amelyek a termelés igényeinek kielégítése mellett biztosítja a növény- és állatvilág
védelmét, a biodiverzitás és tájkarakter fenntartását.
Intézkedési javaslatok:





A környezetgazdálkodás, a térfunkciók harmóniájára törekvő földhasználat
megtervezése a helyi termőhely, illetve gazdálkodási tradíciókra alapozva a
tulajdonosok, gazdák bevonásával a térségi önellátást is figyelembe véve;
Talajvédő gazdálkodás folytatása;
A helyi termelőknek szaktanácsadás biztosítása;

1.1.2. Állattenyésztés
A település területén viszonylag nagy arányban vannak kaszálók, legelők, de állattartás jelenleg
nincs. A gyepterületek fenntartása érdekében fontos a külterületi állattartás, a családi
gazdaságok, kis létszámú állattartó telepek elterjedése, mely hozzájárul a mozaikos
tájszerkezet fenntartásához.
Intézkedési javaslatok:




Családi önellátásra berendezkedett kis gazdaság(ok) támogatása;
A klímaváltozás körülményeihez jól alkalmazkodó, a pannontájra jellemző őshonos
állatfajok tartása;
Gyepterületek feltörésének megakadályozása, gyepterületek fenntartása kaszálással,
legeltetéssel;

1.1.3. Hagyományos tájgazdálkodás folytatása a szőlőhegyeken
Örvényes nagy hagyományokkal rendelkezik szőlő- és gyümölcstermesztés területén, mely
gazdálkodási formák folyamatosan visszaszorulóban vannak. Napjainkban is jellemző a szőlők
kivágása, felhagyása és a gyümölcsfák száma is csak töredéke az évtizedekkel ezelőtti
állománynak, de az Öreg-hegyen még mindig meghatározó a szőlő területek aránya.
A szőlőhegyi tájkarakter megőrzése érdekében hosszú távú programot kell indítania az
önkormányzatnak, illetve a bevonható civil szervezeteknek és gazdálkodóknak. A rehabilitációs
tájgazdálkodás célja, hogy a szőlőhegyi kultúra megismertetésével, illetve az önkormányzati
ingatlanadó-rendszer átalakításával ösztönözze az ingatlantulajdonosokat a szőlő- és
gyümölcstermesztés hagyományainak őrzésére. Az önkormányzat, a szakemberek és a
civilszervezetek összefogása, támogatások nyújtása segíti a program megvalósítását.
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Intézkedési javaslatok:






Rehabilitált tájgazdálkodást segítő civilszervezet létrehozása:
o szakmai segítséget nyújt az ingatlantulajdonosoknak a szőlő- és gyümölcsterületek
fenntartásában;
o koordinálja – igény/terményfölösleg esetén - a helyben megtermelt áruk piacra
jutását, feldolgozását – értékesítési hálózatot alakít ki;
o oktatás szervezése a programhoz csatlakozó ingatlantulajdonosoknak –
alkalmazkodva a helyben élők és az üdülőtulajdonosok időbeosztásához: hétvégi
iskola (tavasztól őszig havi egy-két alkalommal, megismertetve a naptár szerinti
kertészeti munkákat), nyári iskola (egy-két héten keresztül intenzív képzés
folytatása);
o A szőlőhegyre jellemző szőlő- és gyümölcsoltványok beszerzésének támogatása;
Önkormányzati ingatlanadó-rendszer átalakítása a szőlőhegyi területeken:
o parlagterületek tulajdonosainak megadóztatása, megbírságolása;
o adókedvezmény biztosítása azon ingatlantulajdonosnak, akik fenntartják szőlő- és
gyümölcsterületeiket, illetve akik átalakítják korábbi intenzíven használt
ingatlanjukat;
Vidékfejlesztési támogatások pályázása, lehívása.

1.1.4. Környezetkímélő gazdálkodás
A településen fejleszteni kell azt a fajta mezőgazdasági kultúrát, amely úgy állít elő értékes,
egészséges és biztonságos élelmiszereket és egyéb anyagokat, hogy közben megvédi a talajokat,
a vízkészletet, az élővilágot s megélhetést ad a vidéki embereknek, akik így tudják megőrizni
hagyományos kultúrájukat.
A település változó minőségű mezőgazdasági területekkel rendelkezik. A jobb minőségű
területek esetében a mezőgazdasági művelés fenntartása elsődleges, azonban a rosszabb
adottságú, kevésbé jó termőképességű területek esetében az állandó takarást biztosító,
megfelelő vízkészlet-gazdálkodást nyújtó termesztési módszereket kell előtérbe helyezni.
Mindezért a gazdálkodás körülményeit úgy kell megválasztani, hogy a legkisebb hatással
legyenek a környezetre, az eróziót csökkentse, a felszín alatti vizeket ne veszélyeztesse.
A településen közösségi mintagazdálkodás folytatásával, helyi és tájspecifikus termékek
előállítását kell kezdeményezni. A mintagazdálkodás egy ellenőrzési rendszer felállításában is
fontos szerepet kaphat, hogy megfelelő minőségű termények kerüljenek előállításra a
településen. Az agrárkörnyezetgazdálkodási módszerek használatával jelentős mértékű
támogatás is elérhető.
Ahhoz, hogy egy új jellegű növénytermesztés – biotermesztés, őshonos növények termesztése,
megváltozó
klimatikus
viszonyoknak
megfelelő
növényfajok
termesztése,
gyógynövénytermesztés - honosodhasson meg Örvényesen, mindenképpen a mezőgazdasági
területek tulajdonosainak, illetve művelőinek szemléletváltására lesz szükség. Ehhez pedig
elengedhetetlen a megfelelő tájékoztatás és a szükséges képzés megszervezése. Az új növények
termesztéséhez a kapcsolódó feldolgozó ágazat is fejleszthető helyben vagy a szűkebb
térségben, ami további stabilitást jelent a termelőknek. A termékek értékesítése egy működő
értékesítő hálózaton keresztül történhet.
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Intézkedési javaslatok:










1.2.

Mezőgazdasági művelés lehetőségeinek feltérképezése, megtermelhető őshonos-, gyógy, takarmány- és egyéb veteményes növények kiválasztása;
Gyepterületek feltörésének megakadályozása, gyepterületek fenntartása kaszálással,
legeltetéssel;
Csekély termőképességű talajokon, erózióveszélyes területeken talajvédő gazdálkodás
folytatása, energianövények termesztése;
A környezetgazdálkodás, a térfunkciók harmóniájára törekvő földhasználat
megtervezése a helyi termőhely, illetve gazdálkodási tradíciókra alapozva a
tulajdonosok, gazdák bevonásával;
Környezetkímélő gazdálkodás gyakorlatának megismertetése;
Helyi termékek fejlesztése;
Értékesítési hálózat kialakítása:
o helyi termékek, termények megjelenése a település boltjainak polcán,
o helyi termékek, termények eljutásának segítése a környező nagyvárosokba, Balaton
parti településekre;
o helyi kistermelői piac beindítása;
Vidékfejlesztési, agrár-környezetvédelmi támogatások pályázása, lehívása.

Gazdaság élénkítése

1.2.1. Gazdasági telephely fejlesztése
Figyelemmel a helyi gazdaságot élénkítő fejlesztési szándékokra, illetve arra, hogy a
településen jelenleg nincs kijelölt gazdasági terület, új gazdasági terület kijelölése szükséges. A
gazdasági telephelyek fejlesztése, a helyi foglalkoztatás mellett az önkormányzati bevételek
növelése miatt is fontos. A telephelyek környezeti hatásai miatt a településen elsősorban a
környezetre nem jelentős hatást gyakorló gazdasági tevékenységek képzelhetők el.
Intézkedési javaslatok:





Gazdasági területek kijelölése a településrendezési tervben;
Telephely környezeti hatásainak csökkentése, növénytelepítés;
Környezetkímélő technológiák alkalmazása, a gazdasági tevékenység környezeti
elemekre és rendszerekre gyakorolt hatásainak rendszeres ellenőrzése;
Helyi termékek/termények feldolgozását végző üzemek, környezetkímélő iparágak
megtelepedésének támogatása.

1.2.2. Helyi foglalkoztatottság erősítése
Örvényesen nagyon kevés vállalkozás működik, melyek jelentős része „kényszervállalkozás”
illetve egyéni vállalkozás. A település a Balaton-part, Balatonfüred és Veszprém
háttértelepüléseként a lakosság jelentős része ingázással jut el a munkahelyére.
A munkahellyel nem rendelkező, munkaképes korú lakosok számára lehetőséget kell biztosítani
a munka világába való visszakapcsolódásra továbbá a megélhetéshez szükséges termelés
biztosítására.
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Intézkedési javaslatok:






1.3.

Munkaügyi Központtal való együttműködés a foglalkoztatottsági tendenciák,
munkaerőkínálat felmérésére;
Munkahelyteremtő programok indítása;
Szakképzési lehetőségek, átképzési lehetőségek biztosítása, illetve tájékoztatás;
Munkahelyteremtő vállalkozások megtelepedésének támogatása, új gazdasági fejlesztési
területek kijelölése;
Helyi munkavállalók foglalkoztatásának támogatása;
Közhasznú foglalkoztatás;

Pénzügyi források

1.3.1. Pályázati források
Fontos a hazai és nemzetközi pályázati lehetőségek folyamatos figyelemmel kisérése. Az
önkormányzatnak segítséget kell tudnia nyújtani információkkal, szakemberek bevonásával az
aktuális pályázatokról, hogy a település, a környezete és így a társadalom megújulhasson, és
ezen keresztül versenyképesebbé váljon. A pályázati támogatások igénybevételénél figyelembe
kell venni a pályázati önrészek magán- vagy közszféra általi biztosítását.
Intézkedési javaslatok:





Pályázatírással foglalkozó szakember/cég bevonása;
Rendszeres tájékoztatás a pályázatokról, pályázati tanácsadás;
Pályázati segítséggel a helyi mikro- és középvállalkozások megerősödését szolgáló
programok kidolgozása;
Települési vállalkozások megjelenésének biztosítása a honlapon.

1.3.2. Önkormányzati adórendszer átgondolása
Az önkormányzatnak korlátozott lehetőségei vannak a helyi lakosság, és gazdaság
megadóztatására, mely különösen igaz jelen időszakban, amikor megnövekedett terhek
közvetlen vagy közvetett módon a lakosság fizeti meg. Mindezért a helyi lehetőségek figyelembe
vételével, a meglévő bevételek átcsoportosításával, átgondolásával számos területen fel lehet
használni az önkormányzati adópolitikát ösztönzésként, új terhek kivetése nélkül.
Intézkedési javaslatok:










Önkormányzati adórendszer átalakításának vizsgálata: kockázatok, lehetőségek a
bevételek figyelembe vételével;
Önkormányzati ingatlanadó-rendszer átalakítása a szőlőhegyi területeken:
o parlagterületek tulajdonosainak megadóztatása, megbírságolása;
o adókedvezmény biztosítása azon ingatlantulajdonosnak, akik fenntartják szőlő- és
gyümölcsterületeiket, illetve akik átalakítják korábbi intenzíven használt
ingatlanjukat;
Épített értékek védelmét ösztönző önkormányzati eszközök alkalmazása: helyi
értékvédelmi rendelet, értékvédelmet ösztönző adózási rendszer, ezzel párhuzamosan
támogatási rendszer;
Zöld adózás: környezetvédelmi szempontok érvényesülése az építményadóban;
Gazdaságok letelepedését segítő intézkedések;
A településen való letelepedés támogatása adókedvezménnyel;
Nagycsaládosok támogatása helyi adókedvezményekkel vagy más módon.
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1.3.3. Egyéb források
Örvényesnek olyan településpolitikát kell folytatni, hogy a tervezett gazdasági, lakóterületi és
turisztikai fejlesztések érdekében az önkormányzat településfejlesztési/településrendezési
szerződést köt. A szerződésben meg kell határozni a fejlesztés végrehajtásának feltételeit.
Számos gazdasági, környezetvédelmi és energetikai beruházás üzleti alapon is megtérül. Fontos
ezen projektelemek feltérképezése, illetve megvalósításához pénzügyi modell felállítása, annak
bemutatása.
Az önkormányzat Alapítvány/Közalapítvány működtetésével számos olyan új forráshoz juthat,
mely közigazgatási szervek részére nem elérhető. Az alapítvány pénzügyi forrásaihoz a
lokálpatrióta lakosság hozzájárulhat személyi jövedelemadójuk 1%-nak felajánlásával.
1.4.

Turizmus fejlesztése

Örvényes Balaton parti település, számos természeti és kultúrtörténeti értékkel, így a turizmus
mindenképpen a helyi gazdaság egyik fontos szegmense. A településközi összefogást fenntartva, a
helyi adottságokhoz alkalmazkodva kell a turisztikai attrakciókat, illetve az idegenforgalmi
infrastruktúrát
kialakítani,
hogy
a
település
a
nyári
időszakban
megnövekedő
igényeket/terheléseket ki tudja szolgálni. Cél a település szélesebb körben történő ismertté tétele,
hogy a turisták a településen és a térségben többnapos tartózkodásra legyenek ösztönözve. Komoly
potenciált jelent továbbá a Balaton partján fekvő, beépítetlen, de minden hatályos tervben
fejlesztési területként szereplő terület, mely várhatóan egy új turisztikai szegmenst vezethet
be a településen.
1.4.1. Hétvégiházas üdülők
A nyári szezonban az Üdülőtelep ingatlantulajdonosai mintegy megduplázzák Örvényes
lakónépességét. A hétvégiházas üdülőterület jelentős bevételt jelent a település
költségvetésének. Az Üdülőtelep telekrendezése és úthálózatának kialakítása, kiépítése még
nem teljes körű. A telkek rendezése után az üdülőépületek száma a kétszeresére nőhet. A
területen fekvő strand kihasználtsága elérte határait, a nyári időszakban a parkolás is
nehézségekbe ütközik.
Intézkedési javaslatok:











Tulajdonviszonyok rendezése és telekalakítások véghezvitele az Üdülőtelepen;
Hiányzó utak kialakítása, meglévő utak rendezése, vízelvezetés megoldása;
Új forgalmi rend kialakítása, a Fürdő utca tehermentesítése;
Közvilágítás megoldása;
Strand területének bővítése;
A strandterület bővítéséhez szükséges tervmódosítások véghezvitele;
strandhoz kapcsolódó parkolóterületek bővítése;
Balaton parti szolgáltatások körének szélesítése;
Megújuló energiák hasznosítási feltételeinek a vizsgálata, koncepció kidolgozása;
keletkező zöldhulladék kezelésének hosszú távú megoldása, hivatalos gyűjtőhely
kialakítása.
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1.4.2. Balaton-part
Örvényes egyik legértékesebb adottsága a Balaton parti fekvése, mely adottság jelenleg nem
teljesen kiaknázott. A vízparti kapcsolatok erősítése szükséges.
Intézkedési javaslatok:









Kerékpárút levezetése a Balaton-partra, kerékpáros pont kialakítása;
Horgászkikötők megközelítésének átgondolása, megkönnyítése;
Az új turisztikai terület kialakítása során a teljes parti terület közlekedési
kapcsolatainak és rendszerének átgondolása;
Attrakcióvá tenni, hogy Örvényesen még szabadon megközelíthető a Balaton;
Madármegfigyelő hely kiépítése;
A parti terület közvetlen elérése és az Üdülőtelep tehermentesítése érdekében az
Üdülőtelep északi részén húzódó 067-071-167/7 hrsz-ú utak megfelelő kiépítése;
Megfelelő parkoló kapacitás létesítése a parti területre látogatók számára;
Vízi mentőállomás létesítése;

1.4.3. Helyi adottságok feltérképezése
A településnek fel kell mérnie a táji, természeti és épített értékek, továbbá a kulturális
örökségből, valamint a térségi elhelyezkedésből fakadó potenciálokat, amelyek bemutatásra
kerülhetnek összehangolva a térségi adottságokkal. A település kiváló elhelyezkedéséből,
Balaton közeli fekvéséből fakadóan olyan szolgáltatásokat kell létrehozni, mely képes konkurálni
a nagyobb vízparti települések túlterhelt szolgáltatásaival, s képes idevonzani az érdeklődőket.
A turisztikai szolgáltatásokat térben meg kell tervezni, és elő kell segíteni az összefogást a
szomszédos településekkel, tájegységekkel.
Intézkedési javaslatok:





A helyi adottságok, programok értékelése, az értékek védelme, felújítása;
A térség adottságaihoz való alkalmazkodás;
Turisztikai programok koordinálása a kistérség települései között;
Bekapcsolódás a környező városok programjaiba.

ÖRVÉNYES

23

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁS ANYAGA

1.4.4. Turisztikai célcsoportok
Örvényes számos olyan vonzerővel rendelkezik, amely a turizmus különféle formáinak megfelelő
alapot jelenthet. Ezek fejlesztéséhez mindenképpen szükség van az alapvető idegenforgalmi
infrastruktúra fejlesztésére, ilyen például a szállás lehetőségek biztosítása. Az idegenforgalmi
fejlesztés egyik célja lehet a vonzerők, programok összehangolása a közeli településekkel. A
Balaton meghatározóan hat a turizmusra, de a vízhez kötött kikapcsolódás mellett kiváló
alternatívát jelent a falusi turizmus, a kerékpáros turizmus, a természetjárás, a környező
települések épített-természeti-helytörténeti értékeinek megismerése és a jelenleg is
meghatározó golfturizmus.


Falusi turizmus

A falusi turizmus keretein belül nem csupán szálláslehetőség biztosítása a cél, hanem a
tájegységre jellemző gazdálkodási mód, háztáji kultúra megismertetését is szolgálja.
Intézkedési javaslatok:








A falusi turizmus követelményeinek a bemutatása, oktatás;
Falusi szálláshelyek kialakítása a jellegzetes falusi házakban;
Falusi vendéglátás, étkeztetés;
Hagyományos parasztudvar bemutatása;
A meglévő értékekben, így a vízimalom és a helytörténeti múzeumban rejlő turisztikai
potenciál hatékonyabb kihasználása;
Tájegységre jellemző, illetve helyi termékek árusítása.

Vadászturizmus

A település környezetében lévő erdőségek viszonylag gazdagok vadállományban, mely vonzó a
külföldi és belföldi vadászok számára. A vadászturizmushoz elengedhetetlen a háttérinfrastruktúra folyamatos fenntartása, elégséges vadgazdálkodás folytatása.
Intézkedési javaslatok:





A környék vadásztársaságainak összefogása;
Ellátás, szolgáltatás színvonalának növelése, vadászturizmus kiszolgálása: szállás,
vadászvacsorák, vadétterem stb.

Kerékpáros turizmus

Egyre kedveltebb kikapcsolódási formává vált belföldön is az ország kerékpárral való
megismerése, hiszen bármikor megszakítható, s újratervezhető az útvonal, ezáltal rugalmasan
alakítható a program. A településen áthalad a Balatoni bringakörút, illetve régóta tervezett egy
új kerékpárút kiépítése Pécsely felé.
Intézkedési javaslatok:






Kerékpárút kiépítése Pécsely felé;
Településen belüli biztonságos nyomvonalú útvonal meghatározása;
Kerékpáros pihenők, esőbehúzódó építése;
Kerékpártárolók építése a turisztikai attrakciók mentén, a településen és a szőlőhegyek
szoknyáján;
Kerékpárszerviz, kerékpárkölcsönző üzemeltetése.
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Történelmi örökség - Kulturális turizmus

Örvényes területén ma is él a múlt. A számos, különböző történeti korból származó emlék ma is
szerves része a tájnak, a településnek. Ez az egyedi hangulat készteti arra az embereket, hogy
felkeressék a települést. Ennek a különleges hangulatnak az alkotóelemeit kell felkutatni, és
megőrzésükről, fennmaradásukról, illetve erősítésükről és megismertetésükről gondoskodni.
A település számos kultúrtörténeti értékkel rendelkezik, melyek közül kiemelkedik a vízimalom,
amely országos szinten is kiemelkedő értéket képvisel.
Intézkedési javaslatok:




Turisztikai látványosságok feltárása és üzemeltetése:
o Malomipar egykor és ma
o Források nyomában

Sportturizmus

Örvényesen jelenleg is meghatározó a golfpályához kapcsolódó sportturizmus. A golfpályához
kapcsolódó szolgáltatások körének bővítésével tovább fokozható a terület látogatottsága,
kihasználtsága.
Intézkedési javaslatok:




A golfturizmushoz kapcsolható társadalmi réteg igényeit kiszolgáló további turisztikai
szolgáltatások létesítése (pl. vitorlás kikötő létesítése elérhető közelségben,
pályaszállás létesítése);

Horgászturizmus

Intézkedési javaslatok:



a meglévő mindhárom kikötő megtartása, helyzetének rendezése, az ehhez szükséges
tervmódosítások véghezvitele, a természetvédelem szempontjaival összhangban;
horgászkikötők megközelíthetőségének javítása;
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 Szolgáltatás minőségének javítása
A turisztikai szolgáltatások további fejlesztése elengedhetetlen – elsősorban a magánszféra
bevonásával. A turisztikai szolgáltatások két legfontosabb, alapvető egysége a megfelelő
szálláshelyek és vendéglátóhelyek biztosítása, melyek a településen áthaladókat megállásra
késztetik, s igényeiket magas szinten kiszolgálják. További kiemelkedő, a turizmushoz
kapcsolódó feladat a helyi adottságok, értékek bemutatása, illetve a tájékozódás segítése.
Fontos, hogy turisztikai csomagként megjelenve, a turizmus egyes ágaihoz, igényeihez igazodó
szolgáltatások szerveződjenek, illetve ezekhez szálláshelyek kapcsolódjanak.
A település ismertté tételéhez a szolgáltatások javítása, turisztikai paletta szélesítése nem
elegendő, foglalkozni kell a turisztikai arculat kialakításával, fejlesztésével. A turisztikai célok
megvalósításához pályázati források, együttműködések felkutatása, felhasználása szükséges.
Intézkedési javaslatok:
-

Megfelelő minőségű és mennyiségű szálláshelyek kialakítása;
Kilátópontok létesítése a temető területén;
Falusi szálláshelyek kialakítása az üres, kihasználatlan jellegzetes falusi házakban,
szőlőhegyi présházakban;
Vendéglátóhelyek színvonalának emelése, és újak létrehozása a minőség jegyében;
Turisztikai információs pont és pihenőhely létesítése – a Faluházban és az udvarán
turisztikai információs bázis kialakítása, nyilvános illemhely létesítése;
a kistérség településeinek szoros együttműködése, közös turisztikai feladatok
koordinálása, turisztikai szakember foglalkoztatása főállásban;
Egységes arculatú, többnyelvű tájékoztató- és irányítótáblák megtervezése és
kihelyezése a kistérség településeivel közös arculattal;
Turisztikai információs felületek (honlap, internetes megjelenések stb.) és kiadványok
összeállítása;
Strandterület szolgáltatás színvonalának növelése
o Strandterület bővítése
o Egységes arculat kialakítása
o Parkolóterület bővítése

2. ÉRTÉKVÉDELEM ÉS ÉRTÉKTEREMTÉS
Örvényes számos épített és természeti értékkel rendelkezik. Ezek számbavétele, illetve a
megóvásukra irányuló intézkedések a község identitásának erősítését, ezzel egy összetartó
települési közösség kialakítását is szolgálják, illetve turisztikai szempontból is kiaknázhatók.
2.1. Táji, természeti értékek védelme, a védelmet figyelembe vevő fejlesztések
2.1.1. Élőhelyek védelme, élőhelyek kialakítása
A település területén található különféle védett és természetközeli területek ökológiai szerepük
révén hosszabb távon felbecsülhetetlen értéket jelentenek, ezért védelmük, valamint a
mozaikos tájhasználat, az ökológiailag diverz élőhely-együttesek fenntartásának támogatása
kiemelt feladat. A külterület jelentős része a Natura2000 kiemelt jelentőségű
természetmegőrzési területe közé tartozik. A külterületi gazdálkodás során különös gondot kell
fordítani a természetvédelmi érdekekre. Az átalakult tájhasználat következtében kialakult
mezőgazdasági művelés számos élőhelyet visszaszorított az elmúlt évszázadban. Ezek a korábbi
pufferterületek nem csak élőhelyül szolgáltak, hanem csökkenteni tudták a mezőgazdasági
művelés káros hatásait, illetve növelték a termőképességet. Az élőhelyek kialakítása, illetve
ezek összekapcsolása vadgazdálkodási érdek is.
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A természeti értékek megóvása érdekében lényeges a helyi lakosság szemléletformálása, illetve
az ide látogatók tájékoztatása is a természeti értékek megóvásának szükségességéről és
lehetőségeiről.
Intézkedési javaslatok:













Védelemre tervezett (országos és helyi jelentőségű) területek bemutatása, tájékoztatás;
(Védett) értékek tudatosítása, bemutatása kiemelten a helyi lakosság körében is;
Rendszeres kirándulás szervezése a helyi lakosság, tanulók számára;
Nem védett, de értékes természetközeli területeken az invazív növények és idegen fajok
megtelepedésének megelőzése;
Spontán bozótosodások felszámolása;
Környezettudatos szemléletmód kialakítása helyi lakosság körében tájékoztatással,
különböző akciókkal;
Értékes élőhelyeket, vízfolyásokat is érintő mezőgazdasági területeken a
vegyszerhasználat ésszerű korlátozása;
Uniós, országos stb. pályázati lehetőségek kihasználása;
A védett fajok élőhelyének megőrzése;
Mozaikosabb tájszerkezet és az élő felületek összefüggő hálózatának kialakítása;
Mezővédő erdősávok, fasorok telepítése;
Őstölgyes megőrzése.

2.1.2. Egyedi tájértékek
A tájra jellemző természeti értékeket, képződményeket és az emberi tevékenységgel
létrehozott tájalkotó elemeket, amelyeknek természeti, történelmi, kultúrtörténeti,
tudományos vagy esztétikai szempontból a társadalom számára jelentősége van, egyedi
tájértékeknek nevezzük. Ilyen értékek a külterületen a keresztek, források stb. Az egyedi
tájértékek megőrzése is kiemelt feladat.
Intézkedési javaslatok:





Egyedi tájértékkatszter készítése, a tájértékek monitoringozása;
Egyedi tájértékek települési szintű védelme, helyi felújítása;
Természetvédelmi akciók, ismeretterjesztő programok, tömegeket megmozgató
természetjáró túrák megvalósítása civil összefogással;
Az egyes vonzerőket, látnivalókat egységes, jól látható táblarendszerrel kell jelezni.

2.2. Épített értékek védelme, a védelmet figyelembe vevő fejlesztések
Mind az Ófaluban, mind az öreghegyi szőlők területén több értékes épület található, melyek
híven őrzik még a helyi népi építészeti hagyományokat. A település egyedi hangulata, bájos
településképe, a táj építészeti karaktere akkor marad meg, ha sikerül ezeket a jellegzetes
épületeket, építészeti elemeket, formákat megőrizni. A legfőbb feladat az értékes építmények
számbavétele, kataszterezése, majd pályázati úton források szerzése védelmük, megőrzésük
biztosítására. Az egységes utcaképek érdekében meg kell határozni a beépítés paramétereit.
2.2.1.
Településképi
értékkataszter készítése

szempontból

védendő,

értékes

épületek

számbavétele,

A településen ki kell jelölni a helyi védelemre érdemes, a község arculatát meghatározó
építményeket (szakrális emlékek, népi- és polgári lakóházak, pincék, présházak, kőkeresztek
stb.). A település értékei közül kiemelkednek a szőlőhegyen magmaradt hagyományos népi
pincék, présházak, melyek mai napig magukon hordozzák egy korábbi, eltűnt gazdálkodási mód
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jegyeit. A település értékközpontú magatartása szükséges ahhoz, hogy felismerjék és megőrizzék
az utókor számára a települési értékeket, valamint az identitástudat erősítése érdekében, illetve
turisztikai szempontból is lényeges feladat.
Az épített értékek idegenforgalmi szempontból is kiaknázhatók. Megfelelő marketingtevékenység
esetén sok látogatót vonzhat az örvényesi malom, mely országos szinten is kiemelkedő
jelentőséggel bír, illetve az örvényesi helytörténeti gyűjtemény. Az épületek bemutatásával a
településre érkező turisták közelebbről is megismerkedhetnek a község történelmével, az
emlékek „kézzel foghatóan” is megjelennek, mint a múlt tanúi. Javasolt ezért az épületeken egy
olyan jellegzetes táblácska elhelyezése, mely utal a védelemre, illetve egy rövid leírás is
elhelyezhető arról, hogy miben is áll az épület építészeti/helytörténeti érdekessége. Ezek
elhelyezkedése megjeleníthető a település egy jellegzetes pontján felállított tájékoztató
térképen is.
Intézkedési javaslatok:












Helyi védelemre érdemes épületek és építmények kijelölése;
Szőlőhegyi házak, pincék, présházak védelmi célú kataszterezése, felmérése;
Településszerkezet, utcakép védelme;
Temető értékközpontú felmérése, védelmének kidolgozása;
Örökségvédelmi Hatástanulmány elkészítése;
Helyi értékvédelmi rendelet kidolgozása, értékes épületek védelme;
Helyi védett építmények támogatása (alap létrehozása);
Védett értékek bemutatása;
Lakosság megismertetése a helyi épített értékekkel;
Pályázati lehetőségek kiaknázása;
Marketing és menedzsment tevékenység megvalósítása.

2.2.2. Építésszabályozás
A település jellegzetes építészeti kultúrájának egységes jellegű fejlesztése, megőrzése csak
átgondolt építési szabályok alkalmazásával, illetve az előírások helyi betartatásával lehetséges.
Fontos, hogy a korábban kijelölt lakóterületi fejlesztési területeken is a kialakult faluképhez
alkalmazkodó beépítések valósuljanak meg. Fontos továbbá, hogy települési főépítész segítse a
település karakterét meghatározó épületek tervezését és megvalósítását A településre készülő
helyi építési szabályzatot úgy kell elkészíteni, hogy:











A település kialakult jellegének megőrzését a meglévő épületeknek a helyi védelme
elősegíti, de úgy, hogy az épületek esztétikai és történeti értékük megőrzésével a mai
életminőségnek, igényeknek megfelelően átalakíthatók, felújíthatók legyenek;
A kialakult utcaképek, szőlőhegyi táj, hagyományos tájszerkezet megőrzését és az új
épületek építésekor azok környezetbe illő szabályozását segítse, ösztönözze;
A múlt és a jövő összhangját szolgálja;
Védi azokat az épületeket, amelyek a szőlőhegyi táj ékkövei;
Szigorú paraméterekkel meghatározza az új építésű kisebb pincék-présházak, hétvégi
házak építési feltételeit, anyaghasználatot, azért hogy tájba illő, a történelmi
hangulatot nem sértő épületek szülessenek;
A szőlőhegyen műveléshez kell kötni az építés lehetőségét annak érdekében, hogy a
terület ne váljon üdülőterületté;
Szigorú paraméterekkel meghatározza az új építésű lakóházak építési paramétereit,
hogy a településképbe illő új házak szülessenek.
Hatályos településrendezési eszközökben szereplő fejlesztési területek felülvizsgálata;
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2.2.3. Településkép megújítása, zöldfelületek rendezése
A településkép megújításával a cél elsősorban a helyben élők lakókörnyezetének javítása,
illetve az idelátogatók véleményének javítása. A településkép további fontos eleme a tiszta,
rendezett utcakép. A letelepedők számára minőségi környezet feltételeinek a kialakítása miatt
elsődleges ez az intézkedés. A védelemben részesülő építmények helyreállítása, s az épületek
méltó hasznosítási feltételeinek megteremtése fontos az értékközpontúság jegyében.
Intézkedési javaslatok:










Tiszta, rendben tartott közterületek (hulladékgyűjtők kihelyezése, árok karbantartása,
tisztítása, padka fenntartása);
Településközpontban a légkábelek áthelyezésének, földkábelre történő cseréjének
vizsgálata;
Közmunkások foglalkoztatása településfejlesztési, környezetalakítási feladatokkal;
A települések léptékének megfelelő új épületek építése, régiek felújítása;
Romos épületek elbontása, felújításának támogatása közösségi összefogással,
önkormányzati alap működtetésével;
Védelemben részesülő építmények helyreállítása;
Hagyományos utcakép és épületformák megőrzése;
Sportpálya kialakítása a Nagyudvari szántók területén;
Temető területének bővítése.

A települési zöldfelületek rendezése, azok megújulása, új területek kialakítása, kedvező
esztétikai megjelenés biztosítása, fasorok telepítése nagyban hozzájárul a településkép
megújításához, Örvényes kondicionáló hatásának fokozásához.
A község zöldfelületei különböző lakossági akciókkal is fejleszthetők. Ilyen lehet például a
Virágos Magyarországért mozgalomban való részvétel, melyben nemcsak az önkormányzat, de a
helyi lakosok is ugyanúgy részt vesznek portájuk csinosításával. Emellett egyéb, helyi
kezdeményezésű települési megmozdulások is szervezhetők, melyben a díjazottak olyan
eszközöket (és növényeket) kapnak, mellyel tovább szépíthetik környezetüket. Ezek az akciók
nemcsak a község képét szépítik, de fontos kötődést is kialakítanak a település illetve a
lakókörnyezet iránt.














Zöldterületek kialakítása, parkosítás;
Tanösvény kialakítása;
A település tervszerű fásítása évenkénti ütemezéssel;
Építési szabályzat megalkotása során különös figyelem az építési övezetek legkisebb
kialakítható zöldfelületi mértékre;
Helyi természeti védettségre érdemes értékek, területek kijelölése;
Helyi értékvédelmi rendelet kidolgozása természeti értékre vonatkozóan is;
Közterületi kiültetések;
Igényes utcabútorok kihelyezése;
Helyi lakosság bevonása a zöldfelület fejlesztésébe;
Virágos Magyarországért programban való aktív részvétel;
Temetőterület bővítése és fenntartása;
Gyomnövények – elsősorban parlagfű - visszaszorítása érdekében összehangolt irtási
akció szervezése;
Parlagterületek felszámolása.
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FENNTARTHATÓ KÖRNYEZETHASZNÁLAT – ÉLHETŐ TELEPÜLÉS

A községben meg kell teremteni a magas szintű szolgáltatások szolgáltatások és minőségi
lakókörnyezet feltételeit, hogy a község potenciáljaira alapozva pozitívan befolyásolják a
demográfiai változásokat, illetve erősítsék közvetve a gazdasági környezetet. Az életkörülmények
javításához elengedhetetlen az infrastruktúra fejlesztése, a lakókörülmények, a településszintű
ellátás, szolgáltatások javítása stb.
3.1.

Közlekedési infrastruktúra fejlesztése a településen

3.1.1. Közlekedési kapcsolatok javítása
A település jó infrastruktúra kapcsolatokkal rendelkezik. A települést érintő közutak terhelése
határértékek alatt van, azonban a nyári időszakban az áthaladó forgalomnak köszönhetően
időszakosan megnövekszik a terhelés. A közutak állapota változó, ezért közlekedésbiztonsági
szempontból fontos az utak minőségének a javítása, az utak biztonságos kialakítása. A település
tömegközlekedési kapcsolata megfelelő, a környező városok, a vasút elérhetőségét javítani
lehet. A település közlekedési kapcsolatainak javítása közvetett módon segítheti a
foglalkoztatottság növekedését, a gazdaság erősödését. Közlekedési szempontból emellett
Intézkedési javaslatok:






Közutak minőségének javítása, összefogva a közutak kezelőjével;
Buszöblözetek és megállók környezetének fenntartása;
Egyeztetések a Volánbusz illetékeseivel a helyi igényeknek megfelelő menetrend
kialakítására;
Megállapodás környező nagyfoglalkoztatókkal települési munkásjáratok indításáról.

3.1.2. Helyi utak
A települési „komfort” erősítéséhez elengedhetetlen a település lakóutcának rendezése:
portalanítás, megfelelő szelvények kialakítása. Az utak rendezésével párhuzamosan meg kell
oldani a csapadékvizek elvezetését is. A település meglévő úthálózatához igazodóan kell a
lakóterületi fejlesztések során kialakítani az új lakóutcákat. Gondoskodni kell megfelelő számú
parkolóhely kialakításáról.











Megfelelő burkolatszélesség kialakítása;
Utak portalanítása;
További járdák kiépítése;
Út menti zöldfelületek fejlesztése;
Földkábelek létesítése;
Településközponton áthaladó forgalom csillapítása forgalomtechnikai elemekkel
(gyalogátkelő, forgalomlassító sziget stb.);
Csapadékvíz-elvezetés
megoldása
az
utak
kiépítésével,
rekonstrukciójával
párhuzamosan;
További parkolóhelyek kiépítése, fenntartása az intézmények és a strand
környezetében;
szintbeni vasúti kereszteződések biztonságának növelése;
Szent István utca és 71. sz. út csomópontjának
biztonságosabbá tétele
forgalomtechnikai eszközökkel.
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3.1.3. Szőlőhegyi utak
A szőlőhegyi parcellák, birtokok biztonságos megközelítése turisztikai és gazdasági szempontból
fontos. A fejlesztések nem valósíthatók meg a csapadékvíz elvezetése nélkül. Fontos, hogy a
hegyi utak szabványtól eltérő méretben is megépíthetők legyenek. A hegyi utak felújításához
kapcsolódó jogi és pályázati lehetőségeket fel kell tárni – szükség esetén egy külön
tanulmányban.
Intézkedési javaslatok:








Szőlőhegyre vezető út rendezése;
Az útépítés és csapadékvíz-elvezetés együttes megoldása;
Szabvány alóli felmentés, helyi jellegzetességű utak tervezése (csésze-szelvény, egyedi
víz elszivárgását elősegítő burkolat alkalmazása);
Vízmosások további bevágódásának, eróziójának megállítása;
Kitérők építése;
Közlekedési táblák, információs táblák kihelyezése;
Utak pormentesítése, stabilizációja, vízelvezetés megoldása- együttműködésben az
érdekelt szőlőhegyi ingatlantulajdonosokkal.

3.1.4. Kerékpárutak
Egyre kedveltebb kikapcsolódási formává vált belföldön is az ország kerékpárral való
megismerése, hiszen bármikor megszakítható, s újratervezhető az útvonal, ezáltal rugalmasan
alakítható a program. Örvényesen áthalad a Balaton körüli kerékpárút. Emellett régóta
tervezett egy új kerékpárút kiépítés Pécsely felé.
Intézkedési javaslatok:






3.2.

Településen belüli kerékpár-infrastruktúra fejlesztése, kiemelt figyelemmel a helyi
értékek bemutatására;
Kerékpározható útvonalak kijelölése;
Kerékpárút hálózat kiépítése kistérségi, regionális szintű összefogással;
Kerékpárút kiépítése Pécsely felé;
Kerékpárút levezetése a Balaton partra;
Uniós, országos stb. pályázati lehetőségek kihasználása.

Közműhálózat

Örvényesnek hosszú távon biztosítania kell a közszolgáltatások zavartalan működését, amivel együtt
a község kiállhat a közszolgáltatások esetében is (pl. közvilágítás felújítása, ivóvíz-ellátás,
szennyvíz-kezelés, közbeszerzés stb.) az autonóm megoldások mellett. Mindehhez fel kell
térképezni a település alternatív lehetőségeit, amire támaszkodva hosszútávon csökkenthető az
ivóvíz- és energiafüggőség.
Örvényes belterületén a közművek szinte mindenütt teljes körűen kiépítésre kerültek. A
továbbiakban a feladat ezek minőségi fejlesztése, szükség esetén kapacitásbővítése lehet, illetve új
fejlesztési területek kialakításával a meglévő hálózat kiterjesztése.
A szükséges közműves fejlesztések mellett nagy hangsúlyt kell fordítani a rendszer karbantartására,
ahol szükséges lehet (pl. az árkok karbantartása esetén) a lakosság bevonásával.
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3.2.1. Csapadékvíz elvezetés, vízkárelhárítás
A klímaváltozás, illetve ezzel összefüggésben a megváltozó időjárási körülmények miatt
kiemelten fontos feladat felkészülni az év száraz periódusaira, illetve a hektikus
csapadékeloszlásból, nagy csapadékmennyiségből származó vészhelyzetek megelőzésére. Emiatt
a lehulló csapadék biztonságos elvezetése mellett egyre nagyobb hangsúly helyeződik a lehulló
vízkészlet helyben tartására: felhasználható öntözésre szárazabb időszakban, mikroklíma javító
hatással rendelkezik párologtatás útján, továbbá az vízerózió káros hatásait csökkenti. A
csapdékvíz-elvezetést a környező településekkel közösen kell megtervezni a vízfolyások
vízgyűjtő területére. A csapadékvíz gyűjtését és hasznosítását engedni, propagálni szükséges
lakossági és intézményi szinten egyaránt.
Intézkedési javaslat:








Csapadékvíz rendszer jelenlegi helyzetének feltérképezése;
Csapadékvíz-elvezetés megoldása a végső befogadóig (csapadékvíz-elvezetés
átalakítása, vízelvezető árkok fenntartása, patakmedrek tisztítása stb.);
Csapadékvíz visszatartásának megtervezése települési szinten záportározó létesítésével;
Csapadékvíz gyűjtés hasznosítás propagálása háztartásokban;
Települési csapadékvíz elvezetési tervek megvalósítása a kritikus utcákban, (tervezés,
engedélyezés, kivitelezés);
Építési szabályzat megalkotása során különös figyelem az építési övezetek legkisebb
kialakítható zöldfelületi mértékre;
Mederkarbantartási sáv biztosítása, elépítésének és elkerítésének megakadályozása.

3.2.2. Energiahatékonyság, megújuló energiaforrások használata
Örvényesen magas a napsütéses órák száma, mely kedvez a napenergia hasznosításának. Ilyen
lehet épületek vízmelegítésének biztosítása, fűtésének rásegítése az épületekre felszerelt
napkollektorral, vagy akár környezetbarát elektromos energia előállítása szintén az épületeken
elhelyezett napelemekkel, vagy akár napelem-telep segítségével. A napenergia hasznosítás
mellett több lehetőség is kínálkozhat a különféle alternatív energiaforrások kiaknázására, a
szélenergia hasznosítása tájképvédelmi okokból azonban nem javasolt.
A környezetbarát energia előállítása és hasznosítása akkor a leghatékonyabb, ha a település
életének összes résztvevője – lakossága, vezetői, a gazdasági szereplők stb. – valamilyen szinten
találkozik vele, és magáévá teszi a környezettudatos gondolkodást, hogy azt a továbbiakban
alkalmazni tudja.
Támogatni érdemes továbbá a települési, közösségi kezdeményezéseket, melyek hozzájárulnak
helyben az autonóm megoldások elterjesztésében: építészeti megoldások, energiafelhasználás.
Fontos azonban, hogy ezek a megoldások a helyi értékeket, a helyi építészeti karaktert
figyelembe véve kerüljenek megvalósításra. A helyi kezdeményezések támogatása mind
gazdasági, mind közösség erősítő hatása miatt kiemelkedő fontosságú.
Intézkedési javaslatok:






Önkormányzati intézményekben fel kell mérni az épületek energetikai jellemzőit;
Energetikai koncepció készítése a településre (közintézmények fenntartása,
közszolgáltatások biztosítása);
Önkormányzati épületek energiatakarékos átalakítása és fűtéskorszerűsítése;
Település alternatív energiahasznosításának feltárása, megújuló energiaforrások
hasznosítása;
Közösségi kezdeményezések támogatása, energiatudatos törekvések támogatása;
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Közvilágítás korszerűsítése;
Alternatív közműpótlók vizsgálata;
Zöld adózás: környezetvédelmi szempontok érvényesülése az építményadóban;
A helyi táji- és építészeti karaktert figyelembe vevő, a passzív és aktív ház építését és
az alternatív energiahasznosítást támogató építési szabályzat megalkotása;
Tájékoztatás, oktatás (a lakosság és a gazdasági szereplők részére) a megújuló
energiával kapcsolatban, gyakorlati hasznuk bemutatása, lehetőségek felvázolása,
pályázatok bemutatása;
Rendezvények, lakossági akciók szervezése a témakörben, a lakosság mozgósítása.

3.2.3. Klímabarát település
A település elhelyezkedése és domborzati jellege miatt a település ki van téve a klímaváltozás
hatásainak. Az időjárási események szélsőségeinek növekedése várható, mely az esőzések
intenzitásának és időbeni eloszlásának kiszámíthatatlanságában nyilvánul meg. A klímaváltozás
negatív hatásait a környezeti hatótényezőket és ökológiai adottságokat figyelmen kívül hagyó
erdő- és mezőgazdálkodási gyakorlatok (tarvágások, intenzív mezőgazdasági termelés), valamint
a települési burkolt felületek növekedése erősítik. Az említett tényezők együttes
eredményeképpen egyre gyakoribbak a haváriák (elöntések, belvíz, stb.), melyek a közvetlen
környezeti kár mellett nagyban növelik a településüzemeltetés költségeit.
Az éghajlatváltozás hatásaira való felkészülés érdekében a hatótényezők feltárása után
települési klímastratégia készítése javasolt, mely összehangolja a szükséges szektorális
intézkedéseket, illetve kapcsolódik a térségi kezdeményezésekhez.
3.3.

Környezeti infrastruktúra

3.3.1. Vizek és talaj védelme
Örvényes jelentős felszín alatti vízbázissal rendelkezik, amit a források nagy száma is jelez.
Örvényes területe szennyezés-érzékenységi szempontból a „fokozottan érzékeny” kategóriába
tartozik, s kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület. A világon jelentősen
felértékelődött az ivóvízbázis, illetve az ivóvíz elérhetősége, így az ivóvízbázis védelme
érdekében a jogszabályokban meghatározott korlátozások betartására fokozottan ügyelni kell. A
vízbázis minőségének védelme mellett egyre nagyobb hangsúlyt kell helyezni a vízbázis
takarékos használatára, mennyiségi védelmére. A lakosság körében víztakarékossági
programokat kell indítani.
A település földtani adottságaiból fakadóan nitrát érzékeny települések közé tartozik, így nagy
figyelmet kell fordítani a vizek nitrát szennyezésének megelőzésére.
Földtani veszélyforrások nem veszélyeztetik Örvényes területet. A szélerózió esetleges káros
hatásai fasorok, erdősávok telepítésével mérsékelendők. A vízerózió hatásának mérséklése
érdekében komplex módon kell védekezni. A vízelvezető árkok karbantartása mellett a
racionális tájhasználat kialakítására, s ezzel együtt a megfelelő művelési módszerekre kell a
hangsúlyt helyezni. A meredekebb morfológiájú területeken az erózió és a felszínmozgás elleni
védekezés kiemelt feladat. A szabályozásnak ki kell terjedni a felszíni vízelvezetésre és a
tereprendezésre.
Intézkedési javaslatok:




Község minőségi ivóvízellátásának hosszútávú biztosítása, a meglévő vízellátó rendszer
folyamatos karbantartása és korszerűsítése;
Ivóvíztermelő kutak önkormányzati tulajdonba igénylése az államtól;
Részvétel az ivóvízbázis védőterületeinek kijelölésében;
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Területrendezési terv felülvizsgálata a vízbázisvédelem szempontjai alapján;
Szakszerű víziközmű üzemeltetés biztosítása, üzemeltetési szerződés előnyös
újrakötése, díjak kontrollja;
Az éves eszközhasználati keretösszeg tényleges felhasználása karbantartásra és
korszerűsítésre;
Kiemelkedő feladat az ésszerű tájhasználat fenntartása, a mezőgazdasági területeken a
környezetkímélő eszközök alkalmazása, helyes mezőgazdasági gyakorlat alkalmazása,
szervestrágya szakszerű tárolása;
Természetes felszíni vizek minőségének megőrzése és javítása;
Patakmedrek tisztántartása;
Erdősávok, mezővédő erdők, fasorok növelése eróziós és deflációs károk megelőzése
érdekében;
Víztakarékossággal, vízvédelemmel kapcsolatos programok megvalósítása civil és
lakossági összefogással;
Szürkevíz hasznosításának elősegítése;
Talajadottságoknak, domborzati viszonyoknak megfelelő művelési mód alkalmazása.

3.3.2. Levegőtisztaság- és zajvédelem
Örvényes területén a levegő tisztaságát veszélyeztető emisszió, illetve zaj- és rezgésterhelés
elsősorban a közlekedésből származik. A településen áthaladó közutak mellett időszakosan –
jellemzően a nyári időszakban - megnövekszik a terhelés, azonban a hasonló forgalmú utaknál
végzett számítások szerint a vonatkozó határértékeket nem éri el. A településen fel kell mérni a
szennyező forrásokat, s stratégiát, intézkedéseket kell kidolgozni az emisszió csökkentése
érdekében (pl.: forgalomszabályozás, zajhatás mérséklése).
Az Önkormányzatnak a levegő terhelésével kapcsolatos szabályzatainak felülvizsgálatával meg
kell teremtenie a környezetminőség javításának feltételeit: csendrendelet és füstrendelet
felülvizsgálata, komposztálás települési szintű támogatása.
Intézkedési javaslatok:






Önkormányzati füstrendelet felülvizsgálata – égetés helyett komposztálás elv
érvényesülése;
Mezőgazdasági művelésből származó időszakos porszennyezés csökkentése;
Erdősávok, mezővédő erdők, fasorok növelése;
Település levegőszennyező és zajterhelő forrásainak feltérképezése;
Kapcsolat a Közútkezelővel, illetve a Környezetvédelmi Felügyelőséggel a levegő- és
zajvédelmi intézkedések hatékony betartása, illetve proaktív cselekvési program
kidolgozására, főút átmenő forgalmának lassítása forgalomtechnikai eszközökkel.

3.3.3. Hulladékgazdálkodás
A település területén a szilárd hulladék gyűjtése, továbbá a szelektív gyűjtés megoldott. A
településen további programok indításával növelni kell a szelektív hulladékgyűjtésbe és a
háztáji komposztálásba bevont háztartások számát, továbbá települési szinten foglalkozni kell a
biomassza hasznosításával, a helyi csomagolásmentes termékek előtérbe helyezésével.
Intézkedési javaslatok:



Szelektív hulladékgyűjtés illetve komposztálás hatékonyságának növelése;
Település közterületein keletkező biomassza hasznosításának megtervezése;
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Helyi, csomagolásmentes termékek piacra jutási feltételeinek támogatása: helyi piac,
házi árusítás, betétdíjas termékek;
Lakossági, civil kezdeményezések támogatása;
Közútkezelővel közös program folytatása a közutak melletti hulladékok gyűjtéséről.

3.3.4. Környezeti nevelés
A fenntarthatósági törekvéseink célja kiegyensúlyozott, fenntartható társadalom létrehozása.
Törekvéseink csak akkor érhetnek célba, ha élvezik a társadalom támogatását, ha a lakók
magukénak érzik ezen törekvéseket és aktívan tesznek a célok megvalósulásáért. Ehhez
szükséges a lakosok környezetszemléletének megváltozása, környezettudatos viselkedésformák
meghonosítása. Ezért meg kell ismertetni a lakókkal a globális összefüggéseket, döntéseik és
cselekedeteik gazdasági, környezeti és humán-társadalmi vonatkozásainak elválaszthatatlan
viszonyát. Erre a szemléletre alapozva kell építeni a környezettudatos, felelős és cselekvő
állampolgárokból álló társadalmat az információközvetítés, szemléletformálás, oktatás-nevelés
segítségével.
Intézkedési javaslatok:
-

Környezetvédelmi képzések, programok szervezése a településen élők számára;
Járdák melletti árkok, a patak tisztítása;
Lakosság öntevékeny környezetvédelmi kezdeményezéseinek a támogatása;
Lakossági tájékoztató füzetek, plakátok, falunapok keretében oktatónapok és lakossági
fórumok keretében oktató előadást szervez.
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3.4. Településbarát önkormányzat működtetése
Az önkormányzat elsődleges feladata a település működtetése, illetve ellátása, amit az
Önkormányzati törvény meghatároz. A településen élők életkörülményeit, környezetét tehát az
önkormányzat jelentősen befolyásolni tudja. Az önkormányzatnak ügyfél-, illetve szolgáltatásbarát
önkormányzattá kell válnia. Az önkormányzat jó működéséhez fontos lépés a településen élők
bizalmának megnyerése, melyhez átlátható döntések mellett a lakosság döntéshozatalba történő
bevonására van szükség. Az önkormányzatnak nem csak partner-, illetve mentor intézményként kell
működnie a település fejlesztése érdekében, hanem példamutató magatartásával elől kell járnia.
Intézkedési javaslatok:










Lakosság, civil szervezetek bevonása a települést érintő döntésekbe, illetve tájékoztatás a
végrehajtásról, fejlesztésekről;
Pályázatírások támogatása;
Tanfolyamok, programok támogatása;
Gazdaságok letelepedését segítő intézkedések (adócsökkentés, kedvezményes földvásárlás
stb.);
Önkormányzati adórendszer átalakításának vizsgálata;
Önkormányzati foglalkoztatás fenntartása;
Rászorulók segítése;
Civil szervezetek támogatása;
Példamutató programok működtetése (autonóm megoldások az energiaellátásban,
településkép megújítása, stb.).

3.5. Oktatás, egészségügyi- és szociális ellátás javítása
Örvényes lakosságszáma az elmúlt bő fél évszázad során nem változott jelentősen. Jelenleg magas
az idősek száma a településen, az Ófalu 72 lakóházából 21 házban egygedülálló nyugdíjas él. A
tervezett lakóterületi fejlesztések megvalósulása esetén jelentősen megváltozhat a lakónépesség
szerkezete, megnőhet a fiatal korosztályok aránya. Az esetleges népességnövekedésre tekintettel a
településnek meg kell vizsgálnia, hogy a kötelező feladatok ellátása (pl.: oktatás, és az
egészségügyi- és szociális ellátás) hosszú távon milyen feltételek között fenntartható, illetve milyen
eszközök állnak rendelkezésre a szolgáltatások színvonalának növelésére. A településnek át kell
gondolnia, hogy a meglévő intézmények fenntartása, azok folyamatos karbantartása és fejlesztése;
másrészt a hiányzó szolgáltatások ellátása önerőből vagy térségi összefogással biztosítható.
3.5.1. Alapfokú oktatás
A településen oktatási intézmény nincs és az alacsony népességszám miatt önálló oktatási
intézmény fenntartása nem reális célkitűzés. A legfontosabb feladat, hogy a gyerekek minél
könnyebben eljuthassanak az oktatási intézményekbe, ehhez segítséget nyújthat a számukra
központilag szervezett szállítás elérhetősége.
Intézkedési javaslatok:



Intézmények megközelítésének koordinálása – helyi járatok, iskolabusz üzemeltetése;
Iskolatársulási kapcsolatok fenntartása.

3.5.2. Egészségügy fejlesztés
Az alapfokú orvosi ellátás a településen megoldott. Az orvosi ellátás minőségét javítani kell, a
térségi koncepcióval összhangban. Az Önkormányzat célja az, hogy valamennyi örvényesi polgár
helyben megtalálja az egészséges élet, az egészségmegőrzés valamennyi feltételeit, illetve
betegsége esetén késedelem nélkül juthasson a gyógyító - alapellátó rendszer intézményein
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keresztül megfelelő ellátáshoz. Az Önkormányzat ezért kiemelt fontossággal kezeli a helyi
családorvosi ellátás rendszerét.
Intézkedési javaslatok:





A lakosság általános egészségügyi állapotának felmérése;
Települési orvosi rendelő fenntartása, fejlesztése;
Ellátás színvonalának javítása (felszereltség javítása, gyors ügyeleti ellátás).
Szűrési rendszer kialakítása a várható kockázatokból és a lakosság felmért állapotából
kiindulva (vérnyomás, vércukor, EKG, széklet-vizelet, méhnyakrák szűrés, prosztata PSA
stb.)

3.5.3. Szociális ellátás
Örvényes Önkormányzatának mindenkor figyelembe kell vennie a Örvényesen jellemző szociális
és az ezt befolyásoló demográfiai helyzetet. A rászoruló csoportok, egyének támogatásának
feltételeit mindenkor ezen jellemzők, valamint az önkormányzat aktuális költségvetésének
lehetőségei figyelembe vételével kell kidolgozni. Ahol és amennyire lehetséges, előnyben kell
részesíteni a munka lehetőségének felajánlását az önkormányzat intézményrendszerén belül is,
szemben a szociális alapú segélyezéssel.
Ugyancsak különösen nagy hangsúlyt kell fektetni a nagycsaládosok támogatására, minthogy az
ország kedvezőtlen demográfiai mutatóit csak a 2-nél több gyermeket nevelő családok minél
nagyobb száma tudja megfordítani. A nagycsaládosoknak kidolgozott támogatásnak lehetőleg a
szociális rászorultságot is figyelembe kell venni.
-

Idősek nappali ellátása, támogatása;
Nyugdíjasklubok tevékenységeinek támogatása;
Idősek távfelügyeletének megoldása.
Falugondnoki szolgálat működtetése;
Házi segítségnyújtás;
Nagycsaládosok támogatása helyi adókedvezményekkel vagy más módon.

3.5.4. Fiatal családosok támogatása
Olyan településprogramokat kell indítani, mely biztosítja a helyi fiatalok, értelmiség helyben
tartását, s az Örvényeshez kötődő fiatalok megtelepedését támogatja. A település jelentős az
elmaradás az alapfokú ellátás terén a városokkal szemben, de minden szolgáltatás elérhető a
közeli városokban, azonban ezek elérhetőségét javítani kell. További fontos elem a településen
élők megtartása, törekvéseik támogatása. Kiemelt figyelemmel kell kísérni a felsőoktatásban
részesülőket, akiktől anyagi és erkölcsi támogatásért cserébe Örvényes és térségével
kapcsolatos témájú tudományos munkák várhatók el.
Intézkedési javaslatok:
-

Népességmegtartó-programok kidolgozása;
Fiatalok számára oktatások, tanfolyamok szervezése;
Támogatása a felsőoktatásban tanulóknak;
A településen való letelepedés támogatása adókedvezménnyel, önkormányzati telkek
kedvezményes felosztása;
Igényekhez igazodó mozgó szolgáltatások kialakítása;
Környező települések (intézmények, szolgáltatások stb.) elérhetőségének javítása.
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4. KÖZÖSSÉG, IDENTITÁS ERŐSÍTÉSE
A lokalitás fontosságának hangsúlyozása miatt a települési identitástudatot szükséges támogatni,
melynek része a közösségi programok szervezése, programok indítása fiatalok helybenntartására,
továbbá a lakókörnyezet megújítása, a letelepülők befogadása. Fontos, hogy a lakosság aktívan
részt vegyen a programokban, azok kidolgozásában, hogy így a programban résztvevők sokkal
inkább magukénak érezzék a települést, annak védelmében illetve fejlesztéséért hatékonyabban
fel tudjanak lépni. A közösségi identitás megőrzése hozzájárul az önálló arculat kirajzolódásához.
4.1. Hagyományőrzés, hagyományteremtés
Örvényes gazdag történelmi múlttal, német gyökerekkel rendelkezik. A települési közösség és
környezet jelentős átalakuláson ment keresztül. A településnek, a meglévő értékeire
támaszkodva, ápolnia kell hagyományait, ami elsősorban közösség erősítő ereje miatt fontos,
másodsorban az idegenforgalmi kínálatot színesítheti. A település közösségi életét meghatározza a
kulturális és sport rendezvények, melyen a helyi lakosoknak lehetőség nyílik a tradíciók ápolása
mellett a kapcsolatok erősítésére.
A település jelenéhez, jövőjéhez elengedhetetlen megismerni, bemutatni Örvényes több
évszázados múltját. A hagyományok és a kultúra ápolására a lehetőségek messze nem
kihasználtak, ezért ezt amennyire lehet erősíteni kell a faluközösségen belül. A hagyományos,
évente megrendezett események sorát szélesíteni kell a helyi értékeket, hagyományokat
bemutató és ápoló eseményekkel. A kulturális célok meghatározásánál figyelembe kell venni a
környező települések és a térség kulturális stratégiáját, hogy a programok egymást kiegészítsék,
erősítsék, s ne konkuráljanak egymással.
Intézkedések:








Együttműködés környező településekkel és a kistérséggel a kulturális célok
meghatározására;
Faluház (teleház, könyvtár) működtetése, fenntartása;
Helytörténeti és időszaki kiállítások bemutatása;
Közösségi programok szervezése minden korosztály számára;
Minden háztartás/Felsőtagozatba lépő diák megajándékozása falu múltját bemutató
könyvvel, biográfiával;
Falunap és más évenkénti rendezvények megtartása;
Testvér-települési kapcsolatok létrehozása.

4.2. Térségi összefogás, kapcsolatok
4.2.1. Kapcsolatok önkormányzati társulásokkal
Az Önkormányzat eddig is társulásokba kényszerült a település méreténél fogva, önállóan nem
bírja megoldani a problémáit, illetve további fejlődést generálni. A közigazgatási rendszer
átalakításával a települési kényszerházasságok (pl. közös körjegyzőség) köttetnek. Az Európai
Unióban a térségi, kistérségi együttműködéseken alapuló, több település összefogásával
létrejövő, illetőleg egymás programjaihoz kapcsolódó projektek többszörös előnyt élveznek. A
benyújtható pályázatok, az elnyerhető pénzek jelentős hányada térségi projektekre vonatkozik.
Ezért többszörösére nő egy-egy kistérségi, mikrotérségi társulás szerepe, a társulás munkájába
való bekapcsolódás fontossága. A kistérségi kapcsolatok nem csak a közös pénzszerzés,
működés, de tapasztalatadás, információcsere szempontjából is jelentősek. A partnerséget jól
értelmező, az együttműködésre kész települések a többiekhez képest jelentős előnyhöz
juthatnak. A település tevékenyen részt kell, hogy vegyen minden társulási, illetve egyéb
fenntartói és fejlesztői csoport munkájában.
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A hatékony érdekérvényesítés érdekében szükséges a környező településekkel az összefogás.
Mindez összehangolt munkával, s közös érdekérvényesítéssel, lobbizással valósítható meg. A
közös érdekeket védő együttműködésre van szükség, melyek aktívan alakítják minden téren
(oktatás, egészségügy, szociális ellátás, igazgatás) a gazdasági, a társadalmi és a környezeti
folyamatokat.
Intézkedési javaslatok:





Partnerségi kapcsolatok kiszélesítése, együttműködés elősegítése;
Közigazgatási (oktatási, egészségügyi és szociális ellátás stb.) kapcsolatok felülvizsgálata,
azok hosszútávú szempontok szerinti újragondolása;
Elérhetőség, megközelítés javítása;
Közös fejlesztési projektek kidolgozása, egymáshoz kapcsolódó fejlesztési projektek
kidolgozása, közös pályázatok írása szomszédos településekkel.

4.2.2. Kapcsolatok környező városokkal (Balatonfüred, Veszprém)
A település történelmi kapcsolata a földrajzi közelség, illetve a magasabb szintű szolgáltatások
ellátása miatt megmaradt a környező városokkal, s ezt tovább kell erősíteni. Fontos az főbb
vonzáskörzetekkel, ellátási- és munkáltató központokkal a kapcsolat, mely mindennapos
szorosságot jelent a munkahelyi ingázás szempontjából, valamint helyet adnak a magasabb
szintű oktatási-, szociális-, egészségügyi- és kulturális intézményeknek. A község
mindennapjaira jelentős hatást gyakorol Balaton közelsége.
Intézkedési javaslatok:
-

Partnerségi kapcsolatok kiszélesítése, együttműködés elősegítése;
Igazgatási kapcsolatok megtartása, azok fejlesztése;
Közös pályázatok írása;
Kapcsolódás a városok és a Balaton turisztikai kínálatához.
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5. KIINDULÓ ADATOK A TOVÁBBI TERVEZÉSI FELADATOKHOZ
5.1. TÁRSADALMI, GAZDASÁGI ÉS KÖRNYEZETI ADATOK MEGHATÁROZÁSA
A társadalmi, gazdasági és környezeti adatok korábban meghatározásra kerültek a Megalapozó
vizsgálatok dokumentációjában. Az egyes kiinduló adatokat az alábbi fejezetek tartalmazzák:


Társadalmi adatok

8. fejezet – A település társadalma, társadalmi ellátás



Közszolgáltatások

8.4. fejezet – Humán közszolgáltatások
10. fejezet - Településüzemeltetés
15. fejezet - Közművizsgálat



Gazdaság

9. fejezet – A település gazdasága



Környezeti adatok

12. fejezet – A település zöldfelületi rendszere
13. fejezet Épített környezet vizsgálata
15. fejezet – Közművizsgálat
16. fejezet – Környezeti állapot vizsgálata

3.2 A

MEGHATÁROZOTT TERÜLETIGÉNYES ELEMEK ALAPJÁN, JAVASLAT A MŰSZAKI INFRASTRUKTÚRA FŐ

ELEMEINEK

TÉRBELI

RENDJÉRE

ÉS

A

TERÜLET-FELHASZNÁLÁSRA

IRÁNYULÓ

TELEPÜLÉSSZERKEZETI

VÁLTOZTATÁSOKRA

Örvényes esetében a műszaki infrastruktúra legfőbb elemei az alábbiak szerint alakulnak:
Közlekedés
Örvényes közlekedési lehetőségeit, a közúthálózat kiépítettségét és a forgalombiztonságot tekintve
igen kedvező helyzetben van, hiányzó közúti kapcsolatok nincsenek, a meglévő utak minőségi
fejlesztése a legfontosabb feladat, valamint a nyári, jelentős közúti és gyalogos/kerékpáros
forgalmi konfliktusokat szükséges kezelni.
További fejlesztési alapelvekként az alábbiak jelölhetők meg közlekedési szempontból:


fenntartható közlekedési módok fejlesztése (vasútállomással való kapcsolat fejlesztése,
további gyalogosfelületek építése)



csapadékvíz-elvezetés megoldása minden útszakaszon



megfelelő kapacitású parkoló helybiztosítása és létesítése a strandhoz kapcsolódóan



kerékpárút kiépítése Pécsely felé.

Közmű
A hatályos településrendezési eszközökben kijelölt fejlesztési területek esetében szükséges a
közműhálózat bővítése.
Fontos feladat továbbá a felszíni vízrendezés, a csapadékvíz elvezetés megoldása, különösen a
klímaváltozás hatására várható szélsőségesebb csapadékesemények zavarmentes elvezetésének
biztosítására. A település arculatjavítását szolgáló racionálisabb közműelrendezés, közműfektetés
felszín felett és felszín alatt egyaránt szükséges a közterületek látványának, hasznosításának
javítására. Ezzel biztosítani kell a fasorültetés lehetőségét, a klímaváltozás okozta felmelegedés
mikrokörnyezeti hatás javítása érdekében.
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A közvilágítás arculatépítő és közbiztonság javító hatása érdekében a közvilágítás mennyiségi és
minőségi fejlesztést igényel.

3.3. ÖRÖKSÉGI ÉRTÉKEK, JAVASLATOK AZ ÖRÖKSÉG VÉDELMÉRE
A településen több lakóház is magán hordozza még a Balaton-felvidék jellemző népi építészeti
motívumait és megoldásait, ezek mindenképpen helyi védelemre érdemes épületek. A település
további értékes épületei a szőlőhegy megmaradt présházai, pincéi.
A települési egyedi tájértékei közül ki kell emelni a Pán-kutat, amely a község belterületének
bővizű forrása. A forrás vize a templom alatt egy szépen kialakított kifolyóból bárki részére
hozzáférhető. A forrás az ún. Régi Tanítókertben ered, onnan vezették le vizét föld alatti csőben
1940-ben.
Szabadtéren álló keresztekről első ízben 1819-ban tesznek említést, amely szerint egy feszület áll a
templom előtt, egy a falu végében Udvari felé, egy pedig a temetőben. A negyedik feszületet
később, 1851-ben állították a szőlőhegy bejáratához, az erdő szélére.
A helytörténeti gyűjteménynek otthont adó népi lakóépületen kívül az építészeti értékeket
képviselő, illetve helytörténeti jelentőségű építmények nem állnak helyi védelem alatt. Ezek helyi
védelme és a Helyi Építési Szabályzatban megfelelő szabályozók előírása kiemelten fontos feladat.
A települési értékek védelme a gyökerek ápolása, az identitástudat erősítése, a lakóhelyhez kötődés
szempontjából is kiemelt figyelmet érdemel.

6. A MEGVALÓSÍTÁS ESZKÖZEI ÉS AZOK NYOMONKÖVETÉSE
6.1. A MEGVALÓSÍTÁST SZOLGÁLÓ ESZKÖZ- ÉS INTÉZMÉNYRENDSZER
A településfejlesztési koncepcióban szereplő elgondolások megvalósítása érdekében a meglévő
intézményrendszer koncepcionális célokkal való összehangolására van szükség. Csopak Község
Önkormányzata által fenntartott illetve működtetett intézmények az alábbiak:
Közművelődési intézmények:


Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér

Szociális intézmények:


Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

Egészségügyi intézmények:


Háziorvosi Szolgálat



Védőnői Szolgálat
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6.2. JAVASLAT A VÁLTOZÁSOK NYOMONKÖVETÉSÉRE, A FELÜLVIZSGÁLAT RENDJÉRE
A településfejlesztési koncepcióban foglaltak megvalósulásának folyamatos nyomon követése,
felülvizsgálata elsősorban a község érdeke. A monitoring célja felhívni a döntéshozók és a
megvalósításért felelős szervezetek figyelmét a céloktól való esetleges eltérésre és összegezni az
elvégzett feladatokat. Figyelni kell arra, hogy a célkitűzések elérése érdekében tett lépések a
megfelelő időben történjenek, a megfelelő eszközökkel. A monitoring számos komplex feladatot
foglal magában, az adatgyűjtéstől a koncepció esetleges szükséges módosításáig.


Évenkénti rendszerességgel meg kell vizsgálni, hogy milyen lépések történtek a koncepció
célkitűzésinek elérésére. Eltérés esetén be kell avatkozni, a kívánt cél elérése érdekében
módosítani kell a meghatározott intézkedéseket.



A fejlesztési koncepció felülvizsgálata, aktualizálása tízévenként szükséges, az elkészült
felmérések, legfrissebb statisztikai adatok, egyéb új információk ismerete, illetve a
koncepció megvalósulási folyamataiból levonható következtetések alapján.



Figyelemmel kell kísérni a külső környezet változásait, amellyel szükség esetén összhangba
kell hozni a célkitűzéseket, illetve azok megvalósulási eszközeit.



Ki kell értékelni a már végrehajtott feladatok eredményeit, különös tekintettel a pályázati
úton megvalósított fejlesztések pénzügyi és fizikai megvalósulására.

A településfejlesztési feladatok teljesítéséről a közmeghallgatáson a polgármester évente
beszámolót tart a község polgárainak. A közvélemény folyamatos tájékoztatása a helyi sajtón
keresztül, illetve a helyben szokásos módon, a községi honlapon és a hirdetőtáblákon elhelyezett
közlemények útján valósul meg.

