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1. BEVEZETŐ 

1.1.  ELŐZMÉNYEK, A MEGBÍZÁS ISMERTETÉSE  

Raposka hatályos településfejlesztési koncepciója és településrendezési eszközei 2002-ben, illetve 
2006-ban kerültek jóváhagyásra.  

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 1997. évi LXXVIII. törvényt, az országos 
településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. rendeletet, illetve 
hatályba lépett a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 
314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Eljr.) és ugyancsak hatályba lépett a 
településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény. Mindezek mellett 2019. január 2-án 
hatályba lépett Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi 
CXXXIX. törvény (MATrT), amely összevonja az ország területrendezési terveit egy törvénybe. 

A megváltozott jogszabályi környezet okán az Eljr. átmeneti rendelkezései értelmében 2019. 
december 31-ig jóvá kell hagyni az új, megváltozott jogszabályi környezetnek megfelelő 
településrendezési eszközöket. Amennyiben ez nem történik meg, úgy a Helyi Építési Szabályzat 
hatályát veszti, s 2020. január 1-jétől - az új terv elkészültéig - a településnek nem lesz Helyi 
Építési Szabályzata, építésügyi engedélyek illeszkedés alapján kerülnek elbírálásra. 

A MATrT hatályba lépése szintén jelentős változásokat hozott a jogszabályi környezetbe. A törvény 
átmeneti rendelkezési alapján a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet településeinek hatályos 
településrendezési eszközeit 2021.december 31-ig felül kell vizsgálni, és összhangba kell hozni a 
MATrT előírásaival. 

Fenti előzményeket követően Raposka Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 
településfejlesztési koncepció (TFK) és a településrendezési eszközök (TRE) felülvizsgálatáról 
döntött, melyek elkészítésével a Völgyzugoly Műhely Kft.-t bízta meg. 

1.2. A KÉSZÜLŐ DOKUMENTUMOK 

Elsőként a megalapozó vizsgálat munkarész készül 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. A megalapozó vizsgálat úgy készül, hogy a különböző 
tervműfajok által megkívánt részletességet teljesítse, s így megfelelő alapul szolgáljon a készülő 
dokumentumok elkészítéséhez. 

A településfejlesztési koncepció (a továbbiakban: TFK) 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 TFK 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 Raposka számára. 

Ezt követően készülnek el a településrendezési eszközök (településszerkezeti terv és helyi építési 
szabályzat), melyek a településfejlesztési koncepcióban foglalt célok megvalósítását biztosítja, a 
település szerkezete, a területfelhasználás és a műszaki infrastruktúra-hálózatok elrendezése 
mentén.  

A készülő dokumentumok az Eljr.-ben foglaltaknak megfelelően készülnek. 
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1.3. A TERVEZÉSI FOLYAMAT, AZ EGYEZTETÉS ÉS ELFOGADÁS RENDJE 

A településfejlesztési koncepciót és a településrendezési eszközöket a polgármester egyezteti, a 
partnerségi egyeztetés szerinti érintettekkel, a jogszabályok szerinti államigazgatási szervekkel, az 
érintett területi és települési önkormányzatokkal (az érintettekkel). Az önkormányzat — a teljes 
körű nyilvánosság biztosításával — a tervezés előtt döntött a partnerségi egyeztetés szabályairól. 

A polgármester a készülő dokumentumokról előzetes tájékoztatót küldött a meghatározott 
államigazgatási szerveknek, az érintett területi, települési önkormányzatnak. Az előzetes 
tájékoztatót ismertette a partnerségi egyeztetés szabályai szerint az eljárásban érintett 
résztvevőkkel, adatszolgáltatási kérelmet küldött a Központi Statisztikai Hivatalnak (KSH). 

A koncepcióban szereplő jövőkép, a főbb általános és tematikus célok meghatározása a 
polgármesterrel és a települési főépítésszel tartott személyes interjún elhangzottak alapján, azt 
szakmai szempontokkal is kiegészítve történt.  

A koncepció egyeztetését megelőzően az önkormányzat dönt a koncepció kiválasztott fejlesztési 
irányáról, és arról, hogy a megalapozó vizsgálat megfelel a tervezés alapjának. 

A településrendezési eszközök a koncepció tervezetének megfelelő tartalommal kerülnek 
kidolgozásra. A koncepció véleményezése a településrendezési eszközök egyeztetési eljárásával 
párhuzamosan, egy eljárásban zajlik. A hosszútávra szóló, a vélemények alapján véglegesített 
koncepciót az önkormányzat a megállapításról szóló döntés mellékleteként fogadja el. Az elfogadott 
koncepciót az önkormányzat honlapján teszi majd közzé.  

 

Jelen dokumentáció a településfejlesztési koncepció jóváhagyott dokumentációja. 
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2. VIZSGÁLATI ÖSSZEFOGLALÓ 

A Vizsgálati összefoglaló célja és feladata, hogy összefoglaló módon mutassa be a település 
területrendezési konfliktusait, fejlődési lehetőségeit, mintegy kijelölve a település fejlődése, a 
következő településrendezési tervfázisok irányát. 

Terület (ha) 

- Belterület 

- Volt zártkert 

- Külterület 

490,27 

23,88 

66,21 

400,18 

Lakosság (fő) 255 

Lakásállomány (db) 98 

Térségi kapcsolatok, településhálózat 

Raposka a Tapolcai-medencében elhelyezkedő település, a Tapolcai járás része, a járási központtól, 
Tapolcától 5 km-re, Veszprémtől 54 km-re fekszik. A falu zsáktelepülés, közútról egyetlen módon, 
az 7318. sz. Szigliget-Tapolca összekötő útról Tapolca illetve Hegymagas felől közelíthető meg. 
További közlekedési kapcsolata a Balatonszentgyörgy-Tapolca-Ukk vonalon közlekedő vasút. A 
község a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet része. 

A település társadalma 

Raposka lakosainak száma 2014-ben 256 fő volt. A község népességszáma 1960 és 1990 között 
nagyobb mértékű csökkenést mutatott, 30 év lassú növekedés tapasztalható. Mindezek ellenére a 
település korszerkezete elöregedést mutat, a 60 év felettiek aránya magasabb, mint a 15 éven 
aluliaké. 

A település gazdasága 

Raposka gazdasága kis méretének és alacsony népességének köszönhetően nem számottevő, főként 
a mezőgazdaságra épül. A szőlőhegyen ma is nagy jelentőséggel bír a kisparcellás szőlőművelés és a 
bortermelés. A község turisztikai potenciálját a Szent György-hegy bazaltorgonái és látnivalói, a 
helyi bor minősége, valamint a Balaton közelsége jelenti.  

Természeti adottságok 

Raposka Dunántúl nagytáj területén, a Bakony középtájon, a Tapolcai-medence kistájon helyezkedik 
el. A medence tszf. magassága 110 és 130 m között változik, a Szent György-hegy 415 m magas. A 
község talajtani adottságaira mélyfekvésű területeken a lápos réti talajok, a magasabb térszíneken 
pedig a barnaföld jellemző. A település területén a Tapolca-patak és a Kétöles-patak folyik, melyek 
a Balatonba torkollnak, a vízháztartás még pozitív. A talajvíz 2-4 m között található, mennyisége 
csekély. A község természetes növénytakaróját lápi vegetáció és az azokhoz kapcsolódó réti 
kaszálók alkotják. A hegyen törmelékkötő gyep, bokorerdő és gyertyános-tölgyes található. 

Tájszerkezet 

Raposka tájszerkezetét a mélyfekvésű lápos területek, a medencéből kiemelkedő Szent György-hegy 
és a kettő közötti magasabb (hegylábi) terület területhasználata határozza meg. A község nyugati 
határában az alacsonyabb fekvésnek köszönhetően nádasok, nedves rétek, kaszálók találhatók, míg 
a település belső területein a beépített területek és a szántók uralkodnak. A település mesterséges 
vonalas tájszerkezeti eleme az 7318 sz. Szigliget-Tapolca összekötő út, amelyre merőlegesen 
csatlakozik a belterülettől érkező 73155 - Raposka bekötő út (a Fő utca). Másik vonalas elem a 
Balatonszentgyörgy-Tapolca vasútvonal, amely a belterülettől nyugatra szeli át a közigazgatási 
területet. A táj szerkezetét jelentősen meghatározza a szőlőhegy területe. 

Tájhasználat 

Raposka tájképét és a tájhasználatok kialakulását nagymértékben befolyásolta domborzati 
sajátossága, így a medencefenéki jelleg és a hegylábi, hegyoldali elhelyezkedés. A mélyfekvésű 
részeken kialakult tájhasználatok a gyepek és az erdők, a belső területeken a szántó, míg a 
hegylábi, hegyoldali területen a gyümölcsös és a szőlő az uralkodó területhasználat. A 



RAPOSKA 6   
TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ  

   

VÖLGYZUGOLY MŰHELY KFT.  2021. 
www.vzm.hu 

tájhasználatok közül a gyepterületek vannak túlsúlyban, a település közigazgatási területének 40%-
át teszik ki. A község közigazgatási területének 23%-án szántóföldi növénytermesztést folytatnak, a 
szántók a lakóterülettől délre és nyugatra találhatók. A főút melletti a legnagyobb szőlőültetvény 
eléri az 5 ha-t. A szőlőhegyen máig magas a szőlőterületek aránya. Gyümölcsös található a 
lakóterülettől északra (mandulás) és a hegymagasi határnál (barack). Az erdők a patakokat övező 
területen, a Szent György-hegy meredek térszínein és a Sársziget-dombon találhatók. A falu 
lakótelkeinek végében is egyre több akácerdőt ültetnek. 

Táji és természeti értékek 

Raposka területét nemzetközi és országos jelentőségű védett természeti területek érintik. A 
település területén Natura 2000 különleges természetmegőrzési terület (SCI) a Szent György-hegy 
hegycsúcsi része és a Tapolcai-medencéhez tartozó mélyfekvésű terület. A Balaton-felvidéki 
Nemzeti Park Igazgatósághoz tartozik a közigazgatási terület belterületen kívüli része. Az Országos 
Ökológiai Hálózat Magterületének képezi részét a Szent György-hegy tetejének erdőterülete és a 
nyugati határ gyepterülete. Pufferterületbe tartozik Raposka teljes közigazgatási területe a 
magterületek kivételével.  

Zöldfelületi rendszer 

Raposkán a zöldfelületi rendszer elemei a sportpálya, a temető, a közlekedési célú közterületek 
zöldfelületi részei, a telken belüli zöldfelületek, a mezőgazdasági területek, a fasorok, erdősávok és 
az erdőterületek.  

Belterületi településszerkezet 

A település egyetlen utcából, a mai Fő utcából állt a 20. század közepéig. Az ősi településmag a 
Tapolca-patak keleti partján alakult ki, a mai szerkezete, építészeti karaktere, és a telkek beépítési 
módja a 19. század végén szilárdult meg. A 20. század második felében megindult a település keleti 
irányba bővülése a Fő utca mentén, majd kialakult a Fő utcára északi irányba merőleges Szent 
György utca, ahol szabályosabb telekstruktúra, új beépítés jellemző. 

A belterület telkeinek túlnyomó része lakótelek. A Fő utca középső részén találhatóak az 
önkormányzat, az orvosi rendelő és a kultúrház épületei, azoktól délre pedig a település 
sportpályája. A Fő utca kanyarulatában találjuk a település templomát. A lakó funkciót egy-egy 
telken egyéb szolgáltatások egészítik ki, a Fő utca 14. szám alatt pedig egy vendégház található 
(Hoffman Vendégház). A belterület északi csücskében található a temető. A község bolttal, 
kocsmával és oktatási intézményekkel sem rendelkezik. 

Településkarakter, jellemző épülettípusok 

A Templom tér és a Kultúrház közötti részén találhatók Raposka legrégebbi épületei. A kialakult 
beépítés és a meglévő épületállomány sok helyütt őrzi még a 19. században létrejött 
településképet, épülettömegeket és építészeti részleteket. Az Ófaluban kétféle régi épülettípus 
látható. Az egyik az oromfalas lakóépület, amely tornácos kialakítású lehetett egykor. A másik, 
gyakoribb típusú a kontyolt tetős épület, homlokfalán egy, illetve két keskeny ablakkal. Ez utóbbiak 
közül egyes épületek oromzata igen szépen díszített. Mindkét régi lakóépület-típusra jellemző, hogy 
oldalhatárra, utcavonalra épültek.  

Az újabb településrész épületállománya meglehetősen vegyes. A 70-es évektől épített a sátortetős 
„kockaépülettől” kezdve a ’80-as években épített tetőtér-beépítéses lakóházakon keresztül az 
ezredfordulót követően épült modern épületig, és a divatos mediterrán házakig szinte mindennel 
találkozhatunk. Kirívó színű, formájú illetve magasságú épülettel azonban nem lehet találkozni. 

A szőlőhegy területén nyeregtetős, egyemeletes, vagy tetőtér-beépítéses, esetenként üdülőként 
használt gazdasági épületek, illetve présházak találhatók. Esetenként az újonnan épített, vagy 
felújított épületeket régi Balaton-felvidéki típusú oromzattal látták el.  

Épített értékek 

Raposka 700 éves múltra visszatekintő település, amely számos építészeti értékkel rendelkezik. 
Ezen értékek hivatalos védelem alatt nem állnak, sem országos, sem helyi védelmet nem élveznek.  

Raposka 2017-ben készült településképi arculati kézikönyve számba veszi a helyi védettségre 
javasolt és nyilvántartásba vett épületeket. A kézikönyv alapján készült el Raposka Község 
Önkormányzata Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló önkormányzati rendelete, 
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amelynek 1. melléklete 10 ilyen épületet nevez meg (a római katolikus plébániatemplomot, a 
Páduai Szent Antal kápolnát és 8 db lakóházat).   

Közlekedés 

Raposka közigazgatási területén halad keresztül a 7318 j. Szigliget – Tapolca összekötő út, valamint 
a település területén halad a 73155 j. Raposka bekötőút. A településnek nincs közvetlen kapcsolata 
a gyorsforgalmi hálózattal.  

Raposka ingatlanai nagyrészt a 73155 j. út (Fő utca) köré szerveződtek. A Fő utcáról északi irányban 
indul a Szent György utca. A Fő utca külterületi folytatása a vasúti megállóhelyhez, a Fő utca keleti 
irányú folytatása pedig a 7318 j. út keresztezését követően a Szent György-hegy felé vezet. 

Közmű 

A településen a vezetékes ivóvíz elosztóhálózat település szintű kiépítettségűnek tekinthető, a 
vízellátást a Bakonykarszt Zrt. biztosítja. A 2016-os KSH adatok szerint a közcsatorna hálózatra a 
lakások 87,8 %-a csatlakozik. A Raposka területén keletkező szennyvizek kezelése a Hegymagas 
közigazgatási területén üzemelő közös szennyvíztisztító telepen történik.  A közcsatorna hálózathoz 
nem csatlakozó külterületi ingatlanoknál keletkező szennyvizeket saját egyedi, házi szennyvízgyűjtő 
medencékben gyűjtik, amelyek a hazai gyakorlatnak megfelelően legnagyobb részben szikkasztóként 
üzemelnek. 

A település energiaellátására a vezetékes energiahordozók közül a villamosenergia, és a földgáz áll 
rendelkezésre. A nem vezetékes, hagyományos energiahordozók használata is jelentős mértékű a 
település energiaellátásában. Raposka villamosenergia ellátását az E.ON Észak-dunántúli régiója 
biztosítja. A település földgázellátásának szolgáltatója a MAGÁZ Magyar Gázszolgáltató Kft. Raposka 
gázellátásának bázisa a településen üzemelő gázátadó állomás. 

A település vezetékes távközlési ellátását jelenleg a Magyar Telekom Távközlési Nyrt. biztosítja. A 
vezetékes szolgáltatást a vezeték nélküli szolgáltatók egészítik ki. A megfelelő vételi lehetőség 
biztosításához szükséges antennák – részben településen belül, részben a környező településeken – 
elhelyezésre kerültek. Egyes szolgáltatók esetében a térerő gyenge! 

Környezeti állapot 

Raposka területén ipari terület, jelentős tájhasználattal illetve kibocsátással járó vállalkozás nem 
működik, a környezeti elemekre a volt zártkerti területhasználat és a közlekedés fejtik ki a 
legnagyobb hatást, de azok mértéke sem számottevő. 

Raposka területén a felszíni és a felszín alatti vizek védelme igen fontos, mivel a település a 
Balaton közelében fekszik, valamint az országos vízminőség-védelmi terület övezetébe tartozik. A 
felszíni és a felszín alatti vizek minőségét a külterületen keletkező szennyvizek talajba szikkasztása 
veszélyezteti, mivel a szennyvíz-csatorna hálózatra való rácsatlakozások gerinchálózat hiánya miatt 
itt nem történhet meg. A község zsáktelepülés jellegéből adódóan átmenő forgalom nincs a faluban, 
így a közlekedésből származó légszennyezés mértéke csekély. Zaj- és rezgésterhelés mértéke 
szintén elhanyagolható, a vasút a lakóterülettől 600 m-re halad el, zajkibocsátással járó ipari üzem 
nincs a településen. 

Katasztrófavédelem 

A falu az országos katasztrófavédelmi osztályba sorolás alapján III. kategóriába tartozik. A 
településen a nagy esőzésekkor lemosódó talaj okoz problémát, ez ugyanis beterítheti a főutat, 
megbéníthatja a közlekedést. A lejtős erózió elleni védekezésnek ezért fontos szerepet kellene 
kapnia.  

Eltérő jellemzőkkel rendelkező településrészek 

Raposkán a település- és tájszerkezeti vizsgálat során öt főbb eltérő településszerkezeti egységet 
határoztunk meg, melyek a település lakóterületein kívül a külterületen találhatók. A továbbiakban 
a településhez közigazgatásilag hozzátartozó Szent György-hegyet kívánjuk csak elkülöníteni a többi 
külterületi lehatárolástól (erdőterület, jellemzően vízállásos terület, mezőgazdasági művelés alatt 
álló terület), ami művelés, tájkarakter, tájpotenciál stb. szempontjából jelentősnek tekinthető a 
településen. 
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3. A TELEPÜLÉS ADOTTSÁGAI EGY SWOT TÁBLÁZATBAN ÖSSZEFOGLALVA 

A település és környezete fejlesztését befolyásoló külső és belső tényezők összefoglalását a SWOT 
analízis tartalmazza.  

ERŐSSÉGEK (S) GYENGESÉGEK (W) 

- Tapolca közelsége 
- Balaton közelsége; 
- Hasonló térségi helyzet a környező településekkel 
- Település része a Balaton Kiemelt Üdülőkörzetnek, 

ami a szabályozási környezetet biztosítja 
- Zsákfalu jelleg 
- Vasúti összeköttetés 
- Stagnáló népességszám 
- Tágabb térségen belül jobb korszerkezet 
- Nincs szegregációval érintett terület 
- Összkomfortos és komfortos lakások magas aránya 
- Aktív kulturális és közösségi élet 
- Működő Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
- Alapfokú egészségügyi ellátás biztosított 
- Működő kultúrház 
- A bölcsődei ellátás Tapolcával intézményi 

együttműködés keretében megoldott! 
- Lakosság arányához képest magas a vállalkozások 

száma 
- Mezőgazdaságra épülő gazdaság 
- Szőlő- és gyümölcstermesztés valamint borkészítés 

hagyománya 
- Kielégítően működő települési szolgáltatások 
- Szennyvíz-csatorna hálózat kiépült 
- Szép táji környezet, ikonikus elemekkel  
- Szent György-hegy  
o vulkáni tanúhegyek része 
o természeti értékei 
o hagyományos tájformáló szerepe (kisparcellás 

művelés) 
o turisztikai potenciálja 

- Nemzetközi és országos jelentőségű természeti 
értékek 
o Natura 2000 területek (Szent György-hegy, 

Tapolcai-medence) 
o Balaton-felvidéki Nemzeti Park terület 
o fokozottan védett természeti terület (Szent 

György-hegy legmagasabban fekvő, erdővel 
borított területe) 

o ex lege védett természeti értékek (forrás) 
o országos ökológiai hálózat 
o egyedi tájértékek 

- Élhető, nyugodt vidéki lakókörnyezet 
- Megfelelő önkormányzati ingatlanvagyon helyzet 
- Megőrzésre került a hagyományos telekstruktúra  
- Szelektív hulladékgyűjtés biztosított 
 

- Aprófalvas térség része 
- Kerékpáros kapcsolat hiánya 
- Zsákfalu jelleg 
- Kevés civil szerveződés 
- Oktatási intézmények Tapolcán vehetők igénybe 
- Nem számottevő gazdaság 
- Hiányos települési szolgáltatások, kereskedelmi 

egységek 
- Szent György-hegy 
o intenzív üdülési használat, s ebből fakadóan 

időszakos terhelés 
o erózió veszélye 
o nem megoldott vízelvezetés 

- Negatív vándorlási különbözet 
- Nem vezetékes energiahordozóval történő fűtés 

környezetterhelő hatása 
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LEHETŐSÉGEK (O) VESZÉLYEK (T) 

- Magasabb szintű tervekben feltűntetett kerékpárút 
hálózati fejlesztések 

- Mikrotérségi kapcsolatok  
- Tapolca – Raposka kapcsolat 
- Települési népesség gyarapodása 
- Szövetkezési forma állami támogatása 
- Turisztikai szempontból nagyobb fókuszt kap a térség 
- Meglévő épületállomány értékteremtő megőrzése 
- Megújuló energiaforrások alkalmazása - elsősorban 

napenergia  

- Település fejlődését korlátozó természetvédelmi 
korlátozások 

- Népességszám csökken 
- Település társadalmi rétegződésének átalakulása, 

alacsony státuszú népesség megjelenése 
- Recesszió a mezőgazdaságban és a turisztikai 

ágazatban 
- Romló szolgáltatások 
- Romló önkormányzati gazdálkodás, a források 

megvonása, elapadása 
- Elaprózódó termőterületeken a Szent György-

hegyen megszűnik a szőlőtermesztés, átalakul a 
tájhasználat 

- A természeti környezet állapota romlik a 
fejlesztések hatására 

- Növekszik a nem vezetékes energiahordozók 
igénybevétele költségtakarékosság céljából, 
ezzel romlik a levegőminőség 

- Üresen álló épületek számának megnövekedése, 
településképet romboló hatással 
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4. TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 

4.1. A KONCEPCIÓ FELÉPÍTÉSE 

A jövőkép kialakítása során a település hosszútávú céljainak rendszerbe foglalása történik. A 
jövőképalkotás egyben irányválasztás is, mely magán hordozza a település értékrendjét, 
megmutatja a közösség aktivitását és dinamikáját, és segítségével könnyebb koncentrálni a helyi 
erőforrásokat a település fejlődésének és folyamatos megújulásának érdekében.  

A településtervezés során a jövőképalkotás fázisa az, amikor a település közössége 
megfogalmazhatja, milyen településen szeretne élni 15-20 év múlva, hogyan látja a település 
ideális jövőjét. A jövőkép pozitív szemléletű, azt a célt mutatja meg, ahová a település az adott 
időtávon belül eljutni szeretne. A hosszú távú célok kitűzése azért is különösen fontos, mert az a 
település tud igazán sikeres lenni, amelyik évtizedes távlatban is tudja, hová szeretne fejlődni, és 
rövidebb távú céljait is annak megfelelően tudja megválasztani, priorizálni és megvalósítani. A 
jövőképben meghatározott közös célok kijelölésével lehetővé válik, hogy a település fejlesztési 
tervei, elképzelései egy irányba mutassanak, egymás hatását erősítve, kiegészítve segítsék a 
település kiegyensúlyozott, dinamikus fejlődését. A jövőkép megalkotása során tisztában kell lenni 
azzal, hogy a település milyen belső és külső erőforrásokkal, adottságokkal rendelkezik, ezekre 
építve milyen lehetőségek állnak nyitva a település számára. A helyi erőforrások, adottságok 
kihasználásával a település stabil jövőképet alkothat. Az adottságok feltárását legjobban a 3. 
fejezetben bemutatott SWOT elemzés segíti, ahol a település erősségei (S), gyengeségei (W), 
lehetőségei (O) és veszélyei (T) kerülnek feltűntetésre.  

A közösen meghatározott jövőkép kitűzése, az elérni kívánt célok egységes rendszerbe foglalása 
kijelöli a település kívánt fejlődési irányát.  

A település jövőjével kapcsolatos víziók strukturálása 
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4.2. RAPOSKA KÖZSÉG JÖVŐKÉPE 

A Szent György-hegy lábánál fekvőRaposkára évszázadok óta a harmónia jellemző, ami alapvetően 
meghatározza a település karakterét és az ehhez illeszkedő jövőképet. 

Raposka olyan nyugodt, biztos lakókörnyezetet biztosító település a 
Szent György-hegy lábánál, ahol a táji és természeti potenciálok 

mértékletes használatával, térségi együttműködéssel biztosított a 
fejlődés hosszú távon. 

 Az élhető falusi lakókörnyezet jövőképe 

A településnek nagy felelőssége van abban, hogy a jövőképben meghatározott környezetet meg 
tudja őrizni a jövőben is úgy, hogy ezzel párhuzamosan biztosítani tudja a település 
népességmegtartó képességét, hogy olyan faluvá váljon, ahol jó lakni, ahová szívesen költöznek az 
emberek, és ahova szívesen látogatnak el szabadidejüket eltölteni. A településen megfelelő 
lakókörnyezetet kell biztosítani, illetve támogatni kell a helyi identitás megőrzését biztosító 
kezdeményezéseket. Fontos, hogy a helyi közösség befogadó legyen, s egy védőhálót biztosítson 
minden tagjának. 

 Helyi adottságokra épülő gazdaságfejlesztés jövőképe 

A falu és a Szent György-hegy organikus (táj)egységet képez, elválaszthatatlan egymástól. A 
szőlőhegy jelenti hagyományosan a helyi gazdaság alapját, az ott termesztett szőlővel és az abból 
készített borral. A Szent György-hegyen és környezetében a szőlő- és gyümölcsművelés megújítása 
az egyik záloga a tájkarakter megőrzésének. A helyi gazdaság egyik fontos elemévé válik a turizmus. 
A település fejlődése csak úgy lehetséges, ha a kiemelkedő természeti környezet megőrzését 
biztosítani tudja a település. 

 Térségi összefogás 

A település méretéből, térségi elhelyezkedéséből adódóan fontos szerepet játszanak az 
együttműködések. A település a balatoni üdülőkörzet egyik háttértelepüléseként sok környező 
(kis)településsel azonos kihívásokkal néz szembe, a Szent György-hegy települései (Tapolca, 
Hegymagas, Kisapáti) egymásra utaltak a hegy értékeinek megőrzése érdekében, a falu pedig 
különösen sok szálon kötődik Tapolca városához. Az együttműködés eredményeként mindig nagyobb 
energiával rendelkező folyamatok valósulhatnak meg, így a településnek továbbiakban is az 
összefogás egyik fontos szereplőjének kell lennie. 

4.3. TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI CÉLOK 

A jövőképben megfogalmazott irányelvek megvalósításához összehangolt cselekvési terv felállítása 
szükséges. A felállított cselekvési terv a meghatározott jövőkép eléréséhez szükséges célokat, 
fejlesztési irányokat tartalmazza. A jövőkép elérését három átfogó cél meghatározása segíti, 
melyek a település hosszútávú fejlődésének alappillérét jelentik. Az átfogó célok, melyek tematikus 
célokra tagolódva fedik le a község életének minden szegmensét, egymást kiegészítve és erősítve 
mozdítják elő a község kiegyensúlyozott fejlődését. A célrendszer megvalósítást szolgáló eszközök 
és intézkedések kialakítása és végrehajtása során egy horizontális cél kerül kijelölésre, mely az 
átfogó és tematikus célokat áthatva kell, hogy érvényesítésre kerüljön. 
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4.3.1. A TELEPÜLÉS FEJLESZTÉSÉT ÁTHATÓ HORIZONTÁLIS CÉL MEGHATÁROZÁSA 

Belső, helyi erőforrások kihasználása 

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 felhasználásán, azok szerepének 
erősítésén kell alapulnia. A helyi adottságokra és erőforrásokra alapozott fejlesztések a települést 
olyan irányba vihetik, amely a környező településekhez viszonyítva egyedi, előnyös karaktert 
biztosítanak. A helyi erőforrások megfelelő felhasználásával a település fejlődése és működése 
kiszámíthatóbbá válik. 

 Partnerségi kapcsolat kialakítása 

A fejlesztések sikerességének záloga, ha jól működő kapcsolatok, kommunikációs csatornák jönnek 
létre az egyes érdekelt szereplők között. A partneri kapcsolatok a következő esetekben különösen 
fontosak: Önkormányzat és lakosság között, Önkormányzat és helyi vállalkozók, munkaadók között, 
illetve az Önkormányzat és civil szervezetek között. A partnerség kulcsa a jól működő helyi 
közösség. Amennyiben a helyi közösség elkötelezett a fejlesztések megvalósítása mellett, úgy 
jobban számíthatunk a jövőben az értékteremtés és fenntartás során a közreműködésükre.  

Fenntarthatóság 

A fenntarthatóság jelenti az egyik legnagyobb kihívást a 21. században, hogy a társadalmi, 
gazdasági és környezeti szempontokat is figyelembe véve hogyan tudunk gazdálkodni az 
erőforrásinkkal – a jelen szükségleteit alapul véve -, hogy a jövő generáció lehetőségei se 
szűküljenek be egyik dimenzió esetében sem. Amennyiben a kis közösségekben, így a település 
életében fenntartható fejlesztések tudnak megvalósulni, az fontos szemléletformáló szereppel bír, 
másrészt egy fontos építőkő lehet a földi léttel szembeni – össztársadalmi - felelősségvállalásban. 

4.3.2. CÉLOK ÉS BEAVATKOZÁSOK MEGHATÁROZÁSA  

1. Élhető falusi lakókörnyezet 

Raposkának fontos, hogy a községben a jövőben fenntartható, a lakosság életkörülményeinek 
javulását biztosító módon menjen végbe a fejlesztés. A helyi lakosság közérzetét és életminőségét 
részben a települési infrastruktúra elemei határozzák meg, de meg kell erősíteni a helyi közösséget 
is. Fontos, hogy az Önkormányzat olyan környezetet teremtsen, ami közösségi kezdeményezésként 
hozzájárul a klímatudatossághoz. 

Tematikus célok: 

 Helyi identitás erősítése 

 Rendezett településkép kialakítása 

 Klímabarát önkormányzat 

1.1. Helyi identitás erősítése 

Napjainkban újra felértékelődött a helyi közösségek és a személyes kapcsolatok szerepe. Az 
identitástudat meghatározza, hogy a településhez kötődő emberek (helyben lakók, 
ingatlantulajdonosok, turisták, gazdálkodók, egyéb szereplők), hogyan gondolkodnak a településről, 
illetve hogyan veszik ki részüket a település életéből. Fontos, hogy a lakosság aktívan részt vegyen a 
programok kidolgozásában, hogy így a programban résztvevők sokkal inkább magukénak érezzék a 
települést, annak védelmében illetve fejlesztéséért hatékonyabban fel tudjanak lépni. A közösségi 
identitás megőrzése hozzájárul az önálló arculat kirajzolódásához.  
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1.1.1. Civil szerveződések és Tűzoltó Egyesület 

A jól működő közösség önszerveződő, képviseli saját érdekeit, gondoskodik tagjairól és 
nyitott mások irányába is. A civil szervezetek minden településen hozzájárulnak a települési 
identitás erősítéséhez. A tevékenységük középpontjában a hagyományőrzés, a 
környezetvédelmi nevelés, valamint a sport áll. A helyi civil szervezetek számos olyan 
feladatot is el tudnak látni, amit az Önkormányzat a jogszabályi keretek és forrási 
lehetőségek miatt nem tud. A pályázati rendszerben sokszor egy-egy civil szervezet tud 
megvalósítani valamilyen településfejlesztéshez kapcsolódó célt. Az Önkormányzatnak 
támogatnia kell a civil, társadalmi szervezetek tevékenységét, ami források, helyszínek, 
partnerségi kapcsolat biztosítását jelenti. Raposkán újraéledő hagyománya van az Önkéntes 
Tűzoltó Egyesület munkájának. 

1.1.2. Közösségi terek létrehozása 

Jól működő közösségi élet ott tud működni, ahol a közösség nyitottágán kívül meg lehet 
teremteni a megfelelő tereket a találkozóhelyek kialakítására, programok tartására. Az 
önkormányzat az általa vásárolt régi épületben többfunkciós közösségi teret kíván 
kialakítani, ahol megvalósítható egy kis helytörténeti múzeum, elhelyezhetők a 
falugondnoki szolgálat és községgazdálkodás eszközei, valamint lehetőség nyílhat az 
Önkéntes Tűzoltó Egyesület körletének kialakítására, felszereléseinek elhelyezésére. A 
kultúrház már jelenleg is többfunkciós közösségi tér, mivel helyszínt biztosít a teleháznak, a 
könyvtárnak, a település rendezvényeinek. Tetőterének beépítésével közösségi szállás is 
létrehozható benne, amely tovább fokozza többfunkciós jellegét. 

1.1.3. Kapcsolódás megteremtése a helyi lakosok és az állandó üdülőtulajdonosok között 

A nyári szezonban az ingatlanjaikat üdülésre is használó ingatlantulajdonosok, a szőlőhegyi 
gazdák megsokszorozzák Raposka népességét. Ez az időszak a nem állandó lakosoknak 
köszönhetően egyik részről többletterhelést jelent a település számára, másik részről pedig 
a település sokszínűségéhez is hozzájárul. A nem állandó lakosok bevételt jelentenek a 
település költségvetésének, azonban nem mindegy hogyan és miként vannak jelen a 
település életében és fejlesztésében.  

Fontos lenne felmérni, hogy milyen kompetenciákkal rendelkeznek a külterületi 
ingatlantulajdonosok, s hogy ezek hogyan csatornázhatók be a település fejlesztése 
érdekében. A települési programoknak az eddiginél szélesebb közönséget kell megcéloznia, 
hiszen a közösség erősödéséhez vezet, ha a helyi lakosok és a külterületi 
ingatlantulajdonosok között sokrétű kapcsolat létesül. A kulturális programok, a befogadó 
közeg lehetőséget teremt a gazdasági- és foglalkoztatási együttműködések megvalósítására. 
Fórumot kell biztosítani, hogy minden érdekelt véleménye a fejlesztési folyamatokban 
megjelenhessen. 

1.2. Rendezett településkép kialakítása 

A rendezett lakókörnyezet alapján alakul ki elsősorban a helyi lakosok, ingatlantulajdonosok, 
kirándulók stb. képe a településről. Fontos, hogy a meglévő pozitív kép meg tudjon újulni. 

1.2.1. Átgondolt lakóterületi fejlesztés 

Raposka szerencsés helyzetben lévő település, hiszen kevés az elhanyagolt, funkció nélkül 
álló épület, köszönhetően a kedvező demográfiai folyamatoknak, Tapolca városához való 
közelségnek, továbbá a kedvező ingatlanforgalmi folyamatoknak. 

A településnek elkészültek a településkép védelméhez kapcsolódó dokumentumai 
(településképi arculati kézikönyv, településképi rendelet), melyek részben ajánlásokat, 
részben szabályokat tartalmaznak. A településképet, utcaképet rendkívüli módon 
befolyásolják az ott található épületek. Fontos, hogy olyan épületek szülessenek a faluban 
vagy a szőlőhegyen, melyek illeszkednek a több száz éve kialakult rendhez, s ezt biztosító 
építési szabályzat kerüljön megalkotásra. Az Önkormányzatnak át kell gondolnia, hogyan tud 
forrást, támogatást biztosítani épületek értékmegőrző felújításához. 
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Meg kell őrizni a település identitását meghatározó épületeket, s biztosítani kell azok 
megújulását mind funkciójukat, mind megjelenésüket tekintve. Ebben a folyamatban az 
Önkormányzat felvásárlással, átalakítással, használati mód váltás megszervezéssel vehet 
részt, különös tekintettel arra, hogy több olyan pályázati forrás is rendelkezésre áll, amely 
meglévő épület átalakítását, funkcióbővítést tesz lehetővé. A település példamutató módon 
kívánja így kialakítani a többfunkciós közösségi teret. 

A település rendelkezik lakóterület fejlesztési tartalékokkal. Az önkormányzatnak át kell 
gondolnia, hogy a község milyen irányú fejlesztését tud támogatni, számolva a lakóterületi 
fejlesztések következtében megjelenő terhektől (út- és közműinfrastruktúra biztosítása, 
szolgáltatások fejlesztése stb.) a mezőgazdasági területek átalakulásáig. 

1.2.2. Közterületek rendezése 

A közterületeink tükrözik a lakosság gondosságát, lakókörnyezetükre való igényességüket. A 
kedvező településkép egyik feltétele, hogy közterületeink rendezettek legyenek. A 
közösségi zöldfelületek alakításakor is fontos, hogy azok egységes képet mutassanak. 
Karakterület erősítik az igényes, egyedi részletek, melyek barátságossá, élettel telivé teszik 
az utcákat. Igényes utcabútorok kerüljenek alkalmazásra a településen, hogy ezzel erősítsük 
településünk egységes karakterét. A településképi arculati kézikönyv ajánlásaival 
összhangban az alábbiak javasoltak: 

- környezetünk arculatához illeszkedő anyagokat használjunk; 
- burkolt felületek arányát alacsonyan tartsuk; 
- ápoljuk az ingatlanok előtti zöldfelületet; 
- legalább egyoldali fasor kerüljön kialakításra. 

A temető hosszú távon megfelelő kapacitással bír, így lehetőség nyílik a temető 
lakóterülethez közeli részének racionális felhasználására. 

1.2.3. Műszaki infrastruktúra fejlesztése 

Raposka zsákutcás településként és szőlőhegyi területként sajátos közlekedési kihívásokkal 
néz szembe. A zsákutcás települési lét sajátossága, hogy a célforgalmon kívül hogy egyéb 
forgalom nem érinteni a települést. Továbbra is cél, hogy a lakosok felelőssége érződjön a 
közlekedés szervezése során is, ami közlekedéstechnikai oldalról úgy támogatható, hogy a 
„lassú” település területén sebességkorlátozás kerüljön bevezetésre, vagy hogy vegyes 
használatú utak keletkezzenek, melyek nem igénylik járdák kialakítását. 

A települési utak felújításával párhuzamosan gondoskodni kell arról, hogy a biztonságos 
közlekedéshez elengedhetetlen közvilágítás megvalósuljon, illetve gondoskodni kell a 
megfelelő közműhálózat fejlesztéséről. 

A szőlőhegyi parcellák, birtokok biztonságos megközelítése gazdasági és turisztikai 
szempontból fontos. Fontos, hogy a hegyi utak szabványtól eltérő méretben is megépíthetők 
legyenek. A fejlesztések nem valósíthatók meg a csapadékvíz elvezetés és - visszatartás 
rendszerének komplex kezelése nélkül. A hegyi utak felújításához kapcsolódó jogi és 
pályázati lehetőségeket fel kell tárni – más szőlőhegyi (Somló, Villány stb.) előképekhez 
hasonlóan. (Meg kell vizsgálni továbbá, hogy a csapadékvíz elvezetés keretén belül 
biztosítható-e a közlekedési hálózat felújítása.) 

1.2.4. Kerékpárút létesítése 

Az utak kapcsolatokat jelentenek települések, kultúrák, emberek között. A kerékpározás 
nem csak kikapcsolódási formaként fontos, hanem hivatásforgalmi jelentőséggel is bírhat. 
Magyarország egyik legfontosabb, egyik legjobban kihasznált kerékpáros útvonalát a balatoni 
bringakör jelenti, melyhez a közvetlen kapcsolódást teremtené meg a tervezett Szigliget – 
Hegymagas – Raposka - Tapolca nyomvonal. A tervezett útszakasz megfelelő kiépítése 
esetén hasonlóan népszerű lehet az útvonal, mint a Káli-medencében futó kerékpárút, 
hiszen táji- és természeti értékekben vagy magassági vonalvezetésben hasonló 
adottságokkal rendelkezik a tanúhegyeket Tapolcával összekötő kerékpárút. Tapolca és a 
Balaton-part elérése szempontjából fontos a kerékpárút mielőbbi kiépítése. 
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A kerékpárúthoz kapcsolódóan nagy hangsúlyt kell helyezni a járulékos kerékpáros 
infrastruktúra kialakítására. A kerékpárút mellett érdemes a Szent György-hegy lábánál, a 
települési elágazó mellett egy kerékpáros pihenőpont kialakítása vízvételi lehetőséggel, 
ahol a hegy értékeivel, borászataival (azok elérhetőségével), a településsel, a nyújtott 
szolgáltatásokkal (pl.: szállásokkal) meg lehet ismerkedni. Érdemes lenne a Szent György-
hegyet felfűzni a kerékpárútra, s jelzést létesíteni a hegy kerékpárral való körbejárhatósága 
érdekében. 

1.3. Klímabarát önkormányzat 

A klímaváltozás hatásaival globálisan és lokálisan is foglalkozni kell, hiszen ezek a tényezők, melyek 
az elkövetkező évtizedekben a leginkább hatással lesznek az emberiségre. Jelenleg a település az 
időjárási események szélsőségeinek növekedését tapasztalja, mely hatások összességében a 
településüzemeltetési költségek növekedésével járnak. Minden közösségnek fel kell készülnie a 
kihívásokra, s intézkedéseket foganatosítani. A településnek fel kell mérnie a hatótényezőket, s 
megvizsgálni, hogy milyen eszközei, forrásai vannak.  

A település egyrészt fizikai beavatkozásokat tehet:  

- művelés fenntartása; 
- települési mezsgyék fenntartása; 
- vízrendezés megvalósítása, vízvisszatartás – kiemelt figyelemmel a Szent György-hegy 

területeire, hiszen a vízkár jelentős erózióval jár együtt; 
- szelektív hulladékgyűjtés fenntartása; 
- helyi komposztálás folytatása; 
- burkolt felületek nagyságának csökkentésével,  
- passzív- vagy aktív házak létesítésével; 
- megújuló energiaforrások használata. 

Az Önkormányzatnak, mint a közösségi élet egyik meghatározó szereplőjének, felelőssége van 
abban, hogy példamutató magatartást biztosítson, s a horizontális célok között megjelölt 
fenntarthatóság elveit érvényesítse. A fentiek mellett az Önkormányzat tájékoztató programok 
nyújtásával segítheti, hogy minden lakos ki vegye a részét, s része legyen a klímabarát 
településnek, s ők is fenntartható környezetet teremtsenek. 

2. Helyi adottságokra épülő gazdaságfejlesztés 

Raposka község gazdasági húzóágazata - a szőlő- és gyümölcstermesztési hagyományoknak 
köszönhetően - elsősorban a mezőgazdaság, de a Balaton közelsége, illetve a Szent György-hegy 
táji- és természeti értékei nyomán a turizmus is egyre inkább meghatározóvá válhat. A 
gazdaságfejlesztés bármelyik ágazatban csak a természeti környezet megőrzésével, azzal 
összhangban valósulhat meg. 

Tematikus célok: 

 Szőlő- és gyümölcstermesztési hagyományok 

 Turizmus fejlesztése 

 Természeti környezet megőrzése 

2.1. Szőlő- és gyümölcstermesztési hagyományok 

Az Önkormányzat szeretné, ha új lendületet tudna kapna a településen a szőlészet, borászat és a 
gyümölcstermesztés. Ezt a területet hozzá lehet kapcsolni a helyi idegenforgalmi fejlesztésekhez is.  

2.1.1. Szövetkezeti szőlőtermesztés a tájhasználat fenntartása érdekében 

A szőlőtermesztésnek nagy hagyománya van a településen. Míg a Szent György-hegyen a 
kisparcellás művelés van jelen leginkább, addig a hegy lábánál inkább nagyparcellás 
szőlőművelést folytatnak. Az eltérő telek- és birtokszerkezet más-más típusú termelést és 
fejlesztést tesz lehetővé. 



RAPOSKA 18   
TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ   

   

VÖLGYZUGOLY MŰHELY KFT.  2021. 
www.vzm.hu 

A Szent György-hegyet kevésbé használják üdülési célra a Balatontól való relatív távolsága 
miatt, de az látszik, hogy a tájhasználatban milyen típusú változások voltak, illetve vannak 
a Balaton mellett húzódó szőlőhegyeken. A Szent György-hegyen meg kell őrizni a tájra 
jellemző szőlőhegyi karaktert, amit az Önkormányzat részben a helyi adórendszer 
átgondolásával, részben pedig szőlőhegyi tájfenntartó közösség létrehozásával tud 
ösztönözni. Fontos, hogy az esetleg üdülési céllal megvásárolt vagy használt ingatlanok 
tulajdonosai részei legyenek a szőlőhegyi közösségnek. 

2.1.2. Gyümölcstermesztés 

Raposkán kialakulóban van a gyümölcstermesztés is. Cél, hogy a külterületen található, 
jelenleg kihasználatlan, alulhasznosított területek, amennyiben alkalmasak a 
gyümölcstermesztésre, úgy kerüljenek mezőgazdasági művelés alá. Itt elsősorban mandulafa 
vagy más csonthéjas gyümölcs termesztése a cél. A gyümölcstermesztés lehetőséget teremt 
arra, hogy belőlük nagyobb hozzáadott értékkel rendelkező helyi termékek jöjjenek létre. 

2.2. Turizmus fejlesztése 

A település meglévő karakteréhez illeszkedő turisztikai irányok támogatása a cél, melyek 
megerősítik a település értékeit. 

2.2.1. Öko- és aktívturizmus  

A település fekvése (Balatonhoz való közelsége, Szent György-hegy, mint vulkáni tanúhegy, 
a Bakony-Balaton Geopark, túraútvonalak) és természeti értékei nagy vonzerőt jelenthet 
hosszú távon a turisták számára. Az öko- és aktívturizmus rendelkezik világszerte az egyik 
legnagyobb növekedési potenciállal. E turisztikai termék kialakításában és fejlesztésében 
szoros együttműködést kell ápolni a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatósággal. Az aktív 
turizmus jelenleg nem jelenik meg önálló idegenforgalmi termékként. Az aktívturizmus 
beágyazódásához fejleszteni kell a meglévő infrastruktúrákat. 

2.2.2. Bor- és gasztronómiai turizmus 

A Szent György-hegy a természeti értékei mellett kiváló termőhely, illetve alkalmas kiváló 
borok készítésére. A bor a gasztronómia fontos területe, egymásra hatásuk az elmúlt 
évtizedekben különösen megnőtt. A szőlőhegyet és az ott található borászatokat 
bemutathatóvá kell tenni, s bővíteni a lehetőségeket.  

2.2.3. Turisztikai szolgáltatások bővítése 

Raposkán nem cél nagy idegenforgalmi beruházások létesítése, ami a településre nagy 
terheket róna. Fontos olyan kis bekerülési költséggel rendelkező fejlesztések megvalósítása, 
melyekre alapozva további fejlesztések megvalósítása lehetséges. Az Önkormányzatnak 
támogatnia kell a helyi családi- és mikrovállalkozások megjelenését, illetve a meglévő, 
többfunkciós közösségi teret alkalmassá kell tenni turisztikai szálláshelyek létesítésére. A 
szolgáltatások bővítése hozzájárulhat ahhoz, hogy több napon keresztül biztosítson a 
település szálláshelyet. 

2.3. Természeti környezet megőrzése 

A település területén találhatók különféle védett és természetközeli területek ökológiai 
szolgáltatásaik révén hosszabb távon felbecsülhetetlen anyagi előnyöket jelentenek, ezért 
védelmük, sőt a mozaikos tájhasználat, az ökológiailag diverz élőhely-együttesek fenntartásának 
támogatása kiemelt feladat. Raposka területén számos védett terület található, melyeket 
figyelembe kell venni település és a hegy fejlesztése során.  

A település az egyik legfontosabb terület az országosan védett Szent György-hegy megközelítése 
tekintetében, hiszen gépjárművel a településről közelíthető meg a bányaudvar irányából. A Szent 
György-hegy bemutatásához és turisztikai fejlesztéséhez kiváló attrakciót jelentene egy kilátópont 
vagy kilátóhely létrehozása, ami 360o-os körpanorámát tudna megteremteni. Természetvédelmi 
szempontból kuriózumnak tekinthető, hogy egy településen a fokozottan védett Szent György-hegyi 
területek mellett a vizes élőhelyek - Tapolcai-medence Natura 2000 kiemelt jelentőségű 
természetmegőrzési területe - is jelen vannak.  
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3. Térségi összefogás 

A település felismerte, hogy a fejlődésének záloga az együttműködésben keresendő. A Szent 
György-hegy nem csak a településen élők gyöngyszeme, hanem országosan is ismertté kell válnia. A 
szőlőhegyi települések és az ott működő borászatok ebben a folyamatban egymást segíteni tudják. A 
települési szolgáltatások számos területen Tapolca városa infratsruktúrája támaszkodik, mellyel a 
kapcsolatokat erősíteni kell. 

Tematikus célok: 

 Szőlőhegyi összefogás 

 Igazgatási és szolgáltatási kapcsolatok erősítése Tapolcával 

3.1. Szőlőhegyi összefogás 

Ösztönözni és támogatni kell az együttműködést a Szent György-hegy borászatai és az 
Önkormányzatok között. Ennek az összefogásnak ki kell terjednie egyrészt arra, hogy egységes elvek 
szerint kidolgozzák és megteremtsék a Szent György-hegy védjegyét. A minősítési rendszer 
hozzájárulhat, hogy a szőlőhegyen – nemzetközi piacon is versenyképes – borok készüljenek, s 
ismert legyen a Szent György-hegy márkája. A borászatok együttműködése nélkül elképzelhetetlen a 
szőlőhegy fenntartása. 

A történelmileg kialakult kapcsolatokat erősíteni szükséges a települések között, mert az összefogás 
a közös fejlődésnek és a Szent György-hegy jövőjének egyik záloga lehet. Az együttműködés kulcs a 
jobb érdekérvényesítés irányában. A szőlőhegyi összefogásnak fontos identitáserősítő hozománya is 
van, melyet a települések részben jelenleg is ápolnak. Továbbra is fontos, hogy a települések 
megjelenjenek egymás rendezvényein, illetve hogy közösen tudjanak eleget tenni távolabbi 
területeken a meghívásoknak, ezzel is erősítve a Szent György-hegy egységességét. Az összefogás 
növeli a hatékonyságot és kisebb forrást igényel, amit kamatoztatni lehet akár a 
marketingtevékenység során. 

Az összefogásnak ki kell terjednie a vízrendezés, útfejlesztés megvalósítására, a klímaváltozás 
hatásainak a felmérésére és intézkedések kidolgozására, illetve egységes elvek szerinti szőlőhegyi 
szabályozás kidolgozására. 

3.2. Igazgatási és szolgáltatási kapcsolatok erősítése  

Raposka kapcsolatai az elmúlt években sokat fejlődtek Tapolcával a földrajzi közelség, az alap és 
középfokú szolgáltatások ellátása, a város által nyújtott gazdasági környezet és foglalkoztatási bázis 
terén. A két település Közös Önkormányzati Hivatalt tart fenn 2013. év óta, mely még szorosabb 
együttműködést biztosít mindkét fél számára.  
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4.4. A FEJLESZTÉSI CÉLOK ÉRTELMEZÉSE AZ EGYES TELEPÜLÉSRÉSZEKRE 

Raposka területén a fejlesztési célok értelmezése szempontjából három településrész került lehatárolásra: 

1. Belterület 
2. Szőlőhegy 
3. Külterület  

A fejlesztési célok többsége a település egész területét érinti. Ilyenek leginkább a horizontális célok, amelyek mindenhol érvényesítendők, illetve a 
területhez ténylegesen nem köthető fejlesztések. A célok kisebb része az, amely egyes településrészeken fejti ki leginkább hatását. 

Az alábbi mátrixban összesítve mutatjuk be a településfejlesztési koncepció célrendszere és a településre, településrészekre vonatkozó fejlesztések 
közötti kapcsolatokat, illetve bemutatásra kerülnek az egymásra gyakorolt hatások. 

Fejlesztési célok 

Településrészi célokkal való összhang Fejlesztési célokkal való összhang 

Belterület 
érintettség 

Szőlőhegy 
érintettsége 

Külterület 
érintettség 

1.1. 1.2. 1.3. 2.1 2.2. 2.3. 3.1. 3.2. 

Belső, helyi erőforrásokkihasználása    X X X X X X   
Partnerségi kapcsolat kialakítása    X   X   X X 
Fenntarthatóság     X X X  X   
1. Élhető falusi lakókörnyezet 

 1.1. Helyi identitás erősítése     X     X  
 1.2. Rendezett településkép kialakítása X X X   X X X X   
 1.3. Klímabarát önkormányzat X X X    X X X   
2. Helyi adottságokra épülő gazdaságfejlesztés 

 2.1. Szőlő- és gyümölcstermesztési 
hagyományok 

 X X     X X X  

 2.2. Turizmus fejlesztése X X X      X   
 2.3. Természeti környezet megőrzése  X X         
3. Térségi összefogás 

 3.1. Szőlőhegyi összefogás  X         X 
 3.2. Igazgatási- és szolgáltatási kapcsolatok 

erősítése  
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5. A MEGVALÓSÍTÁS ESZKÖZEI ÉS AZOK NYOMONKÖVETÉSE 

5.1. KIINDULÓ ADATOK A TOVÁBBI TERVEZÉSI FELADATOKHOZ 

5.1.1. TÁRSADALMI, GAZDASÁGI ÉS KÖRNYEZETI ADATOK 

A társadalmi, gazdasági és környezeti adatok korábban meghatározásra kerültek a Megalapozó 
vizsgálat dokumentációjában. Az egyes kiinduló adatokat az alábbi fejezetek tartalmazzák: 

 Társadalmi adatok 3. fejezet – A település társadalma 

 Közszolgáltatások 3.4. fejezet – Humán közszolgáltatások 

 6. fejezet – Településüzemeltetési szolgáltatások 

 11. fejezet – Közművizsgálat - közműellátottság 

 Gazdaság 4. fejezet – A település gazdasága 

 Környezeti adatok 7. fejezet – Táji és természeti adottságok vizsgálata 

 8. fejezet – Zöldfelületi rendszer vizsgálata 

 9. fejezet – Az épített környezet vizsgálata 

 11. fejezet – Közművizsgálat - közműellátottság 

5.1.2. JAVASLAT A MŰSZAKI INFRASTRUKTÚRA FŐ ELEMEINEK TÉRBELI RENDJÉRE 

Raposka esetében a műszaki infrastruktúra legfőbb elemei az alábbiak szerint alakulnak:  

 Közlekedés 

A közlekedési infrastruktúra kapcsán legfontosabb feladatok a következők: 

 a település területén a térségi kapcsolatok erősítése érdekében kerékpárút-hálózat 
fejlesztése; 

 az utak és a csapadékvízelvezető rendszer folyamatos karbantartása, hiszen csak a kettő 
együttes jó állapota előzheti meg a burkolat tönkremenetelét; 

 szilárd burkolattal rendelkező utak arányának növelése; 

  a település külterületi útjainak, különösen a szőlőhegyi utak fejlesztése; 

 településen belüli „lassú” közlekedés megteremtése. 

 Közmű 

A közmű infrastruktúra kapcsán legfontosabb feladat: 

 új ingatlanok csatlakozása a szennyvízcsatorna hálózatra; 

 a felszíni csapadékvíz elvezető és -visszatartó hálózat fejlesztése; 

 a volt zártkerti területeken a csapadékvíz elvezetés megoldása – együtt kezelve a 
közlekedési infrastruktúra fejlesztésével. 

5.1.3. JAVASLAT A TERÜLETFELHASZNÁLÁSRA IRÁNYULÓ TELEPÜLÉSSZERKEZETI VÁLTOZTATÁSOKRA 

Raposka jövőképe és célrendszere a következő településszerkezeti változásokat igényelheti: 

 Belterületi kiemelt feladatok: 

o a hatályos településrendezési eszközökben kijelölt beépítésre szánt, de be nem épített 
lakóterületi fejlesztési területek felülvizsgálata; 

o többfunkciós közösségi térnek településközpont terület kijelölése; 
o a temető területének területfelhasználási besorolásának átgondolása, a jelenleg kijelölt 

temetőterület csökkentése; 
o a belterületbe vonható területek kijelölésének átgondolása. 
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 Külterületi kiemelt feladatok: 

o a természetvédelmi oltalom alatt álló területeken található területhasználatok 
összeegyeztetése a természetvédelem érdekeivel; 

o gyümölcstermesztésre és ahhoz kapcsolódó termékfeldolgozás céljára épület-
elhelyezésre lehetőség biztosítása a helyi építési szabályzatban; 

o térségi kerékpárút nyomvonalának kijelölése a településrendezési eszközökben. 

5.1.4. ÖRÖKSÉGI ÉRTÉKEK, JAVASLATOK AZ ÖRÖKSÉG VÉDELMÉRE 

A településen országos műemléki védelem alatt álló építmény nem található. Az országos 
nyilvántartás alapján 3 régészeti lelőhely található a községben. Helyi védelem alatt áll a 
településkép védelméről szóló 4/2020. (III.31.) önkormányzati rendelet 1. sz. melléklete szerint a 
római katolikus plébániatemplom, a Páduai Szent Antal kápolna a Szent György-hegyen, illetve 8 
további lakóépület.  

Az örökségi értékek kapcsán legfontosabb feladat: 

- Településképi arculati kézikönyvben található ajánlások és a településképi rendelet szerinti 
rendelkezések figyelembe vétele, melyek leginkább formálják a településképet; 

- Helyi értéket képviselő épületek aktív védelme, hasznosítása. 

5.2. A MEGVALÓSÍTÁS ESZKÖZEI ÉS AZOK NYOMON KÖVETÉSE 

5.2.1. A MEGVALÓSÍTÁST SZOLGÁLÓ ESZKÖZ- ÉS INTÉZMÉNYRENDSZER 

A településfejlesztési koncepcióban szereplő elgondolások megvalósítása érdekében a meglévő 
intézményrendszer illetve a hozzájuk kapcsolódó ágazati koncepciók vagy szervezeti és működési 
szabályzatok koncepcionális célokkal való összehangolására van szükség. Raposka Község területén 
részlegesnek tekinthető a közvetlenül elérhető intézményrendszeri hálózat, azonban a község 
számos területen együttműködik Tapolca várossal a feladatok ellátása terén, illetve kapcsolatban 
van a környező önkormányzatokkal. A Kultúrház működtetésére illetve működésére, valamint az 
ahhoz kapcsolódóan tervezett funkciók megvalósítására különösen nagy hangsúlyt kell fektetni, ami 
a település és a közösség motorjává tud válni. 

A koncepcióhoz kapcsolódó projektek és tervek megvalósítása során a település a korábbi 
fejlesztések során kialakult gyakorlatnak megfelelően elsősorban saját humánerőforrását 
felhasználva látja el a menedzsment feladatokat. 

5.2.2. JAVASLAT A VÁLTOZÁSOK NYOMON KÖVETÉSÉRE, A FELÜLVIZSGÁLAT RENDJÉRE 

A településfejlesztési koncepcióban foglaltak megvalósulásának folyamatos nyomon követése, 
felülvizsgálata elsősorban a község érdeke. A monitoring célja felhívni a döntéshozók és a 
megvalósításért felelős szervezetek figyelmét a céloktól való esetleges eltérésre és összegezni az 
elvégzett feladatokat. Figyelni kell arra, hogy a célkitűzések elérése érdekében tett lépések a 
megfelelő időben történjenek, a megfelelő eszközökkel. A monitoring számos komplex feladatot 
foglal magában, az adatgyűjtéstől a koncepció esetleges szükséges módosításáig. 

 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 valósulhat meg. 
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