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BEVEZETŐ 

ELŐZMÉNYEK, A MEGBÍZÁS ISMERTETÉSE  

Döbörhegy településrendezési eszközeit 2008-ban hagyták jóvá, majd 2016-ban hatályon kívül 
helyezték, így a település nem rendelkezik hatályos településrendezési eszközökkel és 
településfejlesztési koncepcióval. 2008 óta a településrendezési jogszabályi környezetben jelentős 
változások léptek életbe. Többek között módosították az épített környezet védelméről szóló törvényt 
(Étv), az országos településrendezési és építési követelményekről szóló kormányrendeletet (OTÉK) és 
hatályba lépett a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 
314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet.  

Fenti előzményeket követően a település önkormányzatának képviselő-testülete a településrendezési 
eszközök ismételt elkészítéséről döntött, mellyel a Völgyzugoly Műhely Kft-t bízta meg.  

 

A KÉSZÜLŐ TERVEK, A TERVEZÉSI FOLYAMAT, AZ EGYEZTETÉS ÉS ELFOGADÁS 
RENDJE 

A megalapozó vizsgálat munkarész célja az eddigi tervek, kapcsolódó helyi rendeletek és a begyűjtött 
adatok számbavétele és értékelése, a terv és a valós igények összevetése, a település társadalmi, 
gazdasági, demográfiai helyzetének elemzése, a településszerkezet, tájhasználat, települési karakter 
alakulásának elemzése alapján a megoldásra váró feladatok feltárása, összegzése és rendszerezése. 

A következő tervfázis a Településszerkezeti terv. A településszerkezeti terv 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, az országos és 
térségi érdek, a szomszédos vagy a más módon érdekelt többi település alapvető jogainak és 
rendezési terveinek figyelembevételével a környezeti állapot javítása vagy legalább szinten tartása 
mellett. 

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

A településszerkezeti tervet, a helyi építési szabályzat elkészítése előtt előzetesen a képviselőtestület 
megvitatja, államigazgatási egyeztetése azonban csak a helyi építési szabályzattal együtt történik. Így 
jóváhagyni csak a véleményezési eljárás (véleményezési szakasz, végső szakmai véleményezési 
szakasz) befejeztével, a helyi építési szabályzattal együtt lehet. A településszerkezeti tervet - mely 
szöveges és rajzi munkarészekből áll - határozattal kell jóváhagyni. 

A következő tervfázis a Helyi építési szabályzat (HÉSZ), melynek melléklete a szabályozási terv. A 
helyi építési szabályzatban az építés helyi rendjének biztosítása érdekében a települési 
önkormányzatnak az országos szabályoknak megfelelően, illetve az azokban megengedett eltérésekkel 
a település közigazgatási területének felhasználásával és beépítésével, továbbá a környezet 
természeti, táji és épített értékeinek védelmével kapcsolatos, a telkekhez fűződő sajátos helyi 
követelményeket, jogokat és kötelezettségeket kell megállapítani. 

A HÉSZ a település teljes igazgatási területére készülő terv és szabályzat, melyet a képviselőtestület 
rendelettel hagy jóvá, jogokat keletkeztet, és kötelességeket ró az egyes telektulajdonosokra. Alapja 
a településszerkezeti terv. 
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A településszerkezeti tervhez és a helyi építési szabályzathoz közös alátámasztó munkarészek 
készülnek.  

Az elkészült – és az önkormányzat képviselő-testülete által előzetesen véleményezett – 
településrendezési eszközök tervezetét a képviselő-testületi elfogadást megelőzően véleményeztetni 
kell az illetékes államigazgatási szervekkel, érintett területi és települési önkormányzatokkal, 
valamint a további partnerekkel. Az egyeztetési folyamat szabályait a 314/2012. (XI.8.) 
Kormányrendelet tartalmazza. 

Jelen dokumentáció a településfejlesztési koncepció vitaanyaga, amelyet Döbörhegy Község 
Önkormányzata kap meg előzetes véleményezés céljából. 
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1. VIZSGÁLATI ÖSSZEFOGLALÓ 

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

Községi alapadatok 

Döbörhegy község területének nagyságára, lakosságára és lakásállományára vonatkozó alapadatokat 
a következő táblázat rögzíti. 

Terület (ha) 1175,48  

- Belterület 
- Külterület 
- Zárt kert 

64,39 
1077,10 
33,97 

Lakosság (fő) 131  

Lakásállomány (db) 115  

forrás: KSH, Döbörhegy, 2019 

Településhálózati összefüggések 

Döbörhegy a Körmendi járás részeként Vas megye déli határán, Körmend és Vasvár között 
helyezkedik el. Döbörhegy közlekedésföldrajzi helyzete megfelelő. A 74163 j. bekötő út a 7441. j. 
összekötő úttal biztosít kapcsolatot, mely Vasvárral és Hegyhátsállal kapcsolja össze a települést. A 
településen nem található vasútvonal, vasúti megálló. A legközelebbi kötöttpályás kapcsolat a 
körmendi és vasvári vasútállomásnál található, amelyek a 21. sz. Szombathely – Szentgotthárd és 17. 
sz., Szombathely - Nagykanizsa vasútvonalakon helyezkednek el. 

A település társadalma 

Döbörhegy népessége az 1870-es évektől 1941-ig – kisebb változásoktól eltekintve – alapvetően 
egyenletesen növekvő tendenciát mutat. 1949-től kezdődően napjainkig jellemzi a települést a 
népességszám rohamos csökkenése, számszerűen az eltelt 80 esztendő alatt elvesztette egykori, 
legmagasabb népességének (1949-ben 653 fő) 80%-át a település. Az évek folyamatos elvándorlásról 
tesznek tanúbizonyságot, mely főként a fiatal lakosságra jellemző. Ennek eredményéül az 
átlagéletkor megemelkedett. 2017-es adatok alapján a település lakónépességének száma 109 fő 
volt, melyből 54 fő nő és 55 fő férfi volt. A település népsűrűsége: 10 fő/km2.  

A település humán infrastruktúrája 

A településen oktatási intézmény nem üzemel. Legközelebb bölcsőde a szomszédos településeken 
található, Vasváron, illetve Körmenden. Az óvodai alapellátást Körmend és Mikrotérsége Közoktatási 
Intézményfenntartó Társulás látja el. A községből a gyermekek Gersekarátra és a Molnaszecsődön 
lévő óvodába járnak, ahova külön óvodai busz viszi az óvodásokat.  Az környező települések iskoláit 
a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ üzemelteti. A településen található egy orvosi 
rendelőintézet a község Polgármesteri Hivatalában, amely biztosítja az alapfokú egészségügyi 
ellátást a helyi lakosság számára. E mellett a szomszédos települések intézményeit tudják igénybe 
venni a helyi lakosok. 

A település gazdasága 

A településen 2018-ben 27 regisztrált gazdasági szervezet volt, amely a település népességét 
figyelembe véve jelentősnek mondható. Ebből 25 vállalkozás, 1 nonprofit szervezet és 1 civil 
szervezet van jelen a település gazdasági életében. Kimagasló érték, hogy ebből 10 nyugdíjas önálló 
vállalkozást üzemel. A lakosságot tekintve 15 fő őstermelőnek vallja magát. A belterület délkeleti 
oldalán állt egykor a TSZ major, mely ma fűrészüzemként működik. 

Településszerkezet 

A község fő tengelye a településen kelet-nyugati irányban áthaladó 74163 j. országos mellékút (Fő 
utca), mely biztosítja az összeköttetést a 76.sz., 86. sz. és 8. sz. főútvonalakkal. Ezen utca mentén 
található a községháza, a templom, a posta, és a művelődési ház. Az „egyutcás” szerkezetű 
település nyugati oldalán indul a Homok utca, Döröskei utca, keleti végén pedig a Csapás utca, 
Puszta utca és Mező utca hosszabb-rövidebb települést feltáró szakaszai.  
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A külterület keleti részén, a település határában elsősorban a szántóterületek dominálnak. A 
szántóterületek között, illetve a közigazgatási terület északi határában nagyobb egybefüggő 
erdőterület figyelhető meg. A belterülettől északra, a község területének északnyugati határában 
különálló egységet alkotnak a település szőlőhegyei az Öreg-hegy és a Gyertyános-hegy. A község 
északi határában folyik a Csörnöc-Herpenyő-vízfolyás, melynek völgye közös a Rábával, valamint a 
Bogrács- és Ordó-patakok észak-déli irányban haladnak át a településen.   

Területhasználat 

Döbörhegy belterülete elsősorban lakóterületekből áll, melyek hagyományos falusias jelleget 
mutatnak. Az intézményi területek a Fő utca mentén alakultak ki. Ide sorolható a templom, a volt 
iskola épület, a művelődési ház, valamint a községháza és orvosi rendelő épülete. Vele szemben, a 
Fő út és Csapás utca mentén kiskereskedelmi funkció található. A beépített területek közül 
különleges funkciójú a temető területe, mely a lakott terület északi határában a Fő utcáról nyíló 
utcáról érhető el. A belterülettől délre a fűrészüzem ipari területe találhatóak. 

A döbörhegyi táj uralkodó területhasználata a szántó és az erdő. Szántóföldek a település 
belterületének környezetében, a közigazgatási terület déli felében helyezkednek el jellemzően. Az 
erdők a közigazgatási terület északi részét uralják, a déli részen kisebb elszórt foltokban vannak 
jelen. A község szőlőhegyei az Öreg-hegy és a Gyertyános-hegy, amelyeknek jelenlegi 
területhasználata igen vegyes, szőlőtermesztés már csak néhány telken jellemző.  

Épített környezet 

A földrajzi adottságok, a település történelme határozta meg Döbörhegy beépített területeinek 
karakterét, melynek mai lakott területe egyutcás faluból fejlődött ki. A lakóterületeken a falusias 
jellegű minimális méretű előkerttel rendelkező, hagyományos földszintes, fésűs beépítés a 
jellemző, melyek általában oldalhatáron álló, az út tengelyére merőleges, hossztengelyű, 
nyeregtetős épületeket jelent falusias, illetve kertvárosias karakterrel. A földszintes oromfalas 
lakóházakhoz gyakran az épület folytatásaként melléképület csatlakozott, melyeket máig 
megőriztek. Ezen beépítések jellemzőek az egész településre, számos elemük építészeti értéket 
hordoz. A hagyományos utcaképet helyenként kertvárosias lakóépületekre jellemző stílus váltja fel. 
Több utcában (Fő utca, Iskola utca, Döröskei utca) megjelenik az 1960-70-es évek uralkodó 
építészeti eleme, a négyzetes alaprajzú, sátortetős, előkertes kockaház, illetve a felújított családi 
házak.  

Védett, védendő táji-, természeti értékek, területek 

Döbörhegy közigazgatási területét nemzetközi és országos jelentőségű természetvédelmi területek 
érintik. A közigazgatási területének északi része a Natura 2000 hálózathoz tartozik, emellett három 
ex lege védett láp is található a településen. Az országos ökológiai hálózatnak mindhárom övezete, 
valamint az MaTrT által meghatározott tájképvédelmi terület övezete is érinti a települést. 

Közlekedés 

A térség legfontosabb (a térségi központokkal gyors közúti kapcsolatot biztosító) országos útvonalai 
a 76. sz. (Balatonszentgyörgy – Zalaegerszeg – Nádasd), a 86. sz. (Rédics – Szombathely – 
Mosonmagyaróvár) II. rendű, valamint a 8. sz. (Székesfehérvár – Jánosháza - Rábafüzes) I. rendű 
főutak.  Ezek az útszakaszok a településről legrövidebb úton a 74163. j. és a 7445. j. (Molnaszecsőd 
– Katafa) országos mellékutakon keresztül érhetők el.  

A település legfontosabb útja (az országos úthálózati elemek közül az egyetlen, amely érinti és 
kiszolgálja) a 74163 j. Döbörhegy bekötő út.  

A települést csak a 6892 viszonylatjelzésű autóbusz útvonala érinti, amely Körmend – Katafa – 
Döröske útvonalon közlekedik, Az autóbusz a települést változó sűrűségben, de maximum 1 órás 
ütemben látja el. 

Közművesítés 

A település ivóvízellátását a VASIVÍZ Vas megyei Víz- és Csatornamű ZRt. Körmendi Vízszolgáltatási 
Üzemmérnöksége biztosítja. A kistérség ivóvízbázisa (kút) Szarvaskend településen található, amely 
ellátja Döröske, Nagymizdó és Döbörhegy településeket is. A településen nem épült ki 
szennyvízcsatorna-hálózat, így a szennyvíz jelenleg zárt – átmeneti tározókban kerül elhelyezésre, 
ahonnan tengelyen szállítják el a szennyvíztisztító telepre. A községen belül az összegyülekező 
csapadékvizeket általában az utak mentén kialakított nyílt árokhálózattal vezetik le a befogadókba, 
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de néhány utcaszakaszon nem található vízelvezető árok. A villamosenergia-ellátás és a vezetékes 
gázellátás a településen biztosított, teljes kiépíthetőséggel rendelkezik. A településen a 
villamosenergia-ellátás kis- és középfeszültségű hálózatai általában légvezetékes formában épültek 
ki. A településen a gázellátás a vízellátáshoz hasonlóan valamennyi utcában kiépült. A településen 
az E.GAS Gázelosztó Kft. szolgáltat.  

Környezetvédelem 

A szennyvíz-csatorna hálózat egyelőre nem épült ki a településen, a háztartásokban keletkező 
szennyvizet így a lakosok sok esetben elszikkasztják. Fontos jövőbeli feladat lenne a szennyvíz-
csatorna hálózat kiépítése, ám az országos szennyvíz-csatorna hálózat fejlesztési tervek között nem 
szerepel Döbörhegy és térsége. A talajok, valamint a vizek minőségi védelme érdekében a 
mezőgazdasági művelés során az ökológiai gazdálkodási módszerek előnyben részesítése preferált. A 
település közigazgatási területén regisztrált légszennyező anyag kibocsátó üzem nem működik. 
Légszennyezés a településen átmenő forgalomból, a száraz időszakban történő mezőgazdasági 
tevékenységből származó porból, valamint az őszi avarégetésből adódhat. A községben a 
belterülettől délkeletre található fűrészüzem területéről származhat zajterhelés. Egyéb zaj a 
településen áthaladó tehergépjárművektől származhat. A településen a kommunális hulladék 
elszállítása megoldott, a szelektív hulladékgyűjtés azonban csupán a műanyagok esetében működik. 

1.1. ELTÉRŐ JELLEMZŐKKEL RENDELKEZŐ TELEPÜLÉSRÉSZEK 

Döbörhegy település eltérő településszerkezeti egységeinek leírását a Megalapozó vizsgálat 7. 
Településszerkezet és a területhasználat vizsgálat, valamint a 8. Épített környezet vizsgálata című 
fejezetei tartalmazzák. A településrészek kialakult szerkezetüket tekintve jól elkülöníthetők, 
azonban beépítési módjukat és épületállományukat tekintve nehezen választhatók külön. 

 

1. ábra: Településszerkezet sematikus ábrája 
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2. A TELEPÜLÉS ADOTTSÁGAI EGY SWOT TÁBLÁZATBAN ÖSSZEFOGLALVA 

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

 

ERŐSSÉGEK GYENGESÉGEK 

 termőföldek 

 kedvező táji adottságok 

 népi építészet értékes épületei 

 nyugodt települési környezet 

 társadalmi homogenitás 

 Gyertyános és Öreghegy kiskertes 

művelésű területei 

 kiemelkedő természeti adottságok 

 

 

 közösségi közlekedéssel nehezen 

megközelíthető település 

 kiépítetlen gazdasági infrastruktúra 

 monokulturális szántóföldi művelés 

egybefüggő parcellákon 

 idősek gondozását szolgáló létesítmény 

hiánya 

 leromló épített értékek 

 hiányzó intézményi alapellátás 

 forráshiány bizonyos önkormányzati 

fejlesztésekhez 

 kihasználatlan lakásállomány 

 szennyvízelvezetés hiánya 

 sportöltöző, régi iskolaépület 

kihasználatlansága 

LEHETŐSÉGEK VESZÉLYEK 

 falusi turizmus erősítése 

 építészeti örökségek turisztikai 

szempontból történő bevonása  

 mezőgazdaság fejlesztése 

 megújuló energiák használatának 

térnyerése 

 épített értékek felújítása, hasznosítása 

 együttműködés szomszédos 

önkormányzatokkal 

 helyi mezőgazdasági tevékenységre 

épülő önkormányzati fejlesztések  

 helyi termékek népszerűsítése 

 

 elvándorlás 

 csökkenő népesség, további elöregedés 

 turisztikai adottságok további 

kiaknázatlansága 

 meglévő építészeti értékek további 

romlása 
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3. TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 

3.1. A KONCEPCIÓ FELÉPÍTÉSE 

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

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

A közösen meghatározott jövőkép kitűzése, az elérni kívánt célok egységes rendszerbe foglalása 
kijelöli a település kívánt fejlődési irányát. Döbörhegy község jövőképe négy központi gondolat köré 
épül fel. 

A település jövőjével kapcsolatos víziók strukturálása 

 

 
  

Települési 

Jövőkép 

•A település jövőjével kapcsolatos víziók strukturálása 

•Annak definiálása, hová szeretne a település hosszútávon eljutni 

Horicontális 
célok 

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

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

Átfogó célok 

•A településfejlesztési folyamat során elérni kívánt szándékok összefoglalása 

•Koncepció meghatározó céljai 

Tematikus 
célok 

•Ágazati célok 

•Területi célok 
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3.2. DÖBÖRHEGY KÖZSÉG JÖVŐKÉPE 

 

 Csendes, nyugodt, biztonságos lakókörnyezet jövőképe 

Egy település élhetőségét, az ott élő lakosok komfortérzetét és településük iránti szeretetét 
számtalan tényező befolyásolja. A nyugodt vidéki lakókörnyezet jövőképe elsősorban a település 
lakóinak igényeire fókuszál. Döbörhegy elsősorban falusias lakóterületekkel rendelkezik, korábban 
zsáktelepülés lévén biztosítottak a békés, nyugodt mindennapi élet feltételei, melyet nem 
befolyásolnak zavaró tényezők, mint a környezetszennyezés, erős átmenő forgalom, jelentős ipari 
létesítmények stb. A nyugodt, biztonságos lakókörnyezet jövőképe mellett nélkülözhetetlen az 
alapvető műszaki infrastruktúra és települési szolgáltatások megléte is. A település számára 
elsődleges cél a jelenleg is meghatározó értékeinek megőrzése (nyugalom, békesség) és a hiányzó 
szolgáltatások és infrastruktúra bővítése, fejlesztése. 

 Aktív, befogadó helyi közösség jövőképe 

A település jövőjének alapját a települési identitás erősítése, a társadalmi szerepvállalás növelése 
és egy együttműködő közösség kialakítása, valamint egy élhető település jelentheti. A település 
sikeres jövőjének alapját a helyi idősödő társadalomról való gondoskodás, a helybeli fiatalok 
visszacsábítása, marasztalása, a társadalmi szerepvállalás növelése és egy közösen együttműködő 
közösség kialakítása biztosíthatja. Az aktív közösségi élet hozzájárulhat a település jelenlegi 
helyzetének javításához, továbbá segít a település hagyományainak, értékeinek, identitásának 
megőrzésében.  

 Természeti környezet megőrzése, falusi turizmusfejlesztés jövőképe 

Döbörhegy legnagyobb értéke a gyönyörű táji és természeti környezetben rejlik, melyek védelme 
mellett, a szőlőhegyekkel (Gyertyános, Öreghegy), a Mária út, Kék túra útvonalakkal, és a döröskei 
víztárózóval kapcsolatos természetkímélő lágy turizmus, falusi turizmus és a környező települések 
társulási kapcsolatokból származó lehetőségek jelenhetik a fejlődés alapját.  

 Fejlődő helyi gazdaság jövőképe 

A térség gazdaságában Döbörhegy jelenleg nem tud nagyobb szerepet vállalni. A település 
gazdaságát jelenleg a mezőgazdaság határozza meg. A rendszerváltás és a technológia fejlődése 
miatt, a korábban a népesség nagy részét foglalkoztató mezőgazdaság ma már jóval kevesebb 
ember számára biztosít megélhetést. A munkahelyek teremtése mellett a helyi vállalkozások 
támogatása és a helyben (vagy környéken) történő munkahelyi elhelyezkedés a település egyik 
legnagyobb kihívása. Országszerte, így Döbörhegyen is kiemelt figyelmet kell fordítani az itt élőknek 
a környezetvédelemre, amelynek fontos részét képezi az energiagazdálkodás. A hazánkban elérhető 
megújuló energiaforrás a szélenergia, a napenergia, a vízenergia, a biomassza-biogáz és a 
geotermikus energia.  A megújuló energiaforrást hasznosító erőművek közül a fotovoltaikus 
naperőművek azok, amelyek a legkisebb hatással vannak környezetükre életciklusuk során. 

3.3. TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI CÉLOK 

A jövőképben megfogalmazott irányelvek megvalósításához összehangolt cselekvési terv felállítása 
szükséges. A felállított cselekvési terv a meghatározott jövőkép eléréséhez szükséges célokat, 
fejlesztési irányokat tartalmazza. A jövőkép elérését négy átfogó cél meghatározása segíti, melyek 
Döbörhegy hosszútávú fejlődésének alappillérét jelentik. Az átfogó célok, tematikus célokra 
tagolódva fedik le a község életének minden szegmensét, egymást kiegészítve és erősítve valósítják 
meg azokat. A célrendszer megvalósítást szolgáló eszközök és intézkedések kialakítása és 
végrehajtása során egy horizontális cél kerül kijelölésre, mely az átfogó és tematikus célokat 
áthatva kell, hogy érvényesítésre kerüljön. 

Döbörhegy olyan nyugodt, biztonságos település, ahol társadalmilag aktív, 
befogadó közösségben, csendes és gondozott lakókörnyezetben lehet élni és ahol a 
családok számára helyben és a környező településeken biztosított a megélhetés. 



DÖBÖRHEGY 11  
TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ VITAANYAG 

   

VÖLGYZUGOLY MŰHELY KFT.  2018. 
www.vzm.hu 

 

 

 

 

A
 re

n
d
e
lk

e
z
é
sre

 á
lló

 te
rm

é
sz

e
ti é

rté
k
e
k
re

 é
s a

z
 

a
k
tív

 la
k
o
ssá

g
ra

 tá
m

a
sz

k
o
d
ó
 m

in
ő
sé

g
i 

fe
jle

sz
té

se
k
, a

 tá
ji k

ö
rn

y
e
z
e
t m

e
g
ő
rz

é
sé

n
e
k
  

b
iz

to
sítá

sá
v
a
l 

D4-Helyi gazdaság 

fejlesztése 

D4.1 
Vállalkozások 
ösztönzése 

D4.2 Helyi 
termékekre épülő 

innovációk 
támogatása 

D4.3 Helyi, 
környékbeli 

munkalehetőségek 
biztosítása 

D2-Aktív, 
befogadó, 

összetartó helyi 
közösség  

 

D2.1 Fiatalok 
helyben tartása 

D2.2 Civil 
szervezetek 
létrehozása, 
aktivizálása 

D2.3 
Hagyományteremtés, 

értékmegőrzés 

D1- Csendes, 
nyugodt, 

biztonságos 
lakókörnyezet 

jövőképe 

D1.1 Lakókörnyezet 
megújítása, műszaki 

infrastruktúra 
fejlesztése 

D1.2 Települési 
szolgáltatások  

biztosítása 

D1.3 
Településkarakter 

megőrzése 

D3-Természeti 
környezet 

megőrzése, falusi 
turizmus 

fejlesztése 

D3.1 
Természetkímélő 
falusi turizmus 
népszerűsítése 

D3.2 Megújuló 
energiaforrások 
felhasználásának 
népszerűsítése 

Átfogó célok 

Tematikus célok 

Döbörhegy olyan nyugodt, biztonságos, gondozott település, ahol társadalmilag aktív, 
befogadó közösségben, védett természeti értékekben gazdag környezetben lehet élni és 
ahol a családok számára helyben és a környező településeken biztosított a megélhetés. 

Település 

Jövőképe 

Horizontális  

cél 
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3.3.1. A TELEPÜLÉS FEJLESZTÉSÉT ÁTHATÓ HORIZONTÁLIS CÉL MEGHATÁROZÁSA 

A rendelkezésre álló természeti értékekre és az aktív lakosságra támaszkodó minőségi 
fejlesztések, a táji környezet megőrzésének  biztosításával 

A településfejlesztés koncepció megalkotása során kiemelt szempont volt, hogy a fejlesztési célok 
mindegyike elsősorban a belső energiákra, értékekre és erőforrásokra alapozva kerüljön 
meghatározásra és megvalósításra.  

Döbörhegy fejlődése elsősorban a helyben meglévő adottságok kihasználásán, azok szerepének 
erősítésén, a már meglévő, kihasználatlan értékeire és helyi potenciáljaira építve mehet végbe, 
majd azokra támaszkodva kezdhető meg a külső erőforrás áramlás beépítése.  

A fejlesztésekbe magánvállalkozókat, mezőgazdasági vállalkozókat célszerű bevonni. Sajnos kis 
település révén az önkormányzat nagy anyagi erővel nem rendelkezik, így minden nagyobb 
fejlesztés eléréséhez nélkülözhetetlen az állami, illetve uniós pályázati források igénybevétele. 

A településre tervezett minőségi fejlesztések eredményeképpen a falu jövője működőképes és 
megalapozott irányt vehet, mely az esetleges külső erőforrások igénybevételével fokozott 
hatásfokkal képes megvalósulni. A különböző gazdasági, turisztikai és lakóterületi fejlesztések 
mellett a lakosok mindennapi életét is át kell, hogy hassa e szemlélet, hogy a településen élőkből a 
kitűzött célok megvalósulásának alapjául szolgáló aktív közösség válhasson.  

3.3.2. RÉSZCÉLOK ÉS BEAVATKOZÁSOK MEGHATÁROZÁSA 

D1- Csendes, nyugodt, biztonságos lakókörnyezet jövőképe 

Döbörhegy alapvető szándéka, hogy fejlődése során nyugodt, csendes, falusias jellegének 
megtartása mellett biztosítsa a lakosság számára az élhető települési környezetet. Az élhető 
település biztonságos és fenntartható, biztosítja a lakosság számára a mindennapi élet általános 
szükségleteit. Ez jelenti többek között a települési szolgáltatások meglétét, a jól kiépített, korszerű 
közműrendszert, a jól használható közterületeket és a megfelelően kialakított infrastruktúrát is.  

A csendes, élhető települési környezet kialakítása mellett figyelmet kell fordítani a települési 
lakosság életkörülményeinek javítására, amely nagy hatással van a település lakosságmegtartó 
képességére. A település lakosságának életminőségére közvetlen hatással van az őket körülvevő 
környezet állapota. Környezet alatt értendő egyaránt az épített és természeti környezet, az 
infrastruktúra-hálózat, a településkép és a lakókörnyezet biztonsága is. Az önkormányzat számára 
így a települési környezet minőségi fejlesztésén keresztül a lakónépesség életkörülményeinek 
javítása a cél. A csendes, nyugodt, biztonságos település elérését támogatják a meghatározott 
tematikus célok. 

Tematikus célok:  

 Lakókörnyezet megújítása, műszaki infrastruktúra fejlesztése 

 Települési szolgáltatások biztosítása 

 Településkarakter megőrzése 
 

D1.1. Lakókörnyezet megújítása, műszaki infrastruktúra fejlesztése 

Döbörhegyen a legsürgetőbb infrastruktúra fejlesztése a szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése. A 
27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet alapján Döbörhegy a felszín alatti víz szempontjából érzékeny 
felszín alatti vízminőség védelmi területen lévő települések közé tartozik, ezért már régóta igény 
lenne a szennyvíz közcsatornás elvezetésének és kezelésének megoldása. A keletkező szennyvíz 
jelenleg zárt – átmeneti tározókban kerül elhelyezésre, ahonnan tengelyen szállítják el a 
szennyvíztisztító telepre. Amennyiben lehetőség nyílik a szennyvízcsatornázás megkezdésére, önálló 
szennyvíztisztító-telepet és gravitációs szennyvízcsatorna-hálózatot a legcélszerűbb kiépíteni. A 
település környezetében több vízfolyás is található, így a tisztított szennyvíz elhelyezése is 
megoldható lenne. 

A településen – Döbörhegy falusias jellegéből adódóan - jellemző a magas zöldfelületi arány. A 
házak körüli nagyméretű, művelt kertek meghatározó elemei az egységes, rendezett faluképnek. A 
falura jellemző változatos szintkülönbségekből adódó látkép megőrzése érdekében kiváltképp 
fontos, hogy a kerteket folyamatos gondozással, karbantartással, egységes, tájegységre jellemző 
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honos növényállomány alkalmazásával tartsák fent. A lakosok aktivitásának felkeltése érdekében 
már volt példa, hogy helyi összefogásból a település közterületének virágosítására, de a be lehet 
kapcsolódni az országos, vagy a település maga által hirdetett virágosítási versenybe, melyben a 
legszebb családi házat egy rendezvény keretén belül kitüntetéssel, ajándékkal lehet díjazni. 

A kellemes, vonzó lakókörnyezet magában foglalja a rendezett zöldfelületeket és közterületeket 
egyaránt. A településen az elmúlt 5 évben többségében sikerült a teljes úthálózatot felújítani. A 
közterületek minőségi fejlesztése többek között az utak menti árkok karbantartását, közterületi 
utcabútorok, buszmegállók elhelyezését, közterületek virágosítását jelenti. A településen heves 
esőzések során létrejött károk megelőzése érdekében, kiváltképp a település északi oldalán javasolt 
az árkok leburkolása, illetve a víz helyben tartása, záportározó kialakításával.  

A településképet és egyben a lakosság komfortérzetét a közterületi fejlesztések nagyban 
befolyásolják. A megújuló közterületek találkozási pontként szolgálhatnak, mely Döbörhegy 
esetében kiváltképp fontos, tekintve, hogy a település nem rendelkezik főtérrel. Ezek a terek a 
település szerkezetére is kedvező hatással lennének és közösségszervező erejük sem 
elhanyagolható.  

A település útjain vannak olyan szakaszok, ahol a járdák hiánya miatt a gyalogosforgalom a közúton 
történik. Tény, hogy a településen korábbi zsákfalu jellegéből adódóan, túlzott átmenő forgalomra 
a Fő utcán sem kell számolni, mégis a biztonságos gyalogos közlekedés megteremtése érdekében 
célszerű lenne a járdák pótlása az érintett szakaszokon.  

D1.2. Települési szolgáltatások biztosítása 

Döbörhegynek célja a falusi turizmus erősítése, melyhez olyan településsé kell válnia, ahol a helyi 
lakosoknak, szállóvendégeknek nem szükséges, hogy más települések szolgáltatásaiért utazzanak 
több kilométert, hanem a lehetőségekhez képest minél több dolgot a településen is el tudjanak 
érni.  

A településen élők számára nagy gondot okoz, hogy nincs olyan üzlet, mely a mindennapi igényeket 
kielégítené. A településen jelenleg működő élelmiszerüzlet, a Csapás utca és a Fő utca 
találkozásánál lévő kereskedelmi egység jelenleg napi pár órát tart nyitva. Érdeklődni érdemes 
mozgóbolt működtetésének igényére, melyben előre bejelentett igény alapján érkezhetne az áru 
pár naponta a településre. A helyi boltok kínálatában pedig elsősorban a mindennapi bevásárlásokra 
kell hangsúlyt fektetni.  

Számos magyarországi településen jellemző, hogy a népesség öregedésével és a népességfogyással a 
régi lakóépületek megüresednek, majd állapotuk fokozatosan romlásnak indul. Ezek az épületek 
később erősen rombolják a településképet. A jövőben elképzelhető a megüresedett épületek 
funkcióváltó átalakítása, közösségi hellyé, üzletekké vagy szálláshely szolgáltató létesítménnyé 
történő átalakítása. 

Döbörhegyen probléma, hogy az önkormányzat kevés épülettel, kevés saját bevétellel rendelkezik, 
a helyi programok megtartására nincs hely, forrás. Döbörhegy nem rendelkezik vasútállomással, 
közösségi közlekedését autóbusz járatok jelentik. Ezt a megoldást továbbgondolva az egyedi 
igényekre is jobban reagáló, rugalmas közösségi közlekedési alternatíva lehet egy helyi telebusz 
rendszer kialakítása. A fix menetrenddel rendelkező, gyakran közlekedő telebusz csak akkor 
indulna el, amikor tényleges igény érkezik használatára. Az utazási igény bejelentése telefonon, 
mobil alkalmazáson keresztül és online felületen, de akár személyesen is történhet. A telebuszt 
nem csak a szomszéd települések elérésében, de a szomszédos vasútállomások, a járásközpont, 
megyeszékhely egészségügyi intézményei, hivatalok, kormányablakok megközelítésében is 
segítséget nyújthat, főleg a településen élő idősebb lakosság számára, akiknek a hosszabb utazás 
már kimerítő lehet. A fiatalabb és az idősebb korosztály számára is egyaránt lényeges szempont a 
lakhely választásakor vagy váltásakor az intézmények megléte, elérhetősége. Döbörhegyen nincs 
lehetőség és elég igény ezeknek az intézményeknek a megteremtésére, így a családok a szomszéd 
települések szolgáltatásait tudják igénybe venni. A családalapítás előtt állók és a családosok 
számára fontos szempont az oktatási vagy intézményi alapfokú ellátás közelsége és könnyű 
megközelíthetősége, melyben a helyi telebusz szintén segítséget nyújthat. 

A településen hiányzó valamennyi intézményi ellátás és szolgáltatás helyben történő biztosítása 
nem megoldható, ezért fontos a térség többi településével való harmonikus együttműködés, hogy 
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rivalizálás helyett egymáshoz igazodva, megfelelő tájékoztatás mellett minden közfunkció könnyen 
elérhetővé váljon. 

A települési szolgáltatások másik fontos eleme a rekreációs lehetőségek bővítése. A település 
határában sportpálya és öltöző található. Az utóbbi időben viszont az érdeklődés hiánya, vagy a 
kieső elhelyezkedés okozta kihasználatlanság miatt a terület elhanyagolttá vált. Mindezek mellett a 
településen igény van a sportolási lehetőségek megteremtésére, sportolási események tartására. 

A focipálya rendbehozása, átalakítása, mellette több generáció számára alkalmas kültéri 
sporteszközök, nyárs sütőgető kiülők, szabadtéri színpad elhelyezése nem csak sportesemények, 
hanem más helyi rendezvények megrendezésére is alkalmassá tenné a területet.  

Döbörhegy lakosságának korszerkezete a legtöbb hasonló helyzetben lévő magyarországi 
településhez hasonlóan elöregedést mutat. A Körmendi Szociális Szolgáltató és Információs Központ 
a Körmendi kistérségben élő időskorú, szociálisan rászorult embereknek nyújt segítséget. A szociális 
ellátásra és támogatásra szoruló személyeknek így nem kell messze elköltözniük a településről, 
hanem megszokott környezetükben, családjuk és barátaik körében élhetnek tovább. 

Az idősebb korosztály, akinek a családja sok esetben távol él, különösen igényli a közösséghez 
tartozás érzését, és a nyugdíj mellett megnövekedett szabadidő hasznos eltöltése is fontos cél. A 
szociális ellátás bővíthető Idősek klubjának létrehozásával, ahol közös programok szervezésén kívül 
a preventív egészségmegőrzés is fontos célkitűzés lehet. A Döbörhegyi idősek klubja igényelné a 
szervezetet vezető személy (szociális végzettségű szakember) jelenlétét. A klubvezetőt több 
szomszédos település közösen is megbízhatja, a helyi klubok befogadó szellemben, átjárhatóan 
működhetnének, időnként közös programokkal. A klub a szervezett eseményeken túl lehetőséget 
biztosítana egészségügyi szűrésekre, prevenciós előadásokra is, de be lehetne vonni tagjait más civil 
szervezetek munkájába. 

Fontos emellett kiemelni, hogy a nyugdíjas kor nem egyenértékű az inaktivitással. A mobilitás 
megőrzése kulcskérdés az idős ember számára, ezért a korosztályi és egyéni sajátosságokhoz 
igazodó programok nélkülözhetetlenek ebben az életkorban (közös tornaórák, séták). Még nagyobb 
veszteség számukra, hogy látják saját veteményesüket, kiskertjüket kárba veszni. Ezen telekrészek 
művelése önkormányzati vagy civil szervezeti segítséggel működhetne tovább. A megtermelt 
zöldségekből, gyümölcsökből az önkormányzat és a tulajdonos is profitálhat. (Részletes kifejtés a 
D4.2. Tematikus célnál.) 

D1.3. Településkarakter megőrzése 

A lakóterületek minőségi fejlesztése során, a település egységes arculatának megőrzése érdekében 
fontos szempont a hagyományos beépítési formák előnyben való részesítése. A hagyományos 
településkép megőrzése érdekében meg kell határozni, hogy az egyes területrészeken milyen 
karakterű épületek építhetők, mely elvek a települési arculati kézikönyvben már rögzítve vannak. 

A települési környezet minőségét, a helyi lakosság identitását nagyban befolyásolja a falu épített 
környezete és a kialakult településszerkezete. A településen lévő építészeti értékek közül csekély 
számú maradt fent. Fontos, hogy a település, illetve az ott lakók felismerjék épületeik értékét. 
Kiemelt figyelmet kell szentelni az értékek megóvására, a településkép védelmére, a 
településképet zavaró, idegen beépítések megakadályozására, melynek egyik eszköze lehet a 
védelmi szabályok megalkotása. 

A térség épített táji képét, szőlőhegyi arculatát sok helyen a régi présházak még ma is őrzik, 
melyek a nyugat-dunántúli népi építészet jellegzetességei. Állapotuk folyamatosan romlik, ezért 
szükséges ezen épületek megőrzése. A szőlőhegyek komplex fejlesztéséhez nem csak a 
szőlőművelés, gyümölcstermesztés erősítése, hanem az épületek felújítása is szervesen 
hozzákapcsolódik, a térség turisztikai attrakciói közé sorolhatók. Érdemes az ezekkel kapcsolatos 
pályázati forráslehetőségek figyelése és kihasználása. 
 

D2. Aktív, összetartó helyi közösség 

Egy település fejlődésének meghatározó részét képezi az adott közösség lakossága és társadalmi 
aktivitása. Hagyományos, vidéki érték az erős, odafigyelő közösség, melynek fenntartása 
Döbörhegyen napjainkban támogatásra, szervezésre szorul. 
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A helyi közösség egységgé kovácsolása, érdeklődésének felkeltése, tenni akarásának ösztönzése nem 
könnyű feladat. Az összetartó közösség újra létrejöttét támogatják a meghatározott tematikus 
célok, melyek közösségformáló erővel is rendelkeznek. 

Tematikus célok: 

 Fiatalok helyben tartása 

 Civil szervezetek létrehozása, aktivizálása 

 Hagyományteremtés, értékmegőrzés 

D2.1. Fiatalok helyben tartása 

Döbörhegyen - számos magyarországi településhez hasonlóan - jelentős problémát jelent a 
folyamatos elvándorlás, ami legerőteljesebben a fiatal, pályakezdő korosztályra jellemző. A 
lakónépesség megtartásának fő eszközei az elvándorlás megállítása, a betelepülés ösztönzése lehet. 
A lakáshoz jutás megkönnyítése, a hosszútávú munkalehetőséghez jutás elősegítése, a fiatalok 
vállalkozói tevékenységének támogatása egyaránt a helyben maradást segíti.  

A fiatal korosztály szabadidejének hasznos eltöltésére kedvező hatással van a sportolási 
lehetőségek bővítése. Döbörhegyen jelenleg egyetlen sportegyesület sem működik, azonban 
szükséges lenne a sportolási tevékenységeknek alkalmas helyszínt biztosítani, amely a település 
focipályáján megoldottá is válhatna.  

Körmend, Szombathely, Zalaegerszeg, illetve az osztrák határ közelsége, a jelenlegi lakáspolitikai 
rendszer, a növekvő ingatlanpiaci árak mind kedveznek a településnek. Az önkormányzat feladata a 
jelen lakáspolitikai helyzetben a lakosság figyelmének felhívása a Döbörhegyi kedvező építési 
lehetőségekre, üresen álló ingatlanokra illetve a település érdemeinek megismertetése a fiatal 
családokkal.  A letelepedés, otthonteremtés támogatásával elérhetővé és vonzóvá válik Döbörhegy 
a fiatalabb korosztály számára. A lehetőségekhez mérten biztosítani, támogatni kell a fiatalok 
lakóhelyhez jutását. Ennek egyik módja lehet az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok 
bérbeadása, az otthonteremtést és családalapítást segítő pályázatok népszerűsítése. Vagyis a 
támogatási idő alatt minél több potenciális fiatal családdal kell megismertetni Döbörhegyet és 
értékeit, a csendes, békés, biztonságos települést. Erre most van a tökéletes alkalom.   

Az elvándorlás egyik fő mozgatórugója, hogy a magasan képzett, szellemi munkát végző fiatalok 
helyben nem találnak álláslehetőséget, ezért nagyobb településekre, megyeszékhelyre vagy a 
fővárosba kényszerülnek költözni. A helyben lévő munkahelyek megteremtése megakadályozhatja a 
fiatalok elvándorlását, s közvetett módon megelőzheti a társadalom elöregedését is. Tény hogy a 
településen és közvetlen környezetében kevés a munkalehetőség, viszont napjainkban a munkahely 
fogalma átalakulóban van. (Részletes kifejtés a D4.3. Tematikus célnál.) 

D2.2. Civil szervezetek létrehozása, aktivizálása 

Döbörhegy lakosainak fel kell ismerni, hogy minden egyéni döntés, cselekedet hatással van a 
társadalom egyéb tagjaira, a község életére. Döbörhegy akkor lehet igazán jól működő község, ha 
lakossága minél inkább részt tud venni a település életében. A település jövőjéért tett 
erőfeszítések, a közös települési programokon való részvétel (pl. Idősek napja, Áldott Advent 
programsorozat, Mikulás Ünnep, a Nyárbúcsúztató rendezvény, a lakókörnyezet gondozása, 
virágosítás) a településről alkotott külső és egyben a „belső véleményt”, azaz a lakosok pozitív 
közérzetét erősíti. Így a különböző társadalmi csoportok aktivitásának felélesztése kiemelt célja 
kell, hogy legyen az önkormányzatnak. 

A település civil élete jelenleg kevésbé aktív, a településen nem működnek civil szervezetek. A 
lakosokat ösztönözni kell arra, hogy hozzanak létre helyi szervezeteket, melyek számára pedig 
minél több lehetőséget kell biztosítania a falu vezetésének, hogy kibontakozhassanak és 
gyakorolhassák tevékenységüket. Ezáltal a helyiek Döbörhegyhez való kötődése erősíthető - ha már 
egy közösségnek, egy szervezetnek is részei, nehezebben hagyják el azt és magát a települést.  

Az erős közösség alappillérei lehetnek a helyi hagyományőrző egyesületek, művészi csoportok, 
dalkörök, túra egyesületek, egyéb civil szerveződések. Jó lehetőség a faluszépítő egyesület, 
borbarát egyesület vagy sportegyesület létrehozása is. A civil szervezetek, az önkormányzatokkal 
közös programok lebonyolításában is együttműködhet, mely így a falusi turizmus fellendítését is 
segítheti. Az együttműködés közösségi fórumok tartásával, az egymás közötti kommunikáció 
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javításával történhet. A fórumok során az önkormányzat vezetésével a lakosság és a civil 
szervezetek is szerepet kaphatnak a döntéselőkészítésbe. 

A településen számos közösségépítő, hagyományőrző és kulturális rendezvény kerül évente 
megrendezésre. A településről elköltözöttek bevonására kitűnő alkalmat nyújt, és nagy sikert 
aratott eddig is a „Nyárbúcsúztató rendezvény”, mely a településről elszármazott, időnként 
hazalátogató vendégeit várja.  

Döbörhegy jelenleg nem rendelkezik testvértelepüléssel. A testvértelepülések megalakításának 
célja, hogy egy-egy földrajzilag távol eső település partneri viszonyt alakíthasson ki egymással, hogy 
a társadalmi és a kulturális kapcsolatokat erősítsék. A települések közötti kapcsolat a gyakorlatban 
sokszor csereprogramok, gazdasági-kulturális együttműködés során jön létre.  

D2.3. Hagyományteremtés, értékmegőrzés 

A falu helytörténeti gyűjteményének a múlt század első felében épült iskolaépület ad otthont, mely 
napjainkra már elvesztette eredeti funkcióját. A jövőben kiemelt feladat a település helyi 
hagyományainak, történelmének felélesztése, mely a helyi identitástudat erősítése mellett a 
turisztikai vonzerő növelésében is kiemelt szerepet játszhat. A község helytörténetének, valamint 
a falu kialakulásának bemutatása, részletes ismertetése nagyban hozzájárul a település múltjának 
felelevenítéséhez, hagyományainak őrzéséhez.  

Az épített értékek (Magyarok Nagyasszonya és Magyar Szentek római katolikus templom, volt 
iskolaépület, döbörhegy pincék) védelme mellett, kiemelt figyelmet kell fordítani a természeti 
értékek megőrzésésre és a környezetvédelemre is. Ahhoz, hogy a lakosság aktívan és tudatosan 
védje a környezetét, szemléletformáló és ösztönző akciókra van szükség az önkormányzat, illetve a 
helyi civil szervezetek részéről. Ezek során tudatosítható az emberekben a környezettudatos 
szemlélet (vízfogyasztás optimalizálása, szelektív hulladékgyűjtés, ökológiai növénytermesztés stb.)  

Mivel a településfejlesztés mindenek előtt a lakosság érdekeit szolgálja, az életminőséget hivatott 
többek között javítani, a lakosság aktív közreműködése elengedhetetlen. Bár a lakosság aktív 
közreműködése sok energiát és befektetést igényel mind a település vezetősége, mind a lakosság 
részéről, a ráfordítás a jövőben megtérül, a településfejlesztés sokkal hatékonyabban tud folyni. 

D3. Természeti környezet megőrzése, falusi turizmus fejlesztése 

Döbörhegy számára fontos, hogy a község turisztikai fejlődése a rendelkezésre álló erőforrások 
megfelelő hasznosítása mellett, környezetbarát módon menjen végbe. A Döbörhegyen található 
érintetlen, gyönyörű természeti környezet, a patakpart, a szőlőhegyi területek, természetvédelmi 
területek értéke az élővilág valamennyi tagja számára – beleértve az embert is – igen fontos.  

A települési természeti területek kondícionáló hatása nagyban befolyásolja a lakóterületek 
mikroklímáját, minőségét. Ezen értékek védelmét maximálisan szem előtt kell tartani, a 
természeti területek területhasználatát úgy kell alakítani, hogy az értékek ne károsodjanak, s a 
természeti területek terhelése is minimális legyen.  

A turizmus napjainkra a világ harmadik legnagyobb gazdasági ágazatává nőtte ki magát és 
munkahelyteremtő lehetőségei mellett lakosság megtartó képessége sem elhanyagolható.  

Döbörhegy gazdasági vonzzerejét a természeti környezetre, a falusi turizmusra, és a megújított 
falura és a települést érintő túra és kerékpáros útvonalak kialakítására érdemes alapozni. 
Támogatni kell a falusi turizmus, illetve a település megismerését segítő rendezvényeket. 
Biztosítani kell azt, hogy a rendezvények időpontja a környező településekkel összehangoltan legyen 
meghatározva, a helyi (térségi rendezvények) egymást erősítve jelenjenek meg térben és időben.  
A helyi turizmus minőségi irányba történő fejlesztése csak összehangolt, egységes stratégia alapján 
valósulhat meg, valamennyi helyi szereplő bevonásával.  

Tematikus célok:  

 Természetkímélő falusi turizmus népszerűsítése 

 Környezetvédelem, természetvédelem fontosságának népszerűsítése 
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D3.1. Természetkímélő, falusi turizmus népszerűsítése 

Döbörhegy község nem rendelkezik sok egyedi turisztikai látnivalóval, azonban értékes és érintetlen 
természeti környezete jó kiindulási alapot jelenthet a turisztikai fejlesztésekhez. A koronavírus 
járvány következtében keletkezett negatív gazdasági következmények a külföldi turizmust is érintik. 
A kialakult, és várhatóan tovább nehezedő helyzetben számítani lehet arra, hogy rövidtávon szinte 
kizárólag a belföldi turizmusra lehet támaszkodni.  

A település természeti értékekben igen gazdag, a közigazgatási területe az országos ökológiai 
hálózat része. A település jelenleg nem képes a „többnapos turizmus” számára megfelelő számú és 
színvonalú szolgáltatást nyújtani. A természet érintetlenségének megőrzése érdekében a turizmus 
fejlesztése során elsősorban olyan megoldások részesítendők előnyben, melyek a természetet nem, 
vagy csak igen kis mértékben károsítják. Ilyen például az falusiturizmus, a kerékpáros turizmus és a 
természetjárás, valamint nem intenzív használat esetén a lovasturizmus is. 

A természeti értékek védelme azok bemutatásával, megismertetésével kezdődik, melynek egyik 
eszköze lehet a helyszíni bemutatás, tanösvények, túraútvonalak segítségével, valamint a korai, 
óvodás, iskolás korban megkezdett oktatás, ismeretterjesztés.  

A településhez közel halad az Országos Kéktúra útvonal és a Mária-út, illetve a településhez északi 
határához közel található a turisztikai értékkel bíró döröskei víztározó. A túraútvonalak célja az, 
hogy megismertessék Közép-Európa és Magyarország vallási és kulturális értékeit. A túraútvonalak 
mentén információs táblák elhelyezése nyújthatnak érdekes információt a településről, esetleges 
szálláshelyek elérhetőségéről.  

A szolgáltatásokat és a szabadidő eltöltéséhez kapcsolódó programokat akár a szomszédos 
településekkel közösen is lehet fejleszteni. A közös fejlesztés előnye, hogy a települések között 
nem verseny, hanem együttműködés alakulhat ki, így egymást erősíthetik programkínálatukkal. 
Érdemes közös turisztikai koncepciót készíteni, mely alapján a fejlesztések szervezett módon, 
rendszerbe foglalva történhetnek. A térségi turizmus minőségi irányba történő fejlesztése csak 
összehangolt, egységes stratégia alapján valósulhat meg, amely annak összes szereplőjét érinti. 

Nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a legkörültekintőbben összeállított turisztikai jövőkép sem 
képes sikert aratni, ha nincs marketing, nincs kellőképpen meghirdetve, turisták nem szereznek róla 
tudomást. 

A település turisztikai vonzerejének növeléséhez a marketing tevékenységet tudatosan, hatékony 
módszerekkel szükséges véghezvinni. A marketing tevékenység megvalósulhat tájékoztató 
kiadványok, információs táblák, brossurák és internetes portálok, közösségi média felületein történő 
reklámok létrehozásával. Az internetes megjelenés költséghatékony és a turisztikai célcsoport 
számára egyre inkább nélkülözhetetlen, melyhez alapkövetelmény a többnyelvűség, a gyorsaság, 
naprakészség és a tetszetős megjelenés. Nagy segítséget nyújt ebben az önkormányzat honlapja is, 
ahol könnyen tájékozódhatunk a friss programokról, a helyi látnivalókról, kikapcsolódási és szállás 
lehetőségekről. 

D3.2. Megújuló energiaforrások felhasználásának népszerűsítése 

Annak érdekében, hogy Döbörhegy a jövőben is megőrizhesse érintetlen természeti környezetét az 
itt élőknek kiemelt figyelmet kell fordítania a környezetvédelemre, amelynek napjainkban fontos 
részét képezi az energiagazdálkodás. Hazánkban az elmúlt években az energiapolitika szerves 
részévé vált a megújuló energiaforrások használatának elősegítése. A megújuló energiaforrások 
nyújtotta lehetőségeket napjainkban kevésbé használjuk ki. A megújuló energiák térnyeréséhez a 
településen elsősorban a napenergiát hasznosító rendszerek telepítésére van lehetőség. 

Magyarország a megújuló energiafelhasználás területén elmarad a többi uniós országtól. Az OFTK 
(Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció) Vas megyében fejlesztési célkitűzései között 
szerepelteti a megújuló energiák fenntartható hasznosítását. 

A megújuló energiák térnyeréséhez Döbörhegynek megfelelő adottságai vannak. A község területén 
elsősorban a napenergiát hasznosító rendszerek telepítése a cél. A településen körülbelül 2100 
óra a maximálisan hasznosítható éves napos órák száma, amelyet célszerű igénybe venni.  

Az alternatív energiaforrások minél nagyobb arányban történő bevonásával cél továbbá a 
légszennyezés mértékének és a szén-dioxid kibocsátásának redukálása. Ebben nélkülözhetetlen az 
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Önkormányzat példamutató magatartása, mely az energiatakarékos technológiák alkalmazásában 
mutatkozhat meg. Mindezen technológiákról fontos a lakosok tájékoztatása, energiatakarékos 
megoldások ismeretterjesztése és azok népszerűsítése. 

D4. Helyi gazdaság fejlesztése 

A község gazdasági súlya térségi szinten nem számottevő, Döbörhegy gazdaságát az erős 
hagyományokra épülő mezőgazdaság jelenti. Döbörhegyen kedvezőtlenek a lehetőségek ipari 
befektetők megtelepedéséhez vagy kereskedelmi-logisztikai központok létrehozásához, valamint a 
természeti környezet védelme érdekében sem cél egy ipari létesítmény létrehozása. Fontos, hogy 
Döbörhegy a mezőgazdaságban nem foglalkoztatott lakosságának is biztosítsa a lehetőséget a 
munkavállalásra, a környező településekkel együttműködve. 

Döbörhegy gazdasági kitörési lehetősége leginkább az idegenforgalomban és a helyi termékekre 
épülő szolgáltatásokban van. A helyi gazdák és vállalkozások ösztönzése elősegíti a kiegyensúlyozott 
gazdasági szerkezet kialakulását.    

Célok: 

 Helyi vállalkozások ösztönzése 

 Helyi termékekre épülő innovációk támogatása 

 Helyi, környékbeli munkalehetőségek biztosítása 
 

D4.1. Helyi vállalkozások ösztönzése 

A helyi, meglévő gazdasági vállalkozások mellett manapság fontos szem előtt tartani, hogy a 
tőkeerős, új vállalkozásokat ösztönözni kell arra, hogy helyi lakosokat foglalkoztassanak, amely 
elsősorban a megfelelő, szakképzett munkaerő biztosításával, szakképzések indításával érhető el.  
A településen lévő szolgáltatások, a minőségi lakókörnyezet feltételei fontosak a településen élők, 
valamint a beköltözők számára, így ezek a település vonzerejét növelik. Az ellátás fenntartása 
érdekében elengedhetetlen a helyi kis vállalkozások az önkormányzati lehetőségekhez mért 
támogatása, a működéshez szükséges kedvező feltételek biztosítása.  

Az önkormányzat megfelelő szabályozással, különböző kedvezményekkel (adókedvezménnyel, 
bérleti kedvezményekkel), illetve önkormányzati megrendelésekkel egyaránt hozzájárulhat a 
meglévő vállalkozások fennmaradásához, a lakosság vállalkozó kedvének növekedéséhez, új 
vállalkozások létrehozatalához és ezzel együtt a települési szolgáltatások körének bővítéséhez.  

A helyi vállalkozások piacra jutásának és a szolgáltatások összekapcsolásának záloga, hogy a 
vállalkozások ismerjék egymás tevékenységét, illetve hogy a településen élők számára ismertek 
legyenek. A helyi vállalkozások, szolgáltatók támogatása, érvényesülésének segítése érdekében 
össze kell állítani az ún. „vállalkozói térképet”, amely tartalmazza, hogy a településen, illetve a 
térségben mely vállalkozások mivel foglalkoznak és milyen címen található a telephelyük és 
amelynek segítségével az önkormányzati megbízások, megrendelések során elsősorban a helyi 
vállalkozókat tudják majd foglalkoztatni. 

D4.2. Helyi termékekre épülő innovációk támogatása 

A belső erőforrásokra épülő gazdaságfejlesztés egyik alappillére a hagyományos mezőgazdasági 
kultúrák, a háztáji gazdálkodás (kiskertes növénytermesztés, háztáji állattartás) felélénkítése. A 
háztáji hozzájárul a lakosság megélhetéséhez, bevétel kiegészítő hatású lehet. Az Önkormányzat a 
kiskertes növénytermesztést és a háztáji állattartást szabályozási eszközökkel tudja ösztönözni. 
Emellett helyi termékeket árusító kiskereskedelmi bolt, helyi piac, önkormányzati étkeztetés is 
elősegítheti a rendszer működését. Az állattartás révén számos termék (tej, sajt, hentesáru) 
helyben előállíthatóvá válik. A magas minőségű helyi termékek köré kedvező falukép és 
településmarketing alakítható ki.  

A térségben jó példa a helyi termékekre épülő innovációra, a Pannon Helyi Termék Nonprofit Kft., 
mely mint példa értékű összefogás  közel 100 Nyugat-magyarországi helyi termelő használati-, 
ajándék- és élelmiszer termékeinek népszerűsítését, közös értékesítését tűzte ki céljául. Mottójuk: 
„Minőség, hagyomány, maradandó értékek” 
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A tagok lehetnek őstermelők, egyéni vállalkozók, egyéb szervezetek, melyek számára kedvezményes 
vásári megjelenési lehetőségeket biztosítanak. Egységes arculatot képviselő pavilonjaik szintén a 
tagok rendelkezésére állnak. Segítenek felkutatni pályázati lehetőségeket, illetve előmozdítják a 
részvételt már nyertes pályázatokban. Tagjaik termékeit több értékesítési helyre juttatjuk el 
(szállodák, éttermek, biobolt, stb.). Helyi termék kóstolók szervezésével egyre szélesebb 
közönséggel ismertetik meg a termékeket, azok értékeit. Szombathelyen az agrárkamarával közösen 
helyi termelői piacot üzemeltetnek, melyet heti rendszerességgel tartanak. A helyi intézmények 
ellátását vagy az idősgondozás során az étkeztetést is meg lehet szervezni a helyben termelt 
élelmiszerekre alapozva.  

A helyben termelt élelmiszerek köré vendéglátó szolgáltatás is épülhet. A turizmus 
fellendülésének kezdeti szakaszában azonban nagyon nehéz egy állandó étterem vagy szolgáltatás 
fenntartása, helyette első körben alternatív, innovatív megoldásokat érdemes követni. A helyben 
megtermelt élelmiszerekre alapozva a lakáséttermekhez hasonló vendéglátás is létrehozható. A 
lakáséttermek esetében az amatőr szakács otthonában látja vendégül az embereket, így nagy 
hangsúlyt kap az esemény helyi és személyes jellege. A lakásétterem előnye, hogy sokkal 
rugalmasabban tud alkalmazkodni a változó kereslethez, mint egy állandó étterem. Hasonlóan 
rugalmasan működtethető kisebb, egynapos rendezvényekhez kapcsolódó vendéglátó vállalkozás is. 
Baráti társaságok, cégek egyre gyakrabban szerveznek egy vagy több napos vidéki látogatásokat, 
ahol a falusi környezet mellett a finom helyi falatokon van a legnagyobb hangsúly (pl. vadpörkölt, 
malacsütés, pálinka- vagy süteménykóstolás stb.) Ehhez elsősorban nagyobb szabad területre, 
legalább ideiglenes mosdó használati lehetőségre és könnyű megközelíthetőségre van szükség.  

D4.3. Helyi, környékbeli munkalehetőségek biztosítása 

A munkahelyek teremtése mellett a munkanélküliség csökkentése és a helyben (vagy környéken) 
történő munkahelyi elhelyezkedés érdekében az önkormányzat - oktatások és képzés, átképzések 
szervezésével - szervező szerepet tud vállalni a helyi lakosok elhelyezkedésének segítésében is. A 
szomszédos, hasonló helyzetben lévő települési önkormányzatokkal összefogva a helyben szervezett 
felnőttképzés a munkavállaláshoz segítheti a munkát keresőket, illetve egyéb társadalmi csoportok 
olyan ismereteket sajátíthatnak el helyben (pl. kismamák, nyugdíjasok), amit az időbeosztásuk, 
vagy egészségi állapotuk miatt máshogy nem tudnának megtenni. Jó lenne továbbá, ha a 
számítógépes ismeretek és az idegen nyelv tanulása mindenki számára elérhetővé válna 
Döbörhegyen. 

A településen induló vállalkozásokat ösztönözni kell arra, hogy helyi lakosokat foglalkoztassanak, 
amely elsősorban a megfelelő, szakképzett munkaerő biztosításával valósítható csak meg. Fontos, 
hogy az önkormányzat lehetőségeihez képest támogassa azokat a mikrovállalkozásokat, melyek a 
településen munkahelyeket teremtenek. 

Döbörhegy érdeke, hogy magasan képzett fiataljai ne hagyják el a községet, tanulmányaik után 
költözzenek vissza szülőfalujukba. A távmunka támogatása a megfelelő munkakörülmények 
biztosításával lehetséges. Ez jelentheti az infrastruktúra hálózatot (megbízható áramszolgáltatás és 
internet szolgáltatás), a munkavégzéshez szükséges technológiai eszközök beszerzésének 
támogatását (laptop, közösen használható nyomtató, fénymásoló biztosítása) és a munkavégzésre 
alkalmas helyiség (iroda) kialakításának vagy bérlésének támogatását. 

A koronavírus járvány miatt kialakult veszélyhelyzet következtében a közel három hónapos kijárási 
korlátozás alatt még lényegesebbé vált az otthoni munkavégzés lehetősége. A növekvő munkaerő 
kereslet és a technológia fejlődése együttesen kedveznek a távmunka térnyerésének. Ez a megoldás 
kedvező a vidéki kis települések számára.  
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3.4. A FEJLESZTÉSI CÉLOK ÉRTELMEZÉSE AZ EGYES TELEPÜLÉSRÉSZEKRE 

Döbörhegy területén a fejlesztési célok értelmezése szempontjából két településrész került 
lehatárolásra: 

1. Belterület 
2. Külterület  

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

Az alábbi mátrixban összesítve mutatjuk be a településfejlesztési koncepció célrendszere és a 
településre, településrészekre vonatkozó fejlesztések közötti kapcsolatokat. 

Fejlesztési célok 
Belterület 

érintettsége 
Külterület 

érintettsége 

D1- Csendes, nyugodt, biztonságos lakókörnyezet jövőképe 

D1.1 Lakókörnyezet megújítása, műszaki infrastruktúra 
fejlesztése X  

D1.2 Települési szolgáltatások  biztosítása X X 

D1.3 Településkarakter megőrzése X X 

D2-Aktív, befogadó, összetartó helyi közösség 

D2.1 Fiatalok helyben tartása X X 

D2.2 Civil szervezetek létrehozása, aktivizálása X X 

D2.3 Hagyományteremtés, értékmegőrzés X X 

D3-Természeti környezet megőrzése, falusi turizmus fejlesztése 

D3.1 Természetkímélő falusi turizmus népszerűsítése X X 

D3.2 Megújuló energiaforrások felhasználásának népszerűsítése X X 

D4-Helyi gazdaságfejlesztése 

D4.1 Helyi vállalkozások ösztönzése X X 

D4.2 Helyi termékekre épülő innovációk támogatása X X 

D4.3 Helyi, környékbeli munkalehetőségek biztosítása X X 
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4. A MEGVALÓSÍTÁS ESZKÖZEI ÉS AZOK NYOMONKÖVETÉSE 

4.1. KIINDULÓ ADATOK A TOVÁBBI TERVEZÉSI FELADATOKHOZ 

4.1.1. TÁRSADALMI, GAZDASÁGI ÉS KÖRNYEZETI ADATOK 

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

 Társadalmi adatok 3. fejezet – A település társadalma 

 Közszolgáltatások 4.1. fejezet – Humán közszolgáltatások 

 6.7. fejezet – Településüzemeltetési szolgáltatások 

 12. fejezet – Közművesítés 

 Gazdaság 5. fejezet – A település gazdasága 

 Környezeti adatok 8. fejezet – Az épített környezet vizsgálata 

10. fejezet – Zöldfelületi rendszer vizsgálata 

 12. fejezet – Közművesítés 

4.1.2. JAVASLAT A MŰSZAKI INFRASTRUKTÚRA FŐ ELEMEINEK TÉRBELI RENDJÉRE 

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

 Közlekedés 

A település közelében nem található gyorsforgalmi úthálózati elem. A legközelebbi gyors országos 
elérhetőséget biztosító autóút az M86 (Szombathely - Csorna) autóút, amely kb. 30 km távolságban 
közelíthető meg. A térség legfontosabb (a térségi központokkal gyors közúti kapcsolatot biztosító) 
országos útvonalai a 76. sz. (Balatonszentgyörgy – Zalaegerszeg – Nádasd), a 86. sz. (Rédics – 
Szombathely – Mosonmagyaróvár) II. rendű, valamint a 8. sz. (Székesfehérvár – Jánosháza - 
Rábafüzes) I. rendű főutak.  Ezek az útszakaszok a településről legrövidebb úton a 74163. j. 
(Döbörhegy bekötő út) és a 7445. j. (Molnaszecsőd – Katafa) országos mellékutakon keresztül 
érhetők el. A település legfontosabb útja (az országos úthálózati elemek közül az egyetlen, amely 
érinti és kiszolgálja) a 74163 j. Döbörhegy bekötő út. Tekintettel arra, hogy a település belterületi 
része igen kis területű, mindössze néhány közút szolgálja ki a lakosokat. Ezek többsége burkolatlan, 
vagy nagyon leromlott állapotú burkolattal bíró, keskeny útszakasz. A települési utakról jellemzően 
hiányoznak a járdák. A mezőgazdasági feltáró utak hosszának aránya magas a település területén. 

A közlekedési infrastruktúra kapcsán legfontosabb feladat a hiányos járdaszakaszok pótlása. 

 Közmű 

A településen a közcsatornás szennyvízelvezetés kiépítésének hiányában korszerű, teljes 
közműellátás nem áll rendelkezésre. Amennyiben a szennyvízcsatornázás létjogosultsága 
beigazolódik, önálló szennyvíztisztító-telepet és gravitációs szennyvízcsatorna-hálózatot 
legcélszerűbb kiépíteni. A település környezetében több vízfolyás is található, így a tisztított 
szennyvíz elhelyezése is megoldható lenne. A közmű fejlesztések kapcsán a legfontosabb feladat 
ennek megvalósítása. Fontos továbbá a szélessávú internet elérés biztosítása is.  

A közmű fejlesztések kapcsán fontos további feladat a csapadékelvezető árkok burkolása és a 
megújuló energiaforrások alkalmazásának elősegítése. 

4.1.3. JAVASLAT A TERÜLETFELHASZNÁLÁSOK TELEPÜLÉSSZERKEZETI KIJELÖLÉSÉRE 

Döbörhegy jövőképe és célrendszere településszerkezetben is megjelenő céljai közé tartozik a D4.4 
tematikus cél a megújuló energiaforrások felhasználásáról, melyhez szükséges a megfelelő 
területfelhasználási egység kijelölése és a szükséges szabályozási környezet megteremtése. A D1.2. 
tematikus célnál említésre kerül  kültéri sporteszközök, nyárs sütőgető kiülők, szabadtéri színpad 
elhelyezésének fontossága, melynek lehetőségét a településen biztosítani szükséges.   
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4.1.4. ÖRÖKSÉGI ÉRTÉKEK, JAVASLATOK AZ ÖRÖKSÉG VÉDELMÉRE 

Döbörhegy épített értékei közé tartozik az egységes településkép, a hagyományos 
településszerkezet, mely közel változatlan formában maradt fenn. 

Országos nyilvántartás szerinti Döbörhegyen 3 műemléki épület található Gyertyánoshegyen és 
Öreghegyen. A műemléki jegyzékben szereplő 3 műemlék közül jelenleg csak kettő található meg a 
településen. Az Öreg-hegy területén jelzett műemlék helyén nem áll épület. A koncepció javaslatai 
között szerepel a Döbörhegyi értékek feltérképezése, és az arra érdemes építmények védelem alá 
helyezése a község településképi rendeletében. Helyi védettség híján a közösség számára és 
építészetileg is fontos értékek lehetnek veszélyeztettet helyzetben. 

4.2. A MEGVALÓSÍTÁS ESZKÖZEI ÉS AZOK NYOMON KÖVETÉSE 

4.2.1. A MEGVALÓSÍTÁST SZOLGÁLÓ ESZKÖZ- ÉS INTÉZMÉNYRENDSZER 

A településfejlesztési koncepcióban szereplő elgondolások megvalósítása érdekében a meglévő 
intézményrendszer koncepcionális célokkal való összehangolására van szükség. Döbörhegy Község 
Önkormányzata által fenntartott, illetve működtetett intézmények az alábbiak: 

Legfontosabb intézmények: 

 Községháza 

 A községháza épületében került kialakításra az orvosi rendelőés a védőnői szolgálat 

 Művelődési Ház és Könyvtár 

4.2.2. JAVASLAT A VÁLTOZÁSOK NYOMON KÖVETÉSÉRE, A FELÜLVIZSGÁLAT RENDJÉRE 

A koncepcióban lefektetett célok sikeres megvalósítása elképzelhetetlen egy olyan visszacsatolási 
mechanizmus nélkül, amely alapján a koncepció-alkotási folyamat minden pontján újból és újból 
beavatkozhatunk, elvégezve a szükséges korrekciókat. E visszacsatolást a monitoring rendszer 
biztosítja. A monitoring célja felhívni a döntéshozók és a megvalósításért felelős szervezetek 
figyelmét a céloktól való esetleges eltérésre és összegezni az elvégzett feladatokat. Amennyiben a 
szándékolttól eltérően haladnak a folyamatok, s a célok várhatóan nem, vagy csak részben 
teljesülnek, akkor a monitoring rendszer feltárja az eltérés okait is, s ezzel lehetőséget teremt a 
döntéshozók számára, hogy beavatkozzanak a folyamatokba. A monitoring számos komplex 
feladatot foglal magában, az adatgyűjtéstől a koncepció esetleges szükséges módosításáig. 
 

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

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

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

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

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

 

Gudics Attila, Döbörhegy község polgármestere és  

dr. Horváth Mihály Ferenc, Döbörhegy község jegyzője  

működtek közre. 

 

 


