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1. BEVEZETÉS
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény a településfejlesztést és
településrendezést az önkormányzatok hatáskörébe utalta. Az Épített környezet
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) meghatározása szerint „A
településfejlesztési koncepció a település környezeti, társadalmi, gazdasági adottságaira
alapozott, a település egészére készített, a változások irányait és a fejlesztési célokat
hosszútávra meghatározó dokumentum.”
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési
eszközökről,
valamint
egyes
településrendezési
sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 5.§-a szabályozza a
településfejlesztési koncepció készítését. Településfejlesztési koncepció részletes
megalapozó vizsgálat alapján készülhet, melynek tartalmi követelményeit a
Kormányrendelet 1. sz. melléklete rögzíti. A településfejlesztési koncepció részletes
tartalmi követelményeit a 2. sz. melléklet tartalmazza. A településfejlesztési koncepció egy
településpolitikai dokumentum, melyet az önkormányzat határozattal fogad el.
Az Étv.-ben meghatározottak szerint a településfejlesztés feladata „a településen élők
számára a települési élet- és környezetminőség javítása, a környezetbiztonság erősítése, a
települési erőforrásokra építő, az erőforrások fenntarthatóságát biztosító, hosszú és rövid
távú fejlesztési irányok, célok és az azok elérését biztosító programok és eszközök
meghatározása”.
A településfejlesztési koncepció a település jövőbeni kialakítását tartalmazza, hosszú távú
iránymutatás és célmeghatározás. Biztosítja, hogy a kitűzött településfejlesztési célok a
település fenntartható fejlődését szolgálják, elősegítve az Balatonudvariban élők
életminőségének, életszínvonalának növekedését, a hagyományokra, táji, természeti és
kulturális adottságokra építve.
Jelen koncepció a település énképének és jövőképének alakítása mellett beépül a
településpolitikai döntésekbe is. Ennek első eleme, hogy a koncepcióval párhuzamosan
készülő, középtávra szóló településszerkezeti terv és a szerkezeti terv alapján készülő helyi
építési szabályzat (és annak melléklete, a szabályozási terv) is jelen koncepció alapján
készül el. Balatonudvari község hatályos településfejlesztési koncepciója 2010-ben készült.
A településfejlesztési koncepció megújítása jelen munka során nemcsak a megváltozott
jogszabályi keretek, hanem az elmúlt 8 év környezeti (társadalmi-gazdasági) változásai
miatt is szükséges.
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2. KIINDULÓ ADATOK – VIZSGÁLATI ÖSSZEFOGLALÓ
2.1. BALATONUDVARI LEGFONTOSABB MUTATÓI
Balatonudvari község Veszprém megyében, a Balatonfüredi járásban található. Területe
18,8 km2, lakónépessége 293 fő (2017).

Népesség
A népesség száma folyamatosan csökken, 2013 és 2017 között 5,5% volt a fogyás.
Az élveszületések száma 2015-ben 3 volt, ami a 2010-es évek statisztikailag alig értékelhető
növekvő trendjébe illeszkedik. Ugyanebben az évben a halálozások száma 2 volt, ami
alacsonynak számít a 2005-2015 közötti időszakban. Így 2015 a vizsgált időszak egyetlen
éve, amikor a természetes szaporodás pozitív értékű volt a településre nézve.
A lakosságszám változásában nagyobb arányban a belső migráció befolyásolja az
értékeket. A 2005-2015 közötti időszakban évente átlagosan 31 volt a betelepülők száma,
az elvándorlók száma ennél több, 37 volt.
A lakosságszám tehát lassan csökken, de a település hivatalos lakónépességének tizede
minden évben kicserélődik.
Az állandó lakónépességből a 18-59 évesek száma 2005 és 2015 között 20%-kal csökkent.
Az öregedési mutató ennek megfelelően jelentősen nőtt. Ez megfelel az országos és
megyei trendeknek, azonban kedvezőtlenebb a helyzet, mint az eleve magas mutatóval
rendelkező Balatonfüredi járásban.

Gazdaság, foglalkoztatottság
A munkanélküliek száma a vizsgált időszakban 30%-kal csökkent, a munkanélküliségi ráta –
az aktív korú lakosság csökkenésével – ennél valamennyivel kisebb mértékben esett vissza.
Az egy főre jutó összes nettó jövedelem 2004 és 2014 között 56%-kal nőtt. Önmagában ez
jó eredmény, de figyelembe kell venni, hogy közben a Közép-Dunántúli régió az országos
adatoknál is jobban, a járás és különösen a település azoknál rosszabbul teljesített.
(2008-2014 között a régiós növekedés 20 % volt, a járásra vetített növekedés csak 12%, míg
a települési érték 2%-kal csökkent!)
A magas, illetve alacsony jövedelműek aránya 2005-2010 között országosan jelentősen
nőtt, Balatonudvarin viszont 2008 óta stagnál.
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A regisztrált gazdasági vállalkozások lakosságarányos száma a járásban magas, 40%-kal
magasabb az országos átlagnál. A település még ennél is magasabb mutatóval rendelkezik,
80%-kal magasabb az országos átlagnál.

Turizmus
A kereskedelmi szálláshelyek száma 2004-2014 között majdnem a tizedére esett vissza. Ez
a trend sem az országos stagnálásnak, sem a járásra jellemző enyhe csökkenésnek nem
felel meg. A jelentős csökkenés két lépésben 2007-ben és 2014-ben történt meg (a
csökkenés összefüggésben áll a kemping hanyatlásával és bezárásával).
A vendégéjszakák száma ezzel szemben 2010-ig jelentősen (40%) nőtt, utána csökkent
drasztikusan. A szálláshely kínálati piac tehát 2007 körül a kereslet növekedése ellenére
letisztult, majd a csökkenő kereslettel együtt beszakadt.

Intézmények
A településen állandó orvosi ügyelet nincs, a rendelő 4 hétköznap, napi 1 órán át üzemel.
Oktatási intézmény a községben nem található. A településen polgárőrség üzemel.

2.2. TÁJ- ÉS TELEPÜLÉSSZERKEZET
Balatonudvari történeti szerkezetét a geomorfológiai jellemzők által meghatározott
termelési és beépítési adottságok határozták meg. A „magassági övezetes” tájhasználat a
következő rétegek szerint oszlik meg:
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Balaton vízfelülete
parti nádasok területe (a strandok is ebben a zónában találhatók, illetve egy-egy
üdülőterület is kialakult az elmúlt 50 évben)
vasútvonal
települési terület és két mezőgazdasági terület: Kiscseri-dűlő, Keresztfa-dűlő
országút
átalakuló, nagyrészt felhagyott mezőgazdasági területek (ide tartozik a golfpálya, a
napelem-park és Dongómező is)
erdő
szőlőhegyek
A szőlőhegyek fölötti erdős terület a tájkép része, de már Balatonudvari
közigazgatási területén kívül esik.
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A Balaton és a nádasok területe a védelmi jogszabályok miatt kialakultnak tekinthető,
jelentős változás nem várható. A települési terület a két országos közlekedési infrastruktúra
között lassan növekszik. A növekedés mértékét visszafogja a fejlesztési területek
tulajdonosi szerkezetének összetettsége.
Az átalakuló mezőgazdasági területek egy része hasznosítás alatt áll. Mivel a terület nagy
része a főbb rálátási irányok felől takarva van, alkalmas kisebb léptékű fejlesztésekre is.
Ugyanakkor az elzártságból fakadóan létrejöttek a település helyzetéhez nem méltó
hulladék lerakatok és lakókocsi/bódé-telepek is.
Az infrastruktúrával (víz, villany, út) ellátott, szép kilátással rendelkező szőlőhegyi részek
tájhasználata is fokozatosan átalakul. A vélt ingatlanpiaci helyzet miatt a telkek kínálati ára
megnőtt, az elmúlt években az Öreg-hegyen 6 telket osztanak fel 2-4 részre. Ez a
szőlőterületek visszaszorulását és a beépítés növekedését eredményezheti.
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ÉS RÉGÉSZETI ÉRTÉKEK

Épített értékek
A településen található műemlékek:
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Sírkövek [azonosító: 9770, törzsszám: 5458]
Balatonudvari Református Egyházközség temploma [azonosító: 9776, törzsszám:
5457]
Szent Márton püspök római katolikus templom [azonosító: 9773, törzsszám: 5456]
lakóház, Árpád utca 4. [azonosító: 9757, törzsszám: 7675]
lakóház, Árpád utca 3. [azonosító: 9774, törzsszám: 9680]
lakóház, Kerkápoly utca 3. [azonosító: 9777, törzsszám: 5455]
présház, hrsz. 1033 [azonosító: 9771, törzsszám: 8455]
présház, hrsz. 1037, 1034/2 [azonosító: 9772, törzsszám: 10870]
présház, hrsz. 1208/1 (környezet: 062, 063/30, 063/31, 1201/2, 1201/26, 1206, 1207,
1208/3, 1208/4) [azonosító: 11538, törzsszám: 11178]
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Helyi védett épületek (mindazon lakóházak és melléképületek tartoznak ide, amelyek
jellegükben a népi épületekhez hasonlóak):
















Margaréta u. 3.
Kerkápoly u. 12.
Kerkápoly u. 17.
Kerkápoly u. 18.
Kerkápoly u. 19.
Árpád u. 3.
Árpád u. 4.
Árpád u. 7.
Árpád u. 7. szám és a Kerkápoly u. 17. és 19. között álló kisméretű sárga magtár.
Kis út 5.
Balaton út 14.
Kossuth Lajos utca 2/A.
Erkel Ferenc utca 16.
hrsz. 1034/11 présház
hrsz 1206 présház

Helyi értékvédelmi terület (Ófalu) határa:


Kerkápoly utca nyugati oldala a 333/1; 336/7;337;338 keleti oldala; 340/2; 345/6, 346/4;
teljes keleti oldal a Vasút utcáig, A Vasút utcától a Balaton utca 414;418; Árpád utca
427/2; 427/1; 426; 438;439; a „névtelen” utcán északra fordulva a 454; 461; 456 hrsz-ú
telkek és a 71-es főút által határolt terület.

Régészeti területek
Balatonudvari régészeti öröksége a kis kiterjedésű település határ ellenére igen gazdag és
összetett, egyértelműen a terület folyamatos lakottságáról tanúskodik. A Balaton parttól
északi, északkeleti irányba emelkedő terep határozza meg azt a történeti településhálózat
helyét és kiterjedését.
Balatonudvari település területét a hatósági adatközlés szerint 8 nyilvántartott régészeti
lelőhely érinti.









Római katolikus templom [7500]
Kis-Cser [7501]
Öreg-rét [7503]
Fövenyes-Burka [34694]
Kis-Cseri-dűlő [42861]
Hosszú-rétek [8836]
Mezőföldi- és Erdőaljai-dűlő [51255]
Örvényesi út [93721]

Balatonudvari község közigazgatási területen belül 1 kiemelten védett régészeti lelőhely
található, a 8836 lelőhely azonosítójú Hosszú-rétek.
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2.4. TERMÉSZETVÉDELEM
Balatonudvari vízparti elhelyezkedése folytán természetvédelmi szempontból sajátos
helyzetben van. Területét több helyen érinti a Balaton-felvidéki Nemzeti Park (BFNP)
országosan védett természeti terület: Ide tartoznak a közvetlen vízparti nádasok, valamint a
magasabb részeken lévő erdők, gyepes területek és a történelmi szőlőhegyek.
A BFNP mellett Balatonudvari területén az OTrT alapján a Balaton törvény kijelölte a
Nemzeti ökológiai hálózat területeit. A magterületbe olyan természetes vagy
természetközeli élőhelyek tartoznak, amelyek az adott területre jellemző természetes
élővilág fennmaradását és életkörülményeit hosszú távon biztosítani képesek és számos
védett fajnak adnak otthont.
E legszigorúbb és leginkább védendő magterületbe Balatonudvari nagy kiterjedésű erdeit,
valamit az erdő és a település közé eső, zömmel mezőgazdasági területeket sorolták be a
Les-hegyi út két oldalán.
A pufferterületek övezetébe olyan rendeltetésű területek tartoznak, amelyek
megakadályozzák, vagy mérséklik azoknak a tevékenységeknek a negatív hatását, amelyek
a szigorúbban védett területek állapotát kedvezőtlenül befolyásolhatják. Balatonudvariban
a pufferterületet az Öreg-hegy történelmi szőlőhegyén jelölték ki, a környező települések
természeti értékeinek védelmét is szem előtt tartva. Több erdőterülettel határos az említett
terület.
Balatonudvari területét az említett nemzeti védelmi kategóriákon túl nemzetközi, azaz
európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területek, a Natura 2000-es
területek is érintik, így a Balaton (HUBF 30002) különleges madárvédelmi terület és kiemelt
jelentőségű természet-megőrzési terület és az Öreghegyi Riviera (HUBF 20016) kiemelt
jelentőségű természet-megőrzési terület.

2.5. KÖZLEKEDÉS
Balatonudvari főúthálózati kapcsolatait a közigazgatási területet kelet-nyugati irányban
átszelő 71. sz. Lepsény-Fenékpuszta másodrendű főút biztosítja. Az út
kapacitáskihasználtsága csak 33%-os, az éven belüli forgalomeloszlás viszont nem
egyenletes, a nyári időszakban zavaró mértékű. Az út a belterület északi szélén halad át,
elvágva a központi lakott részt a kiterjedt külterülettől.
A kapcsolatok szempontjából nem elhanyagolható a főúttal szinte párhuzamos, de a
tóparton haladó Székesfehérvár-Tapolca vasútvonal sem, bár inkább csak a nyári
menetrendben, az idegenforgalmi szezonban számít fontos vonalnak. A vasút ugyanakkor a
települést magától a tótól, és a tópartra települt üdülő részektől, kikötőtől, strandtól
választja el. Így a központi településrész tulajdonképpen a hálózati kapcsolatokban
meghatározó két fő közlekedési vonal közé szorul.
Kistérségi kapcsolati szerepe van a Balaton felvidékre vezető Vászolyi útnak annak ellenére,
hogy ez az út helyi út. Mivel nem az országos úthálózat része, az országos adatbázisban
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nincs rá forgalmi adat. Nyilván a 71-es út forgalmának a töredéke terhelheti csak ezt az utat,
viszont az út burkolata is elég keskeny, gyenge minőségű.
A kerékpáros kapcsolatok szempontjából fontos, hogy Balatonudvarin is áthalad a Balatoni
Bringakör.
A hatályos településrendezési eszközök elkészülte óta a hálózati kapcsolatokat érintő
lényeges változás nem történt. A magasabb rendű tervek a községet érintő
hálózatfejlesztést nem tartalmaznak.

2.6. KÖZMŰVEK
Balatonudvari üdülő-település, kiemelt turisztikai központtá vált a golfpálya
megvalósításával, a közműellátását fokozatosan építették ki. A településen az elmúlt
évtizedben megvalósított csatornázásnak az eredményeként, mára már a település
beépített területén, a lakó, az aprótelkes üdülő és nagytelkes üdülők számára is a teljes
közműellátás lehetősége biztosított.
Településszinten kiépített a vízellátás, a szennyvíz közcsatornás elvezetés, a
villamosenergia ellátás és a földgázellátás is. A rendelkezésre álló legutolsó statisztikai
adatok alapján, a villamosenergia és termikus energiaellátást igénybe vevők aránya a 2017.
január 1-én lakásállományra vetítve meghaladja a 100 %-ot, mivel a hálózatokat az
üdülőtelkek ellátására is kiépítették, így az üdülők is igénybe veszik a közüzemi
közműszolgáltatásokat. Az igénybevevő üdülőkről adatok nem állnak rendelkezésre.
A szintén településszinten kiépített közüzemi vízellátást a lakosság 92,5 %-ban vette
igénybe, míg a közüzemi szennyvízgyűjtő hálózatba a lakásállomány 86,2 %-a csatlakozott.
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2.7. SWOT ANALÍZIS
Az alábbi SWOT analízis a vizsgálati eredmények alapján összefoglalóan értékeli
Balatonudvari adottságait. Az adottságok ismertetése a SWOT analízis módszertana
alapján a következő csoportok szerint történik:





erősségek: előnyös belső adottságok
gyengeségek: hátrányos belső adottságok, amin tud változtatni a település
lehetőségek: előnyös külső adottságok
veszélyek: hátrányos külső adottságok, amelyek megváltoztatására a településnek
nincs kompetenciája.

ERŐSSÉGEK

GYENGESÉGEK

Belterületen
teljes
körűen
kiépített 71. számú főút időszakosan magas forgalmi
közműhálózat, ivóvíz és villany a szőlőhegyeken terhelése, balesetveszélyes csomópontok
is kiépült
Háttértelepülések
felé
rossz
minőségű
Vízpart-közeli fekvés, kiépült strandok, kikötők; közlekedési kapcsolatok
közvetlenül Balatonudvari szomszédságában
Szálláshelyek és idegenforgalmi szolgáltatások
sport és szabadidős szolgáltatások működnek
alacsony száma
Ország egyik legszebb golfpályája működik
Közösségi
vízparti
területek,
strandok
Balatonudvari területén
szűkössége
Különleges, változatos, jelentős ökológiai,
Turisztikai kínálat egyoldalúsága, ugyanakkor
tájképi értékű Balaton-felvidéki táj, kitűnő
nincs a kínálatokat összefogó, közös arculat
fekvésű és talajú szőlőtermő területek tartoznak
Elhagyott,
gondozatlan
mezőgazdasági
a faluhoz
területek magas aránya, tájképromboló,
Gondozott,
virágos,
parkosított
épített
engedély nélküli külterületi építmények
környezet, védett építészeti és egyéb
sokasága
kultúrtörténeti értékek (Ófalu, pincék stb.)
Helyi társadalom elöregedett, képzett fiatalok
Főút és vasút menti településkép rendezett,
elvándorolnak
zöldfelületek dominálnak
Közel 1000 kistelkes magánüdülő jelentős
Sokoldalúan hasznosuló kulturális helyek:
részének igen alacsony a kihasználtsága
művelődési ház, templomok, rendszeres családi,
közösségi,
kulturális,
hagyományőrző Intézményi, szolgáltatási ellátottság alacsony
fokú
rendezvények
Meglévő csoportos, részben változó vendégkörű Helyi munkalehetőség és vállalkozási aktivitás
üdülőházas létesítmények (vállalati üdülők, igen csekély
művésztelep)
Két egymástól elszigetelt településrész
jelentősek
a
Stabil gazdálkodású, a befektetőkkel való következtében
együttműködésben tapasztalatokkal rendelkező településüzemeltetési többletköltségek, és az
ellátási nehézségek
önkormányzat
Idegenforgalmi
fejlesztésekre
alkalmas A falu gyenge
képessége
nagyméretű bel- és külterületi ingatlanok

térségi

érdekérvényesítő

Egyes helyi lakosok és ingatlantulajdonosok A fejleszthető területek nagyobb részét sok
aktív együttműködése az önkormányzattal a kistulajdonos birtokolja, egy jelentős részük
nem hajlandó tudomást venni a megváltozott
település fejlesztésében
társadalmi-gazdasági kihívásokról, elvárásokról,
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GYENGESÉGEK
piaci igényekről
Az üdülőtulajdonosok nem vesznek részt a
település életében

LEHETŐSÉGEK

VESZÉLYEK

A Balaton északi partját feltáró 71-es út érinti a Csökken az aktív korú lakosság száma
falut: főváros, megyeszékhely, kistérségi
Időben korlátozott vasúti, közúti, vízi közösségi
központ megfelelő közúti elérhetősége
közlekedési elérhetőség
Balaton menti kiépült, országos kerékpárút
Zavaró zajhatás a főút és a vasút mentén
érinti a községet
A települések között az együttműködés helyett
A belföldi és külföldi turizmus élénkül, a Balaton
a verseny érvényesül, a tervezett fejlesztések
kiemelt üdülőkörzet a nemzetközi és hazai
más településen valósulnak meg
minőségi turizmus egyik kiemelt célpontjává
A pályázati források hozzáférési feltételei a
vált
jelenlegi EU-s költségvetési ciklus kifutása miatt
A golfturizmus révén Balatonudvari neve
a következő néhány évben elbizonytalanodnak
felkerült a magasabb fizetőképességű turisták
A Balaton mellé betelepülők inkább a jól ellátott
mentális térképére
központi
településeket
preferálják,
a
Nő a betelepülők/az év nagyobb részében a
kistelepülések
népességcsökkenése,
Balatonnál élők aránya
elöregedése tovább folytatódik.
A befektetői érdeklődés fokozódik, az elmúlt
Befektetői,
tulajdonosi
szándékok
nem
évek tapasztalatai az értékvédelmi és a
illeszkednek a település, a kistérség, illetve a
befektetői
érdekek
összehangolásában
Balatoni üdülőkörzet jövőképébe
megkönnyítik a tervezett projektek dinamikus
A nagykiterjedésű fejlesztési területeken a
megvalósulását
beruházások a településképet zavaró módon
Nő az érdeklődés a területtakarékos, magas
valósulnak meg.
minőségű, csoportos ingatlan kínálatra
Az
ingatlanpiaci
folyamatok
alakulása
A borászati ágazat erősödése az értékes
elértékteleníti a hagyományos kisparcellás
szőlőtermő
területek
iránti
vállalkozói
üdülőingatlanokat,
lakatlan,
elhanyagolt
érdeklődés fokozódását eredményezi
ingatlanok jelennek meg a településen
Az ökotudatos lakossági, beruházói és
fogyasztói szemlélet, az épített és természeti
környezet
értékeinek
megőrzése
iránti
fogékonyság a társadalmi értékrendbe beépül,
általános társadalmi normává, elvárássá válik
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3. JÖVŐKÉP
Balatonudvari községet elhelyezkedése, táji, települési értékei értékes turisztikai
desztinációvá teszik. Ennek ellenére a település nem egy tömegturisztikai célpont. Kis
léptéke, tájhasználati egységeinek finom arányossága sokkal inkább a szelíd, családbarát,
exkluzív turizmus környezeti kívánalmainak felelnek meg. Ez a fajta turisztikai alkalmasság
és jövőkép az állandó lakosság és a természeti környezet turisztikai eredetű terhelését is
elfogadható szinten tartja, lehetőséget biztosít a helyi gazdaság decentralizált
fejlesztésére.
Ehhez a település jelenlegi adottságai kifejezetten jók, nem történt olyan léptékű
tájalakítás, túlzó beépítés, ami ezt megakadályozná. Ugyanakkor a turisztikai
szolgáltatások és szálláshelyek jelenleg nem adnak olyan kínálatot, ami a turizmus
fejlődését előremozdítaná.
A jövőkép része az is, hogy a fejlődő helyi gazdaságban annyi munkahely jön létre, hogy az
valós lehetőség legyen a településen és térségben élő fiatalok számára, ezáltal a vándorlási
egyenleg pozitívba forduljon át. A természetes fogyás megállítása nem települési léptékű
folyamat, így a fiatalok megjelenése nagyrészt a beköltözések számának növelésével
érhető el.

Balatonudvari összefoglaló jövőképe:
Balatonudvari, a jelenlegi természeti, épített és kulturális örökségének, egyedi hangulatának
megőrzésével és hasznosításával, a Balaton-felvidék egyedi, minőségi turisztikai célpontja lesz,
ahol az egész éves turisztikai szezonhoz kapcsolódó helyi gazdaság biztosítja a településen élők
megélhetését, a lakosság megmaradását, a közösség megerősödését.

A település fejlesztése az alábbi elvek mentén képzelhető el:
a) természetvédelem: természeti környezet megőrzése: védett és
természeti elemek védelme, helytakarékos és környezetkímélő
támogatása;
b) örökségvédelem: épített értékek megőrzése: védett épületek
településkép megőrzése;
c) fenntarthatóság: társadalmi, környezeti és gazdasági szempontból
értékteremtő fejlesztések megvalósítása;
d) stratégiai gondolkodás: illeszkedés a település jövőképéhez.

nem védett
beruházások
és kialakult
fenntartható,
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4. CÉLOK
4.1. ÁTFOGÓ CÉL
A SWOT analízis alapján többféle stratégia alakítható ki. Ezek közül kettő releváns
Balatonudvari esetében:




ún. offenzív (támadó) stratégia: a lehetőségekre építve kiaknázni a meglévő
erősségeket. Ez a „Balatonudvari-alapú” fejlesztés, ami a meglévő adottságokat
(épített, táji értékek stb.) használja ki, a megváltozott, a település számára
korábbinál kedvezőbb trendekkel (igényes befektetők és vásárlók megjelenése,
regionális és térségi felértékelődés stb.)
változásorientált stratégia: a lehetőségekre építve csökkenteni a gyengeségeket.
Balatonudvari esetében ez azt jelenti, hogy az új turisztikai trendekre „felülve” a
mennyiségi helyett minőségi Balaton-felvidéki turizmus támogatásával lehet
katalizálni a gazdasági fejlődést, felértékelni a területkínálatot és hatékonyan
kihasználni a belső szűk keresztmetszeteket.

A két fenti stratégia mentén az alábbi átfogó cél határozható meg:
Minőségi lakó- és turisztikai környezetet nyújtó lakó-üdülőfalu kialakítása, ahol a helyi
gazdaság minőségi turisztikai szolgáltatásokat nyújt, a megújuló tájhasználat és a
keresztirányú tengelyek kialakítása biztosítja a Balaton-parti vízi turizmus és a borturizmus
összekapcsolását, a mértéktartó és fenntartható fejlesztések pedig megőrzik, megerősítik az
értékes települési környeztet.

4.2. HORIZONTÁLIS CÉLOK
Az átfogó cél megvalósítása során az alábbi horizontális célok elérésére kell törekedni:
i.
ii.
iii.

iv.
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kapcsolatok fejlesztése: meglévő kapcsolatok megerősítése, minőségének,
használhatóságának javítása;
minőségi kínálat: olyan szolgáltatások és ingatlanfejlesztések támogatása, melyek az
elérni kívánt magas minőség és gazdasági fenntarthatóság felé mutatnak;
vonzó településkép: meglévő értékek megőrzése-fejlesztése, új beépítések esetén a
magas építészeti és környezetalakítási minőség biztosítása, a települési karakter
megőrzésével;
gazdaságélénkítés: helyi turisztikai, mezőgazdasági és egyéb, kis léptékű és
környezetkímélő gazdasági tevékenységek ösztönzése
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Az egyes részcélok által érintett területek és azok kapcsolatai
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4.3. RÉSZCÉLOK
A tervezett fejlesztéseket – összhangban a jövőképpel és a célrendszerrel – Balatonudvari
négy területi-tematikus komplex alprogramba szervezve kívánja megvalósítani, illetve
megvalósulásukat ösztönözni:
1. Fövenyes – Családi üdülési-rekreációs tengely
2. Új turisztikai és szabadidős tengely
3. Az elit üdülés-rekreáció és a mikrotérségi integráció tengelye
4. Egy község - egy falu: a két településrész összeépítése, település belső
kapcsolatrendszerének kiépítése

1. alprogram: Fövenyes – Családi üdülési-rekreációs tengely
1.1. Kemping területének funkcióváltó megújítása és minőségi felértékelése;
A kemping magasabb minőségi kategóriába sorolhatósága feltételeinek megteremtése, új
kereskedelmi szálláshelyek, vagy lakóingatlanok kialakítása, egyéb épületek, vendéglátó és
kikapcsolódást szolgáló minőségi turisztikai szolgáltató létesítmények elhelyezése.
1.2. Fövenyesi strand funkcióbővítő megújítása és minőségi felértékelése, keleti irányú
kapcsolatainak megerősítése;
Olyan komfort- és élménynövelő, szolgáltatásbővítő fejlesztések megvalósítása, melyek a
reggeltől estig tartó, több napon át élvezhető pihenés-szórakozás lehetőségét nyújtják. A
cél a családok számára elérhető fizetős strand létrehozása, melynek kínálatai jellegükben,
minőségükben a szomszédos településekétől eltér, így biztosítva, hogy a tágabb térségben
üdülők számára is vonzó alternatíva legyen egy-egy napot Balatonudvariban eltölteni.

1.3. Hajókikötő funkcióbővítő megújítása és minőségi felértékelése;
A jelenleg napi egy pár – Balatonudvari és Tihany közötti távon kb. 50 perc alatt közlekedő –
hajójáratot fogadó kikötőhöz kapcsolódva, a családi turisztikai tengelyhez a kikötő móló víz
felőli végén egy vendéglátóegység kialakításnak lehet létjogosultsága, melyből az
egyébként erősen alulhasznosított móló fenntartási költségei is részben fedezhetők
lennének. A vendéglátóegység különlegességét az adná, hogy Balatonudvari parti
zónájában ez az egyetlen pont, ahol a település „kibújik” a nádasból és nagy látószögű
panoráma nyílik a tóra és Tihanyra.
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1.4. Fövenyesi ökológiai tanösvény kialakítása
Az önkormányzat a fövenyesi strandhoz keletről csatlakozó nádas területén egy kb. 300
méter hosszú tanösvény kialakítását tervezi, melyből kb. 100 méter egy nádasba kifutó
pallóút. A fejlesztés egy cölöpökre helyezett, partvonallal többé-kevésbé párhuzamos, 250
m hosszú pallóutat, pénzügyi lehetőségektől függően információs táblák, megfigyelőhelyek
stb. elhelyezését foglalja magában.

1.5. Fövenyes-Akali határút gyalogos- és kerékpáros-baráttá fejlesztése, szabadtér-építészeti
megújítása
Az intézkedés célja gyalogos- és kerékpáros prioritású vonzó útvonal kialakítása a Balatonpart és a Leshegy között, felfűzve Fövenyes turisztikai szolgáltatásait. A fejlesztés magában
fogalja a 71-es út kereszteződésében biztonságos gyalogos, kerékpáros és gépjármű
kereszteződés kialakítását, szükség esetén a vasúti átjáró biztonságának és használati
komfortjának növelését; a szolgáltatások környezetében a gépjármű parkolás és
kerékpártárolás komfortjának javítását; a gyalogosok számára vonzó közterület kialakítását
(szabadtér-építészeti megújítás); vasút és a vízpart között, illetve a 71-es út és a Leshegy
közötti szakaszokon pihenő helyek kialakítását, az ökológiai értékekről szóló információs
táblák stb. kihelyezését, a burkolatlan erdei úton kerékpározható, gyalogosan is jól járható
útminőség kialakítását; egyéb, a tájékozódást segítő köztárgyak elhelyezését.

2. alprogram: új turisztikai és szabadidős tengely
2.1. Szálláshelyek kialakítása a volt halkeltető területén és környezetében
Balatonudvari jelenleg nem rendelkezik kereskedelmi szálláshellyel. Az intézkedés egy
magas minőségű szálláshely kialakítására irányul, ami egyúttal a Balaton mentén
kerékpározók számára is fontos megállóponttá és közösségi hellyé válik. Hozzá
kapcsolódóan, a Halkeltető meglévő épületének felújításával-bővítésével egy olyan
vendéglátóegység kialakítása tervezett, melynek kínálata az egészséges életre vágyók,
sportolók elvárásaihoz igazodik.

2.2. Leshegyi és Öreghegyi családi pincészetek továbbfejlesztésének, és új pincészetek
létrejöttének ösztönzése
Az önkormányzat a családi pincészetek fejlődését, új pincészetek kialakítását ösztönző
jellegű helyi építési szabályozással, turisztikai desztináció-menedzsment szolgáltatásokkal,
a Leshegy-Öreghegy, illetve a Leshegy és a falu közötti közterületi kapcsolat erősítésével,
helyi rendezvényekkel kívánja ösztönözni, annak érdekében, hogy Balatonudvari felkerüljön
a Balaton-felvidék „bortérképére” illetve a borturizmus Balatonudvari turisztikai kínálatának
magától értetődő, elismert és közkedvelt részévé váljon.
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2.3. Horgász-kikötő funkcióbővítő és minőségi fejlesztése
Az intézkedés keretében egy korszerű, környezetalakítása révén nem horgászok számára is
vonzó, üzletileg fenntarthatóan működtethető csónakkikötő komplexum kialakítása a cél.

2.4. Zsindelyes csárda környezetének rendezése
A jól működő vendéglátóegység térbeli-funkcionális integrálása az új turisztikai tengelybe.
Az intézkedésre vonatkozó fejlesztési szándék nincs, megvalósítása azonban
nagymértékben hozzájárulna az új turisztikai központ vonzerejének növekedéséhez és
ezzel a csárda vendégkörének bővüléséhez, a szezonhosszabbítás lehetőségéhez. A
fejlesztés egyúttal a Kiscseri-dűlő ingatlanpiaci felértékelődését is segítené – kialakítását
ahhoz illesztve kell megtervezni. A program része a vasúti átkelő fejlesztése, az emlékmű
park tájépítészeti megújítása és a kerékpárút biztonságos kialakításának megoldása is.

2.5. Nyárfa sor és folytatásában, a 71-es főúton túli, Leshegyre vezető dűlőút felértékelése –
gyalogos turisztikai tengely kialakítása
Az útvonal elsősorban kerékpáros-, másodsorban gyalogosbarát útvonallá fejlesztése, vasút
és 71-es főút közötti kapcsolódó zöldfelületek felértékelése. Az útvonal felértékelésével
mind az új sport- illetve horgászközpont és térsége, mind a leshegyi családi pincészetek
„közelebb kerülnek” a 71-es főúthoz, a lakó és üdülőtelepüléshez, erősítve a turisztikai
desztinációk közötti szinergiát.

2.6. Zárvány mezőgazdasági terület degradálódásának megállítása, a terület mező- és/vagy
erdőgazdálkodási célú hasznosulásának ösztönzése, a tájképi és természetvédelmi
szempontokra kiemelt figyelemmel
A földtulajdonosokkal, szakemberekkel és a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatósággal
együttműködve egy olyan stratégia, intézkedéscsomag és annak megvalósulását szolgáló
ösztönző rendszer kidolgozása és megvalósítása a cél, mellyel a belterülethez közeli, tájképi
szempontból erősen frekventált mezőgazdasági terület degradálódása megállítható, a
folyamat megfordítható. Olyan – innovatív – tájhasználati formák megjelenésére, tájalakító
beavatkozásokra kell törekedni, melyek a kedvezőtlen talajadottságok ellenére gazdasági
hasznot termelnek, a terület ökológiai hálózati szerepét erősítik, és a tájképi értéket
növelik.
A Kövesdombi-földek területén lehetőség van egy kisebb, a tájképben nem megjelenő és a
környezetet nem terhelő gazdasági terület kijelölésére is. Itt egy, az önkormányzati
gazdálkodást segítő telephely – deponálási terület és eszköztároló létesítése is a
beavatkozás csomag része. Ez területileg a már meglévő napelemparkhoz kapcsolódik.
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3. alprogram: Az elit üdülés-rekreáció és a mikrotérségi integráció tengelye
3.1. Golf klub funkcionális bővítése – szálloda, klubház, egyéb attrakciók kialakítása
Cél a golfklub területén prémium kategóriás szálló és klubhely építési feltételeinek
megteremtése. További területtartalékot kell kijelölni a pályafejlesztés érdekében, valamint
a tervezett apartmanházas fejlesztés számára.
Szorosan kapcsolódik a 3.2 intézkedés (Dongómező fejlesztése), ahol a golfklub funkcióhoz
is illeszkedő, magas szolgáltatásminőséget biztosító kiszolgáló funkció telepítési feltételei
teremthetők meg, melyek a golfklubbal egymást erősítve működnek.

3.2. Dongómező 1. és 2. területegységeinek turisztikai célú hasznosítása
Felső kategóriás nagyléptékű, jelentős zöldfelülettel rendelkező turisztikai szolgáltatás
fejlesztése, amely a szabadidő-eltöltés lehetőségeit bővíti, és a szezon meghosszabbítását
szolgálja. A területen a Balaton-törvény előírásaival összhangban minimum 5 hektáros
telken lehet elhelyezni, max. 10 %-os beépítéssel különféle turisztikai funkciókat
(kirándulóközpont, kaszinó, megelőző-gyógyító-wellness-szépségipari stb. szolgáltatások
központja, konferencia központ, nagy területigényű sportok…). Konkrét fejlesztési szándék
nincs, a tulajdonosok ugyanakkor sok év óta várják a terület ingatlanpiaci felértékelődését.
Az önkormányzat elkötelezte magát, hogy a tulajdonosokkal együttműködve a terület
fejlesztésének kibontakozását a saját, nem pénzügyi eszközeivel támogatja.

3.3. Borturisztikai központ – látványpince építése
Az elképzelés szerint az akcióterületen létesülő új látványpincészetben megismerhető lesz a
Balaton-felvidéki szőlő és bortermelés története és jelene, táji, termesztési, kulturális,
építészeti értékei. Így lehetővé válna a borvidékre jellemző fajták, borok bemutatása,
kóstolása és tárolása is. A legjobb termelők, birtokok is lehetőséget kapnának a
bemutatkozásra, értékesítésre. A létesítmény a Balaton-felvidék borait hivatott
népszerűsíteni. A központ kialakításánál fontos szempont, hogy többet és egyedi élményt
tudjon nyújtani a Balaton-felvidékre tervezett borturisztikai központok mellett.
A látványpincészet emellett fogadóközpont és tájékoztató központ szerepet is ellát.

3.4. Mikrotérséget összekötő „körút” (Balatonudvari faluközpont – Vászoly – Dörgicse – Akali)
rossz állapotú szakaszának felújítása és egységes arculatának kialakítása
Az igen keskeny és leromlott állapotú Vászolyi út szélesítése és burkolat-felújítása a
közlekedés összes szereplőjének biztonsága érdekében. A fejlesztés fontos eleme a 71. főúti
kereszteződés biztonságának javítása, a települési átkelési szakaszokon a parkolási
infrastruktúra fejlesztése. Egységes tájékoztatórendszer, utcabútor rendszer kialakítása
révén a térségi összefogás „kézzel foghatóvá” tétele a fejlesztés fontos eleme.
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3.5. Közösségi tér kialakítása a temető melletti közparkban, temető értékvédelmi
beavatkozásai
A közpark egy jelenleg sportpályaként hasznosított terület, mely szervesen kapcsolódik az
Ófaluhoz és a temetőhöz. A 71. sz. főút melletti elhelyezkedése alkalmassá teszi egy
igényes közpark kialakítására, mely fogadó- és rendezvénytér funkcióval is bír. Az új
funkciónak megfelelően a terület egy részét fátlan, gyepes területként szükséges
megőrizni. Helyet kell találni a kerékpárút új, átlós irányú, a ravatalozót elkerülő
átvezetésének is, mivel most a temető és a kerékpárút funkciója zavarja egymást. A
ravatalozó és a templom között félúton egy komfort pont elhelyezése javasolt, mely a
közösségi tér és a kerékpárút használói számára nyújt kényelmi szolgáltatásokat. A
funkcióbővítő fejlesztés hatására a parkolóigény növekedésével kell számolni, ezért a
meglévő férőhelyek számát növelni kell. A nem gondozott szív alakú sírkövek restaurálása,
időjárástól való felületi védelme az örökösök és az Önkormányzat kiemelt örökségvédelmi
feladata.
A megújuló ravatalozó és a két templom összekötésével kialakítható a „Lélek útja”, egy
gyalogos sétány – igényes környezetrendezéssel, karakteres arculati kialakítással.

4. Alprogram: Egy község - egy falu: a két településrész összeépítése, település belső
kapcsolatrendszerének kiépítése
4.1. Kiscseri-dűlő komplex fejlesztése
A Kiscseri dűlő dél sávjában új, magas igényszintű lakóterület kialakítása tervezett. A távlati
lakóterület déli határa a Gesztenye sor és az Ady Endre utca összekötése, északi határa a
Kossuth Lajos utca meghosszabbítása a Fűzfa utcáig. A terület egyedi arculatát a mély
fekvésű, ligetes-fás területekhez való igazodás, azok szerkezeti integrálása adhatja meg.

4.2. Keresztfa-dűlő – prémium kategóriás fejlesztése
A Keresztfa-dűlő területén különleges minőségű komplexum kialakítása tervezett. A
befektetői érdeklődéstől függően többféle funkció jöhet szóba: prémium kategóriás idős
otthon, társasházas, szolgáltatásokkal bővített lakópark, magánklinika stb. A terület igen
értékes fekvését alapul véve a legmagasabb minőségi és műszaki követelményeket
szükséges kielégíteni.

4.3. Gesztenye sor – Ady Endre utca – Vasút utca egységes arculatú fasoros utcává fejlesztése,
településszerkezeti szempontból hangsúlyos területek, kereszteződések szabadtér-építészeti
felértékelése
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A meglévő településszerkezeti adottságokban rejlő lehetőségek kihasználásával a
potenciális fejlesztési területek felértékelése. A fejlesztés magában foglalja a biztonságos
gyalogos kerékpáros közlekedés feltételeinek kialakítását, a településszerkezetileg
hangsúlyos pontok (strandokhoz vezető utak, faluközpont, Zsindelyes csárda stb.)
szabadtér-építészeti felértékelését, a szükséges helyeken a parkolási infrastruktúra
fejlesztését.

4.4. A JÖVŐKÉP, A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI ELVEK, AZ ÁTFOGÓ CÉL, ÉS A RÉSZCÉLOK KAPCSOLATA
Az átfogó cél a jövőkép eléréséhez szükséges településfejlesztési beavatkozások
meghatározása. A jövőkép eléréséhez járul hozzá, de – mivel eszközei korlátozottak – nem
azonos azzal. A részcélok meghatározása az átfogó cél, területi adottságok alapján történő
kibontása a településfejlesztési elvek figyelembevételével. Az egyes részcélok önmagukban
is szolgálják az átfogó célt, emellett az összes célt átfogó horizontális célok elérésében is
szerepük van.

Az alábbi táblázat mutatja be a részcélok és a településfejlesztési elvek kapcsolatát. Azokat
a cellákat jelöltük, ahol a településfejlesztési elvek érvényesítése hangsúlyos szempont a
tényleges beavatkozások tervezése során.
TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI ELVEK
a) természetvédelem

b) örökségvédelem

c) fenntarthatóság

d) stratégiai
gondolkodás

1. alprogram: fövenyes – Családi üdülési-rekreációs tengely
1.1. Kemping területének
funkcióváltó megújítása és minőségi
felértékelése;
1.2. Fövenyesi strand funkcióbővítő
megújítása és minőségi
felértékelése, keleti irányú
kapcsolatainak megerősítése;
1.3. Hajókikötő funkcióbővítő
megújítása és minőségi
felértékelése;
1.4. Fövenyesi ökológiai tanösvény
kialakítása;
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TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI ELVEK
a) természetvédelem

b) örökségvédelem

c) fenntarthatóság

1.5. Fövenyes-Akali határút
gyalogos- és kerékpáros-baráttá
fejlesztése, szabadtér-építészeti
megújítása.
2. alpogram: új turisztikai és szabadidős tengely
2.1. Szálláshelyek kialakítása a volt
halkeltető területén és
környezetében;
2.2. Leshegyi és Öreghegyi családi
pincészetek továbbfejlesztésének, és
új pincészetek létrejöttének
ösztönzése;
2.3. Horgász-kikötő funkcióbővítő és
minőségi fejlesztése;
2.4. Zsindelyes csárda környezetének
rendezése;
2.5. Nyárfa sor és folytatásában, a
71-es főúton túli, Leshegyre vezető
dűlőút felértékelése – gyalogos
turisztikai tengely kialakítása;
2.6. Zárvány mezőgazdasági terület
degradálódásának megállítása, a
terület mező- és/vagy
erdőgazdálkodási célú
hasznosulásának ösztönzése, a
tájképi és természetvédelmi
szempontokra kiemelt figyelemmel
3. alprogram: Az elit üdülés-rekreáció és a mikrotérségi integráció tengelye
3.1. Golf klub funkcionális bővítése –
szálloda, klubház, egyéb attrakciók
kialakítása;
3.2. Dongómező 1. és 2.
területegységeinek turisztikai célú
hasznosítása;
3.3. Borturisztikai központ –
látványpince építése;
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TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI ELVEK
a) természetvédelem

b) örökségvédelem

c) fenntarthatóság

d) stratégiai
gondolkodás

3.4. Mikrotérséget összekötő „körút”
(Balatonudvari faluközpont – Vászoly
– Dörgicse – Akali) rossz állapotú
szakaszának felújítása és egységes
arculatának kialakítása,
3.5. Közösségi tér kialakítása a
temető melletti közparkban, temető
értékvédelmi beavatkozásai
4. Alprogram: Egy község-egy falu: a két településrész összeépítése, település belső
kapcsolatrendszerének kiépítése
4.1. Kiscseri-dűlő komplex fejlesztése;
4.2. Keresztfa-dűlő – prémium
kategóriás fejlesztése;

Az alábbi táblázat mutatja be a részcélok és a horizontális célok kapcsolatát. A megjelölt
cellák a horizontális célokhoz szorosan kapcsolódó részcélokat jelölik
HORIZONTÁLIS CÉLOK
i. kapcsolatok
fejlesztése

ii. minőségi
kínálat

iii. vonzó
településkép

iv. gazdaságélénkítés

1. alprogram: fövenyes – Családi üdülési-rekreációs tengely
1.1. Kemping területének
funkcióváltó megújítása és minőségi
felértékelése;
1.2. Fövenyesi strand funkcióbővítő
megújítása és minőségi
felértékelése, keleti irányú
kapcsolatainak megerősítése;
1.3. Hajókikötő funkcióbővítő
megújítása és minőségi
felértékelése;
1.4. Fövenyesi ökológiai tanösvény
kialakítása;
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HORIZONTÁLIS CÉLOK
i. kapcsolatok
fejlesztése

ii. minőségi
kínálat

iii. vonzó
településkép

1.5. Fövenyes-Akali határút
gyalogos- és kerékpáros-baráttá
fejlesztése, szabadtér-építészeti
megújítása.
2. alpogram: új turisztikai és szabadidős tengely
2.1. Szálláshelyek kialakítása a volt
halkeltető területén és
környezetében;
2.2. Leshegyi és Öreghegyi családi
pincészetek továbbfejlesztésének, és
új pincészetek létrejöttének
ösztönzése;
2.3. Horgász-kikötő funkcióbővítő és
minőségi fejlesztése;
2.4. Zsindelyes csárda környezetének
rendezése;
2.5. Nyárfa sor és folytatásában, a
71-es főúton túli, Leshegyre vezető
dűlőút felértékelése – gyalogos
turisztikai tengely kialakítása;
2.6. Zárvány mezőgazdasági terület
degradálódásának megállítása, a
terület mező- és/vagy
erdőgazdálkodási célú
hasznosulásának ösztönzése, a
tájképi és természetvédelmi
szempontokra kiemelt figyelemmel
3. alprogram: Az elit üdülés-rekreáció és a mikrotérségi integráció tengelye
3.1. Golf klub funkcionális bővítése –
szálloda, klubház, egyéb attrakciók
kialakítása;
3.2. Dongómező 1. és 2.
területegységeinek turisztikai célú
hasznosítása;
3.3. Borturisztikai központ –
látványpince építése;
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HORIZONTÁLIS CÉLOK
i. kapcsolatok
fejlesztése

ii. minőségi
kínálat

iii. vonzó
településkép

iv. gazdaságélénkítés

3.4. Mikrotérséget összekötő „körút”
(Balatonudvari faluközpont – Vászoly
– Dörgicse – Akali) rossz állapotú
szakaszának felújítása és egységes
arculatának kialakítása,
3.5. Közösségi tér kialakítása a
temető melletti közparkban, temető
értékvédelmi beavatkozásai
4. Alprogram: Egy község-egy falu: a két településrész összeépítése, település belső
kapcsolatrendszerének kiépítése
4.1. Kiscseri-dűlő komplex fejlesztése;
4.2. Keresztfa-dűlő – prémium
kategóriás fejlesztése;
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5. A MEGVALÓSÍTÁS ESZKÖZEI ÉS AZOK
NYOMONKÖVETÉSE
5.1. A KONCEPCIÓ MEGVALÓSÍTÁSÁT SZOLGÁLÓ ESZKÖZÖK








Településrendezési eszközök: a koncepció alapján elkészülnek az új
településrendezési eszközök. Amennyiben később ezek módosítására sor kerül, az
alátámasztó dokumentációban vizsgálni kell a településfejlesztési koncepcióval való
összhangot.
Forráslehetőségek:
o EU források (pályázatok, támogatások): a 2014-2020-as pályázati források
jelentős része hazánkban a koncepció készítése idején már le van kötve, így
rövid távon kevés uniós pályázattal lehet számolni. A következő, 2021-2027es költségvetési ciklus jelenthet új, jelentősebb pályázható támogatást,
azonban ennek átfutása az uniós és hazai programalkotás időigénye miatt
csak 2023 körül várható.
o állami források: kiemelt fejlesztési programok keretében kiírt turisztikai és
településfejlesztési források mellett kisebb kompenzációs támogatások is
szóba jöhetnek.
saját források (helyi adók, saját vállalkozási bevételek): az adóbevételek mértéke
alacsony, amennyiben nem kezd adózni egy vagy több nagy cég a településen, a
kisebb beavatkozások finanszírozására lehet elég a bevétel.
Térségi turisztikai-beruházási együttműködés kialakítása: a források hatékonyabb
felhasználásának, nagyobb pályázatok elnyerésének lehetősége – együttműködést
és saját forrásokat igényel.
Helyi partnerekkel való együttműködés (Pl.: Balaton-felvidéki Nemzeti Park
Igazgatóság, helyi lakó- és üdülőnépesség, borászok, beruházók stb.):
településfejlesztési hozzájárulás, társadalmi felelősségvállalás keretében.

A fejlesztési koncepció megvalósítását szolgáló intézményrendszer Balatonudvarin
korlátozott. Az önkormányzat kis létszámmal, szűkös bevételek mellett dolgozik. Ennek
ellenére a falu lassan, de fejlődik.
A szűkös intézményi lehetőségek mellett a partnerségi kapcsolatok, együttműködések
jelenthetnek kiugrási potenciálokat. Szoros együttműködések kialakítása szükséges a
Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatallal, a járásközpont Balatonfüred Város
Önkormányzatával és a környező településekkel. A jelenlegi szűkös humán és pénzügyi
források mellett nagyon fontos, hogy Balatonudvarin a lakó- és üdülőnépesség, a civil
szervezetek az Önkormányzattal összefogva aktívan, minél nagyobb mértékben vegyenek
részt a falu fejlesztésében.
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5.2. MONITORING, FELÜLVIZSGÁLAT
A településfejlesztési koncepcióban foglaltak megvalósulásának folyamatos nyomon
követése (monitoringja) és felülvizsgálata elsősorban a község érdeke. A monitoring célja
felhívni a döntéshozók és a megvalósításért felelős szervezetek figyelmét a céloktól való
esetleges eltérésre és összegezni az elvégzett feladatokat. Figyelni kell arra, hogy a
célkitűzések elérése érdekében tett lépések a megfelelő eszközökkel és a megfelelő időben
történjenek. A monitoring komplex tevékenység, amely az adatgyűjtéstől a koncepció
esetleges módosításáig számos részfeladatot foglal magában.
Évenkénti rendszerességgel meg kell vizsgálni, hogy milyen lépések történtek a koncepció
célkitűzéseinek elérésére, a település fejlesztése a koncepcióban rögzített elvek mentén
történt-e, eltérés esetén dönteni kell a szükséges intézkedésekről.
A fejlesztési koncepció felülvizsgálata, aktualizálása a jogszabályok szerint tízévenként
szükséges, a legfrissebb statisztikai adatok, egyéb új információk ismerete, illetve a
koncepció megvalósulási folyamataiból levonható következtetések alapján. Ugyanakkor
figyelemmel kell kísérni a külső környezet változásait, amellyel szükség esetén összhangba
kell hozni a célkitűzéseket, illetve azok megvalósítási eszközeit. Ki kell értékelni a már
végrehajtott feladatok eredményeit, különös tekintettel a pályázati úton megvalósított
fejlesztések pénzügyi és fizikai megvalósulására.
A polgármester évente beszámolót tart a településfejlesztési feladatok teljesítéséről
közmeghallgatás keretében. A közvélemény folyamatos tájékoztatása a helyben szokásos
módon, a községi honlapon és a hirdetőtáblákon elhelyezett közlemények útján valósulhat
meg.
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6. TELEPÜLÉSSZERKEZETI VÁLTOZÁSOK
A koncepció végrehajtása érdekében a következő módosítások végrehajtása válhat
szükségessé a településszerkezeti terven:
1. környezetkímélő gazdasági tevékenységet támogató területfelhasználás kijelölése,
2. turisztikai fejlesztési terület kijelölése,
3. golfpálya fejlesztésének támogatása,
4. közösségi tér és komfort-pont kialakításának támogatása
5. Keresztfa-dűlő magas minőségű lakóterületi, vagy egészségturisztikai-szolgáltatási
fejlesztésének támogatása
5. Kiscseri-dűlő magas minőségű lakóterületi, vagy turisztikai (termál) szolgáltatási
fejlesztésének támogatása
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