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1. KÖZÉPTÁVÚ CÉLOK, ÉS AZOK ÖSSZEFÜGGÉSEI

Hosszúhetény településfejlesztési koncepciójában megfogalmazott jövőképe:
Hosszúhetény 2030-ra a jelenleg is vonzó természeti környezetének kedvező állapotát
fenntartva, a jelentős foglalkoztatási potenciált jelentő városok közelségére és a jó közúti
megközelíthetőségére építve társadalmi, gazdasági és környezeti szempontokat is szem előtt
tartva harmonikusan fejlődő, magas képzettségi szintű lakossággal bíró, erős helyi
közösséggel rendelkező, tagjai számára magas színvonalú köz- és jóléti szolgáltatásokat
nyújtó településsé válik.
Átfogó célok:
I. Erős helyi közösség kialakítása
A külső gazdasági, információs erőforrásokról szóló döntések a térségek közösségein kívül
születnek meg, így nem mindig tudják reálisan felmérni és figyelembe venni a helyi közösség
érdekeit. Fentiek miatt lényegesek a hely erőforrások / humánerőforrások, amelyekről sok szó
esik, de kiaknázásuk gyakran háttérbe szorul. Ha a javainkat térségünkön belül tartjuk, térségi
szereplőknek adjuk át, az végső soron az egész helyi közösség hasznára válik. A belső
erőforrások

megtestesülhetnek

a

térség

humán

erőforrásában

(munkaerejében,

ismeretanyagában, tettrekészségében, az összefogásban), de különösen gondolnunk kell
urbanizálódó világunk olyan felértékelődő javaira, mint a tiszta, stressz mentes környezet, az
egészséges termékek, a környezetet nem terhelő energia, nem kihasznált helyi ásványkincsek,
elfeledett hagyományok. Ugyanilyen erőforrást jelent az együttműködés, a helyi társadalom
és a gazdaság szereplőinek minél gyakoribb érintkezése. Az erős közösségek kialakulása és
fejlődése érdekében fontos célkitűzés kell, hogy legyen a helyi közösségek társadalmi
szerepvállalásának erősítése, a helyi identitás megőrzése és erősítése, valamint az e funkciókat
szolgáló megfelelő színvonalú közösségi terek és létesítmények biztosítása.
A fentiekből is jól látható, hogy Hosszúhetény mind a civil / közösségi kezdeményezések,
mind a természeti erőforrások rendelkezésére állásában jó alappal rendelkezik, ezen eszközök
hatékonyabb kiaknázásával a település előremutató fejlődése könnyebben elérhetővé válik.

II. A természeti erőforrások és épített örökség körültekintő használata
Cél a településen található értékes építészeti, táji, valamint az épített környezettel összefüggő
természeti elemek jellegzetességének,

hagyományos megjelenésének megőrzése. A
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fennmaradt és védelemre méltó épületek, épületegyüttesek mind történeti, mind pedig
művészettörténeti szempontból jelentős értéket képviselnek, ugyanakkor az adott közösség
önmeghatározásának is fontos pillérei, fenntartásuk és méltó hasznosításuk gazdasági,
kulturális érdek.
Hosszúhetény és térsége rendkívül gazdag természeti értékekben, a település külterületének
meghatározó része természetvédelmi oltalom alatt álló terület, a Kelet-Mecsek Tájvédelmi
Körzet része. E területekkel együtt jelentős ökológiai hálózati elemek találhatók a településen.
Mind a hosszú távú ökoharmonikus fejlődés biztosítása, mind a természeti értékek
megismerésére irányuló szelíd turizmus fenntarthatóság határain belül történő növekedési
potenciálja kihasználása érdekében kiemelt cél kell, hogy legyen a település természeti
erőforrásainak, így a gazdag növény- és állatvilágnak, a geológiai, geomorfológiai
értékeknek, a tájjellegnek és értékes tájképi elemeknek a fenntartható megőrzése, valamint a
településfejlesztési

és

településtervezési

tevékenységek

e

céllal

összeegyeztethető

megvalósítása. A természeti erőforrásokkal való kíméletes bánásmód elősegítése és a
klímaváltozás hatásainak csökkentése érdekében a természeti értékeket is károsító
kibocsátással járó fosszilis energiahordozók helyett cél a településen a megújuló
energiaforrások felhasználási arányának növelése és az energiapazarlás mértékét csökkentő
fejlesztések megvalósítása.

III. Élhető települési környezet biztosítása
Hosszúhetény település lakosságának száma az elmúlt időszakban stabil szintet ért el,
hosszútávon növekvő trend érvényesült, mely a település sikeres részvételét mutatja a
szuburbanizációs folyamatokban. A település elhelyezkedése, természeti környezete és a
helyben elérhető infrastruktúra és szolgáltatások tették lehetővé, hogy vonzerőt gyakoroljon
az elsősorban Pécsről kitelepedő, nyugodt és kellemes lakóövezetet kereső családokra. Ezt a
trendet, a stabil népességszámot fenn kell tartani, valamint ezeket a kedvező adottságokat
továbbra is hasznosítani szükséges, amihez a meglévő infrastruktúra és szolgáltatások
minőségének további fejlesztése elengedhetetlen, valamint a hiányzó elemek megteremtését a
felmerülő igényekre alapozva meg kell valósítani.
Kiemelten szem előtt kell tartani a központi belterülettől távol eső, korábban önálló
Kisújbánya és Püspökszentlászló igényalapú és fenntartható fejlesztését.
Az élhető települési környezet fenntartásához elengedhetetlen a megfelelő gazdasági
környezet megteremtése és fenntartása. Ennek egyik feltétele a stabil önkormányzati
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gazdálkodás fenntartása, hosszútávon a bevételek és a kiadások egyensúlyi állapotának
fenntartása, megfelelő nagyságú fejlesztési források biztosítása, külső források bevonása.
Másik feltétel a településen megfelelő helyi gazdasági környezet megteremtés, mely a helyi
mikró-, kis- és középvállalkozások működését támogatja, versenyképességüket pozitívan
befolyásolja.
Fontos, hogy a település aktívkorú lakossága megfelelő jövedelemre tegyen szert, aminek
előfeltétele a foglalkoztatás biztosítása, megfelelő munkalehetőség által.
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A fenti átfogó célok elérését szolgáló specifikus célok (részcélok):
1. specifikus cél: Intézményracionalizálás, közösségi funkciójú létesítmények fejlesztése.
A hagyományápolás és a nemzetiségi oktatás-nevelés feltételeinek javítása érdekében az
iskola épülete bővítésre szorul, a mindennapos testnevelés megtartásának feltételei nem
adottak. A bölcsőde, családi napközi vagy óvoda, illetve az iskola épületének összevonásával,
energetikai felújítással olcsóbban üzemeltethető, korszerű intézményközpont alakítható ki
önálló udvarral.
A művelődési ház és a mozi épületének újrahasznosítása révén új funkciók jelenhetnek a meg
a településen. A sport és rekreációs célokat szolgáló létesítmények a lakosok életkörülményeit
javítanák.
Egy modern egészségház létrehozásával a körzeti orvosi, fogorvosi és védőnői ellátás
korszerű, akadálymentesített környezetben folyhatna. Az összevont egészségügyi ellátás
racionális létesítménygazdálkodást tenne lehetővé, üzemeltetése és megközelítése az
igényeknek megfelelően alakítható ki.
2. specifikus cél: A helyi közösség és az önkormányzat közötti kommunikációs csatornák
kiépítése, a megfelelő lakossági tájékoztatás feltételeinek javítása, településmarketing
megteremtése.
A helyi képújságon keresztül megfelelő módon tájékozódhat a lakosság a település életében
meghatározó történésekről, önkormányzati döntésekről. A képújság és a település facebook
tartalmának újragondolása sokat segíthet a hatékonyabb tájékoztatás megvalósulásában.
Egyre erősebb verseny folyik a települések között az értéket teremtő lakosságért, a turistákért,
a

befektetőkért,

a

vállalkozásokért.

Ezek

a

körülmények

mind

felértékelik

a

településmarketing jelentőségét. A helymarketing sikerességének egyik feltétele a lakosság
bevonása a marketing folyamatába, amelynek kezdeményezése az önkormányzat feladata. A
településmarketing legfontosabb célcsoportja: a lakosság és annak magatartása.
3. specifikus cél: A foglalkoztatási szint javítása érdekében a gazdaság élénkítését célzó
fejlesztések elősegítése, a helyi gazdasági szereplőkkel való szorosabb együttműködés
kialakítása
Az önkormányzat és a helyi gazdasági élet szereplői közötti szorosabb együttműködés
keretében kölcsönös tájékoztatásra kell törekedni a közösséget

érintő fejlesztési

elképzelésekről. A helyi iparűzési adó felhasználásáról a vállalkozásokat tájékoztatni
szükséges.
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Kedvező gazdasági környezetet kell teremteni a helyi vállalkozások számára az új
vállalkozások

betelepülését

megfelelő

infrastruktúrával

kell

segíteni.

Iparterületek

kialakításánál a hasznosítatlan barnamezős területeket gazdasági célú hasznosítását kell
előnyben részesíteni. A betelepülő vállalkozások tevékenysége a lehető legkevesebb
környezeti terheléssel kell, hogy járjon. A mezőgazdasági vállalkozások támogatása szintén
fontos a foglalkoztatási helyzet javítása céljából.
Az álláskeresőket a közfoglalkoztatási lehetőségek megteremtésével, képzettségi szintjük
fejlesztésének segítésével szükséges támogatni, kiemelkedően fontos segíteni a pályakezdő
fiatalok munkába állását.
Hosszúhetény

településnek

még

kihasználatlan,

fejleszthető

adottságai

vannak

a

vendégfogadás, turizmus területén. Fejleszteni kell a falusi vendéglátás feltételeit, támogatni
kell a szelíd és vallási turizmus kibontakozását, össze kell hangolni a településen szervezett
rendezvényeket a környező településekkel, szorosabban kapcsolódni kell a környező
desztináció menedzsment szervezetekhez.
4. specifikus cél: A civil szervezetek tevékenységének összehangolása, koordinált
együttműködések megteremtése.
A településen működő nagyszámú civil szervezet munkáját célszerű összehangolni,
rendszeres időközönként megbeszéléseket tartani velük a tervezett programokról és az
ezekkel kapcsolatos ötleteikről.
Az önkormányzati, civil együttműködések olyan társadalmi „munkamegosztást” is jelentenek,
melynek során a civil szervezetek kifejezetten önkormányzati feladatokat látnak el, célszerű
lenne a kapcsolati formákat és dimenziókat, a civil szervezetek által ellátott funkciókat
elméleti keretben is meghatározni és ezeknek valamilyen tipológiáját is felépíteni.
A kölcsönösségen alapuló együttműködések révén olyan célokat érhetnek el, amelyek
realizálása, fenntartása társadalmi tőke nélkül nem, vagy csak jelentős áldozatok árán
lehetséges.
5. specifikus cél: A helyi építészeti és természeti értékek védelme.
Hosszúhetény természeti-, és táji értékekben gazdag, melyek hosszú távú fenntartása
biztosítottnak látszik köszönhetően annak, hogy a település területének közel két harmada a
Kelet-Mecsek Tájvédelmi Körzet részeként természetvédelmi oltalom alatt áll. Az egyedi
természeti és táji értékek mellett fokozott figyelmet kell fordítani a település tájkarakterének,

8

Hosszúhetény Integrált Településfejlesztési Stratégiája

övezetes tájszerkezetének megőrzésére, a hagyományos, a természeti adottságokhoz igazodó
tájgazdálkodási formák megőrzésével, ill. akár turisztikai célokat is szolgáló felélesztésével.
A helyi védettségű emlékek hozzájárulnak Hosszúhetény jellegzetes karakterének
megőrzéséhez, ugyanakkor megkövetelik a helyi védelem alá vont emlékek szakértő, hiteles
felújítását és használatát. A megőrzés alapfeltétele az erkölcsi megbecsülésen túl a jó műszaki
állapot fenntartása és a jövőbe mutató magas színvonalú helyreállítás elvégzése.
Önkormányzati rendeletet kell alkotni a helyi védelem alatt álló építészeti és természeti
értékekről, valamint ki kell dolgozni a védett épületek felújításához nyújtható önkormányzati
támogatás rendszerét. A templomépület felújítását célszerű összekötni a templom
környezetének rendezésével.
6. specifikus cél: Energiatudatos településüzemeltetés gyakorlatának kiszélesítése
Hosszúhetény önkormányzata jelenleg is elkötelezett az energia hatékony és megújuló
energiaforrásokat felhasználó településüzemeltetés iránt. A település tagja a Klímabarát
Települések Szövetségének, az energiafelhasználás csökkentése érdekében már több konkrét
fejlesztést is megvalósított (ilyen pl. közvilágítás korszerűsítése LED-es fényforrásokkal).
Mindemellett a település kiváló adottságokkal rendelkezik a megújuló energiaforrások
szélesebb körű alkalmazása terén, különösen a magas erdősültség kínálta biomassza alapú
energiafelhasználás, valamint a Baranya megye keleti felére jellemzően magas napsütéses
órák száma okán a napenergia hasznosítás terén. Célként fogalmazható meg tehát a kedvező
adottságokra építve a település intézményei esetében, valamint a lakossági energiamixben a
megújuló

energiaforrások

felhasználásának

jelentős

arányú

növelése

a

település

energiafüggetlenségének fokozása érdekében. A megújuló energiafelhasználás arányának
növelése mellett kiemelt cél az épületek energiaracionalizálása, az energiaveszteségek
csökkentését és az energiahatékonyság növelését szolgáló beruházások megvalósítása. Az
energiahatékonyság fizikai beruházásainak növelése mellett, azt kiegészítve elérendő cél az
energiatudatosság,

az

energiatudatos

szemléletmód

elterjesztése

az

energiatermelő

folyamatokban, a gazdasági és közszféra szereplőinél, valamint a lakosság körében.
A csapadékvíz és belvíz hasznosítása érdekében összehangolt intézkedéseket kell hozni és az
ártalommentes elvezetésen túl a vizek másodlagos hasznosítására kell törekedni.
7. specifikus cél: A belső megközelíthetőség feltételeinek javítása.
Járdafelújításokkal és kerékpáros infrastruktúra kiépítésével a kerékpáros munkába járás
sokkal elterjedtebbé válhatna. Kisújbánya és Püspökszentlászló közúti megközelíthetőségének
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javítása az ott élők és az odalátogató turisták szempontjából is nagy jelentőséggel bír.
Ugyancsak fontos az, hogy Püspökszentlászló bevezető szakaszán megfelelő minőségű
parkoló kerüljön kialakításra.
Kisújbányán

a

légi

betegszállítás

feltételeinek

megteremtése

érdekében

a

légi

mentőszolgálattal egyeztetetéseket kell folytatni.
A település központjában tapasztalható parkolási problémák megoldása elkerülhetetlen.
8. specifikus cél: A közszolgáltatások minőségének fejlesztése.
Az áramellátás üzembiztonságát javítani kell, valamint Kisújbányán az internetelérést
lehetővé kell tenni. A szennyvíztisztító telep felújításával a korszerű szennyvízkezelés
feltételei hosszú távon is fenntarthatóak. Minél szélesebb körben biztosítani kell a jelenleg
még csatornázatlan településrészek (ahol a gazdaságosan és a vonatkozó jogszabályi
előírásoknak megfelelően megvalósítható) ellátásba való bekapcsolását, a korszerű
szennyvízelvezetési és tisztítási szolgáltatás biztosítását, ahol a településszerkezeti és
domborzati viszonyok indokolják (így különösen Kisújbányán), ott a korszerű egyedi
szennyvízkezelés feltételeinek megteremtését.
A Szentlászló ivóvízkút esetében az előírt védőterület nem alakítható ki, ezt a vízbázist, a
jogszabály türelmi idejének lejárta után fel kell hagyni. Alternatív javaslatként egy a meglévő
kút vízadó rétegére mélyítendő megfelelően kialakítható védőterületen lehetne a meglévő
amúgy is felújításra szoruló kutat újra fúrni és a termelésbe állítani. Püspökszentlászló és
Kisújbánya településrészek vezetékes ivóvízellátása jelenleg még nem megoldott és a jelentős
földrajzi távolságok, a domborzati viszonyok, valamint a relatív alacsony lakónépesség miatt
a magtelepülés ivóvíz ellátó vezetékhálózatára való kapcsolódással a közeljövőben sem
tekinthető reálisnak a korszerű ivóvíz ellátás megvalósítása. E településrészek esetében főként
a jelenleg talajvíz minőségű egyéni és csoportos vízvételezések kiváltására, a kinyert ivóvíz
minőségi

paramétereinek

javítására

víztisztító

technikai,

technológiai

fejlesztések

megvalósítása tűzhető ki célul.
A belterületi vízelvezetési rendszer átfogó felújítására van szükség, mert számos lakóutcában
elégtelen keresztmetszetű árkok vannak, illetve számos helyen árokszakaszok, átereszek
hiányoznak.
Törekedni kell arra, hogy az újonnan létesítendő közvilágítási lámpatestek kis energiaigényű,
hosszú élettartamú kompakt fénycsövek, vagy LED-es lámpák legyenek.
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A szőlőhegyi ingatlanok kiszolgálására bevezetett konténeres hulladékgyűjtést fel kell váltani
szervezett szemétszállítással. A hulladéknak a keletkezés üteméhez igazodó, szervezett,
környezetkímélő összegyűjtését és tárolását az elszállításig meg kell szervezni.
A zöldhulladék gyűjtésére és hasznosítására kiemelt figyelmet kell fordítani, a szelektív
gyűjtés és a komposztálás feltételeit meg kell teremteni.
9. specifikus cél: Az egyre növekvő idős népesség ellátásával kapcsolatos feladatok
megoldása.
Az idősek arányának növekedésével a településen elérhető speciális szolgáltatások körét is
bővíteni kell, az idősgondozás egyre nagyobb feladatot jelent majd az elkövetkező években.
Az önkormányzat a területén köteles biztosítani az alábbi szociális alapszolgáltatásokat:
étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, valamint az idősek nappali ellátása. (1993. évi
III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 86. § 1-2. bekezdés alapján.)
A nem állami szervezetek számára a szociális feladatok ellátásába való bekapcsolódást a
113/1989. (XI.15.) sz. (az egészségügyi és szociális vállalkozásról szóló) MT rendelet
alapozta meg. Azáltal, hogy a nem költségvetési szervek is bekapcsolódhassanak a szociális
ellátórendszerbe a település lehetőséget kap olyan profitorientált vállalkozás betelepítésére,
aki piaci alapon nyújt magas színvonalú szolgáltatást az időskorúaknak. Ehhez Hosszúhetény
ideális adottságokkal rendelkezik mind természeti környezete, mind Pécshez való közelsége
miatt.
10. specifikus cél: A közbiztonság és közlekedésbiztonság növelése.
A

település

központjában

elhelyezkedő

intézmények

megközelíthetőségét

közlekedésbiztonsági beavatkozásokkal, akár gyalogátkelőhely létesítésével kell javítani.
A kerékpáros közlekedés megkedveltetése érdekében helyi komfortfokozó intézkedések is
hasznosak lehetnek, mint például Püspökszentlászló és Kisújbánya felé vezető utak kiépítése,
kerékpártárolók, kerékpáros pihenők létesítése, valamint egyéb szolgáltatások nyújtása.
A szőlőhegyi dűlőutak felújítása a szőlőhegyi lakosok életkörülményein sokat javítana, hiszen
a rossz időjárási viszonyok mellett és különösen tehergépjárművekkel az ingatlanok nagy
része nehezen megközelíthető.
A szőlőhegyen tapasztalható ingatlanbetörések, valamint a buszmegállók környékén
megjelenő rongálások számát közösségi összefogás segítségével a polgárőrséggel közösen
kell csökkenteni.
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T14: Térfigyelő kamerarendszer kiépítése

T13: Belterületi utak, járdák felújítása

T12: A kerékpáros közlekedés feltételeink javítása

T11: Turisztikai programok szervezése

T10: A gazdasági területek fejlesztése

T9: Sportolási, rekreációs célú területek fejlesztése

A közbiztonság és közlekedésbiztonság növelése

A belső megközelíthetőség feltételeinek javítása

A foglalkoztatási szint javítása érdekében a
gazdaság élénkítését célzó fejlesztések elősegítése, a
helyi gazdasági szereplőkkel való szorosabb
együttműködés kialakítása

Intézményracionalizálás, közösségi funkciójú
létesítmények fejlesztése

körültekintő

T8: A településközpont megújítása

kialakítása

A közszolgáltatások minőségének fejlesztése.

épített örökség

T7: A közszolgáltatások elérhetőségének javítása

közösség

Az egyre növekvő idős népesség ellátásával
kapcsolatos feladatok megoldása

erőforrások és

javítása

Energiatudatos településüzemeltetés gyakorlatának
kiszélesítése

Átfogó célok

Erős helyi

T6: Az egészségügyi, szociális ellátás minőségének

T5: Többfunkciós településüzemeltetési telephely
kialakítása

T4: Zöldfelületi fejlesztések

A helyi építészeti és természeti értékek védelme.

T2: Közösségfejlesztő akciók szervezése

T3: Vízrendezési feladatok elvégzése

A civil szervezetek tevékenységének összehangolása,
koordinált együttműködések megteremtése

T1: Településmarketing feladatok ellátása

Specifikus célok
A helyi közösség és az önkormányzat közötti
kommunikációs csatornák kiépítése, a megfelelő
lakossági tájékoztatás feltételeinek javítása,
településmarketing megteremtése

Települési szintű tematikus célok

Hosszúhetény Integrált Településfejlesztési Stratégiája

1.1. A stratégiai fejlesztési célok meghatározása

A természeti

Élhető települési környezet biztosítása

használata

Hosszúhetény Integrált Településfejlesztési Stratégiája

A települési szintű tematikus célok bemutatása:

T1: Településmarketing feladatok ellátása
A településmarketing tevékenységek újragondolására van szükség, hogy azok a 21. század
elvárásainak megfelelően, a kor színvonalán mutathassák be a település értékeit mind a
helyieknek, mind az odalátogatóknak. Ennek leghangsúlyosabb eleme egy településmarketing
stratégia megalkotása, amelynek mentén meg lehet határozni az egységes településarculatot,
annak online- és kézbe vehető megjelenési formáit is. Mindezt egy szakmailag felkészült, a
turizmusból élő vállalkozások, a helyi civilek és az önkormányzat elképzeléseit összefogni
képes szakember koordinálása mellett szükséges megvalósítani. Ezt egészítheti ki egy
„infópont” létrehozása, amely Hosszúhetény településközpontjában segítené a turisták
eligazodását a település, Kisújbánya, Püspöktszentlászló, valamint a környék látványosságait
illetően.

T2: Közösségfejlesztő akciók szervezése
Hosszúhetényben nagy hagyományai vannak a civil szervezeteknek, erre a bázisra pedig
bátran lehet építkezni. Az egymástól eltérő tevékenységet folytató szervezetek közelítése
egymáshoz, az egyes rendezvények, megmozdulások közös kialakítása, egy láncra történő
felfűzése a következő lépés, amely biztosítja, hogy a helyi közösségfejlesztés új szintre
lépjen. Emellett a vállalkozói-köz-civil szféra számára egymás megismerésének, a kölcsönös
együttműködési lehetőségek megteremtésének is szükséges fórumot biztosítani. Így a
párhuzamosságokat ki lehet küszöbölni, amivel még több kapacitás irányítható át a
közösségfejlesztésre.

T3: Vízrendezési feladatok elvégzése
A település egyik vonzerejét jelentik a rajta átfolyó patakok. A vonzerő mellett azonban
számos kérdést is felvetnek, amelyek közül a legfontosabb a kapcsolódó vízrendezési
kérdések megoldása. Ezek között is kiemelendő a csapadékcsúcsok során fellépő károk
megelőzése, illetve minimalizálása, valamint az alacsonyabban fekvő területek elöntésének
megakadályozása. A természetes vizek mellett a szennyvízkezelési gyakorlat felülvizsgálata
is aktuálissá vált mindhárom településen. A beavatkozások (záportározók kiépítése,
patakmeder rendezése, szennyvízhálózat felülvizsgálat, illetve egyedi megoldások kialakítása)
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során a természeti környezet megóvása, a multifunkcionális hasznosítás szem előtt tartása a
legfontosabb. Püspökszentlászlón a település előtt, az áthaladás megkönnyítése végett gázlók
kiépítésére van igény.

T4: Zöldfelületi fejlesztések
Hosszúhetény és résztelepülései kiemelkedő természeti értékekkel bírnak, amelyek megóvása
a jövő nemzedékek számára a településen élők egyik legfőbb célja. Ehhez szükséges a
meglévő értékek védelme, lehetőség szerint fejlesztése. A településen belüli zöldfelületek
gondozása, a honos fajták gazdagítása és bemutatása ezt szolgálja, figyelembe véve a
klímaváltozás jelentette kihívásokat is.

T5: Többfunkciós településüzemeltetési telephely kialakítása
A településüzemeltetés szerteágazó feladatainak ellátása mind az anyagok, mind az eszközök
terén megfelelő bázis meglétét kívánja. A településen ideiglenes megoldásként kialakításra
került egy terület erre a célra, azonban a felhalmozódó feladatok ellátására szükséges egy
végleges megoldás biztosítása. A telephely be tudja fogadni a települési zöldhulladékot, meg
tudja oldani a szociális tűzifa elhelyezését, illetve az önkormányzat saját beruházásai
nagybázisaként is szolgálhat. A kialakítandó terület a jövőben több helyigényes tevékenység
(tárolás) kiindulópontjaként is szolgálhat.

T6: Az egészségügyi, szociális ellátás minőségének javítása
Az egészségügyi ellátás fejlesztését folyamatosan szem előtt tartja a település vezetősége. Az
orvosi ellátás minőségének javítása azonban már fizikai korlátokba ütközik. A tervezett
jogszabályi változások a védőnői és családsegítő szolgálatok számára olyan plusz
kötelezettségeket írnak elő, amelyek megkövetelik az épületállomány fejlesztését. Mindezeket
figyelembe véve, középtávon egy új, több funkciót (gyermek- és felnőttorvosi ellátást,
családsegítő és védőnői gondozást, idősek otthonát) magában foglaló „egészségközpont”
kialakítása a cél, amely a település központjában tudja magasabb minőségben kielégíteni a
lakosság igényeit.

T7: A közszolgáltatások elérhetőségének javítása
A közszolgáltatások elérése, rendelkezésre állásának biztosítása az egyik elsőrendű szempont.
A szennyvízelvezetés, az ivóvízhálózat bővítése, a parkolási problémák enyhítése, valamint az
akadálymentesítés megteremtése mind-mind olyan terület, amely fejlesztésre szorul.
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Kisújbánya megközelíthetősége kritikus, a legmeredekebb szakaszok aszfaltozására van
szükség van. Emellett ide egy buszmegálló kiépítése is szükséges. Püspökszentlászlón a közút
kiszélesítése, a település előtt parkolók kiépítésére van igény. A felsorolt területek
hozzáférésének bővítése, a magasabb, stabilabb ellátás biztosítása a települések fejlődésének
egyik alappillére.

T8: A településközpont megújítása
A tematikus célok összekapcsolásának leghangsúlyosabb eleme a településközpont
megújítása. Hosszúhetényben a település magját újra kell gondolni, így az ott lévő funkciókat
bővíteni szükséges a meglévők megerősítésével párhuzamosan. Ez a kihasználatlan épületek
(mozi, régi iskola) feladatkörrel való megújítását, a művelődési ház szerepének
újragondolását jelenti. Emellett az oktatási-nevelési intézmények bővítése (sportcsarnok),
valamint az egészségügyi ellátás egy intézménybe történő integrálása („egészségközpont”) is
megvalósításra vár.

T9: Sportolási, rekreációs célú területek fejlesztése
A rekreációra, a kikapcsolódásra folyamatos igény jelentkezik, amelynek kielégítésére
korlátozottan képes csak a település. Emiatt fogalmazódott meg a lakosság számára egy, a
település belterületén lévő tó menti rekreációs terület kialakítása, amely a helységből induló
túraútvonalak, települési rendezvények bázisa és helyszíne lehetne. A rendkívül aktív
sportközösség kiszolgálására égető szükség lenne egy sportcsarnokra is, amely az iskola
mellett, a tó szomszédságában erősítené ezt a funkciót.

T10: A gazdasági területek fejlesztése
A település zöldterületi jellegére való tekintettel a gazdasági területek nagyságának növelése
nem indokolt. A meglévők minőségi fejlesztésére viszont igény van mind a vállalkozások,
mind az önkormányzat részéről. Ez az egyes területek közművesítését fedné, amely
elősegítené a későbbi befektetők megjelenését. A helységben már lévő, működő vállalkozások
termékeit egy helyi piacon, vagy boltban lehetne bemutatni. A helyi borászatok is szeretnének
megjelenési teret biztosítani maguk számára, illetve a hagyományos malomipar turisztikai
bemutatását is meg lehetne valósítani egy régi malom rekonstrukciójával.
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T11: Turisztikai programok szervezése
A település egyedülálló környezete több ezer turistát vonz évente. A Mecsek lankái, a helyi
flóra és fauna, a szakrális értékek megadják az alapot a turisztikai programok szervezésére.
Kiszolgálásukra szervezett keretek között van szükség, így infópont létesítése és egy képzett
marketing szakember jelenléte elengedhetetlen. Emellett a helyi értékek is vonzzák a
látogatókat. Mindezeken túl az aktív turizmus (bakancsos turisták, up- és downhill
kerékpárosok) adottságaira is fokozottan lehet építeni.

T12: A kerékpáros közlekedés feltételeink javítása
A személyautóval és a távolsági buszjáratokkal a településre érkezők mellett egyre nagyobb
számban jelennek meg a kerékpárosok. Pécs közelsége, valamint a természeti látnivalók
indokolttá teszik egy kerékpár-hálózat kiépítését, amelynek lényeges eleme lenne a
megyeközpont és a település (későbbiekben Pécsvárad – Dombay-tó) közötti szakasz. Ennek
kiépítésére lehetőséget nyújtana a Hosszúhetény-Hird-Pécs között felhagyott vasútvonal,
amelyről már talpfák felszedése is megtörtént. Mindezeken túl a településen belül is
indokolttá vált a kerékpáros közlekedés feltételeinek javítása (kerékpárút létrehozása,
kijelölése, átjárók létesítése, stb.), részben hivatásforgalmi, részben közlekedésbiztonsági
szempontok miatt.

T13: Belterületi utak, járdák felújítása
Mind Hosszúhetényben, mind Püspökszentlászlón több helyen rossz minőségűek a belterületi
utak, így azok javításra szorulnak. Emellett több utcában csak kőzúzalékos a borítás, amit
szilárd burkolatra szeretnének cserélni. Püspökszentlászlón az út szélesítése is priorizált
feladat, míg a település előtt parkolók kialakítása szükséges az ide látogatók miatt.
Kisújbánya megközelítésének megkönnyítése miatt indokolt az erdészeti út legmeredekebb
részeinek aszfaltozása, illetve egy buszmegálló kiépítése. A járdahálózat több helyen is rossz
állapotú, ezek felújítására is gondolni kell. Az akadálymentesítés hiányos, korlátok, rámpák
kihelyezése elengedhetetlen. Az utakat érintően még be kell tervezni gyalogos átkelőhelyeket,
figyelembe véve a Hosszúhetényen áthaladó gépjárműforgalom okozta veszélyeztetettséget.

T14: Térfigyelő kamerarendszer kiépítése
A rongálások elszaporodása, a megnövekvő turizmus és gépjárműforgalom indokolttá teszi
térfigyelő kamerarendszerek telepítését. Ez egyrészt a bűnmegelőzést, másrészt a turisztikai
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fejlesztést szolgálja. Míg Püspökszentlászlón és Kisújbányán turisztikai célból lenne a
települések központjában egy-egy webkamera, addig az utak be- és kivezető szakaszain
rendszámfelismerő

rendszerrel

kiegészülve

lenne

szükség

térfigyelő

kamerákra.

Hosszúhetényben a forgalmasabb közösségi területeken (központi tér, buszmegállók) is
szükséges kamerarendszert elhelyezni.
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1.2. A tematikus és a területi célok közötti összefüggések bemutatása

A

területi

célok

meghatározásakor

figyelembe

vettük

az

egyes

településrészek

infrastrukturális, gazdasági és demográfiai viszonyait, valamint a helyzetelemzésben és
helyzetértékelésben bemutatott összefüggéseket.

V1: Településközpont fejlesztése
Általános célkitűzés a településközpont esztétikus kialakítása, rekreációs terület kijelölése.
Ugyancsak fontos területi célkitűzés az intézményhálózat egyes elemeinek újragondolása,
amely a hatékonyabb feladatellátás egyik alapfeltétele. Az intézmények fejlesztése során
figyelembe kell venni a várható új feladatellátási kötelezettségeket, az intézmények számára
elegendő bővítési területet kell biztosítani.
A fejlesztés keretében megoldást kell találni az állandó parkolási problémára, valamint
hangsúlyt kell helyezni az akadálymentes közterületek kialakítására.
A létesülő új rekreációs terület környezetében a sportolási célú területek infrastrukturális
fejlesztésére is szükség van, valamint turisztikai információs helyet is célszerű létrehozni.

V2: Kisújbánya
Kisújbánya

fejlesztése

szempontjából

a

legnagyobb

előrelépést

a

településrész

megközelíthetőségének javítása jelentené. A bekötőút tulajdonviszonyai, valamint a
beruházás fajlagosan magas költségei miatt azonban az útfejlesztés belátható időtávon belül
nem fog megvalósulni.
Kisújbánya fejlesztését elsősorban a kivételes természeti és épített környezetére kell alapozni.
Turisztikai célú beruházásokkal, kulturális programok szervezésével olyan bevételt termelő
attrakció hozható létre, amelynek köszönhetően további turisztikai beruházások valósulhatnak
meg, ezzel pedig újabb munkalehetőségeket lehet teremteni.
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V3: Püspökszentlászló
Püspökszentlászló fejlesztését szintén a kivételes természeti környezetre, illetve a
hagyományos épített örökségére alapozva kell véghezvinni. Fontos megoldandó feladat a
településrészre érkező, nagy számú látogató számára megfelelő fogadó infrastruktúra
kiépítése, a parkolási problémák kezelése.
Turisztikai fejlesztésekkel bemutathatóvá tehetők a környék természeti, geológiai értékei,
valamint kultúrtörténeti emlékei.

A következő táblázat összefoglalóan bemutatja a települési szintű tematikus célok és a területi
célok közötti összefüggéseket.
(a területi cél elérését elsődlegesen szolgáló települési szintű tematikus célok jelölése a
legvastagabb nyíllal, a nem elsődleges, de még jelentős hatást gyakorló tematikus célok
jelölése a közepes méretű nyíllal, míg a közvetett hatást gyakorló tematikus célok jelölése a
kisméretű nyíllal történt):
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Területi célok

Települési szintű
tematikus célok

T1: Településmarketing
feladatok ellátása
T2: Közösségfejlesztő akciók
szervezése
T3: Vízrendezési feladatok
elvégzése
T4: Zöldfelületi fejlesztések
T5: Többfunkciós
településüzemeltetési
telephely kialakítása
T6: Az egészségügyi, szociális
ellátás minőségének javítása
T7: A közszolgáltatások
elérhetőségének javítása
T8: A településközpont
megújítása
T9: Sportolási, rekreációs
célú területek fejlesztése
T10: A gazdasági területek
fejlesztése
T11: Turisztikai programok
szervezése
T12: A kerékpáros
közlekedés feltételeink
javítása
T13: Belterületi utak, járdák
felújítása
T14: Térfigyelő
kamerarendszer kiépítése

V1:

V2:

V3:

Településközpont

Kisújbánya

Püspökszentlászló

fejlesztése

fejlesztése

fejlesztése
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2. A MEGVALÓSÍTÁST SZOLGÁLÓ BEAVATKOZÁSOK
2.1 Akcióterületek kijelölése, a kijelölés és a lehatárolás indoklásával
Hosszúhetény Integrált Településfejlesztési Stratégiája olyan operatív jellegű dokumentum,
amely tartalmazza azokat a lényeges fejlesztéseket, amelyek a célok elérését szolgálják és a
jelenlegi ismeretek alapján megvalósíthatóak.
A fejlesztési elképzelések nagyrészt fejlesztési forrásokból, pályázatok révén valósíthatók
meg, mivel az önkormányzat anyagi lehetőségei szűkösek. A fejlesztések pénzügyi hátterét az
Európai Strukturális és Befektetési Alapok (Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA),
Európai

Szociális

Alap (ESZA),

Kohéziós

Alap (KA),

Európai

Mezőgazdasági

Vidékfejlesztési Alap (EMVA)) adják.
Operatív jellegéből adódóan az ITS konkrét beavatkozásokat jelenít meg, amelyek
akcióterülethez köthetők, költségkeretei becsülhetők és a megvalósításukra 6-8 éven belül
reális esély van.
Az ITS az alábbi típusú fejlesztési beavatkozásokat azonosítja:
Kulcsprojektek
A kulcsprojektek azok a fejlesztési elképzelések, amelyek alapját képezik más, az ITS-ben
felsorolt fejlesztési projektnek. Jelentőségét az adja, hogy a kulcsprojektek megvalósulása
esetén kedvező feltételek jönnek létre ahhoz, hogy az akcióterületi és hálózatos projektek
eredményei jobban érvényesüljenek.
Hálózatos projektek
A hálózatos projekt jellemzően az egész települést érintő beavatkozások. A hálózatos
projektek több akcióterületi projekttel szoros kapcsolatban lehetnek, egymással összehangolt,
térben vagy ágazatban kapcsolódó projektek.
Akcióterületi projektek
Az akcióterület a településfejlesztés gócpontja, kiemelkedő fejlesztési célterület. Jellemzője,
hogy folyamatos vonallal körülhatárolható, összefüggő terület, ahol az önkormányzat a
fejlesztéseket alapvetően befolyásoló pozícióban van. A tervezett akcióterületi beavatkozások
középtávon megvalósíthatóak.
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Egyéb projektek:
A fenti kategóriákba nem tartozó, egyéb tervezett fejlesztések, amelyek egy adott
településrész vagy az egész település számára fontosak.
A tervezett projektek fejlesztési területenként csoportosíthatók. Az egyes fejlesztési
elképzelések összefüggésrendszerét a következőkben ismertetjük:

Azonosító

Fejlesztés megnevezése

Érintett településrész

H1

Vízrendezés

Teljes közigazgatási terület

H2

Teljes közigazgatási terület

K1-AT1.1

Kerékpárút létesítése, a kerékpározás
feltételeinek javítása
Településközpont rendezése

K1-AT1.2

Sportcsarnok létesítése az iskola udvarán

Hosszúhetény

K1-AT1.3

Közösségek Háza kialakítása

Hosszúhetény

H3

Gazdasági terület kialakítása

Hosszúhetény

E1

Védőfásítások

Hosszúhetény

E2

Hosszúhetény

K1-AT1.4

Településüzemeltetési lerakat, telephely
létesítése
Katolikus templom felújítása

K2-AT2.1

Tanösvény létesítése Püspökszentlászlón

Püspökszentlászló

K2-AT2.2

Tájház létrehozása Püspökszentlászlón

Püspökszentlászló

K2-AT2.3

Parkoló létesítése Püspökszentlászlón

Püspökszentlászló

Energetikai korszerűsítés

Teljes közigazgatási terület

K3-AT3.1

Kisújbányai bekötőút felújítása

Kisújbánya

K3-AT3.2

Múzeumfalu kialakítása Kisújbányán

Kisújbánya

H5

Belterületi utak felújítása

Teljes közigazgatási terület

E3

Közösségfejlesztő akciók szervezése

Teljes közigazgatási terület

H6

Turisztikai célú látogatóhelyek kiépítése

Teljes közigazgatási terület

H4
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A kulcsprojektek, hálózatos projektek, akcióterületi projektek és egyéb projektek tematikus
célkitűzésekhez való illeszkedését az alábbi táblázat mutatja be.

Kulcsprojekt
T1: Településmarketing
feladatok ellátása

Hálózatos
projekt

Akcióterületi
projekt

Egyéb
projekt

K1, K2, K3

T2: Közösségfejlesztő
akciók szervezése

E3

T3: Vízrendezési
feladatok elvégzése

K1,

T4: Zöldfelületi
fejlesztések

K1

T5: Többfunkciós
településüzemeltetési
telephely kialakítása

H1

AT1.1
E1

H4

T6: Az egészségügyi,
szociális ellátás
minőségének javítása

K1

T7: A közszolgáltatások
elérhetőségének javítása

K1

T8: A településközpont
megújítása

K1

T9: Sportolási,
rekreációs célú területek
fejlesztése

K1

T10: A gazdasági
területek fejlesztése

E2

H4

AT1.3
H4, H5, H6

AT1.1,
AT1.2,
AT1.3, AT1.4
AT1.2

H3

T11: Turisztikai
programok szervezése

K1, K2, K3

H6

T12: A kerékpáros
közlekedés feltételeink
javítása

K1

H2

T13: Belterületi utak,
járdák felújítása

K1, K3

H5

T14: Térfigyelő
kamerarendszer
kiépítése

K1, K2, K3

AT2.1,
AT2.3,
AT3.2
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2.2. Az egyes akcióterületeken a megvalósításra kerülő fejlesztések
összefoglaló jellegű bemutatása, a fejlesztések ütemezése
Kulcsprojektek akcióterületi bontásban:
Hosszúhetény 2023-ig megvalósítható kulcsprojektjei több típusú beavatkozást tartalmaznak
és több tematikus települési célkitűzéshez illeszkednek.

1. számú kulcsprojekt: Településközpont fejlesztése (K1)
Hosszúhetény településközpontjának megújítása több projektelemet tartalmaz, amelyek
egyedi akcióterületi projektek:


K1-AT1.1: Településközpont rendezése



K1-AT1.2: Sportcsarnok létesítése az iskola udvarán



K1-AT1.3: Közösségek Háza kialakítása



K1-AT1.4: Katolikus templom felújítása

A település központja jelenleg egy nehezen definiálható terület, ahol az intézményhálózat és a
szolgáltató funkciók egy része található. Igény mutatkozik egy olyan központi terület
létrehozására, ahol a legfontosabb közösségi funkciók, intézmények elérhetők, a közterület
minősége és használhatósága jó. A jelenlegi intézményhálózat újragondolásával, új helyre
költöztetésével, illetve a településközpontban új, eddig hiányzó funkciók elhelyezésével
megfelelő településközpont alakítható ki. A településszerkezeti terv ezt a területet javarészt
településközponti vegyes területfelhasználásba sorolja.
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1. számú kulcsprojekt: Településközpont fejlesztése (K1)

K1-AT1.3

K1-AT1.2

V A Településközpont
fejlesztéses (K1)
kulcsprojekt akcióterülete
a településszerkezeti
terven V vegyes
területfelhasználásba
tartozó területegységekre
terjed ki, valamint a
Hármashegy utca
lakóterületére

K1-AT1.4

K1-AT1.1

Az akcióterületen tervezett projektek

A projektekhez kapcsolódó tematikus
célok

K1-AT1.1: Településközpont rendezése

T1: Településmarketing feladatok ellátása

T3: Vízrendezési feladatok elvégzése
A település központjának átfogó rendezése
T4: Zöldfelületi fejlesztések
magában foglalja az intézményhálózat
részleges átszervezését, valamint a rekreációs T6: Az egészségügyi, szociális ellátás
és a turisztikai célú beavatkozásokat.
minőségének javítása
Lényeges tartalmi elemei a következők:
T7: A közszolgáltatások elérhetőségének
javítása
 Rekreációs terület kialakítása,
T8: A településközpont megújítása
 árvízcsúcs-csökkentő tó létesítése,
 sportpálya és öltözők felújítása,
T9: Sportolási, rekreációs célú területek
 utcabútorok elhelyezése,
fejlesztése
 kerékpármosó és tároló létesítése,
T11: Turisztikai programok szervezése
 gyalogos megközelítés kiépítése a
T12: A kerékpáros közlekedés feltételeink
Művelődési Háztól a létesülő tó
irányában,
javítása
 térfigyelő kamerarendszer telepítése,
T13: Belterületi utak, járdák felújítása
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településmarketing feladatok ellátása, T14: Térfigyelő kamerarendszer kiépítése
parkolók létesítése,
nagyterem kialakítása,
Helyi Termékek boltjának kialakítása,
földtörténeti kiállítás és népviseleti
kiállítás szervezése,
a Művelődési Ház pincéjének
hasznosítása turisztikai célokra,
digitális infópont létrehozása.
Munkaszoba kialakítása a védőnői
szolgálatnál,
a fogorvosi és védőnői váró felújítása,
a felnőtt háziorvosi rendelő
átköltöztetése a Fő utca 170-ből a
településközpontba.

K1-AT1.2: Sportcsarnok létesítése az iskola
udvarán

K1-AT1.3: Közösségek Háza kialakítása
A Hármashegy utca 15. szám alatt rendőrörs,
Tűzoltó Egyesület, valamint turista szállás
létesítése.
A rendőrörs elhelyezésére
alternatív helyszín a megüresedő felnőtt
háziorvosi rendelő a Fő utca 170. szám alatt.

K1-AT1.4: Katolikus templom felújítása
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2. számú kulcsprojekt: Püspökszentlászló fejlesztése (K2)
Püspökszentlászló megújítása több projektelemet tartalmaz, amelyek egyedi akcióterületi
projektek:




K2-AT2.1: Tanösvény létesítése Püspökszentlászlón
K2-AT2.2: Tájház létrehozása Püspökszentlászlón
K2-AT2.3: Parkoló létesítése Püspökszentlászlón

Püspökszentlászló fejlesztését elsősorban a kivételesen szép természeti környezetére kell
alapozni. Az ideérkező látogatók megfelelő ellátásához, kiszolgálásához mindenképpen
szükségesek az infrastrukturális fejlesztések. A kb. 80-120 gépkocsi elhelyezése hétvégenként
megoldandó probléma, a parkolók elhelyezése során természetvédelmi szempontoknak meg
kell felelni.
A településrészen turisztikai programok szervezése, tanösvény létesítése, tájház kialakítása
további turisztikai vonzerőt jelentene.
2. számú kulcsprojekt: Püspökszentlászló fejlesztése (K2)

K2-AT2.1

K2-AT2.2

K2-AT2.3

Püspökszentlászló fejlesztése (K2)
kulcsprojekt akcióterülete a belterületre, a
belterületet határoló M jelű
mezőgazdasági területekre, valamint a
település bekötőútja területére terjed ki.
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Az akcióterületen tervezett projektek

A projektekhez kapcsolódó tematikus
célok

K2-AT2.1:
Tanösvény
létesítése T1: Településmarketing feladatok ellátása
Püspökszentlászlón
T11: Turisztikai programok szervezése
A patak-láp
bemutatására tanösvény
létesítése, gerenda járdával a terep fölé T14: Térfigyelő kamerarendszer kiépítése
emelve, kb. 800-1000 méter hosszban, mobil
applikációval egybeszerkesztett túravezetés
kialakítása, mobil WC-k kihelyezése.
K2-AT2.2:
Tájház
létrehozása
Püspökszentlászlón
Lakóépület
megvásárlása,
tájház
berendezése. A tájház alkalmas a helyi
népművészet, kézművesség emlékeinek
bemutatására.
K2-AT2.3:
Parkoló
létesítése
Püspökszentlászlón
A településrész bekötőútja mentén parkolók
kialakítása.
A
parkolók
létesítésénél
természetvédelmi
szempontoknak
kell
megfelelni. Javasolt a szegélymenti leállás
lehetőségének biztosítása, a nagyobb
egybefüggő parkolófelületek kialakítását el
kell kerülni. Az intelligens közvilágítási
oszlopok telepítésével LED-es világítása
révén villamos energia takarítható meg. Az
oszlopra térfigyelő kamera és segélyhívó is
építhető, amennyiben erre szükség van.
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3. számú kulcsprojekt: Kisújbánya fejlesztése (K3)
Kisújbánya megújítása több projektelemet tartalmaz, amelyek egyedi akcióterületi projektek:



K3-AT3.1: Kisújbányai bekötőút felújítása
K3-AT3.2: Múzeumfalu kialakítása Kisújbányán

Kisújbánya fejlesztéséhez elengedhetetlen a településrész megközelíthetőségének javítása. A
jelenlegi erdészeti út burkolatának minősége rossz, rendszeres járműforgalom kiszolgálására
alkalmatlan.
A településrészen található épített örökség megőrzésével olyan turisztikai attrakció alakítható
ki, amely tematikus módon megismertetheti a térség hagyományos népművészetét,
gasztronómiáját, természeti értékeit. A programkínálat kialakításához infrastrukturális
fejlesztésekre szükség van.
3. számú kulcsprojekt: Kisújbánya fejlesztése (K3)

K3-AT3.1

K3-AT3.2

Kisújbánya fejlesztése (K3) kulcsprojekt
akcióterülete a belterületre, valamint a
település bekötőútja területére terjed ki.

Az akcióterületen tervezett projektek

A projektekhez kapcsolódó tematikus
célok

K3-AT3.1: Kisújbányai bekötőút felújítása

T1: Településmarketing feladatok ellátása

T11: Turisztikai programok szervezése
Kisújbányai bekötőút burkolatának felújítása,
buszmegálló létesítése buszváróval a T14: Térfigyelő kamerarendszer kiépítése
településrész elején.
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K3-AT3.2:
Kisújbányán

Múzeumfalu

kialakítása

A múzeumfalu tematikus kiállításai a
megvásárolt lakóházakban kialakíthatók. A
tematikus
kiállítások
szervezése,
a
programok reklámozása szervezett marketing
tevékenységet igényel. Az internet és telefon
szolgáltatás kiépítése, valamint egy ivóvízkút fúrása a faluháznál, nyilvános WC
létesítése elengedhetetlen.
Az intelligens közvilágítási oszlopok
telepítésével LED-es világítása révén
villamos energia takarítható meg. Az
oszlopra térfigyelő kamera és segélyhívó is
építhető, amennyiben erre szükség van,
illetve
turisztikai
célú
webkamera
telepítésére is lehetőséget ad.
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2.3. A településfejlesztési akciók összehangolt, vázlatos pénzügyi terve
2016‐2023 között a településfejlesztési akcióik finanszírozása elsősorban az európai uniós
ágazati és területi operatív programokon keresztül valósulhat meg.

Azonosító

Fejlesztés megnevezése

Projektköltség
indikatív
keret
(bruttó Ft)

Finanszírozás
lehetséges
forrása

Indikatív
ütemezés

2016-2017

H1

Vízrendezés

160 000 000

H2

Kerékpárút létesítése, a
kerékpározás feltételeinek
javítása
Településközpont rendezése
Sportcsarnok létesítése az iskola
udvarán
Közösségek Háza kialakítása
Gazdasági terület kialakítása
Védőfásítások
Településüzemeltetési lerakat,
telephely létesítése
Katolikus templom felújítása

75 000 000

TOP,
KEHOP
TOP

450 000 000

VP, TOP
TAO

2018-2023
2018-2020

VP, GINOP
GINOP
VP
VP, GINOP

2018-2020
2017-2018
2017
2017-2018
2017-2018

10 000 000

egyházi
forrás
VP, GINOP

20 000 000

VP, GINOP

2018-2020

18 000 000

VP, GINOP

2018-2020
2017-2018

120 000 000

TOP,
KEHOP
VP, GINOP
VP, GINOP

15 000 000
2 000 000

VP
VP, EFOP

2018-2020
2016-2017

TOP,
GINOP

2018-2020

K1-AT1.1
K1-AT1.2
K1-AT1.3
H3
E1
E2
K1-AT1.4
K2-AT2.1
K2-AT2.2
K2-AT2.3
H4
K3-AT3.1
K3-AT3.2
H5
E3
H6

Tanösvény létesítése
Püspökszentlászlón
Tájház létrehozása
Püspökszentlászlón
Parkoló létesítése
Püspökszentlászlón
Energetikai korszerűsítés
Kisújbányai bekötőút felújítása
Múzeumfalu kialakítása
Kisújbányán
Belterületi utak felújítása
Közösségfejlesztő akciók
szervezése
Turisztikai célú látogatóhelyek
kiépítése

80 000 000
2 000 000
3 000 000
70 000 000

2016-2017

2018-2020

2018-2020
2018-2020

A táblázatban szereplő rövidítések magyarázata:
TOP: Magyarország a 2014-2020-as időszakra vonatkozóan elkötelezte magát egy erős
gazdaságélénkítő fejlesztési program megvalósítása mellett, így az ebben az időszakban
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rendelkezésre

álló

európai

uniós

források

és

hazai

társfinanszírozás

60%-át

gazdaságfejlesztésre fordítja. A területi operatív programok ezen gazdaságélénkítő csomag
részét képezik. Ezek közül is kiemelkedik a jelentős forráskeretekkel rendelkező, a fejlett
Közép-Magyarországi régión kívüli összes megyére kiterjedő Terület- és Településfejlesztési
Operatív Program (TOP). A TOP stratégiai célja és a hozzájuk kapcsolódó beavatkozási
irányok több, az Európa 2020 Stratégia alapján meghatározott uniós tematikus célkitűzés
elérését támogatják, ezáltal hozzájárulnak az EU2020 célkitűzések teljesüléséhez, kiemelten a
fenntartható és az inkluzív növekedéshez kapcsolódó stratégiai célokhoz.

KEHOP: A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) beavatkozásai
elsősorban és közvetlenül a fenntarthatóság környezeti dimenziójának erősítését szolgálják,
ugyanakkor áttételesen hozzájárulnak a gazdasági növekedés elősegítéséhez is. A KEHOP
átfogó célja, hogy a magas hozzáadott értékű termelésre és a foglalkoztatás bővülésére épülő
gazdasági növekedés az emberi élet és a környezeti elemek – hosszú távú változásokat is
figyelembe vevő – védelmével összhangban valósuljon meg.

VP: A Vidékfejlesztési Program 2014-2020 (VP) az Európai Parlament és a Tanács az
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési
támogatásról szóló 1305/2013 (2013. december 17.) rendelete 6. cikkének (2) bekezdésével
összhangban Magyarország teljes területére vonatkozik, valamennyi NUTS 2 és NUTS 3
szintű régiót lefed. A fejlesztéspolitika területi alapegységeit Magyarországon 2014-2020
között a NUTS 3 szintű megyék képezik.

TAO: A látvány-csapatsport támogatása alapján érvényesíthető adókedvezmény. A támogató
a sportigazgatási szerv vagy a látvány-csapatsport országos sportági szakszövetsége által
kiállított támogatási igazolásban szereplő támogatási összeget vagy annak egy részét a
támogatási igazolás kézhezvételét követően teljesíti.

GINOP: A legnagyobb forrásaránnyal bíró program a Gazdaságfejlesztési és Innovációs
Operatív Program (GINOP). Az operatív program a Strukturális Alapok közül kettő, az
Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) és az Európai Szociális Alap (ESZA)
támogatásaiból részesül. Az ERFA fő feladata a regionális fejlődés elősegítése, a gazdasági
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tevékenységek harmonikus, kiegyensúlyozott és fenntartható fejlesztése, a versenyképesség
magas

fokához,

a foglalkoztatottság magas

szintjéhez,

a

férfiak és nők közti

esélyegyenlőséghez és a környezet védelméhez történő hozzájárulás. A foglalkoztatás
bővítését, a folyamatos tanulást és a leszakadó társadalmi rétegek felzárkóztatását tűzi ki
célul. A Partnerségi Megállapodás, valamint a strukturális alapok integrált jellegéből
adódóan, az egymást erősítő hatások kihasználása érdekében a program épít valamennyi
operatív program eredményeire is.

EFOP: A magyar Partnerségi Megállapodás fő célja a fenntartható, magas hozzáadott értékű
termelésre és a foglalkoztatás bővítésére épülő gazdasági növekedés, továbbá az ezt
megalapozó társadalmi összetartozás biztosítása. Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív
Program (EFOP) a humán tőke növelésével és a társadalmi környezet javításával tud a
legeredményesebben hozzájárulni. Az EFOP a Partnerségi Megállapodás 4. nemzeti
prioritásában, azaz a társadalmi felzárkózási és népesedési kihívások kezelése valósítja meg 7
fő beavatkozási irányon keresztül.
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2.4.

Az akcióterületeken kívül végrehajtandó, a település egésze
szempontjából jelentős fejlesztések és ezek illeszkedése a stratégia
céljaihoz

Hálózatos projektek:
Hosszúhetény 2023-ig megvalósítható hálózatos projektjei több típusú beavatkozást
tartalmaznak és több tematikus települési célkitűzéshez illeszkednek.


H1: Vízrendezés



H2: Kerékpárút létesítése, a kerékpározás feltételeinek javítása



H3: Gazdasági terület kialakítása



H4: Energetikai korszerűsítés



H5: Belterületi utak felújítása



H6: Turisztikai célú látogatóhelyek kiépítése

A hálózatos projektek egymással összehangolt vagy térben kapcsolódó projektek. A hálózatos
projektek jellemzője, hogy több, egymáshoz kapcsolódó, akár azonos jellegű projektelemből
állnak, a település egészére, vagy annak jelentős részére kiterjednek, esetleg egy
együttműködő rendszer elemeit is képezhetik.
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H1: Vízrendezés

A belterület védelmét
szolgáló vízkár elhárítási és
vízvisszatartási célú tározók
fejlesztésére igénybe vehető
területek.

Az akcióterületen tervezett projektek

A projektekhez kapcsolódó tematikus
célok

A beavatkozás célja a teljes település T3: Vízrendezési feladatok elvégzése
belterületi
csapadékvíz
elvezetési
rendszerének
kialakítása,
fejlesztése,
környezetbiztonságának növelése, környezeti
állapotának javítása, az ár-, belvíz- és helyi
vízkár veszélyeztetettségének csökkentése, a
felszíni vizeink minőségének javítása, a
további
környezeti
káresemények
megelőzése.
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A csapadékvíz-elvezető árokrendszer az
egész településen felülvizsgálatra szorul, de
különösképpen fontos a Zrínyi, Petőfi,
Hegyalja, Verseny és Zengő utcákban,
valamint az Ormándon lévő árokrendszer
fejlesztése, Kisújbányán a gázlók kiépítése.
A projekt része a belterület védelmét
szolgáló vízkár elhárítási és vízvisszatartási
célú tározók fejlesztése.
A fejlesztés indokoltságát az elmúlt években
dokumentált káresemények igazolják.
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H2: Kerékpárút létesítése, a kerékpározás feltételeinek javítása

Térségi kerékpárúthálózathoz történő
csatlakozás nyomvonala

Az akcióterületen tervezett projektek

A projektekhez kapcsolódó tematikus
célok

A kerékpáros barát fejlesztési elképzelés két T12: A kerékpáros közlekedés feltételeink
lényeges elemből áll:
javítása
 Térségi kerékpárút-hálózathoz történő
csatlakozás, amely Pécsről jutna el a
Dombay-tóhoz a felhagyott vasút
nyomvonalán.
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 Belterületi
fejlesztések
az
intézmények elérhetőségének javítása
céljából.
Ennek
keretében
gyalogátkelőhelyek és kerékpáros
átvezetések kialakítása, kivilágítása,
fejlesztése, csomópontok forgalomlassító
és csillapító
átépítése,
fejlesztése, kialakítása, közlekedésbiztonsági
intézkedések
megvalósítására van szükség.
Javasolt nyomvonalakat a településszerkezeti
terv jelöli.
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H3: Gazdasági terület kialakítása

Az akcióterületen tervezett projektek

A projektekhez kapcsolódó tematikus
célok

A település nyugati felén, a meglévő T10: A gazdasági területek fejlesztése
lakóterületek és az elkerülő út között
gazdasági
tevékenységek
elhelyezésére
alkalmas
terület
kijelölése.
A
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településszerkezeti terven jelölt gazdasági
területek kellő távolságban vannak a
lakófunkciótól, ezért zavaró hatással arra
nem lesznek. A lakóterületekhez közelebb
kereskedelmi-szolgáltató funkciók, míg a
távolabbi területeken termelő tevékenységek
kaphatnak majd helyet.
A projekt keretében a gazdasági területek
megközelítéséhez szükséges útfejlesztést, a
kiszolgáló alapinfrastruktúra kiépítését kell
elvégezni. A betelepülő vállalkozásokat
segíteni kell abban, hogy működésük során
megújuló energiaforrásokat alkalmazzanak.
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H4: Energetikai korszerűsítés

Az akcióterületen tervezett projektek

A projektekhez kapcsolódó tematikus
célok

A településen található
intézmények
energiaellátását, illetve a közvilágítás
korszerűsítését foglalja magában a projekt. A
fejlesztés
egy
általános
energetikai
felméréssel indul, amely során a Fenntartható
Energetikai
Akcióterv
(SEAP)
megállapításait is figyelembe kell venni.

T5: Többfunkciós
telephely kialakítása

településüzemeltetési

T6: Az egészségügyi,
minőségének javítása

szociális

T8: A településközpont megújítása

A tapasztalatok szerint a közvilágítási-,
belsővilágításiés
fűtésrendszerek
korszerűsítésével jelentős mértékben, akár
20-50
százalékkal
csökkennek
az
energiafelhasználás és a karbantartás
költségei. Az érintett épületek felújításával és
a
szigetelés
cseréjével
is
jelentős
megtakarítást érhető el.
Az intelligens közvilágítási oszlopok
telepítésével, LED-es világítása révén
villamos
energiát
takarít
meg,
infokommunikációs háttere pedig ingyenes
vezeték nélküli internetelérést biztosít. Az
oszlopra térfigyelő kamera és segélyhívó is
építhető, amennyiben erre szükség van.
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H5: Belterületi utak felújítása

Az akcióterületen tervezett projektek

A projektekhez kapcsolódó tematikus
célok

A projekt keretében tervezett fejlesztések a T8: A településközpont megújítása
következők:
T13: Belterületi utak, járdák felújítása
A teljes település közlekedési úthálózatának
kerékpárosbaráttá alakítása kerékpárforgalmi
létesítmények kijelölésével, építésével.
Közlekedésbiztonsági
beavatkozások
a
gyalogosok védelmében.
A
település
parkolási
rendszerének
infrastrukturális
fejlesztése,
a
településközpont parkolási problémáinak
megoldása, új parkolók létesítése.
Közterületi
közlekedési
felületek
akadálymentesítése a fogyatékossággal élők
vagy bármilyen probléma miatt nehezen
közlekedők
mobilitásának
elősegítése
(lépcsők, rámpák, korlátok elhelyezése).
Útburkolatok felújítása, szilárd útburkolat
építése.
Járdafelújítások, járdaépítések.
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H6: Turisztikai célú látogatóhelyek kiépítése

Turisztikai és örökségvédelmi
fejlesztések a római kori villa
bemutatására

A fonolit bánya területén
geológiai tanösvény létesítése

Az akcióterületen tervezett projektek

A projektekhez kapcsolódó tematikus
célok

A római kori villa bemutatása révén T8: A településközpont megújítása
turisztikai látogatóhely jönne létre, amely a T11: Turisztikai programok szervezése
környék ókori történetének bemutatására
adhat lehetőséget.
A geológiai tanösvény létesítésével a terület
kivételes
geológiai
képződményei,
ásványtársulásai bemutathatóvá válnak. A
tanösvény bejárása túra jellegű, a terület
természetvédelmi oltalom alatt áll, ezért az
infrastruktúra fejlesztésnek természetvédelmi
szempontokat
figyelembe
véve
kell
megvalósulnia.
A település belterületén található egykori
Schóbert-malom helyreállításával turisztikai
látványosságot lehet létrehozni, valamint
helytörténeti értékek bemutatására is
lehetőség nyílna.
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Egyéb projektek:
Hosszúhetény középtávú fejlesztése szempontjából az alábbi kiegészítő projekt elképzelések
azonosíthatók be, amelyek több kulcsprojekt, illetve hálózatos projekt eredményességét
képesek nagymértékben befolyásolni, illetve bizonyos értelemben nagyobb arányú soft
elemeket tartalmaznak.




E1: Védőfásítások
E2: Településüzemeltetési lerakat, telephely létesítése
E3: Közösségfejlesztő akciók szervezése

E1: Védőfásítások

A temető északi, keleti és déli
határán háromszintű
növényállomány telepítése

Az akcióterületen tervezett projektek

A projektekhez kapcsolódó tematikus
célok

A projekt keretében a temető északi, keleti és T4: Zöldfelületi fejlesztések
déli határán háromszintű növényállomány
telepítése történne, kb. 500 méter hosszban,
illetve a déli gazdasági terület környezetében
kb. 200 méter hosszban.
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E2: Településüzemeltetési lerakat, telephely létesítése

Településüzemeltetési lerakat,
telephely létesítése a nyugati
gazdasági területen

Az akcióterületen tervezett projektek

A projektekhez kapcsolódó tematikus
célok

A projekt keretében egy többfunkciós T5: Többfunkciós
településüzemeltetési telephely kialakítása telephely kialakítása
valósul meg. A közterületek fenntartása
során nyert zöld hulladék hasznosítására egy
komposztáló telep kialakításával nyílna
lehetőség. A telep elhelyezésére a
legalkalmasabb hely a 010 hrsz telek lenne.
Az
elsősorban
településüzemeltetési
feladatok ellátását segítő telephelyen kavics,
tűzifa tárolására is lenne lehetőség. A két
funkció (komposztálás és lerakat) egy
telephelyen
való
összevonásával
hatékonyabb feladatellátás valósulhat meg.
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E3: Közösségfejlesztő akciók szervezése

Az akcióterületen tervezett projektek

A projektekhez kapcsolódó tematikus
célok

A helyi gazdasági vállalkozások és helyi civil T2: Közösségfejlesztő akciók szervezése
szereplők számára szervezett közösségi
rendezvények, egymás tevékenységének és
terveinek jobb megismerése céljából.
A projekt célja, hogy a lehető legtöbb lakost
vonja be a közös gondolkodásba, a
településen lakók életminőségének javítása
érdekében.
A közösségfejlesztés keretében rendszeres
összejöveteleket, rendezvényeket kell tartani,
ahol a civil szervezetek és a helyi
vállalkozók találkozhatnak, bizonyos aktuális
kérdésekben egyeztethetnek egymással. A
fontosabb
településfejlesztési
döntések
meghozatala előtt érdemes ezt a fórumot
igénybe venni, a partnerségi folyamat egyik
állomásaként az eltérő vélemények tisztázása
és a tematikus javaslatok összegyűjtése
érdekében.
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3. ANTI-SZEGREGÁCIÓS PROGRAM
A 2011-es népszámlálás adatai alapján a településén nem található olyan terület, mely a
szegregációs mutató alapján megfelelne a tényleges szegregátum vagy a szegregációval
veszélyeztetett terület feltételeinek.
A 314/2012-es Kormányrendelet 10. mellékletében meghatározott szegregációs mutató
alapján történt a területek lehatárolása. A 314/2012-es Kormányrendeletben foglaltak szerint
azon területek tekinthetők szegregátumnak, ahol a legfeljebb általános iskolai végzettséggel
rendelkezők és a rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon
(15–59 év) belül eléri, illetve meghaladja az adott településtípusokra vonatkozó határértéket.
Az alábbiakban bemutatott áttekintő térképeken azok a területek szerepelnek, amelyek
esetében a szegregációs mutató 35%, illetve afeletti értéket vesz fel. Ez a térkép azt is mutatja,
hogy melyek azok a területek, ahol a szegregációs mutató 30–34%, az ilyen területek
szegregáció szempontjából veszélyeztetett területnek számítanak. (Jelmagyarázat: a
szegregációs mutató térképen jelzett értékeit a következő színek jelölik: 0–29% = szürke, 30–
34% = világoszöld, 35–100% = sötétzöld)
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A másik áttekintő térképen a szegregációs mutató 30%-os határértéke mellett együttesen
mutatja a szegregátumokat és a szegregációval veszélyeztetett területeket. (Jelmagyarázat: a
szegregációs mutató térképen jelzett értékeit a következő színek jelölik: 0–29% = szürke, 30–
100% = lila)

A térképek a település belterületén található szegregátumokat jelenítik meg. A külterületen
található szegregátumokat térképen nem tudjuk ábrázolni.

A térképek olyan területeket is megjelenítenek, amelyek eleget tesznek ugyan a szegregációs
mutató kritériumának, de alacsony népességszámuk, vagy intézeti háztartásban élők (pl.:
kollégium,

idősek

otthona,

hajléktalanszálló)

szegregátumoknak.

48

miatt

mégsem

tekinthetők

valódi

Hosszúhetény Integrált Településfejlesztési Stratégiája

4. A STRATÉGIA KÜLSŐ ÉS BELSŐ ÖSSZEFÜGGÉSEI
4.1.

Külső összefüggések (a stratégia illeszkedése a településrendezési
eszközökhöz, az ágazati stratégiákkal, az önkormányzat gazdasági
programjával, a települési környezetvédelmi programmal és más
környezetvédelmi
tervekkel,
a
területfejlesztési
tervdokumentumokkal, védettségekkel való összhang bemutatása)

Az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióval való összefüggések
Az Országgyűlés 1/2014. (I. 3.) OGY határozatával 2013 decemberében fogadta el a Nemzeti
Fejlesztés 2030 – Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepciót (OFTK).
Hosszúhetény településfejlesztési koncepciója már az OFTK-ban foglaltak figyelembe
vételével készült. A dokumentum Országgyűlés általi elfogadásakor hatályát vesztette az
Országos Területfejlesztési Koncepcióról szóló 97/2005. (XII. 25.) OGY határozat.
Az OFTK hosszú távon - 2030-ig - teljes tervezéssel az ország minden ágazata, térsége,
szférája (ld. köz-, piaci- és civil-) számára jövőképet és célokat kíván adni a fejlesztéspolitika
és a területfejlesztés terén. A koncepció középtávú üzenete a 2014–20-as időszak fejlesztési
prioritásait és operatív programjait kívánja megalapozni.
Az OFTK-ban foglaltak szerint Magyarország 2030-ban Közép-Európa gazdasági és szellemi
központja, lakosságának biztonságos megélhetést biztosító, az erőforrások fenntartható
használatára épülő versenyképes gazdasággal, azzal összefüggésben gyarapodó népességgel,
megerősödött közösségekkel, javuló életminőséggel és környezeti állapottal.

Az OFTK négy hosszú távú, 2030-ig szóló átfogó fejlesztési célt határoz meg:
1) Értékteremtő, foglalkoztatást biztosító gazdasági fejlődés
2) Népesedési fordulat, egészséges és megújuló társadalom
3) Természeti erőforrásaink
környezettünk védelme

fenntartható

használata,

4) Térségi potenciálokra alapozott, fenntartható térszerkezet
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Az átfogó célok elérése érdekében az OFTK tizenhárom specifikus célt tűz ki, köztük hét
szakpolitikai jellegű célt és hat területi célt. A specifikus célok nemzeti jelentőségű ágazati és
területi tématerületeket ölelnek fel. A célok – az OFTK hosszú távú teljes tervezési
szemléletének megfelelően – a társadalom és a gazdaság egészének, valamint minden
ágazatnak, térségi és helyi szereplőknek szólnak, továbbá kirajzolják azokat a fejlesztési
súlypontokat is, amelyekre a középtávú – fókuszált – fejlesztési feladatok épülhetnek. Az
OFTK által meghatározott szakpolitikai és területi specifikus célok az alábbiak:
Szakpolitikákban érvényesítendő specifikus célok:
 Versenyképes, innovatív gazdaság
 Gyógyító Magyarország, egészséges társadalom, egészség- és sportgazdaság
 Életképes vidék, egészséges élelmiszertermelés és –ellátás
 Kreatív tudásalapú társadalom, piacképes készségek, K+F+I
 Értéktudatos és szolidáris, öngondoskodó társadalom
 Jó állam: szolgáltató állam és biztonság
 Stratégiai erőforrások megőrzése, fenntartható használata, és környezetünk védelme
Területi specifikus célok:
 Az ország makroregionális szerepének erősítése
 A többközpontú térszerkezetet biztosító városhálózat
 Vidéki térségek népességeltartó képességének növelése
 Kiemelkedő táji értékű térségek fejlesztése
 Területi különbségek csökkentése, térségi felzárkóztatás és gazdaságösztönzés
 Összekapcsolt terek: az elérhetőség és a mobilitás biztosítása
Az OFTK a nemzeti szükségletekből és sajátosságokból kiindulva középtávon (2014–2020)
kijelöli azokat a stratégiai fókuszokat, amelyek az ország hosszú távú céljainak a
kibontakozását szolgálhatják. A stratégiai fókuszok által meghatározott nemzeti prioritások
egyrészt igazodnak – a fejlesztési források döntő részét biztosító – az Európai Unió által
megfogalmazott programozási keretekhez és elvárásokhoz, másrészt elvárás, hogy azok
érvényesítésre kerüljenek a hazai tervezés és végrehajtás során.

A 2014-2020 tervezési időszakra szóló öt nemzeti prioritás:
1) Patrióta gazdaság, kis- és középvállalati bázison, nagyvállalati partnerségben
2) Fordulat a teljes foglalkoztatottság és a tudástársadalom felé
3) Útban az erőforrás- és energiahatékonyság, illetve az energiafüggetlenség felé
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4) Népesedési és közösségi fordulat
5) Területi integráció, térségi- és helyi fejlesztések az erős helyi gazdaság bázisán
A

legfontosabb

prioritás

a

magyar

gazdaság

újra-pozicionálása,

nemzetközi

versenyképességének és gazdaságszervezési szerepének az erősítése. A fejlesztéspolitika
központi területét képezi a hazai gazdaság fellendítése, a belső piacot dinamizáló és az
exportteljesítményét növelő gazdaságfejlesztés. A fentiekhez kapcsolódóan kiemelt fejlesztési
terület az elérhetőség javítása a hazai térségek, települések, vállalkozások, intézmények és
állampolgárok számára.
Az energia-hatékonyság, fenntartható erőforrás-gazdálkodás, klíma- és környezetvédelem
szintén meghatározó fejlesztéspolitikai területet képez gazdaságfejlesztési és környezeti
szempontból. Ennek keretében az OFTK kiemelten kezeli többek között megújuló
energiaforrások súlyának növelését, valamint hangsúlyozza a környezet- és tájgazdálkodás,
kiemelten a vízgazdálkodás szerepét.
Az OFTK prioritás rendszerében központi fejlesztési és területfejlesztési feladat a
magyarországi növekvő területi különbségek megállítása gazdaság- és társadalomfejlesztési
eszközökkel, a leszakadó térségek területi felzárkóztatása, a kiegyenlített térségi fejlődés
feltételeinek megteremtése. Fontos a város-vidék kapcsolatok erősítése, a településszerkezeti
és térségi sajátosságokhoz igazodó fejlesztések, programok megvalósítása, integrált térségi és
helyi fejlesztési programok megvalósítása, a vidéki térségek fejlesztésével összhangban és
szinergiában történő városhálózati- és városfejlesztés.
Az OFTK Pécset – mint Hosszúhetény számára is a térség központját jelentő nagyváros,
melynek vonzáskörzete kiterjed a településre - a kultúra városaként „a balkáni, délkeleteurópai térség kulturális rendező-pályaudvara” pozíció megszerzésére való törekvésével
azonosítja, amelyben meglévő logisztikai, építőipari és turizmusbeli húzóágazatai mellett a
kulturális ipar és turizmus, az innovatív egészségipar, környezetipar, gépipar, elektrotechnika
kitörési pontjai segítenék. Pécs térsége az OFTK-ban meghatározottak szerint kiterjed a
közvetlen városi vonzáskörzeten túl is, így pl. a Baranyai-dombság és a Villányi-hegység
térségeire.
A városok fejlesztése mellett kiemelt fejlesztési területet képez az OFTK-ban a vidéki
térségek, települések sajátos vidéki értékeket

megőrző,

azokra építő

fejlesztése,

felzárkóztatása, beleértve a társadalmi, közösségi, gazdasági és infrastrukturális fejlesztéseket.
Az OFTK kulcsfontosságúnak tartja, hogy a falvak, vidéki települések népességmegtartó
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képessége erősödjön. További célul tűzi ki a vidéki foglalkoztatást biztosító gazdasági
ágazatok fejlesztését, a gazdasági diverzifikációt és a helyi gazdaság megerősítését.

Baranya megye területfejlesztési koncepciójával való összefüggések
Az OFTK országos célrendszeréhez és fejlesztéspolitikai feladataihoz szervesen illeszkedik
Baranya megye területfejlesztési koncepciója, amelyet az OFTK célkitűzéseihez igazodva,
a helyi, térségi fejlesztési igényeket és specifikumokat megjelenítve a megyei önkormányzat
készíttetett el. A megyei koncepció azzal a céllal készült, hogy kijelölje Baranya megye
lehetséges kitörési pontjait, meghatározza azokat a főbb fejlesztési irányokat, amelyre a
megye a 2030-ig terjedő időszakban különös hangsúlyt kíván fektetni.
A koncepció által megfogalmazott jövőkép szerint „Baranya megye 2030-ra élhető, az
erőforrásaival fenntarthatóan gazdálkodó térségi csomóponttá válik, elsősorban értékteremtő
foglalkoztatást biztosító gazdasági szerkezettel, javuló gazdasági mutatókkal, ahol növekszik
a foglalkoztatás és megkezdődik a társadalmi felzárkózás”.
A Baranya megyei fejlesztési koncepció három átfogó cél köré építi fel a cél és
prioritásrendszerét, amelyek az alábbiak:
 Értékteremtő foglalkoztatást biztosító gazdaság kialakítása,
 Egészséges és megújuló társadalom,
 Természet- és energiatudatos megye.
Az átfogó célok elérését a stratégiai célrendszer részeként meghatározott 7 stratégiai cél és
Baranya megye sajátos térszerkezetéhez illeszkedő 4 területi célkitűzés szolgálja.
A fejlesztési koncepció hét stratégiai célja:
 Helyi gazdaságok fejlesztése,
 Tartós növekedésre képes gazdaság megteremtése,
 Piaci igényekre reagálni képes emberi erőforrások fejlesztése,
 Társadalmi felzárkózás elősegítése,
 Stratégiai erőforrások fenntartható használata,
 Elérhetőség és mobilitás javítása,
 Nagytérségi csomóponttá válás.
A stratégiai célok mellett beazonosításra kerültek a megyében sajátos problémákkal küzdő,
ill. az adott területre jellemző fejlődésbeli előnyökkel, lehetőségekkel jellemezhető térségek,
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megyén belüli területi egységek, melyek sajátos fejlesztési igényei ún. területi célok
formájában kerültek meghatározásra.
A megyére kialakított négy területi cél:
 Hátrányos helyzetű, fejletlen gazdaságú térségek komplex fejlesztése Baranya megye
nyugati felén (Ős-Dráva program területe, Szigetvár, Sásd térsége);
 Termelési szerkezet átalakítás, gazdasági szemléletváltás Pécs és agglomerációja
területén, illetve Komló és térségében;
 Helyi adottságokra, komparatív előnyökre és lehetőségekre épülő vidék- és
gazdaságfejlesztés kiemelten Mohács-Bóly és Villány-Siklós-Harkány térségében;
 Baranya megye horvát határmenti térsége határon átnyúló kapcsolatainak javítása
elsősorban közlekedési, gazdasági téren.

A fenti területi célok közül Hosszúhetény számára a második területi cél bír relevanciával.
Végül az átfogó-, stratégiai és területi célok elérése érdekében meghatározásra kerültek azok a
prioritások, melyek keretében a koncepcióra épülő megyei fejlesztési program keretében
meghatározott beavatkozások, intézkedések a koncepció végrehajtása során fejlesztési
eszközökként megvalósíthatóak. Az így azonosított prioritások az alábbiak:
I. prioritás: A helyi termelésen alapuló gazdaság megerősítése a lokális gazdasági
környezet integrált fejlesztésével
II. prioritás: Külső erőforrásokra is támaszkodó, a termelési kapacitások növelésére
alapozott versenyképes gazdaság megteremtése a megyében
III. prioritás: A piaci igényekhez rugalmasan illeszkedő képzési struktúra kialakítása és
fejlesztése
IV. prioritás: Az élhetőbb települések, élhetőbb közösségek kialakulását szolgáló
komplex fejlesztések, egészségtudatosság és egészségügyi prevenció az egészséges
munkaképes társadalom biztosítása érdekében
V. prioritás: A természeti erőforrások fenntartható használatán alapuló és klímatudatos
környezetgazdálkodás feltételeinek megteremtése
VI. prioritás: Az elérhetőség javítása, fenntartható közlekedési rendszerek létrehozásának
előmozdítása
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Szükséges megjegyezni, hogy a megyei területfejlesztési koncepció keretében meghatározott
prioritások a beavatkozási eszközök tekintetében csak ún. indikatív intézkedés listát
fogalmaztak meg, az intézkedésrendszer egzakt definiálása a koncepció alatti szint, a megyei
területfejlesztési program feladata, amelynek legitim változata a jelen dokumentum készítése
időpontjában még nem áll rendelkezésre.

A területrendezési tervekkel való összefüggések vizsgálata
Kivonat a Baranya Megyei Területfejlesztési Koncepcióból
 Hosszúhetény vonzáskapcsolatai nem a Komlói Kistérség központjához, hanem
Pécshez kötik.
 A térségnek kitűnő adottságai vannak a szelíd turizmus megteremtéséhez.
 Környezetvédelmi szempontból veszélyt jelent a térség hulladékgazdálkodásának
megoldatlansága.

Kivonat a Baranya Megyei Területrendezési Tervből
 A terv Hosszúhetény külterületének déli részét intenzív (belterjes) művelési, míg
északi

területeit

extenzív

(külterjes)

művelési

területként

határozza

meg.

Hosszúhetény még be nem erdősített külterületi részeit erdőtelepítés szempontjából
különösen magas részarányú területnek értékeli. Erdőtelepítésre javasolt terület 473
ha. Az erdő-, ill. gyeptelepítési lehetőségek számbavételét el kell végezni.
 Népesség előrejelzés tekintetében Hosszúhetényt legnagyobb valószínűséggel stagnáló
népességszámú

településnek

látja.

Az

általánosan

jellemző

természetes

népességfogyás mellett jelentkező bevándorlás indulhat meg a környező apró-, ill.
törpefalvakból.
 Hosszúhetény településrendszerben elfoglalt helyét tekintve falusi központnak
(mikrocentrumnak) minősíthető. Részlegesen biztosítja a városi ellátási funkciókat, de
nem rendelkezik városi jellegű igazgatási szerepkörrel. Teljes körű alapellátása és
hiányos középfokú ellátása kiterjed a környező településekre is.
 Közigazgatási területén működnek vállalkozások, mind az ipar, mind a mezőgazdaság,
mind a szolgáltatások terén.
 Javasolják:
-

az intézményellátás bővítését
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-

munkahelyek teremtését

-

a vállalkozások számának növelését

-

elő kell készíteni, hogy a városokat társközpontként egészíthesse ki

 A település területén található becsült, karszt hidrogeológiai védőterületre fokozott
figyelmet kell fordítani a településrendezési terv készítése során.
 A kerékpáros közlekedés elősegítése érdekében javasolt a Hosszúhetényt nyugatról
érintő, Komlót Pécsváraddal összekötő kistérségi kerékpárút fejlesztése.
Kivonat

a

Baranya

Megye

Turizmusfejlesztési

Programjából

(készítette:

Pécsi

Tudományegyetem Turizmus Tanszéke, 2005.)
 prioritást kell, hogy élvezzenek az infrastrukturális fejlesztések, termékfejlesztések,
programszervezések, PR és marketing tevékenységek, a fogadókészség fejlesztése, a
turizmus emberi tényezőinek biztosítása, szervezeti megújulás
 mindezeket megalapozó fejlesztések tekintetében elsőbbséget kell, hogy élvezzen a
közlekedési kapcsolatok javítása (közút és kerékpárút fejlesztések), képzés és
felkészítés (falusi vendégfogadó, program animátor), településkép rendezés,
faluszépítés, szervezetrendszer fejlesztés

Kivonat a Baranya Megye Agrár- és Vidékfejlesztési Programjából (Készült a területfejlesztési
koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről,
valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes
szabályairól szóló 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet alapján, 2014.)
A program 6 prioritást fogalmaz meg, azokon belül pedig 15 programot
 alternatív jövedelemszerzési lehetőségek – vidéki gazdaság diverzifikálása
-

falusi térségek fejlesztése

 mezőgazdasági vállalkozások fejlesztése
-

szerkezetváltás a növénytermesztésben

-

az állattartás minőségi és mennyiségi növelése

-

munkaigényes kertészeti kultúrák növelése

-

a borszőlőtermesztés fejlesztése

-

Baranya megye – ökomegye

 a mezőgazdasági termékek
marketingjének erősítése

minőségbiztosításának,

-

kertészeti kultúrák hűtése, feldolgozása

-

bio-ültetvény fejlesztés és termékfeldolgozás

 extenzív területhasznosítási lehetőségek
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és
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-

gyepesítés

-

erdőtelepítés

-

halastavak létesítése

 a környezeti helyzet javítása
-

a mezőgazdasággal kapcsolatos környezetszennyezés felszámolása

-

háztartási szemét- és hulladékgyűjtés

-

a szennyvízprobléma megoldására való felkészülés és a szennyvízkezelés
megoldása

 falusi turizmus
-

falufelújítás, vidéki kulturális örökség védelme

Településrendezési eszközökkel való összhang bemutatása
Az ITS készítésével párhuzamosan készül Hosszúhetény Településszerkezeti tervének,
valamint Helyi Építési Szabályzatának felülvizsgálata.
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési

eszközökről,

valamint

az

egyes

településrendezési

sajátos

jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdése alapján az
önkormányzat, a helyi építési szabályzatot legalább 4 évente áttekinti, ellenőrzi és dönt arról,
hogy továbbra is változatlan tartalommal alkalmazza, módosítja, vagy újat készít.
Hosszúhetény Helyi Építési Szabályzata igényli a teljes felülvizsgálatot. A felülvizsgálatot
indokolja, hogy az alkalmazott jogszabályok megváltoztak, szükséges a vonatkozó
rendelkezések összehangolása, a hiányzó előírások és korlátozások bevezetése, aktualizálása.
Hosszúhetény Településfejlesztési Koncepciójával való összhang bemutatása:
A

településfejlesztési

koncepció

a

magasabb

hierarchia

szinten

lévő

fejlesztési

dokumentumokban meghatározott elvek figyelmbe vételével, valamint a stratégiai környezet
elemzéséből

látható

településfejlesztési

trendek
stratégia

és

szemléletmód

teljes

mértékben

alapján
illeszkedik

készült.
a

Az

integrált

településfejlesztési

koncepcióban megfogalmazott elvekhez és célkitűzésekhez.
Az integrált szemléletmódnak megfelelően a fejlesztési koncepció együtt kezeli a település
műszaki infrastruktúra hálózatának fejlesztését a humán közszolgáltatások, a természeti
környezet, valamint a helyi társadalmi-gazdasági élet fejlesztésével. Az említett tématerületek
között nincs hierarchikus kapcsolat, egyik sem fontosabb a többinél, mindegyiket ugyanolyan
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részletességgel kell vizsgálni és a településfejlesztési koncepcióban foglalt fejlesztési
elképzelések megvalósítása során az azokhoz tartozó fejlesztési elemeket hasonló súllyal kell
majd számon kérni.
A közösségi részvétel elvének megfelelően a településfejlesztési koncepció megalkotása
széleskörű társadalmi részvétellel zajlott. A kérdőíves lekérdezések során begyűjtött
információk segítségével pontos kép alkotható a településen élők benyomásairól, a
lakóhelyükkkel kapcsolatos elvárásairól, valamint a mindennapi életüket meghatározó
tényezőkről. A települési intézmények vezetőivel, civil szervezetek képviselőivel, valamint a
helyi gazdasági élet szereplőivel mélyinterjúk készültek. A településfejlesztési koncepció
egyik meghatározó elve az, hogy teret adjon az alulról jövő kezdeményezéseknek és az
érdekelt helyi szereplőkkel közösen alakítsák a település jövőjét.
A településfejlesztési koncepció 15-20 évre kitekintő, a település fejlődési irányait
meghatározó dokumentum. Hosszútávra tervez, így kiszámíthatóvá teszi és keretbe foglalja a
Hosszúhetény életét meghatározó fejlesztési tevékenységeket.
A fentarthatóság elvét a társadalami, gazdasági és természeti oldalról egyaránt érvényre kell
juttatni. A fejlesztési döntéseket a demográfiai folyamatokat mérlegelve és az extenzív
területhasználat helyett az intenzív területhasználatot érvényesítve kell meghozni. A helyi
szereplők által felvetett fejlesztések mentén olyan metszethalmazt kell kialakítani, amely
figyelembe veszi a megvalósításhoz rendelkezésre álló humán erőforrásokat, pénzügyi
korlátokat, valamint a település legnagyobb értékének számító természeti környezetet

Hosszúhetény gazdaságfejlesztési programjával való összhang bemutatása:
Az önkormányzat 2014-2019. évi gazdasági programját a településfejlesztési koncepcióra
alapozva alkotta meg. Az ITS teljes mértékben igazodik a gazdasági programhoz.
A gazdasági programot a 60/2015 (V.27.) sz. képviselő-testületi határozattal fogadták el,
amelyben deklarálta a testület a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési
stratégia, valamint a gazdasági program közötti szoros összhang érvényesítésének szándékát.

A Helyi Esélyegyenlőségi Programmal való összhang bemutatása:
Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló 2003.
évi CXXV. törvény, a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az
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esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet és a helyi
esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI
rendelet rendelkezéseivel, Hosszúhetény Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programban
rögzítette az esélyegyenlőség érdekében szükséges feladatokat, amelyeket a Képviselő
Testület 94/2013. (VII.02) sz. határozatával elfogadott.
A Helyi Esélyegyenlőségi Programban - helyzetelemzéséből következően - a célcsoportok és
problémák azonosítása megtörtént, az abban foglalt megállapításokat a jelent integrált
településfejlesztési stratégia figyelembe veszi.

Hosszúhetény Környezetvédelmi Programjával való összhang bemutatása:
A település Környezetvédelmi Programját 2011-ben fogadta el a képviselő-testület. A
program meghatározza a környezetvédelem szempontjából szükséges beavatkozásokat. A
dokumentumban a környezet állapotának értékelése után a környezeti elemek, mint a talaj,
víz, levegő, valamint a művi környezet megóvása érdekében célfeladatokat határoz meg
célprogramok formájában. A meghatározott célprogramok az alábbiak:
- vízgazdálkodás
- levegővédelem
- hulladékgazdálkodás
- zaj- és rezgésvédelem
- zöldterület, zöldfelület gazdálkodás
- energiagazdálkodás
A Környezetvédelmi Program operatív jellegű, az intézkedéseket rögzítő dokumentum,
melynek aktualizálása időszerű.
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kialakítása
örökség körültekintő

A civil szervezetek tevékenységének összehangolása,
koordinált együttműködések megteremtése

T1: Településmarketing feladatok ellátása

T2: Közösségfejlesztő akciók szervezése
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T14: Térfigyelő kamerarendszer kiépítése

T13: Belterületi utak, járdák felújítása

T12: A kerékpáros közlekedés feltételeink javítása

T11: Turisztikai programok szervezése

T10: A gazdasági területek fejlesztése

T9: Sportolási, rekreációs célú területek fejlesztése

T8: A településközpont megújítása

T7: A közszolgáltatások elérhetőségének javítása

javítása

T6: Az egészségügyi, szociális ellátás minőségének

T5: Többfunkciós településüzemeltetési telephely
kialakítása

T4: Zöldfelületi fejlesztések

A közbiztonság és közlekedésbiztonság növelése

A belső megközelíthetőség feltételeinek javítása

A foglalkoztatási szint javítása érdekében a
gazdaság élénkítését célzó fejlesztések elősegítése, a
helyi gazdasági szereplőkkel való szorosabb
együttműködés kialakítása

Intézményracionalizálás, közösségi funkciójú
létesítmények fejlesztése

A közszolgáltatások minőségének fejlesztése.

Az egyre növekvő idős népesség ellátásával
kapcsolatos feladatok megoldása

Energiatudatos településüzemeltetés gyakorlatának
kiszélesítése

A helyi építészeti és természeti értékek védelme.

erőforrások és épített

A helyi közösség és az önkormányzat közötti
kommunikációs csatornák kiépítése, a megfelelő
lakossági tájékoztatás feltételeinek javítása,
településmarketing megteremtése

4.2.

T3: Vízrendezési feladatok elvégzése

Átfogó célok
Erős helyi közösség

Specifikus célok

Települési szintű tematikus célok
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Belső
összefüggések
(a
célok
logikai
összefüggései,
a
helyzetértékelésben beazonosított problémákra ad-e megoldást, a
stratégia megvalósíthatósága, a célok megvalósítása érdekében
tervezett tevékenységek egymásra gyakorolt hatása)
A természeti
Élhető települési környezet biztosítása

használata
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A célok és a helyzetértékelésben beazonosított problémák























ERŐSSÉGEK
Három város közvetlen szomszédsága
Ipari, bányászati hagyományok
Kedvező külső megközelíthetőség
közúton
Lakosság kedvező képzettségi szintje
Vonzó természeti környezet
Népességvonzó képessége jó
Energiatudatos szemléletű önkormányzat
Széleskörű kommunális szolgáltatások
Csapadékvíz-elvezető rendszer
befogadója rendezett
Kiterjedt zöldfelületi rendszer











LEHETŐSÉGEK
Hasznosítatlan barnamezős területek
Újabb vállalkozások megtelepülése
Alacsony ingatlanárak
Turisztikai adottságok kiaknázása
További energiahatékonysági
fejlesztések
Szennyvízkezelés szolgáltatás
kiterjesztése
Komplex belterületi vízrendezés
Településkép javító zöldterületi és
közterületi fejlesztések
Aktív civil szervezetek
Növekvő vendégforgalom
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GYENGESÉGEK
Alacsony jövedelmi szint
Magas munkanélküliség
Alacsony foglalkoztatási arány
Elöregedett önkormányzati
épületállomány
Elektromos áramellátási zavarok
Kifogásolható minőségű ivóvízellátás
Belterületi árkok rendezetlenek
Rossz állapotú járdák és belterületi utak
Felújításra szoruló szennyvíztelep

VESZÉLYEK
Környezetet terhelő ipari tevékenység
megjelenése
Kedvezőtlen demográfiai folyamatok
Népességvonzó képesség csökkenése
Épületek energiavesztesége miatti
költségnövekedés
Vízkáresemények a vízrendezés
elmaradása esetén
Balesetveszély az utak, járdák
állapotának romlása miatt
Elektromos áram és vízszolgáltatás
ellátásbiztonságának romlása
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A célok és a beazonosított problémák közötti kapcsolat

Beazonosított problémák, melyekre
közvetlen, vagy közvetett módon
megoldást adhat a tematikus célkitűzés
 Alacsony jövedelmi szint
 Magas munkanélküliség
 Alacsony foglalkoztatási arány
 Népességvonzó képesség csökkenése

Tematikus célok

T1: Településmarketing feladatok ellátása

T2: Közösségfejlesztő akciók szervezése

 Népességvonzó képesség csökkenése
 Kifogásolható minőségű ivóvízellátás
 Belterületi árkok rendezetlenek
 Felújításra szoruló szennyvíztelep
 Vízkáresemények a vízrendezés
elmaradása esetén
 Elektromos áram és vízszolgáltatás
ellátásbiztonságának romlása
 Belterületi árkok rendezetlenek
 Környezetet terhelő ipari tevékenység
megjelenése
 Balesetveszély az utak, járdák
állapotának romlása miatt

T3: Vízrendezési feladatok elvégzése

T4: Zöldfelületi fejlesztések

T5: Többfunkciós településüzemeltetési
telephely kialakítása

 Elöregedett önkormányzati
épületállomány

T6: Az egészségügyi, szociális ellátás
minőségének javítása

 Kedvezőtlen demográfiai folyamatok
 Népességvonzó képesség csökkenése
 Elöregedett önkormányzati
épületállomány
 Elektromos áramellátási zavarok
 Kifogásolható minőségű ivóvízellátás
 Rossz állapotú járdák és belterületi
utak
 Kedvezőtlen demográfiai folyamatok
 Népességvonzó képesség csökkenése
 Elöregedett önkormányzati
épületállomány
 Belterületi árkok rendezetlenek
 Rossz állapotú járdák és belterületi
utak
 Kedvezőtlen demográfiai folyamatok
 Népességvonzó képesség csökkenése
 Épületek energiavesztesége miatti
költségnövekedés
 Vízkáresemények a vízrendezés
elmaradása esetén

T7: A közszolgáltatások elérhetőségének
javítása

T8: A településközpont megújítása
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 Elöregedett önkormányzati
épületállomány
 Kedvezőtlen demográfiai folyamatok
 Népességvonzó képesség csökkenése
 Alacsony jövedelmi szint
 Magas munkanélküliség
 Alacsony foglalkoztatási arány
 Rossz állapotú járdák és belterületi
utak
 Környezetet terhelő ipari tevékenység
megjelenése
 Alacsony jövedelmi szint
 Magas munkanélküliség
 Alacsony foglalkoztatási arány

T9: Sportolási, rekreációs célú területek
fejlesztése

T10: A gazdasági területek fejlesztése

T11: Turisztikai programok szervezése
T12: A kerékpáros közlekedés feltételeink
javítása

 Rossz állapotú járdák és belterületi
utak
 Rossz állapotú járdák és belterületi
utak
 Balesetveszély az utak, járdák
állapotának romlása miatt
 Balesetveszély az utak, járdák
állapotának romlása miatt

T13: Belterületi utak, járdák felújítása

T14: Térfigyelő kamerarendszer kiépítése

A stratégia megvalósíthatósága, a célok megvalósítása érdekében tervezett tevékenységek
egymásra gyakorolt hatása
T1 T2 T3 T4 T5
+
0
0
0
T1
+
0
0
0
T2
0
0
+
0
T3
0
0
+
+
T4
0
0
0
+
T5
0
0
0
0
0
T6
0
0
0
0
+
T7
0
0
+
+
0
T8
0
0
0
+
0
T9
0
0
0
0
0
T10
+
+
0
0
0
T11
0
0
0
0
0
T12
0
0
+
0
+
T13
0
0
0
0
0
T14
+ erős pozitív hatás, 0 semleges

T6
0
0
0
0
0
+
+
0
0
0
0
0
0

T7
0
0
0
0
+
+
+
0
0
0
0
+
0
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T8
0
0
0
+
0
+
+
+
0
0
0
+
0

T9
0
0
+
+
0
0
0
+
0
+
0
0
0

T10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
+
0

T11
+
+
0
0
0
0
0
0
+
0
+
+
+

T12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
+
+
+

T13
0
0
+
0
+
0
+
+
0
+
+
+
+

T14
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
+
+
+
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5.

A
STRATÉGIA
KOCKÁZATAI

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGÁNAK

FŐBB

A megvalósíthatóság kockázatainak elemzésénél először a főbb kockázatokat kell számba
venni, azok valószínűsíthető

bekövetkeztével és a településre gyakorolt hatásának

mértékével. Ezek után a rájuk adható válaszok felkutatása, majd ezek várható pozitív és
negatív kimenetelét szükséges elemezni. A célok megvalósításához a fejlesztésekkel elért
eredmények fenntartása különösen fontos. Az ezekhez tartozó kockázatokat külön kiemelésre
kerültek. A táblázatos felsorolás segíti mindezek áttekintését.

Tényező

Való-

Hatás

színűség

(1-10)

Kockázatkezelés

(1-10)
Belső tényezők
A lakosság érdektelenné válik a
település

közös

2

6

jövőképének,

A

lakosság

folyamatos

tájékoztatásával,

a

tervezett

fejlesztésének meghatározását és

beruházások

megvalósítását illetően

megelőzően, illetve a megvalósítás
teljes

megkezdését

szakaszában

ismertetni

szükséges a projekt településre,
lakosságra
hatását,

gyakorolt
így

az

pozitív
érdeklődés

folyamatos fenntartása biztosított. A
helyi

identitás

fenntartása

és

erősítése a közös jövőkép által
növelhető.
A társadalom egyes csoportjai

5

7

A

település

jövőképe,

a

közötti ellentmondás a település

településfejlesztési irányvonalak az

fejlesztési irányait illetően

önkormányzati,
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a

civil

gazdasági

szféra

kerülnek

meghatározásra.

és

a

bevonásával
A
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folyamatos

egyeztetések

során

kialakuló célok és elképzelések a
társadalmi

csoportok

igényeit

konszenzusos formában összesítik,
így

konfliktushelyzetek

minimalizálódnak.
Megújuló

közterületek

nem

3

4

rendeltetésszerű használata

A

fejlesztések

eredményeként

létrejött értékek hangsúlyozásával
és megelőzéssel, a helyi lakosság
bevonásával a megelőzhető a nem
rendeltetésszerű használat.

Az egyes résztelepülések eltérő
fejlesztési

3

5

Hosszúhetény, Püspökszentlászló és

irányokban

Kisújbánya egy települést alkotnak.

gondolkoznak, amelyek gátolják a

Kisújbánya és Püspökszentlászló

közös fejlődést

hasonló

adottságokkal bír,

míg

Hosszúhetény tőlük jelentősen eltér.
A

fejlesztési

folyamatos
világos,

elképzelések

egyeztetésével,
jól

a

körülhatárolható

jövőképpel mind települési, mind
résztelepülési
egybefűzhetők

szinten
a

megjelenő

különféle igények.
A

lakosság

létszámával

4

6

Hosszúhetény

lakossága

a

kapcsolatos trend negatív irányba

természetes fogyás és a pozitív

fordul

bevándorlási ráta miatt stagnál. A
lakosságvesztést
folyamatosan

átgondolt,
kommunikált,

magasabb életminőséget, szélesebb
körű (köz)szolgáltatásokat biztosító
fejlesztésekkel lehet megelőzni.
Külső tényezők
Változó támogatási rendszer

5

7
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került

meghirdetésre,

így

a

résztvevők, mind támogatói, mind
kedvezményezetti oldalról még csak
most

gyűjtik

a

tapasztalatokat.

Mivel a településnek nincs ráhatása
a külső támogatási rendszerre, ezért
saját, döntően helyi erőforrásaira
(vállalkozások, civil szervezetek,
szakmai

együttműködések)

is

támaszkodik a fejlesztések kapcsán.
Egymásra
esetében

épülő
a

projektek

7

7

kulcsprojektek

Az

új

támogatási

változásainak

meghiúsulása

folyamatos

nyomonkövetését
megfelelő

rendszer

megvalósítva,

ütemezést

pótprojektek

kialakítva,

kijelölésével

folyamatos

és

projektgenerálási

tevékenységgel

a

kockázat

csökkenthető.
Célok, indikátorok, vagy annak

8

5

részeinek meghiúsulása

Folyamatos

monitoring

tevékenységgel

ennek

kockázata

csökkenthető.
Nehézségek a megvalósításban

4

6

résztvevő szereplők között

A feladatok, a felelősök és az
eljárás

módok

pontos

meghatározása egyértelművé teszi
az egyes szereplők feladatát és
csökkenti

a

nehézségek

kialakulásának lehetőségét.
Önkormányzat

likviditása

3

8

A fejlesztések ütemezetten kerülnek

veszélybe kerül a fejlesztések

megvalósításra. Az önkormányzat

miatt

csak abban az esetben vállalja a
projektek

megvalósítását,

amennyiben azok pénzügyi kereteit
biztosítani tudja. Számos projekt
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finanszírozása 100%-os, így önerőt
nem igényel.
Fejlesztések
környezeti,

során
vagy

természeti,

3

7

egyéb

Az egyes beruházások tervezése és
megvalósítása

helyrehozhatatlan kár keletkezik

során

kiemelt

figyelmet fordítanak a természeti
értékek

megőrzésére,

kivitelezés

során

illetve

a

keletkezett

esetleges károk minimalizálására,
helyreállítására.
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6. A MEGVALÓSÍTÁS ESZKÖZEI ÉS NYOMON KÖVETÉSE
6.1 A célok elérését szolgáló fejlesztési és nem beruházási jellegű
önkormányzati tevékenységek
Az önkormányzat által végzett fejlesztési tevékenységeket segítik, támogatják az integrált
településfejlesztési stratégiában és más fejlesztési jellegű dokumentumokban megjelölt
fejlesztési elképzelések.
Hosszúhetény önkormányzata a fejlesztési célok megvalósulását a megfelelő kereteket
kialakításával, a szabályozási környezet megalkotásával tudja segíteni.
Az integrált településfejlesztési stratégiában megjelölt célok elérését segítő további
dokumentumok a következők:

Településszerkezeti terv és Helyi Építési Szabályzat:
A településszerkezeti terv a településrendezési terv azon része, amely meghatározza a
település alakításának, védelmének lehetőségeit és fejlesztési irányait, ennek megfelelően az
egyes területrészek felhasználási módját, a település működéséhez szükséges műszaki
infrastruktúra elemeinek a település szerkezetét meghatározó térbeli kialakítását és
elrendezését.
A helyi építési szabályzat az építés rendjét a helyi sajátosságoknak megfelelően megállapító
és biztosító települési önkormányzati rendelet, amely mindenkire kötelező magatartási
szabályokat tartalmaz. Jogi formába önti a szabályozási tervben a műszaki tervezés nyelvén
megfogalmazott

célkitűzéseket

és

előírásokat,

valamint

meghatározza

a település

közigazgatási területének felhasználásával és beépítésével, a környezet természeti, épített
értékeinek védelmével kapcsolatos, a telkekhez fűződő sajátos helyi követelményeket. A helyi
építési szabályzatot a hozzátartozó szabályozási tervvel együtt kell alkalmazni. A
szabályozási terv a településrendezési terv azon eleme, amely a település közigazgatási
területének felhasználásával és beépítésével, továbbá a környezet természeti, táji és épített
értékeinek

védelmével

kapcsolatos

sajátos

helyi

követelményeket,

jogokat

és

kötelezettségeket megállapító építési előírásokat térképen, rajzos formában ábrázolja. A
szabályozási terv jogszabály (rendelettel fogadja el a települési önkormányzat képviselőtestülete), rendelkezései mindenkire kötelezőek. A szabályozási tervnek a jóváhagyott
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településszerkezeti tervvel összhangban kell állnia, eltérés esetén a településszerkezeti tervet
előzetesen módosítani kell.

Fenntartható Energia Akcióprogram készítése (SEAP Sustainable Energy Action Plan):
Európai standardokat

követő önkormányzati dokumentum a Fenntartható Energia

Akcióprogram (SEAP) bevezetése, kidolgozása. Lényegét tekintve település szintű
energetikai stratégia az energiahatékonyság növelése érdekében, amely felméri a település
jelenlegi energetikai helyzetét, az energiafogyasztás szerkezetét, ismerteti a megvalósításhoz
szükséges intézkedéseket, erőforrásokat, valamint a várható eredményeket, hatásokat. A
település SEAP dokumentuma felülvizsgálandó a Polgármesterek Szövetsége által javasolt
határidőn belül.

6.2. Az integrált településfejlesztési stratégia megvalósításának szervezeti
kereteinek maghatározása
Hosszúhetény Község Önkormányzata a településüzemeltetési és fejlesztési feladatok
ellátásával, koordinálásával a Hosszúhetényi Településüzemeltetési Nonprofit Kft.-t bízta
meg, amely 100% önkormányzati tulajdonban van. Fentiekkel összhangban az ITS-ben
foglaltak megvalósítását az önkormányzat településüzemeltetési vállalkozása koordinálja,
esetenként külső projektmenedzsment kapacitások igénybe vétele mellett.
A Településfejlesztési, Építésügyi, Vízügyi és Környezetvédelmi Bizottság alapvető feladata
a település természetes és épített környezete állapotának figyelemmel kísérése, védelme,
tudatos fejlesztése, a településen lévő, és értéket képviselő településstruktúra és építmények
megőrzése.

Feladata

településfejlesztéssel

a
és

területfejlesztéssel
településrendezéssel

és

területrendezéssel,

kapcsolatos

feladatok

továbbá

a

előkészítése,

véleményezése, a képviselő-testület e területet érintő döntései végrehajtásának ellenőrzése. A
Településfejlesztési, Építésügyi, Vízügyi és Környezetvédelmi Bizottság munkáját a Helyi
Értékvédelmi Bizottsággal együttműködve végzi.
A Településfejlesztési, Építésügyi, Vízügyi és Környezetvédelmi Bizottság működését a
jegyző ellenőrzi.
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6.3. Településközi koordináció mechanizmusai, együttműködési javaslatok
A tervezett fejlesztéseket célszerű összehangolni nemcsak középtavon, hanem hosszú távon is
a járás más településeinek céljaival. A község vezetése különböző információs csatornákon
keresztül együttműködik a térség településeivel, illetve támogatja őket a célok alakításában.
Az együttműködés legfontosabb fókusza a térség településeit is érintő intézményhálózat
fejlesztés, és munkahelyteremtés, kiegészítve a kapcsolódó közszolgáltatásokkal, amelyeket a
város és térsége igénybe vesz. Különösen nagy hangsúlyt kell fektetni Pécs városvezetésével,
valamint a Baranya Megyei Önkormányzat vezetőivel folytatott szakmai munkára.

6.4. Monitoring rendszer kialakítása
A fejezet célja az, hogy ismertesse a Hosszúhetény önkormányzat, mint tervezésért felelős
szerv lehetséges szerepét az integrált településfejlesztési stratégia megvalósítási fázisaiban.
Hosszúhetény Integrált Településfejlesztési Stratégiáját az önkormányzatnak határozattal kell
elfogadnia. A testületet a jegyző hívja össze.
Az integrált településfejlesztési stratégiában meghatározott fejlesztések nyomonkövetése,
valamint az időközi felülvizsgálatok elvégzése a Településfejlesztési, Építésügyi, Vízügyi és
Környezetvédelmi Bizottság feladata. A Településfejlesztési, Építésügyi, Vízügyi és
Környezetvédelmi Bizottság munkáját a Helyi Értékvédelmi Bizottsággal együttműködve
végzi. A monitoringnak folyamatosnak kell lenni annak érdekében, hogy az integrált
településfejlesztési

stratégiában

meghatározott

célok

a

kitűzött

időtáv

végére

megvalósulhassanak. A monitoring célja, hogy a település vezetősége átfogó képet kapjon a
megvalósult célokról valamint, az időbeni ütemezés tarthatóságáról.
A 6-8 évre szóló integrált településfejlesztési stratégiát az önkormányzat a megállapításról
szóló döntés mellékleteként fogadja el. Az integrált településfejlesztési stratégiában foglalt
célok érvényesülése érdekében a község képviselő-testülete évenként áttekinti az időközben
elvégzett településfejlesztési tevékenységeket és döntéseket. Az éves áttekintés során
figyelembe kell venni a felmerült lakossági igényeket, valamint a jogszabályi környezet
változásából eredő kötelezettségeket.
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Az Integrált Településfejlesztési Stratégia készítése során összeállított tematikus
munkacsoport megbeszélések összefoglalója
A munkacsoport megbeszélések időpontja: 2015. december 7-8.
Helyszín: Hosszúhetény Polgármesteri Hivatal tárgyalója

1. munkacsoport: Településüzemeltetés/településkép
Kisújbánya területén a védett épületekre nem lehet napelemeket, napkollektorokat
elhelyezni, mert az rombolná az utcaképet. Felmerült egy energetikai felmérés igénye,
amelynek keretében műszaki megoldási javaslatokat kaphatnának a megújuló energia
rendszerek telepítésével kapcsolatban.
Kisújbányán a közvilágítás korszerűsítésénél is napelemes rendszerben lenne célszerű
gondolkodni, hiszen a parkolóban, illetve a bekötőút mentén 4-5 oszlopon működhetne
napelemes közvilágítás.
A kisújbányai bekötőút aszfaltozása régóta megoldatlan. Az erdészeti munkagépek terhelése
miatt a Kisújbánya és Pusztabánya közötti szakasz kb. 6 km hosszan járhatatlan.
Igény lenne egy menetrendszerinti hétvégi buszjáratra, amellyel a turisták Kisújbányára
utazhatnának. Mivel az út rossz állapotban van, ezért fontolóóra kellene venni kisebb, a
terepet jól bíró jármű használatát személyszállítási célra. Mindenképpen egy szabvány
buszmegálló kiépítése buszváróval együtt szükséges lenne a falu elején.
Felmerült a lehetősége egy múzeumfalu kialakításának, amelynek keretében kezdetben 5
lakóházat megvásárolnának és tematikusan berendeznék (kézművesség, üvegkészítés,
népviselet, gasztronómia), ide belépődíj fejében programokat szerveznének. Egész éves
nyitva tartásban és vendégfogadásban gondolkodnak.
A vezetékes internet szolgáltatásra és egy nyilvános telefonkészülékre szükség lenne.
A patakmeder rendezése több helyen esedékes. A patakon 2 helyen átkelési lehetőséget
kellene kialakítani, de ez csupán kövezést és nem pedig híd létesítését jelentené. A meder
burkolása nem jöhet szóba.
A belterületi utak kavicsszórását fel kell újítani, a meredek szakaszokon szilárd burkolatot
kell építeni.
A Kisújbányára bevezető utakhoz összesen 3 db térfigyelő kamera telepítésére, illetve a
központban 1 db turisztikai célzatú webkamera kihelyezésére lenne szükség.
A faluház környékén ivóvíz-kút fúrására, illetve nyilvános WC kihelyezésére lenne szükség.
A faluban csak egyedi szennyvízgyűjtők építésére van lehetőség.

A központi belterületen a vízrendezés az egész települést érintően megoldandó feladat.
Záportározók létesítésére lenne szükség a Hegyelő utca elején, a Zrínyi, Verseny és Zengő
utcák folytatásában, valamint az újtelepen. Az árokrendszer felújítása különösen a Zrínyi
utcában esedékes, illetve Ormándon hiányzó árokszakaszok kiépítésére lenne szükség. A
község központjában a patak részleges lefedésével hasznosítható közterület nyerhető. A
temető felé vezető úton a vízelevezetés nem megoldott, az árokban oszlopok állnak, a
kerítések mélyebben helyezkednek el. A Petőfi utcában a vízelvezetés megoldásán felül az út
és a járda felújítását is el kell végezni.
Az Ormándról Püspökszentlászlóra vezető kerékpárútra, valamint a vasúti töltés nyomvonalán
Hirdig vezető kerékpárútra szükség lenne.
70

Hosszúhetény Integrált Településfejlesztési Stratégiája

A jóléti tó környékén egy szabadidő park jöhetne létre a település központjában, amely most
is belvizes terület, egyéb célra nem alkalmas. A tó környezetében kialakuló rekreációs
területen sportpályát öltözőkkel, színpadot, játszóteret, illetve sétányt padokkal lehetne
elhelyezni. Ugyancsak fontos lenne az, hogy nyilvános WC és kerékpártároló (kerékpármosó)
is legyen ezen a helyen, valamint a turisztikai információs pontra is szükség van a terület
közelében. A régi mozi épületét közösségi célokra lehetne hasznosítani. A művelődési ház
mögött egy gyalogösvény indítható a tó irányában, ezzel a közpark délről is feltárható.
Az óvoda előtti járda szélessége nem elégséges, itt a közterületi parkolók kialakítása sürgető.
Az iskolához vezető út és járda állapota rossz, ugyanez a Hármashegy utcára is igaz.
Az utcafásítást az egész településen újra kell gondolni. A temető nyugati felén a kerítésen
belül növénytelepítésre lenne szükség.
Az iskola udvarán sportcsarnok létesítésére már tervek is készültek.
A Hármashegy utca 15. szám alatt civil közösségek házát lehetne kialakítani, ahol többek
között a rendőrörs, a Tűzoltó Egyesület, a Német klub, valamint turista szállás kaphatna
helyet. Az épület felújítására kiviteli tervek vannak, nagyságrendje 500 + 130 m2
alapterületű, energetikai korszerűsítéssel együtt megtervezve.
A jelenlegi orvosi rendelőre fenntartási időszak van, így még 5 évig nem alakítható át. A
Polgármesteri Hivatal mögött parkoló létesítésére lenne lehetőség.
Térfigyelő kamerák telepítésére a településre bevezető utak mentén, az intézmények
környezetében, illetve a buszmegállókban lenne szükség, ez kb. 10 db kamerát jelentene.
Püspökszentlászlón a parkolók létesítésére mutatkozik nagy igény.

2. munkacsoport: Gazdaság/ipar/mezőgazdaság
A gazdasági területek közművesítésére szükség van. A temető nyugati oldalán új gazdasági
terület kerül kialakításra, ahol a szilárd burkolatú út, valamint az alapinfrastruktúra kiépítését
meg kell oldani.
A település déli részén működő üzemeket célszerű lenne védőfásítással elválasztani a
lakóterülettől.
Az egész településen megkönnyítené a hivatásforgalmi kerékpárutak kiépülése a helyben
lakók munkába járását.
A zöld hulladék hasznosítására egy komposztáló telepet kellene létrehozni, aminek a
legalkalmasabb hely a 010 hrsz telek lenne. Településüzemeltetési feladatok ellátása
érdekében egy telephely kijelölésére lenne igény, ahol kavics, tűzifa tárolására is lenne
lehetőség. Ez a két funkció (komposztálás és lerakat) akár egy telephelyen összevonható.
Az újonnan kialakítandó civil közösségek házában irodákat is létre lehetne hozni, amiket akár
civilek is igénybe vehetnek.

3. munkacsoport: Turizmus/marketing
A Művelődési Házban jelenleg elérhető egy turisztikai info-pont.
Marketing tevékenység nem folyik a településen, csupán egyedi kiadványok készültek eddig
(tájházra, üveggyártásról). Egy olyan kiadványra lenne szükség, amely a teljes települést
bemutatja, térképen ábrázolja az elérhető szálláshelyeket és a turisztikai programkínálatot. Ezt
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a kiadványt a település honlapján is közzé kellene tenni. A településmarketing feladatokra egy
önállóan kinevezett személy kell, aki elvégzi ezen feladatokat.
Olyan soft tevékenységre lenne szükség, amely segítségével a településen működő civil
szervezetek megtanulhatnák az együttműködés formáit és kialakíthatnának egy hosszú távú
együttműködést.
A településen hiányzik egy olyan nagyterem, ahol nagyobb tömegeket befogadó
rendezvények megtarthatók.
A mozi új funkcióval való megtöltésének a parkoló hiány nagy akadálya.
A templommal szemben a régi iskola épületében most raktár van, de itt kialakítható lenne egy
közösségi tér, szálláshelyekkel együtt. Hozzávetőleg 20 MFt költségből az épület felújítható.
A katolikus templom felújítása esedékes, ami vakolást, festést, kerítés, lépcső és támfal
megerősítést jelentene, költsége kb. 70 MFt.
A helyi termelői piac helyett javasolt inkább egy helyi termékek boltját létrehozni. A
Hosszúkávé épületében akár játszóházzal együtt, akár anélkül kialakítható lenne egy helyi
termék bolt.
A Hármashegy utcai polgárvédelmi épületben 400 m2 alapterületen kb 30 fő részére minőségi
szálláshelyet lehetne kialakítani, de ehhez az épület alapos felújítását kellene elvégezni.
Az erdei kerékpáros útvonalakat érdemes lenne kijelölni és térképen közzétenni az érdeklődők
számára.
Püspökszentlászló előtt meg kell oldani a parkolást. Egyszerre kb 80 gépkocsi elhelyezésére
alkalmas területet kell találni, amit nem célszerű egy nagy felületként megépíteni.
Püspökszentlászlón egy tanösvény létrehozása vetődött fel, amit a patak-láp bemutatására
építenének, gerenda járdával a terep fölé emelve, kb. 800-1000 méter hosszban. Ugyancsak a
tanösvényhez csatlakozhatna egy mobil applikációval egybeszerkesztett túravezetés, ami az
önkormányzat honlapjáról letölthető lenne.
Püspökszentlászlón gondot okoz a nyilvános illemhelyek hiánya. Májustól szeptemberig 2-3
db mobil WC kihelyezésére lenne szükség.
A Püspökszentlászlón egy tájház kialakítására lenne lehetőség az önkormányzattal közösen.
Ehhez egy lakóépületet meg kellene vásárolni és azt felújítani, a költség kb. 12 MFt.
Püspökszentlászlón az ivóvíz ellátás és a szennyvíz elhelyezés egyedileg oldható meg.
Püspökszentlászló 17. sz. alatt egy interaktív kézműves bemutatóhely alakítható ki.

4. munkacsoport: Természetvédelem/környezetvédelem
Püspökszentlászlón a parkolási igényeket inkább a meglévő út mentén, szegélymenti
leállással lehetne megoldani.
A Duna-Dráva Nemzeti Park egy KEOP pályázat keretében, a településtől keletre a
Nagymezőn egy őshonos cikta juh állományt tart fenn. Az állatállomány turisztikai
szempontból is értékes.
Püspökszentlászlón a faluba vezető utat közvetlenül a falu határában, a meredek szakaszon
érdemes lenne szilárd burkolattal ellátni, ez kb 400-500 m hosszt jelent.
Az utcafásítások a teljes belterületen üdvözlendő, gyümölcsfák ültetése jó választás lenne.
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5. munkacsoport: Helyi életminőség/szolgáltatások
A védőnői szolgálat feladatellátása 2018-tól ki fog bővülni, ami egy újabb munkaszobát és
vizsgáló helyiséget fog igényelni. A fogászati rendelő áthelyezhető lenne a mostani épület
bővítményébe úgy, hogy a váróterme a mostani helyén maradna. A felszabaduló fogászati
rendelőben munkaszoba kialakítható.
A patak részleges lefedése jó gondolat, mert ezzel a faluközpontban sok szabad területet
lehetne nyerni.
Szükség lenne egy olyan színpados nagyteremre, ahol a nagyobb rendezvényeket, néptánc
fellépéseket meg lehetne tartani, ez esküvők tartására is alkalmas kell legyen.
A sportcsarnok igénye régóta létezik, sőt ezen felül az időseknek is szükségük lenne egy
tornaszobára, valamint a kismamáknak egy klubhelyiségre.
A mostani háziorvosi rendelő a Fő utca 170. szám alatt rossz helyen van, a mostani mozi
épülete alkalmasabb lenne az orvosi rendelő céljára.
A mozi épületét célszerű lenne lebontani és helyére egy modern egészségházat építeni,
amellyel az akadálymentesítés problémája is megoldható lenne. Az új épületben díszterem is
helyet kaphatna, valamint klubhelyiségeknek is lenne hely.
A mostani tornaterem a sportcsarnok megépítését követően nagyteremmé alakítható.
Összefoglalva: egy egészségügyi központ alakítható ki a mostani mozi helyén, új építéssel,
valamint egy oktatási-nevelési központ hozható létre az iskola területén, ahová hosszabb
távon az óvoda is költözhetne.
A Művelődési Házban egy idegenforgalmi centrum kaphatna helyet, így a turinfo-pont nem
az új tónál lenne, hanem itt.
Érdemes lenne elgondolkodni egy földtörténeti kiállítás megvalósításán, amely szintén a
Művelődési Házban lehetne. Az épület pincéje alkalmassá tehető a helyi borászatok
népszerűsítésére, borkóstolók szervezésére. A helyi termékek boltja szintén helyet kaphatna
az épületben, illetve az egészséges életmód népszerűsítését végző klubnak is helyiséget
adhatna.
A faluban feltétlenül ki kellene alakítani kb. 40 fő részére alkalmas bakancsos turista szállást,
erre a polgári védelmi épület a Hármashegy utcában alkalmas lenne.
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A munkacsoport megbeszélések időpontja: 2016. január 12-13.
Helyszín: Hosszúhetény Polgármesteri Hivatal tárgyalója

A tematikus munkacsoportok megtárgyalták a 2015. decemberében tartott megbeszélésen
javasolt projekteket és azok tartalmára vonatkozóan az alábbi kompromisszumos javaslat
született:
Fejlesztés
megnevezése
Vízrendezés

Kerékpárút létesítése,
a kerékpározás
feltételeinek javítása

Településközpont
rendezése

Projektelemek
Árokrendszer felújítása a Zrínyi utcában, Petőfi utcában és
Ormándon. Záportározók létesítése a Hegyelő utca elején, a Zrínyi,
Verseny és Zengő utcák folytatásában, Ormándon, valamint az
újtelepen.
Kisújbánya esetében a belterületen a patakmeder rendezése
szükséges, valamint gázlók kiépítése a gépjármű forgalom
zavartalan áthaladása érdekében.
Javasolt a kerékpáros infrastruktúra kiépítése a településen, amely
az intézmények jobb megközelíthetőségét szolgálná.
Térségi jelentőségű kerékpárút létesítése a vasúti töltés
nyomvonalán Hirdig. A beruházás elsősorban a településre érkező
látogatók számára jelentene alternatív megközelítési lehetőséget. A
kerékpárút a szomszédos településekkel összehangoltan, egy akció
keretében valósítható meg.
A település központjának átfogó rendezése magában foglalja az
intézményhálózat részleges átszervezését, valamint rekreációs és
turisztikai célú beavatkozásokat. Lényeges tartalmi elemei a
következők:


















Rekreációs terület kialakítása,
árvízcsúcs-csökkentő tó létesítése,
sportpálya és öltözők felújítása,
utcabútorok elhelyezése,
kerékpármosó és tároló létesítése,
gyalogos megközelítés kiépítése a Művelődési Háztól a
létesülő tó irányában,
térfigyelő kamerarendszer telepítése,
településmarketing feladatok ellátása,
parkolók létesítése,
nagyterem kialakítása,
Helyi Termékek boltjának kialakítása,
földtörténeti kiállítás és népviseleti kiállítás szervezése,
a Művelődési Ház pincéjének hasznosítása turisztikai
célokra,
digitális infopont létrehozása.
Munkaszoba kialakítása a védőnői szolgálatnál,
a fogorvosi és védőnői váró felújítása,
a felnőtt háziorvosi rendelő átköltöztetése a Fő utca 170-ből
a településközpontba.
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Fejlesztés
megnevezése
Sportcsarnok
létesítése az iskola
udvarán
Közösségek Háza
kialakítása

Projektelemek
Sportcsarnok létesítése az iskola udvarán

A Hármashegy utca 15. szám alatt rendőrörs, Tűzoltó Egyesület,
valamint turista szállás létesítése. A rendőrörs elhelyezésére
alternatív helyszín a megüresedő felnőtt háziorvosi rendelő a Fő
utca 170. szám alatt.
Gazdasági terület
A temetőtől nyugatra új gazdasági terület kialakítása
kialakítása
alapinfrastruktúrával. A gazdasági területek hasznosítása megújuló
energiatermelő rendszerek alkalmazásával kiegészülve képzelhető
el.
Védőfásítások
Védőfásítás létesítése a déli üzemi területek és a lakóépületek
között, valamint a temető körül.
Településüzemeltetési A zöld hulladék hasznosítására alkalmas komposztáló telep
lerakat, telephely
kialakítása a 010 hrsz telken, valamint lerakat kialakítása (tűzifa
létesítése
tárolásra, kavics deponálásra, stb.), hulladékudvar létesítése.
Katolikus templom
vakolás, festést, kerítés és lépcső felújítása, támfal megerősítése
felújítása
Tanösvény létesítése A patak-láp bemutatására tanösvény létesítése, gerenda járdával a
Püspökszentlászlón
terep fölé emelve, kb. 800-1000 méter hosszban, mobil
applikációval egybeszerkesztett túravezetés kialakítása, mobil WCk kihelyezése
Tájház létrehozása
Lakóépület megvásárlása, tájház berendezése
Püspökszentlászlón
Parkoló létesítése
A településrész bekötőútja mentén parkolók kialakítása
Püspökszentlászlón
Energetikai
Műszaki felmérés, megújuló energia rendszerek telepítése
korszerűsítés
(beleértve a vízenergia hasznosításának lehetőségét is),
közvilágítás kiépítése a hiányzó szakaszokon
Kisújbányai bekötőút Kisújbányai bekötőút burkolatának felújítása, buszmegálló
felújítása
létesítése buszváróval a településrész elején
Múzeumfalu
Lakóházak megvásárlása, tematikus kiállítások szervezése, internet
kialakítása
és telefon szolgáltatás kiépítése, ivóvíz-kút fúrása a faluháznál,
Kisújbányán
illetve nyilvános WC létesítése, térfigyelő kamerarendszer,
valamint turisztikai célú webkamera telepítése
Belterületi utak
A belterületi utak burkolatfelújítása (kavicsszórás létesítése, illetve
felújítása
szilárd burkolat kiépítése). Járdák felújítása, akadálymentes
közterületek kialakítása.
Közösségfejlesztő
A helyi gazdasági vállalkozások és helyi civil szereplők számára
akciók szervezése
szervezett közösségi rendezvények, egymás tevékenységének és
terveinek jobb megismerése céljából.
Turisztikai célú
Helyi turisztikai attrakció létrehozása:
látogatóhelyek
 Schóbert-malom helyreállítása,
kiépítése
 A település déli határában lévő római villa régészeti
lelőhelyének bemutathatóvá tétele,
 Földtani tanösvény létesítése a fonolit bánya területén.
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