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1. BEVEZETÉS
1.1. Előzmények
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény, a településfejlesztést és településrendezést az önkormányzatok hatáskörébe utalta. Az Épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) meghatározása szerint „A településfejlesztési koncepció a település környezeti, társadalmi, gazdasági adottságaira alapozott,
a település egészére készített, a változások irányait és a fejlesztési célokat hosszútávra meghatározó dokumentum.”
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről,
valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 5.§-a szabályozza
a településfejlesztési koncepció készítését. Településfejlesztési koncepció részletes megalapozó vizsgálat alapján
készülhet, melynek tartalmi követelményei az 1. sz. mellékletben rögzítettek. A településfejlesztési koncepció részletes tartalmi követelményeit a 2. sz. melléklet tartalmazza. A településfejlesztési koncepció egy településpolitikai dokumentum, melyet az önkormányzat határozattal fogad el.
Az Étv.-ben meghatározottak szerint a településfejlesztés feladata „a településen élők számára a települési élet- és
környezetminőség javítása, a környezetbiztonság erősítése, a települési erőforrásokra építő, az erőforrások fenntarthatóságát biztosító, hosszú és rövid távú fejlesztési irányok, célok és az azok elérését biztosító programok és eszközök meghatározása”.
A településfejlesztési koncepció településpolitikai dokumentum, amely a település jövőbeni kialakítását tartalmazza,
hosszútávú iránymutatás és célmeghatározás. Biztosítja, hogy a kitűzött településfejlesztési célok a település fenntartható fejlődését szolgálják, elősegítve az Aszófőn élők életminőségének, életszínvonalának növekedését, a hagyományokra, táji, természeti és kulturális adottságokra építve.
Jelen koncepció a település énképének és jövőképének alakítása mellett beépül a településpolitikai döntésekbe is.
Ennek első eleme, hogy a koncepcióval párhuzamosan készülő, középtávra szóló településszerkezeti terv, és a szerkezeti terv alapján készülő helyi építési szabályzat (és annak melléklete, a szabályozási terv) is jelen koncepció alapján
készül el.
Aszófő község hatályos településfejlesztési koncepciója 2006-ban készült. A településfejlesztési koncepció megújítása
jelen munka során nemcsak a megváltozott jogszabályi keretek, hanem az elmúlt 10 év környezeti (társadalmigazdasági) változásai miatt is szükséges.
Aszófő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a község új településfejlesztési koncepciójának készítésével a
TÁJTERV MŰHELY Kft.-t bízta meg. A tervezési feladat első részeként a TÁJTERV MŰHELY Kft. a Város-Teampannon
Kft.-vel együttműködve összeállította a településfejlesztési koncepció első tervezetét a megalapozó vizsgálatok alapján, amely a lakosság, az ingatlantulajdonosok, a településen működő vállalkozások valamint a képviselő Testület
számára készített vitaanyag.
A településfejlesztési koncepció tervanyaga két ütemben készül, ennek értelmében két kötetben kerül dokumentálásra. A külön kötetben készülő - Helyzetfeltárás, helyzetelemzés, helyzetértékelés munkarészeket tartalmazó – megalapozó vizsgálatok eredményei alapján készült el a koncepció első tervezete, amely Aszófő jövőképét, céljait, a továbbtervezési feladatokhoz a kiinduló adatokat, és a megvalósítás eszközeit és azok nyomon követését foglalja össze.
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1.2. Partnerség
A településfejlesztési koncepció vitaanyaga alapján az Önkormányzat partnerségi egyeztetést folytat le a 314/2012.
(XI.8.) Korm. rendelet előírásai szerint. A társadalmasítás célja, hogy a település jövőképét, a fejlesztéspolitikai döntéseket az ott élők is támogassák, azonosulni tudjanak vele. A kidolgozásra kerülő koncepciót a felelős államigazgatási
szervek is véleményezik. A társadalmasítás módját helyi önkormányzati rendelet kell, hogy meghatározza, ennek
mentén szükséges a partnerekkel egyeztetni.
Az Önkormányzat 2017. ………….. -én falugyűlést (lakossági fórumot) tart az érdeklődő lakosok-partnerek, illetve a
tervezők részvételével. A falugyűlés mellett a részletes anyag az Önkormányzatnál kifüggesztésre kerül, valamint a
települési honlapon is megjelenik, hogy az érdeklődők a falu értékeiről, az általuk szükségesnek vélt fejlesztési javaslatokról a koncepció első változatának ismeretében alkothassák meg és jelezhessék véleményüket. A végleges településfejlesztési koncepció a beérkezett vélemények alapján készül el, a megalapozó vizsgálatban feltárt adottságokhoz
illeszkedően.
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2. JÖVŐKÉP
2.1. Aszófő jövőképe
1

A Balaton Kiemelt Térség Fejlesztési Programja, Koncepció, 2014-2030 a térség jövőképét az alábbi mottóban fogalmazza meg:
„Balaton, a természetesség és a magas életminőség egységes közép-európai mintarégiója!”
A fenti jövőkép szerint a Balaton legyen olyan testi, szellemi és társadalmi megújulást adó térség, amely kiemelkedő
példája a környezet és a társadalom egységének, ahol a térség iránt elkötelezettek úgy formálják a természetes és
épített környezetet, a közösségeket, a gazdaságot, hogy az biztosítsa a fenntartható életminőséget, jól létet.
A regionális fejlesztési célokat és a falu adottságait figyelembe véve Aszófő jövőképe a következőképpen fogalmazható meg:
Aszófő a Balaton keleti és nyugati medencéjének csuklópontjában az a település, amely a Balatoni-Riviéra településsora és az aprófalvas Balaton-felvidéki medencék térségi kapujaként fogadja a látogatóit. Tájképi értékeit világörökségi területként kamatoztatja, belső fejlesztési területeit az innováció jegyében alakítja. Megújuló és takarékos/ésszerű területhasználattal fejlődik magas színvonalú üdülő településsé.
2.2. A településfejlesztési elvek
A főbb elvek a Balaton-térség fejlesztési elveivel történő azonosulás nyomán kerültek meghatározása. Aszófő jelentős
természeti, kulturális és épített örökséggel bír, ezek megőrzése és fenntartható hasznosítása a fejlesztések alapja. Az
értékekkel való gazdálkodás csakis a helyi érdekeltek életminőségének (társadalmi-gazdasági-környezeti jólétének és
jól-létének) figyelembe vételével, korszerű elvek mentén és innovatív módszerek alkalmazása mellett történhet.
A koncepcióalkotás során figyelembe vett elvek a következők:





1

A táji-természeti-kulturális örökségi értékek megőrzése és az értékekhez kapcsolódó fejlesztések megvalósítása
(hagyományok megbecsülése; természeti adottságokkal való egyensúlyos együttélés);
A lakosság és a vendégek életminőségének javítása (települési környezet és településkép);
Megújulás (innovativitás) a gazdaságban, társadalmi környezetben;
Horizontális, a fentiekbe beépülő elvek:
o fenntartható környezet- és tájhasználat (felelősség a jövőért, fenntartható fejlesztés),
o alulhasznosított, barnamezős területek hasznosítása,
o esélyegyenlőség érvényesítse,
o korszerű információs és kommunikációs technológiák (ICT) alkalmazása,
o térségi partnerségi együttműködések ösztönzése,
o minőség.

Balaton Fejlesztési Tanács, 2014.
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3. CÉLOK
3.1. Átfogó célok
Fő cél: Aszófő belső tartalékainak dinamizálása, fenntartható gazdaság fejlesztése racionális területhasználattal
az értékmegőrzésen keresztül.
A.
B.
C.
D.
E.
F.

Identitás és térségi kapuszerep erősítése, márkaépítés;
Vonzó településkapuk kialakítása;
Tájképi, természeti vagyon kamatoztatása, szőlészet-borászat turisztikai és gazdasági jelentőségének növelése;
Örökségi értékek ismertségének növelése, turisztikai hasznosítása – hagyományos építészeti arculat megőrzése;
Magas színvonalú idegenforgalmi funkciók megjelenésének támogatása;
Területtakarékos fejlesztések, területhasználat intenzitásának növelése, kompakt településszerkezet megőrzése.
A. Identitás és térségi kapuszerep erősítése, márkaépítés
A jól megfogalmazott térségi szerepkör és települési identitás, a kapcsolódó márkaépítéssel meghatározó alapja a fejlesztéseknek. A település ambivalens helyzetben van, funkcionálisan nincs vízpartja, de az Északi-parti települések minden
egyéb jellemzőjével rendelkezik. Cél, hogy a település helyzetének és lehetőségeinek megfelelő identitást találjon, amit turisztikai márkává formálva a település
turisztikai célponttá válhasson.
B. Vonzó településkapuk kialakítása
Lakókörnyezeti és turisztikai szempontból is kiemelt kérdés a településkép milyensége. A településkép alakítása szempontjából a településkapuk, a megérkezés terei különösen hangsúlyosak.
A községbe érkező utak szinte mindegyikén jellemzőek a vizuális-esztétikai konfliktusok, melyek feloldása szükséges. A településkapuk formálása-kialakítása
nem csak a konfliktusok feloldására irányul, hanem integrált fejlesztési célok
(közlekedési, közterület-tervezési, zöldfelület-fejlesztési, idegenforgalmi, településképi stb.) egyensúlyának, karakteres megérkezési pontok megteremtésére is.
(Fogadó- és rendezvénytér, pihenőhely stb.)
C. Tájképi, természeti vagyon kamatoztatása, szőlészet-borászat turisztikai
és gazdasági jelentőségének növelése
Aszófő táji–természeti adottságai kiemelkedőek. Ezek, mint belső tartalékok – a
régió elmúlt száz éves intenzív fejlődése ellenére – megőrződtek. A közigazgatási
terület jelentős arányban a Balaton-felvidéki Nemzeti Park része. Az évszázados
tájhasználat – beállt erdőségek, a szőlőtermesztésre kiválóan alkalmas területek,
mélyebb fekvésű kaszálók, legeltetésre alkalmas gyepterületek, illetve az enyhébb lejtésű területeken kialakult szántóföldi művelés – térbeli rendszere és részben használata is megmaradt. A természetkímélő gazdálkodást támogatják a
Natura 2000-es területek kijelölése és a kapcsolódó fenntartási tervek előírásai is.
A szőlőtermesztésre kiválóan alkalmas (szőlőkataszteri) területek védelme, beépítésének korlátozása szükséges a táji és termőhelyi értékek védelme érdekében. Elő kell segíteni a szőlészet-borászat és a hozzá kapcsolódó borturizmus fejlesztését.
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D. Örökségi értékek ismertségének növelése, turisztikai hasznosítása
– hagyományos építészeti arculat megőrzése
A jellegzetes – a Balaton-felvidéki népi építészet értékeit hordozó lakóházak, az emberléptékű műemlék templom, a vörösmáli pincesor és az Öreghegy hagyományos
szőlőhegyi jellege Aszófő kiemelkedő értékei. A tájképhez illeszkedő építészeti arculat megőrzése és mértéktartó, a történeti hagyományokat folytató fejlesztése Aszófő
jellegének megőrzése szempontjából rendkívüli fontosságú. A minőségi fejlesztést az
értékek megőrzését segítő, csak arányosan korlátozó, de szigorú szabályozással kell
biztosítani, megakadályozva a települési arculatot bántó építészeti/településképi
megfogalmazásokat. Ennek egyik eszköze lehet a települési arculati kézikönyv, településképi rendelet kidolgozása. Fontos cél, hogy az örökségi értékek fejlesztése és
bemutatása valódi hasznosításra, használatra alapulva valósuljon meg, elősegítve
ezzel a fenntarthatóságot.
E. Magas színvonalú idegenforgalmi funkciók megjelenésének támogatása
Aszófő nem rendelkezik turisztikai szempontból hasznosítható Balaton-parttal, így a
tömegturizmus elkerüli. Ugyanakkor a község térségi kapcsolatai, táji környezete jó
lehetőséget biztosít az egyre erősödő és nagyobb költési hajlandóságú célcsoportot
megszólító minőségi turizmus feltételeinek megteremtéséhez. Aszófő lehet a kapcsolat a Balaton-felvidékre irányuló falusi turizmus, és az Északi-part (Tihanyi-félsziget,
Balatonfüred, Balatoni Riviéra) kulturális- gasztro- és vízparti turizmusa között. Ezt az
értékes „köztes” helyzetet a település belső adottságai (történeti településmag,
Vörösmáli pincesor, Kövesdi romtemplom, Öreghegy, hagyásfás legelő maradványa)
is erősítik. Emellett olyan fejlesztési területek is rendelkezésre állnak, mint az egykori
kemping területe, valamint az egykori cofuna-telep és a transzformátortelep közötti
terület.
F. Területtakarékos fejlesztések, területhasználat intenzitásának növelése,
kompakt településszerkezet megőrzése
A település természeti–táji értékei nem megújuló és nem pótolható, de jelentős turisztikai erőforrások Aszófő számára, ugyanakkor erős fejlesztési korlátokat is jelentenek. A település területi bővítésének lehetőségeit felsőbb jogszabályok, területrendezési tervek, természetvédelmi szempontok mellett a község hosszútávú érdeke, a
táji környezet megőrzése is behatárolja. Ennek jegyében cél a meglévő, művelésből
kivont, nem- vagy alulhasznosított (barnamezős) területek intenzív hasznosítása, és új
fejlesztési területek kijelölése esetén a használati intenzitás (sűrűség) nagyságának
biztosítása.
3.2. Részcélok és kapcsolódó beavatkozási javaslatok
A részcélokat az átfogó célok alá soroltan mutatjuk be. Az átfogó célok elérését segítő részcélok területi beavatkozási
egységeit térképen ábrázoljuk (1. sz. melléklet).
A. Identitás és térségi kapuszerep erősítése, márkaépítés




Marketing és márkaépítés: Aszófő térségi kapu
Aszófő a Balatoni-Riviéra és a Balaton-felvidék aprófalvas medencéinek térségi kapuja - a településről indulva felfedezhetők a Pécselyi-, a Dörgicsei-, a Csicsói-, a Monoszlói- és a Káli-medencék és elérhető a Tihanyi-félsziget is.
A forgalmas Balatonfüred után Aszófőn keresztül érkeznek a látogatók a Balatoni-Riviéra középső szakaszára.
Aszófő szerepe a lassítás, megállítás, a saját örökségén túl (kiinduló pontként) a térség értékeinek bemutatása.
Kiemelt jelentőségű mellékút és kapcsolódó közlekedési infrastruktúra kiépítése Tótvázsony (Balatonszőlős) felé, a
Balaton-felvidék első medencéjének irányába.
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B. Településkapuk kialakítása





DK-i településkapu minőségi fejlesztése
Aszófő világörökségi helyszín, a Tihanyi-félsziget csuklópontja, a Balatoni-Riviéra kapuja.
A Dk-i elkülönülő településrész karakterformálása, a Tihanyi-félsziget vizuális előtereként megjelenő nyílt terület
megőrzése.
Komplex rendezvénytér kialakítása a Dk-i kaputérségben – F-1 vízminőség-védelmi területen (02/17-24 hrsz.-ú telkeken) komplex rendezvény liget fásított parkolóval, amely a kerékpáros, bakancsos, boros turisták kiindulópontja.
Vörösmál szőlőhegy és műemlék-együttes bemutatásának kezdőpontja.
ÉNy-i településkapu minőségi fejlesztése – Aszófő a Pécselyi-medence történeti kapuja.
A vasútállomás és környezetének fejlesztése – Fogadótér, a turisztikai fejlesztési területek tengelyében.

C. Tájképi, természeti vagyon kamatoztatása, szőlészet-borászat turisztikai és gazdasági jelentőségének
növelése












Aszófő világörökségi helyszín, a brand hangsúlyos eleme.
Tájképi értékek megőrzése, látképek elépítésének megállítása – Nem kilátás-védelemi, hanem rálátás-védelemi
intézkedések a tájképi vagyon megőrzéséért.
Tájképi értékek bemutatása
Tájkép-túra ajánlatok kidolgozása (tölgyliget kilátópont, szőlőhegyi kilátópontok, rálátás Aszófőre az Őrtorony kilátóból).
Lovas túra útvonalak kijelölése.
Felfedező kerékpárút-hálózat fejlesztése.
Természeti értékek bemutatása, partnerség kialakítása a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatósággal
Tanösvények kialakítása (téltemetős erdő mélye, Séd-világa, szőlőhegyi gyepek, tölgy óriások).
A természetvédelmi területek bemutatásának kiindulópontja a 044/9 hrsz.-ú telek, Nemzeti Park információs és
pihenő pont, ismeretterjesztő táblák kihelyezése.
Kisvízfolyás-rehabilitáció – a vízműtelep és majorságtól induló kisvízfolyás rehabilitációja.
Közösségi gyümölcsös kert
Hagyományos tájfajták termesztése és feldolgozása.
Majorság és környezete tájba illesztése, takaró fásítás.
Legeltetéses állattartás ösztönzése, az aszófői fás legelő élőhely-rekonstrukciója
Hagyományos tájgazdálkodás, élőhely-védelem, tölgyliget és fás legelő kitisztítása, állattartáshoz kapcsolódó élményszolgáltatás.
2
Balatoni terméket az asztalra!
Mandulafa, mint táj- és településképet meghatározó karakterfaj telepítésének ösztönzése – mandula fasorok és
mandulás ligetek megőrzése, telepítése.
Aszófő történeti szőlőhegyeinek védelme
Priorizált művelési ág településképi szempontú meghatározása. Szőlő és bor, az aszófői márka hangsúlyos eleme.
A szőlőhegyi építkezések szigorítása, differenciált szabályozás kidolgozása a kertes mezőgazdasági területekre.
Szőlészet-borászat fejlesztése – terület kijelölés a nagyüzemi jellegű, árutermelő szőlőtermesztéshez kapcsolódó
épületek elhelyezésére: Öreg-hegy lábánál és a tervezett térségi mellékút környezetében, a keleti C-1 szőlőkataszteri területekhez kapcsolódóan.

D. Örökségi értékek bemutatása, hagyományos építészeti arculat megőrzése







2

Arculatmegőrzés és arculatfejlesztés az arculati kézikönyv alapján
Örökségi értékek védelme a településképi rendelet alapján
Feltáró közlekedési kapcsolat a vörösmáli pincesor felé
A vörösmáli pincesor örökségi együttesének tájépítészeti eszközökkel történő fejlesztése és bemutatása
Az Öreg-hegyi és vörösmáli présházak bemutatása
Kövesdi romtemplom környezetének fejlesztése
Nyitott pince program, bortúra fogadóhelyek

Balaton Kiemelt Térség Fejlesztési Programja, stratégiai cél
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E. Magas színvonalú idegenforgalmi funkciók megjelenésének támogatása








Településközponti területek fejlesztése, beépítése – funkciókínálat bővítése
Az Önkormányzat régi-új épülete a 312/2 hrsz.-ú telken (elsődlegesen igazgatási funkció). A volt áramfejlesztő telep 55 hrsz.-ú telken, a volt állami borászat 152 hrsz.-ú telken és a volt állami gazdaság a 040/19-26 hrsz.-ú telkeken (többféle, első sorban idegenforgalmi szolgáltató funkció).
Gyalogos közlekedés támogatása a településközpontban.
Korszerű – üdülő- és turisztikai szolgáltató funkciót is befogadni képes lakóterület fejlesztése (pl. a volt állami
borászat mellett 314/34-41 hrsz.-ú telkeken.)
A volt Diana kemping többcélú hasznosítása.
Római úti lovarda fejlesztése, közjóléti erdő.
Ingatlan portfólió készítése és ingatlanok kiajánlása.

F. Területtakarékos fejlesztések, területhasználat intenzitásának növelése, kompakt településszerkezet
megőrzése





Beépítési, területhasználati sűrűség növelése szabályozási eszközökkel.
Foghíjak beépítése.
Lakóterület fejlesztések ütemezése.
A tervezett közlekedési hálózat nyomvonalának felülvizsgálata.

3.3. Horizontális célok
A horizontális célok elérésének kulcsa a folyamatosság, melyet a település életének, működésének minden területén
szükséges fenntartani és kiterjeszteni. Az átfogó célok megvalósítása során a horizontális célok képviselik a segítő
gyakorlatot.










Lakónépesség megtartása, üdülőnépesség vonzása.
Közterületek minőségi fejlesztése
Közmű infrastruktúra rejtett és csoportos telepítése (pl.: elektromos kábeltartó oszlopok kiváltása, elérhető legjobb technikák alkalmazása).
Zöldfelületi fejlesztések (karakteradó fafajok – pl. mandula – kiválasztása, telepítésének támogatása).
A helyi közösség továbberősítése a beköltözők és a turisták be- és elfogadásával
Hagyományőrzés és új hagyományok teremtése: Helyi rendezvények, közösségi programkínálatok, élmény alapú
identitás erősítés.
Önkormányzat gesztori szerepvállalása
Ingatlan portfólió működtetése kiajánlásokkal;
Idegenforgalmi beruházások és fejlesztők felkutatása, fejlesztési területek kiajánlása;
Külső és belső településmarketing, Rendezvényszervezés;
Pályázatfigyelés.
Térségi turisztikai együttműködés erősítése.
Honlap fejlesztése.
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Megújulás
(innovativitás) a gazdaságban, társadalmi
környezetben;

A lakosság és a vendégek életminőségének
javítása

A táji-természetikulturális örökségi
értékek megőrzése és
az értékekhez kapcsolódó fejlesztések megvalósítása

Településfejlesztési
elvek

A. Identitás és térségi
kapuszerep erősítése,
márkaépítés
B. Vonzó településkapuk kialakítása;

C. Tájképi, természeti
vagyon kamatoztatása,
szőlészet-borászat
turisztikai és gazdasági
jelentőségének növelése;

D. Örökségi értékek
ismertségének növelése, turisztikai hasznosítása – hagyományos
építészeti arculat megőrzése;
E. Magas színvonalú
idegenforgalmi funkciók megjelenésének
támogatása;

F. Területtakarékos
fejlesztések, területhasználat intenzitásának növelése, kompakt
településszerkezet
megőrzése;

Aszófő belső tartalékainak dinamizálása, fenntartható gazdaság fejlesztése racionális területhasználattal az értékmegőrzésen keresztül.

minőség.

térségi partnerségi
együttműködések
ösztönzése,

korszerű információs és
kommunikációs technológiák (ICT) alkalmazása,

esélyegyenlőség érvényesítse,

alulhasznosított, barnamezős területek
hasznosítása,

Horizontális elvek
fenntartható környezetés tájhasználat (felelősség a jövőért, fenntartható fejlesztés),

A településfejlesztési elvek olyan elvrendszert jelenítenek meg, amely társadalmilag elfogadott és előremutató. A Balaton-térség fejlesztési elveihez történő illeszkedés biztosítja az
elvek térségi szintű relevanciáját a 21. századi kihívásoknak megfelelően.

3.4. A célrendszer és a településfejlesztési elvek kapcsolata
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4. KIINDULÓ ADATOK A TOVÁBBTERVEZÉSHEZ
A településfejlesztési koncepcióhoz és a településrendezési eszközök készítéséhez szükséges társadalmi, gazdasági és
környezeti adatok meghatározása a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szerinti Megalapozó vizsgálat Helyzetfeltáró munkarészében került bemutatásra.
A település középtávon a lakosságszám növekedésében látja jövőjének (anyagi biztonságának, fejlődésének) biztosítékát. A demográfiai vizsgálat rámutatott, hogy a kis mértékben pozitív vándorlási egyenleget a korösszetételből
fakadó természetes fogyás ellensúlyozza, hosszabb távon a népességszám (országosan jellemző) csökkenése várható.
Ezt a folyamatot enyhítheti Balatonfüred és Tihany fejlesztési területeinek korlátossága. Az optimista szcenáriónak
megfelelően a település lakóterületeinek bővítési igénye reális lehetőség, ugyanakkor a társadalmi-gazdasági környezeti feltételek bizonytalansága és a már most is meglévő, beépítetlen lakóterület-kínálat miatt az ütemezés és az
ingatlanpiac tudatos, aktív figyelése és alakítása alapvető fontosságú.
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5. A MEGVALÓSÍTÁS ÉS MONITORING
5.1. A koncepció magvalósításának eszközei
1. Településrendezési eszközök
2. Forráslehetőségek:
a. EU források (pályázatok, támogatások)
b. állami források
c. saját források (helyi adók, saját vállalkozási bevételek)
3. Térségi turisztikai együttműködés kialakítása:
a. Helyi partnerekkel való együttműködés (Pl.: Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság, helyi lakó- és
üdülőnépesség, borászok, beruházók, stb.)
4. Szomszédos településekkel való együttműködés
A fejlesztési koncepció megvalósítását szolgáló intézményrendszer Aszófőn korlátozott. A képviselőtestület a polgármesterrel együtt mindössze 4 főből áll, munkájukat önkéntesen, társadalmi munkában végzik. A polgármesteri hivatal
3 állandó munkatárssal látja el feladatát. Az önkormányzati célkitűzések megvalósulását az Aszófő Község Szociális és
Kulturális Céljait Szolgáló Alapítvány segíti.
Aszófő szűkös intézményi lehetőségei mellett a partnerségi kapcsolatok, együttműködések jelenthetnek kiugrási
potenciálokat. Szoros együttműködések kialakítása szükséges a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatallal és a járásközpont Balatonfüred Város Önkormányzatával. A jelenlegi szűkös humán és pénzügyi források mellett nagyon fontos, hogy Aszófőn a lakó- és üdülőnépesség, a civil szervezetek az Önkormányzattal összefogva aktívan, minél nagyobb mértékben vegyenek részt a falu fejlesztésében.
5.2. Monitoring, felülvizsgálat
A településfejlesztési koncepcióban foglaltak megvalósulásának folyamatos nyomon követése (monitoringja) és felülvizsgálata elsősorban a község érdeke. A monitoring célja felhívni a döntéshozók és a megvalósításért felelős szervezetek figyelmét a céloktól való esetleges eltérésre és összegezni az elvégzett feladatokat. Figyelni kell arra, hogy a
célkitűzések elérése érdekében tett lépések a megfelelő eszközökkel és a megfelelő időben történjenek. A monitoring
komplex tevékenység, amely az adatgyűjtéstől a koncepció esetleges módosításáig számos részfeladatot foglal magában.
Évenkénti rendszerességgel meg kell vizsgálni, hogy milyen lépések történtek a koncepció célkitűzéseinek elérésére, a
település fejlesztése a koncepcióban rögzített elvek mentén történt-e, eltérés esetén dönteni kell a szükséges intézkedésekről.
A fejlesztési koncepció felülvizsgálata, aktualizálása a jogszabályok szerint tízévenként szükséges, a legfrissebb statisztikai adatok, egyéb új információk ismerete, illetve a koncepció megvalósulási folyamataiból levonható következtetések alapján. Ugyanakkor figyelemmel kell kísérni a külső környezet változásait, amellyel szükség esetén összhangba kell hozni a célkitűzéseket, illetve azok megvalósítási eszközeit. Ki kell értékelni a már végrehajtott feladatok eredményeit, különös tekintettel a pályázati úton megvalósított fejlesztések pénzügyi és fizikai megvalósulására.
A polgármester évente beszámolót tart a településfejlesztési feladatok teljesítéséről közmeghallgatás keretében. A
közvélemény folyamatos tájékoztatása a helyben szokásos módon, a községi honlapon, újságban és a hirdetőtáblákon
elhelyezett közlemények útján valósulhat meg.
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