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1.

JÖVŐKÉP

1.1. A

TELEPÜLÉS JÖVŐKÉPE A TÁRSADALMI, GAZDASÁGI, TÁJI, TERMÉSZETI ÉS ÉPÍTETT KÖRNYEZETÉRE

VONATKOZÓAN

Lengyeltóti Város 2030-ra közepes erősségű gazdasággal rendelkező mezővárossá válik, magas
hozzáadott értékű, nagy munkaerő igényű agrárfeldolgozó szektorral, megerősödött helyi
kisvállalkozói és 2-3 erős, ipari középvállalkozóval, valamint méretéhez képest erős és jól
jövedelmező szolgáltató vállalkozásokkal. A város megerősíti térségi szerepkörét, bővíti városi és
központi funkciói számát és azok kistérségi súlyát. A településen a foglalkoztatottság eléri az
országos, és meghaladja a megyei átlagot, a vállalkozások árbevétel arányos jövedelmezősége
megduplázódik, az ingatlanpiac magára talál, és mind a forgalom, mind az értékesítési árak
megközelítik a megyei átlagot.
A turizmus a legmagasabb és az alsó szegmensben is magára talál, kiegészítő bevételi és
foglalkoztatói szerepet tud betölteni a település gazdaságában. A fő turisztikai termékek a kastélyok
és az ezekben megjelenő minőségi gasztronómia, és a települési programkínálat további erősödése
és BKÜ szintjén is vonzerővé válása, ami a lakosság számára is igényes, minőségi szórakozási,
kikapcsolódási lehetőségeket kínál. A szálláskínálatot a kastélyok és néhány első osztályú panzió,
továbbá az újra megnyíló, minőségében felfejlesztett Kék-tó Kemping, és néhány kisebb
magánszállás, továbbá egy ifjúsági szállás.
A település a javuló gazdasági feltételek között új településközpontot tud kialakítani, amit támogat a
3,5 tonna feletti járműveknek a település központjának elkerülését is biztosító új gazdasági feltáró út.
A település lakosságának identitása tovább erősödik, a tovább szépülő települési környezet, a
minőségi, helyi lakosságnak is vonzó programkínálat, és a Lengyeltótit a Balaton üdülőkörzetében is
ismertté tevő Kék-tó és környezete, a Zichy-kastély és annak ismételt közösségi használatba vétele,
továbbá a gasztronómia, a dió és szőlő programok, és a jól működő közösség és ügyfélbarát
intézmények miatt szeretnek itt élni.
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1.2. VÁROS ESETÉBEN A VÁROS JÖVŐKÉPE A TÉRSÉGI SZEREPÉRE VONATKOZÓAN

Lengyeltóti a BKÜ erős háttértelepüléseként megerősíti kistérségi központi szerepét. A város jó
megközelíthetősége és térségi csomóponti szerepe mellett elsősorban oktatási, egészségügyi
intézményei révén tud betölteni térségi intézményi központi funkciót. Az egyéb, járási székhelyi
funkciók visszanyerése nem reális, de nem is elengedhetetlenül szükséges a mikrotérségi központi
szerep részleges megőrzéséhez, mivel a 8 km-re fekvő Fonyód megközelíthetősége jó.
Lengyeltóti szerepe gazdasági, elsősorban mezőgazdasági, és a trendek megvalósulása esetén
remélhetőleg agrár-feldolgozóipari téren is erősödhet a közeljövőben. A Balaton törvény part menti
településeire vonatkozó, sok korlátot tartalmazó szabályzása, továbbá a part menti ingatlanok magas
ára miatt Lengyeltóti betöltheti a termelő, feldolgozó háttér szerepét. Amennyiben a település tud
nagyobb, összefüggő 4-5 ha-s, esetleg akár 30-40 ha-os ipari területet is biztosítani, úgy Lengyeltóti
jelenlegi hátrányos helyzete miatt akár a BKÜ ezen része termelési helyszíne is lehet – szintén a
Balaton háttértérségi fekvése és a jó megközelíthetősége miatt. Ezt jelentősen elősegítheti, hogy a
2014-2020 közötti EU források felhasználása során a város „Szabad vállalkozási zónában” fekszik,
mivel az itt befektető vállalkozások olyan egyedi lehetőségekkel élhetnek, mint:
-

a termelő tevékenységet végző vállalkozások akár 70 %-os támogatási intenzitásban is
részesülhetnek (másutt a 45-50 % a felső határ!)
az itt működő szolgáltatóipari cégek is részesülhetnek GINOP támogatásban, miközben ilyen
forráshoz a szabad vállalkozási zónán kívüli településen egyáltalán nem részesülhetnek
a források felhasználása és a munkahely-teremtő támogatások nagy része is ezen
térségekben kerül felhasználásra.

A fentiek miatt Lengyeltóti foglalkoztatói szerepe, illetve térségi gazdasági központi szerepe is
megerősödhet. Emellett megvalósulhat a több lábon állás is, mivel az eddig domináns agrár szektor
mellett az ipari termelő tevékenységek is megerősödnek. Ez utóbbi fejlődését a piacon általában
követ eleve a szolgáltató szektor letelepedése, de a támogatási források területi korlátozása miatt,
ezen a téren Lengyeltóti kedvezményezett szerepe jelentős mennyiségű szolgáltató céget vonzhat ide
a Balaton déli partja fejlettebb településeiről, elsősorban Fonyód és Balatonboglárról, de akár a
Balaton nyugati partjáról is.
A város térségi szerepének megerősödése mindenképpen igényelni fogja egy új, gazdasági feltáró út
kiépítését a fonyódi útról délre nyílóan, a település két része között, ami javítja a vasútállomány
megközelíthetőségét is. Ezzel, amennyiben ez az út alkalmas lesz a 3,5 tonna feletti járművek
átvezetésére, a település északi részén kialakult és jövőben kialakítandó ipari termelő területek vasúti
megközelíthetősége is javul – emellett a városközpont teherforgalomtól való mentesülése is
megvalósulhat a nehézgépjárművek elterelésével. A fejlődés magával hozza a vasúti szállítás
lehetőségei erősödését, ami idővel Lengyeltóti vasúti háttér rakodó állomási funkcióját is erősítheti.
Lengyeltóti a fenti szerepkör erősödések miatt további a jelenleginél erősebb kisugárzással bírhat a
mikrotérségi kistelepülésekre, és remélhetőleg az itt megjelenő fejlődés kihat azok jövedelmi
viszonyai javulására, ingatlanpiaca és népességmegőrző képessége erősödésére, egyúttal, az erősödő
települési foglalkoztatottság, és megőrzött intézményi központi szerep miatt azok javuló
megközelíthetőségére is.
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1.3. A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI ELVEK RÖGZÍTÉSE

A településfejlesztési koncepció az alábbi településfejlesztési elvek alapján került elkészítésre:

Térségi és táji szemlélet elve
A területfejlesztés nem csak adminisztratív, települési- és területegységeket érint, hanem a földrajzi
tájak életét is befolyásolja. A tájak a természeti környezeti elemek által meghatározott és a
társadalmi-gazdasági tevékenységek által alakított területi rendszerek, melyekben az egyes tájalkotó
elemeket (domborzat, talaj, vízrajz, napsugárzás, növény- és állatvilág, társadalom) érintő
beavatkozások kihatással vannak a többi elemre is, valamint a helyi gazdasági és társadalmi
tevékenységeket is befolyásolják. Ezért a fejlesztések során a beavatkozás célterületét érintő tájak
sajátosságait, változásait, működési mechanizmusát is figyelembe kell venni. A fejlesztési
beavatkozásokat a tájak területi rendszereibe integrálni kell, hogy illeszkedjenek a helyi táji
adottságokhoz, támaszkodjanak a tájak erőforrásaira, hozzájárulva azok védelméhez és
kibontakozásához is.

Fenntarthatóság elve
A fejlesztési beavatkozások esetében fenntarthatóságot, biztonságot nem csak általában, globálisan
kell értelmezni, hanem az egyes társadalmi, gazdasági, környezeti alrendszerek alkotta területi
rendszerek (térségek) összefüggésében is. A fenntarthatóság alapelve minden ágazat irányában a
fejlesztéspolitika azon korlátját fogalmazza meg, mely szerint a mai fejlesztések és a fejlesztések
alapját adó erőforrás-gazdálkodás nem veszélyeztetheti a jövő generációinak esélyét arra, hogy
szükségleteiket biztonságosan kielégítsék. A fenntartható területi rendszerekben a térségi gazdasági
folyamatok nem veszélyeztetik a helyi természeti és épített környezetet, nem okozzák az erőforrások
kimerülését, az értékhordozó kultúrák eltűnését, ugyanakkor magas szinten biztosítják a társadalom
létfeltételeit.

Hatékonyság és koncentráció elve
A településfejlesztési koncepció a koncentráció érvényesítésére törekszik a megfogalmazásban, a
legkritikusabb pontokon történő, leghatékonyabb beavatkozás érdekében. A területfejlesztési
politika tárgyát képező területi rendszer sok eleme ugyanis nem az absztrakt gazdasági-szociális
„terekben” jeleníthető meg a leghatékonyabban, hanem a földrajzi tér egyes vagy típusos
egységeiben, tájakban, térségekben.

Rendszerszemlélet, programozás, integrált fejlesztés
A területfejlesztési politikának fokozottan figyelembe kell vennie a globális, európai, nagytérségi vagy
nemzeti szintű gazdasági-társadalmi trendeket a különböző szintű és helyzetű térségekben. A várható
hátrányokat megelőzve, az előnyöket kihasználva jövőorientált, proaktív cselekvési terveket kell
alkotni, és nem csak a már bekövetkezett változásokra fogalmazni meg válaszintézkedéseket. A
területi tervezés során az egyes célcsoportokat érintő gazdasági-társadalmi célok eléréséhez olyan
területfejlesztési tevékenység szükséges, amely a sokszínű partnerségi együttműködések révén több
termelőágazat kooperációjából, a szolgáltatások, ill. szociális, egészségügyi, oktatási, kulturális
közigazgatási tevékenységek összekapcsolódásából épül fel. Ezek az elemek területi alapon, a
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beavatkozás terében integrálódnak egymással, koordináltan, szervesen, lehetőleg szinergikusan
összefonódó akciókat alkotnak.

Nyilvánosság, partnerség elve
A nyilvánosság és a részvétel a területfejlesztési politikában különös hangsúlyt kap. A nyilvánosság
területfejlesztési politikai sajátossága, hogy a területi hierarchia legkülönbözőbb szintjein és helyein
meg tudja szólítani a közvéleményt. A szubszidiaritást igénylő kezdeményezés esetében a különböző
szintű területi szervek vertikális partnersége szükséges.

Területi harmónia elve
A területfejlesztés során arra is figyelemmel kell lenni, hogy a helyi társadalom és a szolgáltatásokat
igénybe vevők meghatározó státuszcsoportjai (állandó lakosok, üdülő tulajdonosok, külföldi
ingatlantulajdonosok, helyi-, és szezonálisan jelen lévő, illetve a különböző működési nézeteket valló,
eltérő menedzsment-szemléletű vállalkozások, bel-, és külföldi turisták, stb.) közti harmónia is
hosszútávon biztosítható legyen. Mivel a harmónia csak olyan térség sajátja, amelyben az
egyenlőtlenségek mértéke minimális, ezért törekedni kell a területileg kiegyenlített és társadalmilag
is igazságos hosszú távú térségfejlesztésre.

Tolerancia
Az etnikai és kulturális különbségeket magukon viselő státuszcsoportok szimbiózisa csak úgy tartható
fenn, ha a helyi társadalom szövetén belül megfigyelhető másságok kölcsönösen megismerhetővé és
egymás részéről átjárhatóvá válnak.

Esélyegyenlőség
Az infrastrukturális ellátottság és a tudáshoz való hozzáférés mellett a hagyományos célcsoportok
(romák, munkanélküliek, migránsok) problémáinak kezelésén túl az esélyegyenlőség biztosítása terén
is fontos szerepe van Lengyeltótinak.

Identitás
A társadalmi identitás jellemzője egyrészt a térséghez, településhez kötődés, másrész a területi
identitás a fenntartható térségfejlesztés egyik belső erőforrása is, csakúgy, mint a természeti
erőforrások, például az energiahordozók, a nyersanyagvagyon, a megfelel éghajlat, vagy a humán
erőforrások.

Átláthatóság, monitoring és értékelés elve
A területfejlesztési tervezés, -végrehajtás nem epizodikus tevékenységek együttese, hanem állandó
folyamat, mely a térségek társadalmi- gazdasági-környezeti rendszereiben spontán, a beavatkozások
vagy a globális trendek eredményeiként jelentkező változásokhoz idomul. E folyamat
visszacsatolásokkal ciklusokba rendeződik, a tervezési, a végrehajtási, és azok nyomon követésére
irányuló értékelési tevékenységek szünet nélkül, átfedésekkel követik egymást.

4

2. CÉLOK
2.1. A TELEPÜLÉS ÁTFOGÓ FEJLESZTÉSÉT SZOLGÁLÓ CÉLOK MEGHATÁROZÁSA

A) Gazdaság élénkítése, erősítése, diverzifikálása a foglalkoztatottság és jövedelmezőség
növelése érdekében
A település jövőképében az egyik legfontosabb feladat a gazdaság megerősítése, a foglalkoztatottság
növelése, elsősorban az alacsony képzettségűek számára munkahelyek teremtésével, illetve a
szakképzett munkaerő megtartása, az ingázók egy részének helyben tartása, ezzel pedig a népesség
megélhetésének biztosítása, mint a település fenntarthatósága gazdasági ágának biztosítása. Ennek
érdekében a prioritások között első helyen áll az új gazdasági övezetek, iparterület letelepedésére
alkalmas, lehetőség szerint egy 30-40 ha-os, de legalább ekkora nagyságrendű 4-5 ha-s egységek
kijelölése, ezek működési feltételeinek biztosítása. Ehhez szükséges az infrastrukturális feltételek
megteremtése, mint a feltáró út, és a terület energia és egyéb közműellátása. Ennek következtében a
meglévő gazdasági szereplők megerősödésének adottak lesznek a lehetőségei, és új termelő vagy
éppen szolgáltató tevékenységek végző KKV-k is feltűnnek a település életében.
A gazdaság élénkítéséhez és erősítéséhez képzett munkaerőt is biztosítani kell, mely növeli a
településen a foglalkoztatottságot. Ennek érdekében fokozni kell a képzettség növelését, aminek
alapján iskolai programokkal, illetve kisebb részben, a szakképzés és felsőoktatáshoz kötődő
ösztöndíj-programokkal kell élni.
A gazdaság fejlődéséhez elengedhetetlen a több lábon állás, hiszen jelenleg a városban az agrár
ágazat túlsúlya figyelhető meg, aminek a foglalkoztatási lehetőségek egysíkúságában, illetve a
gazdaság éveken átívelő kiegyensúlyozatlanságában vannak hátrányai. Lengyeltótiban az
idegenforgalmi adottságok turisztikai termékké alakításával lehetne kiegészítő gazdasági ággá
fejleszteni a turizmus ágazatot. A mára a Kék-tó üdülő bezárásával gyakorlatilag lenullázódott
idegenforgalom és több más adottság erre jó lehetőséget nyújt. Mindezek mellett a szolgáltató
szektor is gyenge lábakon áll, aminek a fejlesztési támogatásokon túl, de még inkább azokat
megelőzően is a fent említett idegenforgalmi és termelő- és feldolgozóipari fejlesztések
megvalósítása kell, hogy a motorja legyen.
Következő átfogó cél a szociális gazdaság megteremtése. Ezzel az alacsony képzettségű
foglalkoztatottak munkához juttatása a javasolt cél, mely részben már a település következő átfogó
fejlesztési céljához tartozik, amely a szociálisan érzékeny és felzárkóztató társadalmi környezet
létrehozása lenne. Ez lehet az eszköze a már ma is erős, és a jövőben vélhetően erősödés veszélyével
szembe néző szociális feszültségek kezelésének. Ennek keretében az alacsony képzettségűek
foglalkoztatásán túl cél az oktatás, képzés fejlesztése, és az ellátórendszer fenntarthatóságának
megteremtése. Olyan, a településen lévő problémákat lehetne vele kezelni, mint az elvándorlás, a
népesség képzettségének csökkenése, valamint a romák, és a hátrányos helyzetűek problémái,
növekvő problémái okozta kockázatok. A hazai jogszabályi változások és pénzügyi támogatások
lehetővé teszik, hogy olyan vállalkozások indulhassanak el, amelyek a gazdasági céljaik mellett
felvállalják a szociális, foglalkoztatási célok megvalósítását is. Ennek érdekében a szociális
szövetkezetek alapítása igen jól kiegészítheti, sok tekintetben támogathatja is a gazdaság fejlesztési
céljait, miközben hozzájárulhat a nem egészségügyi okokból hátrányos rétegek foglalkoztatásához,
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jövedelemhez jutásához, ezzel megélhetése legális, társadalmi hasznosság érzését is erősítő
biztosításához.
Ennek specifikus célja a koncepció kapcsán a megtelepedéshez, induláshoz szükséges irodai és
műhely kapacitásokat is biztosító szociális gazdasági inkubátorház létesítése.

B) Intézményi háttér, városi szolgáltatások fejlesztése
A városnak késznek kell állnia az új területek, gazdasági ágak fogadására, valamint a meglévő
szolgáltatásokat a hatékonyabb kiaknázásuk érdekében fejleszteni szükséges.
Ennek keretében fő átfogó célok a kulturális szolgáltatások fejlesztése, az identitáserősítő
tevékenységek fejlesztése, az időskori ellátórendszer fejlesztése, oktatás színvonalának növelése az
intézmények fejlesztése által.
A kapcsolódó specifikus célok között szerepel, hogy olyan új, szabadtéri és fedett
rendezvényhelyszínek jöjjenek létre, illetve fejlődjenek tovább (a Művelődési központ alapjain),
amelyek díjmentes és fizetős, minőségi rendezvények sikeres megszervezésére alkalmasak, de
találkozási pontjai, helyszínei a város életének is, legyen az városi vagy országos ünnepség, vagy
éppen családi, baráti rendezvény, vagy éppen esküvő.
A kapcsolódó célok között erősítendő az intézmények ügyfélbarát működése, aminek egyik
előfeltétele azok munkavállaló és családbarát kialakítása és egyértelmű működési rendje is.
A specifikus célok között említendő az intézményhálózat működése finanszírozhatóságának
biztosítása is, aminek egyik oldalán a jogszabályi keretek által biztosított bevétel növelése mellett a
működési kiadások csökkentése szerepel. Ezen belül mind funkcionális, mind munkakörülmények,
mind települési megjelenés terén is előnyös az energetikai működési költségek minimalizálása
korszerűsítésekkel, továbbá foglalkoztatási és jövedelem-megtartó hatású emellett az is, ha az
intézmények átállnak helyben előállítható és helyi szakemberekkel üzemeltethető megújuló
energiaforrásokra. Az így megtakarított kiadásokat foglalkoztatásra, illetve a szakmai célokra juttatott
keretek emelésére, összességében a működés színvonala emelésére lehet és kell fordítani.
C) Élhető és fenntartható települési környezet
A társadalom általános jólétéhez, és a fenntartható működéshez elengedhetetlen a megfelelően
élhető és fenntartható települési környezet. Fontos cél a biodiverzitás növelése, az energetikai
jövedelemkiáramlás megszüntetése, a zöldenergia és az energiahatékonyság növelése, a barnamezős
területek revitalizálása és az épített környezet védelme.
Mivel a város külterületén ma igen alacsony a biodiverzitás, révén kevés a gyep- és erdő, alacsony a
NATURA 2000 és védett területek aránya, ezért cél, hogy felértékelődjön és bővüljön egyrészt a
mezőgazdasági biodiverzitás, a sövények szerepe, másrészt a település zöldfelületei funkcionálisan
betölthessék közösségi, rekreációs szerepüket. Mind a Zichy-kastély parkja, mind a Kék-tó kemping
környezetének parkerdei jellegű területei megújítása, revitalizációja és a közösség számára való újbóli
átadása fontos részcél.
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2.2. RÉSZCÉLOK ÉS A BEAVATKOZÁSOK TERÜLETEI EGYSÉGEINEK MEGHATÁROZÁSA
2.2.1. A jövőkép, a településfejlesztési elvek, az átfogó cél és a részcélok kapcsolata

Erős gazdaságú, társadalmilag kiegyensúlyozott, környezetileg fenntartható lLengyeltóti létreozása
Prosperáló gazdaság feltételeinek megteremtése

Intézményfejlesztés

Szociális gazdaság fejlesztése

Termelő- és feldolgozóipar működési
feltételeinek fejlesztése

40-50 ha-os
gazdasági
övezet
létrehozása

Meglévő
külterületi
gazdasági
övezetek
megerősítése

ipari,
feldolgozói
pari,
szolgáltató
i bázis
területek

letelepedése
támogatása, a
meglévők
megerősítése,
bővítése

Működés
infrastruktúrális
feltételeinek
biztosítása

Mezőgazdasági feldolgozóipar,
állattenyésztés működési
feltételeinek fejlesztése

Infrastruktúrális
feltételek
biztosítása
Belső
feltáró út

Bővíthetőség

Beépíthetőség
javítása

Energiaellátás,
hatékonyság

Kistermelői
iroda,
műhelyeket
biztosító
inkubátorház

Szervezeti
háttér
megteremtése

Ipari
inkubátorház,
szolgáltatói
telephely
fejelsztési
feltételeinek
megteremtése

Ingatlan
biztosítása
Működés
infrastruktúrális
feltételeinek
megteremtése
Majorprogram
Mezőgazdasági
úthálózat
fejlesztése

Termelői
piac
fejlesztés

Dió- és
gyümölcs
feldolgozás
erősítése

Helyi
piacfejlesztés

Meglévő
szolgáltatások
megőrzése

Képzés,
marketing

Idegenforgalom,
turizmus fejlesztése

Telephely
biztosítása

Kék-tó
kemping

Hasznosíthatósá
g feltételi
szabályozása

Prémium
minőségű
szálláshely
-fejlesztés

Programturizmus
fejlesztése

Bel- és külterületi
rendezvényhelyszín
fejlesztése

Zichykastély

Szőlészet, borászat
Tanulmánykészítés
Potenciális
birtokszabályozás
Termelői
infrastruktúra
fejlesztése

Megközelíthető
ség fejlesztése,
megőrzése

Prérium
agrárturisztikai
szálláshely
-fejlesztés

Minőségi nyári
programkínálat

1-1 prémium
tavaszi és őszi
programkínálat
fejlesztése

I. osztályú
panzió
szálláshely
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Szociális és
egészségügyi
háttér
megerősítése

Befektetési
iroda, team
kialakítása az
önkormányza
ton belül

Sport
Kultúrális
szolgáltatsfe
jlesztés és
helyi
identitáserő
sítés

Szociális
szövetkezet,
szervezeti
egység

Gazdaság- és
vidékfejlesztési
iroda
létrehozása

Hely
biztosítása, 3
fős
menedzsment

Szociális
ellátórendszer
megteremtése

Partnerségépítés

Egészségügyi alap és
szakorvosi ellátás
megerősítése

Időskori nappali és
bentlakásos feltételek és
szolgáltatások fejlesztése

Turisztikai és
gazdaságfejlesztési
szociális szövetkezet
/ non-profit kft
létrehozása

Oktatási
intézményrendszer
és felnőttképzés
feltételeinek
fejlesztése

Működési
költségek
csökkentése
energiahaté
konyság
növelése

Energetikai
jövedelemkiáramlás
megállítása

Élhető és fenntartható
települési környezet

Zichy-kastély, Pusztaberényikastély, Kék-tó kemping
hasznosítása
Zöldterületek
revitalizációja

Új zöldenergia
kapaitások kiépítése
Közösségi
használat

Épített
környezet
védelme,
fenntartható
hasznosítása

2.2.2. Az egyes célok kifejtése az alábbiakban kerül bemutatásra

Prioritás

I. Termelő- és
feldolgozó-ipar
működési
feltételeinek
fejlesztése

Intézkedés
1.1 40-50 ha
gazdasági
övezet
létrehozása
1.2 Meglévő
külterületi
gazdasági
övezetek
megerősítése

1.3
Infrastrukturáli
s feltételek
biztosítása

Cél
Gazdaság élénkítése,
fejlesztése új gazdasági
szereplők megjelenésével
Gazdaság élénkítése,
fejlesztése, lehetőség
szerint a meglévő
területek bővítésével,
fejlesztésével

Gazdaság élénkítése,
fejlesztése új területek
feltárásával,

Tevékenység
Új gazdasági, ipartelepítésre alkalmas, legalább 4-5 ha-os
egységeket kitevő, ideális esetben 30-40 ha ipari,
feldolgozóipari, szolgáltatói bázis területek létrehozása,
infrastrukturális fejlesztése.
Az ipari feldolgozó és szolgáltató tevékenységet végző cégek
letelepedése támogatása, a meglévők megerősítése, bővítése,
fejlesztése. A ma előállított termékek feldolgozottsága szintjének
és jövedelmezőségének, továbbá munkaerőigényének növelése.
Belső feltáró út kialakítása a fonyódi út vonalában, 3,5 tonna
feletti teherbírással rendelkező gépjárművek terelési
lehetőségével.
Energiaellátás, Energiahatékonyság fejlesztése, a megújuló
energiatermelési potenciál növelése, ezen keresztül a település
energetikai kiadása minél magasabb, legalább 20 %-a helyben
tartása helyi energiaellátással és üzemeltetéssel.
Kistermelői iroda fejegységgel ellátott, legalább 8-10 db, 200400 m2-es műhelyeket biztosító inkubátorház létrehozása

II.
Mezőgazdasági
feldolgozóipar,
állattenyésztés
működési
feltételeinek
fejlesztése

2.1 Működés
infrastrukturáli
s feltételeinek
megteremtése

Gazdaság élénkítése,
fejlesztése

Major-program során a mezőgazdasági és élelmiszeripari
feldolgozó és szolgáltató ipari tevékenységet végző cégek
letelepedése támogatása, a meglévők megerősítése, bővítése,
fejlesztése. A ma előállított termékek feldolgozottsága szintjének
és jövedelmezőségének, továbbá munkaerőigényének növelése.

Mezőgazdasági úthálózat fejlesztése, burkolása, a tagol felszínek
esetén kiépítésével együtt a csapadékvíz-elvezetésre való
alkalmassá tétele.
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Településrendezési vonatkozás
Az ipari tevékenységre alkalmas új területek
kijelölése, tulajdonosi szándékok
egyeztetése, szabályzása kialakítása.
Meglévő gazdasági funkciójú területek
bővítése a külterületen, illetve a belterületen
kijelölt, potenciálisan konfliktust
eredményező gazdasági területek újraszabályozása. Beépíthetőség javítása, hogy a
meglévő vállalkozások bővülni tudjanak.
Zöldenergia termelésére alkalmas területek
kijelölése, naperőmű-park és biomassza,
biogáz termelési kapacitások telepítési
feltételei megvizsgálása, biztosítása a szántó
és a mg-i feldolgozóiparra alkalmas
területeken.
A belterületi gazdasági övezetek
szabályzásának ezen funkciók letelepítésére
alkalmassá tétele, az önkormányzati saját
tulajdonú területek
Az ipari tevékenységre alkalmas új területek
kijelölése, tulajdonosi szándékok
egyeztetése, szabályzása kialakítása.
Meglévő gazdasági funkciójú területek
bővítése a külterületen, illetve a belterületen
kijelölt, potenciálisan konfliktust
eredményező gazdasági területek újraszabályozása. Beépíthetőség javítása, hogy a
meglévő vállalkozások bővülni tudjanak.
A mezőgazdasági úthálózat fő nyomvonalai
kiszabályozása.

III. Szociális
gazdaság
fejlesztése

IV.
Idegenforgalom
, turizmus
fejlesztése

V
Intézményfejles
ztés

2.2 Termelői
piac fejlesztése

Gazdaság élénkítése,
fejlesztése

Helyi piac fejlesztése a helyben megtermelt termékek
értékesítésére

2.3 Diófeldolgozás
erősítése

Gazdaság élénkítése,
fejlesztése

Dió és gyümölcs feldolgozás mértékének növelése

2.4 Szőlészet,
borászat

Gazdaság élénkítése,
fejlesztése

3.1 Működés
infrastrukturáli
s feltételeinek
biztosítása

Gazdaság élénkítése,
fejlesztése

3.2 Szervezeti
háttér
megteremtése
3.3 Képzés,
marketing
4.1 Kék-tó
kemping
hasznosítása
4.2 Prémium
minőségű
szálláshelyfejlesztés
4.3
Programturizm
us fejlesztése
5.1 Meglévő
szolgáltatások
megőrzése

Gazdaság élénkítése,
fejlesztése
Gazdaság élénkítése,
fejlesztése
Gazdaság élénkítése,
fejlesztése
Gazdaság élénkítése,
fejlesztése
Gazdaság élénkítése,
fejlesztése
Intézményi háttér, városi
szolgáltatások fejlesztése

A minőségi szőlészet és borászat megtelepedését segítő
előkészítő tanulmány és kiajánlási dokumentáció összeállítása.
Potenciális birtokszabályozás
Termelő infrastruktúra fejlesztése.
Ipari inkubátorház, szolgáltatói telephely fejlesztése, a feltételek
megteremtése
Az önkormányzat saját tulajdonú ingatlanai hasznosítása,
kiajánlása, a magán tulajdonú területekhez a jogi és pénzügyi
korlátok között a az infrastrukturális feltételek kiépítése.
Szociális szövetkezet, szervezeti egység kialakítása
Telephely biztosítása az érintettek számára

A piac fejlesztése szerkezeti és szabályzási
feltételei biztosítása, a terület kijelölése.

A belterületi és külterületi gazdasági
övezetek szabályzásának ezen funkciók
letelepítésére, fejlesztésére való alkalmassá
tétele.

A belterületi és külterületi gazdasági
övezetek, saját tulajdonú ingatlanok
szabályzásának ezen funkciók letelepítésére,
fejlesztésére való alkalmassá tétele, nem
saját ingatlanok esetén településfejlesztési
szerződés keretében a fejlesztés biztosítása.

Felnőtt- és szakképzés szervezése, a településre vonzása, annak
keretei, helyszín biztosítása.
Hasznosíthatóság feltételeinek szabályozása
Megközelíthetőség fejlesztése, megőrzése
Zichy kastély hasznosítása
Prémium agrár-turisztikai szálláshely-fejlesztés
I. osztályú panzió szálláshely-fejlesztés
Bel- és kültéri rendezvényhelyszín fejlesztés
Minőségi nyári program kínálat megteremtése
1-1 prémium tavaszi és őszi programkínálat fejlesztése
Sport szolgáltatások megőrzése, továbbfejlesztése
Kulturális fejlesztés és helyi identitás erősítés fejlesztése
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A belterületi és külterületi gazdasági
övezetek, saját tulajdonú ingatlanok
szabályzásának ezen funkciók letelepítésére,
fejlesztésére való alkalmassá tétele, nem
saját ingatlanok esetén településfejlesztési
szerződés keretében a fejlesztés biztosítása.

A sportterületek szabályzása áttekintést
igényel.

5.2 Gazdaságés
vidékfejlesztés
i iroda
létrehozása

Intézményi háttér, városi
szolgáltatások fejlesztése

Nem igényel beavatkozást.

partnerség építés

5.3 Szociális és
egészségügyi
háttér
megerősítése

Intézményi háttér, városi
szolgáltatások fejlesztése

5.4 Befektetési
iroda, team
kialakítása az
önkormányzat
on belül

Intézményi háttér, városi
szolgáltatások fejlesztése

5.5 Turisztikai
és
gazdaságfejles
ztési szociális
szövetkezet /
non-profit kft
létrehozása

Intézményi háttér, városi
szolgáltatások fejlesztése

5.6 Oktatási
intézményrend
szer és
felnőttképzés
feltételeinek
fejlesztése
5.7 Működési
költségek
csökkentése –
energiahatéko
nyság növelése

Hely biztosítása az érintettek számára
Egy 3 fős menedzsment csoport kialakítása, vagy saját, 100 %-os
tulajdonú menedzsment szervezet megalapítása.

Szociális ellátórendszer megteremtése
Egészségügyi alap és szakorvosi ellátás megerősítése a
településen élők egészségi állapotának javítására
Időskori nappali és bentlakásos feltételek és szolgáltatások
fejlesztése
Annak érdekében, hogy az új befektetők, illetve a helyi
vállalkozások ügyintézése felgyorsuljon és maximálisan
támogató legyen, a jegyző vezetésével, a főépítész és egy
pénzügyes kolléga bevonásával vállalkozói működési és pénzügyi
támogató felelősségi kör és egy vállalkozói kapcsolattartó
kerüljön kijelölésre, akik teljes értékű, komplex, proaktív
támogató szolgáltatást nyújtanak.
A közmunka programban részt vevő, abból kiszoruló, vagy abba
már be sem csatlakozók számára a város részvételével szociális
szövetkezet alapítása, annak székhelye biztosítása, városi
eszközök használata biztosítása. A városi parkok kezelése mellett
más települések parkjai kezelésére szolgáltatás indítása. Mg-i
feldolgozóipari tevékenységekhez munkaerő és bérmunka
biztosítása. Saját települési beruházásokhoz munkaerő
biztosítása.

Előzetes vélemény alapján nem igényel
beavatkozást.

Nem igényel beavatkozást.

Nem igényel beavatkozást.

Intézményi háttér, városi
szolgáltatások fejlesztése

A település ingatlanállományában hely biztosítása szak- és
felnőttképzések, tanfolyamok szervezésének. Ennek igényei
felmérése, keretei és forrása biztosítása a kialakítandó fejlesztési
szervezet(i egység) feladata.

Nem igényel beavatkozást.

Intézményi háttér, városi
szolgáltatások fejlesztése

Lengyeltóti energiaköltségei ma közel 100 %-ban elhagyják a
települést. A cél, hogy változatlan jövedelem mellett is az
energetikai kiadások legalább 20 %-a maradjon a településen
2030-ra, ezzel növelve a vásárlóerőt, javítja a jövedelmi
helyzetet. Ennek érdekében cél az ingatlanállomány felújítása,

A HÉSZ áttekintését igényli a telekhatáron
álló épületek külső szigetelésének 10 cm-et
meghaladó része vonatkozásában (ez ne
legyen területhasználati engedély köteles), a
tetőn elhelyezett energiatermelő
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ami egyidejűleg munkahelyeket is teremt, és a település
klímabaráttá válása. Ennek elősegítésére javasoljuk, hogy
Lengyeltóti Lépjen be az Éghajlatvédelmi Szövetségbe és/vagy a
Klímabarát Települések Szövetségébe.

VI. Élhető és
fenntartható
települési
környezet

6.1 Energetikai
jövedelemkiár
amlás
megállítása
6.2 Zichykastély,
Pusztaberényikastélyok
parkjai, Kék-tó
kemping
hasznosítása
6.3 Épített
környezet
védelme,
fenntartható
hasznosítása

Élhető és fenntartható
települési környezet
kialakítása

Új zöldenergia kapacitások kiépítése: naperőmű park, háztartási
méretű kiserőmű (saját fogyasztás kielégítés 50 kW
teljesítményig), és biomassza, biogáz erőművek telepítése.

berendezések, a nyílászárók külső árnyékolói
és egyéb kültéren elhelyezett berendezések
(pl hőszivattyú egységek) esetén, hogy a
szabályzás ne legyen a fejlesztés akadálya, de
egyben a településkép minősége megőrzése
is biztosítható legyen.
Zöldenergia termelésére alkalmas területek
kijelölése, naperőmű-park és biomassza,
biogáz termelési kapacitások telepítési
feltételei megvizsgálása, biztosítása.

Élhető és fenntartható
települési környezet
kialakítása

A települési zöldterületeinek revitalizációja, közösségi használat
feltételeinek megteremtése

A zöldfelületek szabályzása áttekintést
igényel. Megvizsgálandó a korábban kijelölt
gyep és erdőterületek helyének
biztosíthatósága, esetleg új területek
kijelölése, meglévő kijelölések kiváltása.

Élhető és fenntartható
települési környezet
kialakítása

Az épített környezetet meghatározza a település ingatlan
állománya, mely a korábbi magasabb jövedelmi viszonyok
mellett egy jobb adottságú kis mezővárosi képet alakított ki.
Ennek megőrzése a fő átmenő utak mentén, illetve a külterületi
majorok, de különösen a kastélyok esetén meghatározó.

A HÉSZ aktualizálást igényel.

A táblázat „Településrendezési vonatkozás” oszlopa a településfejlesztési koncepció 3.2-es pontját lefedi.
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1. Az agrár- és
erdészeti termelési
láncok szereplőinek
megerősítése és a
helyi termelésen
alapuló önfenntartó
szociális gazdaság
feltételeinek
megteremtése

Intézkedés

Prioritás

1.1 A feldolgozóipari
vállalkozások letelepedésének
elősegítése
X
X
X

X
X
X
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6.3 Épített környezet védelme, fenntartható hasznosítása

6.2 Zichy-kastély, Pusztaberényi-kastélyok parkjai, Kék-tó
kemping hasznosítása

5. Intézményfejlesztés

6.1 Energetikai jövedelemkiáramlás megállítása

5.7 Működési költségek csökkentése energiahatékonyság fejlesztése

5.6 Oktatási intézményrendszer és felnőttképzés
feltételeinek fejlesztése

5.5 Turisztikai és gazdaságfejlesztési szociális szövetkezet
/ non-profit kft létrehozása

5.4 Befektetési iroda, team kialakítása az
önkormányzaton belül

4.
Idegenforgalom,
turizmus
fejlesztése

5.3 Szociális és egészségügyi háttér megerősítése

5.2 Gazdaság- és vidékfejlesztési iroda létrehozása

5.1 Meglévő szolgáltatások megőrzése

4.3 Programturizmus fejlesztése

4.2 Prémium minőségű szálláshely-fejlesztés

3. Szociális
gazdaság
fejlesztése

4.1 Kék-tó kemping hasznosítása

3.3 Képzés, marketing

3.2 Szervezeti háttér megteremtése

2. Mezőgazdasági
feldolgozóipar,
állattenyésztés
működési
feltételeinek
fejlesztése
3.1 Működés infrastrukturális feltételeinek biztosítása

2.4 Szőlészet, borászat erősítése

X

2.3 Dió és gyümölcs feldolgozás erősítése

1. Termelő- és
feldolgozóipar
működési
feltételeinek
fejlesztése

2.2 Termelői piac fejlesztése

1.2 A somogyi termékek piacra
jutását segítő szervezetek
támogatása
2.1 Működés infrastrukturális feltételeinek
megteremtése

Somogy Megye
Területfejlesztési
Programja

1.3 Infrastrukturális feltételek biztosítása

Prioritás

1.2 Meglévő külterületi gazdasági övezetek megerősítése

Lengyeltóti
településfejlesztési
koncepciója

1.1 40-50 ha gazdasági övezet létrehozása

Lengyeltóti településfejlesztési elképzelései a Somogy Megye Területfejlesztési Programmal prioritásaival és intézkedéseivel vizsgálva

6. Élhető és
fenntartható
települési
környezet

1.3 Regionális együttműködés
támogatása

3. Somogy megye turisztikai
potenciáljának erősítése

2. Somogyi vállalkozások versenyképességének
növelése az ipari- és szolgáltató szektorban

1.4 Tudástranszfer és az
innováció előmozdítása a
mezőgazdaságban

X

2.1. Üzleti infrastruktúra
fejlesztése és foglalkoztatásbővítő programok támogatása
2.2. K+F+I tevékenység
ösztönzése
2.3. Vállalkozások
együttműködésének
támogatása
2.4. Befektetés-ösztönzés,
projektfejlesztés és vállalati
tanácsadó program, valamint
pénzügyi eszközök alkalmazása

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

3.1. Területi fókuszú komplex
turisztikai termékek innovatív
fejlesztése

X

3.2. intézkedés: Minőségi
turisztikai szolgáltatás- és
vendéglátás fejlesztés

X

3.3. Piacra jutást és marketinget
hatékonyan támogató
intézményrendszer
megerősítése

X

13

X

X

X

X

X

X

X

X

X

5. A fenntartható gazdálkodást és erőforrás
felhasználást, valamint a megye lakosságának
4. A lakosság képzettségi szintjének javítását
életminőség javítását támogató környezetgazdálkodási
célzó fejlesztések támogatása
beruházások támogatása

4.1. A felsőoktatás minőségi
fejlesztése Somogy megyében
és a hozzáférés segítése a
tehetséges fiatalok számára

4.2. Piacképes tudást biztosító
szakképzési rendszer kialakítása
és a felnőttoktatás támogatása

X

4.3. Az alap- és középfokú
oktatás színvonalának növelése

X

5.1. Energiahatékony és
megújuló energiaforrásokat
használó termelési technológiák
alkalmazásának ösztönzése

X

5.2. A megújuló
energiaforrásokra épülő helyi,
közösségi energiatermelő- és
ellátó rendszerek elterjesztése

X

X

5.3. A mezőgazdasági
termelésre gazdaságosan nem
hasznosítható területeken
biomassza termelő ültetvények
létesítése
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5.4. A környezetvédelmi
kommunális közszolgáltatások
rendszerének fejlesztése és
települési vízrendezés

6. A helyi közösségek megerősödését és a helyi értékek
megőrzését szolgáló fejlesztések támogatása

5.5. A hulladék feldolgozó és
hasznosító ipar innovatív
beruházásainak, ill. az iparág
letelepedését szolgáló
fejlesztések támogatása

6.1. A periférikus térségekben
az elszegényedés megállítását
és a munka világába történő
reintegrációt szolgáló, helyi és
térségi adottságokra épülő
élőmunka igényes
tevékenységek támogatása

X

X

X

6.2. Megváltozott
munkaképességű személyek
munkaerő-piaci és társadalmi
(re)integrációját szolgáló
programok megvalósításának
támogatása

X

X

X
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6.3. A kulturális és természeti
örökség védelmét és a helyi
identitás erősítését szolgáló
fejlesztések támogatása

X

X

7. Térségi jelentőségű szolgáltatások és
infrastrukturális rendszerek fejlesztése, valamint
településfejlesztés

6.4. A társadalmi, szociális
kohézió erősítését szolgáló
közösségépítő programok
megvalósítása
7.1. A közúti- és vasúti
infrastruktúrába történő
összehangolt befektetések
megvalósítása

X

X

X

X

7.2. Fenntartható közösségi
közlekedési infrastruktúrák
létrehozása és a közlekedés
alternatív formáinak
előmozdítása
7.3. Integrált
településfejlesztési akciók
támogatása
7.4. Kisléptékű, pontszerű
településfejlesztés jellemzően
vidéki térségekben
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X

X

7.5. Az egészségügyi alap- és
szakellátás színvonalának és
hozzáférhetőségének
fejlesztése, a lakosság
egészségtudatosságának
növelése

X

7.6. A szociális alap- és
szakszolgáltatások és
gyermekjóléti alapellátások,
valamint az óvodai ellátás
infrastruktúrájának, és a
szolgáltatások minőségének
fejlesztése, a hozzáférés javítása

X

2.2.3. A fejlesztési célok értelmezése az egyes településrészekre

A

település

méretéből

adódóan

nem

releváns,

a

településen
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nincs

eltérő

módon

fejleszteni

kívánt

településrész.

3. KIINDULÓ ADATOK A TOVÁBBI TERVEZÉSI FELADATOKHOZ
3.1. A STRATÉGIÁHOZ ÉS A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK KÉSZÍTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES TÁRSADALMI, GAZDASÁGI ÉS
KÖRNYEZETI ADATOK MEGHATÁROZÁSA

Társadalom
A település népessége összességében 2000-hez képest csökken, ez a csökkenés főként elvándorlásból
fakad. A legnagyobb probléma, hogy a szakképzett munkaerő más településekre jár dolgozni, mely
idővel a településről való végleges elköltözést eredményezheti. Ez a belterület ingatlanai iránti
kereslet csökkenéséhez, a meglévő kijelölt lakóterületek lassú hasznosításához vezet(het).
Magas a romák aránya a településen, mely az oktatásban súlyosabban jelenik meg, hiszen a roma
népcsoport többgyerekes és korai szülést preferáló családmodellje (ami a település megyei átlagot
meghaladó mutatóit is magyarázza) az intézményekben már az integrációt lehetővé tevőnél már
magasabb arányt eredményez. Ezért a roma gyermekek aránya közel 50%-os egyes osztályokban, ami
részben az amúgy is ingázó szülőknek a gyermekeik másik iskolába való elvitelével is magyarázható.
A településre jellemző továbbá, hogy alacsony a foglalkoztatottság, és az egy lakosra jutó nettó
jövedelem is, továbbá igen alacsony, a környező kistérségekhez is (még a tabit is alulmúlóan), az
ingatlanállomány árszínvonala.
Az elvándorláson túl az elöregedés is jelentős mértékben rontja a település demográfiai helyzetét és
növeli az igényt a szociális ellátórendszer iránt.
Gazdaság
A település gazdaságára jellemző a növénytermesztés és állattenyésztés túlnyomó szerepe. Az
idegenforgalom, ipar és szolgáltató szektor teljesen háttérbe szorul, holott igény lenne ezek
szerepének növelésére.
A mezőgazdasági vállalkozások közül csak 6 db jelentősebb társas vállalkozás, ami mellett ma is 400
feletti az egyéni vállalkozás, őstermelői arány, ami nagyon egészségtelen szerkezet.
A mezőgazdasági termékek feldolgozását szintén fejleszteni szükséges, hiszen a termények java
részét feldolgozatlanul exportálják, így az itt megtermelődő jövedelem, de a munkaerőigény is kisebb
a potenciálisan elérhetőnél. A települési dió ültetvények feldolgozása ma a településen működik,
megvizsgálandó annak bővítési igénye.
Az ipar számára kijelölt területek ma főként a belterületen találhatóak, szétszórtan, potenciális
konfliktust magukban hordozva, ráadásul az ideálisnál kisebb méretben és infrastruktúrával nem
ismert módon elláthatóan. A termelést és feldolgozást ösztönző jogi és támogatási környezet, illetve
a helyi termelést és fogyasztást már támogató élelmiszer-biztonsági és közétkeztetési előírások és
helyi értékesítést támogató szabályzók, továbbá az állattenyésztést preferáló jogi és támogatási
szabályzók miatt növekszik a megkeresések száma a termelő, feldolgozó üzemek letelepítésére.
Ennek ma a helye nem adott. Az önkormányzat területtel nem rendelkezik, de helyi vállalkozók
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nyitottak új, akár 20 ha-t is meghaladó méretű, ipari tevékenységre is alkalmas gazdasági terület
kijelölésére.
Környezet
A településen a jellemző tájhasználat a kert- és mezőgazdálkodás, kisebb arányban az
erdőgazdálkodás. A település közigazgatási területének közel 15 %-a természetvédelem alatt áll. A
terület tájhasználati konfliktusa leginkább a természetvédelmi kezelő, a gazdálkodó és a helyi
közösségek, ingatlantulajdonosok érdekeinek különbségeiből adódik. Emellett az ingatlannyilvántartás és a mai kialakult tájhasználat között is vannak olyan eltérések, amelyek tájhasználati
konfliktust eredményezhetnek. A természetes folyamatok során – állatállomány vagy a korábbi
használat hiányában – gyakorta erdősülnek, fásulnak be a korábbi gyepek, legelők.
A település épített környezeti értéke kedvező, hiszen két kastély is található Lengyeltótiban, ezek
azonban nincsenek hasznosítva.

3.2. A MEGHATÁROZOTT TERÜLETIGÉNYES ELEMEK ALAPJÁN, JAVASLAT A MŰSZAKI INFRASTRUKTÚRA FŐ ELEMEINEK
TÉRBELI RENDJÉRE ÉS A TERÜLET-FELHASZNÁLÁSRA IRÁNYULÓ TELEPÜLÉSSZERKEZETI VÁLTOZTATÁSOKRA
A területszerkezeti változásokat a településfejlesztési koncepció 2.2.2. pont táblázat utolsó
oszlopában került rögzítésre.

3.3. AZ ÖRÖKSÉGI ÉRTÉKEK ÉS A VÉDETTSÉG BEMUTATÁSA, JAVASLATOK AZ ÖRÖKSÉG VÉDELMÉRE ÉS AZ ÖRÖKSÉGI
ÉRTÉK ALAPÚ, FENNTARTHATÓ FEJLESZTÉSÉRE
A település épített örökségének védett, illetve védelemre javasolt elemei, épületei valamint a helyi
területi védelemre javasolt területek lehatárolása a településfejlesztési koncepció helyzetfeltáró
munkarész Örökségvédelmi fejezetében került bemutatásra. A település a hatályos helyi építési
szabályzatában rögzíti a védett épületekre, területekre vonatkozó követelményeit, melyet
kiegészíthet a védelem alá helyezett emlékek felújítását, karbantartását segítő támogatási rendszer
megalkotásával.
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4. HA STRATÉGIA NEM KÉSZÜL, A MEGVALÓSÍTÁS ESZKÖZEI ÉS AZOK
NYOMON KÖVETÉSE
4.1. A KONCEPCIÓ MEGVALÓSÍTÁSÁT SZOLGÁLÓ ESZKÖZ- ÉS INTÉZMÉNYRENDSZER

A célok elérését szolgáló nem beruházási jellegű önkormányzati tevékenységek nagyban
meghatározzák, hogy a célokból mi tud megvalósulni.
Az önkormányzat alkalmazhat olyan eszközöket, amelyek segítik, támogatják a fejlesztési célok
elérését.
Ide tartozhatnak:






Szabályozási tevékenységek
A „tervalku” (Településfejlesztési Megállapodás/Szerződés)
Városmarketing
célú
tevékenységek
(pl.
marketing
stratégia
elkészítése,
marketingkommunikáció), a magánbefektetők bevonása, a lehetséges, kölcsönösen
eredményes partneri együttműködések kialakítása érdekében, valamint hogy a
létesítmények kihasználtsága növekedjen, a fejlesztési eredmények ismertebbé váljanak, a
város által tervezett programok minél nagyobb vonzerővel bírjanak.
Helyi adókedvezmények, építési illeték kedvezmények biztosítása bizonyos esetekben a
magántőke mobilizálása érdekében.

A fentieken túl a célrendszerben megfogalmaztuk azon szervezeti javaslatainkat, amelyek
elősegíthetik a fejlesztési, minőség emelési célok megvalósulását. Ezek például:
-

helyi fejlesztési menedzsment kapacitás kialakítása
oktatás, képzés támogatása, ösztönzése a szakképzés növelése érdekében
helyi ösztöndíj program létrehozása a fiatalok helyben tartása, ide vonzása érdekében.
szociális szövetkezet vagy más, szociális gazdasági fejlesztésnek keretet adni tudó, részben
vagy egészben önkormányzati tulajdonú gazdasági szervezet létrehozása

A településfejlesztési koncepció megvalósítása olyan szervezeti működést kíván meg a várostól,
amely biztosítja egyrészt a koncepció egészének folyamatos karbantartását, az elért eredmények
visszacsatolását a stratégia tervezési folyamatába („stratégiai menedzsment”), másrészt pedig
biztosítja a koncepció által kijelölt akcióterületi alapú fejlesztések professzionális és hatékony
megvalósítását („operatív menedzsment”). A projektmenedzsment általános kategóriái szerint
csoportosítva tehát: a stratégiai menedzsment a „hatások” érvényesüléséért, míg az operatív
menedzsment az eredményekért (mind a közvetlen, „outputok”, mind a tényleges eredmények) visel
felelősséget.
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4.2. JAVASLAT A KONCEPCIÓ ÉS A VÁLTOZÁSOK NYOMON KÖVETÉSÉRE, A FELÜLVIZSGÁLAT RENDJÉRE
A településfejlesztési koncepció monitoring feladataira célszerűen évenként kerül sor, kapcsolódva az
egyes akcióterületi fejlesztések éves értékeléséhez. Az áttekintés során megállapításra kerülnek a
fejlesztés „kimeneti (output”) és „eredmény” jellegű indikátorainak értékei, ezek alapján értékelésre
kerül a célok irányába történő előrelépés mértéke. Az áttekintés során az alábbi lényeges forrásokból
származó további információ felhasználása is ajánlott:





A „partnerségi fórum” véleménye, visszajelzései
Elkészült ágazati stratégiák vagy nagyobb léptékű területi tervek hatása
Szabályozási és gazdálkodási környezet változása
Egyéb, nagyobb léptékű fejlesztések elkészülte, esetlegesen tervezett fejlesztések
elmaradása

Szükség esetén az önkormányzat – a stratégiai menedzsment funkciójában - korrigálhatja a stratégiát
az elért eredmények és a külső környezet esetleges változásinak megfelelően. Az éves áttekintés
kizárólag kisebb korrekciók végrehajtására szolgál. A korrekciókat, beleértve a korrekciót kiváltó
okokat, megfontolásokat rögzíteni kell és nyilvánossá kell tenni. Célszerű az Önkormányzat Hivatala
által elkészített módosítás megtárgyalása a „Partnerségi Fórum” keretében, majd ezt követően az
Önkormányzat döntési rendszerében (Bizottság ill. Közgyűlés) történő elfogadása.
Új Önkormányzati Gazdasági Program készítéséhez kapcsolódóan a településfejlesztési koncepció
célrendszerét, beavatkozási logikáját is célszerű áttekinteni, a két dokumentumot egymással
összhangban tervezni.
Részletesebb, a helyzetelemzést, a stratégiai célokat és beavatkozásokat érintő aktualizálásra,
felülvizsgálatra – ha lényeges változás nem történik a külső környezetben – általában 5-7 évente van
szükség. Ezen alkalmakkor célszerű a településfejlesztési koncepció „hatás” jellegű indikátorai
értékének figyelembe vétele, az elért eredmények ezek alapján történő értékelése.
Az eredmények visszacsatolása a program nyomon követéséből („monitoring”) származó adatok
alapján történik. Ennek érdekében javasoljuk a koncepció 2-3 évenkénti monitoring jellegű
felülvizsgálatát, igazodva az EU források felhasználási ciklusához, azaz 2018-ban, 2022-ben, és 2025ben.
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