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1. JÖVŐKÉP 

1.1. A település jövőképe a társadalmi, gazdasági, táji, természeti és épített 

környezetére vonatkozóan  

 

Répcelak 2030-ra fejlett gazdasággal rendelkező várossá válik,  melyet az M86-os és M87-es 

utak közvetlenül kötnek be a Bécs-Győr gazdasági térségbe. A gazdaságot 3-4 erős ipari 

középvállalkozás, mintegy 15-20 stabil helyi kisvállalkozás, és a város méretéhez képest 

jelentős és jól jövedelmező szolgáltató szektor, ezek révén pedig lényegében teljes helyi 

foglalkoztatottság és erősödő adóerő jellemzi. Benépesül helyi KKV-kel az ipari terület, és 

megépül az M86 lehajtójával összekötő nyugati és É-ról elkerülő út, ez által a város 

tehermentesítve lesz a zaj-, lég,- és rezgésszennyezést okozó nehézgépjármű forgalom alól.  

Az agrár-ipari szektor újra megerősödik, minden fő szegmensben megjelennek 

feldolgozóipari KKV-k, főként a sajtkészítés és húsfeldolgozás ma még hiányzó területén.  

Fejlettek és általános elégedettségre adnak okot a cégekkel közösen fenntartott 

egészségügyi, rehabilitációs szolgáltatások . A települési programkínálat tovább  bővül és 

minőségében is erősödik, tudatosabb célcsoport-fókusszal a fiataloknak és a felnőtt 

korosztálynak külön-külön is kínálnak vonzó programokat. A turizmus továbbra is csak 

kiegészítő szerepet tud betölteni a település gazdaságában, főként a sportturizmus, valamint 

a kerékpáros, illetve csekélyebb mértékben a  vallási turizmus révén. 

A város népességmegtartó képessége révén eléri, hogy a képességmegtartó népessége is 

stabilan fenn tud maradni. Más térségekkel szemben a népesség nem csökken, hanem bővül, 

aminek részben a pozitív vándorlási egyenleg, de részben a fiatalodó közösség növek vő 

gyermekvállalási kedve is az oka. Ebben jelentős szerepe van a város lakásprogramjának, 

amely bérlakás, szociális bérlakás és új otthon program elemek mellett a rehabilitációs 

program révén fokozatosan megújuló, komfortosabb, szebb, de főleg környezetba rátabb 

közel nullenergiás épületek számának növekedéséhez vezet. A város által megépített 

minőségi bérlakások egyben az itt működő cégek jól képzett munkaereje megtartásához is 

hozzájárulnak, amit tovább erősít a minőségi, gyermekcentrikus és sokféle kiegé szítő 

programot nyújtani képes nevelés és oktatás a bölcsődétől az óvodán át az általános iskoláig 

bezáróan.  

A település képe és infrastruktúrája egy nyugodt, rendezett és tiszta kisvárosé, ahol jó az 

életminőség, tiszta a levegő és alacsony a légszennyezés. A közösségi terek és zöldterületek 

mind funkciójukban, mind területükben gazdagok. A nyitott és zárt rendezvényekre alkalmas 

közösségi tereken gazdag kulturális és közösségi élet folyik. A korszerű települési 

infrastruktúra a mélyben húzódó közművektől  a korszerű közvilágításig minden igényt 

kielégít, miközben fenntartható mind gazdasági, mind környezeti értelemben. A város 

energiaigényét teljes egészében megújulókkal fedezi, így alacsonyan tartja CO 2 kibocsátását 

és 2030-ra lényegében kiadások nélkül tudja működtetni azokat, miután megtérültek az 

utolsó, 2022-ben átadott fejlesztések is.  
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A település lakosságának identitása tovább erősödik, a tovább szépülő települési környezet, 

a minőségi, helyi lakosságnak is vonzó programkínálat.  A város megerősíti térségi 

szerepkörét, bővíti városi és központi funkciói számát és azok kistérségi súlyát. A város 

agglomerációs települései is megerősödnek, KKV-k találnak ott telephelyre.  

 

1.2. Város esetében a város jövőképe a térségi szerepére vonatkozóan  

 

Répcelak város a jelenlegi erős intézményi háttér bővülésével megerősíti a szomszédos 

kisebb településekre kiterjedő vonzáskörzetét, illetve egy  önálló bölcsőde létrehozásával új 

célcsoportot is megszólít.  

A térség egyre inkább mikrotérségi gazdasági központtá tud válni. A növekvő ipari, gazdasági 

termeléssel bővül a településen a foglalkoztatottak létszáma, nő a munkaerő iránti kereslet, 

ami a térségi falvak lakossága számára is javuló, lakóhelyükhöz közelebbi elhelyezkedési 

lehetőséget biztosít. A város fejlődő szolgáltatásai közül a vendéglátás, személyes 

szolgáltatások és bizonyos mértékben a kereskedelem (elsősorban a napi fogyasztási cikkek, 

agrár termékek) miatt erősödik a város térségi szerepe.   

A város térségi sportot kedvelő, valamint a sportot professzionális szinten űzőket is képes 

lesz megszólítani a város az egészségügyi, rekreációs és sportolási lehetőségek 

fejlesztésével. 

 

1.3. A településfejlesztési elvek rögzítése  

A településfejlesztési koncepció az alábbi településfejlesztési elvek alapján került 

elkészítésre: 

 

Térségi és táji szemlélet elve 

A területfejlesztés nem csak adminisztratív, települési - és területegységeket érint, hanem a 

földrajzi tájak életét is befolyásolja. A tájak a természeti környezeti elemek által 

meghatározott és a társadalmi-gazdasági tevékenységek által alakított területi rendszerek, 

melyekben az egyes tájalkotó elemeket (domborzat, talaj, vízrajz, napsugárzás, növény - és 

állatvilág, társadalom) érintő beavatkozások kihatással vannak a többi elemre is, valamint a 

helyi gazdasági és társadalmi tevékenységeket is befolyásolják. Ezért a fejlesztések során a 

beavatkozás célterületét érintő tájak sajátosságait, változásait, működési mechanizmusát is 

figyelembe kell venni. A fejlesztési beavatkozásokat a tájak területi rendszereibe int egrálni 

kell, hogy illeszkedjenek a helyi táji adottságokhoz, támaszkodjanak a tájak erőforrásaira, 

hozzájárulva azok védelméhez és kibontakozásához is.  
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Fenntarthatóság elve  

A fejlesztési beavatkozások esetében fenntarthatóságot, biztonságot nem csak által ában, 

globálisan kell értelmezni, hanem az egyes társadalmi, gazdasági, környezeti alrendszerek 

alkotta területi rendszerek (térségek) összefüggésében is. A fenntarthatóság alapelve 

minden ágazat irányában a fejlesztéspolitika azon korlátját fogalmazza meg , mely szerint a 

mai fejlesztések és a fejlesztések alapját adó erőforrás -gazdálkodás nem veszélyeztetheti a 

jövő generációinak esélyét arra, hogy szükségleteiket biztonságosan kielégítsék. A 

fenntartható területi rendszerekben a térségi gazdasági folyamat ok nem veszélyeztetik a 

helyi természeti és épített környezetet, nem okozzák az erőforrások kimerülését, az 

értékhordozó kultúrák eltűnését, ugyanakkor magas szinten biztosítják a társadalom 

létfeltételeit. 

Hatékonyság és koncentráció elve  

A településfejlesztési koncepció a koncentráció érvényesítésére törekszik a 

megfogalmazásban, a legkritikusabb pontokon történő, leghatékonyabb beavatkozás 

érdekében. A területfejlesztési politika tárgyát képező területi rendszer sok eleme ugyanis 

nem az absztrakt gazdasági-szociális „terekben” jeleníthető meg a leghatékonyabban, hanem 

a földrajzi tér egyes vagy típusos egységeiben, tájakban, térségekben.  

Rendszerszemlélet, programozás, integrált fejlesztés  

A területfejlesztési politikának fokozottan figyelembe kell vennie  a globális, európai, 

nagytérségi vagy nemzeti szintű gazdasági-társadalmi trendeket a különböző szintű és 

helyzetű térségekben. A várható hátrányokat megelőzve, az előnyöket kihasználva 

jövőorientált, proaktív cselekvési terveket kell alkotni, és nem csak  a már bekövetkezett 

változásokra fogalmazni meg válaszintézkedéseket. A területi tervezés során az egyes 

célcsoportokat érintő gazdasági-társadalmi célok eléréséhez olyan területfejlesztési 

tevékenység szükséges, amely a sokszínű partnerségi együttműködés ek révén több 

termelőágazat kooperációjából, a szolgáltatások, ill. szociális, egészségügyi, oktatási, 

kulturális közigazgatási tevékenységek összekapcsolódásából épül fel. Ezek az elemek 

területi alapon, a beavatkozás terében integrálódnak egymással, koor dináltan, szervesen, 

lehetőleg szinergikusan összefonódó akciókat alkotnak.  

Nyilvánosság, partnerség elve  

A nyilvánosság és a részvétel a területfejlesztési politikában különös hangsúlyt kap. A 

nyilvánosság területfejlesztési politikai sajátossága, hogy a területi hierarchia 

legkülönbözőbb szintjein és helyein meg tudja szólítani a közvéleményt. A szubszidiaritást 

igénylő kezdeményezés esetében a különböző szintű területi szervek vertikális partnersége 

szükséges. 
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Területi harmónia elve  

A területfejlesztés során arra is figyelemmel kell lenni, hogy a helyi társadalom és a 

szolgáltatásokat igénybe vevők meghatározó státuszcsoportjai (állandó lakosok, üdülő 

tulajdonosok, külföldi ingatlantulajdonosok, helyi -, és szezonálisan jelen lévő, illetve a 

különböző működési nézeteket valló, eltérő menedzsment -szemléletű vállalkozások, bel-, és 

külföldi turisták, stb.) közti harmónia is hosszútávon biztosítható legyen. Mivel a harmónia 

csak olyan térség sajátja, amelyben az egyenlőtlenségek mértéke minimális, ezért töre kedni 

kell a területileg kiegyenlített és társadalmilag is igazságos hosszú távú térségfejlesztésre.  

Tolerancia 

Az etnikai és kulturális különbségeket magukon viselő státuszcsoportok szimbiózisa csak úgy 

tartható fenn, ha a helyi társadalom szövetén belül megfigyelhető másságok kölcsönösen 

megismerhetővé és egymás részéről átjárhatóvá válnak.  

Esélyegyenlőség 

Az infrastrukturális ellátottság és a tudáshoz való hozzáférés mellett a hagyományos 

célcsoportok (romák, munkanélküliek, migránsok) problémáinak kezel ésén túl az 

esélyegyenlőség biztosítása terén is fontos szerepe van Répcelaknak. 

Identitás 

A társadalmi identitás jellemzője egyrészt a térséghez, településhez kötődés, másrész a 

területi identitás a fenntartható térségfejlesztés egyik belső erőforrása is,  csakúgy, mint a 

természeti erőforrások, például az energiahordozók, a nyersanyagvagyon, a megfelel ő 

éghajlat, vagy a humán erőforrások. 

Átláthatóság, monitoring és értékelés elve  

A területfejlesztési tervezés, -végrehajtás nem epizodikus tevékenységek együttese, hanem 

állandó folyamat, mely a térségek társadalmi-, gazdasági-, környezeti rendszereiben 

spontán, a beavatkozások vagy a globális trendek eredményeiként jelentkező változásokhoz 

idomul. E folyamat visszacsatolásokkal ciklusokba rendeződik, a tervezési, a végrehajtási, és 

azok nyomon követésére irányuló értékelési tevékenységek szünet nélkül, átfedésekkel 

követik egymást. 

 

 

 

 

2. CÉLOK 
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2.1. A település átfogó fejlesztését szolgáló célok meghatározása  

Átfogó célok: 

Bevétel-növeléshez szükséges befektetések előkészítése  

Kiadás-csökkentés elősegítése  

Lakosság és a vállalkozások fejlődésének, gyarapodásának elősegítése  

Fenntartható fejlődés megalapozása  

A fiatalok és a munkaerő hosszú távú megtartása  

 

2.2. Részcélok és a beavatkozások területei egységeinek meghatározása  

 

2.2.1. A jövőkép, a településfejlesztési elvek, az átfogó cél és a részcélok kapcsolata  

Társadalmi szolgáltatások fejlesztése – átfogó célok: Lakosság és a vállalkozások 

fejlődésének, gyarapodásának elősegítése, a fiatalok és a munkaerő hosszú távú 

megtartása, Fenntartható fejlődés megalapozása  

Bölcsődei intézményi kapacitások igény szerinti fejlesztése  

A növekvő gyermeklétszám miatt szükség lehet a kapacitások növelésére, hogy a működését 

az intézmény továbbra is maradéktalanul el tudja látni. A városba a környező településekről 

is járnak gyermekek, így különösen fontos, hogy a kapacitások rendelkezésre álljanak.  

 

Idősek otthona intézményi kapacitásai és szolgáltatásai fejlesztése  

Az idősek nyugalmának biztosítása érdekében igény esetén szükséges a kapacitásokat 

növelni, ahogy a bölcsődei ellátás esetén.  

 

Iskola energetikai felújítása (fűtőtestcsere, kazáncsere, napelem)  

Az „A” épület teljes tetőszerkezetének cseréje. A korszerűsítés során egyrészt biztosítható 

lenne az igények szerinti kedvezőbb szabályozás és vele párhuzamosan az energia 

megtakarítás. 

 

A „C” épületben javasolt megoldás lenne egy előírás szerinti hőszigetelt üvegezéssel ellátott 

műanyag nyílászáró rendszer beépítése, illetve a tornaterem tetőszigetelésére is, mely 
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szintén a hőveszteséget javítja. Az öltözői rész külső szerkezetét tekintve paneles kialakítású, 

mely panaelek szintén nem elégítik ki a kor energetikai előírásait. Komplett cseréjük javasolt.  

A világítási rendszer és a teljes elektromos hálózat teljes felújítása, különösen a „B” és „D” 

épületekben.  

 

Ifjúsági centrum létrehozása  

A város iskoláiban nincs a diákok számára közösségi tér, valamint a városban hiányzik egy 

olyan funkciójú létesítmény, ahol a szabadidejüket eltölthetik. Ennek negatív hatása, hogy a 

gyermekek nem fognak kötődni a településükhöz, ez által mobilisabbak lesznek, könnyebben 

elköltöznek más településekre.  

Emiatt egy olyan ifjúsági centrum létrehozása a cél, amely hétköznapokon a fiatalabb, 

helyben lakó korosztályt szólítja meg, kiállítások, műhelymunkák színtere lehetne, 

hétvégenként pedig azon diákok előtt állna nyitva, akik a hétköznapjaikat más települések 

középiskoláiban, főiskoláiban tanulnak.  

 

Kézilabdacsarnok építése  

Az önnkormányzati tulajdonú 166/3 hrsz-ú beépítetlen területen 300 fős kézilabda csarnok 

építése, TAO forrásból. 

 

Butiksor létrehozása  

Az M86-os út megépülésével a város fő közlekedési tengelye áthelyeződik, a régi 86 -os 

nyomvonala tehermentesül, ez által az út menti területek felértéke lődhetnek a csökkenő zaj, 

rezgés és szaghatás miatt. Cél ezen területek revitalizálása, a teret átadni a közösség számára 

a zöldfelületek arányának növelésével és az élhetőség színvonalának növelésével.  

 Butiksor előtti közterület Parkosítások, növénytelepítések  

 Régi művelődési ház előtti közterület rendbetétele  

 Zöld város kialakítása, melyre a butiksor környezetének átalakítása a mai kor 

igényeinek, környezetrendezés, közvilágítási hálózat rekonstrukció, útépítés  

 A területre eső, önkormányzati tulajdonban, továbbá a konzorciumi partner 

tulajdonában lévő területek és épületek klímatudatos, energiahatékony üzemeltetést 

biztosító módon történő megújítása, azok fenntartható üzemeltetése érdekében, 

nem épület jellegű építmények, létesítmények fenntartható, energiahatékony 

üzemeltetését biztosító megújítása.  

 A területen önkormányzat vagy önkormányzati többségi tulajdonban lévő gazdasági 

társaság tulajdonába kerülő szolgáltató épület kialakítása.  

 A butiksor és a jelenlegi főtér gyalogos összeköttetése 
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Belváros zöldfelületeinek fejlesztése  

A település főterének közelében a 300-as helyrajzi számon található Radó-ház felújítása, a 

hozzá tartozó telek közparkká alakítása, valamint kávézó kialakítása . 

Fenntartható infrastruktúra-fejlesztés alprogram:  

- fenntartható vízgazdálkodás érdekében a belterületi és külterületi csapadékvíz 

hálózat felújítása, bővítése a csapadékvíz elvezetése, megtartása, hasznosítása 

hármas elve szerint 

- Szennyvíztelep, és csatornák felújítása a hatékony és  fenntartható tisztítás és 

energiahasznosítás elve szerint  

- Ivóvízminőség javítása és ivóvízhálózat rekonstrukciója  

 

Gyalogos és kerékpáros- központú közlekedésfejlesztés: 

- belső úthálózat és forgalmi rend fejlesztése az orvosi rendelő, mentőállomás körül  

- forgalomcsökkentés és –szabályzás, továbbá parkoló- és megállóhely fejlesztés az 

óvoda, iskola és a gyógyszertár környékén  

- a régi 86-os mentén további forgalom-csökkentés, gyalogos és kerékpáros-barát 

átkelési lehetőségek és szabályzás kialakítása  

- Nick és Répcelak kerékpáros összeköttetése-kerékpáros alagút, Bartók Béla utcai 

kerékpárút  

- József Attila utca közlekedési gondjainak megoldása egyirányúsítással és kerékpárút 

kialakításával 

- Zrínyi utca kiszélesítése  

- Locsmánd-Bük-Répcelak kerékpárút megépítése  

- Répce menti kerékpárút hálózat fejlesztése  

- Pannonhalma – Répcelak kerékpárútvonal kijelölése  

 

Új lakhatás alprogram  

- új lakóingatlanok létesítése: Hunyadi utca – Aradi utca által határolt területen új 

utcák kiszabályozása kb. 45 db új lakóingatlannal  

- a régi 86-os mentén kertvárosias lakóövezet kijelölése a falusias helyett, hogy 

lehetőség nyíljon 4-6 lakásos, kertkapcsolatos társasházak építésére, a régi 

ingatlanok megújítására (felértékelődő ingatlanok)  

- további lakóingatlan területek kijelölése a Petőfi – Bartók Béla – Arany János és József 

Attila utcák által határolt belső területen (területvásárlás)  
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Minőségi bérlakás alprogram  

- elvárás: önkormányzati beruházás keretében 16 db közel nullenergiás, 65 -85 nm 

közötti, kertkapcsolattal rendelkező sorházban minőségi bérlakások kialakítása 

- elsődleges célcsoportok: helyi cégeknél dolgozó, nem répcelaki közép - és 

felsővezetők, szakemberek  

 

Város gazdasági potenciálja erősítése – Átfogó célok: Bevétel-növeléshez szükséges 

befektetések előkészítése, Kiadás-csökkentés elősegítése, Lakosság és a vállalkozások 

fejlődésének, gyarapodásának elősegítése  

Termelő inkubátorház / csarnokok létrehozása 

- KKV-k számára bérelhető, 200-400 nm közötti csarnokokból és fejegységben iroda i 

kiszolgáló funkciókkal és szolgáltatásokkal rendelkező termelő - és szolgáltató 

inkubátorház(ak) létrehozása  

- egy-egy inkubátorház legalább 6 termelő csarnok egységből (4x400, és 2x200 nm) és 

ehhez illeszkedő 200 nm iroda funkciókat nyújtani tudó fejegység ből áll 2200 nm 

alapterületen  

- az inkubátorház teljes villamosenergia igényét napelemek, hőigényét pedig 

biomassza kazán, hmv igényét pedig napkollektor biztosítja  

- a létesítmény tulajdonosa Répcelak Város által alapított K ft 

- a működési konstrukció:  

o kezdő vállalkozásoknak maximum 3 éves bérleti jogviszony, fokozatosan 

felfutó bérleti díjköltséggel, bérlő által terület alapon átvállalandó közös 

költségekkel  

o egyes egységeket a szolgáltató értékesíthet is termelő tevékenységet végző 

vállalkozások számára – elsősorban, de nem kizárólag a korábbi bérlők 

számára – azzal a kikötéssel, hogy így befolyó bevételeket egy fejlesztési 

alapba kell helyeznie, és megfelelő keret és/vagy támogatások elérése esetén 

új inkubátorház fejlesztésbe kell beforgatnia  

o amennyiben újabb tematikus fejlesztésre igény és/vagy hely már nem nyílik 

lehetőség, a forrás felhasználásáról a város képviselőtestülete dönthessen  

- a Hivatal az itt letelepedni kívánó vállalkozások számára vállalkozásbarát ügyintézési 

csomaggal készül, ami lerövidíti, és részben átvállalja az itt végzendő tevékenységhez 

kötődő adminisztratív terheket  
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Ipari, kereskedelmi terület bővítése, átalakítása 

- a kijelölt kkv-k számára hasznosítható iparterület infrastrukturális és kiajánlási 

szempontú fejlesztése  

- a Linde és állattartó telep közötti és melletti terület iparterületbe vonása  

- a megközelítő út kikötése d-ny-i irányban 

- a vízmű utcától délre megszüntetni a falusias lakóterületi besorolást áttenni mg -i 

feldolgozásra alkalmas kategóriába, beleértve az ez alatta délre fekvő szántókat is, - 

itt megnövelni a 3 %-os beépíthetőségi határt, ezzel lehetővé téve a mg -i feldolgozó, 

termelő tevékenységek megtelepedését – átsorolás nélkül.  

Ez kialakítana egy gazdaságilag hasznosuló, de mégis puffer zónát, ami a lakóövezetet 

részben védené a forgalom hatásaitól (itt villanyvezeték kiváltási kötelezettség és 

M86 miatt nem indokolt már lakóövezet!)  

- Sportpályától nyugatra kijelölni egy kereskedelmi -ipari övezetet – potenciális 

kereskedelmi, esetleg enyhébb ipari tevékenységre  

- Nick-i szomszédos terület, a pillangó leágazó alatt kerüljön átsorolásra kereskedelmi -

ipari övezetbe (ideális kereskedelmi, logisztikai hely)  

 

M86 és város bekötés fejlesztése  

- az M86 lehajtójától az ipari parkig egy várost elkerülő út építése a Nyugati -északi 

elkerülő út gyanánt 

- a jelenlegi leágazás Bartók Béla utcai levezető forgalom szabályzása: Bartók Béla utca 

- Széchenyi utca együttes forgalomszabályzása  

- Bartók-Széchenyi összeköttetés megteremtése Honvéd utca és Avar utca között  

- Bartók – Széchenyi déli elágazásáról új csomópont, onnan keletre egy alsó átkötő út 

kivezetése a Pannontej üzemig (belső tehermentesítés kialakítása)  

 

Az M86-os autóút megépítését követően új kereskedelmi szolgáltató területek megnyitása  

Az autóút pozitív hatásaiból fakadó előnyök kiaknázására új kereskedelmi szolgáltató 

területek övezeti átsorolása, a település déli, Nick községgel szomszédos részén, mely a 

0146/24 és a 0146/37 helyrajzi számú területeket fedi le, főként vendéglátó egységek 

(éttermek, cukrászdák, kamionos pihenők) számára lenne ideális. 

A fejlesztés pozitív hatása a települési vállalkozások számának növekedése, valamint az ide 

érkező tranzitforgalom ideiglenes megállítása, kiszolgálása lenne.  

 

 

 



Répcelak Város Településfejlesztési Koncepciója  

Településfejlesztési koncepció   Oldal 10 

Zöldenergia termelési kapacitások kiépítése  

- Répcelak váljon karbon-semleges városság a teljes közcélú energiaigényének 

csökkentése és a fennmaradó igénynek megújulókkal való kielégítése révén  

- a város minden közintézménye feleljen meg a közel nulla energiaigényű elvárásnak 

és helyi energiaigénye legalább 50 %-át, de lehetséges esetben 100 %-át 

megújulókkal állítsa elő, vizsgálja meg ehhez egy központi hőellátás lehetőségét, vagy 

egy egységes szemléletű és technológiával telepített biomassza hasznosítási 

rendszerben bio-szolár rendszerekre alapozva lássa el hőenergia igényét  

- a város energiaültetvényekkel termelje meg az Önkormányzat és a főbb közösségi 

fogyasztók számára szükséges hőenergiát, illetve minél nagyobb mértékben lássa el 

az ez iránt érdeklődő cégeket és lakosságot  

- létesítsen a város 8 év alatt mintegy 1 MW-os naperőmű parkot zöldenergia 

termelésre a 2016 során beinduló METAR rendszerre építve . 

- létesítsen a város legalább két, egyenként 2 MW-os szélerőművet lehetőség szerint a 

hálózati alállomással határos területén . 

 

Diverzifikált gazdaság megteremtése – Átfogó célok: Bevétel-növeléshez szükséges 

befektetések előkészítése, Lakosság és a vállalkozások fejlődésének, gyarapodásának 

elősegítése 

Szolgáltatások szerepkörének növelése  

A településen a népesség megtartásának egyik fontos eleme a szolgáltatások szám a és 

színvonala. Ahhoz, hogy a város lakossága ne más településekre járjon igénybe venni a 

fontosabb szolgáltatásokat (bevásárlás, fodrászat, szórakozás, stb), a településen is minél 

szélesebb körben célszerű ezt a lakossági igényt kielégíteni.  

Ennek elsődleges szereplői a vállalkozások, melyeket a városnak ösztönöznie és támogatni 

szükséges, valamint számukra megfelelő helyet biztosítani,  mely a lakhatást segítő célokkal 

összhangban az új építésű több szintes társasházak alsó, utcafront felé eső részén leh etséges 

lenne. 

 

Duális képzés fejlesztése, OKJ képzés megteremtése 

A répcelaki cégek szakember utánpótlásának, egyben a helyi és térségi fiatalok helyben 

tartásának elősegítése a duális képzés helyi beindításával , esetlegesen OKJ képzés 

indításával 

 

Termelői piac fejlesztése:  

A helyi termékek és piac fejlesztése  
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Cél a helyi termelői piac ösztönzi a településen élő gazdálkodókat, kisvállalkozásokat, és 

növeli a város gazdaságát is.  

A fejlesztés 86-os számú főút melletti 341 hrsz.-ú ingatlanon valósulna meg, egy fedett, 

fenntartható piac-épület építése, és környezetének rendezése, kerékpáros és gyalogosbarát 

elérését kell kitűzni.  

 

Agrár-feldolgozó és logisztikai fejlesztések területi feltételei megteremtése  

A település Déli részén, az M86-os út mentén egy agrár feldolgozó, mezőgazdasági terület 

kijelölése szükséges a rendezési tervben.  
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2.2.2. A fejlesztési célok értelmezése az egyes településrészekre  

Belvárosi településrész 

 

 Bölcsődei intézményi kapacitások igény szerinti fejlesztése  

 Idősek otthona intézményi kapacitásai és szolgáltatásai fejlesztése  

 Iskola energetikai felújítása (fűtőtestcsere, kazáncsere, napelem) 

 Ifjúsági centrum létrehozása  

 Kézilabdacsarnok építése  

 Butiksor létrehozása  

 Belváros zöldfelületeinek fejlesztése  

 Fenntartható infrastruktúra-fejlesztés alprogram:  

 Új lakhatás alprogram  

 Minőségi bérlakás alprogram  
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 Termelő inkubátorház / csarnokok létrehozása 

 Ipari, kereskedelmi terület bővítése, átalakítása  

 Termelői piac fejlesztése, Agrár-ipari és –logisztikai terület kijelölése 
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 Az M86-os autóút lehajtója mentén új kereskedelmi szolgáltató területek megnyitása  

 Szolgáltatások szerepkörének növelése 
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 Gyalogos és kerékpáros fókuszú közlekedés-fejlesztés 

 Nyugati-Északi elkerülő út megépítése  

 Déli, 3,5 tonna alatti korlátozású belső elkerülő út létrehozása  

 

 

 

 Zöldenergia termelési kapacitások kiépítése  

 Ökoturisztikai/idegenforgalmi fejlesztési  (tartalék) területek 
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3. KIINDULÓ ADATOK A TOVÁBBI TERVEZÉSI FELADATOKHOZ  

3.1. A stratégiához és a településrendezési eszközök készítéséhez szükséges 

társadalmi, gazdasági és környezeti adatok meghatározása  

Társadalom 

Répcelakon a KSH adatai szerint 2013. december 31-én 2 656 fő élt. A város lakosságszáma 

2011 óta csak keveset változott, és ez a kevés változás is növekedést jelentett, ugyanis azóta 

17 fővel nőtt a lélekszám.  

A népesség alakulását tekintve 1960-tól a rendszerváltásig folyamatosan növekedett a 

lakosság száma, a 30 év alatt közel duplájára növekedett az 1960-as évekhez képest. 

A rendszerváltás után, folyamatosan csökkenni kezdett 2010-ig, de nem nagymértékben, a 

20 év alatt mindössze 16%-ot csökkent a lélekszám a településen.  

A 2010-es évet követően ugrásszerűen (11,3%-kal) emelkedett a lakosság száma, 2 371 főről 

2 639 főre, és érte el a jelenlegi értéket, a 2 656 -főt, ami ugyan nem éri el az 1990-es 

kimagasló értéket, de megközelíti, és az országos népességcsökkenési trendekhez képest 

mindenképp kedvezőbb.  

Répcelakon a KSH adatai alapján az élveszületési ráta 2013 -ben 8,66 ezrelék volt, ami 28%-

kal magasabb a 2012-es évi adathoz képest. 

 

Gazdaság 

Répcelakon az ezer lakosra jutó gazdasági vállalkozások száma a TeIR  kimutatása alapján 

2000 és 2010 között folyamatosan növekedett. 2000 -ben ezer lakosra még csupán 83 

gazdasági vállalkozás jutott, 2010-re a duplájára növekedett, 162-re. Különösen intenzív volt 

a növekedés 2007 után, amikor is 34%-kal növekedett a számuk.  2010 után csökkenés 

mutatkozott, 2013-ban 152 gazdasági vállalkozás jutott ezer lakosra, ebben az időszakban a 

megyei, a régiós és az országos értékek tovább növekedtek.  

Répcelakon 2013-ban a KSH adatai szerint 403 GFO’11 szerinti regisztrált vállalkozás volt, 

mely 10db-al több, mint 2012-ben, akkor ugyanis 393 regisztrált vállalkozás volt a városban, 

2011-ben pedig 383 db. 2012-ben 149 működő vállalkozás volt, a 2013-as évre nincs ilyen 

adat. Ez alapján látható, hogy a regisztrált vállalkozások 62% -a nem működött. 2013-ban 44 

db regisztrált jogi személyiségű vállalkozás, 28 db jogi személyiség nélküli társas vállalkozás, 

és 72 db társas vállalkozás volt a településen. Ezek száma az évek során nem jelentősen 

változott. 

 

A 403 regisztrált vállalkozásból 95 db 0, vagy ismeretlen létszámú munkást foglalkoztat, a 

többség, 297 db 1-9 főt foglalkoztat. 10-19 főt foglalkoztató regisztrált vállalkozás 4 db volt 
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a településen a KSH adatai szerint 2013-ban, emellett volt még 3-3 db 20-49 főt 

foglalkoztató, illetve 50-249 főt foglalkoztató regisztrált vállalkozás a településen. 

Elmondható tehát, hogy a regisztrált vállalkozások döntő többsége 10 fő alatti 

foglalkoztatottal működik.  

Répcelakon található még 85 db regisztrált őstermelő, és 144 db regisztrált egyéni vállal kozó 

is. 

 

Környezet 

Répcelak települést északról Csánig és Répceszemere, délről Vámoscsanád és Nick községek 

határolják. Keleten Répcelak és Rábakecöl között a Kis -Rába vízfolyás mentén jelölték ki a 

határt. 

Természetföldrajzi szempontból a Nyugat-magyarországi-peremvidék nagytáj és a Sopron-

Vasi síkság középtáj része. A település a Répce -sík és az Ikva-sík valamint a Rába-völgy 

találkozásánál helyezkedik el.  

 

A Rába teraszos síkság domborzata felszíni arculata meglehetősen egyveretű, átlagos 

magassága 180mBf. A Rába teraszos síkság nyugati irányból kíséri a megye középső 

térségében keresztülhúzódó Rába-völgyet, amely a Nyugat-Dunántúl legnagyobb völgye. A 

Rába-völgy sajátos jellemzője, hogy a völgytalp széles és esése igen jelentős. A széles 

völgysík erősen szabdalt, mikroformákban igen gazdag. A széles völgysík mikroreliefjét élő 

és elsorvadt holtágak és fattyúágak kusza hálózata, a különböző korú morotvagenerációk és 

morotvatavak sorozata, az ártéri erdővel benőtt hajdani meanderek sokasága, a 

lefolyástalan vagy rossz lefolyású tőzeglápos, zsombékos, vizenyős lapos mélyedések 

zegzugos labirintusai, valamint a mocsaras süllyedékek szövődményei teszik változatossá.  

A Rábai teraszos síkság kistáj legértékesebb nyersanyaga a folyóvízi kavics, mely 

betonkavicsnak kiválóan alkalmas. 

 

Domborzat: 

A Rába völgye Magyarország egyik legnagyobb tektonikai törésvonala mentén fekszik. Amíg 

a völgy jobb partja igen meredek, addig a bal partot kiszélesedő, lankás területek alkotják. 

Répcelak településen is megfigyelhető egy enyhe észak-nyugat dél-kelet irányú lejtés, 

azonban a szintkülönbség elenyésző. A Balti tengerszint feletti magasság 134 és 140 méter 

között változik.  

Éghajlat: 
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A terület éghajlata mérsékelten meleg, mérsékelten száraz. Enyhe tél és északi szélirány az 

uralkodó. 

 

Vízrajz: 

A település legfontosabb vízfolyásai a Rába mellékágai: Répce, Kis -Rába és a Repce-

árapasztó. A Rába a Passaili-Alpok délkeleti lejtőjén ered, 1300 méter magasságban. A folyó 

a medencében középszakasz jellegűnek tekinthető. Az eredetileg széles sávban meanderező 

folyót napjainkban Sárvártól északra sok helyen gátak szabályozzák.  

 

A Rába folyó Sárvár alatti szakasza korábban Nick térségében két ágra szakadt, a Rábára és 

a Kis-Rábára. A Rába folyó magyarországi szakaszának legjelentősebb vízhasználata a Kis-

Rába vízpótló rendszer vízigénye. A ténylegesen kivett vízmennyiség sokszor jelentősen 

elmarad az engedélyezett 8m3/s-tól. Szabályozható vízkivételre az 1930-as évektől, a nicki 

duzzasztómű megépülésétől van lehetőség. A vízpótló rendszere n lévő vízigények, így a 

vízkivétel üzemrendje azóta többször megváltozott. Eleinte elsősorban a térségben működő 

vízimalmok vízigényét elégítette ki, majd a mezőgazdasági területek növekedésével 

öntözőrendszerként működött. A privatizáció után a mezőgazda ság átalakulásával az 

öntözési igény csökkent, de megjelentek más típusú vízhasználatok. A Kapuváron működő 

vízerőmű állandó vízhozamot kíván az üzemeléséhez. A 90 -es évek végén a Fertő-Hanság 

Nemzeti Park élőhely-rekonstrukciók létesítésébe kezdett, amelyek a Hanságra jellemző 

ökoszisztémáknak megfelelő környezet kialakítását jelentik. Ezeket ma már mérnöki 

létesítmények üzemeltetésével lehet fenntartani, s vízigényüket ökológiai vízigényként a Kis -

Rába rendszer biztosítja. A térségben több kisebb -nagyobb halastó is létesült, s ezek 

vízpótlása is e rendszeren keresztül történik. Természetesen mindezek mellett megmaradtak 

a korábban jellemző öntözési igények is. Keleten a meanderező Kis -Rába, Repce-árapasztó 

köti össze a Répce vízfolyással.  

A folyó a medencében kialakított völgyében középszakasz jellegűvé válik és erősen 

felkavicsol. A Rába Nicki duzzasztójának regionális nagyságrendben is kiemelkedő vízkészlet -

gazdálkodási, gazdasági és ökológiai jelentősége van. A Kis -Rába, Keszeg-ér, Répce fő-

gerincvonalakon a Hanság-medencébe átkormányzott Rába víz biztosítja kisvizes időszakban 

a Rábca teljes szakaszán az élővíz jelentős részét.  
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3.2. A meghatározott területigényes elemek alapján, javaslat a műszaki 

infrastruktúra fő elemeinek térbeli rendjére és a terület-felhasználásra irányuló 

településszerkezeti változtatásokra  

 

Répcelak város szerkezetét alapvetően meghatározzák a településen áthaladó országos 

közutak. Az M86 Hegyeshalom- Csorna- Szombathely gyorsforgalmi út: a 2x2 sávos, osztott 

pályás kiépítettségű gyorsforgalmi út a település külterületén halad, a várost délről 

elkerülve. Az útnak a 2016. nyári átadását követően fontos szerepe lesz a 86. számú főút 

tehermentesítésében, így az átmenő forgalom nagyságának csökkentésében. Bár az útról a 

kiépített csomópont miatt biztosított a város közvetlen elérése, ugyanakkor a lehajtó 

elhelyezkedése és jelenlegi közúti kapcsolata kettős problémát vet fel. Egyrészt a 

gyorsforgalmi úti kapcsolatot biztosító utak (Széchenyi és Bartók utcák) jelenleg még nem 

alkalmasak forgalom településközpontba való korrekt bevezetésére (pl. nincs megfelelő 

módon kialakítva és szabályozva a Széchenyi úti csatlakozás), másrészt az itt beközlekedő 

teherforgalom csak a Petőfi úton keresztül tudja csak megközelíteni Répcelak északi 

(északnyugati) és keleti részén működő ipari létesítményeket, ezzel továbbra is leterhelve az 

éppen tehermentesíteni kívánt főút átkelési szakaszát.  

Ezért koncepcionális szempontból a város életminősége szempontjából és a gazdasági 

környezet konfliktus mentes erősítése érdekében törekedni kell a belvárost elkerülő feltáró 

úthálózat kiépítésére, források rendelkezésre állásáig is biztosítani kell a szükséges az út-

közmű területet a településrendezési eszközökben.  

 

3.3. Az örökségi értékek és a védettség bemutatása, javaslatok az örökség 

védelmére és az örökségi érték alapú, fenntartható fejlesztésére  

 

Répcelakon egy műemlék épület található, a Radó -kastély, melynek állapota napjainkra 

meglehetősen leromlott.  

Változást jelenthet az épület sorsában, hogy az önkormányzat megvásárolta, és szándékában 

áll megállítani a további romlást, és felújítani , valamint ezen túlmenően hasznosítani  az 

épületet. 

 

Az örökség érték alapú fenntartható fejlesztése  

Az örökségi érték fenntartása és fejlesztése szempontjából alapvető, hogy a helyi társadalom 

által meghatározott érték és normarendszer, a kultúra jelen lévő foka ezeket az elemeket 

egyértelműen értékként azonosítsa, múltjának, vagy jelenének kiemelt hordozóiként 

tekintsen rá. Ez alapfeltétel ahhoz, hogy a településen  jelen lévő bármely érték megőrzése, 

bemutatása és fejlesztése a helyben élőkben gyökerező szándékként megfogalmazódjon.  
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Mindennemű fejlesztés első lépése az értékek rögzítése kell legyen. Minden fejlesztés, vagy 

megújítás csakis a múltban gyökerezhet. A történelmi, kulturális értékekre kell építkezni. A 

múlt iránti tisztelet kifejezésében viszont mai eszközöket kell alkalmazni. Olyanokat, melyek 

könnyen kapcsolatba kerülnek a hellyel, melyek beleolvadnak a hangulatba, anélkül, hogy 

külön definiálnunk kellene őket.  

A meglévő elemek megújítása pedig a településszerkezet adottságain alapul. Ebbe az örökölt 

szövetbe kell belehelyezni, a mai elvárásainkat. A településszerkezet dinamikus elemei a 

közterületek, közlekedési területek, terek, ezek szervezik a város i életet. Ezek rehabilitációja 

van legnagyobb hatással mind a helyi, mind az idegenforgalmi társadalomra, ezek megújítása 

képes generálni a szövet többi elemének megújulását.  

A rehabilitáció lényege, hogy a múlt értékeit összhangba hozzuk a mai elvárásaink kal, illetve 

fordítva. E két tényező közös nyelve kell, hogy legyen a kulturális értékrendünk, mely meg 

tudja teremteni a múlt megőrzése, és a jövő fejlesztés közötti összhangot.  

Jelen településfejlesztési koncepciót követő tervfázisok, a stratégia, a tele pülésrendezési 

eszközök feladata az örökségi érték védelmével, fenntartásával, fejlesztésével kapcsolatos 

feladatok részleteinek kidolgozása. Mindennek kerete pedig az országos jogszabályokban 

megfogalmazott országos elvárások, és feladatok, valamint a már  helyben alkotott védelmi 

célú szabályozások.  
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4. HA STRATÉGIA NEM KÉSZÜL, A MEGVALÓSÍTÁS ESZKÖZEI ÉS AZOK NYOMON 

KÖVETÉSE 

Nem releváns, a településen készül Integrált Településfejlesztési Stratégia  

4.1. A koncepció megvalósítását szolgáló eszköz- és intézményrendszer 

 

4.2. Javaslat a koncepció és a változások nyomon követésére, a felülvizsgálat 

rendjére 

 


