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1. BEVEZETÉS – A TFK ELKÉSZÍTÉSÉNEK CÉLJA, TARTALMA
Kékkút Településfejlesztési Koncepciója (TFK) a község15-20 évet átfogó dokumentuma, amely meghatározza a
település fejlesztésének fő irányait. A TFK egyúttal keretet biztosít a gazdasági, a társadalmi, a természeti és az
épített környezeti célkitűzések teljesítéséhez szükséges beavatkozások végrehajtása számára.
A TFK célja, hogy kijelölje azokat a hosszútavú fejlesztéspolitikai irányvonalakat, amelyek mentén a község
különböző ágazati és területi stratégiáit, illetve fejlesztéspolitikai lépéseit a jövőben megteszi. A fejlesztéspolitikai
döntések, akkor a leghatékonyabbak, és akkor érhetnek célt, ha a cél elérésének lehetőségei, és az ahhoz
szükséges lépések előre megtervezve, átfogó, kiszámítható és koherens rendszerben állnak össze.
Az következőkben idézzük a településfejlesztés vonatkozó, törvény általi meghatározását. Az épített környezet
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) a településfejlesztés feladatát a
következőképpen definiálja:
„A településfejlesztés = a településen élők számára a települési élet- és környezetminőség javítása, a
környezetbiztonság erősítése, a települési erőforrásokra építő, az erőforrások fenntarthatóságát biztosító, hosszú
es rövid távú fejlesztési irányok, célok es az azok elérését biztosító programok és eszközök meghatározása.”
A településfejlesztési koncepció = hosszú távra – 10 évet meghaladó időszakra – szól, rendszerbe foglalja az
önkormányzat településfejlesztési szándékait, ennek keretében a területi adottságok és összefüggések
figyelembevételével meghatározza a település jövőképét. Javaslatot tesz a helyi környezet, társadalom,
gazdaság és az infrastruktúra átfogó fejlesztésére, a műszaki, az intézményi, valamint a táji, természeti és
ökológiai adottságok fenntartható hasznosítására.
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm.
rendelet amellett, hogy meghatározza a TFK tartalmi követelményeit, a településfejlesztési koncepció
egyeztetésének és elfogadásának szabályait előíró 30. § (4) bekezdése előírja, hogy az önkormányzatnak
döntenie kell a koncepció kiválasztott fejlesztési irányáról is. A Koncepció célhierarchiáját a jövőkép, a
horizontális és az átfogó, illetőleg a részcélok összessége jelenti.

A TFK helye az általános építésügy és ezen belül a településügyön belül.
Forrás: Zambó Terézia: Építésügyi aktualitások, Belügyminisztérium, Területrendezési és Településügyi Főosztály
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2. JÖVŐKÉP
Kékkút fő településfejlesztési irányait és jövőképét a településfejlesztési dokumentumok felülvizsgálata és a jelen
munka keretében elkészült Megalapozó Vizsgálatok eredményei alapján fogalmazzuk meg. A Megalapozó
Vizsgálatok munkarészei a 314/2012-es kormányrendelet aktuális előírásai, ajánlásai szerint készültek, amely
érinti a településfejlesztési koncepció és a településrendezési eszközök dokumentumainak elkészítését. Új
tervezési elem, hogy a településfejlesztési koncepció, a településrendezési eszközök és a Településképi Arculati
Kézikönyv (TAK) együttesen, ill. egymásra épülve készül. Ezzel a településtervezés folyamata mintegy
háromdimenzióssá vált.
A településfejlesztés lényegét abban foglalhatjuk össze, hogy az elsősorban a (települési) közösség fejlesztése,
ahol az alapvető motiváció a lakhatás, a munkahelyteremtés, a rekreációs lehetőségek, a közélet és ezek
építészeti, infrastrukturális feltételeinek minőségi fejlesztése. A településfejlesztés a természeti és épített
környezeti, a bevonható anyagi és a humán erőforrásokra épít, mely erőforrások időben változó mennyiségben
és minőségben használhatók ki. A kortárs településtervezési gyakorlatban a cél: olyan közösség formálása,
amely a fenntartható környezetgazdálkodásra és a helyi értékekre épít, és amelyet környezetkímélő,
energiatakarékos műszaki infrastruktúrával, illetőleg humán szolgáltatásokkal lát el.
2.1. A TELEPÜLÉS JÖVŐKÉPE A TÁRSADALMI, GAZDASÁGI, TÁJI, TERMÉSZETI ÉS ÉPÍTETT KÖRNYEZETÉRE
VONATKOZÓAN

A településfejlesztési koncepció akkor releváns, ha illeszkedik nagyobb rendszerekbe, ha azok szerves
folytatása. A fejezetben a felülről lefelé, az általánostól a konkrétig tartó eljárási módszert követjük. Először a
magasabb hierarchiájú, országos, megyei dokumentumok Kékkútra és a térségre vonatkozó szempontjait,
ajánlásait foglaljuk össze, majd a korábbi községfejlesztési dokumentum főbb megállapításait idézzük. Ez után a
saját – a jelzett dokumentumok következtetéseit kiegészítő – vizsgálataink összegzését mutatjuk be. A
helyzetértékelést, SWOT-elemzéseket követi a településfejlesztési fő irányok és a jövőkép felvázolása.
2.1.1. ELŐZMÉNYEK, ILLESZKEDÉSEK
A 2014-2020 közötti európai uniós fejlesztési időszakra való felkészülés idején, Magyarországon alapvetően
megváltoztak a terület- és településfejlesztés törvényi és szervezeti keretei.
Kékkút fejlesztését koncepcionálisan a következő területfejlesztési dokumentumok érintik:
• Nemzeti Fejlesztés 2030 – Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (továbbiakban: OFTK),
ami a 1/2014. (I.3.) OGY határozat mellékleteként került elfogadásra,
• Veszprém Megye Területfejlesztési Koncepciója,
• a Balaton Területfejlesztési Koncepció (2014-2030) és a Balaton Területfejlesztési Stratégiai Program,
valamint a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet területén a 2014-2020-as uniós és hazai forrásokból
megvalósuló beruházások(1821/2015. (XI. 12.) Korm. határozat),
• Káli-medence mikrotérség fejlesztési koncepciója.
NEMZETI SZINT
A nemzeti jövőkép (ld. következő ábra) elérése érdekében az országgyűlési határozat négy hosszú távú, 2030-ig
szóló átfogó fejlesztési célt jelölt ki:
a) értékteremtő, foglalkoztatást biztosító gazdasági fejlődés,
b) népesedési fordulat, egészséges és megújuló társadalom,
c) természeti erőforrásaink fenntartható használata, értékeink megőrzése és környezetünk védelme,
d) térségi potenciálokra alapozott, fenntartható térszerkezet.
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Magyarország jövőképe és fejlesztési célrendszere.
célrendszere Forrás: NEMZETI FEJLESZTÉS 2030 koncepció (2014)
A „NEMZETI FEJLESZTÉS 2030” koncepció fő horizontális szempontjai:
a) befogadás, társadalmi felzárkózás támogatása,
b) esélyegyenlőség megteremtése, nemzetiségi identitás erősítése,
c) fenntartható fejlődés – fenntartható növekedés,
d) értékmegőrzés, intelligens növekedés.
növ
A szakpolitikában, térben és tematikusan érvényesítendő specifikus célok:
a) versenyképes, innovatív gazdaság,
b) gyógyító Magyarország, egészséges társadalom, egészségegészség és sportgazdaság,
c) életképes vidék, egészséges élelmiszertermelés és ellátás,
ellátá
d) kreatív tudástársadalom, piacképes készségek, K+F+I,
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e) értéktudatos és szolidáris öngondoskodó társadalom,
f) jó állam, szolgáltató állam és biztonság,
g) stratégiai erőforrások megőrzése, fenntartható használata, környezetünk védelme.
MEGYEI SZINT
A NEMZETI FEJLESZTÉS 2030 c. dokumentumban a Veszprém megyére vonatkozó fejlesztési irányok:
• A közösségi közlekedést segítő kelet-nyugati
kelet nyugati irányú közlekedési infrastruktúra (8-as
(8
főút és
vasútvonalak) hálózati fejlesztése, a városok közötti kapcsolat javítása.
j
• A helyi gazdaság jelenlegi teljesítő képességének, hozzáadott értékének emelése, új perspektivikus
ágazatok és a „tudásalapú ipar” megerősödése.
• A megyében élők szaktudásának, képzettségi színvonalának növelése, a tudományos kutatás és
fejlesztés feltételeinek, intézményeinek fejlesztése.
• Az ipari zónák rehabilitációjának folytatása, a turizmus és a koncentrált ipari tevékenységek
környezetterhelésének minimalizálása.
• A megye határain túlnyúló egészségügyi szolgáltatások fejlesztése.
• A megye táji, természeti és műemléki értékeinek megőrzése, tematikus összekapcsolása, fenntartható
hasznosítása, megismertetése.
• A karsztvíz ivóvízforrás védelmének fejlesztésével a környezet minőségének javítása és a Balaton táji,
természeti védelmének növelése.
• A balatoni
toni turisztikai körzet, mint rekreációs térség, szolgáltatás és minőségi kínálatának a szezonalitást
oldó fejlesztése, koordinálása.
• A városok térségszervező szerepköreinek élénkítése, kooperálás; az aprófalvas és perifériális térségek
komplex fejlesztése a népességmegtartás érdekében.
• A megyeszékhely és a városok a kultúra és az innovatív tudás központjai.
Veszprém Megye Területfejlesztési Koncepciójának átfogó célkitűzései:
• Gazdasági növekedés, a térségi potenciálokra építő, a versenyképességet fokozó gazdaságfejlesztés
g
• A lakosság életminősége javítása, „jól léte” biztosítása, a társadalomfejlesztése
• A térszerkezet tudatos alakítása, a versenyképességet segítő szerkezetfejlesztés, várostérségek
összehangolt fejlesztése

A koncepció célrendszere, átfogó, stratégiai és horizontális céljai. Forrás: VMTFK
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REGIONÁLIS SZINT –Balaton Kiemelt Üdülőkörzet
Balaton Területfejlesztési Koncepció (2014-2030), Balaton Területfejlesztési Stratégiai Program
A két fejlesztési dokumentum célja a Balaton térségének természeti, társadalmi, gazdasági és kulturális
környezetet egyaránt érintő, az ökológiai egyensúly fenntartásával történő komplex fejlesztése, a hosszú távú
térségfejlesztés feltételeinek megteremtése.
A kiemelt térség jövőképe: Balaton, a természetesség és a magas életminőség egységes közép-európai
mintarégiója!
A jövőkép 4 pillérre épül:
- megújuló képesség
- egészség
- természetesség
- fenntarthatóság
A térség célrendszere épít a Balaton, mint kiemelt térségre elkészült helyzetelemzésre, de figyelembe veszi a
kapcsolódó ágazati és területi koncepciók elképzeléseit is:
A koncepció célrendszere abból indul ki, hogy a vendégek számára is akkor lehet vonzóbb az itt tartózkodás, ha
térség a harmóniát sugározza, aminek elengedhetetlen feltétele, hogy a térségben élők is jól éljenek.
A térség fejlesztésének fő célja: A Balaton térségének dinamizálása, fenntartható gazdasági fellendítése, hogy a
térségben élők és dolgozók számára egész évben biztosítható legyen egy kiszámítható élet és munkakörnyezet.
Átfogó célok:
• Megbízható jövedelem-szerzést és javuló életminőséget, valamint a környezetkímélő technológiák
alkalmazásának (pl. energiafelhasználás, közlekedés, ingatlanfejlesztés) széles körű elterjedése
következtében magas minőségű környezetet biztosítson a helyi lakosok számára.
A munkanélküliség, és ezen belül a tartósan álláskeresők számának csökkentése, az éves foglalkoztatás
elősegítése és környezetbarát technológiák alkalmazásának széles körű elterjesztése.
• Vonzó működési környezetet biztosítson elsősorban szolgáltatásokat kínáló és innovatív, magas hozzáadott értéket előállító és döntően magasan képzett munkatársakat foglalkoztató vállalkozások számára.
A felsőfokú végzettségű lakosok, a K+F tevékenységet végzők számának növelése.
• Vonzó természeti és épített környezeti feltételeket és magas színvonalú szolgáltatásokat biztosítson a
térséget felkeresők számára, melynek eredményeként növekedjen a Balaton térségébe látogató turisták
száma, illetve a hosszabb ideig történő tartózkodásban és szolgáltatásvásárlásban megmutatkozó
elégedettsége.
A vendégéjszakák számának növelése, különösen a külföldiek által eltöltött éjszakák vonatkozásában,
szálláshelyek egész évre vetített kapacitás-kihasználtságának javulása.
• A változó igényekhez, természeti folyamatokhoz rugalmasan igazodó és folyamatosan megújulásra képes
szolgáltató és cselekvőképes, együttműködő intézmények és szervezetek szolgálják a lakosokat,
turistákat és vállalkozásokat.
A Balaton térségében működő intézményekkel, szolgáltatókkal való elégedettség javulása a helyi lakosok
és turisták részéről.
A turizmus fejlesztése, mint a régió meghatározó gazdasági ágazata kiemelten fontos.
A turisztikai termékek fejlesztésénél elsődleges prioritást jelentenek a következők:
• az exkluzív - egyedi értékeket nyújtó - fejlesztések,
• a parttól távolabbi településeken a meglévő természeti értékekre, kulturális örökségre építő adottságok
fenntartható hasznosításával megvalósuló projektek,
• egész éves szolgáltatást nyújtó fejlesztések, pl. rendezvények és konferenciák, egészég-turizmus,
kerékpározás, természetjárás.
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TÉRSÉGI SZINT – a Káli-medence mikrotérség fejlesztési koncepciója1
A jelen meghatározó körülménye, hogy a térségbe telepíthető gazdasági funkciók korlátozottak. A Káli-medencei
értékőrzés elsődleges követelményéből adódik, amit a Balaton-törvény és a Nemzeti Park Igazgatóság is
meghatároz, hogy a térségben csak minőségi fejlesztés valósulhat meg, nem lehetséges a tömeges
idegenforgalmat előidéző funkciók telepítése. A térség előnye, hogy fejlesztési lehetőségei nem „vízfüggők”,
melyek lehetővé teszik a nyári szezont meghaladó idegenforgalmi és más, környezetbarát kínálat biztosítását.
Káli-medence jövőképe:
A Káli-medence olyan egyedülálló táji, természeti, geológiai adottságokkal, történelmi hagyományokkal, szellemi
örökséggel rendelkező terület, ahol ezen értékek mellett az épített értékek egyedisége, s a földben rejlő
édesvízkészlet jelentősége a térséget Magyarországon és a világon kiemelkedő területek közé emeli. A Kálimedence a jövőben legyen olyan terület, ahol az ott élők tudatosan használják, de nem kihasználják mindezen
értékeket mindennapjaik során, s értékelik. Cél, hogy a Káli-medence önfenntartó mikrotérséggé váljon. A térség
és a táj fenntartható használatának alapja a fenntartható gazdaság, amely:
• a nem nagy tömegekre építő turisztikai ágazat mellett,
• a helyi termékekre specializálódott kézműves jellegű kisgazdaságok,
• a tájgazdálkodás szempontjait figyelembe vevő öko- és biogazdaságok,
• a hagyományos állattartás gazdaságai, valamint
• a térség édesvízkészletének megfelelő felhasználására épül.
A káli-medencei települések fejlődésének kulcsa az összefogás, az együttműködés szinergikus hatásainak
érvényesítése.Távlati cél, hogy a Káli-medence települései egy 8 „településrészből” álló közösségként
fejlődjenek, ahol az egyes települések önállóságát nem csorbítva, de azok egyéni adottságait és lehetőségeit
kiemelve és erősítve, széles kínálati palettát felsorakoztatva, egymás szolgáltatásait kiegészítve működjenek.
A térség elsődleges feladata a falvak elöregedésének megállítása, a népesség számának stabilizálása, távlatban
növelése, az újranépesedési folyamat keretében. Az újranépesedés folyamatának eredményeként a helyiek
megtartása mellett az elszármazottak, a bebírók, a bebírók hozzátartozói, valamint a tájhoz, az itteni
életformához kötődő családok a településre kerülnek, ide költöznek. Ehhez gazdasági felemelkedésre van
szükség, amihez megvannak a térségi alapok, s erre építve a települési környezet rendezése, az ellátás, a
szolgáltatás, a közművesítés, a közlekedés színvonalának emelése szükséges. A térségben élők s a betelepülők
területhez való kötődése így nagyobb lesz, s az elvándorlás fokozatosan megszűnik.
A jövőkép megvalósításának és fenntartásának alapja az integráció. Az integráció összehangolást jelent térben,
időben, táj- és településhasználatban, közigazgatásban, gazdasági tevékenységben, mely csak akkor jön létre,
ha kölcsönös előnyökön, érdekeken alapul.
A jövőkép megvalósításának tematikus céljai:
• Táji, természeti értékek, kincsek megőrzése
• Épített értékek védelme
• Történelmi örökség megőrzése
• Gazdaság fejlesztése
• Turizmus fejlesztése
• Újranépesedés
• Élhető Káli-medence kialakítása
• Integráció, partnerség létrejötte
A kiemelt célok a Káli-medence hosszú távú fejlődésének olyan alappilléreiként értelmezendők, amelyeknek
együtt, összehangoltan kell épülniük és erősödniük annak érdekében, hogy a mikrotérség biztos alapokon álljon.

A mikrotérségi szintű településtervezés módszertanának kidolgozása(kutatás), „B” mintaterület: Káli‐medence mikrotérség
(II. kötet) – Fejlesztési koncepció. Generál tervező: Völgyzugoly Műhely Kft.. Koncepció: ÉrtékTérkép Kft. 2008-2009.
1

8

KÉKKÚT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

KÖZSÉGI SZINT – Kékkút Fejlesztési Koncepciója (2004)
A Fejlesztési koncepció irányelvei:
• a település értékeinek megmentése
• újabb belterületi ingatlanok építésének korlátozása
• gyümölcstárolók címén nyilvántartott „villák” építésének megakadályozása
• Kütyü-i falurész rendezése: az egyoldalas utcaszerkezet védelem alá helyezése
• archaikus falukép visszaalakítása, megőrzése, épített örökség védelme
A koncepció helyzetelemzés része értékeli és méltatja a település táji, természeti adottságait, a települést
körülvevő geomorfológiai formák egyediségét, az épített értékeket. Emellett a föld mélyében rejlő vízkészletet
tartja a Káli-medence fejlődésének egyik kulcsának. A problémák összegzése során a szigorú építési szabályzat
szükségessége mellett annak következetességét is feltétlenül fontosnak tartja. E mellett a településen és a
környezetében meghatározó Nemzeti Parkkal kialakított partneri viszony hiányát, a gyakori konfliktusokat
határozza meg egyik legfőbb gondként. További jelentős probléma a településen átmenő (kamion) forgalom, és
annak környezetterhelő hatása, valamint a munkahely hiány.Az infrastruktúra területén jól ellátott a település. A
koncepció a közintézmények, közszolgáltatások elemzése során megállapítja, hogy a szolgáltatások csökkenése,
elérhetőségének romlása is Kékkút problémái közé tartozik.
A foglalkoztatás területén az ökogazdálkodás és az idegenforgalom, ezen belül a szelíd turizmus jelenthet
munkahelyet a jövőben. (A Kékkút Ásványvíz Rt.-t, mint legjelentősebb térségi foglalkoztatót nem
említi.)Kékkúton és a Káli-medencében az épített környezet értékeinek jelentősége önálló turisztikai vonzerőként
is számottevő, ezek védelme igen fontos. A koncepció megállapítja, hogy az ezen értékeken alapuló falusi
turizmus jelenti a térség háttértelepülései számára az egyik lehetőséget a turizmusba való bekapcsolódásra,
mely kizárólag a minőség előtérbe helyezésével működtethető.
Kékkút jövőbeni terveinek meghatározása során az alábbi elvek kerültek megfogalmazásra:
•

•
•
•
•
•
•
•
•

A régmúlt építészeti hagyományait őrző épületek, a dongaboltozatú házak, a jellegzetes kőkerítések, az
egyoldalas utcaszerkezet, az archaikus településkép megőrzése és ápolása. Kékkút sajátos településszerkezete, akár világörökségi védelemre is jogosíthatja a községet.
A faluközpontot rendezvények szervezésére alkalmassá kell tenni.
Hosszútávú cél a Káli-medencei – kékkúti-bor hírnevének visszaszerzése.
A népi kézműves mesterségek újjáélesztése.
Cél a környezettudatos nevelés segítése, a természettudományos műveltség elmélyítése.
Növelni kell a községen belül a zöldterületek nagyságát.
Településmarketing-imázs fejlesztése (honlap, kiadvány).
Nyári kulturális fesztivál, mint turisztikai attrakció rendezése.
Közlekedésfejlesztés (elkerülő út, sűrített Volán járatok, falubusz).

Összefoglalóként a koncepció a következő eredményre jutott:
A Káli-medence településeinek helyzete az utóbbi évtizedekben kedvezőtlenül alakult. Az egykor életerős
települések gazdasági, környezeti és demográfiai problémákkal küszködnek. A legfőbb gondot az jelenti, hogy a
lakosság elöregedési folyamata állandósult. A fiatalok nem maradnak a településeken. Ezt a rendkívül rossz
tendenciát meg kell állítani és meg kell fordítani. Ennek első lépése lehet egy közös rendezvény megszervezése,
melynek révén összefogással a Káli-medence értékeit a helyi lakosságra alapozva tudják bemutatni az
idelátogató vendégek számára, de nem cél, hogy a térség üdülőövezetté alakuljon. Cél, élő és élhető
lakókörnyezeti feltételeket teremteni, ehhez ösztönözni kell a fiatalok letelepedését.
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2.1.2. HELYZETÉRTÉKELÉS, SWOT-ANALÍZIS
A fejezetben a 2017-ben elvégzett vizsgálatok összegzését mutatjuk be a SWOT-analízis gyakorlatát követve,
amely a korábbi dokumentumokban szereplő eredmények, következtetések kiegészítése, tovább gondolása.

1. A folyamatok értékelése
Kékkút társadalmi helyzetértékelése a település kedvezőtlenebb helyzetére hívja fel a figyelmet a Tapolcai
járás településeihez képest.
A település (törpefalu) népessége 1990-től napjainkig nézve stagnálást mutat. A 2000-es évek közepén
megfigyelhető volt egy kedvező intenzitású népességbetelepedés, de az évtized végére a folyamat elapadt. A
beköltözők között nagyobb számban voltak a magasabb iskolai végzettségű idősek. A település demográfiai
folyamatait jellemzően befolyásolja a természetes fogyás, a változó, leginkább negatív vándorlási egyenleg és az
elöregedés kibontakozása. A 2008/2009-es válság eredményeként a beköltözések száma visszaesett, amellyel
párhuzamosan a vállalkozók száma is csökkent az utóbbi években.
A lakónépesség korösszetételében számottevő az időskorúak jelenléte, a fiatalkorúak számának csökkenése,
viszont 2001 óta kismértékben csökkent a középkorú népesség aránya is. Az aktív korúak iskolai végzettsége és
munkaerő-piaci helyzete hátrányos, nemcsak járási szinten, hanem országos viszonylatban is. A helyi társadalom
szerkezetére jellemző a külső tulajdonosok (bebírók) jelenléte, a nyári időszakban az aktivitásuk.
A települési identitástudat erősítésének célja a még élő hagyományok megőrzése, valamint a helyi kulturális élet
fenntartása, a helyi lakosok számának növelése.
Kékkút nem rendelkezik önállóan üzemeltetett humán infrastruktúrával. A településen az alapellátás
valamennyi területe körzeti rendszerben kerül biztosításra. Az önkormányzati hivatalt és az óvodai feladatellátást
Kővágóörssel közösen látja el, az általános iskolai körzet intézményközpontja Révfülöp, míg az egészségügyé
Tapolca (Ajka, Veszprém).
A településen található Káli-medence legnagyobb ipari termelő üzeme a Kékkúti Ásványvíz Zrt., mely a térség
legnagyobb foglalkoztatója (80-100 fő). A cég ugyanakkor nem Kékkúton, hanem Budapesten van bejelentve. A
községen két jelentős szállásadó működik: az Oszter-ház 13 fő részére, a Levendula-ház 4 fő részére biztosít
férőhelyet. A mezőgazdaság a fiatalok elköltözése miatt hanyatlóban van. Kékkúton jelenleg nincsenek tőkeerős,
a helyi gazdaság arculatát meghatározni képes vállalkozások. A településen mindössze 18 fő egyéni vállalkozó
van bejelentve. 4 regisztrált őstermelőt tartanak nyilván. Egyéb szálláshely szolgáltatással hárman foglalkoznak.
Az önkormányzat gazdálkodása az utóbbi éveket figyelembe véve kedvező. Bevételei a helyi iparűzési és
építményadókból kerülnek ki, noha mértéke csökkenő összegeket mutat. A település a 2016-ban történt ingatlan
értékesítések után már nem rendelkezik jelentős mértékű forgalomképes ingatlanvagyonnal.
A településfejlesztés alapjául szolgáló településrendezési eszközökkel Kékkút nem rendelkezik. Fejlesztési
igények markánsan eddig nem jelentkeztek, ugyanakkor, a település belterületén is vannak rendelkezésre álló,
beépíthető területek (pl. Kütyü településrész végén). A Megalapozó vizsgálatok megállapításait összegezve
Kékkút főutcájának utcaképe rendkívül egységes, a ritmus és a térarány az egyutcás, fésűs települések
sajátosságait hordozza, jellegzetes épületei az egytraktusos, oromfalas tornácos „parasztházak” és gazdasági
épületek. A település nagy értéke, hogy csaknem megőrizte az 1800 években kialakult beépítés határait és
településszerkezetét. A hagyományos épületek mellett megjelent egy-egy új épület eddig még harmonikusan
illeszkedett a kialakult utcaképbe. Az ingatlanpiac élénkülése azonban veszélyeket hordoz (túlépítési igény,
építészeti stíluskavarodás, stb.).
Az egykori zártkerti területeken a szőlőművelés visszaszorulásával egyre inkább az üdülő funkció kerül előtérbe,
egy-egy lakóépület is megjelenik. Kirívóan léptékromboló épület megjelenése nem jellemző, azonban ennek
előfordulása jövőre nézve valós veszély. Az ásványvíz-palackozó üzem természetesen jellegénél, funkciójánál
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fogva eltér a települési, Káli-medencei karaktertől, azonban a tulajdonosok igyekeznek az épületek színezésével,
a környezetalakításával (pl. fásítás) tompítani az ellentmondást.
A települési infrastruktúra (ideértve a telekommunikációt is) a teljes belterületen kiépült, jó színvonalú, az utak
burkolása, ill. a csatornázás az új, még beépítetlen telkek felé egyszerűen folytatható, a „zártkerti” területek
irányában a fejlesztés folyamatos. Pozitívum, hogy új légkábelt nem lehet építeni, csak a felszín alatt.
Kékkút műemléki és régészeti szempontból is kiemelkedően értékes és világörökség várományos helyszín
(Balaton-felvidéki kultúrtáj). A Káli medence a Balaton-felvidéki Nemzeti Park részeként országos jelentőségű
védett terület. Kékkúton további fokozottan védett terület, emellett exlege védett források és nagyszámú egyedi
tájérték is található.
Tájhasználat tekintetében az erdőterületek aránya az országos átlaghoz hasonlóak. A településrendezési terv
keretében külön területfelhasználási egységként kell kezelni azokat a természetes és természetközeli rét, legelő
területeket, amelyek a nemzeti park területén kiemelt természeti és tájképi értéket képviselnek. A többi
mezőgazdasági terület árutermelő és gyümölcsös terület. A szőlőhegy mára már mozaikos területhasználatú, a
szőlőművelés háttérbe szorult, de szőlőtermőhelyi kataszteri terület.

2. A település és környezetének fejlesztését befolyásoló külső és belső tényezők összefoglaló
értékelése /SWOT/
SWOT – TÁRSADALOM, HUMÁNINFRASTRUKTÚRA

ERŐSSÉGEK

GYENGESÉGEK

Vendéglátó- és szálláshelyek száma a település
népességszámához képest kedvező arányú
• Alapszintű humáninfrastruktúra szolgáltatás
szervezettsége
• Kultúrház fenntartható üzemeltetése megoldott
• Falugondnoki szolgálat megléte
Beköltözők, üdülőtulajdonosok (bebírók) értékőrző
magatartása
•

LEHETŐSÉGEK
•
•
•

•
•

•

•
•
•

Természetes fogyás határozza meg a népesedési
folyamatokat
A fiatal lakosság aránya járási és országos átlag alatti
Főleg az időskorúak beköltözése jellemző

VESZÉLYEK

Helyi vezetés elkötelezettsége a fejlesztések
mellett, amelybe a lakosság is bevonható
Identitás erősítése a hagyományápolással,
kulturális és sportélet bővítésével
Magas képzettségű, ökológiai és
hagyományőrzés szempontjából elkötelezett
fiatalok, ill. családok letelepedése a digitalizáció
révén kínálkozó munka lehetőségek
kihasználásával
A beköltözők integrálása a közösségi életbe a
kulturális és a sportélet megteremtésén keresztül
Hatékony kommunikáció megteremtése a helyi
vezetés, a lakosság, a gazdasági szereplők
között
Kulturális, bemutató jellegű turisztikai
fejlesztésekben való részvétel

•
•
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A kevésbé előnyös életkezdési feltételek miatt a
fiatalok elköltözhetnek
A település elöregedése a népességszám drasztikus
arányú csökkenését vetíti előre
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SWOT – GAZDASÁG

ERŐSSÉGEK
•
•
•
•

GYENGESÉGEK

Nincs tartós munkanélküliség
Önkormányzati költségvetés pozitív mérlegű
Viszonylag kedvező földrajzi elhelyezkedés
A térség legnagyobb foglalkoztató vállalkozása
működik a településen

•
•
•

LEHETŐSÉGEK
•

•

Az ásványvíz-palackozó üzem munkavállalóinak nagy része
nem helyi lakos
Társas vállalkozások teljes hiánya
Egyéni vállalkozók alacsony száma

VESZÉLYEK

Turizmus lehetőségei: Balatoni kerékpárúthoz való
csatlakozás, falusi turizmus, lovasturizmus,
tanösvények, kulturális rendezvények, hagyományos
mesterségek, borturizmus, Badacsonyi Borvidéki
Borúthoz csatlakozás, túraútvonalak
Hagyományos mezőgazdasági tevékenységek
folytatása

•
•
•

Fiatalok településről történő elvándorlása
Hagyományos (mezőgazdaság) ágazatok leépülése
Fejlesztési források elmaradása

SWOT – ÉPÍTETT KÖRNYEZET, INFRASTRUKTÚRA

ERŐSSÉGEK
•
•
•
•

•
•

GYENGESÉGEK

Jó közlekedési kapcsolat a szomszédos települések
felé, ugyanakkor megkímélt, elszigetelt környezet
Teljes mértékben kiépült belterületi infrastruktúra (ide
értve a korszerű digitális kommunikációt is);
Építészetileg különlegesen értékes, egyedülálló
építészeti karakter; egységes hagyományos falukép
Kiemelt turisztikai kínálat (műemlék jelleg, Országos
Kék túra útvonal, Theodóra tanösvény, védett források,
egyedi tájértékek, stb.)
Vonzó, tiszta, virágos, rendezett környezet
Védett természeti terület, világörökség várományos
terület, egyedi tájértékek, régészeti lelőhelyek

LEHETŐSÉGEK
•

•

•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

Térségi és országos közlekedési kapcsolatok távol
esnek
Közösségi közlekedés hiányosságai
A Fő út útszűkületéből eredő gondok
Hagyományos tájgazdálkodás (elsősorban a
szőlőművelés) folyamatos visszaszorulása
Tehergépjármű forgalomból eredő környezetvédelmi
konfliktusok
Kerékpár turizmus létesítményeinek hiánya
Rendezetlen magánterületek, ill. közterülethasználatok

VESZÉLYEK

A különleges építészeti környezet általi fokozott turisztikai
fejlesztések (szálláshely szolgáltatás, vendéglátás)
kihasználása, ösztönzése
Helyi identitást erősítendő egyedi, sajátos táji építészeti
környezet kihasználásával hagyományos népművészeti
és kulturális rendezvények
Az ásványvízüzem bevonása a helyi turisztikai kínálatba
(„látogató központ”)
A kiemelkedően jó infrastruktúra kihasználásával távoli
munkahelyek alakíthatók ki, mellyel az állandó ottlakás
ösztönözhető
Zöld- és rendezvényterület fejlesztés
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•

•

Az állandó lakónépesség csökkenésének
visszahatása az építészeti-táji környezetre (külső
beköltözők eltérő építészeti elképzelései,
üdülőfaluvá válás);
Tájhasználat átalakulása (jellemzően
szőlőművelésű kertes mezőgazdasági területekből
üdülőterületté)
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2.1.3. A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS TÁVLATAI
Korunkban meghatározóvá vált a természeti és épített környezetvédelmének fontossága, az élet minden
területére egyenrangúan kiterjed a fenntarthatóság követelménye, együtt a megújuló/megújítható erőforrások
használatával. Kékkút esetében az adottságok kedvezőek, mivel olyan egyedi táji értékei vannak, amelyek a
község/közösség fejlesztésének természetes alapját képezik.
A külső (globális) hatásoknak való kiszolgáltatottság csökkentésére a leginkább kézenfekvő módszer a helyi
gazdaság önfenntartó jellegének erősítése, ami egyfajta modern, nem a bezárkózásra épülő, autonóm
társadalom kialakítását célozza meg. Ld. történelmi hagyományok, Kékkút a II. világháború végéig önfenntartó
település volt. A természet-azonos, a helyi, táji adottságokra épülő gazdálkodás és életmód meghatározásában a
Local Agenda 21fenntarthatósági kritériumára hivatkozunk:„egy területi egység fenntarthatósága annál
inkább biztosítható, minél nagyobb arányban képes belső erőforrásaira támaszkodni.”2
A vázoltak megfelelnek a XXI. századi trendekkel: az ökológiai lábnyom csökkentésével, a szubszidiaritás
elvével, a helyi gazdaság újraélesztésével. Kékkút olyan adottságokkal rendelkezik, amelyekkel megvalósíthatók
a XXI. századi ajánlások: „az önkormányzat aktív és cselekvő közreműködésével a fenntarthatóság helyi
programjának megteremtése, amelynek segítségével egy olyan település szerveződik, amelyet a lakosok
otthonnak tekintenek, abban ők és gyermekeik, a település mai és leendő polgárai otthon vannak.”3
Ma már, tényként elfogadott az előrejelzés, hogy az információszerzés és -feldolgozás, a telekommunikáció
robbanásszerű fejlődése új technológiai forradalmat idéz elő. Ismereteink szerint, már a koncepció 10-15 éves
távlatában várható az elektronika (digitalizáció) és az automatizálás ma tapasztaltnál is átütőbb elterjedése a
gazdaság és a társadalmi érintkezés minden vetületében, így az ipari és nagyüzemi mezőgazdasági
termelésben, a logisztikában (szállítás, raktározás, kiszolgálás), a kereskedelemben, a szolgáltatásokban.
Ezekkel párhuzamosan alapjaiban átformálódik az oktatás/továbbképzés rendszere, a közszolgáltatás, és
megváltozik az állampolgár és a hatóság viszonya a közigazgatásban. Az on-line kapcsolatok bővülése egyre
elterjedtebb lesz. Mindebből következik, hogy átformálódik, új dimenzióba lép a polgárok egymás közötti
kapcsolata, így a közösségépítés is.
Hogyan hat mindez a településekre, a lakó-, a munka-, a közéleti és a rekreációs helyek használatára?
Az elektronizáció (digitalizáció) és a mobilizáció fejlődése, praktikusan a közlekedés gyorsabbá, biztonságosabbá
válása, a hordozható információ, tudás(laptop, okos telefon, internet, stb.), a szükségleti javak helytől független
elérhetősége szűkíti a világot. A helyváltoztatás, ezzel a lakó- és munkahely változtatása, az oktatás és a
szolgáltatások rugalmas igénybevétele egyre probléma-mentesebbé válik.
Mindez ugyanakkor lehetővé teszi az otthon még kényelmesebbé, és a munkahely otthonosabbá alakítását.
Vagyis, ha a külvilág behozható a személyre, családra, szomszédságra szabott helyi világba, akkor csak indokolt
esetben szükséges elhagyni az otthont, a munkahelyet, a települést. Hiszen, a világban való aktív jelenlét
(internet, mobil, honlap, stb.) az otthon környezetében is nagyrészt biztosítható.
A településszintű otthonosság azt jelenti, hogy a kerítésen belüli lakhatóság magas nívója a kerítésen kívül – a
köztereken, közintézményekben – is megvalósul. Az otthoni és a környezetben lévő otthonos munkahely – a
kényelem, a költséges és időrabló közlekedés kiváltása okán – versenyképessé válik a hagyományos
munkahelyekkel.Ebből következően az oktatás, az át- és önképzés, a felnőttoktatás, illetőleg a családi, köz- és
önfoglalkoztatás (öngondoskodás) egyre nagyobb szerepet fog játszani.
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Környezet és Fejlődés ENSZ konferencia. Rio de Janeiró, 1992. Fő dokumentuma az Agenda 21 (Feladatok a
21. századra) 28. fejezete foglalkozik a Local Agenda 21-el (LA-21), a fenntarthatóság lokális programjával.
3
uo.
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Mivel a fizikai munka visszaszorul, ezért a kreatív tevékenység, a személyes, családi, kis- és közepes méretű
vállalkozások, a közösségi és szomszédsági igényekre alakított életforma egyre nagyobb teret kap a jövőben.
A jövő településével kapcsolatban két markáns előrejelzés állítható fel. Az egyik a steril, előregyártott
élelmiszereket evő, uniformisokat viselő, zöld környezetet nélkülöző, levegőben közlekedő emberek világa. A
másik az ember és a természetes, ill. épített környezetének mind bensőségesebb megismerésén és védelmén,
az együttélésen alapuló, ezáltal az egyén és közösségei mind karakteresebb kiteljesedésének az útja, amely
kialakítja az otthonos lakó-, munka-, közösségi és rekreációs tereket kiaknázva az info-kommunikációs előnyöket,
pl. távmunka, távoktatás, online-vásárlás, e-ügyintézés, információ- és adatszerzés. Kékkút adottságai kiválóak e
tekintetben.
A két verzió közötti különbség leegyszerűsíthető az ember és a technika viszonyának eltérő felfogására. Az első
alárendeli az emberi életmódot, a szükségletek kielégítését a technikai vívmányoknak, a neutrális piaci
trendekhez igazodást részesíti előnyben. A másik felfogás fordított, az emberi és közösségi szükségletek az
elsődlegesek, a technikai lehetőségeket eszköznek, a választott életmód kiszolgálójának tekinti. Nálunk nincs
sivatag, dzsungel, félévig tartó rendkívüli hideg és sötét, nem vagyunk szűkében sem a lakóhelynek, sem a
termőföldnek, hogy a szűk élhetőségi feltételeket mesterséges környezet kialakításával tágítsuk.
Ezzel együtt Kékkút közösségének az eddigiekhez képest is jobban a saját kezébe kellene vennie sorsa
irányítását, mivel az országos feltételek is korlátozottak. Ugyanis, az önkormányzatok számára nyújtott állami
források gyarapodására, az uniós források bővülésére reálértéken nem lehet számítani az elkövetkező
időszakban. Ezért kreatívan élni kell a helyi természeti adottságokkal, a lakosok képességeivel, aktivitásával.
Az önkormányzatiság egyik legfontosabb jellemzője: az öngondoskodás, az ambíció, hogy van választási és
változtatási lehetőség, amely törekvés belső motivációja: az „önfenntartó település”. Az önfenntartó település
lakói természetesen nem a világtól elzárt szigeten élnek, hanem olyan tevékenységekkel foglalkoznak, amelyek
révén fenntartható a helyi,minőségi életmód.
2.2. A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI ELVEK RÖGZÍTÉSE
Kezdeményező településfejlesztési és -irányítási szemlélet kialakítása, a menedzseri szerep
megerősítése, hogy a község képes legyen jól reagálni a külső változásokra.
Alulról szerveződés: a központi gazdaságfejlesztési eszközök, források allokálása mellett elsősorban a helyi
érdekű gazdaság kialakítása és megvalósítása a cél, amelyben a helyi adottságokra, értékekre és lehetőségekre
fókuszál a község, mint legbiztosabb forrásra.
Integrált megközelítés, komplexitás: a településfejlesztés nem csak a műszaki megújításra törekszik, az
önkormányzat vezetése a tervezés során azonos súllyal veszi figyelembe a társadalmi és gazdasági tényezőket.
Fenntarthatóság: a községfejlesztést hosszú távú folyamatként kezeljük, amelyben a fenntarthatósági szemlélet
társadalmi, gazdasági és környezeti szinten alapvetés. A külső források bevonása mellett a helyi erőforrások
mobilizálását célozza, ezáltal gazdasági értelemben autonómiára, önfenntartásra törekszik.
Értékteremtő és -növelő megközelítés (kreativitás és innováció), értéknyilvántartó rendszer felépítése,
karbantartása. Az önkormányzat azon igényét jeleníti meg, hogy a forrásokat még hatékonyabban hasznosítsa
és fektesse be a helyi gazdaságba, közösségi életbe.
Vállalkozásösztönzés. Olyan gazdasági fejlődést elősegítő eszközök, amelyeket elsősorban arra dolgoztak ki,
hogy előremozdítsák új vállalkozások létrejöttét. Ezek közé tartozik pl. az adminisztratív segítségnyújtás.
Térségi partnerség kialakítása: Az ügyekben érintett helyi-térségi szakmai és civil résztvevők együttműködése.
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2.3. KÉKKÚT JÖVŐKÉPE A TÉRSÉGI SZEREPÉRE VONATKOZÓAN
Kékkút a Tapolcai járás, de mindenekelőtt a Káli-medence szerves része. Térségi szerepe a szomszéd
településekkel történő együttműködésben értelmezhető. A község a balatoni üdülőkörzet háttértelepüléseihez
tartozik, és cél az üdülőkörzet minőségi, nem környezetterhelő projektjeihez, programjaihoz kapcsolódás. Ennek
keretében kiemelt hangsúlyt szükséges helyezni a helyi és térségi természeti, táji, kulturális és épített örökség
bemutatására, kapcsolódva a szomszédos települések hasonló kezdeményezéseihez, mintegy hálózatot alkotva.
Kékkút a térség táji-térségi, gazdaságföldrajzi és történelmi szimbiózisában él. A térségi szintű együttműködés és
munkamegosztás ma már nemcsak a „földön”, hanem a ”felhőben” is lehetséges, azaz hagyományos és
virtuális, digitális módon: az elektronikus technológia és eszközök mind kiterjedtebb használatával.
2.4.

JÖVŐKÉP– KÉKKÚT LEHETSÉGES TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI FORGATÓKÖNYV VÁLTOZATAI

Az eddigiek alapján kimondható, hogy korunk fő településfejlesztési tényezői: fenntarthatóság és digitalizáció.
Fenntarthatóság. Kékkút jelenével, településfejlesztési jövőjével kapcsolatban meghatározó a Balatoni
Üdülőkörzethez és a Balaton-felvidéki Nemzeti Parkhoz való szerves tartozás. Itt elsődleges társadalom-, ill.
gazdaságszervezési és „természetesen” tájszervezési elvvé vált a környezetvédelem, annak minden térbeli
vetületével együtt: a lakó-, a gazdasági, a szolgáltatási, a közlekedési és közmű területeken, a turisztikai és más
közterületeken. A fenntarthatóságot ugyanakkor piaci viszonyok között kell értelmezni, megvalósítani. A
fenntarthatóság – a Local Agenda kritériuma szerint – a gyakorlatban az önfenntarthatóság irányába vezet.
„A IV. ipari forradalom”. A digitalizáció jelentősége. Korunk másik lényegi társadalom- és
gazdaságszervezési fejleménye, hogy új gazdasági korba léptünk, amelyben a digitalizáció (elektronizáció)
terjedése áthatja az élet minden területét. A IV. Ipari forradalom tényezői, kb. 2000-től: Digitalizáció, Tudásipar,
Fenntarthatóság (klímaváltozás kezelése, megújuló erőforrások használata, környezettudatos gazdálkodás).
Ezek közül a digitalizációnak (elektronizációnak) van a legnagyobb településfejlesztésre gyakorolt hatása,
melyeket a szakirodalom az „okos falu” (smart city, smart village)fogalomba sűrít a következőképpen:
•
•
•
•

•

•

Az információ, a tudás, az anyag, a termék házhoz jön.
A távmunka, a távoktatás, az e-ügyintézés, az online vásárlás, az elektronikus úton történő ügyintézés
és együttműködés erőforrás optimalizáló hatású.
Az automatizálás, robotika, digitalizáció terjedésével visszaszorul a tömegmunka, ami teret nyit az
emberi kreativitás számára.
A lakóhely választás szabadsága növekszik, ezért a hely (település, fekvés) jelentősége felértékelődik,
ami alakítható, mivel a lakó-, a munka-, a közéleti és a rekreációs terek kompakt egységei hozhatók
létre – településmérettől függetlenül(smart city, smart village).
Helyben maradás (’ottlevés’) hatása: növekvő helyi költés>>> bővülő helyi kereslet és kínálat >>>
bővülő település- és intézményhasználat >>> munkahely, oktatás, rekreáció iránti igény növekedése
>>> helyi-térségi életmód kialakulása.
Megerősödnek a helyi és térségi közösségek, szomszédságok.

Kékkút településfejlesztési forgatókönyveinek lehetséges változatait meghatározza egyik oldalról a Balatonfelvidéki Nemzeti Park küldetése, feladata, azaz a természeti és épített örökség fenntartása/fennmaradása és
bemutatása, a másik oldalról pedig a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet esetében a turisztikai szolgáltatások
kiteljesítése iránti igény, ahol a piac és a bevételszerzés szerepe kiemelt jelentőségű. A Nemzeti Park révén a
kékkúti természeti és épített környezet védettséget élvez, azonban ezeket az értéket a turisztikai és az
ingatlanpiac ki akarja használni.
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A koncepcionális időtávban két karakteres, eltérő irányú fejlődési pálya vázolható fel.
1. Jelenlegi trend folytatódása – tartalmi kiüresedés, neutralizálódás. A település funkciói beszűkülnek.
A jelenlegi trendekből az következtethető ki, hogy Kékkút tájjellegű nyaralófaluvá, az üdülés keretszerű formájává
és/vagy utazási irodák, ingatlanfejlesztők turisztikai termékévé, piaci kínálati portékájává válik. A helyi és
környékbeli lakosok, mintegy munkalehetőségként, kiszolgálják az ingatlantulajdonosokat és nyaralókat, a
szolgáltatásokat igénybevevőket. Marad a külső, fizikai keret, amit azonban az üdülési és a turisztikai igények
változásai veszélyeztetnek, mivel az idegenforgalmi piac alakulása (verseny a fogyasztókért, kínálatbővítés,
kihasználtság, megtérülés, stb.) visszahat a kékkúti ingatlanok hasznosítására.
A helyzet odáig is fajulhat, hogy a befektetői érdekek nyomására fellazulnak a védettséget hivatott tájhasználati
és építési szabályok, ami a természeti, épített és kulturális örökség végleges devalválódásához vezethet, és
egyoldalú, monokultúrás, turisztikai funkció alakul ki. Erre a Balaton mindkét oldalán számos példa akad.
2. Megújulás –Örökség gazdálkodás. Okos falu. Újranépesedés – önfenntartó falu.
Másik változat, amely Kékkút számára a leginkább követendő stratégiát kínálja, mert épít az otthonteremtésre és
az otthonos munkahely kialakítására kiválóan alkalmas természeti és települési környezeti adottságokra. A
fennmaradás alapja a fiatalok megtartása, vonzása, hozzájárulás oktatásukhoz, képzésükhöz, vállalkozói kedvük
erősítéséhez. Tényként kezelhető, hogy a régi paraszti életmód nem hozható vissza egy az egyben, de a föld- és
vízhasználatban megközelíthető, amennyiben megőrizzük e nélkülözhetetlen erőforrásokat.
Korunk új, gazdaság- és településfejlesztési lehetősége, hogy a kékkúti környezetben is megvalósulhat akreatív
tevékenységet folytató,hozzáadott értéket előállító, környezetbarát vállalkozások megtelepedése. Az örökséggazdálkodás egyikeszköze az ún. „okos falu” (smart village) módszer. Az „okos falu” értelmezésünkben azt
jelenti, hogy piaci feltételek mellett, de a fenntartható környezet- és településhasználat körülményei között ki lehet
használni a humán erőforrásban rejlő lehetőségeket az info- és telekommunikációs eszközök használatával, az
otthon is elvégezhető szellemi tevékenység révén. A védett természeti és épített környezet, a hagyományos
épület-, táj- és kerthasználati módok, motívumok, attitűdök – környezetbarát infrastruktúra megvalósításával –
gazdagabb életvitelt tudnak biztosítani, mint a mesterséges városi környezet.
Cél, hogy Kékkút a kreatív, környezet- és kultúrabarát életmód helye legyen, ami otthont nyújt egymást követő
generációknak. Ez mintaértékű, új, különleges, prémium ingatlanpiaci szegmens kialakulásához vezethet.
Megjegyzendő, hogy a minőségi lakóhely iránti igény erősödésével, az info-kommunikáció, de általában a
digitalizáció révén kiváltódó munkahelyek (munkába járás) terjedésével, az ingatlanpiac konjunktúrája mellett a
kékkúti környezet felértékelődik. Az elmúlt évtizedek trendjéhez képest a Káli-medence és településeinek
felértékelődése következtében merőben új jelenség jelenhet meg: a „túlkereslet”.
A „túlkereslet” hatásai:növekvő lakás- és intézményépítési kereslet, növekvő népesség, intenzív táj- és
településhasználat, amely elvezethet a belterület növelésének, az épületmagasság és beépítés növelésének, a
hagyományos környezet és miliő urbanizációs funkcióváltásának igényéhez. Ezt a védett természeti és épített
környezetre, értékvédelemre vonatkozó előírások és megfelelő település-rendezési eszközök kidolgozásával,
betartatásával lehet elkerülni. Elv: mennyiség helyett minőséget.
Azértékalapú korlátozás hatásai: ingatlan érték- és áremelkedés, megélhetési költségek növekedése,
amely - szociológiai értelemben - népességcseréhez vezethet.
Kékkút településfejlesztési jövőképe: A Káli-medencei hagyományos táj- és településhasználatra építő, a
térség településeivel együtt élő, otthonos község, amely ennek az életmódnak a fenntartása érdekében
kihasználja a környezetbarát infrastrukturális eszközök kínálta lehetőségeket.
JÖVŐKÉP tömören: „ÉLŐ HAGYOMÁNY,OKOS FALU”.
Mottóként: ÉLŐ, OKOS HAGYOMÁNY (Living Smart Tradition).

16

KÉKKÚT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ
3. CÉLOK
A fejezetben Kékkút község átfogó fejlesztését szolgáló célok kifejtésére kerül sor, amelyben először a község
fejlesztési szempontjairól, fő irányairól, céljairól, majd az átfogó és részcélok összefüggéseiről lesz szó.
3.1. A TELEPÜLÉS ÁTFOGÓ FEJLESZTÉSÉT SZOLGÁLÓ CÉLOK MEGHATÁROZÁSA
3.1.1. KÉKKÚT – KONCEPCIONÁLIS SZEMPONTOK, FŐ IRÁNYOK
Kékkút településfejlesztésének fő irányai a jelen munka megalapozó vizsgálatainak eredményei, a korábbi
településfejlesztési dokumentumok felülvizsgálata, a lehetséges fejlődési változatok mérlegelése alapján
fogalmazódtak meg. A településfejlesztési koncepció megalkotásában koncepcionális szempont a természet- és
környezetvédelem, a kulturális örökségvédelem és a mai élet- és munkafeltételek összeegyeztetése:
• meglévő településszerkezet és településképi jelleg, építészeti és kerthasználati motívumok megtartása,
• üres, ill. eladó belterületi ingatlanok beépítésének, újrahasznosításának előnyben részesítése a
„zöldmezős” ingatlanfejlesztéssel szemben,
• külterületi,hagyományos gazdálkodás elősegítése, pl. szőlő-bor-, zöldség-gyümölcstermelés, állattartás,
• wifi az egész faluban, és a Káli-medencében, térinformatika használata,
• „okos falu” elv, digitalizáció használata, amely lehetővé teszi a hagyományos épületeken belül az élet XXI.
sz-i feltételeinek megteremtését, együtt a takarékos fenntartással, megújuló energia használatával,
amihez megvan a műszaki kiépítettség, a fejlesztéshez rendelkezésre állnak uniós és hazai források
Településfejlesztési célok, fő irányok:
•

•
•
•
•

helyi lakosszám növelése – minőségi, magas képzettségű, rugalmas munkaidőben dolgozó emberek,
családok vonzásával összekapcsolva kert- és házgondozással, ill.tájhasználati móddal (szőlő-bor
termelés, mezőgazdaság, gyógynövény termesztés, stb.),
önfenntartó település kereteinek fokozatos megvalósítása, amelynek természeti alapja az ökoszisztémaszolgáltatások igénybevétele, az ökológiai fenntarthatóság biztosításával,
a lakó-, munka- és rekreációs funkciók együttesének kialakítása, a hagyományos természeti és népi
kulturális életforma ápolása, korszerű eszközökkel (közművek, info-kommunikáció) kiszolgálása,
a bevételekből támogatás a helyiek lakásépítésére, tanulására, képzésére, vállalkozás működtetésére,
kékkúti turizmus: természeti és népi kulturális örökség,az építészeti, lakás- és kertkultúra hagyományának
és hagyományápolásának bemutatása, tájhasználat (tanösvény), szőlő-bor kultúra bemutatása, túrázás,
kerékpározás, családi üdülés, szabadidős tevékenységek.

Különbség a 2004-es és a mostani koncepció készítés feltételei között
A 2004-es koncepció célkitűzései csaknem teljes mértékben vállalhatók most is. Annak idején azonban a hosszú
távú kitekintést meghatározó adottságok sokkal pesszimistább jövőkép-alkotást indokoltak, mint a ma
lehetőségei. Akkor is, miként napjainkban, növekedés volt mind a gazdaságban, mind az ingatlanpiacon. A
növekedés azonban az országos gazdaságfejlesztési tengelyek mentén, a nagyobb városokban koncentrálódott.
A vidékfejlesztésnek akkor nem voltak meg sem a belső, sem a külső (befektetői), sem a kormányzati és uniós (a
csatlakozás környékén volt az ország) feltételei, még a szándék is alig. Reálisan számolni lehetett falvak, vidékek
elnéptelenedésével, amely jelenség egyébként ma sem kizárt.
A jövő lehetséges forgatókönyvei között jelen koncepció készítői is felvázolnak pesszimista változatot,de a
körülmények változtak, újabb településfejlesztési tényezők jelentek meg. Abban az időszakban még nem lehetett
előrelátni a digitalizáció ilyen mértékű előretörését és hatását a gazdasági, kereskedelmi, szolgáltatási,
kommunikációs és infrastrukturális, ezzel együtt a településhasználati rendszerekre.
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A ma lehetőségei szélesebb skálát kínálnak még egy olyan kis lélekszámú településnek is, mint Kékkút. Adott a
lehetőség az egykor volt mezőgazdasági művelés és tájhasználat folytatására, párhuzamosan a XXI. század
adta lehetőségekkel, amit a digitalizáció nyújt, a kiváló környezet kínálta nyugodt otthondolgozás lehetőségével.
Olyan tevékenységeket, amelyek nem kötöttek rendszeres munkába járáshoz, napi ingázáshoz. Potenciálisan, az
egyedi, kékkúti település környezet kevés számú, de magas használati és piaci értékű, különleges, ún. prémium
kategóriájú ingatlanállománnyal rendelkezik. Az ingatlanpiaci nyomás „túlkereslethez”, a védett táji és települési
környezet értékeinek degradálásához vezethet. (Ld. előző „Jövőkép” c. fejezet)
Kékkút és az Ásványvíz üzem jövője
A kiváló település-földrajzi adottságok mellett – korunk egyik történelmi paradoxonaként – Kékkút nem a
természeti erőforrásaiból él, miként alapítása óta évszázadokon keresztül, és amiért létrehozták, hanem egy
gazdasági, piaci konjunkturális tevékenységtől: az ásványvíz üzem palackozott termékeinek árbevétele, ill. az
elfoglalt ingatlan után fizetendő adóból. Ez a gyakorlatban gazdasági monokultúrát jelent, egyoldalú függést a
vállalkozás működésétől, mivel, az előállított termék révén keletkező jövedelem (bevétel) a hazai és külföldi piaci
kereslet alakulásától függ.
A gazdasági társaság tevékenységének megítélése, nemzetközi cégként, alapvetően a nemzetközi tőkepiaci
konjunktúra szerint alakul. Azaz, egy jól működő, sikeres terméket előállító cég is kerülhet dekonjunkturális
pályára, ha az áru- és értékpiacokon más tendenciák, termékek és más érdekek vagy fogyasztói szokások válnak
uralkodóvá. Erre számos példa akadt az elmúlt negyedszázadban. Sok, szinte monopolhelyzetet élvező
nagyvállalatok, multinacionális cégek zsugorodtak össze, vagy szűntek meg, és nemcsak az elektronikában,
hanem az élelmiszeripari piacon is. Hazánkban is voltak drámai események, ld. cukoripar, autóbuszgyártás,
könnyűipar eltűnése, termék- és kereskedelmi piacok spekulatív felvásárlása, tele-kommunikációs cégek
telephelyeinek gyors megjelenése, majd bezárása. Az ásványvíz piacon is sok új hazai és nemzetközi szereplő
jelenik meg, ezzel a piac telítődik és tapasztalható a kínálati átrendeződés, amelyet a Kékkúti üzem is érez.
Következésképpen, koncepcionális léptékben kell foglalkozni a palackozó üzem tevékenységének és
területhasználatának (épület, építmények, infrastruktúra, telek, források, stb.) perspektívájával. A természeti
adottságok és egy település léte, jövője jóval nagyobb távlat, mint egy gazdasági társaság konjunkturális
működése.Kékkút jövőjével kapcsolatban meghatározó, hogy a Káli-medence a településeivel együtt különleges
természeti és nemzeti, történeti kulturális érték, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park szerves része, napirenden van
jelöltsége a világörökségi státuszra. Távlatosan, a Nemzeti Parkba illő hasznosítása lenne a kívánatos.
Felmerül a kérdés: mi legyen az ásványvíz üzem telephelyével, ha a folytatódik a jelenlegi dekonjunkturális
tendencia, és tartósan csökkenne a palackozóüzem tevékenységének jelentősége? Ezzel a kérdéssel foglalkozni
kell, hiszen a koncepcionális időtáv 10-15 évén belül jelentős változások történhetnek, miként az elmúlt 10-15
évben is tapasztalható volt. Miután a természetes forrás adott, ezért a palackozás továbbra is fennmaradhat, de a
jelenleginél jóval kisebb kapacitással, regionális és hazai kínálat kielégítésére, ill. minőségi termékek exportjával
– a forrás természetes kapacitásának függvényében. A kihasználatlan csarnokrészek alkalmasak
mezőgazdasági és élelmiszer feldolgozó üzem, pl. szörpök, fröccsök, üdítők, lekvárok, egyéb termékek
feldolgozására, amelyeket a Káli-medence terményeiből állítanak elő. Ha a higiéniai feltételek engedik, akkor
állattartás is elképzelhető.
Mindezek figyelembevételével a területre a „különleges terület” besorolást javasoljuk.
Kékkúti forrásvíz kultusz felépítése
Kékkút rendkívüli kincse a forrásvíz, amely köré már a történelmi időkben is kultusz épült. A forrásvíz-kultusz
tovább fejleszthető korunkban, ami egyezik a fenntarthatóság, a környezetvédelem elveivel. A kékkúti forrás a víz
jelentőségének, képződésének, a vele való gazdálkodásnak a megismerésére, a múltbeli, a jelen és a jövőbeni
életmód tanulmányozására ösztönöz.
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Össze lehet kapcsolni a víz, a természet és a közösségi élet történetiségét, a fenntarthatósági gondolat napi
gyakorlatával: hogyan éltek elődeink, és mi hogyan gazdálkodunk a kinccsel. Mindebből föl lehet építeni egy
interaktív program- és ismeretterjesztő előadás sorozatot, programokat. A forrásvíz kultusz szervesen
összekapcsolódik az Ásványvíz üzem jövőjével.
3.1.1.1. Hagyománykövető életmód Kékkúton
Kékkút kiépült műszaki és humán infrastruktúrával rendelkező, nyugodt falu. Ennek a karakternek a megőrzése
hosszú távú cél. A koncepcióalkotás számára lényeges körülmény az elvándorlási hajlandóság csökkentése,
megállítása. A kedvezőtlen demográfiai tendenciák ellensúlyozása érdekében cél a helyben maradás
ösztönzése,a kvalifikált, családalapítási szándékú fiatalok megtartása szempontjából a község lakáscélú
attraktivitásának növelése, és erős, befogadó helyi közösség építése.
Ehhez vonzó,községi és térségi (Káli-medencei) miliő, a közszolgáltatások (oktatási, szociális, egészségügyi
infrastruktúra, kulturális lehetőségek) minőségi fejlesztése szükséges. A községfejlesztés sikerének egyik fő
ismérve, hogy az évek során hogyan alakul a lakók és településhasználók elégedettsége, „közérzete”. A lakók és
településhasználók elégedettsége gazdasági erő, hiszen korunk mobilitási lehetőségei lehetővé teszik a gyors
lakó-, munka- és üzleti célú helyváltoztatást, tehát cél a polgárok megtartása, újak vonzása, akik egyben a falu
adózói, aktív gazdasági tényezői, fenntartói, fejlesztői is.
Fő tényezők: helyi lakásprogram főként fiatalok számára, pl. kedvezményes lakáshoz jutás segítségével, a helyi
életvitelt gazdagító intézkedések, pl. wifi, képzési, továbbképzési, foglalkoztatási programok szervezése.
A hagyománykövető életmód koncepciójához tartozik a korszerű informatikai és telekommunikációs (IT)
eszközök élenjáró alkalmazása. Az IT ágazatok és általában a digitalizáció gyors fejlődése más
községhasználatot igényel már a közeljövőben. Szinte azonnali információ-ellátottságot és kommunikációs
lehetőséget képes biztosítani, jól használható a gyermek- és felnőttoktatásban, ill. továbbképzésben, a
távmunkában, az e-ügyintézésben, az online-vásárlásban, stb.
Minél jobbak az eszközök által elérhető információk, termékek, partneri kapcsolatok, annál inkább helyben tartja,
tarthatja a felhasználókat. Nem szükséges a költséges és időpazarló utazás, mert az információ, a termék, a
kapcsolat házhoz jön.
3.1.1.2. Hagyományos és korszerű helyi gazdaság
A jövőkép eléréséhez vezető koncepció kialakítását erősen befolyásolják a kedvezőtlen társadalmi folyamatok
(pl. elöregedés). A község kettős társadalmi-gazdasági és kulturális identitással rendelkezik, jelen vannak a
hagyományos tájgazdálkodási (mező- és kertgazdálkodás) formák, és a beköltözők, ill. üdülőtulajdonosok
(bebírók) korszerű életvitele. A jövőben ez a kettős identitás a gazdasági fenntarthatóság alapja.
Főbb elemek:
• a kedvező vállalkozási klíma a mikro-, kis- és közepes méretű, a családi vállalkozások számára
• magasabb hozzáadott értéket előállító, környezetbarát, otthon is elvégezhetővállalkozások
megtelepedésének elősegítése (pl.: innovatív iparágak).
• öko- és biogazdálkodás az ökoszisztéma javainak és szolgáltatásainak igénybevételével,
• alkonygazdaság kihasználása,amely az idősebb korosztály (60+) vásárlóerejének kiszámíthatóságára,
az egészségügyi, kulturális és családi szolgáltatások iránti növekvő igényük kiszolgálására,
kapcsolódó termékek előállítására épül. Az átlagos életkor, ezzel a hatékony munkavállalási idő
kitolódásával az idősebb generáció egyre nagyobb piaci szegmenst képez mind fogyasztóként, de
munkavállalóként is, kiaknázva élet- és munkatapasztalatait.
• öko- és szelídturizmusfejlesztése, melyek környezetbarát, szociálisan érzékeny,nem kötött időben és
programban gondolkodó turisztikai irányzatok, követői a helyi természeti, kulturális élményeket és
értékeket keresik, megismerni szeretnék az állat- és növényvilágot, a táji és települési érdekességeket,
lényegében a tömeg- és kommersz, szórakoztató idegenforgalom ellentéte, mely a vendéglátásban is
a helyi jellegű kínálatot részesíti előnyben.
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3.1.1.3. Integrált Községfejlesztés
Kékkút integrált községfejlesztésébena következő prioritásokat fogalmaztuk meg:Kezdeményező önkormányzat;
Turizmus (műemlékek, szabadidő, víz, gasztronómia); Öko/bio témakörök. Cél: a népességmegtartás és az
önfenntartó attitűd erősítése, fenntartása.
Kezdeményező Önkormányzat
Az önkormányzati kezdeményező képesség erősítése nélkülözhetetlen feladat az elkövetkező periódusban. Az
önkormányzatok szűkülő gazdasági mozgástere időszakában ezt a szerepet erősíteni szükséges. Például:
• információszerzés, -nyújtás, -terjesztés, tájékoztatás, marketing-tevékenység (üzleti, kormányzati
információk közvetítése, vonzó üzleti klíma kialakítása);
• mikro-, kis- és közepes méretű, ill. családi vállalkozások működésének segítése;
• önkormányzati tulajdonú ingatlanok vásárlása, bérbeadása, hasznosítása;
• község- gazdaságfejlesztési pénzalap(ok) képzése, amely révén gazdaságfejlesztési, lakhatási
feladatokat lehet részben vagy egészben megoldani. Az alaprendszer hozzájárulhat az üres ingatlanok
újrahasznosításához, fiatalok letelepítéséhez, oktatásához, továbbképzéséhez;
• térinformatikai alapú ingatlankataszter folyamatos karbantartása, friss és további adatokkal feltöltése.
Turizmus
A turisztikai ágazat széles körben kínálhat egyedi attrakciókat. Ilyenek a népi építészet, a szabadidős turizmus
(kerékpár, lovaglás, kirándulás, borút, stb.), ökoturizmus, amely közvetlenül összekapcsolható a falusi
turizmussal és a Balatonnal.
Öko/Bio Témakörök
Az ökológiához kapcsolódó gazdasági tevékenységek a fenntartható gazdaság, az életvitelszerű gazdálkodás
kategóriájába tartoznak. Az ökológiai és a biogazdálkodási tevékenységek számára adottak a kedvező feltételek
Kékkúton: mezőgazdasági és kertészeti művelésre alkalmas földek, víz, megújuló energia használat, ökobiogazdálkodás, helyi élelmiszerpiac, hulladék újrahasznosítás, öko-turizmus, stb.
Ezek meghonosítása, fejlesztésük elősegítése a népességmegtartás, a helyi gazdaság (piac), a „okos” községi
életmód, a lakó- és munkahely, ill. a rekreáció együttes helyi biztosításának feltétele.
3.1.2. KÉKKÚT KÖZSÉG ÁTFOGÓ FEJLESZTÉSÉT SZOLGÁLÓ CÉLOK MEGHATÁROZÁSA
ÁTFOGÓ CÉL
A jövőkép elérése érdekében meghatározott különböző településfejlesztési (tematikus és területi) célok a
következő átfogó célt szolgálják:Kékkút népességének és hagyományainak érték- és tudásalapú
megtartása,önfenntartó település kialakítása.
STRATÉGIAI CÉLOK
• A lélekszámában bővülő, hagyományaira büszke, megújulni képes, képzett, befogadó, erős helyi
közösség kialakítása. A népesség megtartása, vonzása, életkörülményeinek javítása és a települési
értékek megőrzése, gazdagítása.
• A hagyományos ökogazdálkodás és a korszerű gazdaság (info-kommunikáció, digitalizáció
felhasználása) együttes alkalmazása, az ökoszisztéma javainak és szolgáltatásainak hasznaira építve, a
turisztikai kínálatot ehhez alakítva, a mikro- és kisméretű vállalkozások révén.
• A község vonzerejének fokozása, a településkép továbbfejlesztése. A környezettudatos, értékőrző és teremtő településfejlesztés korunkban együtt jár az energia- és erőforrás-hatékonyság növelésével. A
községi otthonosság szerves része az egészséges életmód, a szabadidő eltöltés minőségi lehetősége.
• Kezdeményező és együttműködő településirányítás, a közösségi részvételt biztosító településműködtetés, egyedi miliő kialakítása. A településmenedzsment (irányítás, fejlesztés, működtetés) terén
szükséges a helyi és térségi partnerség építése.
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TEMATIKUS CÉLOK
• A község innovációs kapacitásának, az infrastrukturális – közte a digitalizáció –feltételeinek javítása.
• Az épített és természeti környezet óvása, a hasznosítható területek funkcionális fejlesztése, a turisztikai
vonzerő kiaknázása a környezettel harmóniában a megújuló energia szerepének bővítése.
• A klímaváltozásra történő felkészülés részeként a környezettudatos gondolkodásmód és környezetbarát
eszközök, technológiák helyben történő elterjesztése, ismeretek átadása.
• Az energiahatékonyság növelése, az alternatív energiaforrások szélesebb körű használata.
• Az aktív-, az öko- és kulturális turizmus infrastrukturális hátterének és programkínálatának erősítése.
HORIZONTÁLIS CÉLOK
• A nyitott és befogadó település megteremtése, közösségközpontú fejlődés.
• Ökotudatos szemlélet, egészséges, élhető és fenntartható település imázs felépítése, a települési
környezet ökocentrikus (át)alakítása, az ökoszisztéma szolgáltatásokra alapozva.
• Tudás-, értékalapú és értékőrző, intelligens fejlődés feltételeinek megteremtése.
Hangsúlyozzuk, hogy a helyi gazdaság fejlesztése a célok elérésének elengedhetetlen tartozéka, de
egyértelműen a célok (életminőség, fenntarthatóság, harmónia) elérésének eszközeként, nem pedig önmagáért
való célként értelmezendő. A tőkevonzás, a helyi gazdaság fejlesztése szükséges a népesség gyarapodás, a
jövedelmi szint és az önkormányzati bevételek növelése érdekében, amelyből tovább fejleszthetőek a helyi
humán infrastruktúrák, és amelyen keresztül javítható a lakosság képzettségi színvonala, szociális helyzete.
3.2. RÉSZCÉLOK ÉS A BEAVATKOZÁSOK TERÜLETEI EGYSÉGEINEK MEGHATÁROZÁSA
3.2.1. A JÖVŐKÉP, A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI ELVEK, AZ ÁTFOGÓ CÉL ÉS A RÉSZCÉLOK KAPCSOLATA
A következő 10-15 évnek Kékkút számára az értékalapú átalakulás korszakát jelentheti, amelyben a községnek
saját maga újradefiniálására szükséges összpontosítania a közösség, a helyi és térségi gazdaság és az ökológia,
a megfogalmazott fejlesztési irányok, a jövőkép és célrendszer köré építve. Kékkút számára a legnagyobb
feladatot a lakosság helyi kötődésének erősítése, különösen a fiatal, gyermekes családok helyben tartásának és
új népesség letelepedésének ösztönzése jelenti. Hosszú távon következetesen az ökológia és a helyi építési
hagyományok szempontjait előtérbe helyező településfejlesztési gyakorlatra van szükség, amelynek
eredményeként minőségi, a természeti környezettel harmóniában lévő települési miliőt alakít ki, és amely képes
biztosítani a magas szintű infrastrukturális ellátást, a lakosok életminőségének emelését, az épített- és a
természeti-táji környezet védelmét, valamint a kulturális-turisztikai kínálat bővítését.
Az ökológiai központú szemlélet alkalmazása teremti meg az ökonómiai „hasznot” a község számára. Cél: magas
képzettségű, ökológiai és hagyományőrzés szempontjából elkötelezett fiatalok, ill. családok letelepedése, a
digitalizáció révén kínálkozó munka lehetőségek kihasználásával.
A következő 15-20 évben, a vázolt feltételek teljesülése esetén megvalósulhat, hogy Kékkút a helyi természeti és
humán erőforrásokra építve, a térségi településekkel együtt, egyedi arculatú, hagyományőrző, családbarát és
fenntartható településsé váljon.
3.2.2. A FEJLESZTÉSI CÉLOK ÉRTELMEZÉSE AZ EGYES TELEPÜLÉSRÉSZEKRE
Kékkúton nem indokolt a településfejlesztés léptékében településrész lehatárolás, az egyeztetések, interjúk során
sem merült fel. Következésképpen, községrész szintű célok meghatározása sem történt.
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JÖVŐKÉP

KÉKKÚT – „ÉLŐ HAGYOMÁNY, OKOS FALU”. A Káli-medencei hagyományos táj- és településhasználatra építő, a térség településeivel együtt élő, otthonos község, amely ennek az életmódnak a
fenntartása érdekében kihasználja a környezetbarát infrastrukturális eszközök kínálta lehetőségeket.

ÁTFOGÓ CÉL

Kékkút népességének és hagyományainak érték- és tudásalapú megtartása,
önfenntartó település kialakítása.

A vonzerő fokozása,a
településkép javítása, az
erőforráshatékonyság
növelése, turisztika

A lokálpatriotizmus,
közösségfejlesztési
tevékenységek
támogatása

Innovatív, digitális alapú
üzleti és lakossági
szolgáltatások bővítése

Természeti és épített
örökségre építő
fejlesztés, közösségi
funkciók bővítése

A közösségi életet
ösztönző, családbarát
miliő kialakítása

Egészséges életmód
feltételeinek
megteremtése

Zöldgazdaság, kiskertek
fejlesztése, környezetbarát technológiák
támogatása

Az aktív, öko-, kulturális,
turisztikai vonzerő
javítása

Táj- és településhasználati hagyományok
ápolása, ökoszisztémaszolgáltatások

Ökológia

C
É
L
O
K

Hagyományos öko- és
korszerű gazdaság(digitalizáció) az ökoszisztéma-szolgáltatások
igénybevételével,
kisvállalkozások révén

Szellemi, kreatív és
távmunkát végző mikroés kisvállalkozások
segítése

Turisztikai vállalkozások
támogatása, kisléptékű
feldolgozó kapacitások
létrehozása

Energiahatékonyság
növelése, alternatív erőforrások használatának
terjesztése

Térségi, településközi
együttműködések
erősítése, részvétel

Helyi
gazdaság

Oktatási-képzési
támogatások, az infokommunikáció
kihasználása

Tudásalapú, innovatív,
vállalkozások letelepedésének ösztönzése

Környezettudatosság,
egészséges
életmód,sport
ösztönzése

Élhető, fenntartható
életmód követése,
mintaadás
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Kezdeményező
településirányítás,
közösségi részvételt
biztosító működés,
egyedi miliő kialakítása

A lélekszámában
gyarapodó, tradícióira
büszke, egészséges,
képzett, befogadó erős
helyi közösség
kialakítása

Tudás

STRATÉGIAI
CÉLOK
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4. KIINDULÓ ADATOK A TOVÁBBI TERVEZÉSI FELADATOKHOZ
A településfejlesztési tervezés első fázisában, 2017. évben elkészült a „Megalapozó Vizsgálatok” c.
dokumentum. A megalapozó vizsgálat a 314/2012. (XI. 8.). Korm. rendelet által előírt tartalmi követelményeknek
megfelelő – a Központi Statisztikai Hivataltól, és más, pl. önkormányzati, megyei, az Országos Területfejlesztési
és Területrendezési Információs Rendszertől származó – statisztikai adatok feldolgozásával készült, így
tartalmazza azokat a társadalmi, gazdasági és környezeti adatokat, amelyek a településrendezési eszközök
elkészítéséhez szükségesek, illetőleg a meglévő adatbázis adatfrissítéssel menet közben megújíthatók.
4.1. A STRATÉGIÁHOZ ÉS A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK KÉSZÍTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES TÁRSADALMI, GAZDASÁGI
ÉS KÖRNYEZETI ADATOK MEGHATÁROZÁSA

A Megalapozó Vizsgálatok adatait feldolgoztuk a „Helyzetértékelés” c. fejezetben, mely új, minőségi tervezési
információkat, adatokat eredményezett, és amelyek hasznosítása a további munkarészekben (szerkezeti terv,
szabályozás) fog megtörténni.A településrendezési eszközök munkarészeiben a megválaszolandó kérdések:
• A település megközelíthetőségének javításában a konkrét teendők?
• A terület-felhasználási rendszer tükrözi-e a település igényeit térbeli elhelyezkedését, arányait illetően?
• A közterületi rendszer megfelel-e (funkció-rendszer, keresztmetszet, teresedések stb.) az elvárásoknak?
• A hatályos tervben szereplő jogszabályok által meghatározott elemek valós állapotokat tükröznek-e?
• Van-e ütközés a térségi tervek és a településrendezési eszközök tartalma között?
• Átlátható-e a lakosság számára a tulajdonát érintő előírások rendszere?
• A lefektetett szabályozás megvalósíthatóvá teszi-e a tervezett fejlesztéseket?
4.2. A MEGHATÁROZOTT TERÜLETIGÉNYES ELEMEK ALAPJÁN, JAVASLAT A MŰSZAKI INFRASTRUKTÚRA FŐ
ELEMEINEK TÉRBELI RENDJÉRE ÉS A TERÜLET-FELHASZNÁLÁSRA IRÁNYULÓ TELEPÜLÉSSZERKEZETI
VÁLTOZTATÁSOKRA

Településszerkezeti változtatások a következő esetekben indokoltak:
• Egységes szemléletű, fejlesztés-orientált felülvizsgálat szükségessége.
• Közmű és közlekedési elemek jelentős nyomvonal és helyszín-változása, pl. elkerülő út építése.
• Területigényes fejlesztések megfogalmazása,projektek előkészítése, ill. megvalósítása.
• Megváltozott jogszabályi előírások teljesítése. Korlátozó tényezőkhöz alkalmazkodás szükségessége.
Műszaki infrastruktúra térbeli rendjének módosítási javaslata
• Fő- és mellékút hálózathoz kapcsolódás javítása.
• Kerékpárút-hálózatbővítése.
Javasolt területfelhasználási változtatások
• Fejlesztési területek nagyságának és elhelyezkedésének felülvizsgálata.
• Mezőgazdasági termelés feltételeinek megőrzése.
• Lakó- és intézményterületek sajátos használatú részeinek rendezése.
• Rekreációs lehetőségek bővítése a belterületen, illetőleg a szomszédos településekkel összhangban.
• Zöldfelület típusok lehetőségeinek (közpark, közkert, beépítésre nem szánt köztér) kihasználása.
• Közterületek, különösen a főtér és a főutca arculatfejlesztése, a parkolási kérdés megoldása.
• Klímatudatos fejlesztések megvalósíthatóságának megteremtése, alternatív és megújuló
energiaforrások használata.
4.3. AZ ÖRÖKSÉGI ÉRTÉKEK ÉS A VÉDETTSÉG BEMUTATÁSA, JAVASLATOK AZ ÖRÖKSÉG VÉDELMÉRE ÉS AZ
ÖRÖKSÉGI ÉRTÉK ALAPÚ, FENNTARTHATÓ FEJLESZTÉSÉRE
A településfejlesztési koncepció felülvizsgálata településtervezési dokumentum-csomagban készült a többi
településtervezési műfajjal. Az örökségi értékekkel és védelmükkel foglalkoznak a Megalapozó Vizsgálatok, az új
tervezési műfajként bevezetett Településképi Arculati Kézikönyv. Jelen dokumentumban ezért csak hivatkozunk
az örökégi értékekre, a védelmükre vonatkozó javaslatokra, és kitérünk a fenntartható fejlesztésük körülményeire.
A védett, védendő táji-természeti és az épített (örökségi) értékek tárgyalása megtalálható a Megalapozó
Vizsgálatok megfelelő fejezetében ill. az Örökségvédelmi Hatástanulmányban.

KÉKKÚT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ
Az épített környezet értékeivel összefoglalóan a „KÉKKÚT TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV” c.
dokumentum foglalkozik. Utóbbi dokumentum egyben magában foglalja a táji és természeti értékek bemutatását,
valamint megfogalmaz ajánlásokat.
A településkép védelmére, a helyi építészeti örökség védelmére és az örökségek értékalapú, fenntartható
fejlesztésére készült új településkép-védelmi törvény a következő módon határozza meg a készítendő
dokumentumok tartalmát, célját:
-

-

Településképi Arculati Kézikönyv (TAK). A kézikönyv a természeti és épített környezet által
meghatározott településképi jellemzők bemutatásának és minőségi formálásának eszköze. Feltárja és
ismerteti a jól elkülönülő településrészek arculati jellemzőit és értékeit, szöveges és képi formában
javaslatot tesz a településképhez illeszkedő építészeti elemek alkalmazására a szemléletformálás céljával.
Településképi Rendelet (TkR). Az önkormányzat a településkép védelmét önkormányzati rendeletben
biztosíthatja. A településkép védelme a terület vagy területrész jellegzetes, értékes, ill. hagyományt őrző
építészeti arculatának és szerkezetének megőrzését vagy kialakítását jelenti. A településképi rendelet az
építési tevékenységgel érintett építmények településképhez illeszkedését biztosító anyaghasználatára,
tömegformálására, homlokzati kialakítására, a zöldfelületek kialakításának módjára térhet ki, valamint a
településszerkezet, a táji környezet, a településkarakter vagy egyéb helyi adottság miatti településképi
szempontból meghatározó területeket jelölhet ki. Előírásokat fogalmazhat meg a helyi építészeti örökség
egyedi és területi védelmére, védetté nyilvánítására, a védettség megszüntetésére, ill. a reklámok, reklámhordozók, cégérek, egyéb műszaki berendezések elhelyezésére, alkalmazására, tilalmára vonatkozóan.

A helyi védelemre javasolt értékeket az új településképi rendeletben szükséges rögzíteni, mely tartalmazza az
értékek listáját, a védelmüket biztosító rendelkezéseket, előírásokat, a lehetséges források, ill. támogatások (pl.
helyi adókedvezmény, saját forrás biztosítása) formáit. A helyi egyedi védelem magába foglalja az építmény
egészére és/vagy részleteire vonatkozó védelmet. Az értékalapú fejlesztés a község imázsának, vonzerejének és
megtartó képességének fontos eszköze. A helyi védettség tartalmazhat kivételt, pl. meghatározott
energiatakarékossági követelmények, épület- és közterület-használat (eszközök, technológia, anyaghasználat,
stb.) esetén.
Lehetőség van arra, hogy helyi védettséget állapítsanak meg egyes épületekre, épülettömbökre. Sarkalatos
kérdés a finanszírozás, illetőleg a támogatás ügye. A védelem fenntarthatósága szempontjából fontos a közpénz
felhasználás kiszámíthatósága. Ehhez a forrásképződés stabilitása szükséges. Célszerű ezt állandó
önkormányzati bevételekhez kötni, hogy a műemléki és helyi védelem együtt formálódjon a közszféra gazdasági
teljesítő képességével. Ilyen kiszámítható forrás a támogatási pénzek felhalmozását biztosító költségvetési
hozzájárulás, pl. a költségvetés meghatározott százaléka, vagy egyes bevételek meghatározott százaléka, mely
révén előre kalkulálható az igénybe vehető támogatások mértéke.
Az örökség védelmére és értékalapú, fenntartható fejlesztésére vonatkozóan megállapítható, hogy a témában
együttműködésre van szükség a tulajdonos és az önkormányzat között. Alapvetően a védett értékek
jókarbantartása, állapotuk megóvása a tulajdonos kötelessége, és a védett értékek megfelelő fenntartását és
megőrzését a rendeltetésnek megfelelő használattal kell biztosítani. Amennyiben a rendeltetéstől eltérő használat
a védett érték állagának romlásához vagy megsemmisüléséhez vezetne, úgy az önkormányzat a településképi
rendeletben szabályozott módon bírság kivetésével élhet.
A helyi védett érték tulajdonosának kérésére a szokásos jókarbantartási feladatokon túlmenően a tulajdonost
terhelő munkálatok anyagi fedezetéhez az önkormányzat támogatást nyújthat. Ennek fontos feltétele, hogy a
helyi védett értéket a tulajdonos megfelelő módon fenntartja (jókarbantartja), az építéssel összefüggő előírásokat
és szabályokat betartja, és aminek csak anyagi források az akadályai. A kalkulálhatóságot segíti, ha az
önkormányzat létrehoz örökségvédelmi pénzalapot, amely révén forrásokat biztosíthat az értékvédelem
folyamatos megvalósításához, fenntartásához.
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5. A MEGVALÓSÍTÁS ESZKÖZEI ÉS AZOK NYOMON KÖVETÉSE
5.1. A KONCEPCIÓ MEGVALÓSÍTÁSÁT SZOLGÁLÓ ESZKÖZ- ÉS INTÉZMÉNYRENDSZER
A fejezet a koncepció megvalósítását szolgáló leglényegesebb eszközöket és az intézményrendszert érintő
elemeket foglalja össze, amelyek a településfejlesztési koncepcióban és a településrendezési tervekben foglaltak
megvalósítását szolgálják. Az önkormányzat településfejlesztési céljainak elérését szolgáló eszközei:
1) településrendezési eszközök,
2) településmarketing,kommunikáció, pl. marketing és turizmusfejlesztési stratégia elkészítése,
3) helyi gazdaságfejlesztési tevékenységek, pl. gazdaságfejlesztési stratégia,
4) ingatlangazdálkodás, pl. forgalomképes ingatlanok vásárlása, felújítása és értékesítése bevételszerzés
céljából, forgalomképtelen ingatlanok rendezése a kapcsolódó forgalomképes ingatlanok használati és
piaci értékállósága, ill. –növekedése céljából.
5) intézményesített partnerség, a tervezés és végrehajtás során konzultációs fórumok, vagy kontroll
testületek létrehozása, pl. Helyi Támogató Csoport.
Az önkormányzatnak a fejlesztési célok érvényesítése számára a törvényi kötelezettségként megjelenő
településrendezési tevékenység tekinthető a leginkább alapvetőnek. Ezek alapja a Szabályozási Terv és a Helyi
Építési Szabályzat HÉSZ), amely a község teljes területét lefedő szabályozásként szolgál. Az új építési
szabályzat megalkotása magában fogja foglalni a TFK-ban megfogalmazott célokat.
5.2. JAVASLAT A KONCEPCIÓ ÉS A VÁLTOZÁSOK NYOMON KÖVETÉSÉRE, A FELÜLVIZSGÁLAT RENDJÉRE
A koncepció előrehaladásáról a monitoring-rendszer szolgáltat információt az önkormányzat számára azon
szervezeti egységen keresztül, amely betölti a „stratégiai menedzsment” szerepkört. A menedzsment ezen
információk alapján tud döntést, döntés előkészítési javaslatot hozni a szükséges korrekciókról, kiegészítő
feladatokról, és tudja azokat adott esetben a politikai döntéshozók elé terjeszteni. A monitoring értékelés alapjául
szolgáló adatok gyűjtését és értékelését az operatív egység (menedzsment) végzi, észrevételeit és javaslatait a
településmenedzsment elé terjesztve. A kapott információkat és javaslatokat a stratégiai menedzsment ezt
követően a fentiek szerint hasznosítja tovább. A monitoring figyelembe veszia jogszabályi környezet változásait,
az önkormányzati és külső partnerszervezetek, a gazdasági és kulturális élet szereplőinek.
A településfejlesztési koncepció monitoring feladatainak elvégzésére általában kétévente kerül sor. A monitoring
során kerülnek megállapításra a futó fejlesztések „kimeneti” (output) és „eredmény” jellegű indikátorértékei, majd
ezek alapján értékelésre kerül a célokhoz illeszkedés mikéntje és a célok irányába történő előrelépés mértéke. A
fejlesztés eredményességét mérő output-, eredmény- és hatásindikátorok meghatározását célszerű a
folyamatban lévő pályázatokban vállalt kötelezettségekkel összhangban, szükség szerint aktualizálva, külön
képviselő-testületi jóváhagyással a településfejlesztési koncepció mellékleteként kezelni. A számszerűsített
mutatók értékének mérése az előző fejezetben részletezett, erre kijelölt operatív szervezeti egység feladata.
A helyzetjelentés alkalmával a következő forrásokból származó további információk felhasználása is ajánlott:
- az önkormányzat és szervezetei adatbázisai, adatszolgáltatása;
- Központi Statisztikai Hivatal adatai;
- partnerségi fórumok véleménye, visszajelzései;
- elkészült ágazati stratégiák vagy nagyobb léptékű területi tervek hatása;
- szabályozási és gazdálkodási környezet változása.
Szükség esetén az önkormányzat – képviselő-testület – korrigálhatja a koncepciót az elért eredmények és a
külső környezet esetleges változásainak megfelelően.
Összegzés. A monitoring rendszer teljes körű áttekintését kétévente célszerű megtenni, ami a szükséges
korrekciók végrehajtására szolgál. A módosításokat, beleértve a korrekciót kiváltó okokat, megfontolásokat
rögzíteni kell és nyilvánossá kell tenni. Javasolt a módosításokat partnerségi fórumok keretében megtárgyalni,
majd ezt követően az Önkormányzat döntési rendszerében (bizottság, ill. képviselő-testület) történő elfogadása.
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