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1. VIZSGÁLATI ÖSSZEFOGLALÓ 

A Vizsgálati összefoglaló célja és feladata, hogy összefoglaló módon mutassa be a települések 
területrendezési konfliktusait, fejlődési lehetőségeit, mintegy kijelölve az egyes települések 
fejlődésének, a következő településrendezési tervfázisok irányát. 

Az 1.2. fejezetnek megfelelően a megalapozó vizsgálat közös dokumentumként készült Kisbágyon és 
Szarvasgede településre, így a vizsgálat összefoglalójában is kitérünk mind a két településre. 

Községi alapadatok 

Kisbágyon és Szarvasgede községek területének nagyságára, lakosságára és lakásállományára 
vonatkozó alapadatokat a következő táblázat rögzíti. 

 KISBÁGYON SZARVASGEDE 

Terület (ha) 
- Belterület 
- Külterület 
- Volt zártkert 

1023,7 
84,3 
910,8 
28,6 

999,1 
58,5 
940,6 

- 

Lakosság (fő) 
- munkaképes korúak száma 
-regisztrált munkanélküliek száma 

440 
251 
29 

398 
251 
28 

Lakásállomány (db) 205 215 

 

Térségi kapcsolatok, településhálózati összefüggések 

Kisbágyon és Szarvasgede Nógrád megye keleti felén, a Pásztói járásban elhelyezkedő szomszédos 
községek. A 21-es számú főút mentén kb. 42 km-re északi irányba található a megyeszékhely, 
Salgótarján. A járásszékhely Pásztó 17 km-re fekszik északkeletre, illetve a főváros, Budapest pedig 
megközelítőleg 70 km-re található. A településeket vasút és kerékpárút nem érinti. A 21-es sz. főút 
Hatvannál éri el az M3-as autópályát. A legközelebbi vasútállomás Jobbágyi településen érhető el, 
ez fontos kötöttpályás útvonal Hatvan és Somoskőújfalu között. 

A települések társadalma 

Az 1960-as évektől napjainkig Szarvasgede és Kisbágyon népessége folyamatosan csökkent. 
Kisbágyon öregedési index igen magas, jóval a megye átlag fölötti, Szarvasgede esetében megyei 
átlag alatti. A lakásállományról elmondható, hogy mindkét községben az összes lakásnak kb. 21-22%-
a üresen áll. 1991-2011 között a meglévő lakások 5%-a épült Kisbágyonon, míg ez a szám csak 3% 
Szarvasgedén. Komfort nélküli lakás 13%-ban van jelen Szarvasgedén, míg Kisbágyonon ez 18%-os 
arányt jelent, illetve további 2%-ban szükséglakások is vannak. 

A települések humán infrastruktúrája 

Kisbágyonon és Szarvasgedén egy-egy óvoda működik (Gyermeklánc Óvoda, Csicsergő Óvoda), 
melyek 1-1 csoporttal üzemelnek. A településeken általános és középiskola nem működik, további 
intézmények jellemzően Palotáson és Pásztón találhatók. A településeken háziorvosi ellátás 
működik, szakorvosi, fogorvosi, kórházi ellátásért a járásközpontba, Pásztóra kell utazni. A 
legközelebbi szociális otthon a Pásztói Gondozási központ. Mindkét településen falugondnoki 
szolgálat működik, Kisbágyonban Jobbágyi községgel társulva. Szarvasgedén a házi segítségnyújtás 
biztosított. Családsegítés és gyermekjóléti feladatok ellátást a Palotási Mikrotérségi Gyermekjóléti 
és Családsegítő Szolgálat végzi mindkét településen.  

Kisbágyonon közösségi színtér és könyvtár is működik a Faluházban. Szarvasgede településen 
található művelődési ház és könyvtár, mely nem önálló intézményként működik. 

A települések gazdasága 

Nógrád megye gazdasága az utóbbi években fejlődött ugyan, azonban a fejlődés mértéke elmaradt 
az országos átlagtól. Kisbágyon és Szarvasgede gazdaságát elsősorban a mezőgazdaság határozza 
meg, ipari jellegű területek nem találhatóak a településeken. A községekben a gazdasági 
vállalkozások közül közel 30% a mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat nemzetgazdasági ágakban 
regisztrált. A munkanélküliségi ráta Kisbágyon 9,27%, Szarvasgedén 10,97 %. 
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A településszerkezet és területhasználat vizsgálata 

A települések beépített területén négy meghatározó településszerkezeti egység különíthető el: 
Ófalu (ősi településmag), Újfalu (új lakóterületek), egykori zártkerti terület, valamint a 
mezőgazdasági üzemi területek. A külterületeket túlnyomó részét mezőgazdasági területek 
borítják, jellemzően szántók és gyepek alkotják. 

Ófalu településrészekre jellemzőek a hagyományos, tornácos, nyeregtetős épületek, tovább itt 
találhatók a település védett építészeti értékei is. Újfalu településrészek szerkezetére többnyire a 
sátortetős kockaházas beépítés jellemző, de a megtalálhatók a 80-as években épült nyeregtetős, 
tetőteres beépítésű lakóépületek, illetve az újépítésű nagyobb alapterületű családi házak is. A 
községek belterületének telkeit vizsgálva változatos telekstruktúra jellemző, a beépítettség 
átlagosan 5-20% közötti.  

Belterületi területhasználat 

Minkét településen falusias jellegű lakóterületek jellemzők. Az elmúlt évtizedekben épült 
lakóépületek kertvárosias karaktert képviselnek. A telkek rövidebbek és a konyhakerti hasznosítás 
sok esetben felváltotta a díszkert.  

Kisbágyon belterülete elsősorban falusias és kertvárosias jelleget mutat, a településen kisebb 
csoportokban intézményi területhasználat figyelhető meg. Az intézményi területek főként a 
főútvonal mentén helyezkednek el. A Faluház épülete könyvtár és közösségi ház is egyben (egykori 
Géczy-kúria). A Szabadság út mentén kereskedelmi, szolgáltató funkció a helyi kisbolt és nemzeti 
dohánybolt, valamint szálláshely is található. 

Szarvasgede belterülete elsősorban lakóterületekből áll. Intézményi terület a templom, a Kossuth 
utcán álló óvoda épülete, valamint az egykori Báthory-kúria épülete. A Kossuth Lajos utca mentén 
kereskedelmi, szolgáltató terület a helyi kisbolt és nemzeti dohánybolt. A településen 
szálláslehetőség a főútvonalon álló szállásépületben lehetséges.  

Külterületi területhasználat 

Mindkét település esetében a külterület túlnyomó részét szántóterületek alkotják, melyeket csak kis 
területű erdősávok, fasorok, illetve vízfolyások tagolnak. Alapvetően nagytáblás szántóföldi művelés 
jellemző és problémát jelent a mezővédő erdősávok hiánya. A települések külterületén még gyep, 
bozótos parlag és vízgazdálkodási terület figyelhető meg. Kisbágyon külterületén a 2129 j. 
összekötőút mentén egy közműterület található, míg Szarvasgede belterületének nyugati oldalán 
ipari terület helyezkedik el, ahol a Silvestris és Szilas Kft. gyógynövény feldolgozó telephelye 
található.  

Az épített és természeti környezet értékei 

Mindkét település több évszázados múltra visszatekintő település, az építészeti értékek főként a 
főútvonalak mentén, az ősi településmag területén maradtak fenn. Kisbágyonban nincs műemléki 
védelem alatt álló építmény. Szarvasgedén található egyedül műemléki érték. A településeken helyi 
védelem alatt álló értékek találhatók, mindkét település esetén 4-4. Kisbágyonban 6 db, 
Szarvasgedén 9 db régészeti lelőhely található. 

Táji és természeti adottságok vizsgálata 

Kisbágyon és Szarvasgede a Cserhátalja kistájhoz tartoznak. A Cserhát hegység lábától déli, 
délkeleti, a Mátrától pedig délnyugati irányba helyezkednek el sík, illetve lankás területen. Mindkét 
települést nagyrészt szántóterületek uralják, melyeket csak helyenként szakít meg egy erdőfolt, 
vagy fasor.  

Erdőterület mindkét településen kevés található. A települések területének több mint 80%-a 
mezőgazdasági művelés alatt áll. A szántóföldek kiváló, illetve jó minőségűek. A külterületek fele 
átlagosnál jobb minőségű termőföldek közé tartozik.  

A települések közigazgatási területétét az OTrT által meghatározott Országos Ökológiai Hálózat, 
illetve a tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete érinti. Kisbágyon és 
Szarvasgede területén nemzetközi, és helyi jelentőségű védett terület nem található. 
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Zöldfelületi rendszer vizsgálata 

Zöldfelületi ellátottság szempontjából mindkét vizsgált településről elmondható, hogy magas az egy 
főre jutó zöldfelületek aránya. Ezen túl megállapítható, hogy a települések szépen karbantartott jó 
minőségű zöldfelületekkel rendelkeznek.  

Közlekedés 

A vizsgált települések a 2129 j. országos mellékútba kapcsolódnak, mely a 21. sz I. rendű főúthoz 
vezet. Ezen érhető el az M3 Budapest – Vásárosnamény autópálya. Kisbárkányba a 2136 j. út vezet 
Palotásra, Buják irányába a 21148 j. úton juthatunk. Szarvasgedén keresztül a 2128 j. útról Alsótold, 
a 2109 j. útról Aszód érhető el. Egyik települést sem érinti vasút, a településeken buszjáratok 
szállítják az utasokat.  

Közmű 

A terület ivóvíz ellátásáért az Észak-magyarországi Regionális Vízművek Zrt. felel. A rendszer 
alapbázisa a Pásztó területén levő Hasznosi tározó mellett felépített Regionális Vízműtelep, mely a 
térség vízellátásának bázisát jelenti. A tágabb térség ellátását biztosító regionális szerepet betöltő 
hálózatot az ÉRV Zrt. üzemelteti. 

Szarvasgedén még nem épült ki a szennyvízcsatorna hálózat. Kisbágyonban elválasztott rendszerű 
szennyvízcsatorna hálózat épült ki. Az általa elvezetett szennyvizeket regionális szennyvízcsatornán 
vezetik el a szomszédos Palotás, majd Héhalom csatornahálózatába. A szennyvizeket a Héhalmi 
regionális szennyvíztisztító telepen tisztítják meg. Kisbágyon és Szarvasgede villamosenergia 
ellátását az ÉMÁSZ Áramhálózati Zrt. biztosítja. 

Környezetvédelem 

Kisbágyon és Szarvasgede területén jelentős kibocsátással járó ipari terület, vállalkozás nem 
található, a környezeti elemekre a mezőgazdasági fejti ki a legnagyobb hatást. Ez befolyásolja a 
település tájhasználatát és számos környezeti elemre hatással van. Szarvasgede Község 
Önkormányzatának 7/2009.(IX.15.) számú rendelete szól a helyi környezet védelméről, Kisbágyon 
Község Önkormányzata nem rendelkezik környezetvédelemről szóló rendelettel.  

Talajvédelem szempontjából a nagytáblás szántóföldi művelés jelent veszélyt a települések 
termőföldjeire. Mindkét vizsgált település érintett a vízeróziónak kitett terület övezetével. A víz 
káros hatásainak mérséklésére a nagytáblás szántóföldek mezővédő erdősávokkal történő tagolása 
szükséges.  

Levegőtisztaság szempontjából a településeken nem említhetünk nagymennyiségű légszennyező 
anyagot kibocsátó létesítményt. Az OKIR adatbázisa szerint a településeken egyedül a Szarvasgedén 
működő gyógynövénylepárló üzemből származnak szennyezőanyagok.  

Kisbágyonban a hulladék gyűjtését, és elszállítását, valamint a hulladék elhelyezését a Hatvan és 
Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű 
Társaság végzi. Szarvasgedén az NHSZ Hevesi Városfenntartó Környezetvédelmi és 
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. felelős a hulladék gyűjtéséért és elszállításáért.  

Vizuális környezetterhelést okozó elemként egyedül a kisbágyoni tv és rádió adótorony említhető.  

ELTÉRŐ JELLEMZŐKKEL RENDELKEZŐ TELEPÜLÉSRÉSZEK KISBÁGYONBAN 

Kisbágyon beépített területén négy meghatározó településszerkezeti egység különíthető el: ősi 
településmag, új lakóterületek, egykori zártkerti terület, valamint a mezőgazdasági üzemi 
területek.  

Az ősi településmag (Ófalu) településszerkezete, az I. katonai felmérésen már jól felismerhető „H” 
utcaszerkezet napjainkban is megmaradt. A mai Rákóczi út, Petőfi utca és Szabadság út a katonai 
térképeken felismerhető, az utak menti területek képezik az ősi településmagot. Az 1950-1980-as 
évek között folyamatosan épült be az ősi településmagtól északra eső terület, illetve a község déli 
részén a Petőfi út folytatásában lévő szakasz. Az északi területen új ortogonális utcahálózatot és 
telekstruktúrát alakítottak ki. Ez a területrész az új lakóterület. 

A településszerkezet további meghatározó eleme a belterület nyugati és keleti határában álló 
mezőgazdasági üzemi területek, melyek kiterjedésükben térnek el a szomszédos településmagtól. 
A település belterületéhez északon csatlakoznak a volt zártkertek, melyek napjainkban jellemzően 
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szántóföldi művelés alatt állnak, de foltokban még fellelhetők az egykori szalagtelkes, kiskertes 
művelésű parcellák. 

Kisbágyon külterületének túlnyomó részét mezőgazdasági területek borítják, jellemzően szántók és 
gyepek alkotják. Erdőterületek csak foltokban elszórva jelennek meg a településen, valamint a 
Rákóczi út és Szabadság út mentén. A település szerkezetét meghatározza a Bujáki-patak észak-déli 
nyomvonala. 

A településszerkezetet meghatározó vonalas elem a 2129 j. összekötő út, amelynek a településen 
keresztülhaladó szakasza a Szabadság út és a Rákóczi utca. További meghatározó útvonal a Rákóczi 
útra merőleges Kossuth út és a Petőfi utca. 

 

 

 



KISBÁGYON 7   
TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ  

   

VÖLGYZUGOLY MŰHELY KFT. 2019. 
www.vzm.hu 

2. A TELEPÜLÉS ADOTTSÁGAI EGY SWOT TÁBLÁZATBAN ÖSSZEFOGLALVA 

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

ERŐSSÉGEK (S) GYENGESÉGEK (W) 

- Budapest 1-1,5 órán belül elérhető (21-es út 
közelsége) 

- Kedvező táji adottságok, kiváló minőségű 
termőföldek 

- Társadalmi homogenitás 

- Szálláshely megjelenése  

- Balogh kúria kihasználtsága  

- Felújított közösség háza  

- Mezőgazdasági telephelyek működnek 

- Környezetszennyező gazdasági szereplők hiánya 

- Országos ökológiai hálózat része 

- Palotási víztározó 1/3-a a település része 

- Afrikai vadászmúzeum 

- Élhető, nyugodt vidéki lakókörnyezet 

- Nincsenek a településképet romboló, idegen 
beépítések (pl. gyártelep, ipari létesítmények) 

- Igényesen kialakított közterületek 

- Magas az összkomfortos és komfortos lakások 
száma (cca. 2/3) 

- Kiépített közműhálózat 

- Sikeresen elnyert pályázatok 

- Aktív civil szervezetek 

- Szoros együttműködés a szomszédos 
településekkel  

- Erős testvér települési kapcsolatok 

- Közösségi közlekedéssel nehezen megközelíthető 
település 

- Kiépítetlen gazdasági infrastruktúra 

- Monokulturális szántóföldi művelés, egybefüggő 
parcellákon 

- Idősek gondozására szolgáló létesítmény hiánya 

- Hiányzó védett örökség (felülvizsgálatra 
szükséges) 

- Bujáki-patak medre nincs karbantartva 

- Kihasználatlan lakásállomány 

- Elöregedő társadalom, csökkenő népességszám 

- A sportolási lehetőség hiánya 

- Vendéglátás hiánya 

- Kerékpár infrastruktúra hiánya 

- Nincs kötöttpályás közlekedési kapcsolata 

- Idegenforgalmi szolgáltatások kínálata alacsony 

- Nincs iparűzési adó (2018-ig) 

 

 

LEHETŐSÉGEK (O) VESZÉLYEK (T) 

- Mezőgazdaság fejlesztése 

- Rekreációs potenciál kiaknázása 

- Megújuló energiák használatának térnyerése 

- Épített értékek felújítása, hasznosítása 

- Jelenlegi lakónépesség megtartása, az 
elvándorlás megakadályozása 

- Betelepülés támogatása 

- A főváros relatív közelségét kihasználva 
lehetőség nyílik távmunkára (heti vagy havi 
ingázással) 

- Vonzó, nyugodt, biztonságos, falusi jellegű 
lakókörnyezet biztosítása a beköltözőknek a 
nagyvárosi életmóddal szemben 

- Faluközösség erősítése közös célok kitűzésével 
és közösségi programokon keresztül 

- Helyi kulturális rendezvények támogatása 

- Falusi turizmus erősítése 

- Építészeti örökségek bevonása turisztikai 
szempontból  

- Turisztikai infrastruktúra kiépítése 

- Közösségformáló szerep erősödése 

- Tájház kialakítása, helyi értékek bemutatása 

- Termőföldek minőségének romlása 

- Elvándorlás 

- Folytatódik az elöregedés, illetve a lakosság 
fogyása 

- Turisztikai adottságok további kiaknázatlansága 

- Meglévő építészeti értékek további romlása 

- Felszíni és felszín alatti vizek minőségének 
romlása 

- Meglévő épületállomány elhanyagolása 

- Új beépítésre szánt területek kijelölése, 
miközben a meglévő területek kiüresednek 

- Növekszik a nem vezetékes energiahordozók 
igénybevétele költségtakarékosság céljából, 
ezzel romlik a levegőminőség 
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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 a település 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. Kisbágyon község jövőképe három 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. KISBÁGYON KÖZSÉG JÖVŐKÉPE 

Kisbágyon hagyományos értékeket tisztelő, folyamatosan fejlődő település, 
ahol befogadó közösségben, falusias környezetben lehet élni. 

 Élhető település, helyi identitás erősítése 

A település jövőjének alapját a települési identitás erősítése, a társadalmi szerepvállalás növelése 
és egy együttműködő közösség kialakítása, valamint egy élhető település jelentheti. A település 
fejlődése elsősorban a belső kapcsolatokra építve mehet végbe, majd azokra támaszkodva kezdhető 
meg a külső kapcsolatok erősítése, fejlesztése. Az aktív civil részvétel egyaránt hozzájárulhat a 
település múltjának, örökségének megőrzéséhez, a település jelenlegi helyzetének javításához és a 
község jövőjének megteremtéséhez.  

Egy település élhetőségét, az ott élő lakosok komfortérzetét és településük iránti szeretetét 
számtalan tényező befolyásolja. Ezek között felfedezhetünk objektív és szubjektív elemeket is. A 
hagyományos étékeket tisztelő jövőkép elsősorban a település lakóinak igényeire fókuszál, a belső 
erőforrásokra építve. A jövőképnek megfelelően, Kisbágyon elsősorban lakóterületekkel 
rendelkezik, ahol biztosítottak a békés, nyugodt mindennapi élet feltételei, melyet nem 
befolyásolnak zavaró tényezők, mint a környezetszennyezés, jelentős ipari létesítmények, erős 
átmenő forgalom, stb. Ezek az adottságok napjainkban is megvannak a községben, a település 
számára elsődleges cél a jelenleg is meghatározó értékeinek megőrzése és a környezet ezekre épülő 
fejlesztése. 

 Helyi adottságokra épülő gazdaság 

Kisbágyon gazdasági erejét elsősorban 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 folyamatos fejlődésre épülő jövőkép a 
településen belüli, a helyi kapcsolatok kiaknázásával biztosít megélhetőségi lehetőséget a 
kisbágyoniak számára. A régió gazdaságában jelenleg Kisbágyon elsősorban alvótelepülésként van 
jelen. A meglévő kapcsolatok tovább erősítése mellett, a helyi vállalkozások támogatásával a község 
önálló gazdasági ereje növekedhet.  

 Fenntartható turizmus kialakítása 

A turizmus fejlesztésénél a gazdasági fenntarthatóság biztosítása elengedhetetlen. A település 
idegenforgalmát a természeti környezetre (pl.: palotási víztározó, Bujáki- patak) és a meglévő 
értékekre érdemes alapozni. Támogatni kell a falusi turizmus, illetve a település megismerését 
segítő rendezvényeket. Elsődleges a helyi gazdasággal összefüggő turisztikai adottságoknak 
kiaknázása. 

A Kisbágyonban található természetvédelmi területek értéke az élővilág valamennyi tagja számára – 
beleértve az embert is – igen fontos. A települési természeti területek kondícionáló hatása nagyban 
befolyásolja a szomszédos lakóterületek mikroklímáját, minőségét. Ezen értékek védelmét 
maximálisan szem előtt kell tartani, a turisztikai infrastruktúrát úgy kell alakítani, hogy az értékek 
ne károsodjanak, s a természeti területek terhelése is minimális legyen.  

3.3. TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI CÉLOK 

A jövőképben megfogalmazott irányelvek megvalósításához összehangolt cselekvési terv, 
célrendszer felállítása szükséges. A felállított cselekvési terv a meghatározott jövőkép eléréséhez 
szükséges célokat, fejlesztési irányokat tartalmazza. A jövőkép elérését három átfogó cél 
meghatározása segíti, melyek a település hosszútávú fejlődésének alappillérét jelentik. Az átfogó 
célok, melyek tematikus célokra tagolódva fedik le a község életének minden szegmensét, egymást 
kiegészítve és erősítve mozdítják elő a község kiegyensúlyozott fejlődését. A célrendszer 
megvalósítást szolgáló eszközök és intézkedések kialakítása és végrehajtása során két horizontális 
cél kerül kijelölésre, mely az átfogó és tematikus célokat áthatva kerül érvényesítésre. 
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3.3.1. A TELEPÜLÉS FEJLESZTÉSÉT ÁTHATÓ HORIZONTÁLIS CÉL MEGHATÁROZÁSA 

A rendelkezésre álló belső értékekre és erőforrásokra támaszkodó minőségi fejlesztések 

A településfejlesztés során kiemelt szempont, hogy a településfejlesztési célok mindegyike 
elsősorban a belső energiákra, értékekre és erőforrásokra alapozva kerüljön meghatározásra és 
megvalósításra. Kisbágyon fejlődése elsősorban a helyben meglévő adottságok kihasználásán, azok 
szerepének erősítésén, a belső energiákra, a már meglévő, kihasználatlan értékeire és helyi 
potenciáljaira építve, majd azokra támaszkodva kezdhető meg a külső erőforrás-áramlás erősítése. 

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 összetartó közösség válhasson. A lakókörnyezet 
minőségi fejlesztése kiterjed a településképre, az épített környezet karbantartására és 
fejlesztésére, valamint a közterületek minőségére. 

3.3.2. CÉLOK ÉS BEAVATKOZÁSOK MEGHATÁROZÁSA 

K1. Élhető település, helyi identitás erősítése 

Egy település fejlődésének, a közösen kijelölt úton történő terelgetésének meghatározó részét 
képezi az adott közösség lakossága, helyi identitása és társadalmi aktivitása. Hagyományosan vidéki 
érték az erős, odafigyelő közösség. 

Az élhető falu vagy élhető település kifejezés számos fejlesztési koncepcióban megjelenik. Az 
élhetőség olyan komplex fogalom, melyet a településfejlesztéssel összefüggő különböző 
szakterületekre is értelmezhetünk. Beszélhetünk például élhető közlekedési rendszerről, élhető 
közösségekről, élhető épített környezetről. Az élhetőség fogalmához számos értelmezés 
kapcsolódik. Jelen dokumentumban az élhetőséget, mint az ember és az őt körülvevő települési 
környezet viszonyát, annak minőségét értjük. Kisbágyon számára fontos, hogy a jövőben a közösség 
fejlődése fenntartható módon menjen végbe, a lakosság életkörülményeinek javulását magával 
hozva. Az összetartó közösség újra létrejöttét, valamint az élhető település elérését támogatják a 
meghatározott tematikus célok, melyek közösségformáló erővel rendelkeznek. 

Tematikus célok: 

 Fiatalok helyben tartása 

 Aktív közösség, befogadás 

 Megújuló energiaforrások hasznosításának népszerűsítése 

K1.1. Fiatalok helyben tartása 

Az elöregedő népesség, valamint a csökkenő lakosság megelőzésének egyik legfontosabb és 
leghatékonyabb eszköze a fiatalok helyben tartása. A fiatalok helyben tartásának több lehetséges 
módja és eszköze létezik. Kisbágyon öregedési mutató kedvezőtlenek, hiszen a megyei és országos 
népességet mutató tendenciákhoz képest a település demográfiai statisztikái magasabbak. Az 
adatokat figyelembe véve Kisbágyonnak továbbra is a lakónépességének megtartására kell 
törekednie, valamint nyitottnak és felkészültnek kell lennie a lakosok számának kismértékű 
növelésére.  

A letelepedés, otthonteremtés támogatásával elérhetővé és vonzóvá válik Kisbágyon 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 és protezsálása, valamint új, 
még be nem épített lakóterületek biztosítása. 

A letelepedés mellett, fontos az élhető és élvezhető lakókörnyezet kialakítása, megújítása. Az 
épületek karbantartása és felújítása mellett a közterületek igényes kialakítása, megfelelő 
zöldterületek létrehozása szükséges. Kisbágyonban található egy szépen felújított játszótér, az 
óvoda udvarán is felújított játszóeszközök várják a kisebbeket, a település sportpályája lehetőséget 
nyújthat a sportolásra és a szabadtéri tartózkodásra, pihenésre. A településen a lakossági igények 
figyelembe vételével e zöldterületek fejlesztése és folyamatos karbantartása kiemelt fontosságú. 
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Hívogató és attraktív egy olyan település ahol minden korosztály számára biztosítva vannak a 
szórakozási és rekreációs lehetőségek. A település minden évben számos programmal (Anyák 
napja, Gyereknap, Idősek napja, Falunap, Mikulásnap) várja a lakosokat, melyek változatoságával 
érhető el az aktív és rendszeres részvétel. A programok nem csak a fiatal korosztály számára 
érhetők el, azonban a lakosok közül is talán a leginkább a fiatalabb korosztály, az amely igényli 
ezeket a közösségi találkozásra alkalmat kínáló helyeket, rendezvényeket. Legyen szó kulturális 
eseményről vagy egyéb kikapcsolódási lehetőségekről, esetleg a környező településekkel összefogva 
kisebb-nagyobb rendezvények lebonyolításáról, a lakosság és köztük a fiatalság számára egy aktív és 
pezsgő közösségi élet kedvezően hat a közérzetre. A sokoldalú és változatok programok nem csak a 
szórakoztatást, hanem a hagyományteremtés (Falukarácsony, Szilveszteri focigála, Faludisznaja) is 
szolgálják. Ilyen programok fenntartása erősíti a falu közösségét, ápolja a hagyományait.  

A lakosság, elsősorban pedig a fiatalok helyben tartásának kulcsfontosságú komponense a 
munkahelyek megléte, azok elérhetősége. Az elvándorlás és az ingázás elkerülése érdekében helyi 
vagy a környékbeli munkalehetőségek megteremtése szükséges. A hosszútávú munkalehetőségek 
biztosítása, a fiatalok vállalkozói tevékenységének támogatása egyaránt a helyben maradást 
segíti, illetve a fiatal értelmiség faluba való betelepülését segíti elő, ezzel megelőzve a település 
népességének csökkenését és az elöregedést. 

A fiatalabb és az idősebb korosztályos számára is egyaránt lényeges szempont a lakhely 
választásakor vagy váltásakor az intézmények megléte, elérhetősége. A családalapítás előtt állók és 
a családosok számára fontos szempont az oktatási vagy szociális alapfokú ellátás közelsége és 
könnyű megközelíthetősége. Kisbágyonban található óvoda és a szomszédos Palotáson általános 
iskola, így vonzóbb letelepedési lehetőségeket ad a falu, mint más kisebb lakosszámú települések 
esetében, ahol nincs lehetőség az összes alapintézmény fenntartására, működtetésére. Kisbágyon 
esetében ez az együttműködés és feladatmegosztás már kialakult és jól működik. A jövőben 
törekedni kell ennek az összefogásnak a megtartására és fejlesztésére, új megosztható feladatok 
kialakítására és a települések egyenlő részvételére. 

K1.2. Aktív közösség, befogadás 

Kisbágyon lakosságának társadalmi felelősségvállalása a tudatos és a folyamatos gondolkodásban és 
szemléletmódjában, valamint erőfeszítéseiben és tevékenységeiben mutatkozik meg. Minden 
emberi döntés, cselekedet hatással van környezetre, a társadalom egyéb tagjaira, a község életére. 
A település érdekében tett erőfeszítések, a közös programokon való részvétel (pl. szemétszedés, a 
közvetlen lakókörnyezet tisztán, gondozottan tartása) a településről alkotott külső véleményt és a 
lakosok pozitív közérzetét, a településük szeretetét erősíti. 

Kisbágyon akkor lehet igazán jól működő község, ha lakossága minél inkább részt tud venni a 
település életében. A helyben élők tevékeny részvétele a falu életében olyan motiváló erő, mely a 
lendületes fejlődés kulcsfontosságú eleme, így a különböző társadalmi csoportok aktivitásának 
felélesztése kiemelt célja kell, hogy legyen az önkormányzatnak. 

A település civil élete jelenleg is aktív, azonban a településen működő néhány civil szervezet 
aktivitása tovább élénkíthető és számuk is tovább növelhető. A lakosokat ösztönözni kell arra, hogy 
csatlakozzanak a civil szervezetekhez, a helyi szervezetek számára pedig minél több lehetőséget 
kell biztosítania a falu vezetésének, hogy kibontakozhassanak és gyakorolhassák tevékenységüket. A 
civil szervezetek aktivizálásával és új civil szervezetek létesítésével javítható a faluban élők 
lakóhelyükkel való kapcsolata. Ezáltal a helyiek Kisbágyonhoz való kötődése erősíthető - ha már egy 
közösségnek, egy szervezetnek is részei, nehezebben hagyják el azt és magát a települést. Jó 
lehetőség faluszépítő egyesület, kertbarát egyesület vagy sportegyesület létrehozása is. 

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.  

Különösen fontos Kisbágyonban a befogadás képességét erősíteni, melyre az önkormányzat már 
indított kezdeményezést. Az újjonan beköltözők részére az önkormányzat 2-3 évenként vacsorát 
szervez, ahol köszöntik és megismerik az új lakosokat. Az újonnan beköltözők tájékoztatást 
kaphatnak a helyi szervezetekről, klubbokról, hagyományokrók és az aktív közösségi életről. E 
szokás bevezetése kiemelkedő a települések között, ennek erősítése elengethetetlen a faluközösség 
felépítéséhez.  
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Az újabb lakosok befogadásán túl kiemelt figyelmet kell fordítani a település időseinek 
szükségleteire is, melynek érdekében idősek klubja és idősek nappali ellátását biztosító intézmény 
létrehozása is cél lehet. 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 kisbágyoni idősek klubja kisebb támogatás mellett tudna működni, a klub 
igényli 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 is. 

K1.3. Megújuló energiaforrások hasznosításának népszerűsítése 

Magyarország a megújuló energiafelhasználás területén elmarad a többi uniós országtól, a 2020-ig 
szóló energiahasznosítási cselekvési tervében, Nemzeti Épületenergetikai Stratégiában elhatározta 
energiapolitikai célkitűzéseit: a lakóépület és középület állomány felújításával, 
energiatakarékosságot és a hatékony energiafelhasználást szolgáló eszközrendszer kialakításával, 
megújuló energiaforrás-felhasználás növelésével hatékony energiafelhasználás valósul meg. Az OFTK 
(Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció) a térségben célkitűzései között szerepelteti a 
környezetbarát technológiák és a megújuló energiaforrások alkalmazását.  

A természeti értékek megőrzése mellett kiemelt figyelmet kell fordítani az itt élőknek a 
környezetvédelemre is, amelynek napjainkban fontos részét képezi az energiagazdálkodás. A 
megújuló energiák térnyeréséhez a településnek megfelelő adottságai vannak. Kisbágyon község 
területén elsősorban a napenergiát hasznosító rendszerek telepítése a cél. A településen 
körülbelül 2000 óra a maximálisan hasznosítható éves napos órák száma, amelynek 
hasznosíthatóságát célszerű igénybe venni.  

K2. Helyi adottságokra épülő gazdaság 

Kisbágyon gazdaságát az erős hagyományokra épülő mezőgazdaság jelenti. A stabil gazdaság 
megteremtéséhez általában a gazdaság különböző szegmenseinek harmonikus, párhuzamos 
fejlesztése vezet. Kisbágyonban azonban kedvezőtlenek a lehetőségek ipari befektetők 
megtelepedéséhez vagy kereskedelmi-logisztikai központok létrehozásához, és a természeti 
környezet védelme érdekében sem cél egy ipari létesítmény létrehozása. A település saját erősségét 
is abban látja, hogy az iparhoz, jelentősebb gazdasági-kereskedelmi-szolgáltató tevékenységhez 
kapcsolódó esetleges káros hatásoktól mentes tudott maradni, a nyugodt, békés mezőgazdasági 
falu szerepet tartja megőrzendő értéknek. Gazdaságát a régió nagyobb településeivel 
együttműködve tudja alakítani. Fontos, hogy Kisbágyon a mezőgazdaságban nem foglalkoztatott 
lakosságának is biztosítsa a lehetőséget a munkavállalásra, a környező településekkel 
együttműködve. 

Tematikus célok: 

 Közlekedési kapcsolatok kihasználása 

 Gazdasági szereplők támogatása 

K2.1 Közlekedési kapcsolatok kihasználása 

A közlekedési kapcsolatok gazdaságban betöltött szerepe egyértelműen indokolja a közlekedés 
fejlesztésével foglalkozó átfogó koncepciók kidolgozásának szükségességét. Magyarország gazdasági 
fejlődésében, nemzetközi versenyképességének növekedésében a közlekedés az egyik 
legmeghatározóbb tényezővé vált. 

Az ország emelkedő életszínvonala, a mobilitás fejlődése mind az áruszállítási igények növekedését 
eredményezi. A gazdasági fejlődésnek alapvető feltétele a jó közlekedési kapcsolatok megléte, 
mely az emberek számára szabadságot, rugalmasságot, javuló életminőséget biztosítanak.  

Kisbágyon nem rendelkezik vasútállomással, közösségi közlekedését autóbusz járatok jelentik. A 
közlekedési kapcsolatok Jobbágyi, és Palotás irányában erősek, azonban nem minden napszakban 
érhetők el. Az egyedi igényekre is jobban reagáló, rugalmas közösségi közlekedési alternatíva lehet 
egy helyi telebusz rendszer kialakítása, mely a falugondnoki szolgáltatással is összeköthető. A 



KISBÁGYON 14   
TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ  VITAANYAG 

   

VÖLGYZUGOLY MŰHELY KFT. 2019. 
www.vzm.hu 

gyakran közlekedő telebusz csak akkor indul el, amikor tényleges igény érkezik használatára. A 
menetrend összehangolásra kerülhet a vasúti menetrenddel a jobbágyi megállónál vagy a 21-es út 
elérésével, így az utazási idő a környező települések, nagyvárosok irányába jelentősen lerövidülhet. 
Az utazási igény bejelentése telefonon, mobil alkalmazáson keresztül és online felületen is 
történhet. Az igénybe nem vett időszakban az autóbusz nem indul el, így üzemanyagot takarít meg, 
üzemeltetése olcsóbb és környezetbarátabb, ha elektromos vagy a hibrid rendszereket részesítik 
előnyben és ehhez kapcsolódóan kiépül egy töltőrendszer. A telebusz kevés férőhelyes 
mikrobuszként is üzemeltethető, így zavaró hatása elhanyagolható lenne a településen belül. A 
faluban már aktívan működik a falugondnoki szolgálat, így fenntartása és fejlesztése a fontos. 

A települési közlekedéshálózat minőségi fejlesztése során elődleges cél a települési és térségi 
kerékpárút kiépítése. A Galgaguta - Jobbágyi összekötő úton (2129 j.) egy térségi kerékpárút 
kiépítése elősegíti a munkahelyek megközelítését, a környezetbarát módon történő munkába járást, 
valamint erősíti a térség településeinek kapcsolatrendszerét, turisztikai potenciálját. A szomszédos 
településeket összekötő, a külterületeken értékes természeti környezetben haladó kerékpáros 
hálózat turisztikai szempontból is értékes fejlesztés lenne. A kiépített kerékpárút biztonságosabbá 
teszi a közlekedést, így a kerékpáros közlekedési mód gyerekek és családok számára is valódi 
alternatívát jelenthet más közlekedési eszközökkel szemben. 

K2.2. Gazdasági szereplők támogatása 

Kisbágyonban a gazdaságon belül jelenleg az egyetlen jelentős ágazat a mezőgazdaság, így 
fejlesztése különösen fontos. A technológiai fejlesztések, a mezőgazdasághoz kapcsolódó innovatív 
tevékenységek támogatása és a fiatal gazdák képzésének, induló tevékenységének támogatása, 
szaktanácsadási rendszer működtetése Kisbágyonban is alkalmazható. Támogatni szükséges minden 
innovatív, környezetbarát vagy technológiai újítást tartalmazó kezdeményezést, hogy Kisbágyon 
gazdasága fejlődhessen, és ne maradjon le más települések mögött. 

A gazdaságfejlesztéshez szorosan kapcsolódik a hagyományos mezőgazdasági kultúrák, a háztáji 
gazdálkodás (kiskertes növénytermesztés, háztáji állattartás) megtartása és felélénkítése. A 
háztáji gazdálkodás sok ezer évig az emberek mindennapi életformájának részét képezte, ennek 
visszaállítása, a lakosok saját lehetőségeinek kihasználása hozzájárulhat életkörülményeik 
javításához, és egyéni felelősségvállalás tudatuk erősítéséhez. A kiskertes növénytermesztés, 
gyümölcstermelés és háztáji állattartás egyrészt szabályozási eszközökkel (pl.: műveléshez kötött 
lakó funkció elhelyezés), másrészt a gazdák támogatásával, felvásárló piac kialakításával segíthető 
elő, melyben az önkormányzat és a helyi vállalkozások jelentős előrelépéseket tehetnek (helyi 
termékeket árusító kiskereskedelmi boltok, helyi piac, önkormányzati étkeztetés).  

A helyi, meglévő gazdasági alapok mellett manapság fontos szem előtt tartani, hogy a tőkeerős, új 
vállalkozások betelepülésével (mely nem károsítja a természetet és nem végez nagyobb ipari 
tevékenységet), a meglévő vállalkozások fejlesztésével, bővülésével új munkahelyek jöhetnek létre, 
amely kiváló eszköz a fiatalok helyben maradásának ösztönzésére. Az induló vállalkozásokat 
ösztönözni kell arra, hogy helyi lakosokat foglalkoztassanak, amely elsősorban a megfelelő, 
szakképzett munkaerő biztosításával, szakképzések indításával érhető el. A településen lévő 
szolgáltatások fontosak a településen élők, valamint a beköltözők számára, a minőségi 
lakókörnyezet feltételei, így ezek a település vonzerejét növelik. Az ellátás fenntartása, fejlesztése 
a jövőben is fontos feladat. Az ellátás fenntartása érdekében elengedhetetlen a helyi kis 
vállalkozások támogatása, fennmaradásuk elősegítése, a működéshez szüksége kedvező feltételek 
biztosítása. Az önkormányzat megfelelő szabályozással, különböző kedvezményekkel, 
adókedvezménnyel, közüzemi- és bérleti kedvezményekkel, illetve önkormányzati 
megrendelésekkel egyaránt hozzájárulhat a meglévő vállalkozások fennmaradásához, a lakosság 
vállalkozókedvének növekedéséhez, új vállalkozások létrehozatalához és ezzel együtt a települési 
szolgáltatások körének bővítéséhez.  

Napjainkban a munkahely fogalma átalakulóban van. A növekvő munkaerőkereslet a képzettséget 
igénylő szellemi munka és a technológia fejlődése együttesen kedveznek a távmunka térnyerésének. 
Ez a tendencia kedvező a vidéki kis települések számára. Az elvándorlás egyik fő mozgatórugója, 
hogy a magasan képzett, szellemi munkát végző fiatalok helyben nem találnak álláslehetőséget, 
ezért nagyobb településekre, megyeszékhelyekre vagy a fővárosba kényszerülnek költözni. A 
távmunka lehetősége erre a problémára kínál megoldást. Kisbágyon 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 
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infrastruktúra hálózatot (megbízható áramszolgáltatás és internetszolgáltatás), a munkavégzéshez 
szükséges technológiai eszközök beszerzésének támogatását (laptop, közösen használható 
nyomtató, fénymásoló biztosítása) és a munkavégzésre alkalmas helyiség (iroda) kialakításának vagy 
bérlésének támogatását.  

K3. Fenntartható turizmus 

A turizmus napjainkra a világ harmadik legnagyobb gazdasági ágazatává nőtte ki magát és 
munkahelyteremtő lehetőségei mellett lakosságmegtartó képessége sem elhanyagolható. A 
település szép természeti környezete és változatos térszíne rengeteg látnivalót rejt. Kisbágyon 
területén halad át a Bujáki-patak, illetve itt található a palotási víztározó 1/3-a. A település 
adottságai megfelelőek turizmus fenntartásához, azonban 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:  

 Falusi turizmus kialakítása 

 Marketing tevékenység 

K3.1. Falusi turizmus kialakítása 

Kisbágyon község nem rendelkezik egyedi turisztikai látnivalókkal, azonban értékes természeti 
környezete jó kiindulási alapot jelenthet a turisztikai fejlesztésekhez. A település jelenleg nem 
képes a „többnapos turizmus” számára megfelelő számú és színvonalú szolgáltatást nyújtani.  

Kisbágyon, kedvező elhelyezkedésének köszönhetően akár egy napos kirándulások helyszíne is lehet 
a látogatók számára. Ehhez azonban meg kell teremteni az egész napos tartózkodáshoz szükséges 
infrastruktúrát. Cégek, baráti társaságok gyakran szerveznek egy napos eseményeket, csapatépítőt, 
ahol a kisebb-nagyobb szabadtéri programok (pl. élménytúra, íjászkodás, ügyességi versenyek stb.) 
mellett nem maradhat el a finom ebéd sem (pl. a közös sütögetéstől akár a szervezett ökörsütésig). 
A programok közös jellemzője, hogy viszonylag nagy szabadterületet igényel, mely autóval jól 
megközelíthető, és a lakott területektől kissé távolabb esik, hogy a helyiek nyugalma zavartalan 
maradjon.  

Kisbágyon egyedi látványai közé tartozik az Afrikai-Magyar Vadászmúzeum, mely két hektáros 
parkjával várja a látogatókat. A hazai vadállatfajok mellett afrikai vadállatok kitömött példányaival 
is találkozhatunk. A park udvarában a gyerekek lovakat, kecskéket simogathatnak, illetve 
magaslesről is megfigyelhetik az állatok. A múzeum tulajdonosaival összefogva Vadásznapok is 
szervezhetők a településen, ahol bemutatható a múzeum gyűjteménye, tevékenységi köre, valamint 
a faluban ehhez kapcsolódóan programsorozatok, vetélkedők, bemutatók szervezhetők.  

Kisbágyon község területén turisztikai alapot jelenthet a palotási víztározó, mely mellett a 
kempingezés lehetőségei kihasználatlanok. A kemping családoknak, baráti társaságoknak és 
osztályoknak is kellemes kikapcsolódási lehetőség. A horgászat és csónakázás mellett biztosítani 
lehet a focizni, strandröplabdázni, tollaslabdázni vágyók szerelmeseit, illetve a különböző 
vetélkedők, ügyességi játékok is lebonyolíthatók a kemping területén. Turisztikai fejlesztés csak a 
természeti értékek károsítása nélkül, azok védelmének előtérbe helyezésével valósulhat meg. A 
turizmus fejlesztése során elsősorban olyan formák részesítendők előnyben, melyek a természetet 
nem, vagy csak igen kis mértékben károsítják. Ilyen például az ökoturizmus, a kerékpáros turizmus 
és a természetjárás. 

A turizmus elengedhetetlen feltétele szálláshelyek kialakítása a településen. Kisbágyonban az Öreg 
Oszkár vendégházban szálláshely biztosított, azonban a vendéglátóhely egyelőre étkeztetést nem 
biztosít. A község Tájház kialakítását tervezi, ahol a népi építészeti értékű épületekben, a helyben 
összegyűjtött tárgyakkal a település hagyományait vagy a kistáj kultúráját jelenítik meg. A kiállítás 
mellett szálláshely szolgáltatás is biztosíthatóvá válhat régi paraszti vetett ágyakkal. A helytörténeti 
gyűjtemény kiállítása egybeköthető ún. helytörténeti estékkel/napokkal, ahol a faluhoz, illetve a 
térséghez kapcsolódó régi történeteket, legendákat mesélhetnének el a falu lakói, amelyeket 
alátámasztanának a gyűjtemény egy-egy darabjai is. Ezen esték/napok részét képezhetik továbbá a 
településen űzött ősi mesterségek bemutatása, amelyeket a résztvevők ki is próbálhatnának. 



KISBÁGYON 16   
TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ  VITAANYAG 

   

VÖLGYZUGOLY MŰHELY KFT. 2019. 
www.vzm.hu 

A tájház udvarán régi magyar gyümölcsfajták kerülhetnek telepítésre, háztáji állatok (tyúk, 
kacsa, liba, bárány stb.) tartására nyílna lehetőség, ahol így a kisbágyoni és az ide látogató 
gyerekek számára is lehetőség nyílna az egykori falusi állattartás megismerésére. Az ősi magyar 
gyümölcsfajták telepítését követően a termésből a tájház udvarán lekvárfőzés, befőttkészítés 
tartható a lakosokkal közösen közösségi tevékenységként, az elkészült termékeket pedig a 
résztvevők haza is vihetik. 

Ahhoz, hogy egy település jól ki tudja használni turisztikai lehetőségeit, hogy fizetőképes látogatók 
sokasága érkezzen a községbe, megfelelő infrastruktúra hálózat kialakítására van szükség. 
Biztosítani kell a közlekedési kapcsolatokat, a szállás és étkezés lehetőségét, különböző 
szolgáltatásokat és a szabadidő kellemes eltöltését. Kisebb településeken, mint Kisbágyon, ezeknek 
a feltételeknek nem szükséges egy nagyobb vállalkozáshoz (pl. hotel, ahol minden megtalálható) 
kötődni, hanem sok kisebb vállalkozás közösen biztosíthatja ezeket.  

A települési közlekedéshálózat fejlesztése során elődleges cél a települési és térségi kerékpárút 
kiépítése. A kerékpárút a települések közötti szakaszokon nemcsak az út mellett haladhat, hanem 
kiépíthető értékes természeti területek közelében, például a Bujáki-patak és a palotási víztározó 
mentén. A táj dimbes-dombos adottsága kifejezetten előnyös kerékpáros turizmus létrehozására. A 
kevésbé nehéz terep előnyös lehet a kisgyerekes családok és az idősebb korosztály számára is. Egyre 
nagyobb teret hódít a terepkerékpározás. Számos kerékpározni vágyó a megnövekedett forgalom, 
zaj-, levegő- és porszennyezése miatt, már nem az aszfaltozott kiépített kerékpárutakat választja, 
hanem a turistautakat. A terepkerékpár infrastrukturális háttere nem igényel többet a 
turistautaktól, a számos turistaútvonal bejárható kerékpárral, azonban a nehezített terepeken 
tájékoztató táblák jelzik, hogy merre érdemes kerékpárral folytatni az utat, illetve külön jelzés is 
létesülhet e sportág számára.  

K3.2. Marketing tevékenység 

A település turisztikai vonzerejének növeléséhez a marketingtevékenységet tudatosan, hatékony 
módszerekkel szükséges véghez vinni. A marketingtevékenység megvalósulhat tájékoztató anyagok, 
információs táblák, brossurák és internetes portálok létrehozásával. A település népszerűsítéséhez 
kapcsolódóan szükséges továbbá eligazító, információs pontok elhelyezése is.  

A falusi turizmus vonzerejét manapság az internet segítségével könnyen elérhetőve lehet tenni. 
Nagy segítséget nyújt ebben az önkormányzat honlapja is, ahol könnyen tájékozódhatunk a friss 
programokról, a helyi látnivalókról, kikapcsolódási és szállás lehetőségekről. 

A turisták „helyben tartása” miatt fontos, hogy a turisztikai látnivalók, a programsorozatok 
összehangolt szervezése, működtetése. Célszerű kezdetekben rövidebb 1-2 napos 
programlehetőségeket adni, majd későbbiekben a környékbeli települések programsorozatai 
lehetővé teszik, hogy egy szállodában több napos időtöltést kezdeményezzenek az ide látogatók.  

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. 
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3.4. A FEJLESZTÉSI CÉLOK ÉRTELMEZÉSE AZ EGYES TELEPÜLÉSRÉSZEKRE 

Kisbágyon 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 

K1. Élhető település, helyi identitás erősítése 

K1.1. Fiatalok helyben tartása X  
K1.2. Aktív közösség befogadás X  
K1.3. Megújuló energiaforrások hasznosításának népszerűsítése X X 

K2. Helyi adottságokra épülő gazdaság 

K2.1. Közlekedési kapcsolatok kihasználása X X 
K2.2. Gazdasági szereplők támogatása X X 

K3. Fenntartható turizmus 
K3.1. Falusi turizmus kialakítása X X 
K3.2. Marketing tevékenység 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 

 12. fejezet – Közművesítés 

 Gazdaság 5. fejezet – A település gazdasága 

 Környezeti adatok 8. fejezet – Az épített környezet vizsgálata 

 9. fejezet – A táji és természeti adottságok vizsgálata 

 10. fejezet – Zöldfelületi rendszer vizsgálata 

 12. fejezet – Közművesítés 

4.1.2. JAVASLAT A MŰSZAKI INFRASTRUKTÚRA FŐ ELEMEINEK TÉRBELI RENDJÉRE 

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

 Közlekedés 

A település legfontosabb útszakasza a 2129. j. országos mellékút, amelyen keresztül elérhető a 21. 
sz. I. rendű főút és az M3 Budapest – Vásárosnamény autópálya. Kisbágyon kötöttpályás kapcsolattal 
nem rendelkezik. Az autóbusz forgalom az országos közutakon bonyolódik Budapest, Salgótarján és 
Hatvan irányában. Az autóbusz megállóhelyek száma és elhelyezése az igényeknek megfelelő, a 
menetrendi járatok követési időközei megfelelőek, változás nem várható. 

A település területén az országos közutak és a település egyéb útjainak burkolata közepes ill. rossz 
minőségű, sok burkolatlan utca van. A rossz állapotú burkolat forgalmi hatásai még nem 
jelentkeznek, azonban ennek elkerülése miatt kiemelt figyelmet kell fordítani a burkolat 
állapotának javítására. Továbbá figyelni kell az utak folyamatos karbantartására, és a 
csapadékvízelvezető rendszer karbantartására, csak a kettő együttes jó állapota előzheti meg a 
burkolat tönkremenetelét. 

A közlekedési infrastruktúra kapcsán legfontosabb feladat a kerékpárút-hálózat, valamint a 
jelenlegi 2129 j. út főúttá fejlesztése. 

 Közmű 

A községben a belterületi ingatlanok vízellátása megoldottnak tekinthető, valamennyi utcában 
kiépült a vízellátó hálózat. Az ingatlanok rendelkeznek vízbekötéssel. Kisbágyon 2015 óta 
rendelkezik közcsatorna hálózattal, amely elválasztott rendszerű. Az általa elvezetett 
szennyvizeket regionális szennyvízcsatornán vezetik el a szomszédos Palotás, majd Héhalom 
csatornahálózatába. A szennyvizeket a Héhalmi regionális szennyvíztisztító telepen tisztítják meg. 
Kisbágyonban a felszíni vízrendezés céljából az utcákban általában egy- vagy kétoldali árkokat 
alakítottak ki. Az árokrendszer befogadója a település középvonalán észak-dél irányban végighaladó 
Bujáki - patak. Az árokrendszer általában burkolatlan, füvesített földmedrű, de található burkolt 
árokszakaszok is.  

Kisbágyon villamosenergia ellátását az ÉMÁSZ Áramhálózati Zrt. biztosítja. A község villamosenergia 
ellátásának bázisa a Lőrinci alállomás, amely nagyfeszültségű betáplálása a főelosztó hálózati 
rendszer 132 kV-os vezetékéről megoldott.  

A közmű fejlesztések kapcsán legfontosabb feladat a megújuló energiaforrások alkalmazásának 
elősegítése. 
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4.1.3. JAVASLAT A TERÜLETFELHASZNÁLÁSRA IRÁNYULÓ TELEPÜLÉSSZERKEZETI VÁLTOZTATÁSOKRA 

Kisbágyon jövőképe és célrendszere jelentős településszerkezeti változtatást nem igényel. Az K3.1. 
Falusi turizmus kialakítása tematikus célban szerepel kemping létesítése, melyhez szükséges 
településszerkezeti változtatása a külterületen, a palotási víztározó környeztében válhat érdekelté.  

4.1.4. ÖRÖKSÉGI ÉRTÉKEK, JAVASLATOK AZ ÖRÖKSÉG VÉDELMÉRE 

Kisbágyon épített értékei közé tartozik az egységes településkép, a községben megjelenő 
hagyományos településszerkezet. A településen nincs országos műemléki védelem alatt álló 
építmény. Helyi védett érték jelenleg a településen 4 db található: Kovách- Ondrejovich kúria, volt 
Géczy kúria, evangélikus harangláb, római katolikus templom. A koncepció javaslatai között 
szerepel a kisbágyoni értékek további feltérképezése, és az arra érdemes építmények védelem alá 
helyezése a község településképi rendeletében.  

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. Kisbágyon Község 
Önkormányzata által fenntartott, illetve működtetett intézmények az alábbiak: 

Oktatási intézmények: 

 Óvoda 

Közművelődési intézmények: 

 Községháza 

 Faluház 

Egészségügyi intézmények: 

 Orvosi rendelő 

4.2.2. JAVASLAT A VÁLTOZÁSOK NYOMON KÖVETÉSÉRE, A FELÜLVIZSGÁLAT RENDJÉRE 

A településfejlesztési koncepcióban foglaltak megvalósulásának folyamatos nyomon követése, 
felülvizsgálata elsősorban a község érdeke. A monitoring célja felhívni a döntéshozók és a 
megvalósításért felelős szervezetek figyelmét a céloktól való esetleges eltérésre és összegezni az 
elvégzett feladatokat. Figyelni kell arra, hogy a célkitűzések elérése érdekében tett lépések a 
megfelelő időben történjenek, a megfelelő eszközökkel. 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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