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1. JÖVŐKÉP

1.1. A TELEPÜLÉS JÖVŐKÉPE A TÁRSADALMI, GAZDASÁGI, TÁJI, TERMÉSZETI ÉS ÉPÍTETT
KÖRNYEZETÉRE VONATKOZÓAN

Hidegség  társadalmi  fejlődése  a  közelmúltban  az  határozta  meg,  hogy  a

történelmi  településmagot  alkotó  településrészen  élő  „ős”  lakosok  (Völgyiek),

valamint  az akkori  a  település léptékéhez képest nagy, egy településépítészeti

koncepcióban kialakított  Csilla  hegyi  beépítés  ,  nagyobbrészt  külső  betelepülő

lakóinak (Hegyiek) viszonya, integrációja  mi szerint alakult. A helyiek véleménye és

tapasztalata  szerint  a  kapcsolat  folyamatosan  javult,  a  közösség  az  elmúlt  10

évben összekovácsolódott és a kezdeti ellentétek feloldódtak.

A  jövőben  a  település  kedvező  geopolitikai  elhelyezkedése,  valamint  a  térség

folyamatos  gazdasági  fejlődése,  valamint  a  határgazdaság  folyamatainak

köszönhetően, egy hasonló népesség betelepülési hullám vizionálható. A folyamat

társadalmi  feszültségeit  megelőzve  úgy  kell  a  végbemenő  változásokat

koordinálni,  hogy mind az itt  élők leszármazottjainak igény szerinti  letelepedése,

mind a külső betelepülők mielőbbi integrálódását segítse. A helyi gazdasági, táji,

természeti  és  épített  környezet  komplex  védelme a világörökségi  helyszín,  mint

kultúrtáj, alapvető feladata a településen élőknek. Minden ezekben bekövetkező

változtatás csak ezekkel történő értékmegőrző, érték teremtő tudatos gazdálkodás

szerint  valósulhat  meg.  Így  maradhat  Hidegség  továbbra  is  lakóinak  közösség,

teljes értékű lakóhely és érték éltető tájban, ellátó hálózatban teljes településben

nyugodt, békés környezet. Így ismerhetik meg minden vonatkozásában a vonzó,

értékeit reprezentáló települést az ide látogató turisták erre érzékeny rétege.

1.2. A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI ELVEK RÖGZÍTÉSE

A  falu  fejlesztési  elveit  a  település  több  mint  800  éves  múltja,  jól  szervezett

közössége  és  a  világörökségi  státusza  jelöli  ki.  Mindhárom  fogalomhoz  köthető

5

________________________________________________________________________



Meander Sopron Építész Iroda Kft. 9400 Sopron, Paprét 38.

Hidegség Településfejlesztési Koncepció                                                                              

érték feltétel nélküli szeretete és ragaszkodása lehet Hidegség zálóg a a jővőbeli

fejlődésnek.

1.2.1. HAGYOMÁNYOK TISZTELETE, ÉRTÉKEK VÉDELME

Két út kereszteződése, egy forrás,  a megélhetést és védelmet jelentő nádas és

napsütötte  hegy  lankái.  Ezek  azok  a  tényezők,  amelyek  közel  egy  évezrede

letelepedésre  bátorították  az  itt  élőket.  Letelepedtek  és  közösséget  alkottak.

Folyamatos  jelenlétükkel  és  cselekedeteikkel  mind  a  mai  napig  hozzáadnak

valamiféle  értéket,  olyannyira,  hogy  életük,  munkájuk,  gazdaságuk  és  a  tájjal

szorosan  együttélő  szimbiózisukat  az  UNESCO  2001-ben  a  Fertő-tó  menti

településekkel együtt világörökségi státuszra emelte.

Hidegség jelenlegi  és  jövőbeni  lakóinak a történelmük,  hagyományaik,  értékeik

ismerete, szeretete, folyamatos ápolása, tudatos használata, bennük élni tudása

és másokkal való megismertetése a település fennmaradásának záloga. A faluban

tervezett  változások  csak  szervesen  a  múlttal,  a  település  és  táj  beállt

egyensúlyával, jellegének optimális fejlesztésével történhet.

1.2.2. FELELŐSSÉG A JÖVŐÉRT - PARTNERSÉG A KÖZÖSSÉGBEN

A  társadalmi  részvétel,  a  közösség  erősítése  a  legfontosabb  fejlesztés.  A

közösségnek érdeke, hogy a település jelenlegi és jövőbeli lakói érintetteknek és

partnereknek tekintsék  egymást a településen tervezett és spontán végbemenő

változásokban.  Csak  akkor  tekinthető  egy  változás  legitimnek,  ha  azt  a  helyi

közösség minél nagyobb körben ismeri és támogatja. A  bizalmon és folyamatos

kommunikáción alapuló közösség őszintévé, erősé, vonzóvá válik.  Így nem csak

népesség megtartó képessége lesz, hanem képesség megtartó népessége is.

A felelősség a jövőért abban fogalmazható meg,  hogy a megvalósult  változás

erősíti és nem megosztja a közösséget, az hosszú távon  a település más ügyeiben
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is  kedvezővé  válhat.  A  közösség  ereje  abban  is  mérhető,  hogy  az  egyéni,

szubjektív  érdekek  alul  maradnak  a  közösségi  érdekek  tervezése  és

végrehajtásakor.  Ennek  felelősségét,  koordinálását  a  mindenkori  megválasztott

településvezetők és  a lakosságot  képviselő személyek viselik,  úgy hogy büszkén

tekintsen az utókor a jelenkor  döntéseire, méltó folytatásként tekintsenek elődeik

történelmi  jelentőségű  munkájára:  Hidegség,  mint  ember  és  táj  harmonikus

együttélésére.

1.2.3. FENNTARTHATÓ FEJLESZTÉS

Hidegség,  mint  világörökségi  helyszín  a  kultúrtáj  definíciója  szerint  az  emberi

tevékenység  által  alakított,  kulturális  jelentőségű  természeti  terület,  amely  az

ember  és  természet  együttélését,  a  civilizáció  és  a  természet  kölcsönhatását

reprezentálja,  a  változások  lehetőség  szerinti  redukálását  követeli  meg.  A

fenntartható fejlődés a jövő generációit figyelembe vevő, a jelenlegi rendszerek

az  erőforrások  minimum  szükséglet  szerinti  felhasználását  követeli  meg.  A  két

iránymutatás  egymást  korreláló  folyamatnak  is  tekinthető.  Ezen  elvek  szerint  a

település érintő szükségszerű, befolyásolható folyamatok  úgy alakítandóak, hogy

azok fejlődés esetén a helyi  erőforrásokra támaszkodjanak,  a helyi  gazdaságot

erősítve,  úgy,  hogy  figyelembe  vegye  és  ne  degradálhassák  az  ember  és

természet beállt együttélését. A változásokat, amelyek a pillanatnyi siker és haszon

reményében,  visszafordíthatatlan  károkat  okozhatnak a település  értékeiben és

egyediségében, már a folyamatok kezdeti fázisaiban modellezendők és negatív

hatást bizonyító jövőképe esetén újragondolandók.

1.3. Hidegség jövőképe

Hidegség  legyen  az  a  Fertő-tó  parti  falu,  ahol  az  idő  előrehaladtával  olyan

változatosan  tudnak  az  oda  vágyó  emberek  élni,  környezetüket  értékelni  és

fejleszteni, mint a települést magába foglaló sokszínű táj, ahol találkozik tó, mocsár,

völgy  és  hegy,  és  ahol  eme  együttes  harmóniája  kizökkenthetetlen  kerete  az
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életnek.  Az  ember,  mint  alakító  tényező  társa  a  tájnak,  mint  ahogy  társa  az

örökségnek  és  múltnak,  mint  szülő  a  gyermekért,  felelősséggel  tartozik  a  jövő

alakításáért. Mert alakítani, fejleszteni kell a jövőben is, hisz az ember részvételnek

köszönhetően  lett  azzá  ami:  kultúrtáj.  Mindenhol  a  modernizálás  és  a  jobbá

alakítás  a  fejlődés,  annyi  különbséggel,  hogy  itt  a  történelem  során  kialakult

érétkeket és elért eredményeket is figyelembe véve kell cselekednünk.
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2. CÉLOK

2.1. A TELEPÜLÉS ÁTFOGÓ FEJLESZTÉSÉT SZOLGÁLÓ CÉLOK MEGHATÁROZÁSA

A település fejlődésének fő irányainak kijelölése a világörökségi  státusz megléte

miatt egy olyan speciális a szokásos fejlesztési modellektől eltérő feladat. Úgy kell

cselekedni,  hogy  az  egyensúlyban  lévő  viszonyok,  település  és  körülölelő  táj

észrevétlenül  változzon.  A  modern  ember  által  alakított  trendek,  elvárások  úgy

épüljenek  be  a  település  mindennapjaiba,  hogy  azok  a  meglévő  hibákon

javítsanak,  új  értékeket  teremtsenek,  ugyanakkor  a  jól  működő  rendszereket

érintetlenül, zavartalanul hagyják.

A jövőkép megfogalmazása olyan lehet, amelybe illeszkednie kell Hidegség 2020-

2024-es  gazdasági  programjának.  A  program  célja  a  község,  közösség  ,

intézményrendszer  zavartalan  működtetése  a  település  polgárai

életkörülményeinek  javítása,  a  település  vonzó  turisztikai  célpont  jellegének  a

fentiek  mellet  történő  erősítése  az  aktívan  és/vagy  passzívan  pihenni  vágyok

számára vonzóbbá tétele.

Az  Önkormányzat  azokat  a  fejlesztéseket  kívánja  előtérbe helyezni,  amelyek  új

munkahelyeket teremtenek és közben növelik a turisztikai vonzerőt és hosszútávon

a népességszám növekedését idézik elő.

Az  Önkormányzat  hosszú  távú  érdeke,  hogy  az  itt  lakók  megszokott

életkörülményei  biztosítottak  legyenek  és  közben  növelje  a  turizmus  szerepét  a

település gazdasági életében.

Fő fejlesztési célok:

I. Vonzó települési környezet kialakítása - továbbélés és integrálódás a tájban

II. Életminőség javítása - elérhető alapellátás helyben és/vagy közelben

III. A világörökség fogalmának tudatos erősítése, népszerűsítése
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IV. Fertő-tó RELOAD

V. A település tradicionális gazdasági ágazatainak fejlesztésének elősegítése

2.2. RÉSZCÉLOK ÉS A BEAVATKOZÁSOK TERÜLETEI EGYSÉGEINEK MEGHATÁROZÁSA

a.)  Települési  rehabilitáció  -   a  meglévő  településrészek  megújítását  célzó

beavatkozások

b.) Települési expanzió - új lakóterület kijelölése illeszkedve a meglévő morfológiai

és táji környezethez

c.)  Közlekedés  és  közmű infrastruktúra  fejlesztés  -  Kapcsolatok  javítása,  hiányok

pótlása a település teljes területére vetítve

d.) Önkormányzati ingatlanfejlesztési koncepció - önkormányzati ingatlanvagyon

jövőbeli kezelése

e.) Települési értékek menedzselése a település egész területén

f.)  Természeti  környezet  -  Fertő-tó  és  környezetének  újbóli  felfedezése  a  táj

törvények adta keretek közti használata

g.) Gazdaságélénkítő kezdeményezések a településközpontban, Ilona majorban,

a Fertő-tó periferikus részein
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2.2.1. A JÖVŐKÉP, A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI ELVEK, AZ ÁTFOGÓ CÉL ÉS A RÉSZCÉLOK
KAPCSOLATA
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2.2.2. A FEJLESZTÉSI CÉLOK ÉRTELMEZÉSE AZ EGYES TELEPÜLÉSRÉSZEKRE

I. Települési rehabilitációval érintett településrészek:

a.)  Petőfi Sándor utca forgalomcsillapítása

b.) beépítendő foghíjak és közterületi kapcsolatok biztosítása az Iskola utcában

c.) alternatív telekmegosztási lehetőségek a Fertő utca Fertőboz felőli  oldalon a

tervezett új út felé. 

II. Új lakóterületek kijelölése:

a.)  Új  utca nyitása  és  új  lakóterület  kijelölése  a  Fertő  utca  Fertőboz  felőli,  már

belterületbe vont ingatlanok területén.

b.) Új építési teleksor kijelölése a Csillahegy keleti oldalán.

III. Településközpont megújítását célzó beavatkozás:

Polgármesteri  hivatal  -  Szt.  András sétány -  lépcsősor -  Petőfi  utca által  határolt

területen

IV. Fertő utca vége - volt határőrház, őrtorony környezetének újragondolása

V. Ilona major fejlesztése

VII. Fertőhomok felőli mezőgazdasági gépforgalmat levezető mezőgazdasági utak

erősítése
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I.a.) Petőfi Sándor utca forgalomcsillapítása

I.b.)Beépítendő foghíjak a településközpontban

I.c.) Fertő utcai pajtasor újraértelmezése

II.a.) Fertő utcai pajták mögötti beépítés

II.b.)Csillahegyi beépítés keleti lezárása

III.) Településközpont fejlesztése

IV.)A régi határőrház és környezetének fejlesztése

V.) Ilona major fejlesztése

VI.) A település külterületi kapcsolatainak fejlesztése
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3.  FEJLESZTÉSI  STRATÉGIÁK  -  KIINDULÓ  ADATOK  A  TOVÁBBI  TERVEZÉSI
FELADATOKHOZ

14
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3.1. Lakóhely fejlesztési stratégia

Új  lakóhelyek  kijelölése  a  településen,  a  meglévő  és  fejleszthető  lakóterületek
változtatásának biztosítása.

I. A település várható és célzott népességnövekedésével arányos területnagyság

kijelölése

A település népességnövekedés növekedési trendje szerint 12 - 22 fő /év , 4 - 7 új

család/év  prognosztizálható.  Ez  a  következő  10  évben  50  -  70  új  építési  telek

kijelölését teszi szükségessé.

ő űII. Meglév  infrastruktúrákhoz való kapcsolódás (közlekedés és egyéb közm )

Már  meglévő,  kiépített,  kiszabályozott  vonalas  létesítményekhez  (út,  közművek)

kétoldali beépítésre szánt területtel történő csatlakozása. Így a kialakítandó, még

hiányzó

infrastruktúrák fajlagos kiépítési költségei gazdaságosabb megvalósítása.

III. A kialakult ingatlanszerkezet szerves részéhez való igazodás (a 

megvalósíthatóság racionalizálása a világörökségi tájjal harmóniában)

A kijelölt beépítésre szánt területek megvalósíthatóságát elősegíti a meglévő telek

és  tulajdonosi  szerkezet  figyelembe  vétele,  így  az  új  telekállapotok  kialakítása

(amely  összevonásokkal,telekosztások  telekrész  útlejegyzésével,  közterületre

történő  leadásával  járnak)  gördülékenyebben  és  racionálisabb  időintervallum

alatt végrehajthatóak.

őIV. A kialakítandó telekméret a mai trendekhez/meglév  és várható igényekhez 

(fenntarthatóság, életvitel) való alkalmazkodás
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A  település  változatosságát  megtartva  a  kijelölésekkor  a  falusi  életformát

akceptáló  1800-  2000  m2-es  teleknagyságtól  a  kertvárosias,  inkább  hobbi  és

díszkereteket előnyben részesítők 800-1000 m2-es telkek kijelölés tervezett.

őV. A meglév  telekhasználat elemzése, fejlesztése a településkép 

figyelembevételével

A  meglévő  telekhasználat  többségében  már  nem  a  mezőgazdasági

tevékenységet  szolgálja  ki,  hanem  újabb,  egyéb  funkciók  térigényének  ad

lehetőséget. (hobbi, díszkert,

kutyafuttató,  TEHER, egyéb gazdasági funkció, tárolás, generációk együtt élése,

stb.) A telekhasználat segítésének lehetősége a hátsó régi “pajtasor” felőli feltárás

kialakítása.

ő ő őVI. Jöv beli esetleg szükségesnek látszó b vítése és fejleszthet sége

Az új beépítésre szánt területek  kijelölésekor gondolni kell a jövőbeli igény szerinti

bővítések előkészítésére, az ütemezettség racionális megállapítása és a kiszolgáló

infrastruktúrák gazdaságos kiépítésének lehetőségeire.

VII. A várható növekedéssel arányos alapinfrastruktúrák fejlesztése

A  lakosság  prognosztizált  növekedésével  arányosan  az  alapfokú  humán-

(bölcsőde,  óvoda,  “iskolajárat”)  és  műszaki  infrastruktúra  (közvilágítás,  járda,

zöldfelület) kiépítésének, megvalósulásának térbeli lehetőségeinek az előkészítése

főként

önkormányzati tulajdonú területen.
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őVIII. Az önkormányzati ingatlanvagyon fejlesztési/használati lehet ségei

A települési  önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok jövőbeli  felhasználása,

fejlesztése.

a. Közutak, gyalogutak, mezőgazdasági földutak infrastruktúra menedzsmentje

b. A közterület-közparkként funkcionáló területek egységes arculat szerinti 

fenntartása és fejlesztése.

c. Az Önkormányzat tulajdonában lévő épületek fejleszthetőségének vizsgálata. 

Az egyes ingatlanok műszaki állapotának felmérése, az ingatlanok jövőbeli 

felhasználása. Az önkormányzat ingatlanokkal kapcsolatos fejlesztéseinek az 

összefoglalása. (FÉSZEK

program, nyugdíjas klub, tájház, stb.)
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3.2. Világörökségi fejlesztési stratégia

A világörökség, mint kultúr-táj megismerése, megszeretése, a kultúra éltetése és 

ezáltal a védelme, bemutathatóságának fenntartása.

I. Új beépítésre szánt területek morfológiailag és tájképi szempontból optimális

elhelyezése.

A követelmények, főként a látványvédelem, a közterületek esztétikai megjelenése,

az épített környezet alap formai megjelenése, minél szélesebb társadalmi körben

elfogadott  követelményeinek  rögzítése.  (A  kevesebb  néha  több!)  Az  új

településrészek  szervesen  illeszkedjenek  a  meglévő  úthálózathoz,  beállt

utcaképekhez, a Fertő táj gyökereinek figyelembevételével. A régi településmag

adottságainak felülvizsgálata, értékeinek megőrzése, a már korszerűtlen jellemzők

újragondolása.

II. A település értékeinek menedzselése, a velük való „gazdálkodás”

Az  új  településrészek  szervesen  illeszkedjenek  a  meglévő  úthálózathoz,  beállt

utcaképekhez.  A  régi  településmag  adottságainak  felülvizsgálata,  értékeinek

megőrzése, a már korszerűtlen jellemzők újragondolása. A település beállt, tájban

történő  megjelenése  is  hozzájárult  a  világörökségi  helyszín  (kultúrtáj)  cím

elnyeréséhez, ennek megőrzése érdekében a tájképben törvényszerűen, az ember

jelenléte  miatt  bekövetkező  változások  kontrolláltan,  a  helyi  közösség  által  is

elfogadott szabályok szerint menjenek végbe.
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őIII. A településközpont társadalmi és kulturális szerepének er sítése, a 

használhatóság fokozása, épületek bevonása

A település  természeti  és  épített  értékeinek terv  szerinti  védelme,  fenntartási  és

karbantartási  terv  szerinti  kezelése.  Az  értékek  bemutatása  és  annak

megszervezése  Felelősök  kijelölése  és  a  feladat  ellátásához  szükséges  anyagi

források és eszközök biztosítása.

IV. A település épített környezetének világörökséghez méltó fejlesztése, a helyi 

építési szabályzat és a településképi követelmények egységes egésszé tétele

A Polgármesteri  Hivatal és környezetének megújítása a helyi közösségi ünnepek,

vásárok  helyszíneinek  biztosítása  céljából.  A  területen  javasolt  biztosítani  a

településre  érkező  vendégek  “fogadását”,  a  településről  indulóérkező  kijelölt

turistaútvonalak  kiinduló  és  érkező  pontját.  A  “Forrás”,  mint  Hidegség  egyik

szimbólumának vizuális élményekkel történő bemutatása.

V. A település épített környezetének világörökséghez méltó fejlesztése, a helyi 

építési szabályzat és a településképi követelmények egységes egésszé tétele

A világörökségi területekre esztétikailag és funkcionálisan magas elvárásoknak 

megfelelő, minta értékű közösségi épületeket szabad csak elhelyezni. Az 

önkormányzat épületállományának megújításakor vagy új épület létesítése esetén

példát kell hogy mutasson a lakosságnak, melyek azok a formák, anyagok 

amelyek legjobban szimbolizálják a helyi közösség értékrendjét, műveltségét és a 

világörökséghez méltó világát.

VI. A település és természet közös értékeinek megóvása, megismertetése, 

őfejlesztése, a táj meg rzése, a település szerves növelése.
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A település területének kb. 57 % (960 ha) a Fertő Hanság Nemzeti Park része. A 

település és a természeti világ több száz éves szimbiózisának kutatása, 

bemutatása, hagyományok szimbolikus újjáélesztése, bemutatása a jövő 

generációinak.
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3.3. TURISZTIKAI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA

űI. A település értékeinek népszer sítése, bemutatása (településmarketing)

Turisztikai  információs rendszerek (információs táblák a település kijelölt  pontjain,

honlap,  applikáció,  szezonális  és  állandó nyomtatott  bemutatóanyagok)  Több,

kijelölt  turista  útvonal  a  nevezetességek  érintésével.  Új  kijelölt  pihenők  szociális

blokk  kiépítése  a  nevezetességek  körül.  Helyi  önkéntes  aktivisták  szervezése,

felkészítése, segítése, honorálása.

ő űII. A különböz  turisztikai ágazatok összekötése és közös népszer sítése.

A  különböző  turisztikai  ágazatok  lehetőség  szerinti  térben,  időben  célzott

összekapcsolása, vagy éppen elválasztás az egymás erősítése okán. Kerékpáros

turizmus, horgász turizmus, természetjáró turizmus, zarándok turizmus, lovasturizmus

közös működési feltételrendszerének megtalálása. Közös metszéspontok keresése:

minőségi  szállások,  kijelölt  útvonalak,  pihenők,  szociális  blokkok.  A  különböző

turisztikai  ágakból  érkezőknek  intermodiális  lehetőségek,  eszközök  biztosítása,

tárolása,  átmenti  őrzése.  (kerékpárról,  lóra  vagy  kerékpárról  sup-ra,  kenura)  A

különböző  korcsoportok  differenciálódásának  lehetősége  az  egyes  turisztikai

szolgáltatások között.

III. A településre tervezett színvonalas turisztikai invesztíciók támogatása.

A település önkormányzata támogatja a település turisztikai vonzerejét növelő 

beruházások létrejöttét. A folyamatos egyeztetésekért, tájékoztatásokért cserébe 

segíti a beruházásokhoz kapcsolódó eljárások lebonyolítását. A beruházások 

megvalósíthatósága érdekében pályázatfigyelés és segítségnyújtás 

megszervezése.

A támogatott turisztikai beruházások:

- minőségi szálláshelyek létrejötte,
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- minőségi vendéglátást biztosító helyek,

- környezetre nem zavaró hatást gyakorló, a turisztikához kapcsolódó gazdasági-,

szolgáltató tevékenységek,

- a helyi értékek megismertetésére irányuló turisztikai attrakciók létrejöttét.

IV. Érdekképviselet felállítása a település területén található állami földterületek 
ő őturisztikai célokra történ  felhasználásának el segítéséért.

a.) Hidegség külterületén található régi határőr őrház és őrtorony hasznosítási 

lehetőségei

hrsz.: 039 , 032/12

b.) Hidegség külterületén húzódó állami erdők lehetőségeinek vizsgálata

hrsz.: 066/2 , 068, 070, 071/1, 075, 078

űV. A szomszédos településekkel szoros együttm ködés és egységes
stratégia a turisztika területén.

a.) Feladatmegosztás

b.) Specifikációkban való megállapodás

c.) Kapacitásbeli kiegészítés

d.) Közös információs csatorna kiépítése

e.) Közös infrastruktúra fejlesztés és hálózatkiépítés (turista útvonalak, lovagló 

útvonalak)

f.) Közös programok a lakosságnak, ill. az érdeklődőknek: (jó példa: Tízforrás 

fesztivál, Stangli fesztivál), szüreti felvonulás-vásár, adventi vasárnapokon 

megosztva településenként vásár, mise; főző versenyek; nosztalgia vetítések; közös 

határsáv túrák;

horgászversenyek, megmérettetések egymás népszerűsítésére

g.) Közös érdekképviselet

Tervezett településmarketing stratégia kezdeti lépései :
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Egy település jól működő marketing beindításához palátokon és hirdetéseken kívül

jól  felépített  tartalommal,  letisztult  dizájnnal  és  arculattal  rendelkező  település

központi   weboldallal  kell  rendelkeznie.  Az  arculattervezés  első  lépése  a  logó

elkészítése:

- figyelemfelkeltő,

- könnyen megjegyezhető

- bizalom gerjesztő

- egyszerű

Főleg  turisztikai  szempontokból  lényeges  a  logó,  de  fontos  az  Önkormányzati

kommunikációban  is.  A  tervezett  logót  úgy  kell  megalkotni,  hogy  a  tervezett

felületeken  nyomtatott  anyagokon,  plakátokon,  honlapon,  fekete-fehérben  és

színesben is dekoratív és jól értelmezhető legyen.
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3.4. GAZDASÁG FEJLESZTÉSI STRATÉGIA

1. A telep ű őülés területén már m köd  gazdasági társaságok fejlesztésének
segítése.

A település önkormányzata támogatja a település gazdasági potenciálját növelő

beruházások létrejöttét. A folyamatos egyeztetések (A helyi gazdasági társaságok

igényfelmérései, rövid és közepes távú terveinek ismertetése) és tájékoztatásokért

cserébe segíteni  kell  a beruházásokhoz kapcsolódó eljárások lebonyolítását.  Elő

kell  segíteni  a jelenleg  működő,  zavaró  hatású  gazdasági  tevékenységek  a

lakóterületektől elszeparált helyre történő áthelyezését.

2. A település gazdasági profiljainak rögzítése

Hidegség fő gazdasági  profilja a mezőgazdaság.  A növénytermesztés  (zöldség,

gyümölcs),  állattenyésztés,  szőlőtermesztés  történelmi  hagyományokra  épülő  és

meghatározó tájalakító jelleggel bíró megélhetési formák. Ezek működtetése, újak

létrejöttének  elősegítése  nem  csak  gazdasági,  hanem  mint  világörökségi

településnek morális kötelessége is. Habár a turizmus, amely a világörökségi tájra

épül,  fő  bevételi  forrását  jelenti  közvetlenül  a  településnek,  csak  alárendelt

gazdasági formája lehet a mezőgazdaságnak.

3.  A  telep ő őülés  profiljának  megfelel  infrastrukturális  lehet ségeinek  felmérése,  a
szükséges fejlesztések ütemezése és megvalósíthatóságának vizsgálata.

A  településen  ipari-gazdasági  területek  kijelölése  nem  indokolt.  A  településen

működő  mezőgazdasági  kultúra  különleges,  egyedi  elemeinek  infrastrukturális

kiszolgálása több esetben nem megoldott,  a szomszédos településekkel történő

szoros együttműködést egyik megnyilvánulása lehet a település határán átnyúló,

már  kiépített  infrastruktúrákhoz  való  csatlakozások.  Ilyen  a  földeket  feltáró

mezőgazdasági  utak  kontinuitása  vagy  a  víz  és  csatorna  hálózatokra  történő

rákötések Fertőhomok irányában.
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5. A MEGVALÓSÍTÁS ESZKÖZEI ÉS AZOK NYOMON KÖVETÉSE

5.1. A KONCEPCIÓ MEGVALÓSÍTÁSÁT SZOLGÁLÓ ESZKÖZ- ÉS INTÉZMÉNYRENDSZER

A  településfejlesztési  koncepcióban  megfogalmazott  elképzelések,  fejlesztési

szándékok  megvalósításához  egyrészt  a  meglévő  intézményrendszer

koncepcionális célokkal való összehangolására van szükség, másrészt kifejezetten

partneri  együttműködésre  a  alakossággal,  civil  kezdeményezésekkel,

vállalkozókkal.  A civil összefogás elsősorban a közös célok megfogalmazásában a

fejlesztési  keretek  reális,  jó  meghatározásában,  a  folyamatok  működtetésében,

szervezésében,  mint  jó  gazdák  tudnak  segítséget  nyújtani.  Fontos  és

elengedhetetlen a kis településeknek a térségi összefogás, a szomszédos, kistérségi

kapcsolatok erősítése, Fertő-Táj Világörökség Tanácsával, a Fertő-Hanság Nemzeti

Parkkal való együttműködés. A térségen túlmutató országos kapcsolatok is fontos

részét képezhetik  Hidegség fejlődésének, azonban ezek többnyire csak egy-egy

témakörre  szorítkozó  együttműködések.  Megismerhetők  olyan   külföldi,  már

kipróbált példák, amelyek segíthetik a célok megvalósítását.

5.2.  JAVASLAT  A  KONCEPCIÓ  ÉS  A  VÁLTOZÁSOK  NYOMON  KÖVETÉSÉRE,  A

FELÜLVIZSGÁLAT RENDJÉRE

A  település  érdeke  a  településfejlesztési  koncepcióban  foglaltak

megvalósulásának  folyamatos  nyomon  követése.  A monitoring  célja  felhívni  az

Önkormányzat  és  a  megvalósításért  kijelölt  felelősök  figyelmét  a  céloktól  való

eltérésre  és  kiértékelni  az  elvégzett  feladatokat.  A  monitoring  számos  komplex

feladatot  foglal  magában,  az  adatgyűjtéstől  a  koncepció  esetleges  szükséges

módosításáig. 
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a.) Évenkénti rendszerességgel meg kell vizsgálni, hogy milyen lépések történtek a

koncepció célkitűzéseinek elérésére. Eltérés esetén be kell avatkozni. A kívánt cél

elérése  érdekében  módosítani  kell  a  meghatározott  intézkedéseket,  vagy

amennyiben indokolt az eltérés a célt újra kell fogalmazni. 

b.)  A fejlesztési  koncepció felülvizsgálata,  aktualizálása tízévenként szükséges.  A

legfrissebb  statisztikai  adatok,felmérések  egyéb  új  információk  ismeretében  a

megvalósulási folyamatból következtetéseket kell levonni. 

c.) 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  lakosság  folyamatos

tájékoztatása  a  helyi  medián  (honlapon)  keresztül,  illetve  a  helyben  szokásos

módon, a hirdetőtáblákon, szórólapokon hirdetett közlemények útján valósulhat

meg. 

26

________________________________________________________________________



Meander Sopron Építész Iroda Kft. 9400 Sopron, Paprét 38.

Hidegség Településfejlesztési Koncepció                                                                              

6. SWOT  ANALÍZIS

Erősségek Lehetőségek

1. település a soproni agglomeráció része
2. fertő parti települések egyike
3. Ausztria közelsége
4. népesség számának emelkedése
5. változatos táj (vízpart, dombság, síkság)
6. csendes és nyugodt, biztonságos település
7. Fertő parti kerékpárút a települést érinti
8. Zarándok útvonal a települést érinti
9. nincs szegregált településrész
10. társadalmi különbségek nem 
érzékelhetőek
11. jelentős vallási emlékhelyek
12. kertvárosi és falusi hangulatú 
településrészek
13. Működő lovarda
14. színvonalas rendezvények (Stangli fesztivál,
Tízforrás fesztivál)

1. népszerű település, mint nyugodt lakóhely
2. Fertő parti településekkel szoros gazdasági, 
társadalmi és infrastrukturális kapcsolat.
3. teljes foglalkoztatottság
4. népesség számának ütemezhető 
növekedése
5. tájba illeszkedő, panorámás új 
lakóterületeket
6. városi környezetből elvágyók befogadása
7. kerékpáros pihenőhely kialakítása
8. zarándokturizmus infrastruktúrájának 
kiépítése
9. A meglévő településrészek fejlesztése, 
bővítése
10. lovas turizmus infrastruktúrájának kiépítése,
népszerűsítése
11. Az új M85 gyorsforgalmi út megépülésével 
átmenő forgalom csökkenése
12. Horgászturizmus fejlesztése
13. Idényjellegű rekreációs fejlesztések
14. Fertő tó és csatornáinak felfedezése 
(Ökoturizmus fejlesztése)

Gyengeségek Veszélyek

1. az alap infrastruktúra hiánya (bölcsőde, 
óvoda)
2. meglévő szálláshelyek munkásszállóvá 
alakulása
3. közösségi tér, vendéglátó helyek hiánya
4. A fertőparti településekhez hasonló 
hangulatos utcakép, házsor hiánya
5. passzív kapcsolata a Fertő Hanság Nemzeti 
Parkkal
6. Sportpálya nehéz megközelítése, 
kiépítetlensége
8. Petőfi Sándor utca magas 
sebességválasztásra ad lehetőséget. 
(balesetveszély) 

1. népességnövekedés gátló tényezője lehet 
az alapinfrastruktúrájának hiánya.
2. a munkásszállók kialakulásával társadalmi 
érdekkülönbségek és életkörülmények 
alakulhatnak ki.
3. épített környezet és vele a táj 
elvilágiasodása
4. a település, mint alvó település jövőbeli 
működése.
5. A Petőfi Sándor utcai közlekedés 
balesetveszély forrás lehet.
6. meglévő gazdasági társaságok 
elsorvadása
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