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I. BEVEZETŐ 

1. ELŐZMÉNYEK, A MEGBÍZÁS ISMERTETÉSE  

Zánka hatályos településrendezési eszközei 2008-ban léptek hatályba és azóta több alkalommal 
módosultak. A hatályos településrendezési eszközök hatályba lépése óta az építésügyi és 
településrendezési jogszabályi környezetben jelentős változások léptek életbe, többek között 
módosították az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvényt (Étv), az országos 
településrendezési és építési követelményekről szóló kormányrendeletet (OTÉK), hatályba lépett a 
314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről (Eljr.) és ugyancsak hatályba lépett a 2016. évi LXXIV. 
törvény a településkép védelméről. Mindezeken felül folyamatban van a Balaton törvény módosítása 
is. 

Fenti előzményeket követően Zánka Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 
településfejlesztési koncepció (TFK) és a településrendezési eszközök (TRE) felülvizsgálatáról, 
valamint a településképi arculati kézikönyv (TAK) és a településképi rendelet (TKR) megalkotásáról 
döntött, melyek elkészítésével a Völgyzugoly Műhely Kft.-t bízta meg. 

 

2. A KÉSZÜLŐ DOKUMENTUMOK 

Elsőként 2017. augusztusban a megalapozó vizsgálat munkarész készült el, melynek célja a korábbi 
tervek, a releváns helyi és magasabb szintű jogszabályok és a begyűjtött adatok számbavétele és 
értékelése; a település társadalmi, gazdasági, demográfiai helyzetének elemzése; a 
településszerkezet, tájhasználat, települési karakter alakulásának elemzése alapján a megoldásra 
váró feladatok feltárása, összegzése és rendszerezése volt. A megalapozó vizsgálat úgy készült, 
hogy a különböző tervműfajok által megkívánt részletességet teljesítse, s így megfelelő alapul 
szolgáljon a készülő dokumentumok elkészítéséhez.  

Jelen dokumentáció a településfejlesztési koncepció, amely a fejlesztés összehangolt 
megvalósulását biztosító és a településrendezést is megalapozó, a település közigazgatási területére 
kiterjedő, önkormányzati határozattal elfogadott dokumentum. A koncepció a település jövőbeni 
alakítását, fejlesztését tartalmazza. A településfejlesztési koncepció elsősorban településpolitikai 
dokumentum, amelynek kidolgozásában a természeti-művi adottságok mellett a társadalmi, 
gazdasági, a környezeti szempontoknak és az ezeket biztosító intézményi rendszernek van döntő 
szerepe. Megalapozza és meghatározza a település fenntartható fejlődését: az életszínvonal 
növekedését, az életminőség javulását, a közösség gyarapodását a település hagyományait, a 
rendelkezésre álló kulturális, térbeli, táji adottságait felhasználva és nem kihasználva. A 
dokumentum a döntési mechanizmus működtetéséhez szolgál útmutatóul, segítséget nyújt a 
település egyes érdekcsoportjai, valamint a különböző szakágak közötti érdekek koordinálásához. A 
készülő TFK feladata hosszú távú fejlesztési irányokat adni Zánka számára. 

A településfejlesztési koncepciót követően az alábbi munkarészek készülnek majd el: 

A településképi arculati kézikönyv (TAK) szemléletformáló célt szolgál, mely a településképi 
követelményeket alapozza meg. Ebben az önkormányzati határozattal elfogadott dokumentumban 
kell meghatározni a település településkaraktert meghatározó településképi jellemzőit, a 
településképi szempontból egymástól jól elkülönülő településrészeket arculati jellemzőikkel és 
értékeikkel, a településkép minőségi formálására vonatkozó javaslatokat, valamint a 
településképhez illeszkedő építészeti elemeket. 

A településképi rendelet (TKR) állapítja meg a helyi építészeti örökség területi és egyedi 
védelmét, a településszerkezet, településkarakter, tájképi elem és egyéb helyi adottság alapján a 
településképi szempontból meghatározó területeket, valamint a településképi követelményeket. A 
TKR megalapozására a TAK szolgál. 

Ezt követően készül a településszerkezeti terv (TSZT), amely a településfejlesztési koncepcióban 
foglalt célok megvalósítását biztosítja, a település szerkezete, a területfelhasználás és a műszaki 
infrastruktúra-hálózatok elrendezése mentén. A településszerkezeti terv meghatározza a település 
alakításának, védelmének lehetőségeit és fejlesztési irányait, ennek megfelelően az egyes 
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területrészek felhasználási módját, a település működéséhez szükséges műszaki infrastruktúra 
elemeinek a település szerkezetét meghatározó térbeli kialakítását és elrendezését, az országos és 
térségi érdek, a szomszédos vagy a más módon érdekelt többi település alapvető jogainak és 
településrendezési eszközeinek figyelembevételével, a környezeti állapot javítása vagy legalább 
szinten tartása mellett. 

A településszerkezeti tervet követően, azzal összhangban készül a helyi építési szabályzat (HÉSZ). 
A helyi építési szabályzatban az építés helyi rendjének biztosítása érdekében — az országos 
szabályoknak megfelelően, illetve az azokban megengedett eltérésekkel — a település közigazgatási 
területének felhasználásával és beépítésével, a telkekhez fűződő sajátos helyi követelményeket, 
jogokat és kötelezettségeket állapítja meg. A HÉSZ állapítja tehát meg — a helyi sajátosságokat 
figyelembe véve — az építés rendjét, melynek mellékletét képezi a szabályozási terv. 

A készülő dokumentumok a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Eljr.) foglaltaknak 
megfelelően készülnek. 

Jelen dokumentáció a településfejlesztési koncepció jóváhagyásra előkészített anyaga. 
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II. A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓRÓL ÁLTALÁNOSSÁGBAN 

1. A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ SZEREPE  

A településfejlesztési koncepció a helyi önkormányzat településpolitikai elképzeléseinek, 
célkitűzéseinek olyan foglalata, amely a település természeti, társadalmi, gazdasági, műszaki és 
környezeti adottságait figyelembe véve meghatározza a helyi önkormányzat településrendezési 
cselekvési programját. A településfejlesztési koncepció általában 15-20 évre kitekintő, a település 
fejlődési irányait meghatározó tervdokumentum, önkormányzati állásfoglalás. 

 

2. A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ FELÉPÍTÉSE 

2.1. VERTIKÁLIS SZEMLÉLET 

A dokumentum megalkotása során felülről lefelé történik a tervezett fejlesztések meghatározása. 
Ez a logika arra épít, hogy az egyes fejlesztési lépések egymásból indulnak ki, egymásra építenek. 
Elsőként a település jövőképét szükséges meghatározni, ezután lehetséges a mindent átfogó 
horizontális célok megfogalmazása, majd ezt követően a településfejlesztés hosszú távú és 
tematikus céljainak meghatározása.  

 

 

2.2. HORIZONTÁLIS SZEMLÉLET 

A településfejlesztési célok 
meghatározása során figyelemmel kell 
lenni arra is, hogy ezeknek mi az 
egymáshoz fűződő kapcsolata. Az egyes 
fejlesztési céloknak nem csak külön-
külön kell érvényesnek lenniük, hanem 
fontos figyelembe venni, hogyan hatnak 
egymásra. Az ágazati, tematikus, 
horizontális célok szinergiáira épített 
fejlesztések mindig sokkal 
hatékonyabbak, mint ha a fejlesztési 
elemek csak külön-külön érvényesülnek. 

 
 
 
 
 
 

Jövőkép 

•A település jövőjével kapcsolatos víziók strukturálása 

•Annak definiálása, hová szeretne a település hosszútávon eljutni  

Horizontális 
célok 

•Olyan célok, amiknek az érvényesülését minden egyéb cél esetében szükséges vizsgálni 

•Az itt megfogalmazott célok egyben a koncepció szemléleti keretét is meghatározzák 

Átfogó célok 

•A településfejlesztési folyamat során elérni kívánt szándékok összefoglalása 

•A koncepció meghatározó céljai 

 

Tematikus 
célok 

•Ágazati célok 

•Kiemelt fejlesztési célok 

Horizontális 
célok 

Tematikus 
célok 

Ágazati célok 
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3. A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI ELVEK 

3.1. A FEJLESZTÉS IDŐSÍKJAI 

A település jövőképének meghatározása során arra kell törekedni, hogy az koherensen illeszkedjen 
a település eddigi fejlődési pályájához. Fontos, hogy olyan jövőkép kerüljön megfogalmazásra, ami 
épít a múlt értékeire, és egyúttal reagál a jelen kihívásaira.  

   

 

Múlt értékei: A jövőbeni fejlesztések tervezése során szükséges, hogy legyenek olyan támpontok, 
amik segítik, hogy a fejlesztések biztos alapokon nyugodjanak. Ebben nagy segítséget nyújt, ha egy 
település visszatekint múltjára. Nem lehet olyan fejlesztéseket végrehajtani, amelyek nem veszik 
figyelembe a múlt értékeit és a hagyományokat. A Magyarországon végbemenő komoly társadalmi, 
gazdasági átalakulástól nem tud függetlenedni egy kistelepülés, de a helyi közösség ereje 
megmutatkozik abban, hogy milyen erős a helyi identitás, milyen erőfeszítéseket tesz a helyi 
közösség a települési hagyományok megőrzése érdekében. 

A jelen kihívásai: A gyorsan változó külső körülmények között fontos, hogy a helyi fejlesztési 
elképzelések minél inkább fókuszáltak legyenek, amihez meg kell teremteni a helyi és térségi 
szereplők érdekei között azt az egyensúlyt, ami leginkább tudja a település érdekét szolgálni. Az 
érdekegyeztetés összetett és sok esetben  konfliktusos folyamat, de hosszútávon csak így lehet 
olyan fejlesztéseket megvalósítani, aminek biztosított a fenntarthatósága. 

A jövő lehetőségei: Zánka rengeteg kedvező adottsággal, erőforrással rendelkezik, amelyek 
szükségesek a fejlődéséhez. Kérdés, hogy hogyan tudja ezeket a település felhasználni. Ehhez 
elsősorban egy településfejlesztési vízióra van szüksége, illetve azon fejlesztési irányok 
meghatározására, amik hosszútávon kijelölik Zánka fejlődési pályáját. A települési jövőkép 
eléréséhez szisztematikus és konzekvens településfejlesztési munka szükséges. 

  

Múlt 
értékei: 

•helyi identitás erősítése 

•hagyományok tisztelete 

A jelen 
kihívásai 

•fenntarthatóság 

•fejlesztések egyensúlyának megtalálása 

A jövő 
lehetőségei 

•tudatos tervezési munka 

•nyitottság 
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3.2. A FEJLESZTÉS SZEMPONTJAI 

 

3.2.1. HELYI ERŐFORRÁSOKRA TÁMASZKODÓ FEJLESZTÉSEK 

 

  

 

  

Gazdasági 
értelmezés: A helyi erőforrásokra alapozott gazdaságfejlesztés célja, hogy kiépítse és 

fenntartsa egy település gazdasági kapacitását annak érdekében, hogy 
biztosítsa a település gazdasági jövőjét és a népesség megfelelő 
életszínvonalát. Mindez jelenti: a település adottságainak megfelelő, 
innovatív gazdasági beruházások támogatását; a helyben megtalálható, 
versenyképes szakismeretekre alapozott beruházások iránti 
elköteleződést; a helyi kisipar segítését; az idegenforgalom területén a 
helyi adottságok fokozott kihasználását és fejlesztését.  

A helyi gazdasági erőforrások sajátossága, hogy könnyen lehet építeni 
szinergiájukra és gyorsan dinamizálhatók. 

Társadalmi 
értelmezés:  A helyi erőforrásokra alapozott fejlesztések azért lehetnek hatékonyak, 

mert a helyi közösség szereplőinek aktivitására/aktiválására épülnek. 
Annak a településnek a lakói, akik látják, hogy a fejlesztésekbe nekik is 
van beleszólásuk, ráhatásuk könnyebben mozgósítják saját erőforrásaikat 
és az elért eredményeket is jobban magukénak érzik. Ez a folyamat végső 
soron a fejlesztések iránti elköteleződést és egy önbizalommal teli légkört 
von maga után, ami további erőforrásokat tud mozgósítani.  

Fenntarthatósági 
értelmezés A helyi erőforrások mozgósítására épülő és a helyi szereplők 

együttműködéséből származó fejlesztések érdekeltté teszik a település 
lakosságát az eredmények fenntarthatóságának biztosításában. A 
fejlesztések eredményei nem kioltják, hanem segítik egymást, így járulva 
hozzá a helyi erőforrások újratermelődéséhez és egy kiszámítható 
fejlődési trend eléréséhez. 
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3.2.2. ÉRDEKEGYEZTETÉSRE TÖREKVŐ FEJLESZTÉSEK 

 

 

 

 

 Települési együttműködések: Zánka életében a turisztika területe meghatározó, a turisztikai 
célú fejlesztések kiemelt szerepet kapnak. Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy a 
turisztikai fejlesztések sok esetben konfliktus helyzeteket generálnak, mivel az érintett 
szereplők érdekei nem minden esetben egyeznek egymással. A konfliktusos helyzetek kezelése 
érdekében, illetve hogy a turisztikai fejlesztések eredményei fenntarthatóak legyenek, a 
következő lépéseket kívánja megtenni az Önkormányzat: 

 
o helyi lakosok érdekeinek megfelelő fejlesztések támogatása    
o helyi párbeszéd a fejlesztési elképzelésekről 
o konzekvens fejlesztési és tervezési munka 

 

 Térségi együttműködések: Zánka ezer szállal kötődik közvetlen térségéhez, az ebből származó 
előnyök kihasználására az Önkormányzat a jövőben az eddigieknél is nagyobb hangsúlyt kíván 
fektetni, melynek érdekében az alábbiakat kívánja megtenni: 

 
o részvétel turisztikai jellegű együttműködésekben  
o részvétel közigazgatás jellegű együttműködésekben 

 

 Régiós együttműködések: A település fejlesztési elképzeléseit szinkronba kel hozni a régiós 
fejlesztési dokumentumokban szereplő szempontokkal, elképzelésekkel. 

 
o részvétel a régiós együttműködésekben 
o érdekérvényesítés 

 

3.2.3. BEFOGADÓ SZEMLÉLETŰ FEJLESZTÉSEK 

 

Zánka a Településfejlesztési Koncepció megalkotásával a hosszú távú fejlesztési elképzeléseknek 
egy egyértelmű irányvonalat és keretet kíván adni. Ez a dokumentum kiszámíthatóságot biztosít a 
fejlesztések ütemezésében, lefekteti hogy Zánka milyen hosszú távú célokat kíván elérni, illetve azt 
a szemléleti keretet is megadja, amit a fejlesztések tervezése, megvalósítása során minden esetben 
figyelembe kell venni. A fő irányvonalak kijelölése mellett azonban fontosnak tartja az 
Önkormányzat, hogy nyitott maradjon az innovatív elképzelésekre, jöjjön az a helyi lakosság 
irányából vagy külső szereplőtől. Az Önkormányzat meglévő eszközeinek felhasználásával szeretné 
ösztönözni és segíteni azokat a vállalkozásokat, akik úgy gondolkodnak, hogy érdemes Zánkán 
befektetni.         
 

 

Régiós együttműködések 

Térségi együttműködések 

Települési együttműködések 

•Régiós szintű  fejlesztési elképzelések 

•Települési szintű fejlesztési elképzelések 

•Közigazgatási érdekek 

•Gazdasági érdekek  

•Turisztikai érdekek 

•Állandó lakosok szempontjai 

•Üdülőtulajdonosok szempontjai 

•Üdülők szempontjai 



ZÁNKA  9 

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ JÓVÁHAGYÁSRA ELŐKÉSZÍTETT ANYAG 
 

   
VÖLGYZUGOLY MŰHELY KFT.  2019. 

www.vzm.hu 

III. ZÁNKA JÖVŐKÉPE 

1. ZÁNKA HOSSZÚTÁVÚ JÖVŐKÉPE 

 

 Legyen Zánka az a település, ahol a helyben élők és az ide látogatók egyaránt megtalálják 
számításaikat! 

Zánka fejlesztései során figyelmet fordít arra, hogy megteremtse az összhangot a nyugodt 
községi lét és a kulturált, családias idegenforgalom között. Az Önkormányzat azt gondolja, hogy 
a település akkor lehet sikeres turisztikai célpont, amennyiben a helyi közösség komfortosan érzi 
magát és a tervezett turisztikai fejlesztések elfogadottak az állandó lakosság körében. 

A településnek biztosítani kell, hogy a helyi lakosok biztonságban érezzék magukat, pihentető 
környezetben tudják a hétköznapok fáradalmait kipihenni. Az otthonosság megteremtése 
érdekében elengedhetetlen az épített és természeti lakókörnyezet megújítása, védelme, 
fenntartása. 

 Az Önkormányzat hosszútávon azt szeretné elérni, ha a település népességszáma növekedésnek 
induljon, ezzel is biztosítva a település folyamatos fejlődését és a meglévő intézmények és 
szolgáltatások kapacitásának kihasználását.  

 Legyen Zánka olyan település, ami saját települési karakterrel rendelkezik! 

Zánka szerencsésnek mondhatja magát, mert számos olyan helyi erőforrással rendelkezik, amik 
jól felhasználhatók a település fejlődése érdekében. Helyi erőforrásként tekintünk a tárgyi, 
épített és szellemi örökségre, a néphagyományokra, és természetesen ide tartozik a táji 
környezet.  

A helyi hagyományok tisztelete és tovább örökítése nagyon fontos a település számára. Ezek az 
értékek teremtik meg a kohéziót a helyi közösség számára, és a jövőre nézve alapját adják az 
összefogásnak és az elköteleződésnek a település folyamatos fejlődése, épülése érdekében. 

A település számára fontos, hogy egyedi és megkülönböztethető idegenforgalmi arculattal 
rendelkezzen. A Balaton-parti desztinációban, akkor tud kitűnni és sikeres lenni Zánka, ha 
elsősorban a helyi erőforrásokra támaszkodik.      

 Legyen Zánka az a település, amit fejlesztések szempontjából a kiszámíthatóság és nyitottság 
jellemez! 

Az Önkormányzat abban hisz, hogy a település akkor tud sikeressé válni, ha a fejlesztések nem 
ad-hoc ötletek alapján, hanem átgondolt fejlesztési koncepció alapján valósulnak meg. Ebben 
jelent nagy segítséget a Településfejlesztési Koncepció elkészítése és elfogadása. A 
kiszámíthatóság nagy előnyt jelent a településen befektetést tervezők számára, hiszen tudják, 
hogy milyen fejlesztési irányt képvisel az Önkormányzat.   

Az Önkormányzat alapvetően a befektetést ösztönző fejlesztési környezet kialakításért felelős. A 
település abban érdekelt, hogy minél több olyan befektetés valósuljon meg, ami illeszkedik a 
Településfejlesztési Koncepcióban foglalt fejlesztési elvekhez és emellett lendületet adnak 
Zánka számára.   

Legyen Zánka az a település, ahol a helyben élők és az ide látogatók egyaránt 
megtalálják számításaikat! 

Legyen Zánka olyan település, ami egyedi karakterrel rendelkezik! 

Legyen Zánka az a település, amit fejlesztések szempontjából a kiszámíthatóság és 
nyitottság jellemez! 
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2. ZÁNKA JÖVŐKÉPE A TÉRSÉGI SZEREPÉRE VONATKOZÓAN 

Zánka térségének meghatározó eleme az idegenforgalom. A település méretéből adódóan, a 
sikeresség egyik fontos összetevője, hogy milyen módon tud összefogni a környező településekkel.   
Zánka elkötelezett abban, hogy keresse az együttműködés lehetőségét szomszédaival, hogy 
legyenek olyan fejlesztések, amik partnerségben tudnak megvalósulni. Az Önkormányzat nyitott az 
együttműködés érdekében történő megkeresésekre, de adott esetben a kezdeményező szerepet is 
felvállalja.  
 
Zánka közigazgatásilag a Balatonfüredi Járáshoz tartozik, ami egyben azt is jelenti, hogy számos 
közigazgatási, közszolgáltatási funkció Balatonfüreden elérhető a helyi lakosok számára. Az 
Önkormányzat folyamatosan tartja a kapcsolatot a járási központtal, annak érdekében, hogy a 
zánkai lakosok kellően informáltak legyenek közigazgatási ügyintézésekkel kapcsolatban. Azokban 
az esetekben, amikor közös szolgáltatásnyújtásról van szó (pl. Balatonfüredi Szociális 
Alapszolgáltatási Központ), az Önkormányzat konstruktívan, de következetesen kívánja 
érvényesíteni a helyi lakosoktól érkező elvárásokat. 
 
Az Önkormányzat hosszútávon azt szeretné elérni, hogy a település lakosságszáma emelkedésnek 
induljon. Ehhez megfelelő számú, potenciális építkezési terület áll rendelkezésre Zánkán. Az 
Önkormányzat azzal számol, hogy a környék nagyobb településein munkát vállalók számára Zánka 
ideális lakóhelyszín lehet. A letelepedés másik célcsoportja azok lehetnek, akiket magával ragad a 
zánkai környezet és kellő foglalkozási rugalmassággal rendelkeznek ahhoz, hogy helyben találják 
meg hosszú távú számításaikat.    
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IV. ZÁNKA FEJLESZTÉSI CÉLRENDSZERE 

 

1. ÁTFOGÓ ÉS TEMATIKUS CÉLOK  

Horizontális célok 

 

Fenntarthatóság 

H1. 

Esélyegyenlőség 

H2. 

Partnerségi kapcsolat 
kialakítása 

H3. 

Belső erőforrások 
kihasználásas 

H4. 

 

  Hosszútávú célok 

Komplex 
turizmusfejlesztés 

C1. 

Települési funkciók 
megerősítése 

C2. 

Lakókörnyezet 
fejlesztése 

C3. 

Fejlesztési priorítások 

 

 

 

 

 

C1.P1. 

Turisztikai kínálat 
fejlesztése 

 

C1.P2. 

Idegenforgalmi 
infrastruktúra fejlesztése 

 

C1.P3. 

Turisztikai 
együttműködések 

támogatása  

 

 

 

 

 

 

 

C2.P1. 

Közszolgáltatási funkciók 
erősítése 

 

C2.P2. 

Közösségi funkciók 
fejlesztése 

 

 

 

 

 

 

 

C3.P1. 

Épített környezet 
fejlesztése 

 

C3.P2. 

A természeti környezet 
fejlesztése 

 

C3.P3. 

Települési infrastruktúra 
fejlesztése 
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2. HORIZONTÁLIS CÉLOK 

Zánka négy olyan fejlesztési szempontot emel ki, amelyek általánosan meghatározzák a hosszútávú 
fejlesztési elképzeléseket. Ezen horizontális fejlesztési célok érvényesítése nem csupán 
önmagukban fontos, hanem a koncepció szemléleti keretét is meghatározzák.  

•A településfejlesztés során kiemelkedő feladat a fenntarthatóság alapelvének 
figyelembe vétele. A fenntartható településfejlesztés feltételezi a társadalmi, 
gazdasági és környezeti fenntarthatósági szempontok érvényesítését, illetve 
ezek összhangját.  A fenntarthatósági stratégia kidolgozása során a jelen 
szükségleteit kell alapul venni, de annak figyelembe vételével, hogy a jövő 
generációjának lehetőségei ne szűküljenek be egyik dimenzió terén sem. A 
fenntartható fejlődés, mint általános stratégiai cél, kell hogy megjelenjen a 
településfejlesztési dokumentumokban, s a cselekvési programokban. Az 
Önkormányzat azt gondolja, hogy a fejlesztések során a fenntarthatóság 
érvényesítése  már rövid távon is pozitív változásokat indíthat el, hosszútávon 
pedig komoly társadalmi, környezeti, gazdasági előnyökkel járhat. 

Fenntarthatóság: 

•A fejlesztések során minden esetben szükséges vizsgálni, hogy az 
esélyegyenlőség elve teljesüljön. Alapelv, hogy a tervezett fejlesztések 
semmilyen társadalmi csoport számára ne járjanak hátrányos 
következménnyel. Ennek érdekében szükséges előre feltérképezni, hogy a 
fejlesztések önmagukban, illetve azok összejátszása milyen következményekkel 
járhat esélyegyenlőségi szempontból. Cél az is, hogy a jelenleg hátrányos 
helyzetűnek számító személyek, csoportok körülményei javuljanak, élet 
lehetőségeik bővüljenek. Az esélyegyenlőség biztosítása nem állhat meg a 
tervezési szakaszban, fontos a nyomonkövetés rendszerének kialakítása, ami a 
fejlesztések megvalósítása során is folyamatosan monitoringozni tudja az 
esélyegyenlőség teljesülését. 

Esélyegyenlőség: 

•A településfejlesztési dokumentumokban leírt tartalmak, fejlesztési 
elképzelések akkor tudnak igazán működni, ha léteznek azok a kommunikációs 
csatornák, amiken keresztül kapcsolat teremthető a fejlesztések szereplői 
között. A partneri kapcsolatok a következő esetben különösen fontosak: az 
Önkormányzat és a lakosság között, az Önkormányzat és a helyi munkaadók 
között, illetve az Önkormányzat és a civil szervezetek között. 

Partnerségi kapcsolat kialakítása: 

 

•A településfejlesztés során kiemelt szempont, hogy a településfejlesztési célok 
mindegyike elsősorban a belső erőforrásokra alapozva kerüljön meghatározásra 
és megvalósításra. A fejlesztéseknek elsősorban a helyben meglévő adottságok 
kihasználásán, azok szerepének erősítésén kell alapulnia. A helyi adottságokra 
és erőforrásokra alapozva Zánka fejlődése olyan irányt vehet, amely a környező 
településekkel szemben bizonyos szempontokból egyedi, előnyös helyzetbe 
hozza a települést. A meglévő helyi adottságok megfelelő kihasználásával a 
település fejlődése működőképes és megalapozott irányt vehet, mely az 
esetleges külső erőforrások igénybevételével fokozott hatásfokkal képes 
megvalósulni. 

Belső, helyi erőforrások kihasználása: 
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3. CÉLRENDSZER ELEMEI 

 
C1. Komplex turizmusfejlesztés 

Zánka idegenforgalom szempontjából nagyon kedvező helyzetben lévő település. Az Önkormányzat 
az elmúlt időszakban komoly erőforrásokat fordított arra, hogy a turisztikai adottságaiból a lehető 
legtöbbet tudja kihozni. Az Önkormányzat elkötelezett az eddigi fejlesztések sikerességének 
növelésében, illetve a település turisztikai szolgáltatás palettájának bővítésében.  

A hosszú távú célkitűzésekben a turisztikai fejlesztések rendszerbe foglalása a cél. A település csak 
akkor tud hosszútávon fenntartható sikereket elérni, ha komplex szemléletű idegenforgalmi 
fejlesztésekben gondolkodik. Ez magába foglalja egy egységes turisztikai koncepció kidolgozását, 
ami foglalkozik a konkrét fejlesztések megvalósíthatóságával, épít a fejlesztési elképzelések 
szinergiájára, de ezen túlmenően hangsúlyt fektet a turisztikai marketingre. A turisztikai koncepció 
kidolgozása abban is segít, hogy megadja azokat az irányelveket, amiből mindenki számára 
kiolvashatóvá válik, hogy Zánka milyen turisztikai karaktert képzel el magának. Az Önkormányzat, 
hosszú távú turisztikai koncepcióját, alapvetően 3 adottság köré kívánja felépíteni.   

 Családias jellegű üdülőfalu: Zánka jellegi karakterét megtartva, főként azon turisztikai 
célcsoportoknak kíván kedvezni, akik a csendesebb, családias jellegű kikapcsolódást keresik. 

          

 Zánka a Káli-medence kapuja: A Káli-medence turisztikai potenciálja az elmúlt időszakban 
jelentősen megnőtt, és főként az igényesebb kikapcsolódást kereső turisták között vált kedvelt 
célterületté. Zánkának a jelenleginél hangsúlyosabban kell foglalkoznia és kihasználnia a 
földrajzi elhelyezkedéséből származó lehetőségeit. 
         

 Zánka-Nivegy-völgyi Borút: Zánka sajátos karakteréhez nagyban hozzájárul a Nivegy-völgy 
közelsége, annak minden járulékos kulturális és természeti potenciáljával. Mindezek olyan helyi 
erőforrások, amik megfelelő kihasználásával tovább növelhető a település turisztikai vonzereje.       

 
A turisztikai fejlesztések tervezésénél fontos a megfelelő egyensúlyi állapot megtalálása. Az egyes 
turisztikai célterületeknél arra kell törekedni, hogy az adott fejlesztések egymást kiegészítsék, ne 
valósuljanak meg olyan beruházások, amik konfliktus helyzeteket generálnak. Az egyensúly 
megtalálása hasonlóan fontos, amikor azt kell összeegyeztetni, hogy milyen igényei, elvárásai 
vannak a helyi lakosságnak, és milyen igényeket generálnak a turisztikai elvárások. Az 
Önkormányzat azokat a fejlesztéseket tudja támogatni, amik találkoznak a helyi lakosság 
igényeivel, nem okoznak feloldhatatlan konfliktus helyzeteket.   

 

  

Célok kiemelten 

 

• Turizmus jövedelemtermelő képességének növelése; 

• Egyedi arculatot adó turisztikai fejlesztések ösztönzése;  

• A turisztikai szezon meghosszabbítása; 

• Turisztikai együttműködések elősegítése. 
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C1.P1. Turisztikai szolgáltatásfejlesztés 

Az idegenforgalom olyan terület, ahol folyamatos fejlesztésekre van szükség, hiszen ki kell tudni 
szolgálni az állandóan változó turisztikai igényeket. Mindemellett az is fontos, hogy a balatoni 
desztinációban fokozottan jelentkezik a települések közötti versenyhelyzet. Zánka 
elhelyezkedéséből adódóan kedvező turisztikai adottságokkal rendelkezik, illetve az is fontos, hogy 
számos olyan megvalósult beruházással lehet találkozni a településen, amik sikeresnek mondhatóak. 
Az elkövetkező időszak fő célkitűzései közé tartozik a település turisztikai termékpalettájának 
bővítése, illetve egy hosszú távú turisztikai koncepció megalkotása.  

Zánka Önkormányzata 3 területen képzeli el a turisztikai szolgáltatásfejlesztést. 

 

 Meglévő turisztikai szolgáltatások minőségfejlesztése: 
A Zánkai strand  27 ezer m2-en helyezkedik és elmondható, hogy a balatoni strandok között is 
kiemelkedő helyet foglal el. 2017-ben a Balatoni Szövetség által kiadott strandminősítő 
rendszerben Kék Hullám minősítést szerzett, illetve az elérhető 5 csillagból, 4 csillaggal 
értékelték a strand által nyújtott szolgáltatások minőségét. Ez az eredmény nagyban köszönhető 
a folyamatos fejlesztéseknek. Az Önkormányzat elkötelezett az eddigi út folytatásában és 
továbbra is nagy hangsúlyt kíván fektetni a strand karbantartására, a szolgáltatások 
minőségfejlesztésére. A stranddal kapcsolatban tervezett beruházások a jelenlegi családbarát 
karakter megőrzését, erősítését célozzák. Az önkormányzat a jelenleginél bővebb 
szolgáltatásokat kíván nyújtani a gyerekes családoknak és ennek megfelelően kívánja bővíteni a 
strandon megtalálható szolgáltatásokat, illetve tervezi egy gyerekszínpad felállítását, ami 
alkalmas különféle animátori tevékenységek, és gyerekprogramok lebonyolítására.  
 
Az Önkormányzat a jövőben nagyobb hangsúlyt kíván fektetni a kiemelt, turisztikai jelentőséggel 
bíró rendezvények szervezésére. A rendezvények esetében továbbra is cél a kulturált, magasabb 
minőséget nyújtó események támogatása. A rendezvények közül kiemelkedik a minden év 
júliusában megtartott Borhetek, illetve a strandszínpadon megrendezésre kerülő kulturális, zenei 
események. Az Önkormányzat jövőbeli céljai közé tartozik az említett eseményekhez megfelelő 
rendezvényhelyszín biztosítása. A cél olyan helyszín kialakítása, ami egyszerre alkalmas nagyobb 
tömeg befogadására, de úgy hogy mindez nem okoz konfliktushelyzeteket a helyi lakosság 
számára. Amennyiben megvalósul egy rendezvényhelyszín kialakítása, úgy tervbe van véve a 
turisztikai rendezvények kismértékű bővítése, annak érdekében, hogy a turisztikai szezon minél 
tartalmasabb programkínálattal rendelkezzen.         
                  
  

 Turisztikai kínálat bővítése: 
A Balatonnál tapasztalható turisztikai versenyhelyzet és a változó turisztikai igények 
megkövetelik, hogy szélesedjen a Zánkán elérhető turisztikai termékpaletta. Szerencsére Zánka 
kedvező adottságokkal rendelkezik, ezért a cél az adottságok optimális kihasználása és 
fenntartható fejlesztések szervezése. A turisztikai termékpaletta bővítése esetében fontos 
szempont, hogy olyan beruházások valósuljanak meg, amik illeszkednek a település 
karakteréhez. Fontos feladat, hogy a településen elérhető szolgáltatások egymáshoz való 
viszonya, szinergiái is rendezve legyenek. Olyan turisztikai termékpaletta kialakítása a cél, 
amiből a különféle termékcsomagok külön is értelmezhetőek, de az egész termékpaletta mögött 
megjelenik egy egységes marketing és kommunikációs stratégia. 
 
Zánkai önkormányzat a következő fejlesztési irányokat látja: 
  
- Vitorlás turizmus: Zánka Településrendezési eszközeiben 3 db kikötő építése szerepel. Ezek 

közül egy lenne olyan, ami vitorlások fogadására alkalmas és kettő főként a csónakokkal 
horgászók érdekében kerülne kialakításra.  
 

- Horgász turizmus: Az Önkormányzat szeretne a jövőben szolgáltatásbővítéssel kedvezni a 
horgász célcsoportnak. A zánkai partszakasz kifejezetten alkalmassá teszi a települést a 
horgászturizmus irányába történő elmozdulásra.  
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- Kerékpáros turizmus: A településen ma is áthalad a Balatoni kerékpárút. Olyan kerékpáros 
barát beruházásokra, illetve fejlesztések ösztönzésére van szükség, ami a településen 
áthaladó kerékpárosokat megállítja és igénybe veszik a településen elérhető 
szolgáltatásokat. 
 

- Bor- és gasztroturizmus: Az elmúlt időszak tapasztalata azt mutatja, hogy egyre nagyobb 
igény mutatkozik, a színvonalas, minőségi kínálattal rendelkező vendéglátóhelyek iránt.    
 

- Lovas turizmus: A településen, illetve környékén több lovarda is található. A lovas turizmus 
lehetőséget teremt, hogy a község turisztikai szolgáltatáskínálata színesedjen és újabb 
célcsoportok számára váljon Zánka vonzó célponttá.        
 

 Turisztikai vállalkozásindítás ösztönzése: 

Az Önkormányzat nem tudja vállalni és nem is lehet cél, hogy minden turisztikai fejlesztést saját 
maga valósítson meg. Az Önkormányzatnak abban van szerepe, hogy olyan befogadó és ösztönző 
beruházási környezetet teremtsen, ami érdekelté teszi az idegenforgalomi vállalkozásokat 
abban, hogy Zánkán telepedjenek meg.  

A következő eszközöket kívánja ennek érdekében az Önkormányzat alkalmazni:  

- Adópolitika: Olyan helyi adópolitikai kidolgozása a cél, ami előnyben részesíti azokat a 
vállalkozókat, akik hosszútávra szóló beruházásokat terveznek a településre. 
   

- Hosszú távú Turisztikai Koncepció kidolgozása: Amennyiben egy településen rendelkezésre 
áll egy hosszú távú elképzeléseket magába foglaló dokumentum, úgy könnyebb a 
beruházáson gondolkodó vállalkozóknak is döntést hozniuk.  
 

- Vállalkozói Fórumok: A jövőben rendszeresíteni kívánja az Önkormányzat, azokat a 
vállalkozói találkozókat, ahol ismertetni tudja a vállalkozói célcsoportnak a szükséges 
aktuális információkat, ahol a turisztikai vállalkozások is tudnak egymással találkozni, közös 
érdekeket találni.         

  

 

C1.P2. Idegenforgalmi infrastruktúra fejlesztése 

Zánka gazdaságának húzóágazata egyértelműen az idegenforgalom. A turisztikai szolgáltatások a 
legtöbb esetben megkövetelnek infrastrukturális fejlesztéseket is. Ezeknél a fejlesztéseknél 
kiemelten fontos a megfelelő előkészítési- és tervezési munka. Fontos, hogy a beruházások előtt 
társadalmi egyeztetés történjen. Az Önkormányzat elkötelezett abban, hogy olyan beruházásokat 
indítson el, amelyek esetében biztosított a hosszú távú üzemeltetés, a fenntarthatóság. 

Az Önkormányzat kiemelt turisztikai fejlesztési célterületként jelöli meg Alsó-Tusakos 
településrészt. Az említett célterületet elhelyezkedéséből adódóan ideális helyszíne lehet egy 
komolyabb turisztikai attrakció elhelyezésére, nagykapacitású szálláshely kialakítására. A terület 
szomszédságában, a Vitáruis dűlő déli részén, befektetői szándék van idegenforgalmi vállalkozás 
indítására. Ennek tudatában még inkább felértékelődik az alsó-tusakosi célterület, hiszen növekszik 
ezen a területen az idegenforgalmi szinergia.            

Az Önkormányzat középtávon a következő infrastrukturális fejlesztéseket kívánja megvalósítani: 

- Kikötő tervezés és építés: Vitorlások és csónakok számára. 

- Turisztikai Információs Pont létrehozása: A Önkormányzat szükségesnek tartja egy olyan 
helyszín létrehozását, ami megfelelő információval tudja ellátni a Zánkára látogatókat.  

- Rendezvényhelyszín kialakítása: A községi kiemelt rendezvények megtartására szükség van 
egy megfelelő helyszín kiválasztására, illetve a szükséges infrastruktúra kialakítására. 
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C1. P3. Turisztikai együttműködések támogatása 

A turisztikai fejlesztések sajátossága, hogy a megfelelő hatékonyság elérése érdekében 
elengedhetetlen a fejlesztésekben érdekeltek között párbeszédet kezdeményezni, a különféle 
szereplők fejlesztési elképzeléseit összhangba hozni. Az együttműködéseknek van területi 
dimenziója, hiszen a településen belüli és a térségi kooperáció egyaránt fontos, illetve azt is át kell 
gondolni, hogy célcsoport szinten milyen együttműködési lehetőségek vannak. Ebben a kérdésben a 
Turisztikai Koncepció megalkotása kulcsszerepet fog betölteni, hiszen olyan dokumentumról van 
szó, ami összefüggéseiben kezeli az idegenforgalom kérdéseit, és megadja az együttműködés 
keretfeltételeit.   

Az együttműködés kiemelt területei:        

- Helyi lakosság bevonása: A turisztikai célok kijelölésébe, a fejlesztések tervezésébe, illetve 
adott esetben a fejlesztésekbe, mindenképpen hasznos a helyi lakosságot bevonni. Ez a 
megoldás nagyban tudja növelni a tervezett fejlesztések elfogadottságát, 
fenntarthatóságát. 
 

- Helyi vállalkozók bevonása: Meg kell teremteni annak keretét, hogy miképpen tud az 
Önkormányzat egyeztetni a helyi vállalkozókkal a tervezett fejlesztésekkel kapcsolatban.   
 

- Térségi együttműködések támogatása: A mai világban a fejlesztéseknek erős korlátját 
jelenti, ha egy település nem térségi együttműködésekben gondolkodik. Az Önkormányzat 
minden értelmes területi együttműködésben részt kíván venni, adott esetben saját maga 
kezdeményez egyeztetéseket az érintett szereplőkkel. 
 

- Turisztikai marketing alkalmazása: A marketing az idegenforgalomnak egy olyan kiemelt 
területe, ahol a legerősebben merül fel az együttműködés igénye. A marketing tevékenység, 
akkor tudja hatását hatékonyan kifejteni, ha sikerül az érintetteknek a közös érdekek 
megtalálása. A turisztikai marketing eszközei a közös kommunikációs stratégia kialakítása, 
helyi értéktár és terméktár létrehozása, rendezvények összehangolása, stb. 
 

- Együttműködés a Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrummal: A terület egyszerre rendelkezik 
országos és helyi jelentőséggel, ennek megfelelően szükséges a közös érdekek megtalálása 
az érintett felek között. A jövőt tekintve a község egyértelmű érdeke az, hogy minden 
esetben sikerüljön a volt Gyermekváros éppen aktuális tulajdonosával partneri viszonyt 
kialakítani.         
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C1.  Tervezett kiemelt fejlesztések 

Kikötő fejlesztés 

•Helyszín: 3 helyszín merült fel. Ezek közül a községi strand nyugati végén, önkormányzati fejlesztés 
keretében tervezett egy vitorlás kikötő kialakítása. 

•Tervezett időpont: 2021. 

•Fejlesztés rövid ismertetése: Az Önkormányzat a községi strand mellett szeretne vitorlás hajók 
fogadására alkalmas kikötőt megépíteni. A hosszútávú turisztikai elképzelésekben szerepel a 
vitorlásturizmus és horgászturizmus segítése. Ennek érdekében az Önkormányzat támogatja, hogy a 
település területén további  2 csónakkikötő is megépülhessen magánbefektetés keretében.    

Strandfejlesztés 

•Helyszín: Községi strand 

•Tervezett időpont: 2018. 

•Fejlesztés rövid ismertetése:  Az Önkormányzat bővíteni szeretné a  strandon elérhető 
szolgáltatásokat. A cél, hogy a  családos  strandlátogatók minél  komfortosabban érezhessék 
magukat. Ennek érdekében a tervek szerint egy színpaddal bővül a strand, ami főleg 
gyerekprogramok megtartásának lehet majd helyszíne. 

Rendezvényhelyszín kialakítása 

•Helyszín: Rákóczi út strand felőli vége 

•Tervezett időpont: 2019. 

•Fejlesztés rövid ismertetése: Az Önkormányzat szeretne egy állandó rendezvényhelyszínt  
kialakítani, ahol az eddig is megrendezésre kerülő kiemelt települési rendezvények színvonalasan 
megtarthatóak, és lehetőséget teremt további kulturált események megtartására. A 
rendezvényhelyszín végleges kijelölését lakossági egyeztetés kell hogy megelőzze.     

Turisztikai Információs Pont 

•Helyszín: Rákoczi út 

•Tervezett időpont: 2019. 

•Fejlesztés rövid ismertetése: A Turisztikai Információs Pont egyszerre tudna információkkal 
szolgálni a zánkai idegenforgalmi lehetőségekről, illetve a környék  látnivalóiról, eseményeiről. 
Ennek megfelelően a településközi együttműködésben történne az Információs Pont kialakítása, 
működtetése. Ez a helyszín alkalmas lenne helyi termékek bemutatására, értékesítésére,  szállás 
foglalásra, turisztikai programcsomagok kialakítására. 

Turisztikai fejlesztési terület 

•Helyszín: Alsó-Tusakos  településrész 

•Terezett időpont: folyamatos 

• Fejlesztés rövid ismertetése: Ez a célterület kiválóan alkalmas kiemelt  idegenforgalmi beruházásra. 
Nagy, összefüggő területtel rendelkezik, beépíthető, a település szélén helyezkedik el, így egy 
potenciális beruházás nem zavarja a helyi lakosság nyugalmát.  

Turisztikai Koncepció összeállítása 

•Helyszín:  nem releváns 

•Tervezett időpont: 2019. 

•Fejlesztés rövid ismertetése: Zánkán a turisztika húzóágazat, ezért mindenképpen szükséges egy 
ezzel a területtel célzottan foglalkozó fejlesztési dokumentum összeállítása.  
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Célok kiemelten 

 

• Közszolgáltatási ellátórendszer minőségmegőrzése, illetve  fejlesztése 

• Helyi identitás erősítése 

• Közösségi kezdeményezések támogatása 

 
C2. Települési funkciók erősítése 

 

A helyi lakosság közérzetét közvetlenül befolyásolja, hogy a települési funkciók milyen állapotban 
vannak. Az Önkormányzat számára fontos cél, hogy a lakosság minél több és színvonalasabb 
szolgáltatást tudjon igénybe venni. Zánka településméretéhez visszanyitva nem számít 
funkcióhiányos településnek. Az Önkormányzat fő célkitűzése, hogy a településen elérhető 
szolgáltatások minél több ember számára és minél magasabb minőségben legyenek elérhetőek.       

 

 

 

 

 

 

 

C2. P1. Közszolgáltatási funkciók erősítése 

A közszolgáltatási funkciók nélkülözhetetlen elemei a települési szolgáltatásoknak. Nem csak azzal 
kell számolni, hogy ezek a funkciók biztosítottak legyenek, hanem hogy ezek milyen minőségben 
tudnak szolgáltatást nyújtani, hogyan tudják követni a felmerülő lakossági igényeket. Az 
Önkormányzat elkötelezett abban, hogy a lakosság minél színvonalasabb szolgáltatásokat tudjon 
igénybe venni. 

 

 Az Önkormányzat kiemelten kíván foglalkozni a helyi oktatási rendszer által nyújtott 
szolgáltatások fejlesztésével, mivel így közvetlenül hozzájárulhat a település humán 
teljesítményének javításához. A Bozzay Pál Általános Iskola KLIK fenntartású, de az 
önkormányzat a rendelkezésre álló eszközeivel támogatni kívánja az intézményben folyó 
szakmai munkát. A településen Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda működik. A cél, 
hosszútávon az, hogy az óvoda fennmaradása biztosított legyen, a helyi lakossági igényeknek 
megfelelő szolgáltatást nyújtson. Az Önkormányzat hosszútávon azt szeretné elérni, hogy 
növekedjen a település lakossága, amihez a férőhely kapacitás jelenleg rendelkezésre áll. 
Oktatás területén célként jelöli meg az Önkormányzat, hogy a település mikrotérségi 
központi szerepet töltsön be.     

 Az egészségügy területén a legfontosabb az állandó ellátottság biztosítása. Az 
Önkormányzat minden eszközzel el kívánja azt kerülni, hogy a településen ellátottsági hiány 
merülhessen fel. Az Önkormányzat keresi annak lehetőségét, hogyan lehet bővíteni a 
településen elérhető egészségügyi ellátások körét.   

 A szociális területen továbbra is a Balatonfüredi Szociális Alapszolgáltatási Központ 
keretében történik az alapellátás és önkormányzati fenntartásban történik a 
családgondozás. Általánosságban elmondható, hogy a település szociális intézményeiben 
magas színvonalú szakmai tevékenység folyik, azonban számos területen van szükség a 
szakmai munka támogatására. Az Önkormányzat azt szeretné elérni, hogy a szociálisan 
rászorult személyeknél, családoknál, mindenhol biztosítva legyen a szociális ellátások 
hozzáférhetősége.     
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C2. P2. Közösségi funkciók fejlesztése 

Zánka akkor lehet igazán jól működő és élhető település, ha lakossága minél inkább részt tud venni 
a település életében. A civil aktivitás, a helyben élők tevékeny részvétele a község életében olyan 
hajtóerő, mely a fejlődés kulcsfontosságú eleme, így a különböző társadalmi csoportok aktivitásának 
felélesztése és erősítése kiemelt célként fogalmazódik meg.  

Az Önkormányzat célja, hogy erősítse a zánkai identitást, ami hozzájárul, hogy a helyi lakosság ne 
csak lakóhelyként tekintsen Zánkára, hanem otthonaként. Az önkormányzat lehetőségeihez mérten 
támogatni kívánja a közösségfejlesztést és a szabadidő hasznos eltöltését szolgáló programokat, 
illetve azokat a helyi, aktív közösségeket, akik erőforrásokat fordítanak közösségi programok 
szervezésére.  

 Az önkormányzat az Ifjúság útja - Rákóczi út - Kenderhordó utcák által határolt, saját 
tulajdonban lévő területet jelöli meg rekreációs céllal fejlesztendő területként. A terület 
kedvező adottságokkal rendelkezik egy többfunkciós szabadidőpark kialakításához.  
 

 A településen jelenleg a Művelődési Ház biztosít helyszínt művészeti kiállítások 
lebonyolítására. Az Önkormányzat középtávú terveiben szerepel egy önálló kiállítótér 
kialakítása, ami egyben kisebb közösségi rendezvények megtartására is alkalmas lenne.         

 

 

  

C2. Tervezett kiemelt fejlesztések 

Szabadidőpark  kialakítása 

•Helyszín:  Ifjúság útja - Rákóczi út - Kenderhordó utca 

•Tervezett időpont: 2020. 

•Fejlesztés rövid ismertetése: A megjelőlt célterület kiválóan alkalmas egy több funkciós 
szabadidőpark kialakítására. 

Művészeti kiállítótér kialakítása 

•Helyszíne: Újfalu 

•Tervezett időpont: 2019. 

•Fejlesztés rövid ismertetése: Kiállítótér és közösségi események megtartására alkalmas épület 
kialakítása.  
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C3. Lakókörnyezet fejlesztése 

 

A lakókörnyezet azt az épített és természeti teret jelenti, amiben a lakosság a mindennapjait éli. 
Egyáltalán nem mindegy, hogy ez a lakókörnyezet milyen minőségi állapotban van, milyen 
kisugárzással rendelkezik. Az Önkormányzat számára fontos szempont a harmonikus, rendezett 
településkép kialakítása, ami egyaránt vonatkozik az épített és a természeti környezetre. A 
lakókörnyezet fejlesztése, megújítása hozzájárul a helyi lakosság pozitív érzetéhez, illetve a 
település egyik legfontosabb marketing felülete. A lakókörnyezet fejlesztés gazdasági haszna is 
kimutatható, amennyiben befolyásolja az idegenforgalom alakulását, a közlekedési infrastruktúrát, 
vagy akár vállalkozások betelepülését a településre. Ennek megvalósításához szükséges a hiányzó 
rekreációs, pihenő funkciók kialakítása, a meglévő pihenőterek rendezése, a községi zöldfelületek 
fejlesztése, minőségük megőrzése és a településüzemeltetés átgondolása. 

 

 

 

 

 

 

 

C3. P1. Épített környezet fejlesztése 

A Településfejlesztési Koncepcióval párhuzamosan készül el Zánka Településképi Arculati 
Kézikönyve. Ez a dokumentum tartalmazza a jövőre nézve azokat az építészeti ajánlásokat, 
megoldásokat, előírásokat, amelyek Zánka településképét hivatottak egységesíteni.  

 

 Az Önkormányzat kiemelten kíván foglalkozik Zánka Öregfalu településrésszel. Sajnálatos 
módon az elmúlt évtizedekben történt átalakulások hatására elvesztette ez a településrész 
az egységes, hagyományos karakterét, de még megtalálhatóak azok az épületek, amik 
esetében fontos szempont az értékmegőrzés. Az épített értékek megvédésén túl cél, hogy a 
település Öregfalu településrésze funkcionálisan is fejlődni tudjon. Ezen a területen már 
most is több, jó színvonalú vendéglátóhely működik, illetve a község északi határán 
található a zánkai Gyógynövény-völgy. Az Önkormányzat támogatja, hogy ezen a 
településrészen hasonló karakterű, vendéglátásban érdekelt vállalkozás tudjon letelepedni. 
Ehhez kapcsolódóan szükséges a közösségi területek rekreációs célú felújítása.        
 

 Az Önkormányzat hosszú távú elképzeléseiben azt kívánja elérni, hogy lakónépessége 
növekedjen és ehhez rendelkezik is, olyan önkormányzati tulajdonban lévő területekkel, 
amelyek alkalmasak lakóépületek építésére. A 71-es főút - Villasor utca – településhatár, 
ABC parkoló közti területen nagyjából 36 építési terület alakítható ki.  
 

 Zánka közigazgatási határán belül található két olyan terület, amelyek megközelítése 
Balatonszepezd felől lehetséges és fenntartásuk, infrastrukturális ellátásuk is 
Balatonszepezd közreműködésével történik. Amennyiben Balatonszepezd nyitott a két 
település közös közigazgatási határának korrigálásában, úgy megindítható az a folyamat, 
aminek keretében a jelenleg Zánka területéhez tartozó Szűcserdő-Öregerdő dél-nyugati 
területén elhelyezkedő két zártkerti rész, illetve az azt körülvevő erdőterület 
Balatonszepezd közigazgatási területéhez kerülhetne. Ezzel párhuzamosan a zánkai községi 
strand előtti, jelenleg Szepezdhez tartozó vízfelület, illetve az un. Ajkai tábor nyugati része 
pedig Zánkához kerülne. 
 

 A községben szükségessé vált gazdasági puffer övezet kijelölése, hogy a lehetséges 
gazdasági befektetők számára, legyen olyan terület, amit fel tud kínálni az Önkormányzat. 
Ennek célterülete a temető és a gyógynövény-völgy közt elhelyezkedő terület.  
 

Célok kiemelten 

 

• Település építészeti karakterének megőrzése; 

• Züldfelületek mínőségmegőrzése, bővítése. 
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Jelenleg a községben nincs megfelelően megoldva a településüzemeltetéshez használt 
géppark tárolása. Az Önkormányzati elképzelések szerint ennek a funkciónak megfelelő 
helye lehet az előzőekben megjelölt célterület.    
 

 A temető jelenlegi területe kezdi elérni kapacitása határait, ezért középtávon 
mindenképpen meg kell oldani a temető bővítését. A temető melletti területek alkalmas 
helyszínt biztosítanak a temető bővítő fejlesztésének.    

 

C3. P2. A természeti és táji környezet fejlesztése 

 Zánka elhelyezkedése okán az átlaghoz képest nagyobb zöldfelületi aránnyal rendelkezik. Az 
Önkormányzat kiemelten kíván foglalkozni a zöldfelületek védelmével, legyen szó kül- vagy 
belterületről. Olyan minőségi zöldfelületek kialakítása a cél, ahol a zánkai lakosok szívesen 
töltik szabadidejüket, illetve ami megállásra készteti az áthaladókat. 

 A jövőbeli tervek között kiemelt szerepet kap a Rákóczi út felújítása és az ehhez kapcsolódó 
zöldfelület fejlesztés. Ez a fejlesztés azért fontos, mert ez az út köti össze a strand 
környékét a községi központtal és az Öregfaluval, így fontos ennek az útszakasznak a 
minőségi megújítása. 

 A településnek hosszú távon célja, hogy területén olyan fejlesztések valósuljanak meg, 
melyek nem korlátozzák a mezőgazdasági művelést, s biztosítják a helyi lakosok számára a 
megélhetést, a helyi terményt. Az adottságokhoz alkalmazkodó környezet- és 
tájgazdálkodás olyan földhasználati rendszereket jelent, amelyek a termelés igényeinek 
kielégítése mellett biztosítja a növény- és állatvilág védelmét, a biodiverzitás és tájkarakter 
fenntartását. 

 Zánka nagy hagyományokkal rendelkezik szőlő- és gyümölcstermesztés területén, mely 
gazdálkodási formák folyamatosan visszaszorulóban vannak. Napjainkban is jellemző a 
szőlők kivágása, felhagyása és a gyümölcsfák száma is csak töredéke az évtizedekkel ezelőtti 
állománynak, de a Tagyon-hegyen még mindig meghatározó a szőlő területek aránya. 

A szőlőhegyi tájkarakter megőrzése érdekében hosszú távú programot kell indítania az 
önkormányzatnak, illetve a bevonható civil szervezeteknek és gazdálkodóknak. A 
rehabilitációs tájgazdálkodás célja, hogy a szőlőhegyi kultúra megismertetésével, illetve az 
önkormányzati ingatlanadó-rendszer átalakításával ösztönözze az ingatlantulajdonosokat a 
szőlő- és gyümölcstermesztés hagyományainak őrzésére. A településrendezési eszközök 
segítségével vissza kell szorítani a szőlőhegy üdülőterületté történő átalakulását.  

 A Településképi Arculati Kézikönyv külön foglalkozik a zánkai szőlőheggyel, mint a balatoni 
kultúrtáj fontos részével. Az Önkormányzat célja, hogy ezek a területek megőrizzék 
hagyományos karakterüket és a kultúrtájba illeszkedő beépítések történjenek. 

 

C3. P3. Települési infrastruktúra fejlesztése 

 Zánka jelenlegi egyik neuralgikus pontja a községi strandnál található parkoló 
kapacitáshiánya. Nem csak arról van szó, hogy a jelenlegi parkolóhelyek száma nem 
elégséges, hanem, hogy a megnövekedett forgalom, rendezetlen körülményeket okoz a 
strand környékén, illetve konfliktushelyzeteket generál a helyben élők, a helyben üdülők és 
a strandra látogatók között. Az Önkormányzat ezt a problémát mindenképpen orvosolni 
kívánja. Olyan megoldásokat preferál, ami jelentős számú parkolóhelyet eredményez, és 
megfelel a helyben élők és a nyaralóval rendelkezők elvárásainak is. 

 A település közműhálózata megfelelő kiépítettségű, de az Önkormányzatnak feladata van 
abban, hogy fenntarthatóan biztosítani tudja a közműhálózat zavartalan működését. A 
kommunális és közmű infrastruktúra zavartalan biztosítása minden községi szereplő számára 
fontos. 

 Zánka közúthálózata és járdaszakaszai kielégítő állapotban vannak. A településnek abban 
van elmaradása, hogy minden releváns helyen biztosítva legyenek a biztonságos közlekedést 
lehetővé tevő útfestések, közúti táblák.  
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 A tervekben szerepel egy Tagyon felé vezető átkötőút megépítése. A 71-es útról leágazó Ady 
Endre út kerülne közvetlen összekötésre a Tagyonra vezető úttal, hogy ezzel is 
tehermentesítésre kerüljön a település belterülete.  

 Az Önkormányzat vizsgálja annak lehetőségét, hogy a település keleti vízparti szakaszán 
miképpen lehetséges kialakítani egy parti sétányt. Az elképzelések szerint a Vérkúti út 
partszakaszra kifutó végétől indulna a sétány és vezetne legalább az üdülő területekig. A 
sétány kialakításának nagy figyelemmel kell lenni a partszakasz élővilágának védelmére.         

 

 

 

 

  

 



ZÁNKA  25 

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ JÓVÁHAGYÁSRA ELŐKÉSZÍTETT ANYAG 

   
VÖLGYZUGOLY MŰHELY KFT.  2019. 

www.vzm.hu 

 

C3. Tervezett  kiemelt fejlesztések 

Parkolókapacítás bővítése 

•Helyszín: egyeztetés alatt 

•Tervezett időpont:  2018. 

•Fejlesztés rövid ismertetése: A strand környékén szükséges a parkolási lehetőségek rendezése. Új 
parkolóterület kijelölésekor figyelembe kell venni a helyi lakosok  elvárásait, illetve a praktikussági 
szempontokat. A tervekben szerepel egy strandtól távolabbi ingyenes parkolóhely kialakítása, illetve a  strand 
környékén a fizető parkolóhelyek bővítése.    

Közigazgatási területek korrekciója          

•Helyszín: Szűcserdő-Öregerdő, ajkai tábor, illetve községi strand előtti vízfelület  

•Tervezett időpont: 2022. 

•Fejlesztés rövid ismertetése: A fent említett két helyszínen szükséges megvizsgálni, hogy milyen lehetőség van  
közigazgatási  határ korrekciójára, hogy a területek valós használatához igazodó helyzet jöjjön létre. 

Lakóterület  célú fejlesztés 

•Helyszín: Villasor utca 

•Tervezett időpont: folyamatos 

•Fejlesztés rövid ismertetése: Az önkormányzati tulajdonú területen, a jelenlegi szabályozás alapján 36 építési 
telek alakítható ki. Az Önkormányzat ezt a területet jelöli ki a lakóterületi fejlesztések helyszínének.      

Ófalu értékmegőrző fejlesztése 

•Helyszín: Ófalú 

•Tervezett időpont: folyamatos 

•Fejlesztés rövid ismertetése: Meglévő épületek értékmegőrző megújításának támogatása, a volt polgármesteri 
hivatal és posta ingatlanok hasznosítása,  közterület felújítás.   

Rákóczi út felújítása 

•Helyszín: Rákóczi út 

•Tervezett időpont: 2018. 

•Fejlesztés rövid leírása:  A Rákóczi út felújítása azért fontos, mert a település azon tengelyét alkotja, ami 
összeköti a strand részt az Ófaluval , illetve ezen a tengelyen található a település  közigazgatási központja is.  A 
fejlesztés részét képezi az infrastrukturális jellegű felújítás, illettve a kapcsolodó zöldfelületi fejlesztések 
megvalósítása.  

Tagyon irányába történő közút fejlesztés 

•Helyszín: Ady Endre út - 7312-es út 

•Tervezett időpont: 2019. 

•Fejlesztés rövid leírása: A fejlesztés keretében a 71-es útról leágazó Ady Endre út közvetlen összekötésre kerül 
a 7312-es úttal.   

Temető bővítés 

•Helyszín: Községi temető 

•Tervezett időpont: 2020. 

•Fejlesztés rövid leírása: A temető jelenlegi területének bővítése szükséges  

Parti sétány kiépítése 

•Helyszín: Község keleti partszakasza 

•Tervezett időpont: 2022. 

•Fejlesztés rövid leírása: A terület pihenő és üdülő funkciójával összeegyeztethető, a környezeti adottságokat 
figyelembe vevő fejlesztés szükséges. 
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V. A MEGVALÓSÍTÁS ESZKÖZEI 

1. A MEGVALÓSÍTÁST SZOLGÁLÓ ESZKÖZ- ÉS INTÉZMÉNYRENDSZER 

 
A településfejlesztési koncepcióban szereplő elgondolások megvalósítása érdekében a meglévő 
intézményrendszer koncepcionális célokkal való összehangolására van szükség.  

Zánka község településfejlesztési szervezeti struktúrája kettős tagolású: 

 A stratégiai menedzsment 

A stratégiai menedzsmentet a település képviselő-testülete, jegyzője és polgármestere alkotják. Ők 
felelősek a döntéshozatal során a településfejlesztési célok elérése érdekében érdemi 
előrelépéseket tenni, valamint a koncepció megvalósulását, illetve ennek társadalmi-gazdasági 
hatásait nyomon követni, értékelni. A stratégiai menedzsment fő feladatai az alábbiak: 

- Az Koncepció megvalósulásának folyamatos nyomon követése, értékelése. Ennek keretében 
az elhatározott fejlesztések megvalósulásának nyomon követése, azok elvárt 
eredményeinek és hatásainak értékelése. 

- A településfejlesztés társadalmi, gazdasági és szabályozási környezetében történő 
változások figyelemmel kísérése, a külső feltételrendszer változásainak a koncepciói célokra 
és eszközökre gyakorolt hatásainak elemzése, értékelése. 

- A települési társadalom és gazdaság igényeinek és lehetőségeinek feltárása, azok 
változásainak beépítése a településfejlesztési koncepció cél- és eszközrendszerébe. 
 

 Az operatív menedzsment 

Az operatív menedzsmentet a Zánka Önkormányzati Hivatal fejlesztések megvalósításában 
közreműködő szervezeti egysége, valamint az érintett intézmények vezetői alkotják. Ezek a 
szakemberek saját területükön végzik a koncepció céljainak végrehajtásával kapcsolatos 
feladatokat. Az operatív menedzsment alapvető feladatai az alábbiak: 

- Az önkormányzati fejlesztési elképzelések kidolgozása; 
- Javaslattétel pályázati célok meghatározására, koncepciók kidolgozására, 
- A pályázati lehetőségek felkutatásának, a pályázatok előkészítésének, benyújtásának, 

nyilvántartásának, megvalósításának és elszámolásának szervezése, koordinálása; 
- Részvétel a közbeszerzési eljárások kiírásában és lebonyolításában; 
- Önkormányzati közreműködéssel és forrás felhasználásával megvalósuló beruházások 

kooperációján a megrendelő képviselete, a műszaki ellenőrrel a kapcsolat tartása, részvétel 
a beruházások lebonyolítási feladatainak ellátásában; 

- Kapcsolattartás a térségi, megyei, regionális szervekkel a pályázatok és fejlesztési feladatok 
szervezése, lebonyolítása érdekében; 

- Önkormányzati vagyon- és lakásgazdálkodási feladatok. 

A projektek megvalósítása során a település a korábbi fejlesztések során kialakult gyakorlatnak 
megfelelően elsősorban projektmenedzsment céget kíván bevonni. A menedzsment feladatokat 
ellátó céggel az önkormányzat megbízási szerződést köt, amelynek megkötése, jóváhagyása az 
SZMSZ alapján fennálló döntési rend szerint történik.   

A menedzsment a szerződésének megfelelően látja el a feladatát, amelyet az önkormányzat szintén 
a megbízási szerződés keretein belül jogosult befolyásolni (utasítani, ellenőrizni).  

A szervezet a stratégiai, vagy pénzügyi vonzattal járó döntést igénylő kérdéseket a konzorciumban 
pályázó önkormányzat kijelölt kapcsolattartója elé, vagy rajta keresztül a polgármester, ill. a 
képviselő-testület elé terjeszti. Ilyen kérdés pl. az egyes szállítókkal megkötött szerződés 
módosítási igénye, Támogatási Szerződés módosítási igénye, időszaki, vagy záró projekt 
előrehaladási jelentés jóváhagyása stb. 
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2. FENNTARTHATÓ GAZDÁLKODÁS 
Zánka község önkormányzatának általános fejlesztési elképzelései a költségvetési lehetőségeivel 
összhangban, a helyi társadalmi, környezeti és gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével az 
önkormányzat által nyújtandó feladatok biztosítását, színvonalának javítását szolgálják. A megfelelő 
adópolitika mellett Zánka önkormányzata ésszerű ingatlangazdálkodással képes a település pénzügyi 
stabilitását fenntartani. 

Zánka község önkormányzati vagyona igen kedvező. A község 362 db ingatlannal és rengeteg 
ingósággal rendelkezik. Az ingatlanok típusuk szerint 244 db forgalomképtelen, 19 db korlátozottan 
forgalomképes és 99 db forgalomképes ingatlanból áll. A forgalomképes értékes ingatlanok közül sok 
olyan jelenleg beépítetlen, belterületi terület van, amelyek nagyarányú fejlesztések helyszínéül 
szolgálhatnak a jövőben. A forgalomképes 99 db ingatlan közül 93 jelenleg beépítetlen, ebből 67 db 
telek a belterületen helyezkedik el. 

3. JAVASLAT A VÁLTOZÁSOK NYOMONKÖVETÉSÉRE, A FELÜLVIZSGÁLAT 
RENDJÉRE 

A településfejlesztés számos olyan feltevésen alapszik, amelyek a jelenlegi információk birtokában 
helyesnek és megalapozottnak tűnnek, s így okkal alapozhatjuk rájuk a fejlesztési célokat és az 
azok elérése érdekében hozott intézkedéseket. Ugyanakkor részint az információk hiányos jellege 
miatt (pl.: pályázati feltételek rendelkezésre állása), részint a külső és a belső környezet (pl. 
gazdasági, szabályozási környezet) folytonos változásai miatt a célok teljesülése, az elvárt 
eredmények és hatások létrejötte nem tekinthető automatikusnak. A hatásmechanizmusokat számos 
olyan tényező befolyásolja, amit jelenleg nem vagy csak hiányosan ismerünk, illetve amelyek 
befolyásolhatósága a koncepció megvalósítását menedzselő szervezet számára erősen korlátozott. 

Mindezekből adódóan a koncepció sikeres megvalósítása elképzelhetetlen egy olyan visszacsatolási 
mechanizmus nélkül, amely alapján a koncepció-alkotási folyamat minden pontján újból és újból 
beavatkozhatunk, elvégezve a szükséges korrekciókat. E visszacsatolást a monitoring rendszer 
biztosítja. Alapja a megvalósításra vonatkozó folyamatos adatgyűjtés, információgyűjtés, ami 
alapján ellenőrizni tudjuk, hogy a kitűzött célok irányába haladnak-e a folyamatok, várható-e a 
tervezett hatások elérése. Ha ennek során kiderül, hogy a szándékoktól eltérően haladnak a 
folyamatok, s a célok várhatóan nem, vagy csak részben teljesülnek, akkor a monitoring rendszer 
feltárja az eltérés okait is, s ezzel lehetőséget teremt a döntéshozók számára, hogy beavatkozzanak 
a folyamatokba. Az eltérés jellegétől és mértékétől függ a szükséges korrekciós intézkedés, pl. 
módosítani szükséges a tevékenységek menetét, a koncepció végrehajtásának mikéntjét, a 
szervezeti kereteket, a feladatokhoz rendelt erőforrásokat. Ha a korrekció a meglévő tervek 
keretein belül nem végezhető el, akkor a tervek, de végső soron a fejlesztési célok korrekciójára is 
sor kerülhet. 

E logikából következik, hogy a monitoring rendszer elsődlegesen a koncepcióért felelős 
menedzsment eszköze a megvalósítás kontrolljában, ami csak akkor tölti be funkcióját, ha azt 
folyamatosan működtetik. 

Monitoringhoz kapcsolódó tevékenységek: 

 Évenkénti rendszerességgel meg kell vizsgálni, hogy milyen lépések történtek a koncepció 
célkitűzésinek elérésére. Eltérés esetén be kell avatkozni, a kívánt cél elérése érdekében 
módosítani kell a meghatározott intézkedéseket. 

 A fejlesztési koncepció felülvizsgálata, aktualizálása tízévenként szükséges, az elkészült 
felmérések, legfrissebb statisztikai adatok, egyéb új információk ismerete, illetve a 
koncepció megvalósulási folyamataiból levonható következtetések alapján. 

 Figyelemmel kell kísérni a külső környezet változásait, amellyel szükség esetén összhangba 
kell hozni a célkitűzéseket, illetve azok megvalósulási eszközeit. 

 Ki kell értékelni a már végrehajtott feladatok eredményeit, különös tekintettel a pályázati 
úton megvalósított fejlesztések pénzügyi és fizikai megvalósulására. 

 A településfejlesztési feladatok teljesítéséről a közmeghallgatáson a polgármester évente 
beszámolót tart a község polgárainak. A közvélemény folyamatos tájékoztatása a helyi 
sajtón keresztül, illetve a helyben szokásos módon, a községi honlapon és a hirdetőtáblákon 
elhelyezett közlemények útján valósul meg. 




