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1. Projekt adatlap
1. Projekt a d a t o k
Projekt javaslat neve,
cime:

DORGICSE MESTERSEGEK FALUJA es VILLA PARK

Projektgazda:

Dorgicse Kozseg Onkormanyzata

Projekt tipusa:

Megvalosithatosagi tanulmany

Kezdemenyezd
szervezet vezetoje:
Telefonszam / Fax szam:
e-mail clme:

Kis-Pal Miklos polgarmester
87/444-321, 87/544-017
dorRicse.onkorm(3)t-online.hu

Projekt kapcsolattartoja:

Kis-Pal Miklos

Kapcsolattartojanak
beosztasa:

Polgarmester

Telefonszam / Fax szam:
e-mail cime:
Megvalosulas helyszine:

Kapcsolat a fejlesztesi
strategiakkal:

87/444-321, 87/544-017
dorgicse.onkorm@t-online.hu
Dorgicse
Uj M a g y a r o r s z a g Videkfejlesztesi P r o g r a m
III. tengely intezkedescsoport: A videki elet minosege es a videki gazdasag diverzifikalasa.
5.3.3.1.1. A nem mezogazdasagi tevekenysegge torteno diverzifikalas
5.3.3.2.2. Falumegujitas es -fejlesztes
K d z e p - D u n a n t u l i O p e r a t i v P r o g r a m 2007-2013.
2. prioritas: Regionalis turizmusfejlesztes
2.1.2. Szallashelyek es a turisztikai termekkinalat erteket novelo egyeb szolgaltatasok
infrastrukturalis es minosegi fejlesztese.
Balaton R e g l 6 Reszletes Fejlesztesi Terve 2007-2013.
1. Intezkedese: Balatoni gazdasag diverzifikalasa.
1.6.1 komponense: Regioban jelentos piaccal rendelkezo, a turizmus hatteriparaba es a
gazdasag egyeb teruletehez sorolhato KKV-k tamogatasa
1.6.3. komponense: „Balaton termeket" keszltok hagyomanyos mestersegek, kezmuvesipar
fejlesztese, tudasbazisanak erositese.
2. Intezkedes: Turizmus
2.2.4.3. Jelentos turisztikai es helyi igenyeket is kiszolgalb szorakoztat6 projektek: - Kulturalis
hagyomanyokra epul6 1-2 temapark
B a l a t o n Kiemelt U d u l o k o r z e t H o s s z u T a v u Teriiletfejlesztesi K o n c e p c i o 2020
2. A p r o j e k t b e m u t a t a s a

Projekt celja:

Dorgicse telepules celja, hogy a terseg meghatarozb jovedelemtermelo forrasanak szamito turizmusnak
tobb helyet adjon, annak nagyobb teret biztositson. A telepules szelen talalhat6 kulteruleti 20 hektaros
ingatlan turisztikai fejlesztese ugy, hogy az uj fejlodesi palyara allitsa a telepules turizmusat, ami
szinkronban van a regib es a terseg turisztikai fejlesztesi elkepzeleseivel. Olyan uj, egyedi szezontol
fuggetlen turisztikai termek kialakitasa, ami vonzb kinalatkent jelenik meg a turisztikai piacon es erositi a
turisztikai desztinacionkat, valamint a helyi gazdasagot. Kulturalis hagyomanyokra epul6 temapark
kialakitasa 6t hektaron Mestersegek Faluja neven, ami a teriiletet vonzova teszi uj turisztikai befektetesek
szamara. A terulet nagyobb reszen, 15 hektaron, az onkormanyzat villa parkot kivan kialakitani, ami a
minosegi szallaskinalatnak es szolgaltatasoknak ad helyet. A telepulesnek, nem utolso sorban celja, hogy
a fejlesztesek reven uj munkahelyek jojjenek letre.

A projekt rovid
osszefoglalasa:

A projektterulet Dorgicse deli hataraban, a Balaton feloli oldalon, a Fo ut mellett nyugatra talalhato. A
telepules sajatos elhelyezkedeset es adottsagait kihasznalva, azokra epitve kivanja turisztikailag
fejleszteni a teriiletet. A projektterLiletnek egy kisebb reszen, 5 hektaron valbsul meg a Mestersegek
Faluja, kulturalis hagyomanyokra epiilo temapark, ami teret enged tovabbi turisztikai fejleszteseknek,
beruhazasoknak. A Mestersegek Falujaban nyolc hagyomanyos mestersegeket bemutato haz es muhely
epulne, ahol latvanyosan bemutathatoak a kezmiives termekek keszitesenek fazisai. Itt epiilne egy
csarda-fogado, ahol a Mestersegek Falujaba erkezo, programokat megtekinto vendegek es vasarlok
felfrissulhetnek. Nagyobb programok es eloadasok vagy zenes musorok, koncertek a pajtaszinhazban
keriilnek megrendezesre, tovabba helyet biztosit kezmiives vasaroknak vagy egyeb helyi termekeket
arusitoknak. A terulet nagyobb reszen, 15 hektaron, az onkormanyzat villaparknak kivan otthont adni.
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Projekt
sziiksegszerusegenek
indoklasa:

Dorgicse resze a Balatoni Nemzeti Parknak, a Balaton Kiemelt Udulokorzetnek es a Balatonfured-Csopaki
Borvideknek. A telepules helyzete es adottsagai, valamint a projektterulet merete es elhelyezkedese,
fekvese determinaljak a projektterulet turisztikai fejleszteset. A csendes, szamos hangulatos epitett
orokseggel rendelkezo Balaton-felvideki faluban keves turisztikai szolgaltatas talalhatb. Ahhoz, hogy a
telepules kitorjon szuk keresztmetszetu turisztikai szolgaltatasok korebol, sziikseges a turisztikai agazatott
fejleszteni, minosegi szolgaltatasok koret novelni. A Mestersegek Faluja mind latvanyossag, mind az ott
megrendezesre kerulb programok es azokhoz kapcsolodo szolgaltatasok alternativ kikapcsolodasi
lehetosegeket biztositanak turisztikai szezonban a balatoni furdo turizmus mellet es fuggetlenul attol egesz
evben, ami tovabbi vallalkozoi, turisztikai befekteteseket osztonoz a teruleten. A villapark kialakitasanak
felteteleinek biztosit^saval, a tersegben, a Balaton-felvideken egyedulallb szolgaltatas kinalat valosithato
meg.

Projekt megvalosulasa
soran varhato
kezzelfoghato
eredmenyei:

A
projekt
mereteibol
es
kiterjedesebol
adodoan
tobb
eredmeny
mutatkozik.
A Mestersegek Falujaban nyolc mestersegeket bemutato ha"z, egy csarda-fogado es egy v£seirk6zpont,
mutatvanyos szinpad, pajtaszinhaz epiil. Kialakitasra es megepitesre kerul egy a teriiletet feltaro ut,
valamint megtbrtenik a beruhazas kornyezetenek tereprendezese es kertepitesi munkainak elvegzese,
zdldfeluletek rendezese es novenyesltese. A beruhazasok es kivitelezesek szempontj^bbl a villapark a
Mestersege Falujatbl fiiggetlenul vallalkozoi es magantokebol fog megvalbsulni.

Projekt regionalis
hatasainak bemutatasa:

A projekt regionalis hateist fog kifejteni, hiszen a Balaton-torveny v^ltozasa miatt a Balaton koriil
mindbssze nehany ilyen terulet valik fejleszthetes targy£va\ tersegben egyedulallb beruhazas, a
Mestersegek Faluja es villapark, kapcsolbdva mas turisztikai agazatokhoz, jelentos szerepet tdlt be a
telepules es a terseg turisztikai kinalat^ban. A hagyom£nyokhoz hii uj kornyezet es a pajtaszinhaz
eloadasamak es a vasarok hangulata invitalja. a minosegi szolgaltatasok es szallaslehetosegek a
villaparkban marasztalja a vendegeket.

Sorolja be a projekt
hatasat teruletisege
alapjan:

A Mestersegek Faluja projekt megvalbsulasa eseten joggal tblt be elbkelb helyet a telepules turisztikai
kinalat^ban, hiszen tersegben egyedi jellege a Balaton-tbrveny altal is biztositott. A Mestersegek Faluja
regionalis szinten is jelentos turisztikai hatast fog gyakorolni.

3. Projekt elemek teljes a t t e k i n t o f e l s o r o l a s a
Alternativ miihely es lakohaz
Kadar miihely es lakbhaz
Kovacs miihely es lakbhaz
Szbvb miihely 6s lakbhaz
Kekfestb muhely es lakbhaz
Projektelemek
megnevezese

Fafaragb muhely es lakbhaz
Sziics muhely bs lakbhaz
Fazekas miihely es lakbhaz
Pajtaszinhaz
Csarda etterem fogadb
Villapark 75 iidiilb egyseg
4. A p r o j e k t k o l t s e g v e t e s e b e c s i i l t k o l t s e g e k k e l :

Alternativ muhely:

36.000,- eFt + Afa

Kadar miihely:

36.000,- eFt + Afa

Kovacs miihely:

36.000,- eFt + Afa

Szbvb muhely:

36.000,- eFt + Afa

Kekfestb miihely:

40.000,- eFt + Afa

Fafaragb miihely:

40.000,- eFt + Afa

Sziics miihely:

36.000,- eFt + Afa

Fazekas miihely:
Muhely epuletek osszes becsiilt koltsege

BECSULT

:

36.000,- eFt + Afa
296.000,- eFt + Afa

Pajtaszinhaz:

76.000,- eFt + Afa

Csarda etterem fogadb:

300.000,- eFt + Afa

EPiTESI

K&LTSEG

OSSZESEN:

V i l l a p a r k 75 i i d i i l o e g y s e g

651.000,-eFt + Afa
Vallalkozoi. beruhazoi f o r r a s b o l v a l o s u l m e g , k o l t s e g v e t e s e n e m i s m e r t !
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JARULEKOS
Tereprendeze's

OSSZES

7.000,- eFt + Afa

Kdzmuvek

(~2%):

14.000,-eFt+

Omidzat

(~4%):

28.000,-eFt+Afa

Ketepites

(~2%):

Elokeszito
JARULEKOS

KOLTSEGEK:

(~1%):

munka'k

7.000,-eFt

(~5%):

+Afa

35.000,- eFt + Afa

Bonyolitdi dij (~5%):
KOLTSEGEK
OSSZESEN:

BECSULTBERUHAZASI

Afa

KdLTSEG

35.000, - eFt + Afa
126.000,-eFt + Afa
:

798.000,- eFt + Afa

5. A projekt vegrehajtasaban resztvevo partnerek:
Dorgicse Kozseg Onkormanyzata
Mesteremberek
Civilszervezetek
Csarda- etterem vallalkozo
Villapark beruhazo

Projekt megvalosithatosaganak helyszmet kepezo ingatlanok helyrajzi s z a m a :
Projekt megvalosithatosaganak helyszmet kepezo ingatlanok tulajdonjoga:

Dorgicse, HRSZ: 0197/2
Dorgicse Kozseg Onkormanyzata
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2. Vezetoi osszefoglalo:
Dorgicse telepules a Balaton eszaki partjan, attol 6t kilometerre talalhato a Dorgicsei
medenceben. A Balaton-felvideki telepules a Balatonhoz valo kbzelsege ellenere meg
nagyon csendes, de lassankent mar itt is erzekelheto a nyaralofalukra jellemzo idoszakos
nyari forgalom. Dorgicse, bel- es kulteruletenek nagyobbik resze a taj es a telepules
szepsege, annak jellege es hangulata reven a Balatoni Nemzeti Park teruletehez tartozik. A
telepules megorizte epiteszeti hagyomanyait, apolja muemlekeit, ovja termeszeti ertekeit.
A telepules szerkezetileg harom telepulesreszbol all Also-, Felso- es Kisdorgicse
telepulesekbol. A nagy multu telepulesnek, hogy van mire visszatekinteni, azt tortenelmi
okmanyok is bizonyltjak. A harom falu a tortenelem soran onallo eletet elt. Mar a romaiak
idejeben jelentos telepuleseknek kellett lenniuk, mert a fellelt, sokszor muveszi igenyu
faragott kbvek, valamint a kiepitett vizvezetekrendszer errol tanuskodnak. Ettol az idotol
folyik a teruleten a szolotermesztes es a boraszat. Irasos dokumentummal bizonyltjak, hogy
az itt termett bor romai teruleten is kedvelt volt. De mar a kokor embere is elt ezen a fdldon,
hiszen nagy mennyisegben talalni meg ma is pattintott koszerszamokat. A telepules a
magyar honfoglalastol kezdve jelentos szerepet jatszott a terseg tbrteneteben. A tortenelem
soran a telepules tobbszor elneptelenedett, peldaul a torbk hodftas nyoman es legutobb az
1944. eves orosz elorenyomulas idejen. A haboru utan, az 1950-es evektol kezdve a rossz
telepulespolitika miatt a lakossagszam egyre csbkkent. Eloszor Also es Felsodorgicse
egyesult, majd a 1,5 km-re levo Kisdorgicse is Dorgicse neven egy kozigazgatas ala kerult.
Megszuntek
az
iskolak,
munkalehetosegek,
elkezdodott az elvandorlas. A rendszervaltaskor
mar csak 300 fo az allando lakossag. Ujabb
fejlodes ettol az idotol jellemzi kbzsegunket. Kiepult
a viz, csatornahalozat, vezetekes gaz, kabel tv,
jatszoterek,
telehaz,
falugondnoki
szolgalat,
aszfaltosak az utak, gondozott a telepules. De a
falvakra jellemzo nehezsegek, megelhetes, fiatalok
helyben maradasa itt is nehez.

Dorgicse ma is hires boraszatarol, ez sok embernek ad megelhetest. Jelen van, de fejlodni
kell a falusi turizmusnak, munkat es letelepedesi lehetoseget kell teremteni az embereknek.
Az idegenforgalmat segiti a minden ev julius vegen rendezendo dorgicsei kulturalis napok
sorozata, a vendeglatas maganhazaknal, borospinceknel, vendeglokben.
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A telepules teret es helyet kivan biztosltani a tersegben meghatarozo
jbvedelemtermelo forrasnak szamito
turizmusnak, ezert egy husz
hektaros kulteruleti foldtulajdonat klvanja fejleszteni ugy, hogy az a
telepuleskephez
es
annak
hangulatahoz
igazodjon,
megis
figyelemfelkelto, vonzo latvanyossag legyen, ami a hagyomanyos nepi
ertekeket kozvetfti es otthont ad a hagyomanyos mestersegeknek, videki
vasaroknak, eloadasoknak, koncerteknek, ahol ismereteket szerezhet a
latogato a hagyomanyos nepi konyha eteleirol, valamint a telepules
helytbrteneterol.
Ezen celok elerese erdekeben a telepules a Mestersegek Faluja neven
kulturalis hagyomanyokra epulo temaparkot es a hozza kapcsolodo villaparkot kivan
megvalositani. A megvalositando tervek es elkepzelesek illeszkednek a Balaton regio es a
terseg turisztikai es gazdasagfejlesztesi elkepzeleseihez. A temapark es villapark uj fejlodesi
palyara allitja a telepules es a terseg turizmusat, erositi a helyi gazdasagot es
kezmuvesipart.
Meg kell jegyezni, hogy az Onkormanyzatnak nem volt ez idaig olyan merteku anyagi
eszkbze, hogy ezt a teriiletet kizarolag sajat forrasbol megterveztetni es fejleszteni tudta
volna. Jelen tanulmany olyan komplex megoldasra tesz javaslatot, amely alapjaul szolgalhat
a fenti celok megvalositasahoz a kbzeljbvoben.

Alairas
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3. Projekt hatterenek elemzese, lehetseges alternativak

Dorgicse telepulesnek fontos a turizmus, hiszen potencialis beveteli forras eredmenyezheto
belole. Dorgicse telepulesnek bel- es kulteruletenek nagy resze a Balatoni Nemzeti Parknak,
ami bizonyos korlatozo szabalyozasokkal jar, tovabba a telepules resze a Balaton Kiemelt
Udulokorzetnek es a Balatonfured-Csopaki Borvideknek.
A telepulesen es a tersegben mar Romai idokben meghatarozo volt a szolotermesztes es a
boraszat, ami biztositotta falu letenek alapjat egeszen napjainkig, ezert a telepulesen
hangsulyos a borturizmus es a falusi turizmus.
A lakossagszam alakulas a tortenelem folyaman sokszor jelentosen valtozott, de az utolso
ketszaz esztendoben allandosulni latszott a mai lakossagot meghalado nepesseg, ami egyes
nepesseg-osszeirasok alapjan: Alsodorgicsen 480, Felsbdorgicsen 258, Kisdorgicsen 90
lelekszamot regisztralnak. A modernizacioval a lakossag elvandorlasa az ipari teruletek fele
a mai allapotot eredmenyezte. A fiatalok elhagytak a kozsegeket es szinte csak az idosek
maradtak helyben. Ez a nem kedvezo allapot napjainkban ujra megfordulni latszik, bar a
lakossag szama a harom Dorgicsen ma mindossze 300 fo korul ingadozik.
A falusi turizmus lehet e kis kozbsseg jbvoje, kenyere a boraszat mellett. A fiatalok uj
hazakat epitenek, amelyek mar alkalmasak az igenyes vendeglatasra es a regi hazak
romantikaja valtozatlanul vonzo.
A telepules jbvojet megalapozottan a turizmusfejlesztesben latja es celja, ezert a terseg
meghatarozo jbvedelemtermelo forrasanak szamito turizmusnak tbbb helyet kivan adni,
annak nagyobb teret kivan biztositani.
Az bnkormanyzati tulajdonban levb, fejleszteni kivant projektterulet nem resze a Balatoni
Nemzeti Parknak. A falu deli hataraban, a Balaton felbli oldalon, a F6 ut mellett nyugatra
talalhato. A projektteruletre vonatkozo eloirasok nagyban meghatarozzak a fejlesztes iranyat.
A teruleten vegrehajthato fejlesztesek szinte determinalva vannak. Fejlesztesi alternativak
kbzbtt nines mod valasztani, csak a turizmust epito beruhazasokra van itt lehetbseg. Abban
viszont van valasztas, hogy a beruhazast milyen minbsegben kivanjuk megvalositani azt.
A rendelkezesre alio projektteruleten egy temapark es villapark kialakitasaval a telepules
turizmusa uj palyara all, erbsitve termeszetesen a helyi bor es falusi turizmust. A turisztikai
beruhazassal munkahelyek teremtbdnek, ami lehetoseget nyujt a letelepulbknek.
A projektterulet egy kisebb reszen, 5 hektaron valosul meg a Mestersegek Faluja, kulturalis
hagyomanyokra epulb temapark, ami teret enged tovabbi turisztikai fejleszteseknek,
beruhazasoknak. A terulet nagyobb reszen, 15 hektaron, az onkormanyzat villa parknak
kivan otthont adni.
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A Mestersegek Falujaban, a hagyomanyos Balaton-felvideki paraszthazak stilusaban epiilo
lakoepiiletekben, olyan mesteremberek laknak csaladjukkal, akik valamely hagyomanyos
mesterseg miiveloi es latvanyosan be tudjak mutatatni a kezmiives termekek keszitesenek
fazisait, valamint az itt elkeszitett portekaikat helyi vasarokon eladasra kinaljak. A
Mestersegek Falujaban megepulo csarda- fogado es pajtaszinhaz a helybelieknek nyujt uj
munkahelyeket a kiszolgalo tevekenysegek reven.
A pajta szinhaz es vasarter egy tobbfunkcios ter, ahol a tevekenyseghez kapcsolodo
nagyobb rendezvenyek lebonyolitasara nyilik lehetoseg, benne felallithato szlnpadon
zenekarok, tancosok, vasari szinjatszok lepnek fel.
A villapark kialakitasanak felteteleinek biztositasaval, a tersegben, a Balaton-felvideken
egyediilallo szolgaltatas kinalat valosithato meg.
Az
onkormanyzat
a
projekthelyszint,
ugy
kivanja
fejleszteni, hogy az a kozseg
turisztikai
vonzerejet
fokozza,
valamint a helyi lakossagnak es az
udiilotulajdonosoknak
komforterzetet nbvelje.
A projektterulet fejlesztese indokolt,
hiszen az munkahelyet, jovedelmet
jelent
a
telepulesnek.
Az
bnkormanyzatnak nem volt olyan
merteku anyagi eszkoze, hogy ezt
a teruletet fejleszteni tudta volna,
tovabba nem volt a telepulesnek elfogadott fejlesztesi koncepcioja, ami a terulet fejlesztesi
iranyait meghatarozta volna.
Lehetseges megvalositasi, finanszirozasi alternativak:
A projekt komplexitasabol, mereteibol es kiterjedesebol adodoan egyertelmiien kbvetkezik,
hogy nagyreszt kiilso vallalkozoi partner vagy partnerek bevonasaval, vallalkozoi forrasbol es
nem kis reszben palyazati uton elnyerheto vissza nem teritendo tamogatasbol lehet a
fejleszteseket megvalositani.
Fontos, hogy az onkormanyzat altal fejleszteni kivant teruleten az onkormanyzat milyen
szerepet kivan betblteni, hogy a projektben, kivitelezesben es iizemeltetesben reszt vesz-e.
Mindezeket a kbriilmenyeket figyelembe veve a projekt az alabbi alternativak szerint
valosithato meg:
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-

-

A Mestersegek Faluja es Villaparkot egy kulso turisztikai beruhazo valositja meg. A
megvalositast, amennyiben vissza nem teritendo tamogatast igenyel akkor palyazatot
nyujt be az UMFT KDOP 2007-13 KDOP 2.1.2 szamu intezkedesere, a
Szallashelyek e s a turisztikai termek
kinalat erteket
novelo egyeb
szolgaltatasok infrastrukturalis e s minosegi fejlesztese cimu tamogatasra.
A mestersegeket bemutato hazakat es pajtaszinhazat az onkormanyzat, a CsardaFogadot es a Villaparkot kulso turisztikai beruhazo/k valositja/ak meg.
Az onkormanyzat a mestersegek hazainak megvalositasa erdekeben, annak
finanszirozasahoz palyazatot nyujt be az UMVP 5.3.3.1.1. szamu intezkedesere, a
nem mezogazdasagi tevekenysegge torteno diverzifikalas cimu tamogatasra, a
pajtaszinhaz es vasarter megvalositasa erdekeben palyazatot nyujt be az UMVP
5.3.3.2.2. szamu intezkedesre, a Falumegujitas es -fejlesztes cimu tamogatasra.

3.1 A fejlesztesi problema, szukseglet bemutatasa (kereslet-kinalat elemzese)

Az rendszervaltast kbvetoen es a kozelmultban, a terseg turisztikai pozicioja jelentosen
megvaltozott, tovabba a nemzetkbzi turisztikai piac mellett a belfoldi turisztikai piac is
jelentos mertekben fejlodott. Az egyre nagyobb szamban megjeleno minosegi turisztikai
szolgaltatasok igazi versenyt eredmenyeztek mind nemzetkbzi, mind hazai palettan
egyarant.
A csendes, szamos hangulatos epftett brbkseggel rendelkezb Balaton-felvideki faluban
keves turisztikai szolgaltatas talalhato. Ahhoz, hogy a telepules kitorjon szuk
keresztmetszetu turisztikai szolgaltatasok korebol. szukseges a turisztikai agazatott
fejleszteni, minosegi szolgaltatasok kbret nbvelni. A Mestersegek Faluja mind latvanyossag,
mind az ott megrendezesre kerulb programok es azokhoz kapcsolodo szolgaltatasok
alternativ kikapcsolodasi lehetbsegeket biztositanak turisztikai szezonban a balatoni furdo
turizmus mellet es fuggetlenul attol egesz evben. A villapark kialakitasanak felteteleinek
biztositasaval, a tersegben, a Balaton-felvideken egyedulallo szolgaltatas kinalat valosithato
meg.
A fejlesztes atgondolt, megtervezett, rendszerszemleletu termekfejlesztes, egy vonzobb
telepulesi megjelenesre, a hagyomanyokra es a tudatos turisztikai termekfejlesztesekre epit,
mely vegeredmenyeben tbbbletjbvedelmet biztosit a telepulesen elbk szamara. A
termekfejlesztes legfontosabb celja, hogy Dorgicse arculataban a minosegi kulturalis
hagyomanyokra epulb falusi turisztikai kinalat megerbsbdjbn.
A telepulesnek igazi kitoresi pontja a projektterulet turisztikai hasznositasa temapark
kialakitasaval. Idegenforgalom szempontjabol meghatarozo terulete lesz a telepulesnek es a
tersegnek.
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3.2 Indoklas

A projektterulet kivalasztasanal a meghatarozo tenyezo volt, hogy a telepules teruleten
egyedul ezen a telken jeloltek ki idegenforgalmi fejlesztes celjara beepftesre szant teruletet.
A telepulesrendezesi tervben es a kiemelt terseg (Balaton Udulokorzet) rendezesi terveben
ilyen kategoriaba tbrteno besorolas a taji adottsagok, telepulesszerkezeti jellemzok,
tajbkologiai tenyezok elozetes vizsgalatanak, elemzesenek es szakertbi merlegelesenek
eredmenye. A projektterulet kivalasztasaban megerositest jelent az a teny is, hogy a telek
bnkormanyzati tulajdonban van.
A telepules bnkormanyzatanak szukbs anyagi forrasai miatt, nem volt olyan merteku anyagi
eszkbze, hogy a teruletet fejleszteni tudta volna. Mivel a turisztikabol, idegenforgalombol es
az udulotulajdonosok adoibol szarmazo bevetel fontos eleme az Onkormanyzat
kbltsegvetesenek, ezert Dorgicse Kozseg Onkormanyzata megoldando kerdesnek tekinti a
turisztikai kinalat fejleszteset. Ahhoz, hogy a telepulesnek turisztikai bevetelei nbvekedjenek
a telepulesnek rendelkezesre alio teruletet fejleszteni kell, a felteteleket ki kell alakitani. A
telepulesnek, ezen teruletenek fejlesztesi lehetbsegere, a temapark kialakitasara lehetbseget
biztosit a Balaton Tbrveny valtozasa, mai csupan mindbssze nehany ehhez hasonlo teruletet
enged fejleszteni a Balaton kbrul. Most a terulet a telepules hataran, parlagon fekszik.

3.3. A problema
osszehasonlitasa

kezeleset celzo alternativak,

strategiak

bemutatasa, elemzese,

Az onkormanyzat kerelmezte 0197/2 helyrajzi szamu, gyep (legelb) muvelesi agu kulteruleti
ingatlan idegenforgalmi fejlesztes celjara tbrteno vegleges mas celu hasznositasat. Az
bsszesen 19 ha 6993 m nagysagu terulet idegenforgalmi fejlesztese nagy lehetbseg a
telepules reszere. A rendezesi (telepulesi es kiemelt teresgi) tervek teruletfelhasznalasi
besorolasai es a Balaton-tbrveny a projektteruletre vonatkozo elbirasai is nagyban
meghatarozzak a fejlesztes iranyat. A teruleten vegrehajthato fejlesztesek determinalva
vannak. Fejlesztesi alternativak kbzbtt nines mod valasztani, annyiban viszont igen, hogy
milyen minbsegben kivanjuk megvalosltani azt. A terulet adottsagai es lehetbsegei
egyertelmuen a kulturalis hagyomanyokra epulb temapark kivitelezeset tamasztjak ala.
A fejlesztendb terulet egy tomb telekbbl all, mely ingatlan az onkormanyzat tulajdona.
Jelenleg a terulet a fbldhivatali nyilvantartas szerint ret (legelb) muvelesi agban van,
tenyleges hasznalata szerint parlagon van. A rajta levb nbvenyzet, ertektelen.
A projektteruletre vonatkozo fejlesztesi strategia komplex falusi turisztikai szolgaltatasi
termekek megvalositasara iranyul.
2
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4. A projekt bemutatasa, a projekt megvalositas reszletes bemutatasa

(Eplteszeti muszaki leirast es a kertepiteszeti leirast lasd a kulon epiteszeti es kertepiteszeti
dokumentaciokban)

4.1.

A projekt adatai

A projekt koltsegvetese becsiilt koltsegekkel:
Alternativ muhely es lakbhaz:

36.000,- eFt + Afa

Kadar muhely es lakbhaz:

36.000,- eFt + Afa

Kovacsmuhely es lakbhaz:

36.000,- eFt + Afa

Szbvb muhely es lakbhaz:

36.000,- eFt + Afa

Kekfestb muhely es lakbhaz:

40.000,- eFt + Afa

Fafaragb muhely es lakbhaz:

40.000,- eFt + Afa

Sziics miihely es lakbhaz:

36.000,- eFt + Afa

Fazekas muhely es lakbhaz:
Muhely epuletek osszes becsult koltsege :

36.000,- eFt + Afa
296.000,- eFt + Afa

BECSULT

Pajtaszinhaz:

76.000,- eFt + Afa

Csarda etterem fogadb:

300.000,- eFt + Afa

EPITESI

KOLTSEG

651.000,-eFt + Afa

OSSZESEN:
Jarulekos Kbltsegek:

Tereprendezes
(~2%):

14.000,-eFt+

Afa

Uth6l6zat

(-4%):

28.000,-eFt+

Afa

Kertepites

(~2%):

EI6k6szit6
JARULEKOS
OSSZES

4.2.

7.000,- eFt + Afa

Kdzmuvek

muntek

7.000,-eFt

(~5%):

35.000,- eFt + Afa

Bonyolitoi dij (~5%):
KOLTSEGEK
OSSZESEN:

BECSULT

BERUHAZASI

KdLTSEG

+Afa

35.000,- eFt + Afa
126.000,-eFt
:

+ Afa

798.000,- eFt + Afa

Erintettek bemutatasa, partnerseg e s egyuttmukodes bemutatasa,

A Mestersegek Faluja es villapark jelenlegi projektgazdaja Dorgicse Kozseg Onkormanyzata.
Az onkormanyzat a fejlesztest partnersegben kivanja megvalositani a fejlesztesben erintett
vallalkozokkal, mesteremberekkel, civilszervezetekkel.
A projekt jelen allapotaban a beruhazok, partnervallalkozok es partner szervezetek meg nem
tisztazottak, nem ismertek.
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4.3. A projekt celrendszere (atfogo, konkret e s operativ celok bemutatasa)

A megvalositando projekt celja Dorgicse turisztikai vonzerejenek fokozasa, turisztikai szezon
meghosszabbitasa, telepules gazdasaganak fejlesztese, uj munkahelyek teremtese,
lakossagmegtarto erejenek fokozasa, a falusi turizmus fejlesztese, kulturalis hagyomanyokra
epulo temapark letesitesevel. Az Onkormanyzat celja, hogy idegenforgalombol szarmazo
bevetele nbvekedjen, az uj telepulest formalo letesitmenyek a minosegi turizmust javitsak.
Az altalanos celok eleresehez a projektteruleten megepul a Mestersegek Faluja es villapark.
A Mestersegek Falujaban nyolc hagyomanyos mestersegeket bemutato haz es muhely
epulne, ahol latvanyosan bemutathatoak a kezmuves termekek keszitesenek fazisai. Itt
epulne egy csarda-fogado, ahol a Mestersegek Falujaba erkezo, programokat megtekinto
vendegek es vasarlok felfrissulhetnek. Nagyobb programok es eloadasok vagy zenes
musorok, koncertek a pajtaszinhazban kerulnek megrendezesre, tovabba helyet biztosit
kezmuves vasaroknak vagy egyeb helyi termekeket arusitoknak. A terulet nagyobb reszen,
15 hektaron, az onkormanyzat villaparknak kivan otthont adni, ahol 75 uduloegyseg
valosithato meg.
A fejlesztes reven igenyes szolgaltato terek alakulnak ki. A vonzo terben, a hagyomanyos
nepi epitesi stilusban epitett letesitmenyeket es szolgaltatasaikat szivesen keresik meg a
vendegek, ami a szolgaltatok reszere biztonsagosabb vallakozoi kbrnyezetet jelent. Az
epuletek vendeglatoi es szallas lehetosegekkel birnak, melyek nbvelik a telepules
szolgaltatasainak szamat, altaluk nbvekszik a telepulesen eltoltott vendeg ejszakaknak
szama, nbvekednek a turizmusbol adodo bevetelek.

4.4. Indikatorok

Hozammutatok (Output indicators):
Nyolc hagyomanyos mestersegeket bemutato haz es muhely epitese (Alternativ
muhely, Kadar muhely, Kovacs muhely, Szbvo muhely, Kekfestb muhely, Fafaragb
muhely, Szucs muhely, Fazekas muhely epitese)
Pajtaszinhaz epitese
Csarda etterem fogado epitese
Villapark epitese (75 udulb egyseg), ami vallalkozoi, beruhazoi forrasbol valosul meg.
Eredmenymutatok (result indicators):
A nyolc hagyomanyos mestersegeket bemutato haz es muhely megepitese reven
bemutathatoak a kezmuves termekek keszitesenek fazisai es otthona az idetelepulb
kezmuves csaladnak. A telepules turisztikai programkinalata bbvul, erbsiti a
kezmuves ipart es a helyi gazdasagot, lakossagszama nbvekszik.
A pajtaszinhaz es vasarter epitesevel nagyobb programok eloadasok vagy zenes
musorok, koncertek es kezmuves vasarok is megszervezhetbek a Mestersegek
Falujaban. A telepules turisztikai programkinalata bbvul, a vasarok a helyi
gazdasagot erbsitik.
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A csarda-fogado a Mestersegek Falujaba erkezo, programokat megtekinto vendegek
es vasarlok reszere es mas vendegek szamara biztosft felfrissulest es
szallaslehetoseget. Itt kap otthont a helytbrteneti kiallitas. A telepules minosegi
szolgaltatasai bovulnek, nbvekszik a vendegejszakak szama.
A villapark a minosegi szolgaltatasai reven nbveli a munkahelyek szamat es jelentos
mertekben a telepules a vendegejszakainak szamat.
Hatasmutatok (impact indicators):
A telepulesen a kezmuvesek es turisztikai szolgaltatok szama nbvekszik.
A telepules turisztikai es kulturalis programjainak szama nbvekszik.
A vendegek szama nbvekszik.
Vendegejszakak szama nbvekszik
Telepules, onkormanyzat es szolgaltatok, vallalkozok turisztikai bevetelei nbvekednek
A fejleszteshez kbzeli ingatlanok erteke nbvekszik.
A telepules lakossag megtarto ereje nbvekszik.
Indikatorok tablazata
Tevekenyseg-tipus

hozammutat6k

epites

Nyolc hagyomanyos mestersegeket
bemutatb haz es muhely epitese

Pajtaszinhaz epitese

Csarda etterem fogadb epitese

Villapark epitese (75 uduld egyseg),
ami vallalkozoi, beruhazdi forrasbol
valosul meg.

eredmeny
Indikatorok
A nyolc hagyomanyos mestersegeket
bemutato haz es muhely megepitese
reven bemutathatoak a kezmuves
termekek keszitesenek fazisai 6s
otthona az idetelepulo kezmuves
csaladnak. A telepules turisztikai
programkinalata
bovul, erositi
a
kezmuves ipart es a helyi gazdasagot,
iakossagszama nbvekszik.
A pajtaszinhaz es vasartar apites6vel
nagyobb programok elbadasok vagy
zenes
musorok,
koncertek
es
kezmuves
vasarok
is
megszervezhetoek
a
Mestersegek
Falujaban. A telepules turisztikai
programkinalata bovul, a vasarok a
helyi gazdasagot erositik.
A
csarda-fogado
a
Mestersegek
Falujaba
erkezo,
programokat
megtekinto vendegek es vasarlok
reszere es mas vendegek szamara
biztosft
felfrissulest
es
szallaslehetoseget. Itt kap otthont a
helytorteneti kiallitas. A telepules
minosegi
szolgaltatasai
bovulnek,
nbvekszik a vendegejszakak szama.
A villapark a minosegi szolgaltatasai
reven nOveli a munkahelyek szamat es
jelentbs mertekben a telepules a
vend6gejszakainak szamat.

hatas
- A telepulesen a kazmuvesek es
turisztikai szolgaltatok szama
novekszik.
- A telepuias turisztikai es kulturalis
programjainak szama novekszik.
- A vendegek szama nbvekszik.
- Vendegejszakak szama novekszik
- Telepuias, Onkormanyzat es
szolgaltatok vailalkozok turisztikai
bevetelei nbvekednek
- A fejlesztashez kbzeli ingatlanok
erteke nbvekszik.
- A telepules lakossag megtarto
ereje nbvekszik.
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4.5. Logframe tabla, a Balaton Strategia es Komplex Program Reszletes Fejlesztesi
Tervevel (2006. novemberi allapot) valo szinergia bemutatasa (logframe illesztes)

Altalanos celok

Projekt celjal

Varhat6
Eredmenyek

Tevekenysegek

A beavatkozas teriiletei

Az elert eredmenyek objektiven
meghatarozb mutatbi

A mutatbk ellenbrizhetosegenek
forrasai 6s eszkozei

A telepules
turisztikai,
vonzerejenek
fokozasa,
a
falusi
turizmus
fejlesztese
turisztikai
szezon
meghosszabbitasa, a turizmus
uj palyara allitasa.
telepules
gazdasaganak
fejlesztese, uj munkahelyek
teremtese, lakossagmegtarto
erejenek fokozasa,
A
Balatoni
turizmus
ujjasziiletese,
minosegi
megujulasa
- A taji es telepulesi kbrnyezet
fejlesztese

- vendegek szama nbvekszik.
- Vendegejszakak szama novekszik
- A telepules, az onkormanyzat, a
szolgaltatbk, a vallalkozbk es a
kezmuvesek turisztikai
bevetelei
nbvekednek
- Dbrgicse fejleszteshez kbzeli
ingatlanjainak
ertekenek
nbvekedese.
5.- A telepules lakossag megtarto
ereje nbvekszik

Dbrgicse Kozseg
Onkormanyzatanak es
partnereinek adatszolgaltatasa.

Balaton
Regio
Reszletes
Fejlesztesi Terve 2007-2013.
1.
Intezkedese:
Balatoni
gazdasag diverzifikalasa.
1.6.3. komponense: „Balaton
termeket"
keszitok
hagyomanyos mestersegek,
kezmuvesipar
fejlesztese,
tudasbazisanak erositese.
2. Intezkedes: Turizmus
2.2.4.3. Jelentbs turisztikai es
helyi igenyeket is kiszolgalo
szorakoztatb
projektek:
Kulturalis
hagyomanyokra
epiilo 1-2 temapark

- Mestersegek
Faluja es
Villapark
turisztikai
es
beruhazbi
fejlesztesi
megvalbsulnak.

- Mestersegek
Faluja es
Villapark epuleteinek tervezese
Mestersegek
Faluja es
Villapark epitese, kertepitese,
atadas uzembe helyezes

A
nyolc
hagyomanyos
mestersegeket bemutatb haz es
muhely
bemutathatonak
es a
kezmuves csaladnak ad otthont. A
telepules turisztikai programkinalata
bovul, erbsiti a kezmuves ipart es a
helyi gazdasagot, lakossagszama
nbvekszik.
- A pajtaszinhaz es vasarter nagyobb
programok helyszine. A telepules
turisztikai programkinalata bbvul, a
vasarok a helyi gazdasagot erbsitik.
- A csarda-fogado a Mestersegek
Falujaba erkezo vendegek, vasarlok
es mas vendegek szamara biztosft
felfrissulest es szallaslehetoseget. Itt
kap otthont a helytbrteneti kiallitas. A
telepules minosegi szolgaltatasai
bovulnek,
nbvekszik
a
vendegejszakak szama.
A
villapark
a
minbsegi
szolgaltatasai
reven
nbveli
a
munkahelyek szamat es jelentos
mertekben
a
telepules
a
vendegejszakainak szamat is.
- Nyolc hagyomanyos mestersegeket
bemutatb haz es muhely epitese
(Alternativ muhely, Kadar muhely,
Kovacs muhely, Szbvb muhely,
Kekfestb muhely, Fafaragb muhely,
Sziics muhely, Fazekas muhely
epitese)
- Pajtaszinhaz epitese
- Csarda etterem fogadb epitese
- Villapark epitese (75 udulb
egyseg), ami vallalkozoi, beruhazbi
forrasbbl valbsul meg.

- Epitesziroda, mernbki munka
Epuletek,
Kertepitbk,
kbrnyezetrendezes
tervezes
- Kivitelezes, uzembe helyezes

Feltetelezesek
kockazatok

6s

Telepules,
Onkormanyzat
es
szolgaltatbk, vallalkozbk turisztikai
beveteleinek
nbvekedesnek
fokozasa,
merese
Dbrgicse
Kozseg Onkormanyzatanak es
partnereinek
adatszolgaltatasa
alapjan.

Kialakul 6s uj turisztikai
szolgaltatasi kbrnyezet,
ezaltal a minbsegi falusi
turizmus es feltetelei
javulnak, komfortfokozat
emelkedik.

Telepules,
Onkormanyzat
es
szolgaltatbk, vallalkozbk turisztikai
beveteleinek
nbvekedesnek
fokozasa,
merese
Dbrgicse
Kozseg Onkormanyzatanak es
partnereinek
adatszolgaltatasa
alapjan.

Szinvonalas
rendezet
kbrnyezet
latogatbkat
vonz es marasztal. A
turisztikai
bev6teleket
nbvekedb
tendenci6t
mutatnak.

Muhely epuletek bsszes becsiilt
kbltsege:
296.000,-eFt + Afa
Pajtaszinhaz: 76.000,-eFt + Afa
Csarda etterem fogadb:
300.000,- eFt + Afa
Becsiilt epitesi koltseg bsszesen:
651.000,-eFt + Afa
Jarulekos kbltsegek bsszesen:
126.000,-eFt +Afa
Osszes becsult beruhazasi
koltseg:
798.000,- eFt + Afa

Szakagi egyeztetesek

A Villapark vallalkozoi, beruhazbi
forrasbbl valbsul meg,
koltsegvetese nem ismert!
Elbfeltetelek:
Palyazati
biztosithatb
Stabil
kapcsolatok

forras
partner
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A projekt teljes mertekben illeszkedik a Balaton Regio Reszletes Fejlesztesi Tervehez (20072013), mely keszult a Balaton Regio Fejlesztesi Strategiaja es a Balaton Regio Komplex
Tersegi Programja alapjan. Konkretan illeszkedik az 1. es 2. szamu intezkedesehez, a
Balatoni gazdasag diverzifikalasa, vallalkozasfejlesztes
es a Balatoni turizmus
ujjaszuletese,
minosegi megujulasahoz, azoknak 1.6. es 2.2. szamu alintezkedeseihez, a Vallalkozasok
modernizacioja
a gazdasag
diverzifikalasa
erdekeben
(Balaton hagyomanyaihoz
es
erzekeny kornyezeti adottsagaihoz igazodo modern gazdasag- es szolgaltatasfejlesztes)
es
a Turisztikai termekek
fejleszteshez.
A projekt a Fejlesztesi Terv intezkedeseinek kovetkezo komponenseihez illeszkedik:
1.6.1 Regioban jelentos piaccal rendelkezo, a turizmus hatteriparaba es a gazdasag egyeb
teruletehez sorolhato KKV-k tamogatasa
1.6.3. komponense: „Balaton termeket" keszitok hagyomanyos mestersegek, kezmuvesipar
fejlesztese, tudasbazisanak erositese.
2.2.4.3. Jelentos turisztikai es helyi igenyeket is kiszolgalo szorakoztato projektek: Kulturalis hagyomanyokra epulo 1-2 temapark

4.6. A projekt elemei, a projekt kereteben vegrehajtando konkret tevekenysegek,

Projektelemek m e g n e v e z e s e

Vegrehajtando tevekenysegek felsorolasa

Tereprendezes:

5 ha tereprendezese

Kbzmuvek:

kbzmuvek kiepitese

Uthalozat

Feltaro ut 12m szabalyozasi szelessegu lit kialakitasa es ut epitese

Alternativ muhely es lakohaz

120 m lakbhaz es 60 m muhely epitese

Kadar muhely es lakohaz

120 m lakbhaz es 60 m muhely 6pitese

2

2

2

2

Kovacsmuhely es lakohaz

120 m lakohaz es 60 m muhely epitese

Szbvo muhely es lakohaz

120 m lakbhaz es 60 m muhely epitese

Kekfesto muhely es lakohaz

120 m lakbhaz es 60 m muhely 6pitese

Fafaragb muhely es lakohaz

120 m lakohaz es 60 m muhely epitese

Sziics muhely es lakbhaz

120 m lakohaz es 60 m muhely epitese

Fazekas muhely es lakohaz

120 m lakbhaz es 60 m muhely epitese

Pajtaszinhaz

720 m alapteruletu epitmeny 230 m galeriaval

Csarda- fogado

500 m^ alapteruletu ketszintes, tornacos fogado a fbldszinten etteremmel,
helytbrteneti szobaval es az emeleten 10 db ketagyas apartman epitese

Villapark 75 udulo egyseg

Nines adat

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

recepcibval,

4.7. Megvalositasi utemterv
Projekt elemek

Sorszam

Megvalositas
hatarideje

1.

Tereprendezes

2010

2.

Kbzmuvek:

2010

3.

Uthalozat

2010

4.
5.
6.
7.
8.

Muhelyek es lakohazak (8db)

2011

Pajtaszinhaz

2011

Csarda- fogadb

2011

Kertepites
Villapark 75 udulo egyseg

2011
Nines adat
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4.8. Koltsegvetes

Projektelemek megnevezese

Megvalositas
iitemezese
2009
2010
2010
2010
2010
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011

Elbkbszitbs
Tereprendezes
Kbzmuvek
UthSlbzat
Bonyolites
Alternativ muhely es lakbhaz
K£dar muhely 6s lakbh£z
Kovacsmuhely 6s lakbhaz
Szbvb muhely 6s lakbhaz
Kekfestb muhely es lakohaz
Fafaragb muhely bs lakbhaz
Szucs muhely bs lakbhaz
Fazekas muhely bs lakbhaz
Pajtaszinhaz
Csarda btterem fogadb
Kertbpites
Villapark 75 udulb egysbg
Projekt koltsegvetese bsszesen
Az arak AFA-t nem tartalmaznak.

A projekt koltsege (ezer
Forintban)
35 000
7 000
14 000
28 000
35 000
36 000
36 000
36 000
36 000
40 000
40 000
36 000
36 000
76 000
300 000
9 000
nines adat
800 000

4.9. A projekt megvalositasi mechanizmusa (a megvalositas szervezeti, intezmenyi
hattere, projektmenedzsment bemutatasa, felelossegek, projekt monitoring e s
ertekeles)
A projekt megvalositasaban fontos szerepet tolt be a projektmenedzsment szervezet. A
projektmenedzsment szervezet celja, hogy bsszefogja, osszehangolja az ellatando
feladatokat, tevekenysegeket es azokat ellenorizze.
A
Mestersegek
Faluja es Villapark jelenlegi projektgazdaja
Dorgicse
Kozseg
Onkormanyzata. Jelenleg a projektmenedzsment szervezet a telepules onkormanyzata. A
projekt jelen kezdeti allapotaban, annak megvalbsitasaert es elinditasaert a polgarmester a
felelos.
A projekt elorehaladtaval fontos szerepet tbltenek be majd a resztvevo vallalkozbk es
mesteremberek, akik mint berlok es mint uzemeltetok fognak reszt venni az uzemeltetesben,
fenntartasban.

4.10.

Projekt vegrehajtasa soran felmerulo kockazatok kezelese

A Mestersegek Faluja es Villapark kulturalis hagyomanyokra epulo temapark projektgazdaja
Dbrgicse Kozseg Onkormanyzata. Az onkormanyzat a fejlesztest partnersegben kivanja
megvalositani a fejlesztesben erintett, vallalkozbkkal, beruhazbkkal, civilszervezetekkel. A
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4.8. Koltsegvetes

Projektelemek megnevezese

Megvalositas
iitemezese
2009
2010
2010
2010
2010
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011

Elbkbszites
Tereprendezes
Kbzmuvek
Uthalozat
Bonyolftas
Alternativ muhely es lakbhaz
K£d£r muhely es lakohaz
Kovacsmuhely 6s lakbhaz
Szbvb muhely es lakbhaz
Kbkfestb muhely es lakbhaz
Fafaragb muhely es lakbhaz
Szucs muhely es lakbhaz
Fazekas muhely es lakbhaz
Pajtaszinhaz
Csarda btterem fogadb
Kertbpites
Villapark 75 udulb egysbg
Projekt koltsegvetese bsszesen
Az arak AFA-t nem tartalmaznak.

A projekt koltsege (ezer
Forintban)
35 000
7 000
14 000
28 000
35 000
36 000
36 000
36 000
36 000
40 000
40 000
36 000
36 000
76 000
300 000
9 000
nines adat
800 000

4.9. A projekt megvalositasi mechanizmusa (a megvalositas szervezeti, intezmenyi
hattere, projektmenedzsment bemutatasa, felelossegek, projekt monitoring e s
ertekeles)
A projekt megvalbsitasaban fontos szerepet tblt be a projektmenedzsment szervezet. A
projektmenedzsment szervezet celja, hogy bsszefogja, bsszehangolja az ellatandb
feladatokat, tevekenysegeket es azokat ellenbrizze.
A
Mestersegek
Faluja es Villapark jelenlegi projektgazdaja
Dbrgicse
Kozseg
Onkormanyzata. Jelenleg a projektmenedzsment szervezet a telepules onkormanyzata. A
projekt jelen kezdeti allapotaban, annak megvalbsitasaert es elinditasaert a polgarmester a
felelbs.
A projekt elbrehaladtaval fontos szerepet tbltenek be majd a resztvevb vallalkozbk es
mesteremberek, akik mint berlbk es mint uzemeltetbk fognak reszt venni az uzemeltetesben,
fenntartasban.

4.10.

Projekt vegrehajtasa soran felmerulo kockazatok kezelese

A Mestersegek Faluja es Villapark kulturalis hagyomanyokra epulb temapark projektgazdaja
Dbrgicse Kozseg Onkormanyzata. Az onkormanyzat a fejlesztest partnersegben kivanja
megvalbsitani a fejlesztesben erintett, vallalkozbkkal, beruhazbkkal, civilszervezetekkel. A
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partnerek szamanak nbvekedesevel a felmerulo kockazatok is emelkednek, melyeket a
projekt menedzsment szervezetnek kell tudni kezelni. A projekt megvalositas soran a
partnereket iranyitani, motivalni kell, ez a feladat is a menedzsment feladata.
A fejlesztendo terulet ingatlanjainak tulajdonjoga az bnkormanyzatot illeti.
Fontos, hogy az onkormanyzat altal fejleszteni kivant teruleten az onkormanyzat milyen
szerepet kivan betolteni, hogy a projektben, kivitelezesben es uzemeltetesben reszt vesz-e.
Kockazatok kbzbtt meg kell emliteni meg a vissza nem teritendo forrasok igenybevetelehez
szukseges palyazatok megirasat es azoknak esetleges forrashianyokra valo hivatkozassal
valo elutasitasat. Amennyiben a palyazat sikertelen a beruhazas megvalositasa, azaz az
utemezes, a projektelemek kivitelezese csuszik.

4.11. Balaton
Strategia
es
Komplex
ervenyesitesenek bemutatasa

Program

egyes

terhasznalati

elvei

A Strategia es Komplex Program a Balaton-regiora vonatkozolag meghatarozta
terhasznalati elveket a fenntarthatosag es az eselyegyenloseg ervenyesitese erdekeben.

a

A terhasznalati elveket es ajanlasokat figyelembe kell venni a projektkivalasztasban, a
jogosultsagok,
vagy
elonyben
reszesito
szempontok
elbiralasakor,
valamint
a
projektfejleszteskor, amikor idoben lehet a szempontokat alkalmazni es hatekony modon
ervenyesiteni. Fontos a terhasznalati elveket szem elott tartani, hiszen a Balaton tersege
kbrnyezeti szempontbol kulbnbsen erzekeny terseg es egyedulallo turisztikai erteket a to es
a taj jelenti.
A Strategia es Komplex Program terhasznalati szempontjainak celjai:
A strategia megvalositasa erdekeben vegrehajtott fejlesztesek a Balaton seriilt fenntarthato
tersegi rendszerenek helyreallitasat tekintik celallapotnak, nem iranyulhatnak tovabbi
karositasara. Igy eel a barnamezbs, mindenekelott az emberi tevekenyseg soran mar
kiepitett teruletek, elemek uj szempontok szerinti kihasznalasa, es nem mennyisegi novelese

Az egyes terhasznalati elvek ervenyesitesenek bemutatasa:

1. Terulethasznalat elve:
•

Teruletrendezes:
biztosit.

A fejlesztes bsszhangban all a Balaton tbrvennyel, arra az lehetoseget

A projektterulet kivalasztasanal meghatarozo tenyezo volt, hogy a telepules teruleten
egyedul ezen a telken jeloltek ki idegenforgalmi fejlesztes celjara beepitesre szant teruletet.
A telepulesrendezesi tervben es a kiemelt terseg (Balaton Udulokbrzet) rendezesi terveben
ilyen kategoriaba tbrteno besorolas a taji adottsagok, telepulesszerkezeti jellemzbk,
tajbkologiai tenyezbk elbzetes vizsgalatanak, elemzesenek es szakertbi merlegelesenek
eredmenye. A telepitesi hely kivalasztasaban megerbsitest jelent az a teny is, hogy a telek
bnkormanyzati tulajdonban van.
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5. Penzugyi elemzes

A penzugyi elemzes celja, hogy a megvalosulo beruhazas gazdasagossagat valamennyi
felmerulo haszon (a kozvetlenul merheto eredmenyeket; nemzetgazdasagi szintu
beveteleket) es koltseg (pi.: kozvetlenul merheto koltsegeket, nemzetgazdasagi szintu
veszteseget, elmaradt nyereseget) alapjan lehessen megitelni.
A penzugyi elemzes soran eloszbr a felmerulo koltsegeket, a jovoben keletkezo beveteleket
reszletezzuk, majd a koltseg haszon elemzes soran a penzaramokat osszevetjuk, es netto
jelenertek modszer segitsegevel megvizsgaljuk a beruhazas gazdasagossagat.

5.1 Kbltsegek elemzese
A projekt koltsegeit elsosorban ket fo csoportba oszthatjuk:
beruhazasi kbltsegek
mukbdesi kbltsegek
A beruhazasi kbltsegek kbze tartoznak az egyes iitemekben megvalosulo projekt elemek
letrehozasanak kbltsegei. Reszletes kimutatas a beruhazasi kbltsegekrbl a kbltsegvetes
reszben olvashato.
A mukbdesi kbltsegek a projekt uzembe helyezese utan a bevetelek kitermelesenek
raforditasait tartalmazzak. A mukbdesi kbltsegek a kbltseg-haszon elemzes tablazat folyo
kbltsegek oszlopaban talalhatoak jelenerteken a projekt megterulesenek idbszakara
szamitva.

5.2 Bevetelek elemzese
A beruhazas forrasai: a projekt megvalosulasa soran az onkormanyzat elsosorban palyazati
forrasbbl es sajat erbbbl gazdalkodik, hitelfelvetelt nem tervez.
Mukbdesbbl szarmazb bevetelek:
A beruhazas megvalosulasa utan jelentkezb, e beruhazassal bsszefuggb beveteleket a
kbvetkezbkeppen csoportosithatjuk:
kbzvetlen bevetelek berbeadasbbl, uzemeltetesre atadasbol
idegenforgalmi vonzerb nbvekszik, vendegforgalom nbvekszik (tbbb vendegejszaka a
telepulesen)
helyi adbbevetelek nbvekedese (idegenforgalmi ado, iparuzesi ado)
kbrnyezb ingatlanok erteknbvekedese
A projekt varhatb bevetelei a kbltseg-haszon elemzes tablazat arbevetel oszlopabbl latszik.
Az arbevetelek jelentos resze a csarda evenkenti kb. 18 millibs bevetelebbl, a fogadb 20
millibs bevetelebbl es egyeb rendezveny bevetelekbbl all. Nem elhanyagolhatb a kbzvetett
bevetelek szerepe sem az onkormanyzat szamara, hiszen a telepules adbbevetelei
jelentbsen megemelkednek.
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5.3. Kbltseg-haszon elemzese

Az alabbi tablazat tartalmazza a projekt penzaramainak evenkenti utemezeset jelenerteken.
A tablazatbol lathato, hogy a teljes beruhazas letrehozasara es uzemeltetesere forditott
bsszeg 2024-re terul meg.
A kezdb penzaram oszlopban a beruhazas letrehozasanak erteket talaljuk. Az arbevetel
oszlop a kulbntele bevetelek bsszeget tartalmazza jelenerteken evente. A folyo kbltsegek az
egyes evek arbevetelehez szukseges kiadasokat tartalmazza, majd a mukbdesi penzaram
az eves mukbdes eredmenyet mutatja.
A beruhazas megterulese az utolso oszlopbol olvashato, melyben a kumulalt penzaramok
bsszessege lathato jelenerteken.

Evek

Kezdb
penzaram

Arbevetel

Folyo
kbltsegek

Mukodesi
penzaram

Teljes beruhazas
megterulese

0

2009

35 000

_

- 35 000

1

2010

84 000

_

- 119 000

2

2011

681 000

_

- 800 000

3

2012

45 000

16 000

61 000

- 739 000

4

2013

46 000

16 000

62 000

- 677 000

5

2014

46 000

16 000

62 000

-615 000

6

2015

46 000

16 000

62 000

- 553 000

7

2016

46 000

16 000

62 000

- 491 000

8

2017

46 000

16 000

62 000

- 429 000

9

2018

46 000

16 000

62 000

- 367 000

10

2019

46 000

16 000

62 000

- 305 000

11

2020

48 000

17 000

65 000

- 240 000

12

2021

48 000

17 000

65 000

- 175 000

13

2022

48 000

17 000

65 000

-110 000

14

2023

48 000

17 000

65 000

- 45 000

15

2024

48 000

17 000

65 000

20 000

2025

48 000

17 000

65 000

85 000

16

A tablazatban szereplb adatok ezer Forintban ertenbk, es nem tartalmazzak az afat.
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5. 4 Finanszirozasi forrasok meghatarozasa
UMVP 5.3.3. III. intezkedescsoport: A videki elet minosege e s a videki gazdasag
diverzifikalasa
5.3.3.1. A videki gazdasag diverzifikalasara iranyulo intezkedesek
5.3.3.1.1. A nem mezogazdasagi tevekenysegge tbrteno diverzifikalas
Az intezkedesek re vonatkozo cikkek:
Az 1698/2005/EKtanacsi rendelet 52. cikk a) pontjanak i. albekezdese, valamint az
53. cikk. Az 1974/2006/EK tanacsi rendelet 35. cikke es a II. melleklet 5.3.3.1.1. pontja
Intezkedes kod: 311
A beavatkozas indoklasa:
Az UMVP helyzetelemzese szerint az agraragazaton kivuli munkalehetosegek szama
alacsony, sot, a videki teruleteken a munkahelyek szama a mezogazdasagon belul is
csbkken. A problemat a nagyaranyu munkanelkuliseg es az alacsony berek is sulyosbitjak.
Ugyanakkor e problemak az olcso munkaero altal eloidezett gazdasagi fejlodes lehetoseget
teremtik meg. A mezogazdasagi uzemek mellett kialakulo alternativ tevekenysegek
(kiegeszito jbvedelemforrasok) hagyomannyal birnak, ellensulyozva a mezogazdasagi
termelesbol szarmazo bevetelek ingadozasait, valamint hasznositva a szezonalis jelleggel
rendelkezesre alio munkaerot. A videki teruleteken ma is megtalalhato ertekes, elo
kezmuves hagyomanyok a regio munkalehetosegeinek, valamint egyedi arculatanak
megorzeseben egyarant fontos szerepet jatszanak.
A teruleti elszigeteltseg es a tarsadalmi-gazdasagi leszakadas egymast erosito
folyamatainak merseklese es visszaforditasa erdekeben tarsadalmi, kbrnyezeti es gazdasagi
szempontbol hatranyos helyzetuk miatt indokolt fokozott figyelmet forditani a
legelmaradottabb kistersegekre. Szukseges a depresszios tersegek versenykepessegenek
erositese, a helyi gazdasag elenkitese, tovabba a helyi kozbssegek felkeszitese az europai
unios es egyeb elerheto forrasok megszerzesere, melyeknek celja a fenntarthato tarsadalmi,
kbrnyezeti es gazdasagi fejlodes tamogatasa.
Az intezkedes kapcsolodik a nemek kbzbtti tarsadalmi egyenlbtlenseg megsziintetesehez,
valamint a hatranyos helyzetu tarsadalmi csoportok munkaerbpiaci integraciojanak
tamogatasahoz.
Az intezkedes celjai:
Az
intezkedes
elsbdleges
celja
a
mezbgazdasagbol
elb
videki
lakossag
keresbkepessegenek javitasa, valamint az olyan agraragazaton kivuli munkahelyek
megteremtese es megtartasa, amelyek hozzajarulhatnak a videki teruletekrbl valo
elvandorlas visszaszoritasahoz es a videki eletkbrulmenyek javitasahoz. Celja, hogy
bsztbnbzze a mezbgazdasagbol szarmazo jbvedelemmel rendelkezb haztartasok egyeb
jbvedelemtermelo, termelb es szolgaltato tevekenysegeit, tovabba tamogassa a helyben
elballitott termekek piacra vitelet.
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Kedvezmenyezettek:
Gazdalkodok - regisztralt termeszetes es jogi szemelyek - valamint a gazdalkodo
haztartasokban elok.
Termeszetes szemelyek eseteben gazdasagon beluli fejlesztesek tamogathatoak.
Jogi szemelyek eseteben azon jogi szemelyek gazdasagon beluli fejlesztesei tamogathatok,
amelyek mezogazdasagi tevekenysegbol szarmazo jovedelme meghaladja az osszes
beveteluk 50%-at.
Az intezkedes tartalma:
Tamogatas az alabbi tevekenysegekre adhato:
• technologiai fejlesztes,
• a beruhazashoz kapcsolodo szabadalom, engedely vagy gyartasi technologia
megvasarlasa,
• a beruhazashoz kapcsolodo marketingtevekenyseg,
• nem elelmiszeripari minosegbiztositasi rendszerek bevezetese,
• Szabadalom
es
engedely
megvasarlasa,
valamint
nem
elelmiszeripari
minosegbiztositasi rendszer bevezetese kizarolag beruhazas kereteben tamogathato.
Az intezkedes kereteben termofdld vagy ingatlan vasarlasa nem tamogathato.
A diverzifikacio erintett teruletei:
•
agroturizmus;
• kezmuves tevekenyseg es muszaki szolgaltatasok;
• szocialis szolgaltatasok;
• szabadidos tevekenysegek;
• Non-Annex termekek feldolgozasa;
• erdeszeti faiskola letrehozasa;
• megujulo energiaforrasok hasznalatahoz kapcsolodo tevekenysegek.
Az intezkedes teruleti hatalyat illetoen elsobbseget elveznek a hatranyos helyzetu videki
teruletek es kistersegek felsorolasa a leghatranyosabb helyzetu kistersegek komplex
fejleszteset celzo zaszloshajo programban talalhato.
A tamogatas tipusa: Vissza nem teritendo tamogatas.
A tamogatas merteke:
Kbzforrasok aranya az osszes elismerheto kbltsegen belul: maximalisan 45%. A mindenkori
kulbn jogszabaly alapjan hatranyos helyzetu telepuleseken vagy a tarsadalmi-gazdasagi
szempontbol fokozottan hatranyos helyzetu tersegekben elhelyezkedb telepuleseken
megvalosulo projekt eseten maximalisan 50%.
Finanszirozas:
Osszes kiadas: 46 851 860 euro
Kbzpenzbbl tbrteno hozzajarulas: 28 111 116 euro
EMVA hozzajarulas: 20 175 442 euro
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UMVP 5.3.3.2.2. Falumegujitas e s -fejlesztes
Az intezkedesek re vonatkozo cikkelyek (es bekezdesek):
A Tanacs 1698/2005/EK rendelete 52. cikke (b) pontjanak (ii) bekezdese
Az 1974/2006 EK rendelet II. mellekletenek 5.3.3.2.2. pontja
Az intezkedes kodja: 322
A beavatkozas indoklasa:
A videki lakokbrnyezet, a telepulesek altalanos fizikai megjelenese es a kbzbssegi terek,
kbzteruletek allapota hanyatlo kepet mutat. A videki tersegek vonzerejenek novelese
erdekeben a telepulesek arculatat javitani kell. A videki tersegekben a helyi termekek
ertekesitesere es hasonlo gazdasagi tevekenysegekre alkalmas infrastruktura viszonylag
szegenyes, illetve a helyi piacok felujitasra szorulnak. A falvak megujitasa, illetve az ezzel
jaro valtozasok eloidezese a videki teruleteken a helyi piacok letrehozasat vagy felujitasat
teszi szuksegesse annak erdekeben, hogy a videkrol vonzobb kep alakulhasson ki. A videki
teruletek eletszinvonalanak javitasaban a jatszoterek kialakitasa is szerepet jatszhat.
Az intezkedes celjai:
Az intezkedes celja, hogy a videki telepulesek vonzerejenek fokozasaval javitsa
eletszinvonalukat az elvandorlas, valamint a kedvezotlen gazdasagi es tarsadalmi
tendenciak, illetve a videk elneptelenedesenek visszaforditasa erdekeben. Az epuletfelujitas
eseteben az intezkedes a kulso felujitasra osszpontosit.
Az intezkedes tartalma:
Az intezkedes altal erintett foldrajzi teruletek kbze az btezernel kevesebb lakosu, illetve a
100 fo/km2-nel kisebb nepsurusegu telepulesek tartoznak. A tamogatasra nem jogosult
telepulesek kulteruletei szamara tamogatas adhato akkor, ha a kiilteruletek lakossaga a
teljes lakossag 2%-at meghaladja. A budapesti agglomeracio telepulesei az intezkedes
kereteben nem jogosultak tamogatasra. A tamogatasra jogosult telepulesek listaja a 19. es a
2 1 . mellekletben olvashato, elhelyezkedesuket pedig a 20. mellekletben talalhato terkep
jeloli.
Az intezkedes teruleti hatalyat illetoen a ROP-ok cselekvesi tervei altal erintett telepulesek a varosok es a kistersegi kbzpontok - a jelen intezkedes kereteben nem tamogathatok,
lakossagszamuktol es nepsuruseguktol fuggetlenul.
A helyi vedelem alatt alio videki epitett brbkseg a jelen intezkedes kereteben nem
tamogathato.
Kedvezmenyezettek:
Helyi onkormanyzatok es tarsulasaik, civil szervezetek es egyeb egyesuletek.
Tamogatott tevekenysegtipusok:
• A falu kornyezetet es megjeleneset javito kislepteku infrastrukturalis fejlesztesek:
parkok, pihenoteruletek, setanyok es egyeb kbzteruletek (az elkulbnulten kivitelezett
utak es jardak, illetve csatornazas kivetelevel)
• A vedelem alatt nem alio, kbzbssegi es gazdasagi celokat szolgalo, illetve atelepules
megjeleneseben jelentos szereppel biro epuletek kulso felujitasa.
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•

•

Uj piacterek megnyitasa es a meglevok fejlesztese a helyi mezogazdasagi termekek
jobb eladhatosaga erdekeben, valamint e piacterek megfeleltetese az ervenyes
jogszabalyoknak.
Jatszoter kialakitasa gyermekek szamara.

Tamogatott koltsegtipusok:
•
Infrastrukturalis fejlesztesek kbltsegei
• Eszkbzbk es felszereles beszerzesenek es telepitesenek kbltsegei
• Kulso felujitashoz kapcsolodo kbltsegek
• Altalanos kbltsegek (a tanacsadoi kbltsegek is).
Az intezkedes kereteben termbfbld vagy ingatlan vasarlasa nem tamogathato.
A tamogatas tipusa:
Vissza nem teritendb tamogatas
Tamogatasi intenzitas:
A tamogatas merteke 100%.
Az ezen intezkedes alapjan nyujtott minden tamogatas bsszhangban lesz az 1998/2006/EK
- de minimis - rendelettel
Az egy vallalkozas reszere nyujtott de minimis tamogatas bsszege egymast kbvetb harom
penzugyi evben nem haladhatja meg a 200 000 eurot. E felsb hatarok a de minimis
tamogatas formajatol es celjatol fuggetlenul ervenyesek, tekintet nelkul arra, hogy a tagallam
altal nyujtott tamogatas finanszirozasa reszben vagy egeszben kbzbssegi eredetu
forrasokbol tbrtenik.
Finanszirozas:
Osszes kiadas: 86 458 236 euro
Kbzpenzbbl tbrteno hozzajarulas: 73 489 500 euro
EMVA hozzajarulas: 52 743 661 euro

KDOP 2.1.2. Szallashelyek e s a turisztikai termekkinalat erteket novelo egyeb
szolgaltatasok infrastrukturalis e s minosegi fejlesztese
A konstrukcio kerete: 1.787.144.330.- Ft
A konstrukcio celja a regio vendegfogado-kapacitasanak fejlesztese, illetve a turisztikai
kiegeszitb szolgaltatasok fejlesztese a latogatok tartozkodasi idejenek novelese es turisztikai
kiadasainak bsztbnzese erdekeben.
A tamogatasi tevekenysegek kbzul az uj 4 csillagos szalloda fejlesztest a konstrukcio nem
tamogatta. Javasolt ennek atgondolasa. Magasra szabtak a max. tamogatasi bsszeget
(500m Ft). Javasolt ez utobbit csbkkenteni.
Megfontolando, hogy hosszabb ideju berleti szerzbdes eseten a berlb is palyazhasson a
tulajdonos hozzajarulasaval.
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A 2007-2008-as kifras szallashely es szolgaltatasfejlesztesre vonatkozik. A palyazati
tapasztalatok szerint az utobbira nines igeny a regioban (az aktualis feltetelek mellett).
Javasolt ezert a szolgaltatasfejlesztest a vonzero fejlesztesi kiirassal osszevonni.
Az ujszeru tamogatasi formak (visszateritendo tamogatas) a rendelkezesre alio alacsony
keretbsszeg miatt nem tartjuk indokoltnak.
Indikatorok: Javasolt kevesebb output indikator szerepeltetese, illetve egyertelmuen
kbrulhatarolt vallalasi feltetelrendszer kidolgozasara. A minimalisan elvart celertekek es a
celertekek eleresi idopontjanak atgondolasa szukseges. Javasolt egy segedlet kidolgozasa
az indikatortabla kitoltesehez.
Alkalmazott eljaras:
Tamogatas formaja:
Tamogatas kerete (Ft):
Kedvezmenyezettek kore:

Nyilt, egyfordulos szakaszos donteshozatallal
Vissza nem teritendo
1 787 144 330,kbzponti kbltsegvetesi szervek es intezmenyeik;
bnkormanyzatok es intezmenyeik;
bnkormanyzati
tarsulasok,
tbbbcelu
tarsulasok, tersegi fejlesztesi tanacsok

kistersegi

non-profit szervezetek (egyesuletek, alapitvanyok,
egyeb jogi szemelyiseggel rendelkezo nonprofit
szervezetek, 2009. jan. 1-ig kbzhasznu tarsasagok,
egyhazak, egyhazi intezmenyek, egyhazi jogi
szemelyek);
szbvetkezetek;
gazdasagi tarsasagok, vallalkozasok;
egyeni vallalkozasok;
szakmai szervezetek es felsooktatasi intezmenyek
Tamogatas min.- max. bsszege:
10-500MFt
Tamogatas Max. merteke (%):
30 - 40%Tamogatott projektek szama:
10 db

6. Kbrnyezeti hatasok vizsgalata

Dbrgicse Kozseg Onkormanyzata a Dbrgicse 0197/2 helyrajzi szamu, gyep (legelb) muvelesi
agu kulteruleti ingatlan idegenforgalmi fejlesztes celjara tbrteno vegleges mas celu
hasznositasat kerelmezte. A teruleten tervezett ..mestersegek faluja" a hagyomanyos nepi
ertekek kbzvetiteset szolgalo egyseg, ezen a kuldetesen kivul fontos celja mesterek es
csaladjuk letelepitese, valamint a helyiek szamara munkalehetbseg biztositasa. Az
idegenforgalmi fejlesztes masik terulete a kapcsolodo villapark, ahol minbsegi udulesi celu
letesitmenyek epitese a cel.
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A telepitesi hely kivalasztasat a rendezesi (telepulesi es kiemelt tersegi) tervek
teruletfelhasznalasi besorolasa indokolja. A Balaton-torveny szellemisegerol elmondhato,
hogy kornyezetvedelmi, tajokologiai szemleletet kepvisel. A minosegi fejlesztest szolgalo
funkcionalis ovezetben tbrteno fejlesztes a tagabb terseg rendszerszemleletu fejlesztesebe
illeszkedb beruhazas.
A megvalositas kbrnyezeti hatasairol bsszessegeben elmondhato, hogy elsosorban a
teruletfoglalas miatt varhatoak jelentos hatasok a kbrnyezeti elemekre, az elbzetes vizsgalat
kbtelezettseget is a terulethasznalat nagysagrendje (5 ha-nal nagyobb terulet igenybevetele)
indokolja, a Balaton-tbrveny azonban a kijelblt teruletfelhasznalas celjara nem is enged 5 hanal kisebb teruletet kialakitani.
A
megvalositas
modja,
a
telepites,
a
tevekenyeg
megvalositasa es az esetleges
felhagyas soran sem iparszeru
vagy
ipari
meretu,
hanem
„hetkbznapi"
tevekenysegek
zajlak, es ezek osszeadodasa
sem terhelb, mert a vonatkozo
rendezesi tervek szigoru elbirasai nem engedik meg a terulet intenziv hasznalatat. Az
esetleges kedvezbtlen hatasok lehetbsegenek kizarasat, ill. azok mersekleset az epitesugyi
es a kornyezetvedelmi jogszabalyok biztositjak. A beruhazas jelentos hatasai jellemzben
kedvezbek, es elsosorban az emberek tarsadalmi es gazdasagi helyzetere, eletmodjara
hatnak, valamint a telepulesi kbrnyezetre es tajkepre, tajhasznalatra.
(Kbrnyezeti
hatasokat
hatastanulmany

reszletesebben

vizsgalata

a

kulbn

elkeszitett

kbrnyezeti
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7. Gazdasagi-tarsadalmi hatasok vizsgalata
Ahogy az orszag tobbi reszen, ugy a Balaton Regioban is elmondhato, hogy osszessegeben
bregszik a tarsadalom. Gyenge a terulet lakossagmegtarto kepessege, amely fbkent a keves
es szezonalis munkalehetbseggel magyarazhato.
A telepulesnek kb. 310 fb (2008-ban 316 fb) allando lakosa van. A lakossagszam az 1990-es
evek 6ta nagyjabol stagnal. 2007-ben az alabbi koreloszlast regisztraltak:
0-18 eves korig
19-60 eves korig
61 eves kor felett

62 fb
167 fb
87 fb

A lakossag bsszetetelere jellemzo meg, hogy az Jdeiglenes lakok", az udulbk aranya
viszonylag magas, a kb. 160 Dbrgicsen levb telek kb. fele nem allando lakosok tulajdonaban
van. Az allando lakosok kbzul a nyugdijas korosztaly tagjai jellemzben egyedul laknak, 2-3
nagycsalad van Dbrgicsen, a tbbbi csalad jellemzben 1-2gyermekkel el. Munkalehetbseg
tekinteteben jellemzo, hogy a lakosok szezonalis (nyari) munkat vallalnak idegenforgalmi
teruleten. A telepules elsosorban Balatonfured vonzaskbrzetebe tartozik. Dbrgicsen 10 fb
regisztralt munkanelkuli van, foglalkoztatasukat idbszakosan az bnkormanyzati kbzmunkak
soran igyekeznek biztositani.
A projekt megvalosulasa eseten, Dbrgicsen a vendegek szama nbvekszik, vendegejszakak
szama nbvekszik, telepules, onkormanyzat es szolgaltatok, vallalkozbk turisztikai bevetelei
nbvekednek, mindezek a nbvekmenyek gazdasagilag erbsitik a terseget, a telepulest es a
helyi vallalkozbkat.
A turisztikai fejlesztes kbzvetlen hatasa, hogy a szomszedos, kbzeli ingatlanok erteket is
nbveli. A fejlesztesnek tarsadalmi hatasa abban mutatkozik meg, hogy a telepules lakossag
megtarto ereje nbvekszik.

8. Osszegzes: a projekt megvalosithatosaga

Dbrgicse jbvbjet megalapozottan a turizmusfejlesztesben latja es celja, ezert a terseg
meghatarozo jbvedelemtermelo forrasanak szamitb turizmusnak tbbb helyet kivan adni,
annak nagyobb teret kivan biztositani. A telepules felismerte, ahhoz, hogy kitbrjbn szuk
keresztmetszetu turisztikai szolgaltatasok kbrebbl, szukseges a turisztikai agazatott
fejleszteni, azt uj palyara kell allitani, minbsegi szolgaltatasok kbret nbvelni kell.
A projektterulet kivalasztasanal meghatarozo tenyezb volt, hogy a telepules teruleten
egyedul ezen a telken jelbltek ki idegenforgalmi fejlesztes celjara beepitesre szant teruletet.
A telepulesrendezesi tervben es a kiemelt terseg (Balaton Udulbkbrzet) rendezesi terveben
ilyen kategbriaba tbrteno besorolas a taji adottsagok, telepulesszerkezeti jellemzbk,
tajokologiai tenyezbk elbzetes vizsgalatanak, elemzesenek es szakertbi merlegelesenek
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eredmenye. A Projektterulet kivalasztasaban megerosftest jelent az a teny is, hogy a telek
onkormanyzati tulajdonban van.
A projektteruleten vegrehajthato fejlesztesek fent lefrtak alapjan determinalva vannak.
Fejlesztesi alternativak kozott nines mod valasztani, annyiban viszont igen, hogy milyen
minosegben kivanjuk megvalositani azt.
A celok elerese erdekeben a telepules a Mestersegek Faluja neven kulturalis
hagyomanyokra epulo temaparkot es a hozza kapcsolodo villaparkot kivan megvalositani.
A Mestersegek Faluja mind latvanyossag, mind az ott megrendezesre kerulo programok es
azokhoz kapcsolodo szolgaltatasok alternativ kikapcsolodasi lehetosegeket biztositanak
turisztikai szezonban a balatoni furdo turizmus mellet es fuggetlenul attol egesz evben, ami
tovabbi vallalkozoi, turisztikai befekteteseket bsztonbz a teruleten. A villapark kialakitasanak
felteteleinek biztositasaval. a tersegben, a Balaton-felvideken egyedulallo szolgaltatas
kinalat valosithato meg.
A projekt komplexitasabol, mereteibol es kiterjedesebol adodoan az bnkormanyzatnak
merlegelnie kell, hogy a megvalositashoz szukseges bnerot, milyen konstrukcioban kivanja a
fejleszteshez rendelni. Tovabba fontos, hogy az onkormanyzat altal fejleszteni kivant
teruleten az onkormanyzat milyen szerepet kivan betblteni, hogy a projektben, kivitelezesben
es uzemeltetesben reszt vesz-e.
A megvalosithatosagi tanulmany a Mestersegek falujanak es Villaparknak beruhazasat
mutatja be, es javaslatot tesz a fejlesztes idobeli utemezesre, valamint a palyazati forrasok
felhasznalasanak utemezesere.
A projekt regionalis hatast fog kifejteni, hiszen a Balaton-torveny valtozasa miatt a Balaton
kbrul mindbssze nehany ilyen terulet valik fejleszthetes targyava. A tersegben egyedulallo
beruhazas, a Mestersegek Faluja es villapark, kapcsolodva mas turisztikai agazatokhoz,
jelentos szerepet tblt be a telepules es a terseg turisztikai kinalataban. A hagyomanyokhoz
hu uj kbrnyezet es a pajtaszinhaz elbadasainak es a vasarok hangulata invitalja, a minbsegi
szolgaltatasok es szallaslehetbsegek a villaparkban marasztalja a vendegeket.
A turisztikai beruhazas a felkesziilt projektmenedzsment szervezettel es annak partnereivel,
a kockazatok figyelembevetelevel megvalosithato.
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