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Az önkormányzati törvény a településfejlesztést a települési önkormányzatok feladataként határozza
meg, s ez az önkormányzatoktól felelősségteljes - a műszaki-gazdasági-humán tevékenységre
egyaránt kiterjedő – tervező és szervező munkát igényel.
A településfejlesztési koncepció kidolgozása minden részletre kiterjedő feltáró és egyeztető munkát
kíván. Tartalmaznia kell a település hosszú távú fejlesztési elképzeléseit, elkészítése előfeltétele a
települési rendezési tervek korszerűsítésének, illetve kidolgozásának.
A településfejlesztés összetett feladat, jelentős mértékben azonos a helyi politikával. Tervezése során
figyelembe kell venni a település fizikai-ökológiai adottságait, infrastrukturális ellátottságát, földrajzigazdasági helyzetét, környezetét, hagyományait, polgárainak szociális körülményeit, együttműködési
kézségét és nem utolsó sorban a külvilággal kialakított kapcsolatrendszerét.
Egy település fejlesztésének, működtetésének esetében három időtávlatot különböztetünk meg. A
hosszú távon gondolkodó tervezői időtávot, a politikai időtávot, amely elsősorban választási
ciklusokra épül, és a befektetői időtávot, amely az egészen rövid időszaktól a hosszú távig terjedhet. A
településfejlesztési koncepció tervezői, tehát hosszabb időtávban gondolkodnak. Ez az időszak ugyan
túlhalad a település vezetői számára könnyebben belátható és kiszámítható politikai időtávon, de nem
jelenti azt, hogy a koncepció nem ad rövid-, vagy középtávú fejlesztési javaslatokat. Ezek azok a
fejlesztési javaslatok, amelyeket a település számára segítségül lehetnek a potenciális befektetői
szándékok megjelenésekor.
Jelen településfejlesztési koncepció az 1992-ben készült Összevont rendezési terv iránymutatásait is
figyelembe vette, de annak fő céljai mára nagymértékben átalakultak. A változó követelményekhez
való igazodás lehetőségei szűkülnek a kisebb települések esetében. A koncepció elsődleges célja,
hogy biztosítsa Szőlősgyörök település társadalmi-földrajzi-gazdasági adottságainak optimális
hasznosítását. Ezen adottságok meghatározásából vezethetők le az elérendő fejlesztési célok, illetve az
ezekhez kapcsolódó konkrét fejlesztési lépések, cselekvési programok. A munka közvetlen célja
segíteni a testület jövőt formáló tevékenységét, lehetőség szerint előkészíteni és megerősíteni a
szükséges döntéseket. Ez a koncepció elsődlegesen azokat a szempontokat emeli ki, amelyek a
szerkezeti és szabályozási tervvel szoros összefüggésben vannak.

1. HELYZETELEMZÉS ÖSSZEFOGLALÁSA
A község adottságai és a községben zajló folyamatok bemutatása
Szőlősgyörök a balatoni üdülőkörzethez tartozó
somogy-megyeii település, a parttól 8-9
kilométerre.
A tó közelében található településekre jellemző
intenzív üdülés, és az ebből következő jellemző
területhasználat elkerülte a községet. Mindez
annak a következménye, hogy az elmúlt
évtizedekben elsősorban közvetlenül a tóhoz és
a vízhez kapcsolódott a turizmus, így főleg a

part
mentén
elhelyezkedő
területekettelepüléseket érintette. A parttól távolabb
található kisebb települések fejlődésében,
gyakran
a
kedvezőtlenebb
közlekedési
viszonyok miatt nem vált jellemzővé az intenzív
turizmus.
Ebbe
a
csoportba
tartozik
Szőlősgyörök is, ahol a turisztika robbanásszerű
fejlődése ellenére, meg tudott maradni egy
tipikusan falusias, nyugodt települési környezet.
1
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Társadalmi adottságok
Népességszám
Szőlősgyörök az elmúlt 130 évben viszonylag
egyenletes
népességszámmal
rendelkezett.
Lélekszáma a vizsgált időszak alatt szinte alig
változott. Mindössze egy kisebb emelkedés volt
tapasztalható, amelynek a csúcsát a 60-as évek
jelentették, amikor a település lakosságszáma
meghaladta az 1.400 főt. Ekkortól egy lassú, de
folyamatos fogyás indult el. Az utóbbi 10 évben,
1990 és 2000 között, vált egyre erőteljesebbé a
fogyás, amikor 10 év alatt több mint 140 fővel
csökkent a lakosság száma. Ennek kiváltó okai
között említhető az elvándorlás, illetve bizonyos
fokig az alacsony természetes szaporodás.
év
1870
1900
1950
1960
1970
1980
1990
2000

év
1980
1990
1999

élveszületés
15
12
10

halálozás
12
25
22

Forrás: KSH

Korösszetétel
A település lakosságának korösszetétele
átlagosnak mondható. Az országos átlagnál
valamivel kedvezőbb a fiatalabb lakók száma.
korosztályok
-18
18-61
60Össz.

Fő
1.279
1.242
1.374
1.405
1.329
1.322
1.355
1.217

fő
149
740
146
1.217

%
20,4
60,8
18,7
100

Forrás: Önkorm. adatszolg.

A település férfi és női lakosságának aránya is
megfelel az átlagnak:
Férfi: 48,9 %
Nők: 51,1 %
Etnikai összetétel
A településen a kisebbségek közül a roma
kisebbség van jelen. A roma lakosság aránya
nem jelentős, összesen 4 roma család él a
településen.

Forrás: KSH

Természetes szaporodás
Az elmúlt 20 év természetes szaporodása is
alátámasztja azt a tényt, hogy a népességfogyást
elsősorban az elvándorlás határozta meg, mivel
a népességcsökkenés jóval magasabb volt a
vizsgált időszakban, mint azt a természetes
fogyás indokolná.

Sajátos, elsősorban a nyári szezonhoz köthető,
etnikai csoportnak tekinthetők Szőlősgyörökön
az ingatlannal rendelkező külföldi - főképp
német és osztrák – állampolgárok.

Gazdasági adottságok
Gazdasági téren a 90-es évek társadalmigazdasági átalakulása negatív változásokat
hozott. A mezőgazdaság folyamatos válsága,
eltartóképességének csökkenése, a falusias
települések esetében oly meghatározó TSZ-ek
széteséséhez, megszűnéséhez vezetett. A
földeket privatizálták, az új tulajdonosok a
visszakapott, elaprózott földeken – tőke és
termelőeszközök hiányában - nem tudnak

gazdaságosan termelni. Ez súlyosan érintette a
megélhetési lehetőségeket a falvakban.
A
korábban
is
elsősorban
munkaerő
kibocsátónak számító településen mára alig
maradt nagyobb foglalkoztató. Az itt élők
elsősorban a közeli városokban találtak
munkalehetőséget. A helyzeten valamelyest javít
a turizmus, amely az év egy részén szezonálisan
munkalehetőségeket biztosít.
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telephely lerakatként működik, amely a Kastély,
valamint a lakóterületekhez való közelsége miatt
zavaró hatású.

Vállalkozások
A korábbi legjelentősebb munkaadó, a TSZ
megszűnt. Telephelye a település külterületen
található (Tömörpuszta), valamint hozzá
tartozott a Szabadság u. 73 szám alatti iroda is.
A Kastélypark délnyugati sarkában álló (66
hrsz) gépjavító telep is megszűnt. Jelenleg a
Cég név
Fűrésztelep
Homokbánya
Gála Ruhaipari Szövetkezet

A településen jelenleg három jelentősebb
gazdasági vállalkozás működik. Ezek a
vállalkozások a következők:

Telephely

Terület

024 hrsz
037 hrsz
Gárdonyi G. u. 1.

1,6 ha
2,2 ha
240 m2

Foglalkoztatottak
száma
10 fő
20 fő

Turizmus
Turisztika tekintetében a település sajátossága,
hogy
a
Balatoni
üdülőkörzet
háttértelepüléseként funkcionál. A külföldi
kézben lévő ingatlanok száma jelentős, kb. 105
ingatlan. A tulajdonosok elsősorban osztrák és
német állampolgárok, akik gyakran csak
szezonálisan tartózkodnak a településen. A
külföldiek
ingatlanvásárlása
a
település
arculatára is hatással volt, amit bizonyítanak a
felújított házak és rendezett porták, illetve a még
mindig élénk ingatlanpiac.
Ez a folyamat a 90-es évek közepétől vált
jellemzővé, elsősorban a Balaton mentén,
valamint a nyugat dunántúli megyékben.

Ingázás
Nincsenek pontos adatok, de a település
munkaerőmérlege erősen negatív. A 90-es évek
elején készült felmérések alapján tudjuk, hogy a
település munkaerőkibocsátó volt.
A településen lakók jelentős része ma is a
közelben található nagyobb foglalkoztatási
központokban vállal munkát. Az ingázás
célpontjai
elsősorban
a
kedvezőbb
munkalehetőségekkel rendelkező szomszédos
városok - Balatonboglár, Fonyód és Lengyeltóti.
Munkanélküliség
A 2001. augusztusi munkanélküli kimutatás
alapján, a településen 47 fő munkanélkülit
tartottak nyilván. Az utolsó munkahely jellege
szerint ezek jelentős hányada (38 fő) volt fizikai,
míg szellemi dolgozó mindösszesen 9 fő volt.
Számuk a térségi adatokhoz viszonyítva nem
jelentős.
Szőlősgyörök esetében, mint több más balatoni
település
esetében
is,
jellemző
a
munkanélküliség
éven
belüli
változása,
ingadozása. A munkanélküliek száma az év vége
felé
az
idénymunkák
befejeződésével
fokozatosan emelkedik.

Regionális kapcsolatok
Regionális kapcsolatok tekintetében a község
elsősorban Lengyeltóti, illetve Balatonboglár
városok vonzásában áll, bizonyos esetekben (pl.
kórházi ellátás) Marcalihoz tartozik, felsőfokú
ellátások
tekintetében
pedig
a
megyeszékhelyhez. Ugyanakkor Szőlősgyörök
intézményeinek vonzásában áll a közeli Gyugy
község.
Mindezeket összegezve elmondható, hogy
sajátos helyzetben lévő településről van szó. A
település
társadalmi-gazdasági
adottságai,
hagyományai mind fejlődési lehetőségként
foghatók fel, amelyek megfelelő kitörési pontok
egy minőségi turisztika kialakítására, erősítve a
térségi helyzetből adódó legnagyobb vonzerőt, a
Balaton közeli fekvést. A Balatont, mint
legfontosabb turisztikai vonzerőt nem lehet
figyelmen kívül hagyni, de a településnek

Mezőgazdaság
A település mezőgazdasága és tájhasználata az
adottságoknak megfelelőnek tekinthető. A
szőlőhegyek és az erdők a szabdaltabb,
morfológiailag változatosabb keleti részen
találhatók, míg a laposabb nyugati területeken
nagy kiterjedésű szántók, valamint nagyüzemi
jellegű gyümölcsösök és szőlőültetvények
helyezkednek el.
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törekednie
kell
kiaknázására is.

sajátos

adottságainak
◦

Az előzőeket összegezve a jelenlegi helyzet főbb
ismérvei a következők:
◦ Az utóbbi évek csökkenés ellenére
viszonylag stabilnak mondható a település
lakosságszáma;
◦ Az ország politikai-gazdasági helyzete a 90es évek közepétől lehetővé tette a külföldi
állampolgárok ingatlanvásárlását, ami erősen
érezteti hatását a Balatoni régióban, így
Szőlősgyörökön is;
◦ Az üdülési szokások átértékelődése új
igényeket gerjesztett a turisztikai piacon,
melynek következtében ma már nem
elegendőek a tó által közvetlenül kínált
lehetőségek, hanem újfajta termékek
létrehozása, kialakítása is szükséges;
◦ Az
újfajta
idegenforgalmi
szokások
(kereslet) hatására a parttól távolabb

◦

◦

elhelyezkedő települések idegenforgalmi
szempontból felértékelődtek;
A
mezőgazdaság
leépülésének
és
szétesésének eredménye az elaprózódott
birtokszerkezet
és
a
tőkeszegény
vállalkozások jelentős száma;
A kisebb településeket a települési
infrastruktúra kiépítése a 90-es évekig
elkerülte, így ezek az ellátórendszerek a
rendszerváltás után kezdtek kiépülni;
A rendszerváltás utáni privatizáció még
mindig tart, illetve nem jutott teljes
nyugvópontra, ez érezhető a kastély esetében
is;

A település adottságait, fejlődési lehetőségeit
befolyásoló külső tényezőként kell megemlíteni
az M 7-es autópálya továbbépítését, a Balatoni
kiemelt üdülőkörzet létrejöttét, az infrastruktúra
utóbbi években történt fejlődését, amelyek
elősegíthetik a település fejlődését, erősödését.
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Települési SWOT analízis
A település adottságai SWOT analízis formájában kerülnek bemutatásra:
ERŐSSÉGEK (S)
GYENGESÉGEK (W)

Természet - környezet
- Épségben megmaradt természeti környezet;
- Változatos tájak mentén elhelyezkedő település;
- Jelentős erdőterületek a település közelében;
- A Balaton közelsége;
Társadalom - demográfia
- Kiegyensúlyozott korösszetétel;

Infrastruktúra - közlekedés
- Az elektromos energiaellátás megoldott;
- Egészséges ivóvízellátás az egész településen
megfelelő;
- Kiépültnek tekinthető gázhálózat;
- A csatornázás tervei elkészültek;
Gazdaság – ipar
- Borászati hagyományok;
- A volt TSZ major gazdasági telephelyként
hasznosítható;
- Fafeldolgozás lehetőségei adottak;
Mezőgazdaság
- Jól működő szőlészeti hagyományok;
- Őstermelők jelenléte;
- Jelentős potenciális munkaerő;
Település
- Halmazos ősi településszerkezet maradványai;
- Értékes utcahálózat az ófaluban;
- Megőrzött építészeti értékek (Jankovich kastély);

Turizmus
- Balatoni
kiemelt
üdülőkörzetben
elhelyezkedés;
- Vonzó-hagyományos falusi környezet;
- Jankovich kastély turisztikai hasznosítása;
- Adottak a borturizmus lehetőségei;
- Dél-Balatoni kerékpárút megléte;

-

Roncsolt terület (bányaterület) található a település
határában;

-

A 60-as évektől tartó lassú, de folyamatos
népességfogyás;

-

Csapadékvíz elvezetés helyenként hiányos;
Járdák, járdaszigetek hiánya;
Csatornahálózat és szennyvíztisztítás nincs
megoldva a településen;
Hiányos kapcsolat a szomszédos településsel
(Somogytúr);

-

Nincsenek nagyobb gazdasági adottságok;
Általános tőkehiány;
Marketing hiánya;

-

A TSZ megszűnése;
Helyenként
műveletlen
termőföldek
parlagosodás;
Elaprózott mezőgazdasági birtokrendszer;

-

való -

–

Települési infrastruktúra hiányosságai (burkolt
utak, csatorna);
Nem elég markáns településkép, ;
Fásítás hiánya;
Rendezetlen területek (régi temető, sportpálya
környéke);
A
kastély
jövőbeni
hasznosításának
bizonytalansága;
Marketing hiánya;
Turisztikai szolgáltatások alacsony színvonala;
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LEHETŐSÉGEK (O)

Természet - környezet
- Természeti területekre, változatos táji környezetre épülő turisztika;
- Kastélypark hasznosítása;
Társadalom - demográfia
- Szakképzés szerkezetének átdolgozása;
Infrastruktúra - közlekedés
- Szennyvíztisztító hálózat kiépítése;
- M7-es autópálya és a rácsatlakozások kiépülése a
térségben;
Gazdaság - ipar
- Megfelelő szőlészeti és erre épülő borászat
adottságok;
- Kézműves mesterségek, háziipar erősítése;
- Távmunkába való bekapcsolódás;
- Tömörpuszta mint gazdasági telephely;
Mezőgazdaság
- Önkéntes szövetkezetek megalakulása;
- Birtokracionalizálás;
- Tájgazdálkodás;
- Szőlészet további megerősödése;
Település
- Megfelelő központ kialakítása;
- Településkép megőrzése;
- Turisztikai létesítmények kialakítása;
- Jankovich kastély hasznosítása;
Turizmus
- Borászati adottságokon alapuló turisztikai
termékek;
- Jankovich kastély turisztikai hasznosítása;
- Falusi turizmus továbbfejlesztése;
- Komplex kistérségi terméklánc kialakítása;
- Viszonylag közeli helyi és regionális turisztikai
központokhoz való csatlakozás – (Balatonboglár,
Balatonlelle, Csopak);

VESZÉLYEK (T)
A táji környezet leépülése;
Csatornahálózat nem valósul meg;
A Jamai-patak menti zöldterületek beépítése,
elszennyezése;
A település határában található bányaterület
tájrendezése nem valósul meg;

-

Népességfogyás tovább folytatódik;
Fiatalabb korosztályok elvándorlása;

-

Nem épül ki szennyvíztisztító hálózat;
Az M7-esre autópálya továbbépítése késik;

-

Bánya által keltett veszélyek, szennyező források;
Volt TSZ major a kastélyparkban reked;

-

Termőterület művelésfelhagyása tovább nő;
Mezőgazdasági
területek
parlagosodása,
elvadulása;

-

Környezet- és tájidegen építmények;
Zavaró épületek és rendezetlen területek;
Jankovich kastély „elzárása” a településtől;
Közterületek
kiépítetlensége,
falukép
elhanyagolása;
Üdülőtelep megjelenése, intenzív parcellázás;

-

Turisztikai termék kínálat egyoldalúsága;
Szolgáltatások nem megfelelő színvonala;
Kistérségi együttműködés kudarca;
A kastély tulajdonviszonyának rendezetlensége;
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2. JÖVŐKÉPEK
Szükségletek, fejlesztési törekvések és lehetőségek alapján várható optimista forgatókönyv
A helyzetelemzésben leírt folyamatok a
település adottságait, illetve a jelenleg zajló
folyamatokat foglalták össze. A jelenlegi
településfejlesztési koncepció feladata konkrét
fejlesztési irányok és célok megfogalmazása a
település táji-gazdasági-kulturális adottságainak
optimális hasznosítása érdekében.

infrastruktúra, természetvédelem
vezetjük végig.

-

alapján

A település számára elkészített forgatókönyv
kulcsszavai: a meglévő adottságokra épülő
ésszerű fejlesztések, hosszú távú érdekek szem
előtt tartása, települési-természeti értékek
megtartása, többcélú hasznosítása és fejlesztése,
az összetett társadalmi-gazdasági-ökológiai
hatások figyelembevétele.

A
pesszimista
jövőkép
felvázolásától
eltekintünk, mivel vélhetően az abban leírtak a
település
számára
teljes
mértékben
elfogadhatatlanok lennének.

A lehetőségek alapján elkészített forgatókönyvjövőkép a település táji-természeti-társadalmi
adottságainak megfelelő minőségi fejlődési
modellt feltételez. Ennek érdekében szem előtt
tartja a mai és a jövőben lehetséges erőforrások
megfelelő kihasználását, a jelenlegi kedvező
elemek megtartásával.

A következőkben röviden vázoljuk a
szükségletek és lehetőségek alapján, a
településen zajló pozitív folyamatok belátható
jövőjének változatait. A forgatókönyvet a fő
szerkezeti elemek - turizmus, mezőgazdaság,
oktatás,
ipar-szolgáltatás,
települési

A településre vonatkozó pozitív jövőkép fő egységei - alrendszerei
Turizmus:
a
település
fejlődésének
meghatározó része egy összetett, több lábon álló
turisztikai termék. A település megőrzött
környezete, viszonylagos nyugalma, ugyanakkor
a Balaton közelsége, a kastély és a védett
kastélypark, a szőlőkultúra hagyományai mind
olyan vonzerőt jelentenek, amelyek a település
életét, turisztikai kínálatát alakíthatják.
◦

kiemelkedő szolgáltatásai révén a belföldi és
a nemzetközi konferencia, rendezvény és
rekreációs
turizmus
egyik
kedvelt
célpontjává válik. Az egész évben magas
kihasználtsággal
működő
kastélyszálló
jelentős helyi foglalkoztatóként működik.
Mindezek
egy
hasznosítási
program
segítségével valósulnak meg, amely az
adottságok és lehetőségek számbavételével
ad felhasználási alternatívákat. A kastély új
funkciójában nem egy „elzárt területként”, a
települést kirekesztve működik tovább,
hanem biztosítja Szőlősgyörök és a kastély
szerves
kapcsolatát,
idegenforgalmi
szimbiózisát.

A Jankovich Kastély – és a hozzá tartozó
kastélypark képezi a település turisztikai
kínálatának egyik meghatározó elemét.
Privatizációja során a kastély turisztikai
funkciókat kap. Épületei, valamint a park
teljes
külső-belső
rekonstrukciója
a
turisztikai
funkcióknak
megfelelően
megtörténik. Adottságai alapján, magas
színvonalú,
a
térségben
egyedülálló
turisztikai
szolgáltatások
kerülnek
kialakításra
kulturális
és
rendezvényturizmusnak is otthont adó
kastélyszálló, rekreációs szolgáltatásokkal és
intézménybefogadó lehetőségekkel. Ezen

A tágabb idegenforgalmi térség egyéb
szálláshelyein megszálló, valamint az
idelátogató turisták számára a kastély parkja
látogatható, az épület vendéglátó egységei,
és bizonyos szabadidős szolgáltatásai is
igénybe vehetők.
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◦

megismerkedhetnek
a
borkészítés
tradicionális tevékenységeivel is. A ezekhez
szükséges bemutatótereket és vendéglátó
egységeket szőlőhegyenként a gazdaságok
közösen hozzák létre.
A szőlőtermő táj természeti és termelési
érdekességeihez számos történeti, kulturális,
néprajzi látványosság is kapcsolódik,
melyeket a borturizmus keretein belül
ismerhetnek meg az idelátogatók.

Hagyományos falusi környezetben való
pihenés - elsősorban az érintetlen, megőrzött
táji környezeten, az élhető települési
környezeten alapul. Ez a fajta üdülés
magában foglalja, a Balaton közelségéből
adódóan, az intenzív turizmus lehetőségét is.
A fogadóképesség és az eredeti falusi
környezetben
való pihenés feltételei
javulnak. A község továbbra is megmarad,
mint a Balatoni üdülőkörzet nyugodt,
háttértelepülési szerepkörrel rendelkező
települése.
A községet elkerülik az intenzív üdülőtelep
építések, a parcellázások, az indokolatlan
belterületbe vonások, így sikerül megőriznie
kompaktságát, sajátosságait. Mindeközben
minőségi fejlődésen megy keresztül,
kiépülnek a megfelelő szolgáltató és ellátó
funkciók.

◦

Borturizmus – a lendületesen fejlődő
magángazdaságok hatására megújul a
minőségi bortermelés a településen. A
borászattal
foglalkozó
gazdák
megerősödnek,
a
magánpincészetek
látványos fejlődésen mennek keresztül.
Megújulnak a pincék, présházak, amelyek
hozzájárulnak
a
vendégforgalom
növekedéséhez. Létrejönnek, elsősorban a
vendégek fogadására szolgáló pincék,
pincesorok, amelyekben a borkóstolás
mellett a térségre jellemző gasztronómiai
specialitások is megtalálhatóak lesznek.
A magas szintű szakmai ismeretek, a
történelmi hagyományok folytán, a táj
ökológiai adottságait, a szőlőfajták termelési
értékeit ötvözve kiemelkedő minőségű
borokat termelnek, amelyeket részben
helyben árusítanak az idelátogató turisták
számára.
A település kiemelt helyet kap a dél-balatoni
borturizmusban. A település szőlőhegyeit
települési borséta-útvonalak kötik össze,
amelyek
regionális
borutakhoz
kapcsolódnak. A látogatók megtekinthetik a
tájképet
is
jelentősen
meghatározó
présházakat és pincéket, ahol a szervezett
kostolók mellett betekintést nyerhetnek a
település borászati hagyományaiba és

Mezőgazdaság tekintetében: a településen a
táji-természeti
adottságoknak
megfelelően
folytatódik
a
mezőgazdasági
termelés,
kihasználva mindazokat a sajátosságokat,
amelyeket a táj kínál, különös tekintettel a
szőlőterületekre.
◦

Szőlőtermesztés - a település külterületén a
táj adottságoknak megfelelően működnek a
szőlészeti tevékenységek. A kistájra
jellemző
lépcsős
dombokon
az
erózióvédelmet is figyelembe veszik. A
szőlőhegyeket
a
szintvonalaknak
és
lejtésviszonyoknak megfelelően kialakított
védelmi célú fasorok és sövények
struktúrálják, amelyek a települési ökológiai
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A szántók területét fasorok és sövények
határolják, amelyeket szakszerűen és
kifejezetten védelmi céllal telepítettek.
A családi gazdálkodás, mint gazdálkodási
forma általánossá válik. A termelőket
szaktanácsadási hálózat is segíti. A
gazdaságok egymással is kooperálnak főleg
a pályázatok készítésében, a nagyobb
beruházásokban
és
a
termékek
értékesítésében.
A szántó területek jó részén takarmányokat
termesztenek, de emellett fontos szerepet
kap a szőlészet számára különösen nagy
jelentőséggel bíró alanyvessző-előállítás is.
A település lakóterületét övező területen
kertészeti termelés folyik. A termékek
jelentős hányada biotermék, és a jó
adottságoknak köszönhetően a helyi
termelők már korán megjelennek a piacon. A
minőségi termékek és a támogatások jó
megélhetést biztosítanak.
A kertészeti termelésben is a családi
gazdálkodási forma a jellemző, ami kedvez a
magasabb kézimunka igényű kultúráknak.
A
szántóként,
kertgazdálkodási
és
szőlőterületként kevésbé kihasználható és
erózióveszéllyel jellemezhető területeken rét
és
legelőgazdálkodási
tevékenységek
zajlanak. A gyepeken szarvasmarha-,
kecske- és juhtartás valósul meg. Az
állattartók közösen használják és gondozzák
a település legelőterületeit, ami ezek jobb és
fenntartható kihasználását eredményezi. Az
legeltetéses állattartás elsődleges terméke
Szőlősgyörökön a tej és az ebből előállított
termékek. A jó minőségű, kiváló beltartalmú
tej nagyobb hányadát helyben feldolgozzák a
családi kisüzemekben. Az odafigyelés és a
szakértelem
egyedi
tejtermékeket
eredményez, amelyek jó piacot találnak a
Balaton
környékén.
A
legfontosabb
tejtermék, a különböző érettségi fokot
képviselő sajtok egyre szélesebb körben
keresettek, és jó áron értékesíthetők
A
legelők
takarmányszolgáltatásának
kiegészítése
a
szántóterületeken
megvalósuló
takarmánytermesztéssel
történik.

hálózat elemeiként is funkcionálnak,
egyrészt fenntartva az egyensúlyt a
természet és az ember által kialakított
agrártáj között, másrészt biztosítják a
tájgazdálkodásban elengedhetetlen szerves,
ökológiai kapcsolatot.
A jól működő szaktanácsadási rendszer
segítségével a legjobb technológiákat
alkalmazzák a helyi szőlészek. A jó
megélhetés és a támogatások miatt a
település lakóinak nagy része a borászati
tevékenységekből és az ehhez kapcsolódó
borturizmusból él.
A legjobb szőlőterületeken, mint a Páskomhegyen és a Katykón újra általános lesz a
borászat. A legjobb szőlőkataszterben
nyilvántartott területeken kívül újabb
parcellákon is megjelenik a szőlőművelés,
mert a település külterületének jó adottságai
ezt a kataszteri jegyzékhez képest nagyobb
területen is megengedik. Az új telepítések és
a régebbi szőlők felújítása megfelelő
ütemben folyik. A jó adottságok és a
szakértelem
harmóniájának
megvalósulásával a minőségi termés esélye
maximálissá válik.
A boglári borgazdaság szerepe lecsökken a
györöki
dombokon,
és
a
legtöbb
szőlőparcella
családi
vállalkozások
tulajdonában található. A családi-kisüzemi
borgazdaságok
egymással
is
jó
kapcsolatokat ápolnak, és érdekeik, valamint
a borászati kultúra védelmében közösen
tevékenykednek. A családi vállalkozási
forma előtérbe kerülésével egyedi jellegű
termékeket is juttatnak a helyi gazdálkodók
a piacokra, melyek országosan ismertté és
elismertté teszik a települést.
◦

Mezőgazdaság - a település nyugati
területein a gazdálkodásban a táji és
természeti adottságokat messzemenően
figyelembe veszik. A gazdák tudatában
vannak annak, hogy ez a táj az extenzív
gazdálkodási formáknak és a minőségi
termékeknek kedvez. Sokan foglakoznak
biogazdálkodással is, amely jelentős
támogatásokban részesül.
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erősödik Somogy megye északi térsége. Ez a
javulás érezteti hatását Szőlősgyörökön is. A
rácsatlakozások, kapcsolatok kiépülésével a
térség feltételei tovább javulnak és ez által a
település gazdasági feltételei is bővülnek.
Elsősorban a bedolgozó vállalkozások, valamint
a feldolgozó vállalkozások esetében erősödnek a
gazdasági tevékenységek.
Az elérhetőség javulása és a gazdasági
megerősödés a települési és turisztikai
kínálathoz
kapcsolódó
szolgáltatások
megjelenését, fejlődését is eredményezi.

A települést átszelő Jamai-patakot övező
vizenyős területeken energiaültetvények
zöldellnek. A kisebb foltokban megtalálható
fűzesek jó minőségű vesszőt termelnek, ami
jó néhány családnak jövedelemkiegészítő
kézműves-tevékenységet tesz lehetővé.
A patak közvetlen környezetében gondozott
nádasok találhatóak, amelyek jelentősége
hosszú idő után újra megnő, mivel a tájkép
védelme és a turisztikai vonzerő érdekében
egyre többen szeretnék épületeik tetejét
náddal fedni. Ez feltámasztja a nádhoz
kapcsoló már-már elfeledett foglalkozásokat
is.

Település tekintetében: A település ősi
magjának szerkezetét, hagyományaiból adódó
sajátos arculatát (utcahálózat, falusi házak,
pincék, présházak) megtartja. A települési
struktúra, a térségre jellemző falukép
fennmarad, miközben a települési környezet
megújul, minőségi fejlődésen megy keresztül.
Megőrzi értékeit, adottságait, megfelelve a
társadalomban bekövetkezett változások és az
idegenforgalom
által
támasztott
új
követelményeknek.

A település külterületének keleti szegélyét
erdők borítják. Az erdőalkotó fajok
elsősorban a tájra jellemző tölgyek közül
kerülnek ki. A megfelelően ütemezett
fakitermelési
és
felújítási
munkák
eredményeként
a
vadgazdálkodás
jelentősége is megnő. Sokan keresik fel a
rendben
tartott,
gondozott
erdőket
kirándulási és rekreációs céllal is.
A Jamai-patak felduzzasztásával kialakított
tó a haltenyésztés számára is lehetőséget
teremt. A hal jól értékesíthető a balatoni
vendéglátóipari
létesítményeknek,
de
emellett
jelentőségét
az
egészséges
táplálkozás felé fordulók mind nagyobb
száma is növeli.
Oktatás tekintetében: a település és a
településen élők jövőjének szempontjából az
egyik legfontosabb az oktatás helyzetének,
infrastrukturájának fejlesztése. A megfelelő
iskolai képzés biztosítása érdekében komoly
ráfordítással jelentős fejlesztések valósulnak
meg.
A településen működő oktatási intézmény
minőségi színvonala emelkedik. A modern
oktatási tárgyak bevezetése – informatikai
alapképzés, idegen nyelv ismeretének oktatása –
hozzájárul a diákok képzettségi szintjének
javításához.
Ipar-szolgáltatás tekintetében: az M7-es
autópálya
továbbépítésével,
valamint
a
csatlakozások kiépülésével gazdaságilag tovább

◦

A településen a közterületi rendezés keretein
belül,
településképbe
illeszkedően
megvalósulnak azok az elemek – utak,
parkolás, járdák, világítás, térburkolatok,
fasorok, rendezett zöldfelület – amelyek egy
minőségi élettér kialakulását eredményezik.

◦

A
település
arculatának
megőrzése
érdekében megteremtődik a településkép
védelem szabályozása és az egységes
térszerkezet alakítás. A község belső
értékeinek pontos feltárásával létrejön az
értékek
aktív
védelme. Megfelelően
kidolgozott programokkal, a felújított
épületek
a turisztikai
kínálatba is
bekapcsolódnak,
illetve
kulturális
események helyszínéül szolgálnak.

◦

A település belterületén, a kastély korábbi
gazdasági épületeinél található, a valamikori
TSZ-hez tartozó környezetvédelmi és
esztétikai szempontból zavaró hatású
gazdasági funkciók kitelepítése megvalósul,
helyére a települési adottságoknak megfelelő
funkciók kerülnek.
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◦

Új lakótelkek kialakítására csak akkor kerül
sor, ha már az üres telkek beépültek. A
településen, a szerkezeti terv jelöli ki a
lakóterület fejlesztési lehetőségeket, ami
középtávon kb. 30-40 telek lehet.

◦

Kiépülnek azok a településszerkezetet is
nagymértékben befolyásoló létesítmények,
turisztikai terek - parkolók, kerékpárutak -,
amelyek javítják a település vonzerejét,
elősegítve
egy
újszerű
turisztika
megjelenését.

◦

A szomszédos településekkel közösen
megépül a regionális szennyvíz hálózat. A
csatornahálózat teljessé válik, a rákötések
kiépülnek.
A
korábban
a
csatornázatlanságból eredő szennyezések
megszűnnek.

◦

A belterületi úthálózaton belül további lakó
utcák is szilárd burkolatot kapnak;

◦

A meglévő, szomszédos települések felé
vezető úthálózat kiépítése, modernizálása
megtörténik.

Természetvédelem
és
környezetvédelem
tekintetében: A község fejlődése számára
nélkülözhetetlen környezeti állapotokat sikerül
fenntartani, továbbjavítani. A környezettudatos
hozzáállás eredményeként javulnak a természeti
állapotok, felértékelődik a természeti környezet.
◦

A település területén fásítással, parkosítással
gazdagabb tájkép alakul ki. Az utak mentén
ültetett fasorok, cserjék gazdagabbá és
változatosabbá teszik a tájképet, és növelik a
település külterületének természeti-ökológiai
értékét is.

◦

A Jamai-patak völgyének belterületen
áthaladó részén a vízminőség védelem
szempontjai érvényesülnek. Az itt található
nádasok, ligetek, gyepek mentesülnek az
intenzív gazdálkodás alól.

◦

A konkrét természeti adottságokra alapozva
meghonosodnak
olyan
extenzív,
környezetkímélő mezőgazdasági módszerek,
biogazdálkodási formák, amelyek piacképes
mezőgazdasági termékeket hoznak létre (pl.
gyógynövények, feldolgozott gyümölcsök).
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3. MEGLÉVŐ ADOTTSÁGOKRA ALAPOZÓ FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ
Turizmus
biztosíthatják a település idegenforgalmának
fellendülését teret nyitva a minőségi rendezvény
és rekreációs turizmusnak is.

A vizsgálatokból kitűnik, hogy a térségben
értékelhető gazdasági fejlesztés a jövőben nem
várható.
Ugyanakkor
bekövetkezett
a
mezőgazdasági
foglalkoztatás
jelentős
csökkenése,
ami
az
eltartó
képesség
leértékelődését,
vagy
a
termelés
hatékonyságának növekedését jelentheti. Ennek
hatására a település megélhetése, működése
számára a turizmus jelenti az egyik kitörési
pontot, ami azért is fontos tény mivel
Szőlősgyörök a Balatoni üdülőkörzet szerves
része.

A tudományos, kulturális és oktatási célú
kastélyhasznosítás a térségben egyedülállóan
magas színvonalú szálláslehetőséggel párosulva
jelentős multiplikatív hatást gyakorolhat a
település jövedelemtermelő képességére, a
lakosság foglalkoztatási lehetőségeire, illetve
kiegészítő jövedelemszerzési lehetőségeire.
Elérendő célok, feladatok:
- Továbbra is biztosítani kell a település és a
kastély szerves kapcsolatát;
- A kastélyt olyan regionális és megyei célokra
kell felhasználni, melyek a tágabb térség és a
megye imázsát és intézményrendszerét,
valamint turisztikai potenciálját is erősíti;
- Az
épületegyüttest
a
funkciócserével
párhuzamosan átépítve, bővítve és megújítva
vonzó központtá kell tenni;
- A településen élők számára is hozzáférhetővé
kell tenni a kialakítandó magasabb színvonalú
szolgáltatások
használatát
(sportpályák,
oktatási részlegek);
- Szükséges egy látogatható kastélypark
kialakítása;

A megfelelő kihasználás érdekében egy több
lábon álló turisztikai termék kialakítása
szükséges. Ez Szőlősgyörök esetében elsősorban
a
Jankovich
kastélyra
(rendezvények,
konferenciák, oktatás), az érintetlen falusi
környezetre épülő turizmust, illetve a természetikulturális adottságokon alapuló borturizmust
jelentené. Ehhez kapcsolódna még a nagyobb
térségeket átfogó, több települést érintő
kerékpáros
turizmus,
amelyek
egyúttal
szervesen illeszkednek a Balaton térségét
magába foglaló idegenforgalmi konstrukcióhoz.
A már korábban említett földrajzi és gazdasági
értelemben
vett
„háttérhelyzet”
egyéb
vonatkozású hátrányait előnyére formálhatja a
település a még érintetlen természeti környezet
és a megőrzött kulturális értékek, illetve
hagyományok
turisztikai
termékké
fejlesztésével.
A jó adottságok és feltételek hasznosítása
tudatos tervező és szervező munkát igényel. Cél
az adottságokhoz igazodó idegenforgalom
fejlesztése. Az egyéb gazdasági ágak –
mezőgazdaság, borászat, környezetvédelem,
tájfenntartás – egymást kiegészítve és erősítve
fokozhatják az idegenforgalomból származó
helyi bevételek nagyságát.

A hagyományos falusi környezetben való
pihenés – részben már jelen van a településen.
Célja a falusi életmódba való bekapcsolódás, a
nyugodt falusi környezetben való pihenés
feltételeinek megteremtése.
Fejlesztési célok, javaslatok:
- A különféle láncolatokhoz kapcsolódó részszolgáltatások,
háttér
tevékenységek
kialakítása;
- A település belső területeinek fejlesztése,
alkalmassá tétele a falusi turizmus számára is;
- A hagyományos, ősi településstruktúra
megtartása;
- Helyi
védelem,
építészeti
minőség
megteremtése;

A település sajátos turisztikai attrakciója a
Jankovich kastély. A kastély jövőbeli funkciója
alapján megvalósuló fejlesztések hosszú távon
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Borturizmus – célja, hogy a térség meglévő
természeti-kulturális
adottságaira
épülve
kialakítson egy kínálati csomagot, amely
alkalmas speciális célcsoportok megcélzására,
valamint a Balatoni térségben nyaralók
programjának színesítésére. További cél a
településre jellemző borászati hagyományok
széleskörű megismertetése.

lehetővé tevő egységek - pincesorok –
létrehozása (pl. a Páskom-hegy mentén);
- A szőlőhegyek karakterének kialakítása,
közöttük települési szintű borséta-útvonal
kiépítése a meglévő Dél-Balatoni Borút
továbbfejlesztésével
(fásítás-parkolókközvilágítás);
- Borkóstolók, egyéb borász programok
szervezése
helyi
szőlősgazdák
összefogásával;
- A térség szőlész-borász hagyományait
bemutató közös kiadványok, füzetek kiadása;

Fejlesztési célok, javaslatok:
- A szőlőterületeken, illetve jól megközelíthető
helyen
bemutatóterek,
vendégfogadást

Mezőgazdaság
Szőlészet
A szőlősgyöröki külterület keleti felének nagy
része kifejezetten alkalmas a szőlőtermesztésre.
A kataszteri jegyzékben nyilvántartottakon kívül
egyéb földek is alkalmasak a tevékenységre. Sok
az olyan felhagyott szőlős (Katykó, Páskomhegy), melyek a legjobb kataszteri termőhelyek
közé tartoznak. Ezek újratelepítése országos
érdek.

A boglári borgazdaság visszaszorulásával
megnőtt a családi borgazdaságok létrejöttének
esélye. Ezek életképességét bizonyítja a SzentAnna borház és a Koltay-pincészet is.
A terület felszíni szennyezésre érzékeny és
nagyobb az erózió veszélye is, amelyet a
gazdálkodás során figyelembe kell venni.
Fejlesztési célok
- A jó minőségű és szőlészetre alkalmas
területek nagyobb mértékű, ilyen irányú
hasznosítása;
- A fenntartható tájgazdálkodás kritériumainak
megfelelő erőforrás-gazdálkodás kialakítása;
- A
gazdálkodáshoz
szükséges
birtokracionalizálás,
optimális
méretek
létrehozása;
- Az ágazatfejlesztést szolgáló tudományostanácsadói háttér biztosítása;
Konkrét javaslatok:
- A Katykó és a Páskomhegy, valamint a
kataszteren lévő Diászó terület újratelepítése,
a meglévő szőlőterületek felújítása;
- Tájfenntartó gazdálkodás minimális kémiai
terheléssel, és az erózióvédelmet szolgáló
erdő- és sövénysávok telepítésével;
- Szaktanácsadási rendszer kialakítása a
településen a szőlőkultúra minőségjavítása és
új hagyományok megteremtése érdekében;
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- A családi
elősegítése,
támogatása;

gazdaságok kooperációjának
a közös kezdeményezések

- A szőlészettel kapcsolatos ismeretek és
tradíciók oktatásának beillesztése az általános
iskolai képzésbe;

A település és a térség alapvetően
mezőgazdasági jellegű. A külterület változatos
tevékenységek számára biztosít teret az
árutermelő
mezőgazdaságtól
az
erdőgazdálkodásig, de figyelembe kell venni azt,
hogy
a
szőlősgyöröki
földek
felszíni
szennyezésre
és
erózióra
kifejezetten
érzékenyek, ezért csak környezetkímélő, tájba
illeszkedő
gazdálkodási
formáknak
van
hosszabb távon létjogosultsága.
A szántó- és erdőterületek hasznosítása jelenleg
megfelelő, de a gyepgazdálkodásban, a
nádasokban valamint a patak menti egyéb
nedves területekben rejlő lehetőség nincs
kihasználva.
A szántóföldi művelésre kevésbé alkalmas
területek gyepesítésével és a meglévő gyepes
területek rehabilitációjával lehetőség nyílna az
extenzív, legeltetéses állattartásra. A szántóföldi
takarmánytermesztéssel támogatott tejhasznú
állattartás lenne ajánlott. A fenntartható módon
folytatott gyepgazdálkodás jó alapot teremtene
az ökológiai gazdálkodási formáknak.
A mezőgazdasági tevékenységek között jelentős
szerep juthat a kertészeti kultúráknak is
elsősorban a lakóterület környezetében.
Kisebb jelentőségű, de a táji adottságok
kihasználásában fontos lehetőség lenne a patak
közvetlen környezetében található nedves
területek olyan használata, amelynek során
messzemenően figyelembe veszik a terület
környezeti érzékenységét és a térségi ökológiai
hálózatban betöltött szerepét.

- Az erdőterületek
multifuncionalitásának
(rekreáció,
turizmus,
természetés
tájvédelem, vadgazdálkodás stb.) biztosítása;

Mezőgazdaság

Konkrét javaslatok:
- A nyugati szántóterületeken - érzékenységük
figyelembevételével
extenzív
növénytermesztés
ajánlott.
Elsősorban
takarmányés
kisebb
mértékben
élelmiszeripari alapanyag-termesztés lenne
javasolt. Az élelmiszeripari növények közül
főleg a kertészeti kultúrák juthatnak nagyobb
szerephez, melyek a lakóterületekhez közeli
földeken jól elhelyezhetőek;
- A meglévő fasorok fás szárú és lágyszárú
növénysávokkal
történő
kiegészítésével
ökológiai hálózatot kell kialakítani, ami
biztosíthatja az agrártáj és a természet állandó
szerves kapcsolatát és egyensúlyát. Ez már
rövidtávon is jobb minőséget eredményez és
lehetőséget ad a biogazdálkodás területi
feltételeinek megteremtéséhez is. Ebbe a
hálózatba be kell kapcsolni a rekultivációra
szoruló területeket is, meggyorsítva azok
regenerálódását, az erózió által jobban sújtott
földrészleteket, és a környezetüktől eltérő
minőségű talajfoltokat. Különösen fontos az
erózióvédelem szem előtt tartása, és ennek
lehetőség szerint természetes módon történő
megoldása. Az ilyen területeket szintén
ajánlott
az
ökológiai
hálózathoz
csatlakoztatni;
- A
kedvezőtlenebb
termőhelyi
tulajdonságokkal jellemezhető vagy erózió
által sújtott területeken és a patak tágabb
környezetében javasolt a gyepesítés, valamint
a meglévő gyepterületek fenntartható
használata.
A
gyepeken
elsősorban
legeltetéses, tejhasznú állattartás ajánlott,
különös tekintettel arra, hogy az extenzív és
ökológiai gazdálkodási termékek minőségük
és kiváló beltartalmi értékeik miatt jól
eladhatóak a Balaton környékén;

Fejlesztési javaslatok:
- A fenntartható tájgazdálkodás kritériumainak
megfelelő erőforrás-gazdálkodás kialakítása;
- A
gazdálkodáshoz
szükséges
birtokracionalizálás,
optimális
méretek
létrehozása;
- Az ágazatfejlesztést szolgáló tudományostanácsadói háttér biztosítása;
- Az extenzív, tejhasznú állattartás fejlesztése
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- A környezetkímélő gazdálkodás nagyobb
fajlagos kézimunkaerő-igényéből kifolyólag
elsősorban családi-kisüzemi gazdálkodási
formában képes jól működni. Fontos ezek
létrehozásának támogatása;
- A családi-kisüzemi formában megvalósuló
termelésben fontos, hogy a termékek jó része
feldolgozva
kerüljön
a
piacra.
A
feldolgozásban nagy szerepet kell kapnia a
tartósabb termékeknek. Elő kell segíteni a
kisgazdaságok kooperációját, a közös
kezdeményezéseket
a
termelésben
és
értékesítésben;
- A borturizmushoz kapcsolódva javasolható
lenne a település mezőgazdasági termékeit
reklámozandó a helyi kisgazdaságok és
termékeik bemutatása a leendő pincesoron,

így ez utóbbiak eladására is lehetőség nyílna;
- A patak közvetlen közelében kisebb
energiaültetvény,
kézműves
tevékenységekhez
szükséges
fűzliget
kialakítása javasolt. A nádasok megfelelő
használatával javítani kell a nád minőségét,
ami alkalmassá teszi annak építészeti és ipari
felhasználását. A patak mentében csak olyan
tevékenységek elhelyezése ajánlott, amelyek a
terület fő funkcióját, a térségi ökológiai
hálózatban betöltött szerepét nem zavarja;
- Az erdőgazdálkodásban fontos a táji
sajátosságoknak megfelelő fafajták előnyben
részesítése, ezáltal az erdő, mint jórészt
önfenntartó rendszer működhetne;
- Szaktanácsadási rendszer kialakítása a
településen;

A szántóterületek eltartóképessége
tradíciói alapján. Így kapjuk meg a település
területén reálisan szóba jöhető növények körét.

A szántók termőhelyi eltartó-képességének
vizsgálata a fenntarthatóság szempontjainak
figyelembevételével került kidolgozásra. A
munkarész célja:
◦ bemutatni, hogy - a jelenlegi természeti-táji
adottságok mellett - a szántóföldi
növénytermesztést tekintve mekkora az a
minimális birtokméret, amely egy átlagos
négytagú családot eltartani képes a 2001. évi
minimálbérnek
megfelelő
jövedelmet
biztosítva.
◦ ezáltal mérlegelhetővé válik a mezőgazdaság
várható súlya és eltartó-képességének
lehetősége

Szőlősgyörök a mezőgazdasági középtájak
rendszerében a Külső-Somogyhoz tartozik. A
tájban
termeszthető
növények
a
táj
adottságainak való megfelelésük szerint
csoportosítva a következők:
◦ Fő vagy elsődleges növények: őszi búza,
zab, kukorica, őszi káposztarepce, baltacím;
◦ Kiegészítő növények (a fő növényekhez
társulnak a különböző vetésforgókban):
tavaszi árpa, borsó, szója, lencse, burgonya,
cukorrépa,
takarmányrépa,
napraforgó,
olajlen,
rostkender,
rostlen, lucerna,
vöröshere;
◦ Feltételesen megfelelő: őszi árpa, rozs,
pohánka, lóbab, mák, ricinus, dohány,
bíborhere;

A település szántóinak adottságai viszonylag
homogének. A talajok zömmel a barna
erdőtalajok
változatai.
A
vizsgálat
szempontjából azonban jelentős szempont, hogy
a területek 40 %-án jellemző az erózió, vagy a
lejtésviszonyok alapján hosszú távon erózióra
lehet számítani.

Ezt a kört összevetve a település adottságaival, a
tradíciókkal és a gazdasági környezet
adottságaival (szűkebb és tágabb értelemben is),
a következő növények jöhetnek reálisan szóba a
település szántóföldi művelésre alkalmas
területein:
◦ A fő növények közül: őszi búza, kukorica
◦ A kiegészítők közül: tavaszi árpa, borsó,
cukorrépa, lucerna

A talaj, a domborzati sajátosságok, a klíma és az
egyéb természeti adottságok lehetővé teszik a
település szántóterületein, hogy a gazdálkodók a
szántóföldi növények széles körét termesszék.
Ezt a kört szűkíthetjük a gazdasági környezet
adottságai valamint a település mezőgazdasági
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A növények tér- és időbeli elhelyezkedését a
vetésforgó jelenti. Vetésforgó alkalmazása
nélkül hosszú távon fenntartható szántóföldi
növénytermesztés
nem
képzelhető
el.
Szőlősgyörök szántóira kétféle idealizált
vetésforgó ajánlható a felsorolt növényekkel. Az
erózióvédelmi szempontú talajvédő vetésforgó a
szántók 40 %-át érintő 5 %-nál nagyobb lejtésű
területekre vonatkoznak. A táblázatban kalkulált
várható termésátlag extenzív, környezetkímélő
technológia esetére vonatkozik. A különböző
növények termesztéséből származó jövedelem a
Sorsz. v. év

Növény

1-3.
4.
5.
6.
7.
8.

Lucerna
Cukorrépa
Tavaszi árpa
Kukorica
Őszi búza
Cukorrépa

Várható
termésátlag
(t/ha)
5,5
35
2,5
4,5
4
35

2001. évi átlagos piaci ár vagy központilag
meghatározott felvásárlási ár alapján a
kultúrákra jellemző átlagos termelési költséggel
történő korrekció után kalkulálható.
Szőlősgyöröki ABET, CSBET talajra, intenzív,
piaci árutermelő mezőgazdasági szántóterületre
ajánlott vetésforgó (a piaci árutermelő
mezőgazdasági
tevékenységre
alkalmas
területek a település szántóinak 60 %-át jelenti,
azaz 359 ha-t)
Várható
jövedelem
(Ft/t)
17000
800
7270
4430
7140
800

Várható
jövedelem
(Ft/ha)

Arány a forgóban
(%)

93500
28000
18200
19935
28560
28000

37,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12

Jövedelem és termőhelyi eltartóképesség-számítás a vetésforgó alapján
Növénytípus

Növény

Arány (%)

Évelő
Gabona

Lucerna
Tavaszi árpa
Őszi búza
Cukorrépa
Kukorica

37,5
12,5
12,5
25
12,5

Kapás

Várható jövedelem
(Ft/ha)*Arány

1 ha terület kalkulált átlagjövedelme
Általános költséggel korrigálva (-10 %)
Minimálbér 2001-ben havonta
TB (31 %) és egészségügyi (420 Ft) járulékkal kiegészítve
A kiegészített minimálbér összege 1 évre
1 évre 2 személyre
Két személy minimálbérét megtermelő földterület nagysága az idealizált
vetésforgóval használt, piaci árutermelő mezőgazdasági tevékenységre alkalmas
Szőlősgyöröki szántón
Kétgyermekes család esetében (minimális családi gazdasági birtokméret intenzív
gazdálkodásra alkalmas szántón)
A piaci árutermelő mezőgazdasági termelésre alkalmas terület nagyságának és
egy kétgyermekes család minimális jövedelemigényét megtermelni képes
földterület hányadosa

Szőlősgyöröki ABET, CSBET talajra, extenzív, talajvédelmi szempontú
erózióveszélyes területek a település szántóinak 40 %-át jelenti, azaz 240 ha-t).
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2275 Ft
3570 Ft
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45359 Ft
40000 Ft
52820 Ft
633840 Ft
1267680 Ft
28 ha
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Sorsz
v. év

Növény

Talajvédő
képesség

1-3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
11.
12.

Lucerna
Őszi búza
Cukorrépa
Tavaszi árpa
Kukorica
Őszi búza
Borsó
Cukorrépa
Tavaszi árpa
Őszi búza

jó
közepes
rossz
közepes
rossz
közepes
gyenge
rossz
közepes
közepes

Várható
termésátlag
(t/ha)
5,5
3,5
30
2,5
4
3,5
2
30
2,5
3,5

Várható
jövedelem
(Ft/t)
17000
7140
800
7270
4430
7140
35000
800
7270
7140

Várható
jövedelem
(Ft/ha)

Arány a
forgóban (%)

93500
24990
24000
18175
17720
24990
70000
24000
18175
24990

25
8,33
8,33
8,33
8,33
8,33
8,33
8,33
8,33
8,33

Jövedelem és termőhelyi eltartóképesség-számítás a vetésforgó alapján
Növénytípus

Növény

Arány (%)

Évelő
Gabona

Lucerna
Tavaszi árpa
Őszi búza
Cukorrépa
Kukorica
Borsó

25
16,66
25
16,66
8,33
8,33

Kapás
Egyéb

1 ha terület kalkulált átlagjövedelme
Általános költséggel korrigálva (-10 %)
Minimálbér 2001-ben havonta
TB (31 %) és egészségügyi (420 Ft) járulékkal
kiegészítve
A kiegészített minimálbér összege 1 évre
1 évre 2 személyre
Két személy minimálbérét megtermelő földterület
nagysága az idealizált vetésforgóval használt, piaci
árutermelő mezőgazdasági tevékenységre alkalmas
Szőlősgyöröki szántón
Kétgyermekes család esetében (minimális családi
gazdasági birtokméret erózióveszélyes területen)
Az extenzív talajvédelmi szempontú mezőgazdasági
termelésre alkalmas terület nagyságának és egy
kétgyermekes család minimális jövedelemigényét
megtermelni képes földterület hányadosa

A fentiek alapján megállapítható, hogy
Szőlősgyörök település szántóterülete a jelenlegi
természeti és gazdasági körülmények között 13
(egészre kerekített érték) család számára
nyújthat megélhetést minimálisan fedező
jövedelmet.
A
minimálisan
elegendő
birtokméretek földterülettel súlyozott átlaga:

Várható jövedelem
(Ft/ha)*Arány
23375
3028
6247
3998
1476
5831

43955Ft
39559 Ft
40000 Ft
52820 Ft
633840 Ft
1267680 Ft
32 ha

48 ha
5

(240*48 ha+359*42 ha)/599 = 44,4 ha az az
átlagos szántóterület Szőlősgyörökön, amely egy
kétgyermekes családot a minimáljövedelemmel
eltartani képes.
A vizsgálat természetesen nem térhet ki a
szántóföldi
növénytermesztés
segítségével
17
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megvalósulható
állattartásból
származó
lehetőségekre,
és
az
egyéb
sajátos
mezőgazdasági tevékenységekre, valamint a
komplexitás (szőlő és egyéb jövedelemforrások)
figyelembevételére. A vizsgálatból mindössze
arra a tényre kell következtetni, hogy a település
területén csak a szántóföldi növénytermesztés
nem képezheti a település lakosságának

megélhetési bázisát, csakis a diverzifikált
tevékenységi körnek, a több lábon állásnak van
létjogosultsága. Ez sajnos összhangban van
azzal, hogy a mezőgazdaság gazdasági szerepe
egyre csökken, jelentősége leértékelődik, és
valószínű, hogy a jövőben sem lesz arra
lehetőség, hogy ez a termelők számára pozitív
irányba változzon.

Kultúra
A kulturális élet, a közművelődés fejlesztésének
jelentős szerepe van a település életében.
Egyfelől a település lakosságának életminőségét,
mentális egészségének ápolását, másfelől pedig
akár a turisztikai bevételek növelését, a
turisztikai vonzerő fokozását is szolgálhatja a
helyi kulturális élet sokszínűsége.

- Tájház kialakítása a település ófalusi részén kistérségi és települési hagyományok,
életmód, termelés, kulturális örökség térségi
emlékeinek bemutatására;
- A Jankovich kastély új funkcióival
összeegyeztethető zenei és irodalmi estek
szervezése,
neves
előadóművészek
meghívásával;
- A
környező
településeken
zajló
rendezvényekhez való csatlakozás, mint külső
helyszín;
- Jeles napok megrendezése népszokások
felelevenítésével (pl. szüreti felvonulások);
- Irodalmi hagyományokon alapuló kulturális
események megrendezése;

Szőlősgyörök kulturális öröksége, hagyományai
megfelelő
alapja
a
falu
kulturális
felemelkedésének, kistérségen belüli integratív
szerepének.
Fejlesztési célok, feladatok:
- Közösségi ház kialakítása;
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Oktatás
A település fejlődésének, az itt élő népesség
jövőjének záloga az oktatás színvonalának
folyamatos emelése, a felnövekvő generációk
iskolai végzettségi szintjének jelentős javítása.
A korszerű és jó színvonalú oktatás emberi és
tárgyi
feltételeinek
biztosítása
komoly
ráfordításokat igényel. Kiemelkedően fontos cél
az oktatás színvonalának emelésén túl a
tehetséggondozás feltételeinek megteremtése. A
jól képzett, korszerű ismeretekkel rendelkező
fiatalok
könnyebben
indulnak
a
munkaerőpiacon, ugyanakkor a település
egészének gazdasági fejlődése is közvetett

eredménye lesz az oktatási színvonal
emelkedésének.
A község számára elsősorban a már meglévő
oktatási kapacitások fejlesztésére kell törekedni.
Fejlesztési célok, feladatok az oktatás területén:
- Tehetséges diákok támogatási rendszerének
(ösztöndíj) kialakítása;
- Tárgyi feltételek javítása (pl. oktatási
eszközök, felszereltség javítás);
- Speciális, a település számára is fontos helyi
tantárgyak bevezetése: szőlészeti-borászati
alapismeretek, tájgazdálkodási módok formái;

Ipar – szolgáltatás
Ipari hagyományok és adottságok hiányában
nem cél a nagyobb gazdasági tevékenységek
telepítése. A községben elsősorban a piacosítás
fordulatait
túlélt
ipari-szolgáltató
kisvállalkozások támogatása szükséges, mint:
- Fűrésztelep-fafeldolgozás;
- Mezőgazdasági termékek feldolgozása;
- Ruhaipar;
- Kisipari tevékenységek;
- Vendéglátás, vendégfogadás;

tervével
tudatosan
kell
kedvező
területhasználatot biztosítania. Ilyen gazdasági
fejlesztések céljára hasznosítható terület a
jelenlegi fűrésztelep mentén jelölhető ki,
valamint ilyen célra használható Tömörpuszta, a
korábbi TSZ telephely is.
Fejlesztési célok, feladatok:
- A termékek piacépítésével kapcsolatos
feladatok megoldása;
- A termeléssel összefüggő ismeretek okítása
és folyamatos tanácsadás, valamint a
szervezési igények kielégítése;
- A felmerülő területigény biztosítása;

Fontos továbbá a településen található üzemi
területek kialakítása és leszabályozása, valamint
ezek
megfelelő
közművesítése.
A
területkínálatot az Önkormányzatnak a rendezési

Település
Infrastruktúra
Az elmúlt évtizedben fordulat következett be a
Balatoni
települések
infrastrukturális
ellátásában. A vízellátás teljes körűvé válása
mellett a távközlés néhány év alatt kiépítette a
saját rendszerét a térségben. A gázellátás
hálózata a települések döntő többségében
kiépült. A kedvező fejlődés ellenére gondot
okoz a csatornázás és szennyvízkezelés
elmaradottsága.
E
terület
lemaradása

következtében ingataggá válhat a turizmus
fejlesztése, valamint a tó és környezetének
vízminőségének védelme.
A fejlesztés elsődleges iránya – éppen a
környezetvédelemmel, mint a jövőképben
megfogalmazott
kiemelt
feladattal
összefüggésben – a szennyvíz elvezetésének és
elhelyezésének komplex programja. Ezzel függ
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össze a lehető legmagasabb arányú csatorna
rákötésre
való
törekvés,
illetve ezzel
párhuzamosan a szakszerűtlenül létrehozott
közműpótlók megszüntetésére.

autópálya tervezett csomópontja Ordacsehi és
Fonyódliget
települések
között
fog
elhelyezkedni. A rácsatlakozás szempontjából
elsősorban a községen is áthaladó balatonboglári
út karbantartása fontos.

Szükséges a községben a még burkolatlan
utaknak
megszüntetése,
az
egyéb
közműfejlesztésekkel párhuzamosan. Ilyen az
ófalutól a szőlőhegyre vezető utcák, valamint a
Malom utca egy része.

A kerékpáros közlekedés, és a kerékpáros
turizmus szerepe egyre inkább erősödik a
Balaton térségében is. Ezért mindinkább
szükség van megfelelően kiépített nyomvonalak
kialakítására. Szőlősgyörökön területén már
kiépült a megfelelő kerékpárút a közigazgatási
határig. Mielőbb szükséges ennek az útnak az
összekapcsolása
a
Dél-balatoni
térségi
kerékpárút
hálózatával.
A
meglévő
kerékpárúthoz kapcsolódhat egy kerékpáros
fogadóbázis,
megállóhely
kialakítása
a
településen.

Elengedhetetlen
továbbá
a
szomszédos
településekre vezető utak fejlesztése és
karbantartása. Különösen jelentős a Somogytúri
összekötő út, melynek jövőbeli kiépítését a
megyei területrendezési terv is szerepelteti.
Az M7-es autópálya továbbépítése kedvezőbbé
teszi a térség összeköttetését a fővárossal. Az

Épített környezet, településszerkezet
A településszerkezeti terv szintjén szükséges
kijelölni azokat a területeket, épületeket,
amelyek az értékvédelemben érintettek.
Koncepcionális értelemben a szabályozásnak a
településszerkezet hagyományos jellegének a
fenntartására kell törekedni, beavatkozás csak a
feltétlenül szükséges helyeken történhet. A
fejlesztési
területek
kapcsolódása
során
törekedni kell a meglévő településszerkezet
jellegéhez történő illeszkedésre.

hozzon a helyi művi és természeti értékek
védelmére. A teljes közigazgatási területre
kiterjedő „értékvizsgálatra” alapozva, egyben
támogatási rendszer kidolgozásával is segíteni
kell az értékek fennmaradását.

Az esetleges helyi értékvédelmi területek
kijelölésénél kettős szempontot kell figyelembe
venni,
egyrészt
a
meglévő
értékek
megmaradásának biztosítását, másrészt az
esetlegesen
megbomlott
egyensúly
visszaállításának fokozott érvényesíthetőségét.
Szőlősgyörök település keleti részén található
ősi településmag és közvetlen belterületi
környezete ilyen helyi értékvédelmi terület,
melyet nyugaton a Gárdonyi Géza u.; délen a
Bató Béla u. és a helyi templom határol le.
Az egyedileg megjelenő hagyományos épületek
esetében kiemelten érvényes, hogy a védettség
egyszerre jelentse a fennmaradás lehetőségét, és
egyben a korszerűsítés, továbbépíthetőség
lehetőségét,
ezért
szükséges
hogy
az
önkormányzat általános érvényű rendeletet
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A rendelet célja tehát, hogy biztosítsa a település
területén a kulturális örökség - táji, természeti,
építészeti, történelmi, képző vagy iparművészeti,
ipartörténeti, régészeti – értékeinek megőrzését,
hosszútávú fennmaradását, és ennek érdekében
korlátozásokat és közforrásokon alapuló
támogatást
biztosítson.
Ez
utóbbival

összefüggésben a rendelet keretein belül meg
kell teremteni „Értékvédelmi Támogatási Keret”
néven egy szabályozott pályázati feltételek
mellett működő támogatási rendszert, melynek
forrását – az önkormányzat teherbíró
képességének függvényében - az éves
költségvetés tartalmazná.

Település struktúra
nem kelti a „komfortos község” érzetét. Mind
igény, mind törekvés tapasztalható a központ
meglévő tartalékai ellenére a településközpont
határainak
kiterjesztésére.
A
fejlesztés
elsődleges célja a meglévő sajátos községi
utcahasználat,
a
falusias
beépítés,
a
településszerkezet megőrzése, így a jelentkező
fejlesztői igények ezen céloknak való
alárendelése feltétlenül szükséges.

A község adottságai és a településen zajló
folyamatok alapján megrajzolható Szőlősgyörök
hosszú távú térszerkezeti modellje, melyet az
alábbi meghatározó szempontok alapján
vázoltunk fel:
 a hagyományos településstruktúra
lehetőség szerinti megőrzése,
 a
hagyományos
gazdálkodás
folytathatóságának biztosítása,
 az átalakuló és új gazdasági
folyamatok beillesztése,
 kedvező életminőség biztosítása a
környezetvédelmi
követelmények
érvényesítésével,
 a természetvédelem szempontjainak
fokozott figyelembe vétele,

A lakóterület
A településközpont környéki lakóterület
viszonylag egységes, lassan, de folyamatosan
változik, fejlődik. A községközpont közeli
területek
épületállománya
intenzívebben
cserélődik,
míg
a
távolabbi
részeken
erőteljesebben jelentkeznek falusias jellemzők.
Foghíjtelek alig, de eladó ingatlan viszonylag
sok található a községben, amelyek az igények
jelentős részét kielégítik.
Mivel
hagyományosan
mezőgazdasághoz
kötődő településről van szó, Szőlősgyörökön is
megtalálhatóak a tipikusan falusias jellegű,
háztáji gazdálkodásra lehetőségeket adó
lakóterületek. Ezeken a területeken felmerülhet
az igény bizonyos kisipari tevékenységek,
szolgáltatások folytatására, a szomszédság
zavarása nélkül.
Ugyanakkor a község északi részén, az új
telekosztású területen, már megjelent a
kertvárosias beépítés, mely bár más kultúrájú és
jellegű terület, mégis jól kapcsolódik a már
meglévő, kialakult falusias környezethez és a
Jankovich Kastély kertjéhez.
Szőlősgyörök keleti részén – az ősi települési
maghoz –szervesen kapcsolódnak külterületi
zártkertek, melyek fontos szerepet játszanak a
község gazdasági és kulturális életében.

Szőlősgyörök község beépített területeinek
településszerkezete
fő
vonalaiban
véve
kialakultnak mondható. Nagyobb beavatkozás a
település belterületén nem szükséges, itt csak
kisebb
területhasználati
módosítások
tervezhetők, melyek részben az új igények és az
értékek megőrzése, részben a változó
társadalmi-gazdasági környezethez igazított
szabályozók miatt válnak szükségessé.
A településközpont
Szőlősgyöröknek nincsen teljes egészében
településközpontnak
nevezhető
markáns
központi
része,
a
központi
funkciók
szétszóródva találhatóak meg a településen
belül. Azonban a településen lehatárolható egy
nagyobb terület, mely ezeknek a funkcióknak
helyet biztosít. Ez a terület jelenlegi formájában
nem képes határozott, összetéveszthetetlen
karaktert kölcsönözni a községnek, elsősorban a
kereskedelem-vendéglátás-szolgáltatás területén
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A településközpont megújítása
meghatározásánál pedig a hagyományos,
jellemzően falusias környezet kialakíthatósága
mellett biztosítani kell az épületek szakszerű
cseréje
során
a
szükséges
mértékű
modernizációt is.

A településfejlesztési koncepció kiemelt
kérdésként
kezeli
a
településközpont
megújítását, valamint a volt TSZ telephely
kitelepítését a település belső területéről.
Ezen megújítás részletezését természetesen majd
a Szabályozási tervnek, illetve a későbbiekben
egyes területrészekre feltétlenül elkészítendő
Részletes Szabályozásnak kell tartalmaznia.

Központfejlesztési területek bekapcsolása
A községközpont meglévő tartalékai ellenére
már most valós igény egyes központi funkciókat
is ellátó fejlesztési területek kapcsolhatósága, cél
a központ viszonylag kis területen (gyalogos
távolságon
belül)
történő
kiteljesedése,
központhoz való kapcsolása. Ugyanakkor fontos
- mint már korábban jeleztük - az utcaszerkezet
megtartása.

Szőlősgyörök
község
településrendezési
tervének készítése során a térszerkezeti
változások által prognosztizálható fejlődési
pálya kijelölése a kiindulási alap, amely egyben
a hagyományos értékeit megtartó, korszerűen,
dinamikusan fejlődő község jövőképét kell,
hogy felvázolja.
Ennek a jövőképnek elengedhetetlen része a
község kirakatát jelentő, a települési identitást
kifejező, komfortos, mintegy a település
„nappali
szobájaként”
funkcionáló
községközpont
illetve
központi
terület
létrehozása.

Új funkciók megjelenése
A jövőképnek megfelelően a turizmus fejlődése
a település egyik kitörési pontját jelenti, s ez
egyben eddig nem jellemző, vagy meglévő, de
jelentősen erősödő funkciók megjelenését is
jelenti. Ilyenek lehetnek a különféle gazdaságiszolgáltató kisipari háttértevékenységek, az itt
megálló, belátogató utazókhoz kapcsolódó
szolgáltatások (turisztikai információ, kistérségi
szállásfoglalás, vendéglátás, szálláslehetőségek,
pénzügyi szolgáltatások stb.). Ezek várhatóan
éppen a központban, és közvetlen környezetében
koncentrálódnak, fogadásukra fel kell készíteni a
községet,
de
még
fokozottabban
a
községközpontot. A központnak megújuló
telekkínálattal kell segítenie bizonyos új
funkciók betelepülését.

Megfogalmazhatjuk
azokat
az
alapvető
tényezőket, melyek a központ jövőbeli
alakulását befolyásolják.
 hagyományos
településszerkezet,
térfalak visszaállítása;
 fejlesztési területek kapcsolhatósága;
 új funkciók megjelenése;
 helyi védelem, építészeti minőség
megteremtése;
 gyalogos zóna kijelölése;
 fásítás, zöldfelületek megújítása;
 kerékpár út beillesztése;
 parkolás megoldása;
 tömegközlekedés fogadása;
 turizmus
településszerkezeti
feltételrendszerének megalapozása;

Műemléki környezet méltó alakítása
A szabályozási terv feladata a beépítési
paraméterek meghatározásával közelíteni ahhoz
az állapothoz, ahol megfelelően érvényesülnek a
műemlék jellegű épületek, egyben harmonikus
egységet képeznek közvetlen környezetükkel.

Hagyományos
településszerkezet,
térfalak
visszaállítása
A
község
egyik
értéke
a
sajátos
településszerkezete. Ehhez az ősi szerkezethez
kapcsolódtak hozzá az újabb települési területek.
A szabályozási terv keretében törekedni kell a
még megmaradt hagyományos utcaszerkezet,
telekszerkezet fenntartására, a beépítési módok

Helyi védelem, építészeti minőség megteremtése
Tekintettel arra, hogy a település területén
szórványosan még fellelhetők olyan a korábbi
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falusias környezetre jellemző lakóházak,
amelyek még őrzik a hagyományos jelleget,
szükséges hogy az önkormányzat általános
érvényű rendeletet hozzon a helyi művi és
természeti értékek védelmének vonatkozásában.

Gyalogos forgalom kijelölése, valamint fásítás
A központ általános fejlesztésének egyik célja
lehet, hogy a jelenlegi és megtartandó, valamint
a
betelepülő
funkciók
gyalogosan
megközelíthetők legyenek, egyben egymástól ne
essenek távolabb az általánosan elfogadott
gyalogos közlekedési távolságoknál. További
cél egyben, hogy ezen kapcsolatokhoz méltó
környezet teremtődjön. Ezzel együtt kezelendő a
fásítás és parkolás kérdése. Csak a tájban honos
díszfák telepítése legyen megengedett a főbb
utak mentén. Gyümölcsfák csak a kisebb
jelentőségű lakóutcákban ültethetők.

A helyi védelmi rendelet céljának elérése
érdekében a helyi védelmi rendelet két
kategóriája lehetséges:
◦ Helyi területi védelem, amely érvényes
mindazon
közterületekből és egyedi
ingatlanokból álló együttesekre, amelyek
sajátos
tájképi,
településszerkezeti,
településképi,
építészeti,
történeti
adottságaik folytán a település jellege és
identitása
szempontjából
meghatározó
jelentőségűek.
◦ Helyi egyedi védelem, amely érvényes
bármely
ingatlan
egészére
vagy
meghatározott részére, amennyiben az
építészeti történeti, néprajzi, képző- vagy
iparművészeti, ipartörténeti értelemben a
település
karaktere
szempontjából
meghatározó jelentőségű.

Parkolás megoldása
Jelenleg a központban a parkolási kérdés
általánosan nem akut probléma, lokális helyeken
jelentkezik intenzívebben (önkormányzat). A
település és a központ fejlődésével fokozatosan
előtérbe helyeződik a kérdés, különösen a
központhoz csatolandó fejlesztési területek
vonatkozásában. A szabályozás során elébe kell
menni az ilyen irányú jövőbeni igényeknek, meg
kell határozni a közterületi parkolás szabályait,
és ki kell jelölni a jelentősebb parkolókat.
Tömegközlekedés fogadása
Szőlősgyörök község egyszerre tartozik több
nagy település vonzáskörzetébe. Jelenleg a
tömegközlekedés koncentrált, reprezentatív
fogadása nem teljesen megoldott. Keresni kell
(akár magántőke bevonásával) a lehetőségét az
ilyen irányú forgalom méltó fogadásának.
Turizmus feltételrendszerének megalapozása
Korábban, az új funkciók megjelenésénél már
érintettük ezt a területet. Ha a jövő valóságának
tekintjük Szőlősgyörök esetében a turizmus
fogadásában és tovább bocsátásában rejlő
lehetőségeket, akkor értelemszerűen kell ennek
feltételrendszerét
a
településszerkezethez
kapcsolódó
gazdasági
eszközökkel
megteremteni.
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Természetvédelem és környezetvédelem
A környezet állapota meghatározó tényező a
község fejlődésében, az idegenforgalom,
valamint a szőlészet-borászat végett.

fejlődésének előfeltétele a tisztítórendszerek
kiépítése, a házi szennyvízszikkasztás kiiktatása.
A vízbázisvédelem érdekében biztosítani kell a
belvízvédelmet, valamint a felszíni vizek
megóvását a szennyezésektől.

A térség állapota levegőtisztaság szempontjából
megfelelő. A település külterületén nincs
hulladéklerakó, szennyvíztisztító, sem dögkút,
tehát az ezekből eredő szennyező források nem
veszélyeztetik a községet.

Fejlesztési célok, feladatok a természetvédelem
és környezetvédelem területén:
- A
település
vízbázisainak
védelme
érdekében a Jamai-patak menti zöldsáv
mentesítése az intenzív gazdálkodástól;
- Környezetvédelmi és tájképi szempontból
egyaránt fontos az illegális hulladéklerakó
helyek felszámolása (mélyutak);
- A tájrendezési terv alapján a település
határában
található
homokbánya
rekultivációja;
- A szelektív hulladékgyűjtés bevezetése;
- A tájfenntartó gazdálkodás fokozatos
kiterjesztése (lásd mezőgazdaság);
- Helyi természeti értékek védelméről szóló
rendelet megalkotása;
- Erdők és fasorok telepítése, utak és utcák
fásítása a terület tagolása érdekében;

A közlekedésből származó szennyezés az
egyetlen nagyobb veszélyforrás. A lassan
meghatározóvá váló energiahordozó, a gáz, a
kommunális
eredetű
levegőszennyezést
jelentősen csökkentette.
Szőlősgyörök
esetében
a
legfontosabb
környezetvédelmi célterület a Jamai-patak menti
zöld
sáv,
amely
vízminőség
védelmi
szempontból kiemelten kezelt terület.
A
települési
infrastruktúra
(közmű)kiépítetlenség káros hatásának következménye a
felszíni és felszín alatti vizek és a talaj felső
rétegének elszennyeződése. A térség önfenntartó
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4. INTÉZKEDÉSI JAVASLATOK
Jelen intézkedési javaslat a településfejlesztési
koncepcióban leírtakra épül. Az azokban
megfogalmazott
célok
elérésére
ad
megvalósíthatósági keretet, javaslatot.



A településfejlesztési koncepció több területen
fog érvényesülni. A beindított folyamatok az
önkormányzati
döntéseknek
éppúgy
következményei, mint a magánbefektetői
szándékoknak,
valamint
a
település
működéséből,
zajló
életéből
következő
hatásoknak.
A településfejlesztési koncepció elfogadása
esetén részben az egyszeri, projekt jellegű
fejlesztések,
részben
pedig
a
passzív
településrendezési szabályozás révén lehet
belépni a települési folyamatok irányításába,
alakításába. Az intézkedési javaslatok során
alkalmazható
intézkedéstípusok
egyfelől
egyszeri, akciószerű beavatkozások, másfelől a
működő települési folyamatok célirányos
alakításáról beszélhetünk.

céljára is alkalmas új pincesorok,
fogadóhelyek kialakítására;
A Hegyközség a szabályozási tervben tegyen
javaslatot a térségi együttműködéssel
kialakítandó
borútra,
annak
fogadóállomásaira;

Mezőgazdaság
Alapelv a mezőgazdaság jövedelemtermelő
képességének
javítása,
a
táji-természeti
adottságoknak megfelelő kultúrák alkalmazása,
fejlesztése.
 A gazdálkodás hatékonyabb megszervezése
érdekében szükséges egy Kht. létrehozása,
melynek feladata az agrárszaktanácsadás
lenne
(biogazdálkodás,
természetes
módszerek alkalmazása a mezőgazdaságban,
szőlőkultúra minőségjavítása);
 Az önkormányzatnak támogatási rendszert
kell kidolgoznia a kis- és családi gazdaságok
támogatására (nem feltétlenül csak anyagi
eszközök), a termelés és az értékesítés
területén;
 Az
önkormányzat
és
a
földek
tulajdonosainak feladataként a patak
környéki területek gyepesítése, és ezek
megfelelő fenntartása.

A koncepcióhoz kapcsolódó intézkedési
javaslatokat tematikusan tekintjük át, követve a
koncepció eddigi felépítését.
Turisztika
Alapelv a turisztikai feltételek javítása, a
település
idegenforgalmi
adottságainak,
lehetőségeinek kihasználása.
 Az
önkormányzat
kezdeményezzen
egyeztetést
a
Budapest
Fővárosi
Vagyonkezelő Központtal, a kastély jövőbeli
hasznosítását illetően;
 Megvalósíthatósági tanulmány készítése a
kastély
hasznosításának
lehetőségeiről,
folyamatosan egyeztetve a Budapest
Fővárosi Vagyonkezelő Központtal, mint
jelenlegi tulajdonossal;
 Terv készítése a településen a turizmus
fogadására és kiszolgálására kialakítandó
fogadóközpontról, információs központról;
 Tanulmány készítése a turisztikai fogadás

Kultúra
Alapelv a kulturális életen, valamint a
közművelődésen
keresztül
a
lakosság
életminőségének javítása.
 A települést és tágabb környezetét bemutató
helytörténeti gyűjtemény kialakítása;
 Teleház létrehozása és működtetése a
településen;
 Új községi szervezetek iránti igények
feltérképezése, valamint ezen intézmények
megalakulásának előmozdítása;
 Művelődési
ház tetőtér
beépítésével
kapcsolatos, a lehetséges forrásokra, illetve
további hasznosításra vonatkozó üzleti terv
készítése;
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Oktatás
Alapelv az oktatás színvonalának emelése, a
felnövekvő generációk iskolai végzettségi
szintjeinek javítása.
 Az iskolaudvar és a kerítés, az iskola
épületéhez igazodó felújítása;
 A meglévő oktatási kapacitásokra alapozott
felnőtt képzés, átképzés elindítása;
 Ösztöndíj alapítása tehetséges helybéli
tanulók továbbtanulásának támogatására;





Ipar-szolgáltatás
Alapelv a gazdasági-szolgáltató funkciók
fejlesztése a településen, a megélhetés
feltételeinek javítása.
 A helyi adózás és kedvezményekre épülő
gazdasági ösztönzőrendszer kidolgozása;
 Az önkormányzatnak tervet kell készítenie a
kastély melletti volt TSZ telephely további
működésére, egyeztetve a jelenleg itt
tevékenykedő vállalkozásokkal;
 Ehhez kapcsolódóan meg kell vizsgálni
Tömörpusztának,
mint
gazdasági
telephelynek a lehetőségeit;



értékek védelméről szóló rendeletet;
El kell készíteni a település központjának
kialakítására vonatkozó ütemezett terveket
(gyalogos zónák kijelölése, parkolók,
zöldfelületek
kialakítása,
turisztikai
fogadóközpont kialakítása);
A község évente fogadjon nyári gyakorlat
keretein belül építész, valamint táj és
kerttervező hallgatókat, akik részt vesznek a
koncepcióhoz
kapcsolódó
részmunkák
kidolgozásában (arculattervezés, fásítás
megtervezése, irányító táblák megtervezése);
A jegyző át kell, hogy tekintse az
önkormányzati rendeleteket, és ki kell
alakítania a helyi rendeletek egységes
szerkezetbe foglalt együttesét (parkolás,
állattartás, környezetvédelem stb.);

Környezetvédelem
Alapelv a környezeti állapot minőségi javítása, a
természetvédelem szempontjainak figyelembe
vétele.
 Védelmi célt is szolgáló fa- és cserjesorok,
erdő- és gyepsávok telepítése a kivezető utak
mentén, valamint a település külterületén;
 Szükséges a helyi természeti értékek
védelméről szóló rendelet megalkotása;
 Az elkészült tájrendezési terv alapján
szükséges a település határában található
bánya rekultivációja;

Település
Alapelv a településszerkezet hagyományos
jellegének
megtartása,
a
hagyományos
szőlőgazdálkodás
folytathatóságának
biztosítása, az átalakuló és új gazdasági
folyamatok beillesztése, valamint a kedvező
életminőség biztosítása.
 Ki kell dolgozni a település fásításának,
valamint véderdők telepítésének több éves
programját;
 Meg kell alkotni a helyi építészeti-települési

A koncepció és intézkedési terv alapján
cselekvési program dolgozandó ki, amelyben
már konkrét módon meg vannak jelölve a
felelősök, az időpontok és határidők, a források,
valamint az együttműködési követelmények.
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