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1. PREAMBULUM 

Vilonya  község  településfejlesztési  koncepciója,  települési  alapdokumentum.  Hosszútávú  fejlesztési 
döntés, amely az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 9/A. §. 
(1)  bekezdésében  foglaltakkal  összhangban  "hosszú  távra  rendszerbe  foglalja  az  önkormányzat 
településfejlesztési  szándékait,  ennek  keretében  a  területi  adottságok  és  összefüggések 
figyelembevételével meghatározza a település jövőképét, javaslatot tesz a helyi környezet, társadalom, 
gazdaság és az infrastruktúra átfogó fejlesztésére, a műszaki, az intézményi, valamint a táji, természeti 
és ökológiai adottságok fenntartható hasznosítására". 
A koncepció készítését megelőzte a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 
stratégiáról  és  a  településrendezési  eszközökről,  valamint  egyes  településrendezési  sajátos 
jogintézményekről  szóló  314/2012.  (XI.8.)  kormányrendelet  5.  §  (2)  bekezdése  szerint  elkészített 
megalapozó vizsgálat, amely magába foglalja az örökségvédelmi hatástanulmányról szóló 496/2016. 
(XII. 28.) Korm. rendelet 68.§‐a szerinti örökségvédelmi hatástanulmány vizsgálati munkarészét is. 
Jelen  dokumentum  a  felsorolt  vizsgálati  munkarészek  alapján  került  kidolgozásra  és  az  általános 
célkitűzéseken túl célként tűzte ki a fejlesztési irányok tömör és tiszta megfogalmazását. A koncepció 
három fő fejezetre tagolódik: 

 meghatározza a település gazdasági, társadalmi, táji, természeti, épített környezetére, térségi 
szerepére vonatkozó jövőképét, 

 megfogalmazza a jövőkép eléréséhez szükséges átfogó és részcélokat, valamint 

 összefoglalja a további tervezési feladatok kiinduló adatait. 
 

2. VILONYA JÖVŐKÉPE 

Vilonya településfejlesztési koncepciója a 2030‐ig terjedő időszakra kijelöli a község helyét a hazai és a 
térségi  településhálózatban,  bemutatja  a  község  társadalmi,  gazdasági,  táji,  természeti  és  épített 
környezetének jövőbeni állapotát. A jövőkép nem a településen belül lezajló jelenlegi folyamatok előre 
vetítése, hanem egy új, egy másfajta gondolkodás, szemlélet eredményeként létrejövő állapot. 
A település jövőképe a helyi társadalmi és gazdasági szereplők aktív közreműködésével és bevonásával 
készült;  értékek,  érdekek,  szándékok  egymással  harmonizáló  egysége,  ami  találkozik  az  érdekeltek 

egyetértésével,  vonzó  és  motiváló  erejű.    jövőképe  a 
település  társadalmi,  gazdasági  és  földrajzi  adottságaira, 
lehetőségeire, valamint erőforrásaira (népesség, gazdaság, 
infrastruktúra,  környezeti  és  egyéb  értékei)  épít,  vonzó, 
megvalósítható állapotot körvonalaz. 
A koncepció alapvető üzenete, hogy Vilonya megteremti és 
biztosítja  valamennyi  polgárának  jövőjét,  másrészt 
valamennyi  polgára  bízik  Vilonya  jövőjében  annak 
érdekében, hogy kijelenthesse 
 

Vilonya település ÖNTUDATOS ÉS NYITOTT a 
változásra, az új befogadására. 

Az ÖNTUDATOS település: 
Vilonya  az  öntudatos  kistelepülés,  amely  feltárja,  őrzi  és 
ápolja  történelmi  örökségét,  erősíti  a  településrészek 
szellemiségét  és  összetartozását,  biztosítja  az  élhető 
környezet,  a  lakható  kompakt  település  harmóniáját,  a 
természet és a gazdaság fenntartható együttélését, tudást, 
és felüdülést ad lakóinak, esélyt, felemelkedési lehetőséget 
a rászorulóknak. 
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A NYITOTT település: 
Vilonya, mint a Balaton és Bakony közötti földrajzi terület, 
nyitott  a  fejlődést  szolgáló  új,  turisztikai  fellendülést 
biztosító fejlesztések befogadására.  
 
 
 
 
 
 
 

2.1. A településfejlesztési alapelvek rögzítése 

Vilonya történelmi fejlődése sajátos karakterű településsé formálta a községet. Az örökölt természeti 
környezet  adottságai  nem  törpülhetnek  el  a  környező  települések  iparosodása  mellett.  Nyugodt 
kistelepüléssé  valamint  nyugodt  lakóhelyévé  kell  válnia  a  szomszéd  települések  üzemeiben 
dolgozóknak.  
Így a fejlesztés alapelvei: 

 Harmonikus település, fejlődés határok között 

 Természeti‐, táji‐, épített‐ és kulturális értékek feltárása, ápolása és védelme 

 Növekedés a település eltartó képességének függvényében 

 Területfejlesztés a rehabilitációs folyamatokkal egyensúlyban 

 Turisztikai fejlesztés a település befogadásának mértékén belül  

 Élhető környezet, kiegyensúlyozott társadalom 

 Identitástudat 

 Esélyegyenlőség, tudás alapú társadalom 
 
Az alapelvek elfogadását tükrözi a város 2030‐ra vonatkozó gazdasági, társadalmi, táji és természeti, 
épített környezetére, továbbá térségi szerepére vonatkozó jövőképe. 
 

2.2. Vilonya gazdasági jövőképe 

Vilonya gazdasága 2030‐ban az alábbiakkal jellemezhető: 

 A mezőgazdasági termelés – növény és állattenyésztés    
‐ hosszú távon is kiszámítható és az önfenntartást lehetővé 
tevő  bevételeket  biztosít  a  helyi  gazdálkodóknak,  az 
előállított termények, alapanyagok, esetleg házi termékek, 
piacra jutása kiszámítható lesz, a 
               mezőgazdasági termékek mind nagyobb hányada 
lesz helyben feldolgozott félkész vagy késztermék.  
 A  településen  bejegyzett  kisvállalkozások 
működőképesek, hálózati és klaszter 
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              kapcsolataik stabilak, tőkeellátottságuk jó. 

 A településen a gazdaságilag aktív lakosság aránya az 
országos átlagnál jobb, munkanélküliségi rátája az országos 
átlag alatti. 

 A lakosság életminősége javul „jó léte” biztosított. 

 A település térszerkezete tudatosan alakul. 
 
 
 
 
 

2.3. Vilonya társadalmi jövőképe 

Vilonya társadalma 2030‐ban az alábbiakkal jellemezhető: 

 A település lakónépessége minimum stagnál vagy közepesmértékben nő, az országos átlagnál 
magasabb  a  településen  a  születéskor  várható  élettartam  és  pozitív  a  község  vándorlási 
egyenlege, lakosságvonzó képessége nő. 

 A  fiatalok  családalapítási  hajlandósága  az  országos  átlagnál  jobb,  mert  biztosított  jövőjük, 
egzisztenciális biztonságban élnek. 

 A  Vilonyán  élő  és  az  ide  érkező  fiatalok  lehetőséget  látnak  a  környező  településeken 
tehetségük  kibontakoztatására,  boldogulásukat  a  településen,  vagy  annak  környezetében 
képzelik el; a korábban elköltözöttek szívesen térnek vissza a településre, mert biztosítva látják 
nyugodt lakhatásukat és jövőjüket. 

 Vilonya lakosságának egészségi állapota jó, testi és lelki kiegyensúlyozottságukat a közösségi 
élet, valamint a rekreációs lehetőségek széles tárháza támogatja.  

 A  településen  élők  jövedelmi  viszonyai  jók,  az  egy  főre  jutó  SZJA  eléri  vagy meghaladja  az 
országos átlagot. 

 Vilonya nyitottan, befogadóan várja a községért tenni akaró, idetelepülő szakembereket, akik 
új szemléletet, friss gondolatokat hoznak a településre 

 Vilonya  biztonságos  község,  az  itt  élők,  ill.  az  ide 
érkezők  személyi‐,  vagyon‐  és  környezeti  biztonsága  az 
országos átlagnál jobb. 
 

2.4. Vilonya  táji‐  és  természeti  környezetre 
vonatkozó jövőképe 

Vilonya táji és természeti állapota 2030‐ban az alábbiakkal 
jellemezhető: 

 Megvalósul  a  táj,  a  természeti  értékek  védelme  és 
fenntartható használata, javul a környezet minősége 

 A  térszerkezet  területfelhasználás  változtatása  olyan 
irányban  változik,  hogy  egyúttal  a  klímavédelem 
követelményeit is szolgálja. 

 A  zöldhálózati  rendszer  fejlesztésre  kerül,  a 
zöldhálózati rendszer kialakul. A zöldterületek kiterjedése 
nő,  használati  értékük  nő,  a  zöldfelületek  biológiai 
aktivitásértéke  nő,  megvalósul  a  fenntartható 
zöldterületgazdálkodás. 

 A  korábbi  környezetkárosítások  felszámolásra, 
kármentesítésre kerülnek, a  tájrombolások  rekultiválásra 
kerülnek. 



6 
 

 
 

2.5. Vilonya épített környezetének jövőképe 

Vilonya  épített  környezete  2030‐ban  az  alábbiakkal 
jellemezhető: 

 A  fenntartható  fejlődés  cél‐  és  eszközrendszere 
mellett egyre nagyobb hangsúlyt kap a harmonikus épített 
környezet ideológiája, fejlődés határok között. 

 Megvalósul  a  történelmi  településrészek  kompakt 
rehabilitációja, a  szakszerűtlen és  spontán átalakítások az 
építéskori értékek tiszteletben tartásával és 
rekonstrukciójával,  a  kortárs  építészet  eszközrendszerét 

nem mellőzve folyamatosan szűnnek meg. 

 A települési közszolgáltatások infrastruktúrája, épületállománya kiépült és fejleszthető. 

 A  közösségi  lét  fórumai  (közterek,  épületek,  egyházi  létesítmények)  biztosítottak  és 
fenntartásuk megoldott. 

 Vilonya lakossága egészséges, egészségügyi határérték alatti, por‐ és zajmentes környezetben 
él. 

 A település épített környezete közművesített, tiszta, rendezett és környezetbarát. 

 Az alacsony intenzitású (zöldfelületi, vízközeli, kiskerti) területek létesítményei harmonikusan 
élnek együtt a táji környezettel. 

 A község  ingatlanpiaci kínálata  rugalmasan követi az  igényeket, a  lakóterületek élhetőek és 
fenntartásuk biztosított. 

 A közszolgáltatások mindenki számára elérhetőek, biztonságosak, magas színvonalúak. 

 A  község  közlekedési  kapcsolatai,  közúthálózata  kiépített,  folyamatosan  fenntartható  és 
üzemeltethető. 

 A  gazdasági  területek  intenzíven  hasznosítottak,  a  szennyezett  elhanyagolt  területek 
folyamatosan megszűnnek.  

 A közösségi közlekedés magas színvonalú, fenntartható és mindenki számára elérhető. 

 A turisztikai fejlesztések eredménye képpen a község ismertté látogatottá válik  
 

2.6. Vilonya térségi szerepének jövőképe 

 Vilonya fejlesztési elképzeléseit a térség fejlesztési elképzeléseivel összhangban alakítja. 

 Vilonya a térség turisztikai életének aktív, meghatározó jelentőségű szereplője. 

 A község turisztikai potenciálja és lehetőségei a térségi programokba integrálva fejlődnek. 

3. A KONCEPCIÓ CÉLRENDSZERE 

 
A Veszprém Megyei Közgyűlés 62/2013 (XII.19.) számú határozatával fogadta el a Veszprém Megyei 
Területfejlesztési Koncepciót. Az elfogadott anyag azóta többször is módosításra került. A koncepció 
Veszprém megye fejlesztésének 2020‐ig tartó átfogó céljait az alábbiakban 
határozta meg: 
 

 Gazdasági  növekedés,  a  térségi  potenciálokra  építő,  a  versenyképességet  fokozó 
gazdaságfejlesztés 

 A lakosság életminősége javítása, „jól léte” biztosítása, a társadalom fejlesztése 

 A  térszerkezet  tudatos  alakítása,  versenyképességet  segítő  szerkezetfejlesztés,  a 
településitérségek összehangolt fejlesztése. 
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A  megyei  koncepcióban  Várpalota  várostérségére  (ideértve  Vilonya  közigazgatási  területét  is) 
megfogalmazott fejlesztési célokat Vilonya településfejlesztési koncepciója figyelembe vette. A megyei 
területfejlesztési koncepció átfogó céljaihoz igazodva Vilonya jövőképe az alábbi hat települési átfogó 
célt határozza meg: 
 

 Új innovatív fejlesztések, kitöréspontokra épülő fejlesztés 

 Öntudatos település lokálpatrióta szellemiséggel 

 Kultúra, művelődés és folyamatos tanulás lehetősége mindenkinek 

 Élettér, élhető környezet, lakható otthon, lakható község 

 Gondoskodó település 

 Térségi együttműködés és integráció 
 

 

3.1. A  TELEPÜLÉS  ÁTFOGÓ  FEJLESZTÉSÉT  SZOLGÁLÓ  CÉLOK  ÉS  RÉSZCÉLOK 
MEGHATÁROZÁSA 

A jövőképben megfogalmazott fejlesztési irányok elérése érdekében kerültek megfogalmazásra azok a 
10 évet meghaladó időtávra érvényes általános és komplex hosszútávú célkitűzések, amelyek alapját 
képezik a közép‐, illetve rövidtávú célok kijelölésének. 
Vilonya településfejlesztési koncepciója a hat átfogó célon belül különböző részcélokat fogalmaz meg. 
A részcélok az átfogó célokkal harmonizálnak, azok megvalósítását segítik. 
 

3.1.1. ÚJ INNOVATÍV FEJLESZTÉSEK, KITÖRÉSPONTOKRA ÉPÜLŐ FEJLESZTÉS 

 
Vilonya  település  történelmi  fejlődését  hosszú  századokon  keresztül  a  hagyományos  falusi 
mezőgazdasági termelő tevékenység – állattartás, növénytermesztés – jellemezte. Az ipar kismértékű 
jelenlétét kezdetben a Sédre települt malmok jelentették, majd megjelent a településen az ipar másik 
ága  a  Bőrgyár  letelepítésével.  Még  a  malmok  családi  vállalkozások,  addig  a  bőrgyár  a  település 
lakosságának adott munkát. A bőrgyár megszűntével újra a mezőgazdaságé lett a vezető szerep.  
Az 1900‐as évek közepén a település szomszédságában kiépülő vegyipari gyár új munkalehetőséget 
jelentett az itt lakóknak. A településen élők szépszámban ingáztak nap mint nap az új munkahelyre. Az 
„otthon maradottaknak” továbbra is a mezőgazdaság valamely ága adott megélhetést. 
Napjainkra  a  mezőgazdaság  jelentősége  meglehetősen  csökkent,  helyi  munkalehetőség  híján  a 
lakosság a környező településekre jár dolgozni.  
Az elkövetkezendő tíz évben minimális cél az olyan fenntarthatóság elérése, a gazdaság szereplőinek 
olyan szintű termelési lehetőségekhez juttatása, amely forrásai fedezni képesek a település működési 
szükségleteit és ezen túl hozzájárulnak a társadalom anyagai és szellemi gyarapodásához, biztosítják a 
szociális, egészségügyi ellátás feltételeit. Nem cél az olyan fejlődés, amely a pillanatnyi piaci igényekhez 
igazodva  alapjaiban  változtatná  meg  a  település  gazdaságáról  már  kialakult  képet  sem 
nagyságrendjében,  sem  tevékenységében,  majd  hátrahagyva  infrastruktúráját  felborítani  képes  a 
társadalom  egyensúlyát.  Emellett  teljes  nyitottsággal  és  befogadókészséggel  áll  a  település  az 
innovációs folyamatok előtt. A település célja, hogy a jövedelmek minél nagyobb arányban helyben 
teremtődjenek meg és többségében helyben kerüljenek felhasználásra. 
 
RÉSZCÉLOK: 
 
3.1.1.1  Falumegújítás / megújulás 
3.1.1.2  Turisztikai fejlesztési irányok meghatározása 
3.1.1.3  Séd patak partszakaszának rehabilitációja, fejlesztése 
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3.1.1.1. Falumegújítás / megújulás 

A  XXI.  századi  települési  arculatot  még  napjainkban  is  a  mezőgazdaság  –  állattenyésztés, 
növénytermesztés  –  adja.  Ugyan  akkor  a  kor más  arculati  elemek  kialakulását  is megkívánja.  Így  a 
környező  településeken  kialakult  nagymértékű  ipari  üzemek  távoli  munkavállalóinak  letelepedési 
lehetőséget  biztosítaná  a  település  –  lakófalu  ‐  a  korábbi  években  kialakított,  és  kialakításra  szánt 
lakóterületek biztosításával.  
 

3.1.1.2. Turisztikai fejlesztési irányok meghatározása 

A  turizmus  kiemelkedő  jelentőségű  Veszprém  megye  gazdaságában.  A  Balaton  és  a  Bakony 
közelségének kihasználása nyújtja a lehetőséget, a több települést érintő kerékpáros túrizmust segítő 
fejlesztések kiépítéséhez. Ez Vilonya esetében jelenti a kiépített kerékpárutak létrehozását, valamint a 
természetközeli, a Séd partján végig vezetendő terepkerékpárút kijelölését. 
A túrizmus másik speciálisan megjeleníthető ága a lovastúrizmus. A lótartás, a lovak megjelenése nem 
idegen a település arculatától. 
A  fenti  turisztikai  fejlesztésekhez  szükséges  szálláshelyek  kialakítása,  a  szolgáltatások minőségének 
javítása, bővítése. 
Mind ezek mellett fontos, a vendégfogadásra alkalmas települési környezet kialakítása. 

  

3.1.1.3. Séd patak partszakaszának rehabilitációja, 

fejlesztése 

A  Séd  patak  több  kistelepülést  köt  össze,  így  e‐helyzet 
turisztikai  szempontból  történő  kihasználása  minden 
szempontból  fontos és  lényeges. Vilonya  község  jelenlegi 
belterületére  eső  egykori  és  még  meglévő  malmok 
épületeinek,  és  környezetének  hasznosítását  össze  kell 
kapcsolni  a  turisztikai  hasznosítással.  Pl.:  kerékpáros 
pihenőhely, táborhely, és kempingek kialakítása 
 
3.1.2. ÖNTUDATOS  TELEPÜLÉS  LOKÁLPATRIÓTA 

SZELLEMISÉGGEL 

 
Vilonya öröksége a középkortól kezdve meghatározza az itt 
élők hovatartozását mind 
lakóhelyi,  mind  kulturális,  vallási  kötődésüket  tekintve. 
Vilonya lakosságára a társadalmi mobilitás nem jellemző, a 
lokálpatrióta  szellemiség  gyökerei  a  településen 
megtalálhatók.  

Fel  kell  tárni  a  történelmi,  kulturális,  természeti  és  épített  örökség  még  rejtett  vagy  elhanyagolt 
elemeit, értékeit és lehetőséget kell biztosítani a településen élőknek, hogy 
ezeket az értékeket elérjék, ápolják az értéket a településen kívül képviseljék vagy népszerűsítsék. 
 
RÉSZCÉLOK: 
3.1.2.1 Helytörténeti, régészeti, kulturális értékek feltárásának támogatása 
3.1.2.2 Az épített örökség értékeinek felmérése, védelmének és megújításának támogatása 
3.1.2.3 Hagyományőrző néprajzi csoportok, együttesek tevékenységének támogatása 
3.1.2.4 Egyházi közösségek és programok támogatása 
3.1.2.5 Közösségi helyek fejlesztésének támogatása  
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            3.1.2.1 Helytörténeti, régészeti, kulturális értékek feltárásának támogatása 
 
A  település  református  templomának  környezetében  lévő  régészeti  ásatások  az  elmúlt  évben 
részlegesen  megtörtént,  finanszírozási  problémák  miatt  azonban  félbe  maradt.  A  templom 
környezetének  feltárása  a  település  történetének  alaposabb  megismerését  segítené,  így  meg  kell 
találni a lehetőséget az ásatás befejezésére, és a leletanyag helybeni bemutatására.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
         3.1.2.2  Az  épített  örökség  értékeinek  felmérése,  
védelmének és megújításának támogatása 
 
A  településképi  arculati  kézikönyv  és  az  örökségvédelmi 
hatástanulmány alapján az épített örökség helyi értékeinek 
„helyi  védetté  nyilvánítása”  időszerű  és  fontos.  Ezért  az 
értékeket  fel  kell  mérni,  dokumentálni,  és  a  felújításuk 
segítéseként  ki  kell  dolgozni  a  finanszírozási  segítség 
rendszerét. 
Tájház létrehozása, a település történetének és a település 
életének bemutatására. 
 

 3.1.2.5 Közösségi helyek fejlesztésének támogatása  
 
Településközpont létrehozása, benne a jelenlegi kultúrház, 
és  környezetének  fejlesztése.  Az  iskola  területének 
bekapcsolása  a  településközpontba,  új  igazgatási, 
egészségellátó  komplexum  létrehozása  az  új 
településközpont területén belül. 
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3.1.3. KULTÚRA, MŰVELŐDÉS ÉS FOLYAMATOS TANULÁS LEHETŐSÉGE MINDENKINEK 

 
Vilonya települési öntudatának erősödéséhez a település fizikai erején túl a szellemi tőke, a humán 
infrastruktúra  folyamatos  fejlődését,  fejlesztését  el  kell  tudni  érni.  Cél  a művelt,  képzett  és  tanult 
társadalom. Érettségi vagy szakma minden fiatalnak. Biztosítani kell a tanulás lehetőségét a lecsúszott 
vagy  szegregált  társadalmi  rétegekben  épp  úgy,  mint  a  családi  vagy  szociális  problémákkal  küzdő 
fiatalok  esetében.  Meg  kell  találni  a  gazdasági  profilváltás  miatt  szükséges  felnőtt  átképzési 
lehetőségeket, helyet kell adni az idősek tanulási, művelődési igényeinek. 
A közösségek, fórumok tevékenységét támogatni, erősíteni kell. Az ezekhez szükséges infrastruktúrát 
a település eltartó képességének függvényében rehabilitálni, illetve fejleszteni szükséges. 
 
RÉSZCÉLOK: 
 
3.1.3.1 Önképzőkörök tevékenységének támogatása 
3.1.3.2 Ösztöndíjrendszer kidolgozása a hátrányos helyzetű fiatalok oktatásának támogatására 
3.1.3.3 Felnőttképzés, átképzés támogatása 
3.1.3.4 Informatikai képzés minden korosztálynak 
3.1.3.5 Iskolai napköziotthonos foglalkozások, szakkörök támogatás 
 
 

3.1.4. ÉLETTÉR, ÉLHETŐ KÖRNYEZET, LAKHATÓ OTTHON, LAKHATÓ KÖZSÉG 

 
Erősíteni  szükséges  a  település megtartó  erejét.  Ehhez  többek  között  egészséges  környezetet  kell 
biztosítani az itt élők számára. 
Veszprém Megye  Területfejlesztési  Koncepciójával  összhangban  Vilonya  község  településfejlesztési 
koncepciója  is  csak  olyan  fejlesztéseket,  területfelhasználás‐változásokat  támogat,  amelyek  nem 
eredményezik a táji‐,  természeti potenciálok helyreállíthatatlan károsítását, a tájkép harmóniájának 
sérülését a biológiai sokszínűség elszegényesedését, továbbá egyúttal a klímavédelem követelményeit 
is szolgálják. 
Vilonya  az  elérhető  legjobb  technológiákat  alkalmazó,  környezeti  károsodást  nem  okozó 
tevékenységek folytatását támogatja. 
A tájjelleg védelme miatt fontos a Natura 2000 területek, a nemzeti ökológiai hálózat területeinek, az 
egyedi tájértékek megőrzése. 
Zöldhálózati rendszer folyamatosságának biztosítása érdekében cél a zöldhálózati rendszer fejlesztése, 
újabb  zöldterületek  létesítése,  a  meglevő  zöldterületek,  zöldfelületek  biológiai  aktivitásának  és 
használati értékének növelése, továbbá a fenntartható 
zöldfelületgazdálkodás megteremtése. 
Kiemelkedő értékű természeti erőforrást képvisel a térség karsztvíz kincse, annak kihasználása a térség 
lakossága egészséges ivóvízzel való ellátásának biztosítása érdekében. 
A vízfolyásokat kísérő fás bokros vegetáció védelmének vízminőségvédelmi, tájképi és klímavédelmi 
jelentősége is van. 

Vilonya termőföldjeinek jelentős hányada kiváló termőhelyi adottságú. E területeken cél a racionális 
földhasználat  kialakítása,  a  hatékony  és  eredményes  szántóföldi  gazdálkodás  feltételeinek 
megteremtése. Kiváló termőhelyi adottságú területek településfejlesztési célokra való igénybevételét 
el kell kerülni. 
Biztosítani kell a rekreációs, szabadidős és sport tevékenységek feltételrendszerét. 
Erősíteni  kell  a  magántulajdonnal  kapcsolatos  felelősségtudatot,  minimálisra  kell  csökkenteni  az 
önkormányzat  szerepét  a  magántulajdon  fenntartásával  kapcsolatban.  Bővíteni  kell  a  helyi 
közszolgáltatások  körét  lehetőséget  adva  többek  között  a  minőségi  kereskedelmi  szolgáltatások 
fejlődésének.  Törekedni  kell  a  korszerű  energiagazdálkodásra,  támogatni  kell  a megújuló  energiák 
használatához kapcsolódó fejlesztéseket. 
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A  környezeti  célok  elérése  érdekében  kiemelt  fontosságú,  hogy  a  lakosság  környezettudatossága 
növekedjék 
 
3.1.4.1     Települési közlekedési infrastruktúra fejlesztése 
3.1.4.2     Közműhálózatok fejlesztése 
3.1.4.3     Közösségi közlekedés hálózatának fejlesztése 
3.1.4.4     Kerékpáros közlekedés és közlekedési hálózat fejlesztése 
3.1.4.5     Védett épített örökség megújításának támogatása 
3.1.4.6     A település közterületeinek rehabilitációja, közösségi köztéri funkciók fejlesztése 
3.1.4.7     Kereskedelmi szolgáltatások körének bővítése, kisbolthálózat fejlesztése 
3.1.4.8  Lakóépületek,  középületek  energetikai  megújítása,  megújuló  energiák  használatának 

támogatása 
3.1.4.9     A Séd‐völgy tájrehabilitációja, vízrendezése 
3.1.4.10   A település turisztikai szolgáltatásainak, szálláshelyeinek bővítése 
3.1.4.11   Sport, szabadidős, rekreációs területek, létesítmények fejlesztése 
3.1.4.12   Parkolási, gépjármű elhelyezési gondok megoldása  
3.1.4.13   Zöldterületek növelése, hálózatosodásának elősegítése 
3.1.4.14    A  karsztvízbázis  hosszú  távú megvédése  és  hasznosítása  az  egészséges  ívóvíz  biztosítása    

érdekében 
3.1.4.15   Termőhelyi viszonyoknak megfelelő gazdálkodás támogatása, a parlag területek csökkentése 
3.1.4.16   Jó termőhelyi adottságú területeken az energia növények termesztésének elkerülése 
3.1.4.17    Az  üzemi  gazdálkodásra  kevéssé  alkalmas  birtok méretű  területeken  a  kiegészítő,  háztáji   

gazdálkodás  feltételeinek  javítása,  az  egykori  zártkerti  területek megújítási  programjának 
kidolgozása 

3.1.4.18   Aktív  tájképvédelem,  a  természetvédelemre,  táji  adottságokra épülő  gazdálkodási módok 
kialakítása, fejlesztése 

3.1.4.19  Nemzeti  ökológiai  hálózat  részét  képező  területekre  vonatkozó  védelmi  előírások  
érvényesítése a fejlesztési területek kijelölése során 

3.1.4.20   Szelektív hulladékkezelő  rendszer és  szolgáltatások  fejlesztése, az  illegális hulladéklerakók 
felszámolása 

3.1.4.21   Környezettudatos szemlélet és gondolkodásmód erősítése 
3.1.4.21   Növekvő biztonság 
3.1.4.22   Új – településbarát – gazdasági terület kijelölése, termelő, foglalkoztató ágazat  
                  betelepítésének segítése 
 

3.1.4.1   Települési közlekedési infrastruktúra fejlesztése 
 

A járdák és önkormányzati utak karbantartása, és felújítása. Új szilárdburkolatú utak építése. 
 

3.1.4.4   Kerékpáros közlekedés és közlekedési hálózat fejlesztése 
 
Turisztikai és közlekedéscélú, új kerékpáros útvonalak kiépítése, kijelölése a település területén, és a 

szomszéd települések között.  
 

3.1.4.6   A  település  közterületeinek 
rehabilitációja, közösségi köztéri funkciók fejlesztése 

 
A  település  meglévő  közterületeinek  fejlesztése,  első 
sorban  a  zöldfelületek  fejlesztése,  rehabilitációja.  A 
meglévő  közösségi  közterek  –  Papp  Gábor  park  – 
funkciójának továbbfejlesztése. 
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3.1.4.10   A település turisztikai szolgáltatásainak, szálláshelyeinek bővítése 
 

A település területén, a kerékpáros turizmus támogatásaként szálláshely kialakítása szükséges. Ennek 
helyét a kijelölendő kerékpáros útvonalak mellett kell megoldani, elsősorban a Séd parti területeken. 
 

3.1.4.11   Sport, szabadidős, rekreációs területek, létesítmények fejlesztése 
 

Első sorban a már meglévő Papp Gábor emlékpark területén kell ezeket a fejlesztéseket megoldani, de 
e fejlesztésnek lehetőséget kell biztosítani az új településközpont területén is. 
 

3.1.4.12   Parkolási, gépjármű elhelyezési gondok megoldása  
 
A település belterületén új, a kulturált parkolás biztosítása a teherszállító, és személyszállító járművek 
számára. Elektromos töltőállomás kiépítése ugyan csak ezen a területen. 
A temető parkolását biztosító terület kialakítása. 
 

3.1.4.21   Környezettudatos szemlélet és gondolkodásmód erősítése 
 

Szelektív  hulladékgyűjtő  pont  létrehozása,  elsősorban  a  helyi  lakosság  számára.  Lehetőség  szerint 
elsősorban a papír, műanyag, és üveg hulladék gyűjtése.  
 

3.1.4.21   Növekvő biztonság 
 

Térfigyelő rendszer kiépítése a település területén. 
 

3.1.4.22   Új – településbarát – gazdasági terület kijelölése, termelő, foglalkoztató ágazat  
                             betelepítésének segítése 
 
A település lakóépületek építésére alkalmatlan részén új, településbarát – nem hangos, nem bűzös, 
természetbarát ‐ manufaktúrális kézműipar, feldolgozóipar, alapanyagipar számára terület biztosítása. 
 
 

3.1.5. GONDOSKODÓ TELEPÜLÉS 

Fejleszteni  szükséges  az  egészségügyi  és  szociális  ellátó  rendszert.  El  kell  kerülni,  hogy  bárki  a 
településen  ellátatlan  legyen,  magára  maradjon.  Az  ehhez  szükséges  információs  rendszereket  és 
infrastruktúrát,  személyi  feltételeket  biztosítani  kell.  Lehetőség  szerint  a  gazdasági  szektor 
önkormányzati bevételeiből, valamint a kiegészítő állami és uniós támogatási rendszerekből meg kell 
teremteni a fejlesztések forrásait. 
 
RÉSZCÉLOK: 
3.1.5.1 Új egészségház kialakítása, az egészségügyi ellátó intézményrendszer fejlesztése 
3.1.5.2 Akadálymentes intézményrendszer és közlekedési lehetőségek biztosítása 
3.1.5.3 Időskori ellátó rendszer és intézmények kialakítása, fejlesztése 
3.1.5.4 A lakosság egészségtudatosságának fejlesztése 
 
 

3.1.6. TÉRSÉGI EGYÜTTMŰKÖDÉS ÉS INTEGRÁCIÓ 

Vilonya  a  térségben  partnerségi  viszonyban,  a  térségi  munkamegosztást  szem  előtt  tartva  kívánja 
kapcsolatait fejleszteni a térség többi településével. Ki kívánja venni részét a szociális és egészségügyi 



13 
 

ellátás,  az  oktatás  intézményrendszerének  biztosításában,  szükség  esetén  kiépítésében  és 
működtetésében. 
A régiós és térségi célokat elfogadva helyet kíván adni az innovációs tevékenységeknek.  
Támogatja  a  közlekedési  infrastruktúra,  az  energiaellátás,  vízellátás,  vízrendezés  és  a  közösségi 
közlekedés térségi fejlesztési irányait. 
 
RÉSZCÉLOK: 
3.1.6.1 Térségi intézményfenntartó hálózat fejlesztése 
3.1.6.2 Közös térségi képzési programok megvalósítása 
3.1.6.3 Térségi közlekedési infrastruktúra hálózat fejlesztése 
3.1.6.4 Térségi, turisztikai programcsomagok kidolgozása, megvalósítása és működtetése 
3.1.6.5 Gazdasági együttműködési megállapodások, vállalkozások támogatása 
 
 

3.2. A FEJLESZTÉSI CÉLOK ÉRTELMEZÉSE AZ EGYES TELEPÜLÉSRÉSZEKRE 

A  koncepció  a  történelmi  fejlődést,  a  kialakult  hagyományokat  és  a  települési  identitás  erősítését 
figyelembe véve ‐ szinkronban a településképi arculati kézikönyvvel – 4 településrészt határol le. 
 
 

3.2.1 AZ ÓFALU TERÜLETE, ÉS KÖZVETLEN KÖRNYEZETE / UTCÁS ÉS HALMAZOS TERÜLETEK 

EGYÜTTESEN / 

Területe megegyezik a  történelmi  település  területével,  a mai Kossuth utca a  református  templom 
körüli  településmag,  valamint  a Kossuth utcától  északra  lévő  településrész  alkotja. Mind  az  épített 
örökség mind településszerkezet magában hordozza a történelmi kontinuitást. 
A terület falusi arculatát meg kell őrizni. A jellegzetes épülettípusok, az utcakép, a településszerkezet 
komoly érték az utókor számára.  
Mind  ezek  mellett  fontos  feladat  a  településképhez  hozzátartozóan  a  magánterületek  esztétikai 
fejlesztése. 
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Bemutató,  ismertető  táblák  elhelyezése  a  területen,  melyeken  az  egykori  települést,  annak 
történelmét ismerhetik meg az idelátogató turisták. 
Az elhagyott malomépület – egykori malom – rekonstrukciója, kerékpáros pihenő létrehozásával. 
Új, a település belterületén végigvezetett kerékpáros útvonal kijelölése, kiépítése. 
A  terület  északi  részén,  a  temetővel  szemben  új,  több  gépkocsi  elhelyezésére  alkalmas  parkoló 
létrehozása. 
 
 

3.2.2 AZ ÚJTELEP ÉS KÖRNYEZETE 

A terület igen fontos fejlesztéseknek adhat területet az elkövetkezendő évek folyamán. E szempontból 
további három részre lehet felosztani a területet. 

a) a  lakóingatlanok  által  beépített  területek,  ahol  a  fejlesztés  feladata  elsősorban  az 
ingatlanok  esztétikai  fejlesztése,  valamint  a  közterületek  zöldfelületének  rendezése  a 
feladat. 

b) Összefüggő zöldfelületi rendszer a Séd‐patak és vízfolyásaival szegélyezve. Malmai révén 
egykoron meghatározó a település gazdasága szempontjából, ma potenciális szabadidős 
terület. Így elengedhetetlen a Séd partvonalának, és közvetlen környezetének rendezése, 
hasznosítása. 
Az elmúlt években szépen kialakított Papp Gábor park közösségi térré történő fejlesztése, 
új vizesblokk, és rendezvényház építése. 
A parton végig vezetett, az egykori malmokat bemutató tematikus út kiépítése, a Varga 
malom interaktív bemutatása. A malom környezetében kisebb szálláshely létrehozása. 

c) A  jelenlegi  iskola‐óvoda  környezetének  intézményi  központtá  fejlesztése,  belső  feltáró 
úttal  történő  megnyitása.  Új  egészségház,  hivatalépület,  sportcentrum,  és  „idősek  – 
napközi otthona” kialakítása 

 

 
 
 
3.2.3 ÚJ BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLET 

Elsősorban  lakóépületek  építésére  szolgáló  terület,  melyen  fontos  a  közterületi  zöldfelületek 
kialakítása az ingatlanok beépítésével párhuzamosan. 
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A terület beépítésének második üteme, a főút felé. A Berhidára vezető fő út mellett új közlekedési 
terület  kialakítása  a  településen  található  személyszállító  és  teherfuvarozásra  alkalmas  járművek 
számára.  
Mind e mellett lehetőséget kell biztosítani egy elektromos autó töltő állomás kialakítására, valamint 
erről a helyről indulna a Vilonyát Berhidával összekötő – főút vonalát követő ‐  kerékpárút is. 
  

 
 

 
 
 
3.2.4 BELSŐ‐HEGY 

TERÜLETE  /  EGYKORI 

ZÁRTKERTI TERÜLETEK  

Az  egykori  zártkerti 
területeken  a 
gazdálkodási  formák 
megújításával  a  fiatalok 
számára  vonzóvá  kell 
tenni  a  tradicionális 
tevékenységeket  olyan 
módon,  hogy  az  épített 
környezet  és  a  táji 
értékek  harmonikusan 
tudjanak  egymás 
mellett  élni.  El  kel  érni 
az  épített  környezet 
minőségi  javulását.  A 
terület  működéséhez 
szükséges  közlekedési 

és közmű infrastruktúrát ki kell építeni. 
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4. KIINDULÓ ADATOK A TOVÁBBI TERVEZÉSI FELADATOKHOZ 
 

4.1. A stratégiához és a településrendezési eszközök készítéséhez szükséges társadalmi, 
gazdasági és környezeti adatok meghatározása 

 
Jelen településfejlesztési koncepcióhoz a Megalapozó vizsgálat a 314/2012. (XI. 8.). Korm. rendelet  

1. mellékletében előírt tartalmi követelményeknek megfelelően – a 2011‐ 2018‐as statisztikai adatok 

felhasználásával – készült, ezért valamennyi olyan társadalmi, gazdasági és környezeti adatot 

tartalmaz, amely a településrendezési eszközök elkészítéséhez szükséges. 

 

4.2. A meghatározott területigényes elemek alapján, javaslat a műszaki infrastruktúra fő 
elemeinek térbeli rendjére és a terület‐felhasználásra irányuló településszerkezeti 
változtatásokra 

A  koncepció  reálisan megvalósítható  infrastruktúra  hálózattal  és  a  település  eltartó  képességének 
megfelelő  léptékű  területfelhasználással,  beépítésre  szánt  területekkel  számol.  Elveti  a  korábbi 
nagyvonalú és nagy forrásigényű új lakótelkek kijelölését, a hozzá tartozó úthálózat kiépítésével együtt. 
Új közlekedési területek kijelölésével a közlekedési  infrastruktúra részbeni átszervezésével  lehetővé 
teszi a településközpont rehabilitációját, funkcionális megújítását.  
Az  egykori  zártkerti  szőlőhegyek  tájképi  és  gazdasági  rehabilitációja  együtt  történik  a  Sédmellék 
komplex tájrendezésével. 
 
A koncepció a 4.1.3 Környezeti adatok c. fejezet táblázatában szereplő, jelen koncepció készítésekor 
hatályos  településszerkezeti  terv  területfelhasználási  adatain  belül  a  beépítésre  szánt  területeinek 
nagyságát nem kívánja növelni. A településfejlesztési koncepció a 3.2.2 A fejlesztési célok értelmezése 
az egyes településrészekre c. fejezet tartalmazza az egyes településrészek fejlesztési céljait. 
 

4.2.1. KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS 

4.2.1.1. Közúti közlekedés 

Vilonya  közvetlen  térségét  érintő  országos  és  megyei  közlekedési  fejlesztési  tervekben  szerepel  a 

nyugat‐kelet irányú M8 gyorsforgalmi út megvalósítása, mely Szolnoknál az M4‐es autópályát fogja a 

főváros elkerülésével összekötni Szentgotthárdnál az S7‐es osztrák autópályával. 

Vilonya  térségében  a  mellékúthálózaton  fenntartás  jellegű  beavatkozások,  rekonstrukciók 

szükségesek.  

A település belterületén célszerű a jelenleg burkolatlan földutak szilárd burkolattal történő kialakítása. 

A településen javasolt a belterületen a forgalomtechnikai kialakítás és a csomópontok kialakításának 

és jelzésrendszerének felülvizsgálata. 

 
4.2.1.2. Vasúti közlekedés 

Az  Országos  Területrendezési  terv  szerint  a  települést  érintő  27‐es  számú  Lepsény‐Veszprém 

vasútvonal  összekötése  tervezett  Balatonfűzfő  térségében  a  29‐es  számú  Székesfehérvár–Tapolca‐

vasútvonallal. 
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4.2.1.3. Légi közlekedés 

Vilonya környezetében célszerű lenne a volt Veszprém‐Szentkirályszabadja repülőtér felújítása és 

megnyitása.  

 

4.2.1.4. Közösségi közlekedés 

A  tömegközlekedés  fejlesztését  javasolt  a  forgalmi  igényekhez  igazítani.  Javasolt  továbbá  a 

buszmegállóknál a megfelelő peron és esővédett várakozóhely kialakítása, mely során településképhez 

illeszkedő kialakításával hozzájárulhat a település további fejlődéséhez.  

 

4.2.1.5. Kerékpáros közlekedés 

Vilonya közvetlen térségében a Veszprém Megyei Területrendezési terv térségi jelentőségű kerékpárút 

fejlesztést tartalmaz Várpalota‐Pétfürdő‐Berhida‐Papkeszi Balatonfűzfő vonalon.  

Helyi  jelentőségű kerékpáros kapcsolat kialakítása  javasolt Vilonya  település bekötése érdekében a 

7202 j. út vonalában Berhida felől.  

Királyszentistván és Vilonya összekötése is célszerű kerékpárforgalmi létesítménnyel.  

A  település  kerékpáros  turizmusának  élénkítését  is  elősegítheti  a  kijelölt  országos  és  térségi 

jelentőségű  kerékpárút  hálózathoz  történő  bekötés,  amelyen  akár  a  Balatoni  kerékpáros  turizmus 

egyik célállomásává is válhat a település.  

 

4.2.1.6. Gyalogos közlekedés 

A  belterületen  javasolt  a  gyalogosok  és  kerékpáros  forgalmat  elősegítő  biztonságos  közúti 

keresztmetszet  és  forgalomtechnika  kialakítása.  Javasolt  a  gyalogos  utak  szilárd  burkolattal  és 

megfelelő keresztmetszettel történő kiépítése, továbbá a hiányzó járdakapcsolatok kialakítása. 

 

4.2.1.7. Parkolás 

Javasolt a településen a parkolóhelyek számának felülvizsgálata különös tekintettel az intézményeknél, 

szolgáltató létesítményeknél.  

 
 

4.2.2. KÖZMŰFEJLESZTÉS 

A megalapozó vizsgálatok alapján az elmúlt években a lakásállomány stagnálása volt megfigyelhető, 

jelentős lakásállománybővülés középtávon nem várható. A tervezett fejlesztések elsősorban a meglévő 

területek rendezésére, minőségi javulásra, a komfort‐szint emelésére összpontosulnak. Közműellátás 

tekintetében  a  rendezési  tervek  módosításai  számottevő  közműigény‐növekményt  nem 

keletkeztetnek.  
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5.2.1.1. Vízellátás 

A  település  ivóvízhálózata  kiépítettnek  tekinthető.  Minőségi  javulást  az  egyes  ágvégek 

gerincvezetékhez  történő  csatlakoztatása  jelenthetne.  Az  így  kialakuló  körvezetékes  hálózatban  a 

pangóvizek  előfordulása  minimális,  továbbá  a  kétoldali  megtáplálásnak  köszönhetően  az 

oltóvízmennyisége is növelhető, ugyan azon a tűzcsapon, amely korábban csak ágvezetéken üzemelt. 

 

5.2.1.2. Csapadékvíz‐elvezetés 

A településen csak a főbb utcák mentén található nyílt medrű árok, a többi utcában a felszínre hulló 

csapadék az útburkolatok menti zöldsávban szivárog el. Az árkok egy része burkolt medrű, egy részük 

pedig csak földmedrű szikkasztóárok. Az ingatlanok behajtóinál az árkok átereszekben folytatódnak. 

A szikkasztóárkok esetében számos helyen a mederfenék fenék feltöltődése tapasztalható, mely 

különösen az átereszek végeinél figyelhető meg, csökkentve ez által a szabad áramlás 

keresztmetszetét. 

A  klimatikus  változások  miatt  egyre  sűrűbben  lehet  számítani  rövid  idejű,  nagy  intenzitású 

csapadékokra. A vízelvezető rendszert fel kell készíteni az ilyen jellegű csapadékvizek fogadására is. A 

nyílt árkok esetében fontos, hogy a meder, és kiváltképp a mederfenék karbantartott legyen. Ahol a 

beépítettség lehetővé teszi, és a meder kapacitása indokolja, ott a meder nyomvonalon belül közbenső 

tározó, csillapító műtárgy létesítésével a vízhozam kiegyenlítetté tehető. 

 

5.2.1.3. Szennyvíz‐elvezetés 

A  fogyasztóknál  keletkező  szennyvizek  elvezetése  a  kiépült  gravitációs  üzemű  szennyvízcsatorna‐

hálózat által megoldottnak tekinthető. 

A szennyvízátemelőknél a kedvezőtlen szaghatás elkerülése érdekében aktív vagy passzív biofiltert kell 

üzembe helyezni. 

 

5.2.1.4. Megújuló energiaforrások alkalmazása, környezettudatos energiagazdálkodás 

A környezettudatos energiagazdálkodás nagymértékben hozzájárul a klímaváltozás káros hatásainak 

enyhítéséhez. Az energiafelhasználás visszafogásával, egy részének megújulókból történő fedezésével 

– az ehhez  illeszkedő alacsony hőmérsékletű  fűtési  technológiákkal  kiegészítve – az üvegházhatású 

gázok  kibocsátása  csökkenthető.  Helyi  hasznosítás  esetében  a  megújuló  energiaforrásokban  rejlő 

lehetőségek csak abban az esetben használhatóak ki hatékonyan, ha az ellátni kívánt épület  

 új építés esetében erre energetikailag megfelelően tervezett,  

 utólagos  alternatív  energiával  történő  energiaellátás  esetében  pedig  az  épület  energetikai 

korszerűsítése, hőszigetelése, energiafelhasználás csökkentése megtörténik. 

A  helyi  adottságokat  figyelembevétele  mellett  javasolt  a  megújuló  energiaforrásokból  származó 

előnyöket  kiaknázni  a  település  energiaellátásában.    Megújulók  közül  elsősorban  a  napenergia 

hasznosítása  jelent  lehetőséget.  Napelemek  elhelyezésére  intézmények  tetőszerkezetén  van 

lehetőség, célszerűen épületenergetikai korszerűsítéssel összekapcsolva.  

 



19 
 

Az önkormányzati intézmények esetén az energiafelhasználás csökkentése a homlokzati és födémeket 

érintő  hőszigetelés,  a  nyílászárók  cseréje,  a  világítási  rendszer  korszerűsítése,  az  épületgépészeti 

rendszerek  felújítása,  valamint  energiamenedzsment,  épületfelügyeleti  rendszerek  kiépítése  által 

valósulhat meg. Az energiamenedzsment rendszer lényege, hogy egy hardveres és szoftveres rendszer 

az  energiafogyasztási  adatok  nyomon  követésével,  monitorozásával  segít  az  energiafogyasztás 

irányításában.  A  rendszer  kiépítésével  figyelemmel  kísérhetők  és  irányíthatók  lesznek  az  egyes 

önkormányzati épületek különböző rendszerei (épületgépészeti rendszer, világítás, hűtő stb.). További 

energiamegtakarítással járhat a hővisszanyerő szellőzési rendszer beépítése és az árnyékolástechnikai 

megoldások alkalmazása – utóbbival elsősorban a klimatizálási energiaigény csökkenthető.  

 

A  közvilágítás  korszerűsítése  a  közvilágítási  hálózat  fényáram‐szabályozásával,  modern, 

energiatakarékos  (pl.  LED)  technológiák  kiépítésével  a  teljes  lakosság  érdekeit  szolgálja,  hiszen 

amellett,  hogy  a  fenntarthatóságot  szolgálja,  az  önkormányzat  kiadásainak  csökkentéséhez  is 

hozzájárul,  jelentős  villamosenergia‐megtakarítást  jelenthet.  Célként  fogalmazható meg  a  korszerű 

közvilágítás  teljeskörű  kiépítése,  energiabarát  fejlesztése  (ezen  belül  is  kedvező  fényhasznosítású 

fényforrások, jó hatásfokú lámpatestek telepítése).  

 

4.3. Az örökségi értékek és a védettség bemutatása, javaslatok az örökség védelmére és 
az örökségi érték alapú, fenntartható fejlesztésére 

Vilonya  a  településfejlesztési  koncepcióval  egy  időben  elkészíttette  az  örökségvédelmi 

hatástanulmányát  is.    Ebből  emeljük  ki  a  településfejlesztés  szempontjából  kiemelten  kezelendő 

javaslatokat. 

A településen közel tizenegy objektum áll országos vagy helyi védelem alatt. 
A  régészeti,  illetve  az  épített  örökség  védelmére  és  fenntartására  vonatkozóan  a  2001.  évi  LXIV. 
törvény  ad  iránymutatást.  A  kulturális  örökség  elemeinek  védelme  az  eredeti  építészeti  és 
képzőművészeti  jellemzőkhöz  minél  inkább  igazodó  megőrzésen  és  a  bemutathatóságon  kell, 
alapuljon,  mely  szükségszerűen  együtt  jár  a  funkcióadással,  esetenként  az  eszmei  értékkel 
összhangban álló hasznosításuk lehetőségeinek bővítésével.  
A kulturális örökség elemeinek védelme közérdek; megvalósításában éppen ezért nem csupán az állami 

és  az  önkormányzati  szervek  közötti  együttműködésre  van  szükség,  hanem  abba  az  érintett  civil 

szervezeteket,  illetve  a  helyi  közösséget  is  be  kell  vonni,  építve  és  ráerősítve  a  helyi  társadalmi 

felelősségvállalásra  és  aktivitásra.  Az  önkormányzat  részéről  helyi/községi  társdalmai  mozgalom 

támogatása, faluszépítő közösségek támogatása. Program az udvarok és kerítések rendbetételére, a 

hatástanulmány  és  a  TAK  ajánlásainak  figyelembe  vételével.  Kifejezetten  a  védett  objektumok 

fenntartására,  illetve  helyreállítására  vonatkozóan  elsődleges,  hogy  a  beavatkozásokat  csak  a 

Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatalával való egyeztetést követően, a műemléki 

alapelvek, illetve a helyi építési szabályzat maximális figyelembe vételével valósíthatják meg. Fontos 

továbbá, hogy a védett objektumok állagvédelme, felújítása (beleértve a kármegelőző és kárcsökkentő 

tevékenységeket  is),  illetve  fenntartható  használata  nem  haladhatja  meg  a  szakmailag  indokolt 

mértéket,  végül  figyelembe  kell  venni  azt  is,  hogy  a  tervezett  beavatkozások  nem  ronthatják  azok 

állapotát. Mivel a műemléki értékek megőrzésének egyik legfontosabb feladata, hogy örökül hagyjuk 

azokat a jövő nemzedékeknek, azt is figyelembe kell venni, hogy a helyi örökségvédelmi stratégiát az 

alapvető  beavatkozások  rögzítésén  túl  egységes  szemlélettel  és  hosszú  távra  kell  tervezni.  A 

településkép  védelméről  szóló  2016.  évi  LXXIV.  törvény  alapján  Vilonya  község  önkormányzata 

megalkotta  a  településkép  védelmi  önkormányzati  rendeletét,  amely  az  örökségvédelmi 

hatástanulmány és az ezzel összhangban (főépítész gondozásában) elkészített Településképi Arculati 
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Kézikönyv ajánlásain alapul. Településképi területi védelmet a helyi rendelet megállapította, melybe a 

településképi védelemre javasolt épületek jegyzékét is belefoglalták.   

 

5. A MEGVALÓSÍTÁS ESZKÖZEI ÉS AZOK NYOMONKÖVETÉSE 

5.1. A koncepció megvalósítását szolgáló eszköz‐ és intézményrendszer 

Az  önkormányzat  alkalmazhat  olyan  eszközöket,  amelyek  segítik,  támogatják  a  fejlesztési  célok 
elérését. Ide tartozhatnak pl.: 

 Szabályozási tevékenységek a településrendezési eszközök eszközrendszerével 

 Szabályozási tevékenységek a településkép védelmi rendelet eszközrendszerével 

 Településképi véleményezési és bejelentési eljárás, településképi kötelezés 

 Települési főépítész alkalmazása 

 Településfejlesztési Megállapodás/Szerződés vagy Településrendezési Szerződés) 
Az  Európai  Unió  költségvetési  ciklusaihoz  igazodva  az  önkormányzat  feladata,  hogy  a 
településfejlesztési  koncepcióban  megfogalmazott  célkitűzéseket  és  az  egyes  ágazati  operatív 
programok pályázati, forrásszerzési lehetőségeit összehangolja. 
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