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RÉVFÜLÖP

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁRÓL

HELYZETELEMZÉS, SRATÉGIA

A Balaton felvidék központi térségében lévo, révátkelojérol ismert térség, a múlt század

közepén vált onálló közigazgatási településsé. A fiatal, dinamikusan fejlodo község még

megorizte a kialakulásának sajátos jegyeit, a társadalmi, - gazdasági értékeit, a település

hagyományos szerkezetét.

A vizi- és közúti közlekedési folyosók találkozásánál letelepült emberek régebben a lankás,

déli domboldalakon termo szolok megmüvelésébol éltek. A huszadik század elején kezdett

fellendülni a hideg vizes fürdo kultusz, a balatoni üdülo turizmus, ekkor indult fejlodésnek

Révfülöp. Az elso fejlesztési periódust a dombtetokre épült villák jelzik, majd a mezsgyék

mentén osztódó szolok, telkek kisebb üdülokkel, családiházakkal, nyaraló házakkal

települtek be. így alakultak ki a Balatonnal közel párhuzamosan futó utak között keskeny

közök, átjárók. A település sajátos fejlodése mellett nem a központi mag köré szövodött a

települési szövet, az intézmények a foutak mellet illetve a "kimaradó" területeken épültek fel.

A szocialista idok nagyobb üdülotelepei, a vállalati üdülok, táborok, a kemping sajátos

telepszerü foltokként lelhetok fel a mai települési arculatban.

Révfülöpön élo 1290 ember megélhetését ma elsosorban a túrizmus és az ehhez

kapcsolódó szolgáltatások fenntartása adja, a nyári idényben az itt élok 7500-8000 nyaralót

látnak el évente. Még ma is sokan foglalkoznak szolomüveléssel, de ez a gazdasági szektor

már önmagában nem tudja egy-egy család megélhetését biztositani.

Révfülöp fej lodését az elonyös térszerkezeti helyzetének is köszönheti. A település a

Balaton- felvidék központi térségén található, a községen átmeno fo út a Káli-medence

feltáró útja.

A település térbeli fejlesztésének kereteit megszabja a múlt évben jóváhagyott Balaton

Törvény. Révfülöp, a község számára kedvezoen, nagyobb, összefüggo fejlesztési tartalék
terültekkel rendelkezik.

1. A TURIZMUS MINOSÉGI FEJLESZTÉSÉT KELL ELOSEGíTENI!

Az itt élo, dolgozó emberek számára nagy problémát jelent a turista forgalom ingadozása, a

rövid nyári idény, mely alatt kell éves jövedelmük nagy részét megkeresni. A település

népesség megtartó képességét és növekedését szolgálná turizmus idoben növekedése."


