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JEGYZŐKÖNYV 

Vanyola településrendezési fórum 

2018. június 05. 18.30, Kultúrház 

Tárgy: Településfejlesztési koncepció felülvizsgálat, előzetes tájékoztatás 

Jelen vannak: jelenléti ív szerint 8 fő 

 

Az polgármester asszony és a főépítész megnyitja a fórumot, meghatározzák a fórum 

tárgyi célját.  

A tervezők jelenléte nélkül felvezetés hangzik el (mellékelt táblázat szerint), mely kitér 

a koncepció készítés kulcskérdésére: milyennek látjuk a falut most és milyen 

lehetőségekkel akarunk élni a következő 10 évben? Milyen előnyöket és hátrányokat 

élünk meg?  

Hiány:  

 közmű (szennyvíz és a csapadékvíz) hiányzik 

 a meglévő átereszek felújításra szorulnak 

 üres középületek (régi óvoda, iskola, posta) 

 helyben lévő munkahelyek, munkaerő hiánya 

 belvizek a csapadékvíz elvezetése miatt, a mélyfekvésű telkeknél, betemetett 

árkok (?) 

 csökkenő óvodai létszám  

Értékek:  

 Vajda Péter image  

 2022-ben 800 éves jubileum!  

 Szarvas, mint testvértelepülés (Vajda Péter kapcsán) 

 dolgos emberek, csak 5 munkanélküli van a településenű 

 kripta 

Lehetőségek:  

 Vajda Péter image megteremtése nagyobb hangsúllyal (iskola bevonása) 

 idegenforgalom, turizmus fejlesztése 

 térségi kerékpárutak fejlesztése 

 kis- és középvállalkozások felzárkóztatása (állattenyésztés, növénytermesztés, 

helyi termékek, piac, önkormányzati közkert, helyi gazdasági támogatási kör… 

 humánerő képzések 

 biogazdálkodás kiterjesztése (állat, növény) 

 jógyakorlatok beszerzése 

 termőföld átadása fiatal gazdáknak, önkormányzati földek bérbeadása 
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 adókedvezmények bevezetése, IPA 1,8%, de még több kedvezmény kellene a 

helyi vállalkozóknak 

 pályázatok kutatása 

 együttműködések fejlesztése, kommunikáció elősegítése 

 közösségi összetartás 

 óvoda és iskola újraélesztése, vagy az épületek újrahasznosítása 

 kripta turisztikai attrakcióként működtetése, megnyitása, közösségi tér 

szervezése köré 

 szőlőhegyre villanyt kellene vinni 

 több közösségi rendezvényt 

Herjavecz Jenő (korábbi tanácselnök, polgármester)  

A lakosság nagyobb arányú részvétele lenne szükséges a megvalósításokhoz, az 

önkormányzat többet vállalhatna ez ügyben. 

Fontok lenne az üres középületek hasznosítása, megnyitása, ehhez forrásokat találni, 

új funkcióval megőrizni az értékeket.  

Vajda Péter kultusz erősítése, jó tapasztalatok átvétele. 

A termőföld közepes minőségű 10-12 AK értékű. A földek hasznosításához a bérleti 

rendszer megváltoztatása lenne szükséges. 

Az alapszolgáltatás jónak mondható (bolt, presszó, fodrász, vendéglő…) , de a 

vállalkozásoknak az adózást kedvezőbbé kellene tenni, a fejlődésükhöz. 

Meglévő épületek hasznosítása, támogatás és forrás szerzése új beruházásokhoz. 

Pályázatok kikényszerítése. Iskolából lehetne nyári szállást létrehozni, erdei iskolát is. 

A közösség megtartó ereje egyre nagyobb, de rendezvényekkel lehetne építeni, 

erősíteni. (rendezvények: advent, szüreti felvonulás, falunap). 

Az ivóvíz minősége a kutakból nem megfelelő (nitrátveszély!), nincs minden házhoz 

vezetékes ivóvíz. Ezt meg kellene követelni. 

A régi agyaggödör újrahasznosítása kellene, napelempark létrehozása… 

Szőlőhegy mezőgazdasági- / szőlőművelésre való hasznosítását elő kellene írni, mert 

vannak műveletlen telkek. Homoktövis, gyümölcs, kukorica termesztésre is alkalmas 

lenne.  A szőlő turisztikai látványosság és bor is egyben. Vállalkozások ösztönzése 

ingyen művelésbe adással. 

Orvosi ellátás többszörözése lenne szükséges. Szolgálati férőhely biztosítása… 

Munkahelyek teremtése, prioritások meghatározása fontos (!) (csapadékvíz, 

szennyvíz, naperőmű). 

Szalmavári és Vanyolai településrész összekötése járdával, és forgalomcsillapítás a 

főúton.  
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További hozzászólás nem volt, a főépítész bezárta a fórumot, 19.58 órakor. 

A főépítész közvetít a tervezők felé és az elhangzottakat önkormányzati érdekként 

tekintik figyelembe venni a felülvizsgálat során. 

 

k.m.f 

lejegyezte: Bujdosó Judit főépítész 
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