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Vértesacsa Községi Önkormányzatának  
61/2006. (VI. 12.) számú képviselő-testületi határozata 

BEVEZETÉS 
Az önkormányzati törvény a 
településfejlesztést a települési 
önkormányzatok feladataként határozza 
meg. A településfejlesztési koncepció 
elkészítése és testületi elfogadása a 
településrendezési terv elkészítésének 
előfeltétele. 

 
A településfejlesztés összetett feladat, 
jelentős mértékben azonos a helyi 
politikával. A településfejlesztés távlatos 
tevékenységének irányt szabó fejlesztési 
koncepció kialakítása során figyelembe kell 
venni a település fizikai-ökológiai 
adottságait, infrastrukturális ellátottságát, 
földrajzi-gazdasági helyzetét, környezetét, 
hagyományait, polgárainak szociális 
körülményeit, együttműködési készségét és 
nem utolsó sorban a környezetével 
kialakított kapcsolat-rendszerét.  
A településfejlesztési koncepciónak 
tartalmaznia kell a település hosszú távú 
fejlesztési elképzeléseit, elkészítése 
előfeltétele a települési rendezési tervek 
kidolgozásának, illetve korszerűsítésének.  
 
Egy település fejlesztésének és 
működtetésének esetében három időtávlat 
különböztethető meg. A hosszú távon 
gondolkodó tervezői időtáv, a politikai 
időtáv, amely elsősorban választási-
önkormányzati ciklusokra épül, és a 
befektetői időtáv, amely az egészen rövid 
időszaktól a hosszú távig is terjedhet.  

A településfejlesztési koncepció készítői 
hosszabb időtávban gondolkodnak. Ez az 
időszak túlhalad ugyan a település vezetői 
számára könnyebben belátható és 
kiszámítható politikai időtávon, de nem 
jelenti azt, hogy a koncepció nem ad rövid-, 
vagy középtávú fejlesztési javaslatokat. Ezek 
azok a fejlesztési javaslatok, amelyek a 
település döntéshozói számára segítségül 
lehetnek a potenciális befektetői szándékok 
befogadásának elbírálásakor. 
 
A településfejlesztési koncepció Vértesacsa 
község közép- hosszú távú (kb. 15 évre 
szóló), több politikai ciklust átívelő fejlesztési 
elképzeléseit, lehetőségeit foglalja 
rendszerbe. 
A település társadalmi, gazdasági és 
környezeti adottságaira alapozott közép- és 
hosszú távon megvalósítható fejlesztési 
célokat és prioritásokat fogalmazza meg. A 
célok és prioritások a településfejlesztés 
szereplői – az állam, az önkormányzat, a 
vállalkozók, a civil szervezetek, - valamint a 
lakosság által igényelt és elfogadható 
jövőképre épülnek. A közösen elfogadott 
célok alapján intézkedési javaslat készül, 
amely a célok megvalósításának rövid, 
közép és hosszú távú lépéseit tartalmazza. 
A gyorsan változó globális 
követelményekhez való igazodás 
lehetőségei szűkülnek a kisebb települések 
esetében. A koncepció elsődleges célja, 
hogy biztosítsa Vértesacsa társadalmi-
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földrajzi-gazdasági adottságainak optimális 
hasznosítását. Ezen adottságokból 
vezethetők le az elérendő fejlesztési célok, 
illetve az ezekhez kapcsolódó konkrét 
fejlesztési lépések, cselekvési programok. A 
fejlesztési koncepció megalkotásának 
közvetlen célja, hogy segítse a 
képviselőtestület jövőt formáló 
tevékenységét, lehetőség szerint előkészítse 
és megerősítse a szükséges döntéseket. 

A településfejlesztési koncepciónak – a 
fentieken túl – jelentős kontroll szerepe is van. 
Lehetővé teszi, hogy bármely, a települést 
érintő elképzelés értékelhető legyen abból a 
szempontból, hogy hozzájárul-e a kitűzött 

célok megvalósításához. Ebben az 
összevetésben eldönthető, hogy egy-egy 
javaslat (tervezet) támogatandó, eltűrhető, 
vagy kifejezetten veszélyezteti a célok 
megvalósítását, tehát megakadályozandó. 
 
A településfejlesztési koncepció pártoktól 
független közmegegyezésen alapul, mivel 
ez garantálja a politikai ciklusoktól való 
függetlenséget, a megvalósítás 
folytonosságát. 
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I. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI VIZSGÁLATOK SZINTÉZISE  
 

A településrendezési vizsgálatok szintézise, 
azaz a konfliktusok és értékek rövid 
összefoglaló elemzése egyben a vizsgálati 
munkarészek összefoglalása is. A legfőbb 
konfliktusok a település szerkezetéből 
adódnak, viszont egyedi esetek is 
előfordulnak. 
 
Konfliktusok: 
 
A településszerkezet sajátos jellegéből ered, 
hogy nagy a területen az alulhasznosított 
területek aránya, a településközpont vegyes 
terület a fő út mentén hosszan elnyúlva, 
szinte két részre szakadva található, valamint 
a régi település magból kiinduló utcák igen 
hosszúak, melyek között nincs összeköttetés.  
Összefüggő alulhasznosított területek 
találhatók a vasút és a Vértesacsai-vízfolyás 
mentén, ahol jelenleg szántóföldi művelést 
folytatnak és rét található. A Fornai utcai 
lakótelep mögött, valamint előtte két kisebb 
hasznosítatlan terület található, illetve a 
Vörösmarty utca mellett található árok 
mentén, a Patóhegyi utca teleklábaihoz 
kapcsolódó kisebb telkek szintén csak 
mezőgazdasági területként hasznosulnak. A 
két településközponti vegyes terület közötti 
területen szintén egy viszonylag nagyobb 
összefüggő hasznosítatlan rész van. Ezeknek 
a területeknek a hasznosítása, valamint 
egyes területek, ahol mély telkek vannak és 
közútban végződnek egyre fontosabbá 
válnak, hiszen ezzel is elő lehet segíteni a 
belterület kompakttá válását. 
Ugyancsak probléma, hogy a központi 
vegyes terület nagy része a Fő utca mentén 
nyúlik, a központi szerep hangsúlyozatlan, 
amelyet súlyosbít, hogy a polgármesteri 
hivatal körüli „hivatali részek” mellett nincs 
buszmegálló, csak 400 méterrel arrébb. 
A szerkezet jellegzetességei miatt a régi 
utcák (Vörösmarty utca-Patóhegy u.-Petőfi 
u.- Fő utca között, továbbá a József Attila 
u.–Ady Endre utca) között még a gyalogos 
közlekedésre is kicsi az esély, így csak 
hatalmas kerülőkön keresztül lehet eljutni 
ezeknek az utcáknak a végére. Jellemző, 

hogy néhány utcának a végén kissé zavaros 
a megközelíthetőség. Ez főként a József 
Attila utca 42-51 közötti házakra érvényes, 
ahol könnyen el lehet tévedni, ha nem a 
„megfelelő” utat választjuk. Ezeknek az 
utaknak a megfelelő kiszabályozása 
elengedhetetlen. 
A néhány évtizede használaton kívül 
helyezett vasútpálya új lehetőségeket 
adhat. Mivel vonalas elemről van szó, 
nehezebb a terület szerves integrálása a 
települési környezetbe. Ennek megoldása is 
településrendezési feladat. 
Elszigetelt zavaró területfelhasználás a Fornai 
utcai lakótelep mögött elhelyezkedő 
melléképületek zavaros kuszasága, ahol 
állatokat tartanak, műhelyeket építettek fel, 
és az épületek – a képzeletbeli építési vonal 
kivételével – eléggé „változatosak”, a 
környezetük rendkívül leromlott. 
Igen méltatlan állapotban van a katolikus 
temető, mivel a régebben kordában tartott, 
parkszerűen kialakított zöldfelület elvadult, 
több sír megközelíthetetlen. Ez főként azért 
probléma, mert több értékes sírkő található 
a temetőben, melyet érdemes megvédeni, 
óvni.  
A belterület nyugati részén lévő gazdasági 
terület közvetlenül érintkezik lakóterületekkel, 
az általános iskolával és óvodával. Itt 
található az Agrárszövetkezet járműjavítója 
és további hasznosításra váró gazdasági 
épületek. Az itt jelentkező környezetvédelmi 
terhelések (főként zajhatás, por, szag) erősen 
befolyásolhatják a település hétköznapjait, 
attól függően, hogy a területet miképpen 
hasznosítják.  
A következő konfliktusok elszórtan a 
település minden pontján jelentkeznek, vagy 
jelentkezhetnek, illetve az egész települést 
érintik. Ezek közül ki kell emelni a zavaró 
épületeket, valamint a romos építményeket. 
A nem megfelelő színhasználat (pl. Deák 
Ferenc u.), vagy a települési környezetből 
erőteljesen kirívó épületek szinten minden 
utcában megtalálhatók. A főbb probléma 
ezekkel az épületekkel, hogy az adott 
utcában jellemző beépítéstől paramétereik 
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erőteljesen eltérnek (pl. az építési vonal 
változik, háromszintes épület parasztházak 
környezetében, rikító kék és sárga 
használata). 
A védett épületek, építmények, vagy a 
védelem alatt nem álló, de hagyományos 
jellegeket hordozó romos építmények szintén 
konfliktust okoznak. Kiemelendő a műemléki 
védelem alatt álló, igen rossz állapotban 
lévő vasútállomás épülete, valamint a 296 
HRSZ-on álló Pálos rendi pince, melyek jobb 
sorsra is érdemesek, hiszen ezek 
településtörténeti értékek, melyek 
hasznosítása erősítené a turisztikai 
funkciókat, valamint a helyi identitást. De 
ebbe a kategóriába sorolható a református 
templom körül látható romos támfal, 
valamint a hegyoldalba vájt pincék sora. 
Ugyancsak elszórtan jelentkező probléma az 
utcafásítás hiánya, valamint a légvezetékek 
kusza hálózata, az oszloptranszformátorok 
jelenléte. Ezek a problémák az utcaképet 
hátrányosan befolyásolják, több intézkedést 
is kell azért tenni, hogy az utcakép javuljon.   

Az egész települést érintő problémakör a 
település térségi kapcsolatainak szegényes 
voltában rejlik. A falu csupán Alcsútdoboz és 
Lovasberény felöl közelíthető meg, a többi 
szomszédos település csak igen nagy 
kerülővel közelíthető meg. Így hiányzik a 
megfelelő közúti kapcsolat Tabajd, Vál, 
Vértesboglár és Csákvár felé, melyek 
összeköttetésére már készült nagyobb 
léptékű terv.  
Értékek 

Érték a település szerkezete abból a 
szempontból, hogy laza a beépítés, a 
zöldfelület aránya magas, a Vértesacsai-
vízfolyás viszonylag széles réten folyik 
keresztül. A település régi fő utcája, a mai 
Vörösmarty utca és a József Attila utca 
vonala volt, a központot pedig a templomok 
térsége jelölte ki. Ezért ez a terület 
megőrzendő településszerkezeti érték. 
Településképi érték a református templom és 
környezete, melynek egyedi megjelenése a 
környezetével együtt megőrzendő. Itt a 
szigetként kiemelkedő domboldalra települt 
tömbben helyezkedik el a református 
templom és kapcsolódó épületei (iskola és 
parókia), a tömb körül pedig a meredek 
rézsűk miatt kialakított támfal található. 

A templom körüli telkeken régi népi 
lakóházak találhatók – néhányuk romos 
állapotban -, illetve megtalálható a 
településen gyakori kétoldali beépítés is, 
melyek védelme alapvető fontosságú. 

 
A domborzat változatossága miatt több 
szintű utca a Vörösmarty utca, a József Attila 
utca, melyekben közlekedési szempontból 
konfliktust okoz a keskeny burkolatszélesség, 
de a forgalmi rend korrekciójával ez 
orvosolható, miközben megmarad a 
település kialakult „horizontális” szerkezete. 
Elszigetelt értékként jelentkeznek a népi 
lakóházak, pincék, melyek többségénél 
még megmaradt az eredeti tömegarány és 
beépítés, sőt az eredeti héjalás is, viszont jó 
pár helyen találkozhatunk a homlokzat 
átépítésével. Ott, ahol ez nem történt meg, 
a térképen jelölésre került, mint 
hagyományos, értékes épület. Kiemelendő a 
református templom és a pálos rendi pince, 
melyeknek településtörténeti értéke van, de 
csak a pálos rendi pince áll jelenleg is 
védelem alatt. Szintén művi értékek 
kategóriájába tartoznak a keresztek, melyek 
többsége mészkőből készült, valamint a 
közkutak, melyek a település déli részén 50 
méterenként találhatók. Megőrzésük nem 
hasznosításuk miatt fontos – zömét nem is 
használják –, hanem településképi és 
településszerkezeti érték is.  
Szintén értékként kezelendők az előző 
alfejezetben konfliktusként ismertetett 
alulhasznosított területek (pl. vasút, zöld 
területek), melyek, nemcsak hozzájárulnak 
Vértesacsa zöldfelületi rendszeréhez, hanem 
tartalékterületei további mértéktartó 
fejlesztéseknek. 
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II. VÉRTESACSA TELEPÜLÉSTÖRTÉNETÉNEK ÖSSZEFOGLALÁSA 
 
A településrendezési tervezési munkának 
nem feladata a település történetének 
kutatása. Mégis fontos a település eddigi 
fejlődési útjának, dinamikájának 
bemutatása annak érdekében, hogy a 
településfejlesztés lehetőségeit és célját 
helyesen határozzuk meg. Jelen anyagban 
Vértesacsa településtörténetének össze-
foglalását közöljük. Felhasznált irodalom 
Vértesacsa története (Vértesacsa, 1996). 

 
A község határában őskori, bronzkori, római 
kori, avar sírleletek, telepnyomok találhatók. 
Feltárásuk még nem történt meg. A 
helyiségnév nyelvészek szerint török eredetű 
(ača – rokon). Az első középkori említés 1330-
ból való. A 14. század első felében már 
templom állt a község területén. A középkori 
falu a templom mellett, a patak mentén, a 
védettebb déli oldalon feküdt, a korábbi 
szállástelepülések nyomán valószínűleg 
szórtabb elhelyezkedésben. A falu szorosabb 
összetelepülése a török hódoltság alatt 
történhetett meg. A falunak a legrégebbi 
része a templom mellett jobbról és balról a 
régebbi Boglár és Vereb utca (ma József 
Attila és Vörösmarty utca). 
A falut több nemesi család birtokolta. A XVI. 
század első felében a török többször 
fölégette, de a lakosok újra fölépítették. A 15 
éves háború idején teljesen kipusztult, csak 
az 1620-as években épült újjá, ekkor 
református prédikátort tart. Az 
ellenreformáció és a török kiűzése nyomán 
hosszas harc indul az acsai uradalomért, 
melyben a pálos rend bizonyul átmenetileg 

eredményesnek, és úrbéri szerződést 
kényszerít a lakosok egy részére. Az acsai 
kisbirtokos nemesek nem bírták jogállásukat 
megvédelmezni az 1702-ben királyi 
adománylevéllel birtokba lépő Újvári Imrével 
szemben, és a pálosokkal próbáltak 
megegyezni, tőlük segítséget kérni, majd 
végső elkeseredésükben a királytól katonai 
segítséget kapó Újvárit (az alcsútiakkal 
együtt) 1715-ben megölték. Ezzel kuriális 
jogállásukat elvesztették, és örökös 
szolgaságra ítélték őket, valamint a 
főbűnösnek nevezett családfőket kegyetlen 
kínzások általi halálra ítélték. A további 
megtorlásoktól rettegő lakosok elhagyták a 
falut, amelyet 1723-ban a meggyilkolt Újvári 
özvegye, Újváriné Sigray Borbála, 32 német 
parasztcsaláddal telepített újjá. Ettől fogva a 
német etnikum és a katolikus vallás vált 
uralkodóvá a településen. A kisebbségbe 
szorult reformátusok helyzete az 1781-es 
türelmi rendelet nyomán javult valamelyest. 
A II. József úrbéri rendelete nyomán úrbéres 
jogviszonyba került jobbágyság, valamint a 
szőlőművelésből és kézművességből élő 
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zsellérség 1848-ban szabadult fel a földesúri 
gyámkodás alól. A község lélekszáma 
jelentősen emelkedett, megindult a német 
lakosság asszimilációja.  A XIX. Század végén 
visszaesés következett, a filoxéra kipusztította 
a szőlőket, a korábbi zsellérség fő 
megélhetési forrását, ugyanakkor a század 
legvégén megindult az acsai polgárosodás. 
A huszadik század első fele a két 
világháborún kívül a parasztgazdaságok 
modernizálását, majd 1945-ben Habsburg 
József főherceg uradalmának és a 
Volksbund-tagok elkobzott birtokainak 
felosztását hozta. 1946-ban 1600 német 
anyanyelvű lakost telepítetek ki és helyükre 
részben belföldi telepesek, majd menekülő 
és áttelepített szlovákiai magyarok kerültek. 
Ezzel ismét változott a felekezeti összetétel, 
most a református magyarok kerültek 
többségbe. Az etnikai – vallási ellentétek 
végigkísérték a tsz szervezéseket a hatvanas 
évek elejéig. A szocialista mezőgazdasági 
nagyüzem megszervezését követően egyre 
többen mentek városba dolgozni, megindult 
a községi lakosok városba költözése is.  
Az elvándorlást elősegítette, hogy a 
községben semmilyen jelentősebb 
beruházás nem történt. A rendszerváltást 
követően német kisebbségi önkormányzat 
alakult a településen, és cserekapcsolat jött 

létre a község németországi testvér 
településének iskolájával, az acsai kisebbség 
gyermekeinek anyanyelvi oktatása 
érdekében.  
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III. FEJLESZTÉSI ELKÉPZELÉSEK 
Vértesacsa az Európai Unióhoz való 
csatlakozás lehetséges előnyeit, a 2007-ben 
induló II. Nemzeti Fejlesztési Terv keretében 
elérhető támogatásokat, a 
vidékfejlesztéshez kapcsolódó uniós és 
kormányzati forrásokat igyekszik maximálisan 
kihasználni. Elsődleges cél a település 
fejlődésének dinamizálása, a település 
polgárai számára magasabb színvonalú lakó 
környezet, települési szolgáltatások és méltó 
életkörülmények biztosítása. Kiemelt 
fejlesztési cél a helyben élő lakosság 
ellátásának javítása, a helyi 
foglalkoztatottság növekedésének 
elősegítése, a fiatalok helyben tartása és a 
település vonzerejének növelése. 
A település tervei között szerepel a 

Vértesacsa – Csákvár és a Vértesacsa – Vál 
összekötőút megépítése, mely több 
szempontból is hasznos lehet a településnek.  
A Velencei-tó - Vértes kiemelt 
üdülőkörzethez tartozó településként, de 
még inkább a hétvégi balatoni forgalom 
menekülő útjaként (811. sz. út), jelentős 
átmenő turista forgalommal bír a település. 
Erre, valamint a változatos táji adottságokra 
és a viszonylag háborítatlan települési 
környezetre alapozva, a környező 
településekkel összefogva, a falusi turizmus 
fejlesztése, az átmenő forgalom 
megállítására való törekvés indokolt. 
 
A településen az elmúlt évtized jelentős 
eredménye az infrastruktúra hálózat teljes 
kiépítése (víz, gáz, csatorna, kábel tévé). 

 A település bekapcsolódását az információs 
társadalomba a jelenleg kiépülő szélessávú 
internet elérés fogja rövidesen biztosítani. Az 
immár összkomfortos lakhatási feltételeket 
biztosító község számára elérkezett az ideje 
a településkép esztétikai javítása érdekében 
megvalósítandó fejlesztéseknek. A falu 
számára fontos, hogy a település 
szerkezetéből (völgyek mentén elnyúló, laza 
beépítés, nagy távolságok) adódóan 
kialakult kettős településközpont rendezett, 
esztétikus faluközponttá váljon és a meglévő 
adottságokat kihasználva, szerkezetileg is 
összekapcsolódva egységes településmagot 
alkosson. A főút menti, illetve a fő úthoz 
kapcsolódó (óvoda, iskola, kereskedelem, 
vendéglátás) és az ősi településmagban 
megtelepült intézmények (Polgármesteri 
Hivatal, posta, orvosi rendelő, gyógyszertár, 
könyvtár és templom) funkcionális és 
szerkezeti összetartozását erősítené a falu 
középpontjában, a két vízfolyás és a Petőfi 
utca által bezárt háromszögben található 
nagy kiterjedésű, erősen elhanyagolt és 
rendezetlen, mély fekvésű sík terület 
parkosítása, közösségi célú hasznosítása. 
Ezáltal a hasznosítatlan és erősen 
elhanyagolt szabad terület szerves egységet 
alkotna az éppen szemben fekvő és 
mintaszerűen rendbe hozott Pató hegyi 
kálvária dombbal, amelyről éppen ide nyílik 
– jelenleg nem éppen szemet 
gyönyörködtető - kilátás. 
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A lakó- és intézményterületek, illetve 
gazdasági területek mértéktartó 
fejlesztésének biztosítása mellett, a település 
értékeinek védelme és megőrzése 
kiemelkedően fontos feladat. Az 
értékvédelmi fejezetben részletezett 
településszerkezet és utcaképi elemek 
mellett néhány, helyi jellegzetességeket 
hordozó értékes régi lakóház helyi védelem 
alá helyezése hozzájárul a település egyedi 
hangulatának megőrzéséhez.  
A település történetében oly fontos szerepet 
játszó valamikori Pálos Rendnek a Pató hegy 
aljában, a kálvária domb szomszédságában 
lévő, használaton kívüli pincéje helyi 
védelmet élvez, helyreállítás után 
vendéglátóhellyé alakítva hasznosítható. A 
pince a falu fordulatokban gazdag 
történelmének legrégebbi épített emléke. 
Megmentése és megnyitása a 
nagyközönség számára a helyi identitás 
erősítését szolgálja. E helyi nevezetesség 
szomszédságában helyezkedik el a régi 
iskola épülete, amely eredeti formájában 
való helyreállítása után falu- és tájtörténeti 
bemutatóhellyé, és soknemzetiségű 
(magyar, német, szlovák, cigány) 
hagyományőrző és kulturális – közösségi 
központtá válna. Karnyújtásnyira innen 
helyezkedik el omladozó terméskő támfallal 
megtámasztott dombon a református 
templom és lelkészlak, valamint népiskola 
együttese, amely kiemelkedő településképi 
elemként jelentős felújításra szorul. A 
település múltjának eldugott kincseit rejtheti 
a kissé távolabb, a 811-es út mentén fekvő, 
felhagyott, és elburjánzott növényzettel 
takart régi katolikus temető. A temető 
feltárása és kegyeleti hellyé formálása a 
település arculatának javítását és múltjának 
megtartását szolgálja. A meglévő kultúrház 
külső-belső felújításra szorul, korszerűsítés 
után programkínálatát bővíteni kell, a 
különböző korosztályok igényeihez és 
érdeklődéséhez igazodva.  A településen új 
értékként fog megjelenni Szt. Vendel szobra, 
melynek elhelyezésére jogerős építési 
engedély, valamint képzőművészeti 
lektorátusi javaslat van. 
Félő, hogy az egykori vasútállomás épülete 
annyira leromlott, hogy gazdaságosan nem 
felújítható. Jó fekvése és a hozzátartozó 2 ha 

terület azonban alkalmassá teszi panzió és 
étterem kialakítására.  
A panzió és étterem vendégforgalmát és 
kihasználtságát erősen növelné, de az egész 
település térségi szerepét jelentősen 
emelné, ha a meglévő mélyfúrású kutak 
kiváló minőségű és bő vízhozamát 
strandfürdő és tanuszoda üzemeltetésére 
hasznosítanák. Vértesacsa térségében – a 
Velencei tótól eltekintve – nincs strandolási, 
fürdőzési és úszósport lehetőség. A kutak 
közelében, a település jól megközelíthető 
központi fekvésű térségében, a Petőfi út és a 
vasút között megfelelő méretű szabad 
területek is rendelkezésre állnak. Az 
úszómedence ősztől tavaszig sátor alá 
helyezve az óvodás és iskoláskorú 
gyermekek úszás oktatását szolgálná. 
Kihasználtságát biztosítaná, ha a szomszédos 
Csákvár, Vértesboglár és Vál, Tabajd 
(megépül az összekötő út!), valamint 
Lovasberény iskolai testnevelési 
programjába is bekerülhetne az úszás 
oktatása. A terület biztosítása, a projekt 
előkészítése, valamint a település 
döntéshozóinak támogató hozzáállása 
szükséges feltétele a fejlesztés 
megvalósításának. A strand és az oktató 
medence megvalósítására kistérségi 
összefogással kell pályázati támogatást 
nyerni. A fejlesztés a II. Nemzeti Fejlesztési 
Tervbe illeszthető. Nélkülözhetetlen a 
magántőke bevonása. A település 
vonzerejét és kistérségi szerepét jelentősen 
fokozó fejlesztés minden bizonnyal elnyeri a 
lakosság tetszését és támogatását. 
A falun keresztül haladó használaton kívüli 
vasúti pálya hasznosítására két lehetőség 
adódik: a sínek helyén kerékpárút építése a 
teljes szakaszon, illetve a még megmaradt 
sínszakasz (kb. 2 km) megtartásával kézi 
hajtány pálya működtetése ezen a 
darabon. A sínszakasz megtartása esetén is 
biztosítható – alternatív nyomvonalon - a 
kerékpárút átvezetése a településen. A 
hajtánypálya helyi nevezetességgé válhat, 
mint különleges szabadidős program, 
szórakozási lehetőség. A vasúti pálya 
hasznosításának jelentőségét növeli, hogy 
összeköti a Vértesacsai vízfolyás északi 
területén (Paprét) kialakított horgásztavat és 
a leendő belterületi kulturális (régi iskola), 
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vendéglátó (Pálos pince) és szabadidő- 
sport (strand) létesítményeket.  
A vázlatosan ismertetett kulturális, sport- és 
szabadidős, valamint vendéglátó funkciók 
egymást erősítve lendületet adnak a 
településnek és kimozdítják hosszan elnyúló 
stagnáló állapotából.  
 
A belterületen több építési telek is található. 
A jelenlegi érdeklődés és a fejlesztési 
elképzelések mellett újabb területek 
lakóterület céljából történő belterületbe 
vonása lehet indokolt (pl. József Attila út 
tömbjének másik oldalán, a Fő út vasút felé 
eső részén). 
Lényeges ez a falu jövőképe szempontjából, 
mert egy kiegyensúlyozott, ütemezetten 
beépíthető ingatlankínálat nagymértékben 
erősíti a település vonzerejét.  
 
A budapesti agglomerációs gyűrűből 
fokozatosan kiszorult, illetve kiszorulóban van 
a hétvégi házas üdülőfunkció, helyét a 
lakófunkció veszi át. Ebből következik, hogy 
az innen „kiszoruló” üdülési célú 
területhasználatra a fővárostól távolabb 
fekvő „második gyűrűben” keres 
lehetőséget a fővárosban élő családok egy 
része. Vértesacsa ebbe a „második 
gyűrűbe” tartozik. Vértesacsa kedvező 
fekvése és környezeti adottságai mellett a 
megfelelően alakított ingatlankínálat és a 
település arculatának szépítése előnyös 

helyzetbe hozzák a falut az ez irányú igények 
kielégítése szempontjából. A település 
arculatának és vonzerejének hosszú távú 
védelme érdekében fontos terület-
felhasználási prioritás, hogy elsősorban az 
üresen álló, illetve megürülő belterületi 
ingatlanok és lakótelkek hasznosításával kell 
a jelentkező építési, illetve ingatlanvásárlási 
igényeket kielégíteni. Új lakóterületek 
kijelölése, illetve építési telkek kialakítása, 
csak a meglévő lakóterületekhez 
kapcsolódva, a kialakult beépítési módhoz 
illeszkedve, és igen mértéktartóan valósulhat 
meg. 
 
A gazdasági területek mértékletes 
fejlesztésére is lehetőség van, hiszen a 
közelben fekvő 2. számú major jelenleg igen 
alulhasznosított, a főút felé eső területe erre 
a célra alkalmas, mivel a közművek 
kiépítettek. A jelenlegi magas 
munkanélküliség miatt előzetes 
véleményében a Fejér megyei Munkaügyi 
Központ és az ÁNTSZ Bicskei kirendeltsége is 
ezt javasolja. 
 
A felszíni vizek elvezetésének megoldása és 
ezzel szoros összefüggésben a járdák és 
útburkolatok javítása fontos fejlesztési 
célkitűzés. A közterületek ápolása, a hiányzó 
parkolóhelyek kiépítése, valamint egyes 
utcaszakaszok fásítása a településkép 
javítását szolgálja.  
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IV. SZINTÉZIS 
Az elvégzett vizsgálatok alapján a település aktuális helyzetének értékelése az alábbi SWOT 
analízisben került összefoglalásra.  
SWOT elemzés 
A SWOT az angol Strengthes (erősségek), Weaknesses (gyengeségek), Opportunities 
(lehetőségek), és Treaths (veszélyek) angol szavakból összerakott mozaikszó, a SWOT elemzés 
pedig a stratégiai tervezés során használt értékelő módszer, amit a településtervezés a 
gazdasági szférától vett át. Definíció szerint az erősség lehet egy erőforrás, 
(megkülönböztető) képesség, vagy más relatív előny a versenytársakhoz és a település saját 
igényeihez viszonyítva. A gyengeség egy korlát vagy hiányosság az erőforrásokban, 
képességekben, amely lényegesen korlátozza a magas szintű teljesítményt. A lehetőség a 
külső környezetben, a külső feltételekben fennálló kedvező szituáció, illetve várhatóan 
bekövetkező kedvező irányú változás. A külső környezet főbb trendjeinek változása a 
lehetőségek egyik fő forrása. A veszélyek a (külső) feltételeket jellemző alapvető fontosságú 
kedvezőtlen szituációk, trendek. Az erősségek és a gyengeségek tehát a belső jellemzőkre, 
adottságokra, míg a lehetőségek és a veszélyek a környezet értékelésére vonatkoznak. 

ERŐSSÉGEK GYENGESÉGEK 
Térségi kapcsolatok 

° 811-es út  
° megye központ (Székesfehérvár) és 

regionális központ (Bicske) könnyű 
elérhetősége közúton 

° közúti kapcsolat a környező 
településekkel 

° A vonalas infrastruktúra hálózat 
kiépítettsége 

 

° Közvetlen tömegközlekedési kapcsolat 
hiánya Budapest felé 

° Közúti összeköttetés hiánya Csákvár és 
Vértesboglár, valamint Vál és Tabajd felé 

° Nem alakult ki szoros együttműködés a 
szomszédos településekkel 

° Kistérségen belül nincs sajátos szerepköre 

Gazdaság 
° Jó termőhelyi adottságú mezőgazdasági 

területek 
° Legeltetéses állattartásra, 

biogazdálkodásra alkalmas 
mezőgazdasági területek 

° Volt mezőgazdasági birtokközpontok, 
állattartó telepek megléte  

° Szőlészet, borászat, gyümölcs termesztés 
helyi hagyományai 

° Infrastruktúra ellátottság magas szintje 
° Ingázási lehetőségek Székesfehérvár, 

Bicske, Budapest irányába 

° Helyi vállalkozások gyengesége, 
vállalkozói tőke hiánya 

° Kevés a helyi munkalehetőség 
° nehezen járható dűlőúthálózat 
° az állatállomány és a kertművelés 

csökken 
° a megtermelt termények feldolgozatlanul 

kerülnek értékesítésre 
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ERŐSSÉGEK  GYENGESÉGEK 

Társadalom, intézményrendszer 
° Kulturális rendezvényekre alkalmas 

művelődési ház, községi könyvtár 
működik 

° A helyi társadalom nincs elöregedve 
° sportélet hagyománya, sportpálya 

megléte 
° Óvoda és iskola, egészségügyi ellátás 

helyben biztosított 
° Működő civil szervezetek  

° nagyarányú ingázás 
° alacsony iskolai végzettség, képzettségi 

színvonal 
 
° gyenge a lakosság és a gazdasági 

szereplők részvétele a település 
igazgatásban 

° Kevés a pozitív minta a 
hagyománytisztelő épület felújításra, 
környezet alakításra 

Településszerkezet, településkép 
° Szép fekvésű település 
° Táji-természeti adottságok változatossága
° Történeti, egyedi, organikus 

településszerkezet (kétszintű utcák, 
csáposan, a völgyek mentén szerteágazó 
szerkezet) 

° Szőlők, gyümölcsösök ápoltsága, 
rendezett mezőgazdasági táj 

° Aránylag homogén településkép, a 
lakóutcák beépítésének ritmusa kedvező 

° Fennmaradt népi lakóházak, egyedi 
védelemre érdemes épületek 

° Közösségi zöldfelületek hiánya, 
elhanyagoltsága 

° Kevés a jó állapotban fennmaradt 
értékes régi épület 

° lakóterületek közé ékelődött elhanyagolt, 
hasznosítatlan területek 

° Sok az üresen álló és/vagy lakott erősen 
pusztuló lakóház, rendetlen udvar 

° Településközpont rendezetlensége 
° Völgyek mentén szétágazó utcák közötti 

összeköttetés hiánya 

Turizmus, idegenforgalom 
° Szép, változatos, nagy ökológiai értékkel 

bíró táji adottságok 
° Szép fekvésű horgásztó a település 

külterületén 
° Természethez kapcsolódó turisztikai 

termékcsoportok kialakíthatósága 
(természetfigyelés, tanösvények, 
kerékpáros és lovas turizmus) 

° Velencei-tó és Vértes Tájvédelmi körzet 
közelsége 

° Különleges, egyedi településszerkezet 
° Közösségi és Sport rendezvények 
° Strandfürdő és tanuszoda kialakításának 

lehetősége 
° Aktív szabadidő eltöltés lehetőségei: 

községi sportpálya, horgásztó 
 

° Szálláshelyek hiánya, idegenforgalmi 
szolgáltatások elégtelensége 

° A turisztikai adottságok 
kihasználatlansága 

° A térségi turizmusba való bekapcsolódás 
hiánya 

° Helyi kézműves termékek, élelmiszerek 
feldolgozásának hiánya 

° A településkép kevéssé rendezett 
° Kerékpárutak hiánya 
° Épített környezeti értékek pusztulása 
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ERŐSSÉGEK  GYENGESÉGEK 

Közlekedés, infrastruktúra, környezet 
° Régió-, megyeközpont és főváros 

megfelelő közúti elérhetősége  
° Jó levegőminőség, nincs jelentős 

közlekedési és üzemi eredetű 
légszennyezés 

° Nincs zajos ipari tevékenység,  
° Ivóvíz-, szennyvíz-, gázhálózat kiépült 
° Szélessávú Internet kiépítése folyamatban 

van 
° Egészséges, tiszta környezet 

° A településen áthaladó 811-es út zavaró 
zaj hatása és balesetveszélyessége  

° Hiányzó közúti kapcsolatok Csákvár és 
Vál irányában 

° Csapadékvíz elvezetés nem kielégítő 
módon történik 

°  (térségi) kerékpárút hiánya 

 
 

KITÖRÉSI LEHETŐSÉGEK VESZÉLYEK 
Térségi kapcsolatok 

 
° A közúti kapcsolati rendszer Csákvár 

(nyugat) és a Váli völgy (kelet) 
irányába tovább fejleszthető 

° Strandfürdő és tanuszoda fejlesztésével 
kistérségi szerepkör kialakítása  

° Kistérségi kapcsolatok és összefogás 
megerősítése (Vértes Többcélú 
Kistérségi Önk. Társulás) 

° Hasonló adottságú településekkel 
tapasztalatcsere 

° Kistérségi agrárstruktúra és 
vidékfejlesztési program készült  

 
° A kistérség gazdasági élénkülése nem 

indul be  
° Elmaradnak az alapvetően térségi 

fejlesztéseket, együttműködési 
programokat segítő támogatások  

° Az eltervezett fejlesztések nem 
valósulnak meg 

Gazdaság 
° A természeti értékek, valamint a 

településkép védelmével, és a turisztikai 
kínálat bővítésével kiegészítő jövedelem 
képződik 

° gyümölcstermesztés felélénkülése, és 
hozzá feldolgozóipar megteremtése 

° a mezőgazdasági szektor termékskálája 
bővül, megjelenik a biotermesztés, 
ökológiai/integrált gazdálkodás 

° A település passzívan, tétlenül várja a 
potenciális befektetőket 

° a kisvállalkozások száma csökken 
° a munkaerő képzettségi színvonala nem 

emelkedik  
° a termőföldek parlagosodása 
° szőlőterületek csökkenése 
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KITÖRÉSI  LEHETŐSÉGEK VESZÉLYEK 
Társadalom, intézményrendszer 

° Jó minőségű, vonzó lakóterületek 
kínálata a helyben maradást, illetve a 
beköltözést erősíti 

° környezettudatos oktatás, informatikai, 
idegen nyelvi oktatás erősítése  

° A meglévő szabad (beépítetlen) 
területek és kihasználatlan építmények 
(régi iskola, Pálos rendi pince) 
lehetőséget biztosítanak régi és új 
közösségi funkciók kialakítására 

° Oktatásfejlesztés, felnőttképzés 
° Helyi identitás megerősödése 

° A hasznosítatlan területek növekedése, az 
elhagyott, elhanyagolt porták 
dezintegráló hatása 

° A kereskedelmi – szolgáltatási ellátó 
rendszer nem tart lépést az igények 
változásával 

° A foglalkoztatottság csökken, az 
életszínvonal nem javul 

 
 

KITÖRÉSI  LEHETŐSÉGEK VESZÉLYEK 
Településszerkezet, településkép 

° építészeti értékek rehabilitációja 
° A településközpont fejlesztésének 

lehetőségei adottak, lehetőség van a 
helyiek igényeit kielégítő és a turisztikai 
kínálatot erősítő magasabb színvonalú 
faluközpont kialakítására 

° Közterületek rendezése: parkosítás, 
utcafásítás 

° Vonzó lakótelkek kialakítása 
° EU forrásokból, II. NFT keretében 

értékvédelmi programok megvalósítása, 
strandfürdő és tanuszoda építése 

° Fasorok, védőerdősávok telepítésével a 
tájkép változatossá válik, a talaj 
termőképessége nő 

° az értékvédelmi rendelet hiányában 
pusztulnak a népi építészet emlékei, 
megbomlik a különleges, egyedi 
településszerkezet 

° a lakóterületek minőségét csökkentő, 
azokat felszabdaló, zavaró hatású 
kisvállalkozások elszórt megjelenése 

° a közterületek állapota tovább romlik 
° A lakatlan, vagy lakottan elhanyagolt 

hagyományos lakóházak tovább 
pusztulnak 
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KITÖRÉSI LEHETŐSÉGEK VESZÉLYEK 

Turizmus, idegenforgalom 
° Falusi vendégfogadás kínálatának 

bővülése, szálláshely és vendéglátás 
fejlődése 

° Kistérségi együttműködésekhez, 
pályázatokhoz, programokhoz való 
csatlakozás 

° Helyi speciális termékek előállítása, 
térségi szintű értékesítése 

° Településkép javítása (LEADER+ 
program!) 

° A sport és egyéb közösségi rendezvények 
hasznosítása a települési marketing céljai 
érdekében 

° A település múltját őrző épített emlékek 
rekonstrukciója és hasznosítása 

° Vonzerőfejlesztés: strandfürdő, tanuszoda 
létesítése 

° Továbbra sem lesz szálláshely 
szolgáltatás, a vendéglátás 
infrastruktúrája nem javul. 

° Az azonos adottságú települések között a 
sajátos arculat kialakításának hiányában, 
és a rossz érdekérvényesítés 
következtében, a versenyben lemarad, 
pályázati sikertelenség jellemzi 

° Az egyedi adottságok kihasználatlanok 
maradnak, a kistérségi összefogás nem 
alakul ki 

Közlekedés, infrastruktúra, környezet 
° Csákvár – Vértesacsa; Vál - Vértesacsa 

összekötőút megépítése 
° Közúti balesetveszély csökkentése a 

település fő utcáján, forgalomlassítással 
és gyalogos átkelőhelyek kijelölésével 

° Kerékpáros közlekedés eltávolítása a 811-
es útról 

° A szélessávú Internet elérés biztosítása 
° A települési környezet gondos rendezése 

és karbantartása, és táji környezet 
védelme 

° Települések közötti keleti és nyugati irányú 
összekötő utak nem épülnek meg 

° A talajvédelem és a tájhasználat 
konfliktusa következtében az eróziós 
károk növekednek  

° A települési (lakó)környezet 
elhanyagoltsága leértékeli a település 
általános presztizsét  
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V. JÖVŐKÉP 
 
Módszer 
Vértesacsa jövőképei a következő 10-15 év lehetséges folyamatait vetítik előre, amelyek 
a mai adottságok mellett, az európai, nemzeti és regionális trendek ismeretében 
elképzelhetők. 
Több változat is lehetséges, mivel a gazdasági és politikai folyamatok rendkívül 
bonyolultak, és több tényező együttesen befolyásolja működésüket. Miközben a 
gazdasági trendek nehezen becsülhetők, a helyi településpolitika nagymértékben 
hozzájárulhat a kívánatos jövőkép megvalósulásához. 
 
A lehetséges fejlődési irányok: 

NEGATÍV FORGATÓKÖNYV 

(DEFFENZÍV) 

A település rosszul határozza meg saját helyzetét és lehetőségeit. Ennek mentén rossz 
célokat tűz ki és hajt végre. Az elhibázott cél megválasztásával és a felülvizsgálat 
hiányában energiáit és tőkéjét, olyanra fordítja, amely nem biztosítja a település 
fejlődését. 

SEMLEGES FORGATÓKÖNYV 

(PASSZÍV) 

A település nem törekszik saját helyzetét, kihasználatlan adottságait felmérni, és fejlesztési 
stratégiát kidolgozni. A tudatos ütemezett végrehajtás helyett a környezetében jelentkező 
eseményekre reagál, esetlegesen felbukkanó lehetőségeket próbál megragadni.  

POZITÍV FORGATÓKÖNYV 

(OFFENZÍV) 

Az adottságokra alapozott reális, a helyi közösség által támogatott célok programozott, 
több választási cikluson átívelő következetes megvalósítása. A munka folyamán az elért 
eredmények értékelése a kitűzött célok szemszögéből, ugyanakkor a célok felülvizsgálata 
a bekövetkező változások alapján.  

 
A lehetséges forgatókönyvek alapján egy optimista és egy pesszimista változat 
képzelhető el Vértesacsa lehetséges fejlődési irányaira vonatkozóan. Két vízió arról, 
milyen lehet majd a község 15 év múlva.  
Az optimista jövőkép a község adottságaiból kiinduló tudatos, jól működő fejlesztő 
tevékenységet feltételez (offenzív scenário), ám számol azzal, hogy a külső feltételek 
nem mindenben kedveznek a célok megvalósításának.  
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A pesszimista jövőkép abból indul ki, hogy a község rosszul méri fel a lehetőségeit, vagy 
függetlenül a külső feltételek alakulásától, nem képes a folyamatokat kézben tartani 
(deffenzív és passzív scenárió). A döntéseket rendre olyan érdekek motiválják, amelyek 
legföljebb véletlenszerűen esnek egybe a lakosság hosszú távú érdekeivel, bizonyos 
vonatkozásokban elősegítve a fejlődést, más vonatkozásban viszont hosszú időre 
ellehetetlenítve. 
 
Pesszimista – egy falu a sok közül 
 
Nem valósul meg a településkép és a közterületek szisztematikus szépítése, rendezése és 
felújítása. A még fennmaradt népi lakóházak fokozatosan átalakulnak, a modernizálás 
és felújítás során elveszítik eredeti jellegzetességeiket, ezáltal megszűnnek a falu egyedi 
hangulatát hordozó helyi építészeti sajátosságok. A település - arculatának 
elsivárosodása és elhanyagoltsága miatt - kevéssé vonzó a törekvő helyi fiatalok illetve a 
nagyobb városokból kiköltözni vágyó igényesebb családok és/vagy az üdülőingatlant 
keresők számára. Az ingatlanok értéke nem nő. A kevésbé értékes lakóingatlanokba 
szegényebb családok költöznek, akik a mindennapi megélhetés gondjai mellett nem 
képesek környezetük igényes kialakítására. A turisztikai potenciál hasznosítását szolgáló 
fejlesztések részben a fogadókészség, és részben az önkormányzat támogató 
szándékának hiánya következtében nem valósulnak meg. Nem települ meg más 
jelentősebb foglalkoztató sem a település területén, a helyben foglalkoztatottak száma 
nagyon alacsony marad. Nem sikerül a település adottságait kihasználni, nem valósulnak 
meg új fejlesztések. Munkalehetőség szinte csak ingázással érhető el a helyi lakosok 
számára. A település tartósan stagnál, az egészséges lokálpatriotizmus megkopik, a 
fiatalabb generációkban nem tud kialakulni.   

 
 
 
Optimista – Szép fekvésű, egyedi arculatú, igényesen rendben tartott falu a Vértes 
lábánál 
 
Az optimista forgatókönyv kulcsszavai: 
fenntartható fejlődés, hosszú távú érdekek 
prioritása, a meglévő adottságokra épülő 
ésszerű fejlesztések, települési – természeti 
értékek megtartása és fejlesztése, egyedi 
településkép - vonzó lakókörnyezet, helyi 
vállalkozások és foglalkoztatás fejlődése  
 
A település arculata jól ápolt, magával ragadó képet mutat. Az önkormányzat 
ütemezetten és szervezetten gondoskodik a közterületek (parkok, terek, utcák) 
megújításáról és a rendezett, esztétikus faluközpont megformálásáról. Az utcák 
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hangulatához igazodó közvilágítás teszi még barátságosabbá a közterületeket. A kis 
teresedések kertépítészeti tervek alapján dísznövényekkel és utcabútorokkal 
„berendezve” gazdagítják a faluképet. A fennmaradt népi lakóházak a helyi 
védelemnek és a felújításhoz biztosított támogatásoknak köszönhetően szépen 
megújulnak és korszerű otthonokká válva emlékeztetnek a falu múltjára. A település 
múltját őrző épített emlékek rekonstrukciója és újra hasznosítása megvalósul, a volt Pálos 
rendi pince a falu központjában különleges hangulatú vendéglátóhellyé válik, a 
szomszédos régi iskola épülete helytörténeti kiállítóhelynek és hagyományőrző kulturális – 
közösségi életnek ad otthont. A ház berendezése autentikus módon őrzi a korábbi 
nemzedékek és a falu életében jelentős szerepet betöltött nemzetiségek életformájára 
jellemző tárgyi kultúrát, valamint lehetőséget biztosít egyes kézműves mesterségek 
alapjainak megismerésére és kipróbálására, a régi parasztételek elkészítésére és 
megkóstolására, az iskolai oktatáshoz kapcsolódó foglalkozások megtartására. 
A református templom épületegyüttese és a régi temető méltó rekonstrukciója 
megvalósul.  
A kívül-belül megújult és korszerűsödött kultúrházban változatos szabadidős és kulturális 
programok várják a különböző korosztályokat és az eltérő érdeklődésű látogatókat. A 
település könyvtára is felújításra kerül, könyvállománya bővül, és informatikai 
szolgáltatásai korszerűsödnek. A település lakóit megelégedettséggel tölti el lakóhelyük 
szépülése és intézményeinek korszerűsödése, gazdagodása. Az ápolt településkép, az új 
és vonzó közösségi terek lehetővé teszik az egészséges lokálpatriotizmus megerősödését 
és a helyi közösség stabilizálását. A falu megtartó ereje erőteljesen növekedik. A fővárosi 
agglomerációból kiszorult hétvégi házas ingatlankereslet felfedezi Vértesacsát, de a falu 
megóvja egyedi szerkezetét és ahhoz illeszkedve kínál megvásárolható ingatlanokat. A 
település éppen azáltal őrzi meg hosszú távon vonzerejét, hogy nem engedi a történelmi 
szerkezetet és beépítési módot megbontani.  
 
Az út- és járdahálózat javításával és bővítésével egyidejűleg a csapadékvíz elvezető 
rendszer korszerűsítése is megtörténik, a belterületi vízrendezés a vízfolyások 
(patakmedrek) tisztításával és övárkok kiépítésével beteljesedik. Vértesacsa úthálózata a 
Csákvár-Vértesacsa és Vál-Vértesacsa összekötőút megépítésével bővül, ez jótékonyan 
hat a településen élők komfortérzetére és a település kistérségi kapcsolatrendszerének 
kiteljesedésére.   
 

A településkép javulása nemcsak a 
közterületek megújulásának, de az 
előkertek, utcák koncepcionális 
fásításának, virágosításának és tisztán 
tartásának is köszönhető. A takaros faluba 
szívesen látogatnak a fővároshoz közeli 
Vértes hegységgel és a Velencei tó 
környékével ismerkedni vágyó turisták, és 
szívesen választják lakóhelyül nem csak a 
helybéli fiatalok, de néhány nagyvárosból 
kiköltözni vágyó család is. 



VÉRTESACSA TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ  2006. 

ÜZENET KFT.   19 

 
A mezőgazdasági táj rendezett, gondozott képet mutat. A szomszédos községek felé 
vezető kerékpárutak vonzó tájakon vezetnek keresztül. A Vértesacsai vízfolyás 
felduzzasztásával kialakított horgásztó a környezet ápoltságának és pihenőhelyekkel 
(tűzrakó-hely, padok – asztalok, rönkjátékok) való berendezésének köszönhetően kedvelt 
kirándulóhellyé válik.  
 

VÉRTESACSA FEJLESZTÉSI CÉLJA 

Vértesacsa fejlesztésének célja egy az adottságaival jól gazdálkodó, az értékeit 
megőrző, a lehetőségeit célorientáltan kihasználva dinamikus fejlődést mutató, a helyi 
lakosok igényeit kielégítő, élhető, szép, egészséges környezetű település működtetése 
annak érdekében, hogy az itt lakók minőségi életet élhessenek, a letelepülni vágyók és 
a vendégek számára pedig vonzó alternatívát jelentsen. 
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VI. STRATÉGIA 
 
Módszer 
A stratégia feladata, hogy hidat képezzen az előbb ismertetett célállapot és a konkrét 
tennivalók rendszere között. A teendők rendszerbe szervezése az úgynevezett szinergikus 
(egymást pozitívan erősítő) hatásokban rejlő lehetőségek kihasználása miatt rendkívül 
fontos: az egyes célok elérésének többféle útja is lehetséges, a rendszerbe szervezéssel 
az erőforrások optimális felhasználása válik lehetségessé, egy-egy jól megválasztott lépés 
egyszerre több cél megvalósulását segítheti. Ugyanakkor egy rendszerbe nem illeszkedő 
lépés akár több cél elérését is meggátolhatja. Ez a településfejlesztés szereplőitől nagy 
fokú céltudatosságot, folyamatos önkontrollt és mindenekelőtt együttműködési 
készséget kíván. A stratégiához a prioritások meghatározása, valamint a legfontosabb 
intézkedéscsoportok rendszere köthető, melyek alapján lehetővé válik 4-5 éves ciklusra 
szóló konkrét programok, és azokon belül a projektek kidolgozása. A programok és 
projektek megfogalmazása, kidolgozása már nem a koncepció feladata, hanem az 
önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe tartozik. 
 
 
Prioritások 
A stratégiai célok három fő prioritás köré csoportosíthatók: 
 

- Együttműködés ösztönzése, kapcsolatok erősítése 
A környező településekkel folytatott 
együttműködés mindenképpen a település 
javára válik. Ez egyrészt abból a 
szempontból kedvező, hogy a térség 
települései egymás között elosztják a 
feladatokat, minden település megtalálja 
az adottságaihoz jól illeszkedő fejlesztési 
célokat, és így elkerülhető a párhuzamos 
fejlesztés, a fölösleges versengés. Másrészt a 
közvetlen szomszédságban fekvő 
települések – amelyeknek az adottságai, 
igényei sokszor hasonlóak – együtt 
pályázhatnak egy-egy cél elérése 
érdekében.  

Ebből a szempontból ki kell emelni a 2004-ben létrejött bicskei székhelyű Vértes Többcélú 
Kistérségi Önkormányzati Társulást, amely már megtette ez irányban a legfontosabb 
kezdeti lépéseket, és működése hozzásegíti a társult településeket az együttműködésből 
fakadó előnyök folyamatos kihasználásához.  
A Vértesacsa – Csákvár (-Vértesboglár) és a Vértesacsa – Vál összekötőút megépítésével 
a település térségi kapcsolatai javulnak.  
 

- Élhető (lakó)környezet - Életkörülmények javítása 
A jó életkörülmények elsősorban a munkahelyek és iskolák közelségét, a napi teendők 
könnyebb, gyorsabb elvégzését, a lakóépületek magas komfortfokozatát, valamint az 
egészséges és esztétikus települési és lakókörnyezetet jelentik. 
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A közúthálózat és a tömegközlekedés továbbfejlesztése könnyíti a helyi lakosság 
számára a napi ingázással történő munkavállalást. A helyi munkahelyteremtés záloga a 
helyi vállalkozások fejlődésének ösztönzése. 
A településen működő civil szervezetek (Vértesacsa Baráti Kör, Nyugdíjasklub, 
Mamaklub) fejlődésével, illetve újak alakulásával, a szociális és mentális kapcsolatok 
javulnak. 
A lakóépületek magasabb komfortfokozatának biztosításához a település teljes 
belterületén rendelkezésre áll az infrastruktúra hálózat.  
A vonzó környezet és a településen elérhető szolgáltatások együttesen javítják az 
életminőséget. Azt viszont nem szabad elfelejteni, hogy a hagyományos falukép 
megtartása, a művi értékek felújítása, a helyi építészeti örökség védelme, megőrzése is 
hozzá tartozik az igényes települési környezet biztosításához. A fiatalok és a képzettebb 
munkaerő helyben tartásához biztosítani kell a megfelelő lakótelek kínálatot, ösztönözni, 
támogatni kell a helyi fiatalok letelepedését. A település felé irányuló esetleges 
szuburbanizációs kereslet kielégítésére mértéktartó lakóterület bővítéssel reagálhat a 
település. 
A kulturális, szabadidős és sport intézmények működési feltételeinek javítása, új 
fejlesztések megvalósítása (strandfürdő, tanuszoda) a település dinamizmusának 
bizonyítéka, megtartó erejének biztosítéka.  
Jelentős közérzet és közhangulat javító hatást eredményez a közterületek, zöldfelületek 
fejlesztése és folyamatos karbantartása. 
 

- Turizmus fejlesztése  -  Helyi gazdaság és foglalkoztatottság  
A turizmus fejlődése helyi munkalehetőségeket kínál a lakosság számára. A művi értékek 
számba vétele, hasznosításukra vonatkozó program kidolgozása és megvalósítása a 
falusi turizmus fejlődését segítheti, de a helyben lakók önbecsülését is megerősíti. 
Elsősorban az átutazók (autósok, kerékpáros turisták) megállítására (vendéglátás, helyi 
nevezetességek megtekintése) kell törekedni, valamint olyan vendégek megjelenésére 
lehet számítani, akik szeretik a csendes, kellemes környezetet, szeretnek kirándulni és 
kerékpározni a környező lankás tájakon.  
A rendelkezésre álló termálvízre (mélyfúrású karsztvíz) alapozott strandfürdő és tanuszoda 
megépítése a település vonzerejét, turisztikai kínálatát rendkívüli mértékben fokozná. 
Ehhez kapcsolódna a volt vasútállomás (műemlék) panzióvá alakítása, vagy a 
strandfürdő fogadó és szolgáltató funkcióinak elhelyezésére való felhasználása.  
A régi iskola felújított épületében helytörténeti bemutatót és közösségi házat érdemes 
kialakítani, ahol a helyi nemzetiségek tárgyi kultúráját és szokásait lehet megeleveníteni 
és megőrizni a jövő generációk számára. Ennek szomszédságában, a Pató hegy aljában 
található volt Pálos rendi, majd József főherceg-féle, helyi védelem alá helyezett pince 
helyreállítása kiváló lehetőséget nyújt egyedi hangulatú vendéglátóhely kialakítására.  
A megszűnt vasúti pálya töltése kerékpárútként hasznosítható, kikerülve azt a 2 km-es 
szakaszt, amelyen még megvannak a sínek és amely helyi kuriózumként kézi 
hajtánypályaként működhetne. 
Érdemes a település külterületén található, de a belterülettel szomszédos horgásztó 
mellett pihenőhelyet (tűzrakóhely, padok, asztalok, farönk játékok) kiépíteni, valamint 
több irányba ágazó kerékpártúra és kiránduló útvonalakat kijelölni. A vasúti töltésen 
kialakítandó kerékpárút szerencsés módon éppen a horgásztó mellett vezet el.  
A turizmussal (de a munkahelyteremtéssel, gazdálkodással is) szorosan összefügg az 
információs hálózat működése. Létre kell hozni a falu saját honlapját. Szükség van a helyi 
lakosok számára termékeik, szolgáltatásaik reklámozására, másrészt a település 
„hirdetése” (saját honlap) ismertté teheti a falut. A különböző helyi szokásokat 
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felvonultató rendezvények (akár a szomszédos falvakkal együtt) szervezése szintén segíti 
a falu megismertetését. 
 
A települési környezet javítása – parkok, fasorok, parkolók kialakítása – pozitív irányban 
befolyásolja a település lakóinak és az idelátogató vendégeknek a közérzetét. A helyi 
kézműves és/vagy mezőgazdasági termékekből készült specialitások kiegészítő 
jövedelmet teremthetnek, és a település „hírnevét” öregbíthetik. Értékesítésük a 
helytörténeti házban, a vendéglőkben, falusi szálláshelyeken, helyi és környékbeli 
rendezvényeken történne.  
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VII. INTÉZKEDÉSI JAVASLAT 
 
A fejlesztési koncepció megvalósításának feltételei, főbb szereplői és együttműködési 
rendszerének javaslata 
 
A településfejlesztési stratégiában kiemelt prioritások hosszú távú érvényesülését az 
érintettek célorientált és összehangolt tevékenysége segíti elő. A település 
önkormányzatának irányító és orientáló szerepe van, az önkormányzat felelős a fejlesztési 
stratégia megvalósításáért. 
 
A javasolt intézkedések típusai az alábbiak: 
 

 
CÉLRENDSZER – PRIORITÁSOK 

 

 

Lakókörnyezet, 
életkörülmények minőségi 
fejlesztése (településkép, 
közterületek) 

Együttműködés, kistérségi 
kapcsolatok fejlesztése 
(összekötő utak, felszíni 
vízrendezés) 

Helyi gazdaság, 
foglalkoztatottság fejlesztése 
(turizmus, tájgazdálkodás) 

Kommunikációs feladatok helyi lakosság, ingatlan-
tulajdonosok, vállalkozók  
megnyerése 

Többcélú Kistérségi 
Társulásban aktív szerep, 
közös célok, közös 
megoldások 

Információs kiadványok, 
honlap, egészséges 
életmód, új 
agrotechnológiák 
terjesztése 

Tervezési, programozási 
feladatok 

Közterületek, faluközpont 
terveztetése, pénzügyi 
program készítése, 
visszacsatolás, monitoring  

Műszaki tervek, pénzügyi 
ütemezés, szükség esetén 
módosítás 

Turisztikai program készítése, 
monitoring, birtokszerkezet, 
vízrendezés tervezése, 
programozása 

Adminisztratív feladatok Tulajdonosokkal egyeztetés, 
faluszépítő társaság szerve-
zése, szükség esetén 
telekhatárok, tulajdon-
viszonyok rendezése, 

Útépítésekhez nyomvonal 
biztosítása, területrendezés,  

Fejlesztési terület biztosítása, 
mezőgazdasági 
területhasználat ellenőrzése 

Forrásteremtéssel 
kapcsolatos feladatok 

Költségvetés, helyi 
ingatlantulajdonosok 
bevonása, pályázatok  

Kistérségi pályázatok, 
költségvetés, lobbizás,  

Pályázatok,  

Kivitelezéssel kapcsolatos 
feladatok 

Műszaki tervek, kivitelezés, 
közmunka szervezése 

Kivitelezéshez kapcsolódó 
engedélyeztetés, közmunka 
szervezése 

 
- 
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Stratégiai programok, alprogramok, intézkedési javaslatok 

Megvalósítandó cél 
 

Kapcsolódási lehetőség a 
regionális programokhoz 

 
I. programcsoport: „kapcsolatok erősítése” 
 
1. …a szomszédos településekkel  

• közös beruházások, a Vértesacsa – Csákvár és a 
Vértesacsa - Vál összekötőutak megépítésében való 
közreműködés 

• Vértes Többcélú Kistérségi Társulás településeivel 
kialakítandó szoros együttműködés 

 
2. A térségen belüli közös fejlesztések ösztönzése 

• Közös pályázatokban való részvétel (egy közös cél 
elérése érdekében, ld: Leader+ program) 

• Kerékpárút a volt vasúti töltésen, további kerékpáros 
útvonalak kijelölése 

 
3. A település „hirdetése”, megismertetése 

• A helyi lakosok tájékoztatása a közeli 
munkalehetőségekről, az ingatlankeresletről, a 
fejlesztési programokról stb., hivatali ügyintézés 
könnyebb érhetősége 

• Saját internetes honlap folyamatos karbantartása 
(alkalmas a község és a helyi programok és 
lehetőségek reklámozására) 

• Tájékoztató táblák, települési térkép elhelyezése a 
fontosabb látnivalók, értékek, szolgáltatók 
feltűntetésével 

 

 
 
 
 
Térségi kapcsolatok javítása 
(elérhetőség, ismertség), 
 
 
 
A lakosság életminőségének javulása 
 
Térségi kapcsolatok javítása 
 
 
 
 
 
A térségi információáramlás javulása, 
 A turizmus alapjának megteremtése 

Bicskei KSH Kistérség  Agrárstruktúra és 
Vidékfejlesztési programja (2004) 
 
Vértesalja Területfejlesztési Társulás 
Fejlesztési Programja és Turizmusfejlesztési 
Programja (2003) 
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II. programcsoport: „Élhető (lakó)környezet” 
 
1. Ingatlan és infrastruktúrafejlesztés 

• A településszerkezeti terv és a helyi építési szabályzat 
elkészítése és elfogadása 

• A helyi értékkataszter és az értékvédelmi rendelet 
kidolgozása és elfogadása 

• Építészeti emlékek felújítására, helyreállítására 
(hasznosítására) vonatkozó program kidolgozása 

 
• A területre érkező csapadékvíz hordalékának 

kiszűrésére hordalékfogók telepítése közvetlenül a 
belterület előtt, vízmosások stabilizálása 

• Fejlesztési területek kijelölése, munkahelyteremtés, 
helyi foglalkoztatás 

• A belterületi ingatlanfejlesztés megalapozása, 
lakóingatlanok felújítását segítő program kidolgozása 

• Önkormányzati és privát építési telkek kijelölése 
• A szőlőhegy megőrzése 

 
2. Településkép, települési környezet javítása 
 

• Települési közterületek rekonstrukciója,  
• Központi fekvésű hasznosítatlan területek közösségi 

célú rendezése: pihenőpark (utcabútorzattal), 
kialakítása 

• A sportpálya bővítése, teniszpálya kialakítása 
 
3. Az ellátás javítása, fejlesztések 
 

• Strandfürdő, tanuszoda létesítése 
• Művelődési Ház felújítása, korszerűsítése 

 
 
 
A lakosság életminőségének javítása 
 
a turizmus alapjának megteremtése 
 
A településkép javítása, 
 
 
 
Munkahelyteremtés 
 
Népességmegtartó erő növelése 
A demográfiai egyensúly helyreállása, 
 
 
 
A településkép javulása,  
a turizmus alapjának megteremtése 
 
 
 
 
 
egészséges életmód, kulturált 
szabadidő és szórakozás 

 
 
 
Vértesalja Területfejlesztési Társulás 
Fejlesztési Programja és Turizmusfejlesztési 
Programja (2003) 
 
 
Bicskei KSH Kistérség  Agrárstruktúra és 
Vidékfejlesztési programja (2004) 
 
 
Vértesacsa Környezetvédelmi programja 
 
Vértesacsa Értékvédelmi rendelete 
 
Vértesacsa felszíni vízelvezetés 
rendezésének programja 
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III. programcsoport: A turizmus megalapozása – Helyi 
gazdaság és foglalkoztatottság fejlesztése 

• Profitorientált, minőségi turisztikai kínálat 
megjelenítése (aktív hagyományőrzés, új attrakciók) 

• Strandfürdő, tanuszoda létesítése 
• Helyi termékek előállítása helyben termelt 

egészséges (bio) élelmiszerből; kézműves tárgyak 
• A helyi lakosok vállalkozó kedvének ösztönzésére 

kidolgozandó program (pl. falusi szálláshelyek 
bővítése céljából) 

• Pusztuló épített emlékek felújítása és új funkcióval 
való életre keltése (Helytörténet Háza, Pálos Pince) 

• Településmarketing, tájékoztatási rendszer kialakítása, 
információs anyagok terjesztése 

• Kerékpárút kiépítése a vasúti töltésen, további 
kerékpár útvonalak kijelölése 

• Ipari terület biztosítása 
• Környezetkímélő és megújító tájhasználat 
• Alternatív gazdálkodási technikák elterjedése, 

biogazdálkodás ösztönzése 
• Megújuló energiaforrások hasznosítása program 

kidolgozása (napenergia, bioenergia) 
 

 

 
 
Bővülő turisztikai kínálat 
 
 
Fenntartható környezet fejlesztése  
 
A vendégváró falu gazdagodása 
 
 
 
 
 
 
Foglalkoztatottság növelése 
 

 
 
Vértesalja Területfejlesztési Társulás 
Fejlesztési Programja és Turizmusfejlesztési 
Programja (2003) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bicskei KSH Kistérség  Agrárstruktúra és 
Vidékfejlesztési programja (2004) 
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