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3.2 TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI TERV

3.

HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK

3.1 KÉPVISEL-TESTÜLETI HATÁROZAT

3.21 Jövkép
A legfbb településfejlesztési elvek
A lehetséges fejlesztési irányok és programok között elsbbséget élveznek azok, amelyek
forrásteremt partneri együttmködésben valósulnak meg. Különösen kiemelve azokat, amelyek
a magán- és a közszféra érdekegyesítése által jönnek létre. A Gazdasági Program a mködésre
és a fejlesztésre fordítható források arányának kiegyensúlyozott, fejlesztés-orientált alakítására
törekszik. Elnyben részesíti azokat a programokat, amelyek a település fenntartható fejldését
segítik el.
Az ezeken alapuló távlati fejlesztési szándékok:
A település fenntartható fejldése, jövedelemtermel kapacitása szempontjából meghatározó
jelentsége van népességmegtartó képességének. A Gazdasági Program elsbbséget ad a
dinamikus, személyes boldogulásra is esélyt adó, Iklanberényben élk komfortérzetét javító,
identitásának, érzelmi azonosulásának kialakulását elsegít programoknak. A Gazdasági
Program tartalmazza a mködtetés feladatain túl a folyamatban lév fejlesztéseket,
elkészítéseket és az idtartamában megvalósuló fejlesztéseket. A gazdasági Programra
vonatkozó elvek, a keretében megvalósuló mködtetésre és fejlesztésre is vonatkoznak.
Társadalmi felelsség a település társadalmi, gazdasági, táji, természeti és az épített
környezetének és térségi szerepének tekintetében.
Az egységesség, együttmködés elvének érvényesítése, a település menedzsment funkcióinak
fejlesztése. A település önkormányzata (képvisel-testület, polgármester, a közös hivatal), mint
menedzsment között, hatékony, egységes szemlélet, közös munka megszervezése.
Ki kell alakítani egy pozitív képet a faluról. Ehhez hozzátartozik egy sajátos arculatot biztosító
kép: az épületek, park, az utcakép, a látványosságok, rendezvények ( búcsú, falunap), kulturális
események a múlt és a ma hírességei.
Fel kell deríteni azokat a tényezket, amelyek meghatározzák a község természetes fejldését,
és ezeket kell úgy alakítani, hogy a változás iránya az ott él közösség céljainak megfelel
legyen.
A fenntartható településfejlesztés alapja a szociális emberi oldal, mely nem érhet el felelsen
gondolkodó helyi közösségek nélkül. Így a közösségfejlesztésnek kiemelt szerepet kell kapnia a
fenntarthatóság érdekében a település életében.
Tudatos településfejlesztés feltétele a kezdeményez–koordináló, a rugalmasabb és a változó
fejlesztési elképzelések befogadására nyitottabb önkormányzati (képvisel-testületi) háttér
megteremtése.
Egyetlen település sem sikeres önmagában: ki kell tekintenie saját határain túlra, szervezni kell
környezetét. Az érintett településkörrel kialakított szoros érdek-érvényesít együttmködés van
kialakulóban. A közös érdekek megsokszorozzák a település érdek-érvényesít képességét. Mint
pl. mikro-térségi, kistérségi együttmködés.
3.22 Stratégia
Rövid, közép- és hosszú távú területi, tematikus és ágazati fejlesztési célok:
A település fejlesztési tevékenysége magában foglalja a már folyamatban lév és az elkészítés
fázisában tartó fejlesztéseket, valamint az ezek nyomán felszínre jöv továbblépési
lehetségeket. A továbbiakban is kiemelt feladatként kezelend a kötelez és önként vállalt
feladatok biztosítása és fejlesztése, összhangban a költségvetési lehetségekkel, illeszkedve a
helyi (társadalmi, környezeti, gazdasági) adottságokhoz és a magasabb szint ( megyei régiós és
országos) területfejlesztési koncepciókban foglaltakhoz.
A településfejlesztési célok rendszerének és a célok összefüggései vázlatának,
Elsdleges célok a munkahelyteremtés feltételeinek elsegítése, a településfejlesztés, az
adópolitikai célkitzések megvalósítása, az egyes közszolgáltatások biztosítása, színvonalának
emelésére vonatkozó hatékony megoldások elérése.
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Iklanberény község 2019-2024 évi gazdasági programjának meghirdetésekor folyamatban lév
fejlesztéseket a benyújtott és benyújtandó pályázatok, valamint a fejlesztési elkészítések
tartalmazzák. A további fejlesztések megvalósulására kimondottan pályázati forrásból a
folyamatban lévk elkészültét követen kerül sor.
Az integrált és tematikus beavatkozási területek
Folyamatban lév, folytatandó tevékenységek, programok
• Közösségfejleszt programsorozatok mködtetése (egészség, életmód, foglalkoztatás,
kultúra, környezettudatosság, energiatudatosság)
• Esélyegyenlségi programok végrehajtásának támogatása (felzárkóztatás és
tehetséggondozás)
• Falunapok, Kulturális rendezvények szervezés és tartása
• A szennyvízelvezetés problémára a megoldás kidolgozása
• Helyi foglalkoztatás növelése (vállalkozásbarát környezet kialakítása, dolgozni tudó, és
akaró munkavállalókat munkába állásának elsegítése)
• Falugondnoki rendszer mködtetése
• Temetkerítés megépítése
Elkészítés alatt lév, folytatandó fejlesztések:
• Közmveldési feladatellátás biztosítása
• Járda építése, meglév felújítása, külterületi utak fejlesztése, karbantartása
• Energiatakarékos megoldások alkalmazása (közvilágítás, lakossági elterjedés
elsegítése)
• Köz- és közlekedésbiztonság növelése
• Sportpark kialakítása
• Az orvosi rendel felszerelésének bvítése
• Fenntartható turizmusfejlesztési pályázat megvalósítása (partnerségben Bük várossal)
A további fejlesztések elkészítését a polgármester, a közös hivatali munkatársak, valamint
szakértk bevonásával biztosítja.
Az épített örökség védelme
Iklanberényben országos memléki védelem alatt álló épület, építmény nincsen.
A helyi védelem alatt álló lakóházak állagát jó karban kell tartani, felújításuk esetén küls
homlokzati megjelenésüket meg kell rizni, elssorban a vakolatkeretezéseket, oszlopos
tornácokat, osztott ablaktáblákat
A Béke utca elején álló harangláb helyi védelem alá helyezése javasolt
A természeti örökség védelme
A gazdasági szereplk települést érint terveit és törekvései
Kis családi gazdaságok mködnek a településen, jelentsebb beruházásokat nem terveznek.
A helyi társadalom szükségletei
Élhet lakókörnyezetet szeretnének a már kialakított közösségi tér fenntartása, megrzése
mellett.
Középületekkel való ellátottság elégséges.
Fejlesztési céladatok és fejlesztési akcióterületek meghatározása
Rövidtávú fejlesztési akcióterületek
1.
A F utca déli végének a 059hrsz.-tl 064hrsz.ig terjed részleges közmvesítése
2.
A F utca északi végének összekötése a 10hrsz. mezgazdasági úttal
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Középtávú fejlesztési akcióterületek
1
A 47/2 és 043/6hrsz. út lakóutcává kiépítése, részleges közmvesítése
3.23 Cselekvési program
A letelepülni vágyó fiataloknak építési lehetséget biztosítani, ösztönzkkel segíteni, helyi
lakástámogatási rendszert kialakítani és mködtetni.
- A 054-tl 057hrsz-ek csere útján önkormányzati tulajdonba vétele és belterületbe vonása.
- A 47/2 és 043/6hrsz. út lakóutcává kiépítése, közmvesítése.
3.24A fejlesztések pénzügyi terve és ütemezésének vázolása
A nevezett telkek cseréje és belterületbe vonása, a közmvek kiépítése UNIÓS támogatás
igénybevételével elreláthatólag 5 éven belül lehetséges.
A 47/2 és 043/6hrsz. út lakóutcává kiépítése, közmvesítése nagytávon tervezett, szintén
pályázati pénzekbl lehetséges 10 éven belül kívánják végrehajtani UNIÓS támogatás
igénybevételével.

