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1. HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ
1.1. Településhálózati összefüggések, a település helye a településhálózatban, térségi
kapcsolatok
1.2. A területfejlesztési dokumentumokkal (Országos Területfejlesztési Koncepcióval és a
területileg releváns megyei, valamint térségi területfejlesztési koncepciókkal és programokkal) való
összefüggések vizsgálata
1.3. A területrendezési tervekkel való összefüggések vizsgálata
1.4. A szomszédos települések hatályos településszerkezeti terveinek - az adott település
fejlesztését befolyásoló - vonatkozó megállapításai
1.5. Hatályos településfejlesztési döntések bemutatása
1.5.1. A hatályos fejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia vonatkozó
megállapításai
1.5.2. Hatályos településfejlesztési és településrendezési szerződések
1.6. A település településrendezési tervi előzményeinek vizsgálata
1.6.1. A hatályban lévő településrendezési eszközök
1.6.2. A hatályos településszerkezeti terv megállapításai, megvalósult elemek
1.7. A település társadalma
1.7.1. Demográfia, népesesség, nemzetiségi összetétel, képzettség, foglalkoztatottság,
jövedelmi viszonyok, életminőség
1.7.2. Térbeli-társadalmi rétegződés, konfliktusok, érdekviszonyok
1.7.3. Települési identitást erősítő tényezők (történeti és kulturális adottságok, társadalmi élet,
szokások, hagyományok, nemzetiségi kötődés, civil szerveződések, vallási közösségek stb.)
1.8. A település humán infrastruktúrája
1.8.1. Humán közszolgáltatások (oktatás, egészségügy stb.)
1.8.2. Esélyegyenlőség biztosítása
1.9. A település gazdasága
1.9.1. A település gazdasági súlya, szerepköre
1.9.2. A település főbb gazdasági ágazatai, jellemzői
1.9.3. A gazdasági szervezetek jellemzői, fontosabb beruházásai települést érintő fejlesztési
elképzelése
1.9.4. A gazdasági versenyképességet befolyásoló tényezők (elérhetőség, munkaerő
képzettsége, K+F stb.)
1.9.5. Ingatlanpiaci viszonyok (kereslet-kínálat)
1.11. Településüzemeltetési szolgáltatások
1.12. A táji és természeti adottságok vizsgálata
1.12.1. Természeti adottságok
1.12.2. Tájhasználat, tájszerkezet
1.12.2.1. tájtörténeti vizsgálat
1.12.2.2. tájhasználat értékelése
1.12.3. Védett, védendő táji-, természeti értékek, területek
1.12.3.1. tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területek
1.12.3.2. nemzeti és nemzetközi természetvédelmi oltalom alatt álló vagy védelemre
tervezett terület, érték, emlék
1.12.3.3. ökológiai hálózat
1.12.4. Tájhasználati konfliktusok és problémák értékelése
1.13. Zöldfelületi rendszer vizsgálata
1.13.1 A települési zöldfelületi rendszer elemei
1.13.1.1. szerkezeti-, kondicionáló szempontból lényeges valamint a zöldfelületi karaktert
meghatározó elemek
1.13.1.2. zöldfelületi ellátottság értékelése
1.13.2. A zöldfelületi rendszer konfliktusai és problémái
1.14. Az épített környezet vizsgálata
1.14.1. Területfelhasználás vizsgálata
1.14.1.1. a település szerkezete, a helyi sajátosságok vizsgálata
1.14.1.2. az ingatlan-nyilvántartási adatok alapján, termőföld esetén a művelési ágak és a
minőségi osztályok
1.14.1.3. beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területek
1.14.1.4. funkció vizsgálat (intézményi ellátottság, funkcionális és ellátási kapcsolatos)
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1.14.1.5. alulhasznosított barnamezős területek
1.14.1.6. konfliktussal terhelt (szlömösödött, degradálódott) terület
1.14.2. A telekstruktúra vizsgálata
1.14.2.1. telekmorfológia és telekméret vizsgálat
1.14.2.2. tulajdonjogi vizsgálat
1.14.3. Önkormányzati tulajdon kataszter
1.14.4. Az épületállomány és a környezet geodéziai felmérése
1.14.5. Az építmények vizsgálata
1.14.5.1. funkció, kapacitás
1.14.5.2. beépítési jellemzők (beépítési mód, beépítési mérték, sűrűség)
1.14.5.3. magasság, szintszám, tetőidom
1.14.5.4. településkarakter, helyi sajátosságok: utcakép, térarány, jellegzetes
épülettípusok
1.14.6. Az épített környezet értékei
1.14.6.1. településszerkezet történeti kialakulása, történeti településmag
1.14.6.2. régészeti terület, védett régészeti terület, régészeti érdekű terület
1.14.6.3. védett épített környezet, a helyi, egyedi arculatot biztosító építészeti jellemzők
1.14.6.4. világörökségi és világörökségi várományos terület
1.14.6.5. műemlék, műemlékegyüttes
1.14.6.6. műemlékvédelem sajátos tárgyai: a történeti kert, temető és temetkezési
emlékhely
1.14.6.7. műemléki terület: történeti táj, műemléki jelentőségű terület, műemléki környezet
1.14.6.8. nemzeti emlékhely
1.14.6.9. helyi védelem
1.14.7. Az épített környezet konfliktusai, problémái
1.15. Közlekedés
1.15.1. Hálózatok és hálózati kapcsolatok
1.15.2. Közúti közlekedés
1.15.3. Közösségi közlekedés
1.15.3.1. közúti
1.15.3.2. kötöttpályás
1.15.4. Kerékpáros és gyalogos közlekedés
1.15.5. Parkolás
1.16. Közművesítés
1.16.1. Víziközművek
1.16.1.1. vízgazdálkodás és vízellátás (ivó-, ipari-, tűzoltó-, öntözővíz, termálvíz
hasznosítás)
1.16.1.2. szennyvízelvezetés
1.16.1.3. csapadékvíz elvezetés, felszíni vízrendezés
1.16.2. Energia
1.16.2.1. energiagazdálkodás és energiaellátás (villamos energia, közvilágítás, gázellátás,
távhőellátás és más ellátórendszerek)
1.16.2.2. megújuló energiaforrások alkalmazása, a környezettudatos energiagazdálkodás
lehetőségei
1.16.2.3. az önkormányzati intézmények energiahatékonysági értékelése
1.16.3. Elektronikus hírközlés (vezetékes elektronikus hálózat, vezeték nélküli hírközlési
építmények)
1.17. Környezetvédelem (és településüzemeltetés)
1.17.1. talaj
1.17.2. felszíni és a felszín alatti vizek
1.17.3. levegőtisztaság és védelme
1.17.4. zaj- és rezgésterhelés
1.17.5. sugárzás védelem
1.17.6. hulladékkezelés
1.17.7. vizuális környezetterhelés
1.17.8. árvízvédelem
1.17.9. Fennálló környezetvédelmi konfliktusok, problémák
1.18. Katasztrófavédelem (területfelhasználást, beépítést, befolyásoló vagy korlátozó tényezők)
1.18.1. építésföldtani korlátok
1.18.1.1. alábányászott területek, barlangok és pincék területei
1.18.1.2. csúszás-, süllyedésveszélyes területek

3

1.18.1.3. földrengés veszélyeztetett területei
1.18.2. vízrajzi veszélyeztetettség
1.18.2.1. árvízveszélyes területek
1.18.2.2. belvízveszélyes területek
1.18.2.3. mély fekvésű területek
1.18.2.4. árvíz és belvízvédelem
1.18.3. egyéb
1.18.3.1. kedvezőtlen morfológiai adottságok (pl. lejtés, falszakadás)
1.18.3.2. mélységi, magassági korlátozások
1.18.3.3. tevékenységből adódó korlátozások
1.19. Ásványi nyersanyag lelőhely

II. Fejezet
2. HELYZETELEMZŐ MUNKARÉSZ
2.1. A vizsgált tényezők elemzése, egymásra hatásuk összevetése
A vizsgálatok alapján a tényleges állapotok elemzése, egymásra hatásuk összevetése,
folyamataik elemzése

IIII. Fejezet
3. HELYZETÉRTÉKELŐ
HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZ
3.1. A helyzetelemzés eredményeinek értékelése, szintézis
A tényleges állapot értékelése, továbbá a szélsőséges, a települési környezettel szemben
támasztott általános követelményeknek ellentmondó, problematikus témakörök kiemelése. A
település adottságainak, lehetőségeinek és a fejlesztés korlátainak összefoglalása, a településveszélyeztető hatások alapján készített kockázatértékelés figyelembevételével.
3.1.1. A folyamatok értékelése
3.1.2. A település és környezetének fejlesztését befolyásoló külső és belső tényezők
összefoglaló értékelése
3.1.3. A településfejlesztés és -rendezés kapcsolata
3.2. Problématérkép/értéktérkép
A település problémáinak és értékeinek összefoglalója térképi formában, a területi lehetőségek
és korlátok térképi ábrázolása
3.3. Eltérő jellemzőkkel rendelkező településrészek
3.3.1. településrészek kijelölése, pontos lehatárolása, a lehatárolás indoklása, térképi
ábrázolása, a lehatárolt településrészek rövid bemutatása
3.3.2. egyéb szempontból beavatkozást igénylő területek lehatárolása, térképi ábrázolása és
helyzetelemzése (potenciális akcióterületek)
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Településfejlesztési koncepció kiegészítés – határozattal
elfogadandó
elfogadandó

I. A településfejlesztési
településfejlesztési koncepció jövőképe
1.1. A település jövőképe a társadalmi, gazdasági, táji, természeti és épített környezetére
vonatkozóan
1.3. A településfejlesztési elvek rögzítése

2. Célok
2.2. Részcélok és a beavatkozások területei egységeinek meghatározása
2.2.1. A jövőkép, a településfejlesztési elvek, az átfogó cél és a részcélok kapcsolata
2.2.2. A fejlesztési célok értelmezése az egyes településrészekre

3. Kiinduló adatok a továbbtervezéshez
3.1. A stratégiához és a településrendezési eszközök készítéséhez szükséges társadalmi,
gazdasági és környezeti adatok meghatározása
3.2. A meghatározott területigényes elemek alapján, javaslat a műszaki infrastruktúra fő
elemeinek térbeli rendjére és a terület-felhasználásra irányuló településszerkezeti változtatásokra
3.3. Az örökségi értékek és a védettség bemutatása, javaslatok az örökség védelmére és az
örökségi érték alapú, fenntartható fejlesztésére

4. A megvalósítás eszközei és azok nyomonkövetése
4.1. A koncepció megvalósítását szolgáló eszköz- és intézményrendszer
4.2. Javaslat a koncepció és a változások nyomon követésére, a felülvizsgálat rendjére
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Önkormányzati döntés a koncepció kiválasztott
fejlesztési irányairól és a megalapozó vizsgálat
elfogadásáról
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1. HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ
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A településfejlesztési koncepció kiegészí
kiegészítést meg
megalapozó
egalapozó
vizsgálat
1. HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ
1.1. Településhálózati összefüggések, a település helye a településhálózatban, térségi
kapcsolatok
Kondorfa község Magyarországon, Vas megye délnyugati területén, a Szentgotthárdi járásban fekszik
a két kistáj, nevezetesen a Vasi-hegyhát, valamint a Rába-völgy határán. Szomszédos települései
Szalafő, Ivánc, Hegyhátszentmárton, Őriszentpéter, Szentgotthárd, Csörötnek, Rábagyarmat.
.

A NyugatNyugat-Dunántúl kistérségei és megyéi
A községnek közúti kapcsolata van Őriszentpéter és Csörötnek felé.
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Szentgotthárdi kistérség

Forrás: internet
1.2. A területfejlesztési dokumentumokkal (Országos Területfejlesztési Koncepcióval és a
területileg releváns megyei, valamint térségi területfejlesztési koncepciókkal és programokkal) való
összefüggések vizsgálata
Az Országgyűlés 1/2014.(I.3.) határozatával elfogadta a Nemzeti Fejlesztés 2030 – Országos
Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepciót.
Az országos fejlesztési koncepció és az országos területfejlesztési koncepció Vas megyére vonatkozó
pozícionálása (268. oldal):

„4.18 Vas megye

POZICIONÁLÁS
A megye határ menti fekvése kiváló alapot biztosít az osztrák és a szlovén határ menti
együttműködéshez. A megyeszékhely, agglomerálódó térségével együtt a településhálózat domináns
centruma; mellette, aprófalvas térségek és belső perifériák jellemzik térszerkezetét. A vasúthálózat
sűrű, ugyanakkor az észak-déli irányú közlekedési tengely kiépítettsége, a Budapest–Győr–Bécs–
Pozsony súlypontok elérhetősége még nem éri el az elvárható színvonalat. Hasonlóképp nem kielégítő
egyes megyén belüli térségek megközelíthetősége. Az átlagos iskolázottság, a diplomások aránya és
az idegen nyelvek ismerete alapján a népesség jól képzett. A K+F, illetve a gazdasági igényekre
reagáló felsőfokú képzés terén a megye erős lemaradással küzd. Gazdaságában a szakképzett
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munkaerőt igénylő ágazatok jelentősek, húzóágazat a gépipar, kiemelten a járműgyártás. Az egy főre
jutó GDP 2010-ben az országos átlag 85,7%-a volt. Kiváló turisztikai adottságok, nemzetközi
jelentőségű gyógyfürdők, országos jelentőségű kulturális és természeti adottságok jellemzik.

FEJLESZTÉSI IRÁNYOK


Észak-déli, kelet-nyugati irányú nemzetközi közúti és vasúti közlekedési tengelyek fejlesztése
és azokhoz kapcsolódóan a megyén belül a települések elérhetőségének javítása, valamint a
fejlesztések eredményeként Szombathely-Körmend térségében a logisztikai tevékenység
bővítése.



Szektorokon

és

határokon

átívelő

gazdaságfejlesztési,

foglalkoztatási

és

képzési

együttműködések támogatása, ezen belül kiemelten a Pannon Járműipari és Mechatronikai
Centrum fejlesztése: Szentgotthárd, Szombathely, Zalaegerszeg).


Komplex humánerőforrás fejlesztési program a helyi alap-, közép- és felsőfokú képzések
összehangolt fejlesztésével, a meglévő kapacitások – szombathelyi



egyetemi központ, az egészségügyi főiskolai képzés és az ELTE Gothard Obszervatórium –
erősítésével, a K+F teljesítmény növelése, kiemelten az alkalmazott kutatásban.



Megújuló energiák fenntartható hasznosítása (termál-, bio-, szél- és napenergia).



Kiemelt térségi brand-ek kialakítása a turisztikai szektorban: Őrség, Kőszeg - Írottkő, Savaria,
Pannon fürdővilág.



A gyógyfürdőkre (Bükfürdő, Sárvár), a történelmi hagyományokra (Savaria Karnevál, Szent
Márton-kultusz) és az épített (Kőszeg) és természeti (Őrség, Írott-kő) örökségre egyaránt építő
turizmusfejlesztés.



Az agrárium fejlesztése a helyi termelői piacok megteremtése mellett a magasabb



hozzáadott értéket jelentő helyi élelmiszer-feldolgozás erősítésével.



A kistelepülések, belső perifériás térségek (pl. Vasi Hegyhát, Kemenesalja, Őrség
felzárkóztatása) népességmegtartó-képességének javítása infrastrukturális fejlesztések és
térségi alapon szervezett közszolgáltatások révén, valamint a belső erőforrásokra alapozott
helyi gazdaságfejlesztése eredményeként (pl. helyi termékek értéknövelő fejlesztése és
közösségi alapú foglalkoztatás).



Az osztrák, szlovén határ menti kapcsolatok bővítése, különös tekintettel a közös munkaerőpiac kihívásaira, illetve a természeti értékek közös fenntartható hasznosítására, valamint aktív
részvétel a transznacionális együttműködésekben.”

Vas Megyei Területfejlesztési koncepciója
koncepciója által megfogalmazott jövőkép 20302030-ban
1. A megye
megye jövőképe
A megye tervezett fejlettségi állapotát 2030-ban az alábbiak jellemzik: Vas megyét jó életszínvonalú,
egyben nem romló demográfiai trendekkel jellemezhető, erős identitású kistérségek alkotják, melynek
alapja a megújulásra képes gazdasága, illetve az egyedi kulturális, természeti értékek fenntartható
hasznosítása, illetve a fejlett közlekedési és kommunikációs rendszere.
o A megyét több helyi kötődésű szakképzett, diplomás választja lakóhelyéül, miközben újra a
bevándorlók célpontja, ami ellensúlyozza a természetes fogyásból származó népességcsökkenést.
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o A gazdaság motorja a járműipar, amely elsődlegesen exportra termel, miközben a termelési
tevékenységet végző nagyvállatok mélyen integráltak a helyi gazdaságba a jól képzett és elégséges
számú munkaerő, illetve a helyi KKV-kal való beszállítói kapcsolatuk miatt. A termelés mellett már
szolgáltatási és kutatás-fejlesztési tevékenységet is végeznek az iparághoz tartozó nagyvállalatok és
fejlesztő intézetek.
o A gazdaságban meghatározó a vállalkozásfejlesztő intézmények, képző szervezetek és
vállalkozások közti együttműködések, ami az erőforrások ésszerű megosztásán, illetve az üzleti
igények kiszolgálásán túl lehetőséget kínál az új vállalkozások indítására is.
o Szombathely és a megye többi térségi központja közti jól szervezett közlekedési kapcsolatok
lehetőséget adnak a kényelmes napi ingázásra, ami a megyét egy egységes és a lakosok, valamint a
vállalkozások számára is vonzó munkaerőpiaccá teszi.
o A megye megőrzi természeti, táji és kulturális értékeit, csökken az ökológiai lábnyoma. A
természeti, táji és kulturális értékek fenntartható módon a turisztikai kínálat integráns részét képezik. A
környezet megóvását szolgálja a jól működő katasztrófavédelmi rendszer, illetve a hulladékok
újrahasznosításának rendszere. Legalább az országos átlagot eléri a megújuló energiaforrások
felhasználása az energiafogyasztásban.
o A turizmus a kiemelt márkák összehangolt fejlesztése eredményeként megőrzi piaci pozícióit
a fogyasztói igényekre és trendekre való gyors reagálás révén, miközben a vidékies térségek magas
színvonalú rekreációs területe képeznek.
o A kistelepüléseken megfelelő életfeltételek vannak a kiépült alapvető infrastruktúráknak
(kommunikációs, közművek), a rendelkezésre álló alapszolgáltatásoknak, illetve a munkaerő-piaci
központok (térségközpontok) jó közúti és közösségi közlekedési eszközön történő elérhetőségének
köszönhetően. A vidékies térségekben a megélhetésben a jelenleginél nagyobb szerepet játszik a
mezőgazdasági, termelés, zöldség-gyümölcs termesztés, állattenyésztés és kapcsolódó kisipari
feldolgozás. A termékeket döntően a helyi piacokon értékesítik.
o A vasúti, logisztikai rendszerfejlesztések eredményeként a megye szervesen illeszkedni
képes a közép-európai gazdasági térbe, és kapcsolódik a transznacionális infrastrukturális
hálózatokhoz.
o Értékmegőrző, foglalkoztatási, alapszolgáltatás-fenntartási beavatkozások révén életben
maradnak a népességfogyással leginkább veszélyeztetett kistelepülések.
o A megyében a jól működő szociális- foglalkoztatási- egészségügyi rendszer révén
mindenkinek megvan az esélye az elsődleges munkaerőpiacra történő integrálódásra, és az
életesélyeik fenntartására.
A megye fejlesztésének átfogó célja a képzett munkaerő, a gazdaság teljesítőképességének növelése,
a foglalkoztatottság növelésén túl a Természeti és kulturális erőforrások fenntartható hasznosítása,
hogy csökkenjen az ökológiai lábnyom, bővüljön helyi adottságok fenntartható hasznosításának széles
tára, a helyben előállító mezőgazdasági és egyéb termékek köre, illetve az értékek vonzó
lakókörnyezetet teremtsenek a városi környezetben és vidékies térségekben egyaránt
A megye erdei, illetve termőföldje további lehetőséget jelenet a magasabb feldolgozottsági szintű helyi
termékek előállítására. Továbbá a termálvízkincs, természeti és kulturális értéke jó alapot kínál a
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turizmus fejlesztésére. A gazdasági fejlődésének és a megyében történő munkavállalásának
megfelelő alapot ad a magas minőségű természeti környezet, illetve a lakóterületek környezeti
szennyezésének lehetőségekhez képest minél magasabb szintű mérséklése. Utóbbihoz kapcsolódóan
törekedni kell a helyi, megújuló energiaforrásokat használó energia-ellátó rendszerek kapacitásainak
bővítésére.

1.3. A területrendezési tervekkel való összefüggések vizsgálata
Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvényt (továbbiakban: OTrT törvény) az
Országgyűlés 2003-ban fogadta el. A törvény első átfogó módosítására 2008-ban került sor. Az OTrT
törvény 29. §-a úgy rendelkezik, hogy a terv felülvizsgálatát legalább 5 évente el kell végezni. Ennek
megfelelően a törvény soron következő módosítása 2013-ban megtörtént: az Országgyűlés a
módosító javaslatot 2013. december 9-én elfogadta, a törvény 2014. január 1-jén hatályba lépett. Az
Országos Területrendezési Tervről szóló törvény (OTrT) övezetei közül az alábbiak érintik.

OTrT 2. sz. melléklete
Az Országos Területrendezési terv a község igazgatási területén erdőgazdálkodási és vegyes térség
területét határolta le. A kiemelt térségi és megyei tervekben kell, lehet az övezetek lehatárolását
pontosítani. Az OTrT 1000 ha-nál kisebb települési térség területet nem ábrázol.
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OTrT 3/1.sz. melléklete
melléklete:
lete: Országos ökológiai hálózat övezete
Az övezet területe a Vas megyei területrendezési tervben foglaltak szerint kell lehatárolni.

OTrT 3/4. melléklete: Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete
OTrT „14. § (1) Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezetében új beépítésre szánt terület nem
jelölhető ki.
(2) Az övezetben külszíni bányatelket megállapítani és bányászati tevékenységet engedélyezni a
bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet.”

14

OTrT 3/5. melléklete
melléklete Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területe övezete (Hatályos
2015. január 11-től)
Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete
14/A. § (1) A tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete területét a kiemelt térségi és
megyei területrendezési terv és annak alapján a településszerkezeti terv pontosítja.
(2) Az övezet (1) bekezdés szerint pontosított lehatárolása által érintett területre a kiemelt térség és a
megye területrendezési tervének megalapozó munkarésze keretében meg kell határozni a tájjelleg helyi
jellemzőit, valamint a település teljes közigazgatási területére készülő településrendezési eszköz megalapozó
vizsgálata keretében meg kell határozni a tájjelleg megőrzendő elemeit, elemegyütteseit, valamint a tájképi
egység és a természeti adottságokhoz igazodó hagyományos tájhasználat helyi jellemzőit.
(3) Az övezet (1) bekezdés szerint pontosított lehatárolása által érintett területre a tájképi egység és a
hagyományos tájhasználat fennmaradása érdekében a helyi építési szabályzatban meg kell határozni a
területhasználatra és az építmények tájba illeszkedésére vonatkozó szabályokat.
(4) A helyi építési szabályzat az építmények tájba illeszkedésének bemutatására látványterv készítését
írhatja elő és a készítésre vonatkozó követelményeket határozhat meg.
(5) Az övezetben bányászati tevékenységet a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok
szerint lehet folytatni.
(6) Az övezetben a közlekedési és energetikai infrastruktúra-hálózatokat, erőműveket és kiserőműveket a
tájképi egység megőrzését és a hagyományos tájhasználat fennmaradását nem veszélyeztető műszaki
megoldások alkalmazásával kell elhelyezni.
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OTrT 3/7
3/7. melléklete Országos vízminőségvízminőség-védelmi területe övezete
OTrT „15. § (1) Az országos vízminőség-védelmi terület övezetében keletkezett szennyvíz övezetből történő
kivezetéséről és az övezeten kívül keletkezett szennyvizek övezetbe történő bevezetéséről a kiemelt térség és a
megye területrendezési tervében rendelkezni kell.
(2) Az övezetbe tartozó települések településrendezési eszközeinek készítése során ki kell jelölni a
vízvédelemmel érintett területeket, és a helyi építési szabályzatban az építési övezetre vagy övezetre vonatkozó
szabályokat kell megállapítani.
(3) Az övezetben bányászati tevékenységet a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok
szerint lehet folytatni.”
1.4. ) Vas megyei Területrendezési terv
Vas megye területrendezési terve (PESTTERV 2010. november 26-án elfogadva) a község területén
az alábbi fejlesztéseket határozza el, illetve figyelembe veendő meglévő-megmaradó állapotot rögzíti:

A) Területrendezési tervlap
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Vas megye TRT 1. sz. tervlap – Térségi Szerkezeti terv
A Vas megyei Területrendezési terv által Kondorfa közigazgatási területén belüli övezetek:

Hagyományosan
vidéki települési térség
Vegyes térség
Erdőgazdasági térség
Mezőgazdasági térség
Vízgazdálkodási
térség

Vas
Vas Területrendezési Terv (ha)
284,32 ha
220,95 ha
1159,67 ha
495,68 ha
- ha
2160,62 ha

Forrás: teir.hu
Megyei övezetek

a) Országos ökológiai
ökológiai hálózat övezete
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Vas megye TRT II/1. sz. tervlap – ökológiai folyosó övezete
A területek lehatárolását az új településszerkezeti terv elkészítése során kell elvégezni. A település
igazgatási területén magterület övezetét kell megkülönböztetni.
Magterület övezete

OTrT 18. § (1) 17. § * (1) Az övezetben beépítésre szánt terület nem jelölhető ki, kivéve, ha:
a) a települési területet a magterület vagy a magterület és az ökológiai folyosó körülzárja, és
b) a kijelölést más jogszabály nem tiltja.
(2) * Az (1) bekezdésben szereplő kivételek együttes fennállása esetén, a beépítésre szánt terület
területrendezési hatósági eljárás alapján jelölhető ki. Az eljárás során vizsgálni kell, hogy biztosított-e
a magterület, a magterület és az ökológiai folyosó természetes és természetközeli élőhelyeinek
fennmaradása, valamint az ökológiai kapcsolatok zavartalan működése.
(3) *
(4) * Az övezetben a közlekedési és energetikai infrastruktúra-hálózatok elemeinek nyomvonala, az
erőművek és kiserőművek a magterület természetes élőhelyeinek fennmaradását biztosító módon, az
azok közötti ökológiai kapcsolatok működését nem akadályozó műszaki megoldások alkalmazásával
helyezhetők el.
(5) *
(6) Az övezetben új külszíni művelésű bányatelek nem létesíthető, meglévő külszíni művelésű
bányatelek nem bővíthető.
b) Kiváló termőhelyi adottságú erdőterületek
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Vas megye TRT II/3.
II/3. sz. tervlap –Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete
A kiváló adottságú erdőterületek és erdőtelepítésre alkalmas terület övezetét a készülő szerkezeti
tervben kell lehatárolni.
OTrT „13/B. § (1) Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezetében beépítésre szánt terület csak kivételesen,
egyéb lehetőség hiányában területrendezési hatósági eljárás alapján jelölhető ki.
(2) Az övezetben külszíni bányatelek megállapítása, illetve bányászati tevékenység engedélyezése a bányászati
szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehetséges.”
„19/A. § A településrendezési eszközökben az erdőtelepítésre javasolt terület övezetét az erdőterület
területfelhasználási egység kijelölésénél figyelembe kell venni.”
c) Országos jelentőségű tájképvédelmi terület
A Vas megyei területrendezési tervben megkülönböztetett országos és térségi jelentőségű
tájképvédelmi terület övezetét az új OTrT módosította. Tájképvédelmi szempontból kiemelten
kezelendő területe övezete 2014. december 31-ig hatályos, míg a Tájképvédelmi szempontból
kiemelten kezelendő területe övezete 2015. január 1-től hatályos.
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Vas megye TRT II/4.sz. melléklete –Országos jelentőségű tájképvédelmi terület

d) Vízeróziónak kitett terület övezete
Az övezet területét a pontosító övezet jelöli ki.

Vas megye TRT
TRT II/13. melléklete – Vízeróziónak kitett terület övezete
Ajánlott övezetek
a) Erdőtelepítésre és mezőgazdálkodásra másodlagosan alkalmas területek övezete
A megyei terv alapján ajánlott övezetek.
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Vas megye
megye TRT 193/2010.(XI.26.) határozata alapján ajánlott
ajánlott övezet – Erdőtelepítésre és
mezőgazdálkodásra másodlagosan alkalmas területek övezete
b) Együtt tervezhető térségek övezete Megyei TRT által kijelölt térségek
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Vas megye TRT 193/2010.(XI.26.) határozata
határozata alapján ajánlott övezet – Együtt tervezhető térségek
övezete Megyei TRT által kijelölt térségek
c) Szélerőmű elhelyezésének területe
A település szélerőmű park létesítése szempontjából a <3 és 3-3,5 m/s – még preferálható terület
övezetében, korlátozó területen helyezkedik el. Az OTÉK 10. § (4) bekezdése alapján a településen
szélerőmű elhelyezése nem lehetséges.

Vas megye TRT 193/2010.(XI.26.) határozata alapján ajánlott övezet – Szélerőmű területe
d) Korlátozó övezet összesítése
Kondorfa község területén az övezet területe a magterület, a kiváló termőhelyi adottságú erdőterületek
övezetének kiterjedésével megegyező terület kerül lehatárolásra.
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Vas megye TRT 193/2010.(XI.26.) határozata alapján ajánlott övezet – Korlátozó övezet
övezet összesítése

e) Vízeróziónak kitett terület övezetét pontosító
pontosító lehatárolás

Vas megye TRT 193/2010.(XI.26.) határozata alapján ajánlott övezet – Vízeróziónak kitett terület
pontosító
lehatárolás
övezetét

23

1.4. A szomszédos települések hatályos településszerkezeti
településszerkezeti terveinek - az adott település fejlesztését
befolyásoló - vonatkozó megállapításai
Szentgotthárd: A községtől nyugatra Szentgotthárd város fekszik. A közös közigazgatási határvonal a
nyugati és déli oldalát érinti Kondorfának. A város új településrendezési eszközei 2015-2016-ban
készültek el az új jogszabályi előírásoknak megfelelően. A két település között közúti kapcsolat
nincsen.

Szentgotthárd város
város hatályos településszerkezeti terv (részlet)
A város keleti felén Farkasfa városrész helyezkedik el. Kondorfa és Farkasfa között kiterjedt erdőség
terül el, amely az Őrségi Nemzeti Park része. Fejlesztés a két település között nem ismert.
Csörötnek: Kondorfát északról Csörötnek határolja. A települések belterülete 6-7 km-es távolságra
fekszik, amelyek között kiterjedt erdőség és mezőgazdasági területek húzódnak. Közigazgatási határt
átlépő fejlesztés nem ismert. A Csörötnek felé Kondorfát is érintő 7453 jelű Őriszentpéter-Rönök
összekötő út nyújt elérhetőséget.
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Csörötnek hatályos településszerkezeti terv (részlet)
Rábagyarmat: A községet északról Rábagyarmat is határolja, amelynek településrendezési eszközeit
2007-ben fogadták el. Módosítására 2014-ben, 2016-ban és 2018-ban is sor került. A két település
közigazgatási határa kiterjedt erdőségekben találkozik, a természetmegőrzés és hagyományos
gazdálkodás fenntartása mellett további fejlesztés nem ismert.
Ivánc község keletről határolja Kondorfát. A hatályos településrendezési eszközeit 2007-ben fogadták
el, utoljára 2017-ben módosult. A két település közigazgatási határa kiterjedt erdőségekben találkozik
(Őrségi Nemzeti Park – természetvédelmi terület). a természetmegőrzés és hagyományos
gazdálkodás fenntartása mellett további fejlesztés nem ismert.
Őriszentpéter város településrendezési eszközeit 1999-ben fogadták el, majd többször módosították.
A város felé Kondorfát is érintő 7453 jelű Őriszentpéter-Rönök összekötő út köti össze. A két település
között mezőgazdasági és erdőterületek fekszenek, további fejlesztés nem ismert.
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Szalafő:
Szalafő: Településrendezési tervét 2008-ban fogadták el, utoljára 2016-ban módosult. A település
védett erdőterületekkel és védett mezőgazdasági területekkel csatlakozik Kondorfához (Őrségi
Nemzeti Park – természetvédelmi terület).
Hegyhátszentmárton településrendezési tervvel nem rendelkezik.

1.5. Hatályos településfejlesztési döntések bemutatása
1.5.1. A hatályos fejlesztés
fejlesztési
ési koncepció megállapításai
Az 19991999-20002000-ben kidolgozott
kidolgozott településfejles
településfejlesztési koncepcióban által megfogalmazott jövőkép:
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1.5.2. Hatályos településfejlesztési és településrendezési szerződések
Nem releváns.
1.6. A település településrendezési tervi
tervi előzményeinek vizsgálata
1.6.1. A hatályban lévő településrendezési eszközök

Kondorfa község Településfejlesztési koncepcióját a 2000-ben fogadták el.
Kondorfa község Településszerkezeti terve /ALTUS SAVARIA Kft./ - 2000-ben került elfogadásra a
25/2000.(VII.10.) számú határozattal.
Kondorfa község Szabályozási terve és Helyi építési Szabályzata / ALTUS SAVARIA KFT Kft./
3/2000. (VII.11.) önkormányzati rendeletével lett elfogadva, melyet a 9/2000. (XII. 28.), 9/2001. (VII.
26.), 6/2009. (IV. 21.), 14/2009. (X. 27.) és 10/2016. (XII. 2.).önkormányzati rendeletek módosítottak.
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A hatályos településrendezési terv készítésekor már figyelembe vették az akkor hatályos Országos
Területrendezési Terv (továbbiakban: OTrT), illetve a Vas megyei Területrendezési Terv
(továbbiakban: VTrT) övezeti rendszerét.
1.6.2. A hatályos településszerkezeti terv megállapításai
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1.7. A település társadalma
1.7.1. Demográfia, népesesség, foglalkoztatottság

Év
Lakos

1870
743

1880
885

Népesség számának alakulása 18701870-2018
2018 között
1890 1900 1910 1920 1930 1949 1960 1970
1063 1211 1284 1392 1552 1572 1473 1243

1980
1015

1990
769

2001
691

A település népességének száma 1949-ben érte el a csúcspontját, akkor 1572 fő lakott a községben,
majd folyamatos csökkenésnek indult. Sajnos a rendszerváltást követően folytatódott a népesség
szám jelentős csökkenése, amelynek folyamata lassulni látszik.

Időpont
2018.01.01.
2017.01.01.
2016.01.01.
2015.01.01.
2014.01.01.
2013.01.01.
2012.01.01.
2011.10.01. (a népszámlálás
időpontjában)
2010.01.01.
2009.01.01.
2008.01.01.

Lakónépesség

Lakások száma
486
476
482
498
506
514
514
524

299
299
299
299
299
299
299
299

539
541
561

298
297
297
32

2018
486

Időpont

Lakónépesség

Lakások száma

2007.01.01.
2006.01.01.
2005.01.01.
2004.01.01.
2003.01.01.
2002.01.01.
2001.02.01. (a népszámlálás
időpontjában)
2000.01.01.
1999.01.01.
1998.01.01.
1997.01.01.
1996.01.01.
1995.01.01.
1994.01.01.
1993.01.01.
1992.01.01.
1991.01.01.

581
578
597
618
642
660
678

296
296
296
296
295
295
295

663
674
690
705
707
728
719
727
743
752

295
295
294
294
293
291
291
291
290
290

1990.01.01. (a népszámlálás
időpontjában)

771

(Forrás: KSH 2018.)
A népesség nemzetiségi összetétele alapján a lakosság döntő hányada magyar, kisebb részben
német (1,9 %), a szlovén (0,8 %) és egyéb hazai kisebbséghez tartozó (0,8 %) volt.
A felekezetek szerinti összetétel:
római katolikus

87 %

református

3,1 %

evangélikus

1,0 %

egyéb vallási közösséghez, felekezethez tartozik

0,2 %

vallási közösséghez, felekezethez nem tartozik

3,1 %

nem kívánt válaszolni, nincs válasz

5,6 %.

A népesség számának alakulása 1980980-2017
2017. (forrás: KSH)

Kondorfa

Állandó népesség
1980
1990
1015
769

2001
691

Lakónépesség
1980
1990
933
771

2001
667

2018
486

A rendszerváltást követően a népesség fogyás megmaradt és mondhatni egyenletes csökkenést
mutat. A népesség csökkenés mögött a halálozás magas aránya áll.
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A vándorlási folyamat

Forrás: KSH, HEP 2018

Természetes szaporodás

Forrás: HEP, 2018.
A természetes szaporodást tekintve Kondorfán a halálozások száma a vizsgált évek mindegyikében 23-4 szeresen haladja meg az élve születésekét, mely az öregedési index 100 % feletti értékeit
eredményezi.

Forrás: HEP, 2018.
Országos trend, hogy a fiatalok nem vállalnak gyereket, kitolódik a szülés, egyre idősebb korban
szülnek a nők. Ez társul az egyre elöregedő népességgel, így a természetes szaporodás tartósan
alacsony marad, miközben a halálozás magas értéke sem mérséklődik.
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Forrás: HEP, 2018.
4.1. A gyermekek helyzetének
helyzetének általános jellemzői (pl. gyermekek száma, aránya, életkori
megoszlása, demográfiai trendek stb.)
Állandó népesség
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Nyilvántartott álláskeresők száma

Forrás: HEP, 2018.

A településre nem a munkanélküliség, hanem a helyben, illetve kistérségben jelentkező munkahely
nélküliség jellemző. ennek következtében a dolgozók ingázni kényszerülnek a szomszédos városok és
ausztriai munkahelyek irányába.
A vállalkozások száma 2018
2018:
Regisztrált vállalkozások száma:
•
•
•
•
•

Kondorfai székhelyű: 21 db.
Nem településii székhelyű, de itt (is) folytatja a vállalkozását: 19 db.
Egyéni vállalkozó: 8 db.
Kft. 9 db.
Bt. 4 db.

A vállalkozások száma évente általában +/- 1 egyéni vállalkozással ingadozni szokott.
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A vállalkozások tevékenységi köre mezőgazdálkodás, a szolgáltatás, a kereskedelem, vendéglátás,
mezőgazdaság, stb, szolgáltatás területeket fedik le.

Idegenforgalom
Rába vízgyűjtő területéhez tartozó Lugos-patak mentén elnyúló község Gardunfalva néven már egy
1350-es oklevélben is előfordul. Később az egyik régi család neve után Kondorfa lett.
Templomát 1850-51-ben építették késő barokk stílusban, a tornyot 1870-ben építették hozzá.
Az Őrség egyik építészeti jellegzetessége a kódisállás néven ismert előtér, mely a konyha vagy a
pitvar előtt áll. Ezeknek szép példái láthatóak a faluban.
Gazdag babonagyűjteménnyel rendelkezik a község. Népszokásból is több, Kondorfán megtalálható
kincs maradt fenn: gyertyaszentelés, barackszentelés, a húsvéti örömtűzgyújtás, lucázás.
A falu büszkesége a katolikus templom, ami 1850-1851-ben épült, titulusa Szent Lukács.
A

XIX.

századi

iskolaépület

jelenleg

Szentendrén,

a

Skanzenben

látható.

Nevezetes még a tökmagütő üzem.
Augusztusban

rétesfesztivál

színesíti

a

falu

életét.

A települést gyönyörű erdők veszik körbe, ahol ízletes vargánya, rókagomba (nyulica), rizike
fenyőalja, galambgomba (galambica) és az őzláb is szedhető.
A településen szállást a Vadkörte Fogadó és pihenőházak nyújtanak. A fogadóhoz két
vendégház/apartman tartozik amelyek a hagyományos népi építészet jegyeit viselik magukon.
További szállás lehetőség az Őrsági Ház Kondorfán (Alvég utca 135. hsz).
A községet érinti a Rockenbauer Pál Dél-dunántúli Kéktúra útvonala, amely a község Alvég-Fővég
utcáin halad a belterület vonatkozásában.
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Rocken
Rockenbauer
kenbauer Pál DélDél-dunántúli Kéktúra útvonala
1.7.2. TérbeliTérbeli-társadalmi rétegződés, konfliktusok, érdekviszonyok
1.7.3. Települési identitást erősítő tényezők (történeti és kulturális adottságok, társadalmi élet,
szokások, hagyományok, nemzetiségi
nemzetiségi kötődés, civil
civil szerveződések, vallási
vallási közösségek stb.)
A településen működő egyesületek:
•
•
•

Kondorfa Sportegyesület
Önkéntes Tűzoltó Egyesület Kondorfa
TudomisénmiCsoda Egészségfejlesztő Egyesület

1.8. A település humán infrastruktúrája
1.8.1. Humán
Humán közszolgáltatáso
közszolgáltatások
ások (oktatás, egészségügy stb.)
Intézmények (ami van):


Óvoda helyben nincs, az épület részben felújított a Darányi Ignác Terv Új Magyarország
Vidékfejlesztési Program keretében „Falufejlesztés Kondorfán” című projekt keretében 2014.
évben, közösségi célokra hasznosított



Iskola helyben nincs, az épület nem hasznosított, elképzelések voltak: idősek otthona,
lakások kialakítása, szállás kialakítás



Polgármesteri Hivatal Csörötneki Közös Önkormányzati Hivatal, Kondorfai Kirendeltség
(Kultúrház épületében), a Hivatal illetékessége: Csörötnek, Kondorfa, Magyarlak



Kultúrház van, közösségi színtér formában működik, egyben könyvtári szolgáltató hely, az
épület 2018-ban felújítva



Egészségház az orvosi rendelő van (az épületben posta, garázs, könyvtár is működik), ahol
háziorvos (helyettesítéssel, heti 3 napon 5 órában) és házi gyermekorvos (heti 1 napon 1
órában) rendel; a háziorvosi körzet székhelye Őriszentpéter, tagja Kondorfa és Szalafő, a
házi gyermekorvosi körzet székhelye: Őriszentpéter, tagjai: Ispánk, Kondorfa, Szalafő)
A védőnő Őriszentpéteren érhető el, a körzet a házi gyermekorvoséval azonos.
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Az iskola-egészségügyi ellátás a házi gyermekorvos és a védőnő együttes szolgáltatásából
áll, melyet a 9941 Őriszentpéter Kovácsszer 4/b. szám alatti orvosi rendelőben biztosítanak.
Fogorvosi ellátási körzet székhelye: Őriszentpéter, ellátott települések: Bajánsenye, Ispánk,
Kerkáskápolna, Kercaszomor, Kondorfa, Magyarszombatfa, Szalafő és Velemér
A háziorvosi ügyelet szintén őriszentpéteri székhelyen működik, Bajánsenye, Ispánk,
Kercaszomor, Kerkáskápolna, Kisrákos, Kondorfa, Magyarszombatfa, Nagyrákos, Pankasz,
Ramocsa, Szatta, Szalafő, Velemér, Viszák községekre is kiterjedő ellátási területtel. Az
ügyeleti ellátást Őriszentpéter városa az ügyeletben közreműködő orvosok egészségügyi
szakdolgozók megbízásával szervezi meg.
Az orvosi rendelő épületének felújítása 2017 évben megtörtént.


Tűzoltószertár önkormányzati épületben biztosított

A község tagja az társulásoknak:
1. Őriszentpéteri Katica Egységes Óvoda-bölcsőde Intézményfenntartó Társulás (székhelye:
Őriszentpéter, tagjai: Őriszentpéter, Ispánk, Nagyrákos, Szalafő, Szatta, Kondorfa, társulás
megalakulásának időpontja: 1997.01.01., feladata: óvodai, bölcsődei nevelés).
2. Őrségi Többcélú Kistérségi Társulás (székhelye: Őriszentpéter, tagjai: Őriszentpéter, Ispánk,
Szalafő, Nagyrákos, Szatta, Bajánsenye, Kerkáskápolna, Kercaszomor, Magyarszombatfa, Velemér,
Hegyhátszentjakab, Felsőjánosfa, Őrimagyarósd, Pankasz, Kisrákos, Szőce, Viszák, Ivánc,
Felsőmarác, Hegyhátszentmárton, Szaknyér, Kondorfa, megalakulása: 2006.08.01., feladatai:
családsegítés, gyermekjóléti,központi háziorvosi ügyelet, védőnői ellátás, belső ellenőrzés –
Kondorfa ezekből csak az egészségügyi feladatokban vesz részt).
3.

Szentgotthárd

és

Térsége Önkormányzati

Társulás

(székhelye:

Szentgotthárd, tagjai:

Alsószölnök, Apátistvánfalva, Csörötnek, Felsőszölnök, Gasztony, Kétvölgy,Kondorfa, Magyarlak, N
emesmedves, Orfalu, Rábagyarmat, Rátót, Rönök, Szakonyfalu, Szentgotthárd, Vasszentmihály,
megalakulása: 2005.04.28. – Kondorfa 2016.01.01-től tagja, mivel jogszabályi előírás alapján
gyermekvédelmi szolgáltatási feladataival a közös önkormányzati hivatal székhelytelepülése szerinti
feladatellátáshoz kellett csatlakozni; Kondorfa nem minden, a társulás által ellátott feladathoz
csatlakozott, hanem a következőkhöz: családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás, belső ellenőrzés,
közművelődési feladatok, területfejlesztés, környezet- és természetvédelem, turizmusfejlesztés,
idegenforgalom, közmunkaprogram megvalósítása, az önkormányzati társulás ügyintézésének
fejlesztéséből adódó feladatok.).
4.

Nyugat-dunántúli

Regionális

Hulladékgazdálkodási

Önkormányzati

Társulás

(székhelye:

Szombathely, tagja 127 önkormányzat, megalakulása: 2009.06.29., feladata: nem veszélyes
hulladék gyűjtése; települési hulladékok kezelése; saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása,
üzemeltetése; települési hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása,
átrakása; egyéb nem veszélyes hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése,
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szállítása, átrakása; talaj és talajvíz szennyeződésmentesítése; telephely szennyeződésmentesítései
tevékenységek; egyéb szennyeződésmentesítései tevékenységek; szektorhoz nem köthető komplex
regionális gazdaságfejlesztési projektek támogatása; komplex, regionális hulladékgazdálkodási
rendszer létrehozása; a térség hulladékgazdálkodási tevékenységének javítását előmozdító
együttműködése; a települések hulladék gyűjtésének hasznosításának és ártalmatlanításának
javítása, kölcsönös érdekeltségen alapuló koordinálása; a települések hulladékgazdálkodásának
javítása érdekében a szükséges tanulmányok elkészíttetése; pályázatok elkészítése és benyújtása; a
projekt menedzselése az önkormányzatok oldaláról, ennek megfelelően a lebonyolításban való
részvétel; a társult települések területén lévő bezárt önkormányzati tulajdonú hulladéklerakók
rekultivációja).
5. Zalamenti és Őrségi Önkormányzatok Szociális és Gyermekjóléti Társulás (székhelye: Zalalövő,
tagja 43 önkormányzat, megalakulása: 2013.05.16., Kondorfa nem minden, a társulás által ellátott
feladathoz csatlakozott, hanem a következőkhöz: étkeztetés, házi segítségnyújtás, korábban
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás is, de ezt már nem látja el).

1.8.2. Esélyegyenlőség
Esélyegyenlőség biztosítása
A Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) 2012-2018-ban készült el. Megvalósítása folyamatban.
A helyzetelemzés megállapításainak összegzése
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Jövőkép
Olyan településen kívánunk élni, ahol az esetlegesen letelepedő roma családok a többi lakossal
egyenlő bánásmódban élhetnek.
Fontos számunkra, hogy a mélyszegénységben élők felemelkedjenek, foglakoztatási mutatóik,
egészségügyi állapotuk javuljon.
Kiemelt területnek tartjuk a gyerekek érzékenyítő nevelését, a sajátos nevelési igényű, hátrányos
helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek nevelését, gondozását.
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Folyamatosan odafigyelünk az idősekkel való kapcsolattartásra, egészségi állapotuk felmérésére,
biztosítani kívánjuk a közszolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférést.
Különös figyelmet fordítunk a fogyatékkal élők életkörülményeinek javítására, a településen élők
gondolatformálására, másság elfogadására, a közszolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférés
biztosítására.

1.9. A település gazdasága
1.9.1. A település gazdasági súlya, szerepköre
szerepköre
Regisztrált vállalkozások száma:
•
•
•
•
•

Kondorfai székhelyű: 21 db.
Nem településii székhelyű, de itt (is) folytatja a vállalkozását: 19 db.
Egyéni vállalkozó: 8 db.
Kft. 9 db.
Bt. 4 db.

1.9.2. A település főbb gazdasági ágazatai, jellemzői
jellemzői
A községben jelentősebb, több munkahelyet biztosító vállalkozások nem találhatóak. A vállalkozások
jellemzően a szolgáltatásban és mezőgazdálkodásban tevékenykednek. A helyi vállalkozások fő
piaca a község lakosságának kiszolgálása.
A volt majorban mezőgazdasági tevékenység folyik.
A település relatív kicsiny mezőgazdasági művelésben lévő területeit a kisebb helyi és környező
gazdálkodók művelik.
A volt laktanya területének hasznosítására még nem került sor.
A kereskedelem-szolgáltatások közül a kiskereskedelemi egységek (bolt) emelendő ki.
1.10.5. LakásLakás- és helyiséggazdálkodás
A lakások tulajdon és használati mód szerint 2011.

Kondorfa

Szobaszám
1
2

3

4-

Magán

65

61

15

295

154

Tulajdon jelleg
Önk.
Intézmény

-

Használati cím
Tulajdobérleti
Más
nosi

-

269

-

-

A tulajdonviszony szempontjából a községben a magántulajdonban álló lakások a jellemzőek.

Kondorfa

1919
57

A lakások és lakott üdülők építési évük szerint
1920194519601970198019901944
1959
1969
1979
1989
2001
70
55
60
25
22
6

20022018
4

Összesen
299

42

Lakás
és
lakott
üdülő
együtt
295

A lakások 42,6 %-a 1945. előtt épült. A II. világháborút és a rendszerváltás között épült a lakások
54,2 %-a, míg a legutóbbi két évtizedben 3,3 %-uk.
A lakások számának
számának növekedése 19901990-201
2018. között
Időpont

Lakások száma

2017.01.01.
2016.01.01.
2015.01.01.
2014.01.01.
2013.01.01.
2012.01.01.
2011.10.01. (a népszámlálás időpontjában)
2010.01.01.
2009.01.01.
2008.01.01.
2007.01.01.
2006.01.01.
2005.01.01.
2004.01.01.
2003.01.01.
2002.01.01.
2001.02.01. (a népszámlálás időpontjában)
2000.01.01.
1999.01.01.
1998.01.01.
1997.01.01.
1996.01.01.
1995.01.01.
1994.01.01.
1993.01.01.
1992.01.01.
1991.01.01.
1990.01.01. (a népszámlálás időpontjában)

299
299
299
299
299
299
299
298
297
297
296
296
296
296
295
295
295
295
295
294
294
293
291
291
291
290
290
291

Forrás: KSH
A lakások építési éveit tekintve az első világháború előtti időszak, valamint az 1960-as évekig terjedő
periódus emelhető ki. A lakásépítésben a rendszerváltás sem hozott érdemi változást, amikor is az új
lakások száma csak kisebb mértékben emelkedett.

-29

3039

A lakások alapterületük szerint (Forrás: KSH)
4050608010049
59
79
99
m2

Összes

1 lakásra
jutó
alapterület
m2
Kondorfa
2
1
19
32
109
76
56
295
76
A lakások alapterületük szerint jellemzően kis és közepes alapterületűek, jelentős 36,94 %-ban 6079 m2 közötti lakásokat találunk.

A lakások és lakott üdülők felszereltség szerint (Forrás: KSH)
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Hálózati

Házi

Melege
folyóvízzel

Vízöblítéses
WC

Köz-

220

164

-

vízvezeték
Kondorfa

257

Házi
Csatorna

-

257

A lakások és lakott üdülők komfort szerint (Forrás: KSH)

Kondorfa

Kondorfa

Összkomfortos
65

Komfortos

Félkomfortos

85

72

Komfort
nélküli
55

Szükség és
egyéb lakás
18

A lakások és lakott üdülők magasság
magasság szerint (Forrás: KSH)
Földszintes
Emeletes
1
2-3
4-10
lakásos
291
1
292
-

11-

A lakásszám állományi és összetételi adatait áttekintve megállapítható, hogy a lakások kicsivel több,
mint fele (50,8 %-a) csak jó komfort fokozatú. A komfort nélküli lakások aránya magas: 18,7 %, a
szükség és egyéb lakások aránya pedig 6,1 %. 87,12 %-a vízzel és 55,6 %-uk vízöblítéses WC-vel
ellátott.
A KSH statisztika szerint emeletes épület egy található a községben, azonban a helyszíni bejárás
alapján vannak ilyenek (~2 db), szerencsére nem jellemzői a településnek.
1.10.6. Intézményfenntartás


Óvoda helyben nincs, az épület részben felújított a Darányi Ignác Terv Új Magyarország
Vidékfejlesztési Program keretében „Falufejlesztés Kondorfán” című projekt keretében 2014.
évben, közösségi célokra hasznosított



Iskola helyben nincs, az épület nem hasznosított, elképzelések voltak: idősek otthona,
lakások kialakítása, szállás kialakítás



Polgármesteri Hivatal Csörötneki Közös Önkormányzati Hivatal, Kondorfai Kirendeltség
(Kultúrház épületében), a Hivatal illetékessége: Csörötnek, Kondorfa, Magyarlak



Kultúrház van, közösségi színtér formában működik, egyben könyvtári szolgáltató hely, az
épület 2018-ban felújítva



Egészségház az orvosi rendelő van (az épületben posta, garázs, könyvtár is működik), ahol
háziorvos (helyettesítéssel, heti 3 napon 5 órában) és házi gyermekorvos (heti 1 napon 1
órában) rendel; a háziorvosi körzet székhelye Őriszentpéter, tagja Kondorfa és Szalafő, a
házi gyermekorvosi körzet székhelye: Őriszentpéter, tagjai: Ispánk, Kondorfa, Szalafő)
A védőnő Őriszentpéteren érhető el, a körzet a házi gyermekorvoséval azonos.
Az iskola-egészségügyi ellátás a házi gyermekorvos és a védőnő együttes szolgáltatásából
áll, melyet a 9941 Őriszentpéter Kovácsszer 4/b. szám alatti orvosi rendelőben biztosítanak.
Fogorvosi ellátási körzet székhelye: Őriszentpéter, ellátott települések: Bajánsenye, Ispánk,
Kerkáskápolna, Kercaszomor, Kondorfa, Magyarszombatfa, Szalafő és Velemér
A háziorvosi ügyelet szintén őriszentpéteri székhelyen működik, Bajánsenye, Ispánk,
Kercaszomor, Kerkáskápolna, Kisrákos, Kondorfa, Magyarszombatfa, Nagyrákos, Pankasz,
Ramocsa, Szatta, Szalafő, Velemér, Viszák községekre is kiterjedő ellátási területtel. Az
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ügyeleti ellátást Őriszentpéter városa az ügyeletben közreműködő orvosok egészségügyi
szakdolgozók megbízásával szervezi meg.
Az orvosi rendelő épületének felújítása 2017 évben megtörtént.


Tűzoltószertár önkormányzati épületben biztosított

Egyesületek, civil csoportok: Kondorfa Sportegyesület
Önkéntes Tűzoltó Egyesület Kondorfa
TudomisénmiCsoda Egészségfejlesztő Egyesület

1.11. Településüzemeltetési szolgáltatások
A kommunális (szilárd vegyes háztartási) hulladék gyűjtés heti rendszerességű, közszolgáltató: STKH
Sopron és Térsége Környezetvédelmi

és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. alvállalkozó

bevonásával: ZALA-MÜLLEX Kft.
A községben nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére jogosult közszolgáltató:
Vasi JA-SA Kft. (Szőce)
1.12. A táji és természeti adottság
adottságok vizsgálata
1.12.1. Természeti adottságok
Földrajzi elhelyezkedés
Tájföldrajzi szempontból a település igazgatási területe a Nyugat-magyarországi-peremvidék
nagytájban, túlnyomó részben az Alpokalja középtájban és a Vasi-Hegyhát kistájban helyezkedik el.
Délkeleti része, amely Viszákkal és Őriszentpéterrel határos, a Kemeneshát középtájhoz, azon belül
pedig a Felső-Kemeneshát kistájhoz tartozik. Ez utóbbi annyira kis részét fedi le a településnek, hogy
jellegében nincs jelentős eltérés a másik kistáj jellemzőihez képest, így a természeti adottságok
jellemzése a Vasi-Hegyhát adottságai alapján történik. Kondorfa Szentgotthárdtól mintegy 15 km-re
délre, Őriszentpétertől pedig 8 km-re északra fekszik.
Domborzat
A Rába, a Zala és a Lugos-patak között elterülő, felszabdalt eróziós jellegű dombság. A domborzatot
döntően a Rába felé irányuló DNy-ÉK-i völgyek és az ezek közötti aszimmetrikus völgyhátak jellemzik.
A völgytalpak a gazdag vízhálózatnak köszönhetően vizenyősek. A völgyoldalak meredekségük és
eróziós jellegük miatt teraszos művelés alatt állnak. A területen mérhető relatív relief, vagyis relatív
felszíni magasságkülönbség meglehetősen nagy, átlagosan 55 m/km2. Ezen szintkülönbség Ny-K-i
irányban is változatosságot mutat a kistájban: nyugat felől egyre kisebb az értéke (a keleti területeken
mintegy 20-50 m a releváns). A kistáj lejtőinek zöme a 12-25 %-os lejtőkategóriába tartozik. A
lejtésviszonyok a relieffel együtt változnak Ny-K-i irányban, így a keleti területeken enyhébb lejtők is
megfigyelhetők: 5-12 %-os, illetve néhol 0-5 %-os.
Kondorfa a Vasi-Hegyhát kistáj keleti részében helyezkedik el, jelentős része lapos dombháton
fekszik, amelyet a Lugos-patak völgye szabdal. A településen mérhető legnagyobb felszíni
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szintkülönbség 50-60 méter körüli: a patak völgyében 220 m, míg a magasabb nyugati területeken 280
m-es tengerszint feletti magasság mérhető.
Földtani adottságok
A kistáj földtanának alapját a szilur-devon földtörténeti korban (444-360 millió év között) képződött
metamorfit-összletek adják 500-1000 méter mélységben, amelyek a különböző alapkőzetfélék
átkristályosodásával képződtek. Legismertebb képviselői a palás kőzetek.
A völgyeket folyóvízi kavicstakaró borítja, amelyek szerkezetében az egykori agyagos, homokos
beltavi üledékek és jégkori vályog is megtalálható. A magasabb felszínformákra a mezaszerű
kavicstakaró jellemző. A kistáj domborzati viszonyait az erőteljes szabdaltság, a meredek-enyhe lejtők
és tagoló völgyek képezik, amelyek a földtani jellemzők évmilliók alatt kialakult eredményei. A
mélyebb fekvésű völgyekben elterülő vastag kavicsréteg gyenge minőségű talajokat eredményez,
ezáltal kisebb művelési potenciállal rendelkezik. A meredekebb lejtőkön a metamorf kőzetek és a
hosszú évek során kialakult eróziós folyamatok teraszos művelést tesznek lehetővé.
Éghajlat
A kistérség éghajlata kiegyensúlyozottnak tekinthető, a mérsékelten hűvös-mérsékelten nedves
övezetbe tartozik. Közel húzódik hozzá a nedves éghajlati övezet, ami kis mértékben befolyásolja a
helyi klimatikus viszonyokat.
Napfénytartamát tekintve 1820 óra az évi átlag, ebből nyáron 700 óra, télen kb. 180 a napsütéses órák
száma. Az évi középhőmérséklet országos átlag alatti érték, 9 °C körül van. A fagymentes napok
száma megközelítőleg 175 nap, de ez a napjainkban tapasztalható melegedési tendenciák miatt
legtöbbször még több.
Csapadékeloszlás tekintetében hazánk egyik leginkább csapadékos zónájához tartozik a kistáj. Az évi
csapadékösszeg 770-800 mm közötti. A domborzat változatosságának eredményeként a szélirányok
szinte egyenletes eloszlásúak, a Ny-i és É-i szelek kissé gyakoribbak a többinél. Átlagos szélsebesség
2,5 m/s körül mérhető.
A csapadékos éghajlat elsősorban az erdőgazdálkodás számára kedvező, az alacsonyabb területeken
a mezőgazdasági növények közül a kevésbé hőigényes, ugyanakkor vízigényesebb fajok vannak
előnyben.
Vízrajz
A kistáj a Rába folyó jobb oldali vízgyűjtő területének része. Gazdag vízrajzzal jellemezhető, számos
kis patak, vízfolyás tagolja a tájat. Kondorfa esetében a Lugos-patak és ennek mellékágai a
meghatározóak, amelyek a települést középen, nyugat-keleti irányban szelik ketté. A kistájra jellemző
a patakok magas vízhozama, amely egyúttal magas árvízi kockázattal is jár. A Lugos-patak árvízi
hozama mintegy 14 m3/s-al mérhető. A patakok vízminősége szinte kivétel nélkül jó értékű.
Talajvíz csak a völgyekben található, mélysége alig 1-2 m. Mennyiségének fő oka az erőteljesen
agyagos alapkőzet vízzáró jellege. A talajvíz a benne oldott kőzetionok miatt magas Ca, Mg és HCO3
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tartalommal bír. A talajvízhez hasonlón a mélyebben fekvő rétegvizek is csekély mennyiségűek a
kistájban. Mivel gazdag a felszíni vízkészlet, kevés az artézi kutak száma.
A kistáj területén több település esetében is hiányzik a szennyvíz-hálózat kiépítése, ami potenciális
szennyező forrást jelent a környezeti elemek számára.
Talajok
A talajképződés folyamatát nagyban meghatározta az alapkőzet és a domborzati jelleg. Az agyagos,
homokos beltavi üledékre, jégkorszaki vályogra és folyóvízi kavicsra a pszeudoglejes barna erdőtalaj
rakódott rá. Szinte az egész kistáj területét lefedi e talajtípus, így Kondorfa esetében is ez a mérvadó.
Fő jellemzői közé tartozik: vályogos mechanikai összetétel, kedvezőtlen vízgazdálkodás. Mint
ahogyan a kevés talajvíz ionösszetétele is mutatja, a pszeudoglejes barna erdőtalaj savanyodása
erőteljes. A kedvezőtlen vízgazdálkodás a gyenge vízáteresztő képességben jelenik meg, amelynek
egyik következménye a pangó vizek kialakulása. Mivel a térség évi csapadékösszege magas, így az
időnként nagy mennyiségű csapadékok nem tudnak megfelelően elvezetődni a talajban. A pangó
vizek eredményeként a talaj aerodinamikája sem előnyös. Szervesanyag-tartalma 1-2 % körül mozog.
Mindezek miatt művelhetősége gyenge, főként erdőterületek alakultak ki rajta.
A patakok árterében kis arányban réti öntéstalajok is megfigyelhetőek, amelyek a szántóföldi művelés
számára termékenyebb alapot képeznek.
Növényzet
A terület a Pannon flóratartomány (Pannonicum) Nyugat-dunántúli flóravidék (Praenoricum) Alpokalja
flórajárásába (Castriferreicum) tartozik. A kistáj eredeti növénytársulását tekintve a montán bükkösök,
a patakvölgyekben lucos állományok és hegyvidéki égerligetek jelentik. Napjainkra nagy területeket
fednek le a fenyőelegyes tölgyesek is.
A kistáj jelentős része az Őrségi Nemzeti Park részét képezi, amelynek botanikai jellemzőit
napjainkban három fő élőhelyi típus adja: a különféle gyeptársulások, erdők és a vizenyős területek,
lápok. Ezek közül Kondorfa esetében az erdők dominálnak. Jelentős részüket a gyertyánoskocsánytalan tölgyesek (Querco petraea-Carpinetum) teszik ki, elsősorban a település nyugati részén.
Az erdők fajösszetételére jellemző a kocsánytalan tölgy és a gyertyán túlnyomó többsége, de nagy
arányban megjelenik a bükk, hárs, magas kőris, illetve kisebb számban a juharfélék. Az erdei fenyő
(Pinus sylvestris) elterjedése a nyugati területeken olyannyira jelentős, hogy az erdők egyes tervezési
körzeteiben domináns állományalkotó fajként határozható meg, így nem véletlenül nevezik e vidéket
„gyántásországnak”. Az erdei fenyő alkotta erdők lombkoronaszintje laza, áttört, lehetőséget adva a
cserje- és gyepszint fajgazdagságának. A cserjék között gyakori a kutyabenge, a boróka és a
szőrösnyír.
A gyertyános-kocsánytalan tölgyesektől még nyugatabbra a bükkösök (Fagio medio-europaeum)
élőhely-kategóriába sorolható erdőterületek vannak. Jellemző fajai közé tartozik a bükk, a környező
vegetációtípusokkal keveredve a gyertyán, kocsánytalan tölgy, hárs, juhar és az erdei fenyő. A patak
völgyében napjainkra a lucos-erdei fenyős állománykép a meghatározó, néhol égerligetekkel tarkítva,
amelynek fő képviselője a mézgás éger (Alnus glutinosa), elegye a magas kőris, fehér fűz, rezgő nyár.
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Jellemzője a gazdag cserje- és gyepszint, tömegesen fordulnak elő bennük somfélék, kecskerágó- és
iszalag fajok, sásfélék, magaskórósok. Elszórtan megfigyelhető a struccharaszt is, mint az égerligetek
jellemző, védett páfrányféléje.
A kora tavaszi aszpektus elsősorban a gyertyános-tölgyesekben, bükkösökben látványos a számos
hagymás jelenlététől. Gazdagon virágoznak ilyenkor a tavaszi tőzike, hóvirág, májvirág, kék
csillagvirág képviselői. Ősszel is változatos képet ad a talajszint: erdei ciklámen, liliom, fecsketárnics
tömegei színesítik ezeket az erdőket. Az árnyékosabb területeken mohatelepek és korpafűfélék
alkotnak összefüggő foltokat az erdőkben egész évben.
A nyári és őszi időszak számos gombaféle megjelenését is eredményezi. Különösen a
csapadékosabb napok után számos vargányát, rókagombát, tinórukat lehet találni, de légyölő galócák
és papsapkagombák is nagy számban terjednek el.
Az erdők állományképe meglehetősen változatos, fajgazdagság, változatos korösszetétel jellemzi, ami
az egykori természetközeli gazdálkodásnak – szálalóvágás – köszönhető.
Gyepek tekintetében főként a különböző csenkeszek által dominált vegetációk alakultak ki a területen,
elsősorban az erdők szegélyein, tisztásain. Fő állományalkotó fajok: veres csenkesz, rezgőfű,
angolperje. Jellemzőjük, hogy kifejezetten jól tűrik a kevés szervesanyag-tartalommal rendelkező,
kedvezőtlen szerkezetű pszeudoglejes (pangóvizes) barna erdőtalajokat. A fűféléken kívül
harangvirág, boglárka, margaréta, bakszakáll, kosbor- és orchideafélék színesítik a gyepeket. A
rendszeres kaszálás eredményeként a réteken elterjedtek a magashegységi gyepekről származó
nedű- és csigagombák.
Az erdők szegélyein is változatos flóra alakult ki. Törpecserjék – köztük henyeboroszlán és csarab –
alkotnak összefüggő állományokat a nyíres-csarabos fenyérekben. Az egyes erdőállományok
növényzetében a telepített, vagy spontán megtelepedő fajok, legtöbb esetben gyomosító, zavarástűrő,
illetve invazív példányok is megtalálhatóak. Ilyen például az akác, zöld juhar, aranyvessző (Solidago

sp.) fajok.
Állatvilág
A terület változatos domborzatához, növényzeti viszonyaihoz gazdag állatvilág is társul. Az erdők
vadállománya elsősorban szarvasokat, őzeket, rókákat, nyuszt- és nyestféléket, illetve vaddisznót
jelent. A szarvas-állomány vadászata során értékes trófeákat gyűjtöttek egykor a vadászok.
Napjainkban a túlzottan elszaporodott vadállomány okoz gondot főként a mezőgazdaságban. A nagyés apróvadak mellett más emlősök, köztük denevérek is élnek a területen: horgasszőrű, nagyfülű és
fehérszélű denevér is látható kisebb számban.
Az Őrségi Nemzeti Park területén számos ritkaság megfigyelhető az állatvilágból. Az itt található fauna
legszínesebb nemzetségét a madarak teszik ki, számos fajjal lehet találkozni, mint például fekete
gólyával, harissal. A ragadozók közül ki kell emelni a rétisast (Haliaeetus albicilla) vagy a ritkaságnak
számító, de a nemzeti park területén nagy számban előforduló darázsölyvet (Pernis apivorus).
Különleges, jellegzetes madár a kékgalamb, a kis- és kormos légykapó, a királyka, illetve a süvöltő,
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amelyek főként a fenyvesekben gyakoriak. A vízfolyások, műveltebb területek mellett fészkel a kerti
rozsdafarkú, a búbosbanka, a füleskuvik és a szürke küllő.
Az erdők, gyepek gazdag rovarvilággal is rendelkeznek. Számos lepke- és szitakötőfaj köthető az
őrségi erdőkhöz, kaszálórétekhez. Megtalálható itt több védett faj is, mint például vérfű- és
zanótboglárka lepkék és a lápi tarkalepke. Az erdőkben lévő rovarpopuláció neves képviselői a
szarvasbogarak (Lucanus cervus) vagy éppen a futrinkafélék.
A tiszta vizű patakok jellemző faja a folyami kagyló (Margaritifera margaritifera), valamint a folyami rák
(Astacus astacus). A patakok vizében gyakori a magyar- és német bucó, fürge cselle, de előfordul a
ritka dunai ingola is. A vízfolyások közelében számos rovarfaj él, köztük a hegyi- és csermely
szitakötők jelenléte nagymérvű. A vízpartok élőlényei között meg kell említeni a vidrát is, amely
táplálékát főként a vizekből nyeri, illetve „lakhelye”, kotoréka a vízpartok nedves talajában kereshető.
A terület gazdag kétéltű-állománnyal is rendelkezik. 12 békafaj egyedei találhatóak meg a kisebb
pocsolyákban, vízfolyások mentén, nedves környezetben. Néhányat említve közülük: sárgahasú unka,
gyepi béka.
Az említett állatokon kívül számos egyéb zoológiai érték is megjelenhet a területen, hiszen mind búvó-,
mind táplálkozási helyként változatos helyszín áll az állatok rendelkezésére, akár átvonulás céljából is.
Felhasznált források:
https://erdoterkep.nebih.gov.hu/ (elérhető: 2018.12.03.)
http://www.mtafki.hu/konyvtar/Magyarorszag/Magyarorszag_terkepekben_Novenyfoldrajz.pdf
(Elérhető: 2018. 12. 03.)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Vasi-Hegyh%C3%A1t (Elérhető: 2018. 12. 03.)
http://www.uni-miskolc.hu/~ecodobos/ktmcd1/bet/bet.htm (Elérhető: 2018. 12. 03.)
http://dosoremi.hu/int_szervesanyag_0_30.html (Elérhető: 2018. 12. 03.)
https://www.kondorfa.hu/html/term_kornyezet/termkornyezet.htm (Elérhető: 2018. 12. 03.)
http://marketingclassics.hu/old.gatterfogado.hu/web/?l=allatvilag (Elérhető: 2018. 12. 03.)
http://www.orseginemzetipark.hu/hu/info/ertekeink/vedett-teruleteink/orsegi-nemzeti-park.html
(Elérhető: 2018 12. 10.)
Bölöni-Molnár-Kun (2011): Magyarország élőhelyei, Vegetációtípusok leírása és határozója, ÁNÉR.
MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete, Vácrátót,

1.12.2. Tájhasználat, tájszerkezet
1.12.2.1. Tájtörténeti vizsgálat
Kondorfa az Őrség többi településéhez hasonlóan gazdag történelmi múltra tekint vissza. A
domborzati viszonyok mindig is meghatározták a település tájhasználati jellemzőit. A község
alapítása a szentgotthárdi ciszterci apátság nevéhez köthető, amelynek alapítói a XII. században
nagy befolyás alá vonták a jelenlegi Vendvidék területét és az Őrség egy részét. Kondorfa első
okleveles említése 1350-ből való Gardunfalva néven, ami később többször is változott az évek
során: Gradendorf, Grotendorf, Kondorfalva, majd pedig Kondorfa – a helyi nyelvjárás szerint

49

Kandorfa – lett. Ez utóbbi elnevezéseket az egykor itt élő Kondor családról kapta a település. Számos
népi hagyomány, szokás és a sajátos dialektus is tükrözi az elődök nyomát.
Az I. katonai felmérés (1763-1787) ábrázolása már megjeleníti a településmagot (1. ábra). Kondorfa,
vagy ahogyan a térképen is olvasható, Krottendorf a XVIII. század végére egy halmazos beépítési
struktúrával rendelkező település lett. Az épületek elhelyezkedésének fő mozgatóelve a Lugos-patak
és mellékágai jelenléte volt. Bár az említett vízfolyások a térképen jelöltek alapján a jelenlegihez
képest más irányban haladtak, mégis kiemelhető, hogy a környezetükben kialakult termékeny
gyepek megfelelő alapot biztosítottak a korabeliek letelepedéséhez. A környező településekkel
számos közlekedési útvonal kötötte össze, amelyek a jelenlegi úthálózat alapjául is szolgáltak. A
tájhasználatot többnyire az egybefüggő erdőségek jelentették, a vízfolyások menti területeken a
gyepek voltak jellemzőek. A domboldalakon, különösen a település középső részén, észak-déli
tengelyben a szántóföldi művelés volt a meghatározó. A gazdálkodás alapját a település alapítói, a
ciszterci szerzetesek teremtették meg, akiknek nevéhez fűzhető többek között a fejlett mező- és
erdőgazdaság kialakítása is.

1. ábra: Kondorfa az I. katonai felmérésen (1763-1787)
A II. katonai felmérés (1819-1869) a jelenlegi állapotokhoz nagyon hasonló képet fest a községről.
(2. ábra) Szépen kirajzolódik a Lugos-patak északi partjára felfűződő hosszanti, egyutcás jellegű
településforma. Az épületekhez nagyméretű kertek tartoztak. A patak déli oldalán is megjelent a
lakott terület, a mai bucsa-hegyi településrész első épületei. A II. katonai felmérés alapvetően a
részletes kidolgozottságáról ismert, így Kondorfa esetében is aprólékosan jelenik meg minden
területhasználat. A Lugos-patak és mellékvizei, ezek körül húzódó nedves gyepek uralták a település
középső részét nyugat-keleti irányban. Ezen területek helyi gazdálkodásban betöltött szerepét mi
sem bizonyítja jobban, mint a gémeskutak, amelyek mellett itatókat is ábrázoltak a térképen. Mindez
a vízvételi lehetőségekre és az állattenyésztésre utal. Az erdő- és szántóterületek kiterjedése a
korábbiakhoz képest jelentősen nem változott az 1800-as évek közepére. A Nagysári–hegyen lévő
erdőt Bucse-erdőnek, a Máli-hegyen lévőt pedig Máli-erdőnek nevezték. Az erdők jelölésében
igyekeztek elkülöníteni a lombos és tűlevelű területeket. Néhány foltban, főként az erdők déli
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határában kisebb gyümölcsösök jelenlétét is szemlélteti a korabeli ábrázolás. Szakrális jelölések
terén egy út menti feszület jelenik meg a belterülettől északi irányban. A település temploma, az
akkori fából készült Szent Lukács templom 1850-51-ban épült, de a térképen még nem figyelhető
meg. Ennek oka feltehetően, hogy a települést ábrázoló szelvény korábban készült, mint a templom
építése megtörtént.

2. ábra: Kondorfa a II. katonai felmérésen (1819-1869)
Kondorfa szerkezete a következő években viszonylag stabilnak mondható, jelentős változásokon
nem esett át a III. katonai felmérésen (1869-1887) látottak alapján (3. ábra). A központi településmag
nem bővült, ellenben a bucsa-hegyi beépítés fokozódott. A tájhasználatot ez esetben is az erdők és
a szántók uralták, utóbbiak területe kissé növekedett nyugati irányban az erdők rovására. A térképen
megjelenő feliratok is tükrözik a területhasználat jellegét, néhány példát említve: Máli-rét, Rona mint
a gyepek, szántók megnevezéseként, Pityerhegy, Nyires az erdők esetében. Érdekes megemlíteni,
hogy a XVII-XIX. századi nagy folyószabályozások a terület vízfolyásait lényegében elkerülték, a
Lugos-patak esetében nem látható a térképeken érdembeli beavatkozás. Kisebb kanyarulatátvágások, illetve az átjárhatóság érdekében hidakat építettek az évek során, de a patak megőrizte
legtöbb helyen eredeti, kanyargós jellegét. Szakrális jelek tekintetében kiemelkedik a templom,
illetve a Csörötnek felé vezető út melletti feszület. A térképen ábrázolt helyen ma is található
feszület.
Az 19411941-es térkép szinte a település jelenlegi formáját szemlélteti (4. ábra). Az 1800-as évek végi
lakott területek csak kis mértékben növekedtek, főként a – térképen Búcsúhegynek nevezett – bucsahegyi épületek száma gyarapodott a XX. század közepére. A korábbiakhoz képest látványos
tájhasználati változások nem történtek. A szántóföldi művelés eredményességét mutatja, hogy a
Lugos-patakra egy malmot építettek a települést É-D-i irányban átszelő út mellé. Az előző
térképeken még nem, ezen viszont már ábrázolásra került a község temetője. A szakralitáshoz a
templom, valamint két másik feszület tartozik. Ezek egyike a korábbiakban is látott út menti feszület,
másik a templom közelében látható.
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3. ábra: Kondorfa a III. katonai felmérésen (1869-1887)

4. ábra: Kondorfa a IV. katonai felmérésen (1941)
Az 1900-as évek közepétől napjainkig további változások következtek be Kondorfa életében (5.
ábra). A településszerkezet döntően nem változott a történelmi múltban látottakhoz képest, de a
beépítés kissé terjeszkedésnek indult a Csörötnek-Őriszentpéter irányban haladó út mentén. A falut
a II. világháború után Őriszentpéterhez csatolták. Egészen 1991-ig kellett várni, amíg újra önálló
településsé vált.
A XX. század második felében létesített termelőszövetkezetek mintájára Kondorfán is létesült egy
termelőszövetkezet viszonylag nagy kiterjedésben, épületekkel, gazdasági létesítményekkel. Az
erdősültségi arány mindig is magas volt a térségben. Ennek az adottságnak kihasználása végig
meghatározta a tájhasználatot, annál is inkább, mivel növénytermesztés szempontjából viszonylag
kedvezőtlennek számított és számít ma is a térség. Az 1950-es évekig a kisparaszti gazdálkodás volt
jellemző, az államosításokkal átszervezték a mezőgazdaságot, így az erdőgazdálkodást is. Az
erdőművelés és erdőhasználat mellett a fafeldolgozás önálló ágazat lett. Egykoron a kondorfai
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üzemegységben

főleg

fenyőrönk

és

egyéb

ipari

fa

elsődleges

feldolgozását

végezték.

Késztermékként fenyő fűrészárut (deszka, palló, tetőléc, fűrészelt gerenda) állítottak elő.
Kondorfa a többi határmenti falvakhoz hasonlóan nehezen megközelíthető határsávi település volt.
Az 1960-as, 70-es években a tsz-major mellett szovjet katonai rádióállomás működött. A laktanya
nyomai mai is megtalálhatók. Területe rendezetlen, elgyomosodott.
A művelési ágak változását foglalja össze 1857-től 1984-ig a következő táblázat:

A táblázatból kitűnik, hogy mindig az erdőgazdálkodásnak volt nagyobb súlya.
A korábbiakban ismertetett tájhasználat, tájszerkezet napjaink Google Earth felvételén is szépen
kirajzolódik. A nyugati és keleti területeket az erdők uralják, míg a középső részeken a szántók és a
gyepek kiterjedése meghatározó. A szántók esetében érdekes jelenséget mutatnak a jelenkori
felvételek. A beépített területek közelében a kisebb parcellák, nadrágszíj-parcellák teszik
mozaikosabbá a területhasználatot, míg tőlük távolodva egyre inkább a nagytáblás, ipari méreteket
öltő, homogén szerkezetű földek veszik át helyüket. Ennek oka is visszavezethető az 1700-1800-as
években látott tájhasználati struktúrára. A háztáji környezetben elsősorban a kertes mezőgazdaság
volt az elsődleges, így ez alapot hagyott a jelenkori kisebb táblák művelésének.

5. ábra: Kondorfa 2018-as Google Earth felvételen
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Összességében látható, hogy Kondorfa tájváltozása is régmúltra tekint vissza. A szerzetesek által
alapított község életében a mező- és erdőgazdálkodás mindig is nagy szerepet játszott, s nem
elhanyagolható a vízfolyás menti termékeny gyepes terület sem, amely az emberi megtelepedés
alapja egy település kialakulása során. A Lugos-patak mentére szerveződött beépítések, a körülöttük
húzódó kisparcellás művelés, a patak menti galériaerdő szépen illeszkedik a változatos domborzati
viszonyokkal tarkított tájba. A népi hagyományok, történetek is szorosan kötődnek az őrségi tájhoz: a
település nyugati határában elhelyezkedő dombok, az ún. 13 halom, a törökdombok, amelyek egykor
őrködési helyekként szolgálhattak. Mindezek is bizonyítják, hogy a változatos tájszerkezet
megőrzendő érték a területen.
Felhasznált források:
https://mapire.eu/hu/map (Elérhető: 2018.11.24.)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szentgotth%C3%A1rdi_ciszterci_ap%C3%A1ts%C3%A1g

(Elérhető:

2018.11.23.)
http://www.orseg.hu/hu/info/telepulesek/az-orseg-telepulesei/kondorfa.html (Elérhető: 2018.11.23.)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Kondorfa (Elérhető: 2018.11.23.)
https://www.kondorfa.hu/ (Elérhető: 2018.11.23.)
https://www.ceginformacio.hu/cr9310038794 (Elérhető: 2018.11.24.)
https://www.google.hu/maps/place/Kondorfa,+9943/@46.8943589,16.3964187,4851m/data=!3m1!1e
3!4m5!3m4!1s0x476f277e36f093d9:0x400c4290c1e69b0!8m2!3d46.8970068!4d16.3988359!5m1!1e
4 (Elérhető: 2018.11.24.)
https://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/magyarorszagi_nemzetisegek/nemetek/szulofalum_vasszentmi
haly_es_kornyeke/pages/004_magyar_kozseg.htm (Elérhető: 2018.11.24.)
1.12.2.2. Tájhasználat
ájhasználat értékelése
Kondorfa igazgatási területének nagysága 2160,62 ha. Belterület 233,38 ha; külterület: 1927,24 ha,
zártkert - ha.

Művelési ág

Terület (ha)

Területarány (%)

erdő

1170,00

56,8

fásított terület

11,43

0,6

gyümölcsös

1,27

0,1

kivett

310,82

15,1

legelő

81,94

4,0

rét

10,83

0,5

szántó

474,31

23,0

Összesen

2160,62

100 %

Kondorfa az Őrség középső-északi részén fekszik. A község nagy része lapos dombháton terül el,
amelyet a község területén eredő Lugos-patak nyugat-kelet irányú fővölgye szeli ketté. A dombokat
további kisebb völgyek tagolják. A közigazgatási terület természeti adottságait tekintve változatos
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domborzattal rendelkezik. A fennsíki részeken szántóföldi művelést folytatnak. Ahol a dombhátak
felszíne meredekebb hajlásúvá válik, ott az erdők veszik át az uralmat. Kondorfa igazgatási területét
szinte körben erdők határolják. Nagyobb összefüggő erdőtömb a vizsgálati terület keleti és nyugati
részén található. De a területet nyugat-kelet irányban átszelő Lugos-patakot is hol keskenyebb, hol
szélesebb galériaerdők kísérik. Nem csoda, ha az erdők dominenciája (56,8%) jellemzi a tájat. A
mezőgazdasági területek arány sokkal kisebb összesen 27,6%-ot tesznek ki.

Kondorfa (forrás: google)

A határ a levegőből (fotó: Tóth Géza)

Erdőgazdasági területek
A település északi oldalán összefüggő erdőtömb található. De emellett kisebb nagyobb erdőfoltok
szórványosan az igazgatási területen belül előfordulnak.
A község üzemtervezett erdőterülete: 1179,36 ha.

Az erdők 23 %-a állami tulajdonban van, ahol a Szombathelyi Erdészeti ZRt. Szentgotthárdi Erdészeti
Igazgatósága 198,54 ha-on és az Őrségi Nemzeti Park igazgatósága 70,30 ha-on kezel erdőt. Az
erdőtervezett terület mintegy 6%-án (73,06 ha-on) nincs bejegyzett erdőgazdálkodó. Ez országos
átlag alatti érték. A többi erdőterületen a Felső-Őrség és Vendvidék Erdőtervezési Körzet erdőterve
szerint folyik az erdőgazdálkodás.
Az erdők vegyes állományúak: 50-60%-uk gyertyános tölgyes, 30%-uk fenyves, a fennmaradó részük
pedig egyéb keménylombú fafajokból (cser, akác, éger, kőris stb.) tevődik össze.
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Erdők besorolása elsődleges rendeltetés szerint

Kiváló termőhelyi adottságú erdők

Mezőgazdasági területek
A mezőgazdasági területek általában gyenge minőségűek (9 AK átlag). Az erdőgazdálkodás mellett
sokkal kisebb részarányt képviselnek. A gyepgazdálkodású területek aránya alacsony (93 ha). A
földek nagyrészt magántulajdonban vannak, kisebb hányadban állami és egyéb (gazdasági
társaságok, önkormányzat) tulajdonúak.
A szántóterületeken a gazdálkodók a hagyományos kultúrákat termesztik: gabonaféléket (őszi búzát,
őszi és tavaszi árpát), olajos (repce, olajtök) és takarmánynövényeket.
Nagylétszámú állattartás már nem jellemzi a települést. Az egykori majorban egy magángazdálkodó
tart kisebb létszámban szarvasmarhákat. Háztájiban az állattartók többnyire csak önellátásra
szorítkoznak. A mezőgazdasági területek földutakon megközelíthetők.

Egyéb tájhasználati módok
Kondorfa igazgatási területén mindössze egyetlen közút – Csörötnek-Őriszentpéter közötti 7453 j.
összekötő út - vezet át, amely észak-déli irányban szeli át a vizsgálati területet. A közlekedési terület
nem jelenik meg markánsan a tájban, abba szinte belesimul. Több magaslati ponton vezet át,
amelyekről szép panoráma tárul elénk az őrségi táj lankáira.
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Zavaró művi elemként jelennek meg a tájban a víztornyok. Mindkét torony a falu déli részén Kondorfa-hegy részen - található. Az egyik a volt Tsz telepen, a másik, szinte vele átellenben a
lakóterület közelében magaslik. Az egykori laktanya hasznosítatlan, begyomosodott degradált területe
tájsebként jelenik meg.

Tsz víztorony

Községi víztorony

Volt laktanya területe

A falu temetője a Csörötnek felé vezető út mellett fekszik. A régi része ligetes formájú, az újabb része
hagyományos, szorosan elhelyezett sírsorokkal, kevés növényzettel.

1.12.3. Védett, védendő tájitáji-, természeti értékek, területek
1.12.3.1. tájképvédelmi
tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területek

OTrT 3/5. melléklete Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területe övezete
(Hatályos 2015. január 1-től)

Kondorfa teljes igazgatási területe beletartozik az övezetbe.
OTRT Térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezete
„21. § (1) A térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezetében csak olyan területfelhasználási
egység jelölhető ki, amely a természeti adottságok és a kulturális örökség által meghatározott tájképi
értékek fennmaradását nem veszélyezteti.
(2) A térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezetébe tartozó település településszerkezeti
tervében csak olyan területfelhasználási egység jelölhető ki, továbbá a helyi építési szabályzatában és
szabályozási tervében csak olyan építési övezet és övezet hozható létre, ami a kijelölés alapjául
szolgáló tájképi értékek fennmaradását nem veszélyezteti. Az építési övezetnek vagy övezetnek az
építmények tájba illesztésére vonatkozó szabályokat is tartalmaznia kell, ennek ellenőrzéséhez a
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tájképet jelentősen megváltoztató építmények terveihez külön jogszabályban meghatározott
látványtervet is kell készíteni.
(3) Az övezetben bányászati tevékenységet a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó
szabályok szerint lehet folytatni.
(4) Az övezetben közművezetékeket és járulékos közműépítményeket tájba illesztett módon, a
tájképvédelmi célok megvalósulását nem akadályozó műszaki megoldások alkalmazásával - beleértve
a felszín alatti vonalvezetést is - kell elhelyezni.
(5) A településszerkezeti tervben, a szabályozási tervben és a helyi építési szabályzatban ki kell jelölni
a településkép-védelmi terület határát, amely a tájképi értéket képező kulturális örökség
szempontjából kiemelten kezelendő területeket, az ökológiai hálózat területeit, az országos és a helyi
védelem alatt álló természetvédelmi területeket, azok környezetét, valamint a település arculatát,
karakterét meghatározó fontos területeket tartalmazza.”
1.12.3.2.
védelemre
e tervezett
1.12.3.2. nemzeti és nemzetközi természetvédelmi oltalom alatt álló vagy védelemr
terület, érték, emlék

NEMZETI PARK
Kondorfa igazgatási területét érinti az Őrségi Nemzeti Park
védett területe. A belterület kivételével szinte az egész
igazgatási terület idetartozik.

NATURA 2000 TERÜLET
A 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet - az európai közösségi

jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett
földrészletekről – alapján az Őrségi Nemzeti Park igazgatóság
működési területén található kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területek:

10. AZ ŐRSÉGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG MŰKÖDÉSI TERÜLETÉN TALÁLHATÓ
KÜLÖNLEGES MADÁRVÉDELMI TERÜLETEK
10.1. Őrség (HUON10001)
10.1.24. Kondorfa
02, 03, 04/2, 04/3, 04/5, 04/7, 04/8, 04/9, 06, 011, 012, 015, 016, 017, 018, 019/1,
019/3, 019/4, 020, 026, 032/10, 032/12, 032/13, 032/14, 032/4, 032/5, 032/6, 032/7,
032/8, 032/9, 034/2, 036, 042, 043/10, 043/11, 043/12, 043/13, 043/3, 043/4, 043/5,
043/6, 043/7, 043/8, 043/9, 046, 047, 049/2, 049/4, 049/6, 049/7, 049/8, 049/9, 052,
053, 056/3, 056/4, 056/6, 056/7, 056/8, 057, 058, 060/2, 060/4, 061/2, 064, 065/1,
065/2, 067, 068/1, 068/2, 071, 072, 074/27, 074/28, 074/34, 074/39, 074/41, 074/42,
076/2, 077, 078/15, 078/5, 080/4, 081, 083, 084, 085/1, 085/3, 086, 087, 088, 091,
092/1, 092/2, 092/3, 093/3, 093/4, 093/5, 093/6, 093/7, 093/8, 095/5, 098, 0105,
0109/1, 0109/2, 0109/4, 0109/5, 0109/6, 0109/7, 0109/8, 0110, 0111/1, 0111/7, 0121,
0123/10, 0123/2, 0123/3, 0123/5, 0123/7, 0123/8, 0123/9, 0125, 0127, 0130, 0131,
0133/10, 0133/2, 0133/3, 0133/4, 0133/6, 0133/7, 0133/8, 0133/9, 0134/1, 0134/3,
0134/4, 0140, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145/10, 0145/3, 0145/4, 0145/5, 0145/7,
0145/8, 0145/9, 0146, 0147, 0148/1, 0148/2, 0148/3, 0148/4, 0151, 0152/10,
0152/11, 0152/12, 0152/13, 0152/14, 0152/15, 0152/16, 0152/17, 0152/18, 0152/19,

58

0152/20, 0152/21, 0152/22, 0152/5, 0152/6, 0152/7, 0152/8, 0152/9, 0155, 0156/10,
0156/2, 0156/3, 0156/4, 0156/5, 0156/7, 0156/8, 0156/9, 0157, 0158/1, 0158/10,
0158/2, 0158/3, 0158/5, 0158/6, 0158/7, 0158/8, 0158/9, 0160, 0163, 0164/1, 0164/2,
0164/3, 0164/4, 0164/5, 0165, 0166/1, 0166/10, 0166/11, 0166/2, 0166/3, 0166/4,
0166/5, 0166/7, 0166/8, 0169, 0170/1, 0170/2, 0176, 0178, 0182, 0183, 0185/2,
0185/3, 0185/4, 0185/5, 0187, 0191, 0192, 0194, 0204, 0205, 0207, 0208, 0209,
0210, 0211, 0212, 0213, 0214, 0215, 0216, 0225, 0226, 0229, 0230, 0232, 0237,
0238, 0239, 0240, 0243/3, 0243/4, 0243/5, 0244/1, 0244/2, 0246/1, 0246/2, 0247/10,
0247/11, 0247/12, 0247/13, 0247/14, 0247/16, 0247/17, 0247/18, 0247/2, 0247/8,
0247/9, 0248, 0249/1, 0249/3, 0249/4, 0256/1, 0256/2, 0257/1, 0257/10, 0257/11,
0257/12, 0257/13, 0257/14, 0257/15, 0257/16, 0257/17, 0257/2, 0257/6, 0257/7,
0257/8, 0257/9, 0270, 0271/1, 0271/2, 0271/3, 0271/4, 0271/5, 0275/1, 0275/2,
0278/1, 0278/2, 0279/3, 0279/4, 0279/5, 0279/6
10. ŐRSÉGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG MŰKÖDÉSI TERÜLETÉN TALÁLHATÓ KIEMELT
JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETMEGŐRZÉSI TERÜLETEK
10.8. Őrség (HUON20018)
10.8.22. Kondorfa
02, 03, 04/2, 04/3, 04/5, 04/7, 04/8, 04/9, 06, 011, 012, 015, 016, 017, 018, 019/1, 019/3, 019/4, 020,
026, 032/4, 032/5, 032/6, 032/7, 032/8, 032/9, 032/10, 032/12, 032/13, 032/14, 034/2, 036, 042, 043/3,
043/4, 043/5, 043/6, 043/7, 043/8, 043/9, 043/10, 043/11, 043/12, 043/13, 046, 047, 049/2, 049/4,
049/6, 049/7, 049/8, 049/9, 052, 053, 056/3, 056/4, 056/6, 056/7, 056/8, 057, 058, 060/2, 060/4, 061/2,
064, 065/1, 065/2, 067, 068/1, 068/2, 071, 072, 074/27, 074/28, 074/34, 074/39, 074/41, 074/42,
076/2, 077, 078/5, 078/15, 080/4, 081, 083, 084, 085/1, 085/3, 086, 087, 088, 091, 092/1, 092/2,
092/3, 093/3, 093/4, 093/5, 093/6, 093/7, 093/8, 095/5, 098, 0105, 0109/1, 0109/2, 0109/4, 0109/5,
0109/6, 0109/7, 0109/8, 0110, 0111/1, 0111/7, 0121, 0123/2, 0123/3, 0123/5, 0123/7, 0123/8, 0123/9,
0123/10, 0125, 0127, 0130, 0131, 0133/2, 0133/3, 0133/4, 0133/6, 0133/7, 0133/8, 0133/9, 0133/10,
0134/1, 0134/3, 0134/4, 0140, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145/3, 0145/4, 0145/5, 0145/7, 0145/8,
0145/9, 0145/10, 0146, 0147, 0148/1, 0148/2, 0148/3, 0148/4, 0151, 0152/5, 0152/6, 0152/7, 0152/8,
0152/9, 0152/10, 0152/11, 0152/12, 0152/13, 0152/14, 0152/15, 0152/16, 0152/17, 0152/18, 0152/19,
0152/20, 0152/21, 0152/22, 0155, 0156/2, 0156/3, 0156/4, 0156/5, 0156/7, 0156/8, 0156/9, 0156/10,
0157, 0158/1, 0158/2, 0158/3, 0158/5, 0158/6, 0158/7, 0158/8, 0158/9, 0158/10, 0160, 0163, 0164/1,
0164/2, 0164/3, 0164/4, 0164/5, 0165, 0166/1, 0166/2, 0166/3, 0166/4, 0166/5, 0166/7, 0166/8,
0166/10, 0166/11, 0169, 0170/1, 0170/2, 0176, 0178, 0182, 0183, 0185/2, 0185/3, 0185/4, 0185/5,
0187, 0191, 0192, 0194, 0204, 0205, 0207, 0208, 0209, 0210, 0211, 0212, 0213, 0214, 0215, 0216,
0225, 0226, 0229, 0230, 0232, 0237, 0238, 0239, 0240, 0243/3, 0243/4, 0243/5, 0244/1, 0244/2,
0246/1, 0246/2, 0247/2, 0247/8, 0247/9, 0247/10, 0247/11, 0247/12, 0247/13, 0247/14, 0247/16,
0247/17, 0247/18, 0248, 0249/1, 0249/3, 0249/4, 0256/1, 0256/2, 0257/1, 0257/2, 0257/6, 0257/7,
0257/8, 0257/9, 0257/10, 0257/11, 0257/12, 0257/13, 0257/14, 0257/15, 0257/16, 0257/17, 0270,
0271/1, 0271/2, 0271/3, 0271/4, 0271/5, 0275/1, 0275/2, 0278/1, 0278/2, 0279/3, 0279/4, 0279/5,
0279/6
EGYEDI TÁJÉRTÉKEK
Kondorfa területén több tájérték is található.

Az Őrségi Nemzeti Park által nyilvántartott egyedi tájértékek a következők:
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Nr.

Név

Helyszín
Kondorfa
külterületén,
Csörötnek felé
vezető műút
mentén jobbra
Belterület, Alvég
végén az utolsó
ház

Hrsz.

Főbb jellemzők

1.

Fafeszület

026

Fafeszület festett pléh Krisztussal. A
XX. század első felében keletkezett.

2.

Lakóház

1219

Tornácos tömésház, hozzáépített
istállóspajtával. 1890-ben épült.

3.

Pajta

Belterület

1236/2

A helyi építészetre jellemző szellőzés
mintázat található a falain. A XX.
század első felében keletkezett.

4.

Lakóház

1268

Tömésház nyeregtetővel. 1935-ben
épült.

5.

Kőkereszt

6.

Lakóház

Alvég utca 64.

293

7.

Istállóspajta

Alvég utca 65.

310

8. *

Lakóház

Alvég utca 39.

571

9.

Lakóház

Fővég utca 5.

1182

10.

Fafeszület

Kondorfa-Hegy, 70es házszám mellett

1928

11.

Lakóház

12.

Lakóház

Alvég vége felé,
egy földúton kell
bemenni balra
Belterület, Alvég, a
templom mellett

Kondorfa-Hegy, 60as házszám
Kondorfa-Hegy, 48as házszám

Kőkereszt festett Krisztussal. 1907ben állították.
Téglaépítésű, kódisállásos lakóház. A
XX. század első felében keletkezett.
Lopott tornácos, téglaépítésű istálló és
pajta egybeépítve. A XX. század első
felében keletkezett.
Téglaépítésű, kódisállásos lakóház. A
XX. század első felében keletkezett.
Téglaépítésű, csonkakontyos
tetőszerkezetű lakóház. 1959-ben
épült.
Faragott, fából készült feszület, rajta
kőből faragott Krisztussal. A XIX.
század végén keletkezett.
Téglaépítésű, kódisállásos lakóház. A
XX. század első felében keletkezett.
Tömésház beépített előtornáccal. A
XX. század első felében keletkezett.

1339

1698
1683

Megjegyzés: a *-gal jelölt egyedi tájérték helyi védelem alatt is áll.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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9.

11.

10.

12.

Nyilvántartásra érdemes értékek a következők:
Nr.
Név
Helyszín
Kultúrtörténeti értékek
Településsel kapcsolatos egyedi tájérték

Hrsz.

Főbb jellemzők

élettel
alkotás
Mindennapi é
lettel kapcsolatos építmény, állandó (művészeti) al
kotás

1.

Férfi fej

Alvég utca

697/1

2.

Kerekes kút

Fővég utca 43.

1047

Fatörzsből faragott férfi fejet
szimbolizáló szobor. Polyák Ferenc
őrségi fafaragó munkája, 1991-ben
készült. (Nem messze tőle
helyezkedett el egy női fej szobor is,
de ez napjainkra eltűnt.)
Régi kerekes kút, betontalapzattal,
farácsos szerkezettel és
cseréptetővel. Felújításra szorul.

Kultikus, szakrális építmény, alkotás, helyszín
Kőfeszület, felújított állapotú.
Talapzata egy nagy kőtömb, amelyen
Fővég – Alvég utca
3.
Feszület
697/1
egy kis táblát helyeztek el.
kereszteződése
Keletkezési ideje, állíttatója nem
ismert.
Kőkereszt az Alvég utcában. Ívelt
vonalvezetésű szegélyekkel, rajta
Krisztus szobrával. Felirata alapján
4.
Feszület
Alvég utca
115
Laczó Péter és Németh Julianna
emeltette 1924-ben. Felújításra került,
körülötte kis kiültetés díszít.
Magas kőtalapzatra helyezett
kőfeszület Krisztus-szoborral. Előtte
5.
Feszület
Alvég utca
564
szépen munkált régi fémkerítés.
Felújításra szorul. Források szerint
1942-es keletkezésű.
Egyéb emberi tevékenységhez, eseményhez kapcsolódó egyedi tájértékek

Történelmi vagy kulturális eseménnyel, illetve jelentős személlyel kapcsolatos egyedi tájértékek

6.

Hősi emlékmű és
országzászló

Fővég – Alvég utca
kereszteződése

671

7.

1956-os emlékmű

Fővég – Alvég utca
kereszteződése

671

Az első világháború kondorfai
hőseinek tiszteletére emelt emlékmű.
Téglából rakott talapzaton
márványlapokkal fedett emlékmű,
amelynek két oldalán a hősök nevei
olvashatóak, egy oldalán pedig sisak,
puska, kard és tölgylevelek vésete
látható. A kép alatti felirat: „Hiszek
Magyarország feltámadásában!”
Tetején magyar zászló lobog. Az
eredeti emlékmű mészkőből faragott
volt, 1934-ben avatták, a jelenleg
látható a felújított változata.
Az 1956-os forradalom és
szabadságharc emlékére állított
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8/a.*
8/a.*

Géza és Sarolta
dombormű

Alvég utca

1339

8/b,
c,
d.*
d.*

Szent Lukács
templom és
környezete

Alvég utca

1339

9.

II. világháborús
emlékmű

Alvég utca

034/2

mészkőtömb, amelynek tetején
emberi fejalakok láthatóak különböző
arcformákkal. A szoborkompozíciót
Ámmer Gergő készítette az
önkormányzat megbízására. 2017ben avatták.
A Szent Lukács templom főbejáratát
domborművek övezik körbe. Ezek
egyike Géza fejedelem és Sarolta
ábrázolása, amelynek másik
megnevezése „Kondorfa 1000 éves
jubileuma”. Gömbös László munkája,
2000-ben avatták.
A templom bejárati oldalán Géza és
Sarolta domborműve mellett Szent
István király és Boldog Gizella alakja,
valamint a Szent Korona domborműve
is megtalálható. A templom oldalában
egy szoborfülkében Szűz Mária,
karján a kis Jézussal szobor
helyezkedik el.
A kondorfai temetőben található a II.
világháborús áldozatok emlékére. A
kőből készült obeliszkszerű
emlékművön megjelenítették a hősök
fényképét születésük és halálozások
évszámával együtt. Tetején egy
kisebb kereszt, amelynek közepén
Krisztus-arc található.

Természeti egyedi tájértékek
Biológiai egyedi tájértékek

Növényegyed, növénycsoport
10.

Idős hársfa

Alvég utca

1339

Idős kislevelű hársfa (Tilia cordata) a
Szent Lukács templom mögött.
Törzskerülete 410 cm.

*A templom helyi védelem alatt áll.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8/a.*
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8/b.*

8/c.*

8/d.*

9.

10.
Forrásjegyzék:
https://szoborkereso.hu/#lat=46.89931340354019&lng=16.40362858772278&zoom=18&actid=0
(Elérhető: 2018.12.09.)
http://www.vnemethzsolt.hu/hu/hirek/65815/kondorfa-56-os-emlekmu-avatas-20170722-1700
(Elérhető: 2018.12.09.)
1.12.3.3. Ökológi
Ökológiai
kológiai hálózat

OTrT 3/1.sz. melléklete:
Országos ökológiai hálózat övezete

Vas megye TRT II/2. sz. tervlap:
magterület övezete

A területek lehatárolását az új szerkezeti terv módosításakor kell elvégezni. A település igazgatási
területén magterület övezetét kell megkülönböztetni.
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1.12.4. Tájhasználati konfliktusok és problémák értékelése
A településen kisebb arányban a mezőgazdálkodás, nagyobb arányban az erdőgazdálkodás a
jellemző. A szántókon való földművelés során kisebb porterhelés érheti a déli részen lévő
lakóterületeket. A többi lakóterületi rész viszonylag védetten helyezkedik el.
Kisebb konfliktusforrás adódik az ingatlan-nyilvántartás és a mai kialakult tájhasználat között, azaz a
nyilvántartott és a tényleges használat között. A természeti állapot alapján – állatállomány hiányában
– gyakorta erdősülnek, fásulnak be a korábbi legelők és kaszáló rétek.
Vizuális-esztétikai konfliktusforrás a meglévő víztornyok építményei, amelyek erőteljes művi
formájukkal kedvezőtlen megjelenésűek, látványkárosítást okoznak. Szintén előnytelen képet nyújt a
felhagyott laktanya hasznosítatlan területe.
A természeti állapot alapján – állatállomány hiányában – gyakorta erdősülnek, fásulnak be a korábbi
legelő és gyep területek.
A külterületi utak hosszabb szakaszain tapasztalható a fásítás teljes hiánya. Ebből adódóan a
külterületi zöldfelületi elemek és a belterületiek közötti kapcsolatot jobbára a mezőgazdasági
területek teremtik meg. A vegetációs időszakon kívül a kapcsolat lazul, helyenként meg is szakad.
1.13. Zöldfelületi rendszer vizsgálata
1.13.1 A települési zöldfelületi rendszer elemei

Egyedi telkes lakókertek
A település zöldfelületi rendszerének fő elemét a lakóházakhoz tartozó falusias lakókertek alkotják. A
lakókertek zöldfelületei a lakótelkeknek általában a 75%-át teszik ki. A lakóterületek pedig a
település belterületének közel 85 %-át foglalják el. A hagyományos falusi lakókertek funkcionális
tagolódására jellemző, hogy legnagyobb hányaduk vegyes hasznosítású, azaz haszon- és díszkert
(pihenőkert) egyben. A díszkertrészek a pihenőkertrészekkel együtt legtöbb esetben a lakóépület
közelében alakultak ki. A haszonkertrészek (veteményesek, gyümölcsös) a telkek közepétől a
végükig húzódnak, és a lakókerteknek legalább a felét, de sok esetben ennél nagyobb részét
foglalják el.

Zöldterületek
Kondorfa területén két nagyobb zöldterület található: a 192 hrsz-ú terület 7900 m2 nagyságú fás liget
valamint a 0145/3 hrsz-ú sportpálya és környéke (2,3 ha). Míg az előző kiépítetlen, addig az utóbbi
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részben kiépített. A gyepes sportpálya mellett kisebb játszótér kapott helyet. Mindkét park további
fejlesztésekre szorul.

Intézményi zöldterület
A faluban a templomkert sorolható az intézményi zöldfelületek közé. A templom déli oldalán szabad
gyepfelületben idős kislevelű hársfa áll. Az északi oldalán lévő feszület és az út széle virágosított.

fotó: Thaler Tamás

1.13.1.2. Zö
Zöldfelületi ellátottság értékelése
Zöldfelületi rendszerének főbb elemét a lakókertek alkotják. Hiányosságok a zöldterületek
kiépítettségének terén tapasztalhatók. Az utcafásítások nem jellemzik, amely jellegzetes, a
domborzathoz alkalmazkodó, szűk utcás szerkezetéből adódik.

1.14. Az épített környezet vizsgálata
1.14.1. Területfelhasználás vizsgálata
1.14.1.1. a település szerkezete, a helyi sajátosságok vizsgálata
A község településszerkezetét a természetföldrajzi adottságai határozzák meg és jelentősen
befolyásolják. A község a Lugos-patak kelet-nyugat irányú völgyét kétoldalról kísérő magaslaton
fekszik. A Hegy községrész mértani utcahálózattal jött létre. Ezzel ellentétben a Fővég és Alvég
településrészek követve az Őrség szeres beépítési jellegét alakultak ki, majd a kettő között húzódó
út mentén – egyre sűrűsödve a beépítés - átvette az utifalvak jellegzetes hosszan elnyúló jellegét.
1.14.1.2. az ingatlaningatlan-nyilvántartási adatok alapján, termőföld esetén
esetén a művelési ágak és a minőségi
osztályok
Kondorfa igazgatási területének nagysága 2160,62 ha. Belterület 233,38 ha; külterület: 1927,24 ha,
zártkert - ha.
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Terület (Ha)

Területarány (%)

erdő

1170,0

54,15 %

fásított
terület

11,43

0,52 %

legelő

81,93

3,79 %
5,0 %

rét

108,34

gyümölcsös

1,2

kivett
kivett

310,82

14,38 %

szántó

476,81

22 %

Összesen

2160,62

Kondorfa községben a szántó művelési ágú termőföldek hektáronkénti aranykorona átlaga 9,98 Ak,
amit annyit jelent, hogy a 4. és az annál jobb minőségű termőföldek tartoznak az átlagosnál jobbak
közé.
1.14.1.3. beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területek
A hatályos településszerkezeti terv beépítésre szánt területek közül megkülönböztet falusias
lakóterületet, kereskedelmi, szolgáltató gazdasági, mezőgazdasági gazdasági területet, különleges
temető, szennyvíztisztító, rekultiválandó bányaterületet, üdülőházas üdülő területet, településközpont
vegyes területet. A beépítésre szánt területek a kialakult belterületen és annak szűkebben vett
környezetében helyezkednek el.
Beépítésre nem szánt területek közül az erdő- és mezőgazdasági területek uralják a község határát.
Az erdőterületek gazdasági és védelmi célú használatuk alapján kerültek megkülönböztetésre.
A mezőgazdasági területek esetében általános mezőgazdasági és gyepterületeket különböztet meg.
A vízgazdálkodási területek közül a vízfolyások mellett említést kell tenni a 2000-es rendezési
tervben jelölt záportározóról a Lugos-patak mentén.

1.14.1.4. funkció vizsgálat (intézményi ellátottsá
ellátottság,
llátottság, funkcionális
funkcionális és ellátási kapcsolatos)
Intézmények:


Polgármesteri Hivatal



Kultúrház



Egészségház



Kultúrház



Tűzoltószertár

A település jelenlegi igényeit a fenti intézmények kielégítik. A tűzoltószertár elhelyezéséhez új épület
szükséges. Helyét a község központi részén célszerű kijelölni.
Hasznosításra vár az iskola épülete. Iskola helyben nincs, az épület nem hasznosított, elképzelések
voltak: idősek otthona, lakások kialakítása, szállás kialakítás.
Az óvoda épület részben felújított a Darányi Ignác Terv Új Magyarország Vidékfejlesztési Program
keretében „Falufejlesztés Kondorfán” című projekt keretében 2014. évben, közösségi célokra
hasznosított.
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1.14.1.5. alulhasznosított
alulhasznosított barnamezős területek
Barnamezős területnek kell Kondorfán tekinteni azt a felhagyott, vagy alulhasznosított területet,
amely jelenleg pusztuló pl: volt szovjet laktanya területe. A pusztulás a korábban ott végzett
tevékenység felhagyásával, visszaszorulásával egyidejűleg jelent meg, amelyet aztán valamely
belső, vagy külső körülmények együttes hatására már nem követett az új funkció megjelenése, a
terület átépülése, megújulása.
A 0123/2 hrsz ingatlanon, a belterülettől és majortól nyugatra az 1960-as-70-es években épült egy
Szovjet rádiótechnikai állomás, a területe kicsi volt ugyan és két domb volt összesen amin, egy egy
magasságmérő radar volt és egy távolságmérő.
A barnamezős területekre jellemző, hogy a környezetük alapján alkalmasak lennének értékesebb új
funkció megjelenésére, azonban a tulajdonviszonyok rendezésének, vagy tulajdonosi szándék
hiányában átalakulni, megújulni, vagy újnak teret adni már nem képesek.
A barnamezők rehabilitálásának társadalmi-gazdasági előnye, hogy helytakarékosan, újabb
zöldmezős területek bevonása nélkül a meglévő infrastruktúrára építve teremthet új munkahelyet,
vagy a környező lakosság számára egészségesebb városi környezetet. A javuló életkörülmények
mellett a településképre gyakorolt hatása jelentős. Amennyiben nem hasznosul a barnamezős
terület, akkor felgyorsul a környezetét romboló hatása, a fizikai romlás fokozódik, az értékcsökkenés
nő és adott esetben a társadalmi szegregáció erősödik.
Barnamezős területek:


Volt szovjet laktanya (0123/2 hrsz)



elhagyott lakóházak, elszórtan a belterületen.

1.14.1.6. konfliktussal terhelt (szlömös
(szlömösödött, degrad
degradálódott)
egradálódott) terület
Kondorfa területén viszonylag kevés konfliktussal terhelt, leromlott, romlás alatt lévő, alulhasznosított
pusztuló épület, építmény található. A településen ilyen lehatárolható terület nem található. A korábbi
beépítésből fennmaradt épülettel romlik, pusztul a 0123/2 hrsz volt laktanya területe.
A leromlási folyamat a szlömösödés, amely a környezetére is káros hatással bírhat és onnan
kisugározva egy-egy tér, utcarészlet, tömbbelsőről kialakult képet képes negatívan befolyásolni. A
szlömösödés ellen tett intézkedések képesek a kedvezőtlen folyamat megállítására és akár jelentős
értéknövekedést is generálni.
A várt beavatkozás lehet egy állagromlás megakadályozása, az építmény új funkcióval való
megtöltése. A beavatkozás aktorai a mindenkori fejlesztők, tulajdonosok, partnerei pedig a település,
a potenciális vállalkozók, illetve az állam lehet.

67

Egy-egy szlömösödő területen történt sikeres beavatkozás hatása a környezetében azonnal
érzékelhető élénkítő hatással bír.
A

konfliktusok

adódhatnak

a

degradálódási

folyamatot

gyorsító

üresen

álló

épületek

amortizációjából, megkezdett fejlesztések elmaradásából is.
1.14.2. A telekstruktúra vizsgálata
1.14.2.1. telekmorfológia
telekmorfológia és telekméret vizsgálat
vizsgálat
A településen a lakótelkek mérete elhelyezkedésük és kialakításuk időpontjától függően eltérő méretet
mutat. A jellemző telekméret a Fővég, Alvég területén 250-300-600-900-1300 m2. A Hegy utca
környezetében 1000-1300-1500 m2-es ingatlan méret a jellemző. Ezekhez jellemzően 10-12-14-16 m
szélességűek és fekvéstől függően akár 300 m hosszúak. A község jellemzője az útról meg nem
közelíthető lakó- és kertként funkcionáló telekrészek. A telekstruktúra az 1858-ben kiadott kataszteri
térképen is a maival közel egyező állapotot mutat és az útról meg nem közelíthető telkek nagy
csoportját mutatja.
1.14.2.2. tulajdonjogi vizsgálat
A lakóépületek túlnyomó részben magántulajdonban vannak. Az önkormányzat az alábbi ingatlanok
vonatkozásában rész vagy egész tulajdonnal rendelkezik.
Település Helyr.szám Ing.jell Fkép
Megnevezés
Utca+hsz
Tel.ter(m2) Önk%
NINCS
Kondorfa
65/ / /
1
5 Beépítetlen terület
UTCANEVE
964
11,1
NINCS
Kondorfa
95/ / /
1
5 Beépítetlen terület
UTCANEVE
1201
3,7
NINCS
Kondorfa
96/ / /
1
5 Beépítetlen terület
UTCANEVE
1201
3,7
NINCS
Kondorfa
97/ / /
1
5 Beépítetlen terület
UTCANEVE
1201
3,7
NINCS
Kondorfa
101/ 2/ /
1
5 BEÉPÍTETLEN TERÜLET
UTCANEVE
1640
100
NINCS
Kondorfa
106/ / /
1
5 Beépítetlen terület
UTCANEVE
393
100
NINCS
Kondorfa
107/ / /
1
5 Beépítetlen terület
UTCANEVE
435
100
NINCS
Kondorfa
123/ 2/ /
1
5 Beépítetlen terület
UTCANEVE
443
100
NINCS
Kondorfa
131/ / /
1
5 BEÉPÍTETLEN TERÜLET
UTCANEVE
766
100
BEÉPÍTETLEN TERÜLET
NINCS
Kondorfa
171/ / /
1
5
UTCANEVE
3182
25
BEÉPÍTETLEN TERÜLET
NINCS
Kondorfa
194/ / /
1
5
UTCANEVE
3166
100
NINCS
Kondorfa
197/ / /
1
5 Beépítetlen terület
UTCANEVE
1269
100
NINCS
Kondorfa
223/ / /
1
5 Beépítetlen terület
UTCANEVE
1451
11,1
BEÉPÍTETLEN TERÜLET
NINCS
Kondorfa
226/ / /
1
5
UTCANEVE
388
50
BEÉPÍTETLEN TERÜLET
NINCS
Kondorfa
231/ / /
1
5
50
UTCANEVE
708
Kondorfa

251/ / /

1

5 Beépítetlen terület

NINCS

484

100
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UTCANEVE
Kondorfa

257/ / /

1

5 BEÉPÍTETLEN TERÜLET

Kondorfa

284/ / /

1

5 Beépítetlen terület

Kondorfa

299/ / /

1

5 Beépítetlen terület

Kondorfa

303/ / /

1

5 BEÉPÍTETLEN TERÜLET

Kondorfa

306/ / /

1

5 Beépítetlen terület

Kondorfa

333/ / /

1

5 BEÉPÍTETLEN TERÜLET

Kondorfa

335/ / /

1

5 Beépítetlen terület

Kondorfa

362/ / /

1

5 BEÉPÍTETLEN TERÜLET

Kondorfa

369/ / /

1

5 BEÉPÍTETLEN TERÜLET

Kondorfa

374/ / /

1

5 Beépítetlen terület

Kondorfa

380/ / /

1

5 BEÉPÍTETLEN TERÜLET

Kondorfa

385/ / /

1

5 BEÉPÍTETLEN TERÜLET

Kondorfa

396/ / /

1

5 BEÉPÍTETLEN TERÜLET

Kondorfa

401/ / /

1

5 BEÉPÍTETLEN TERÜLET

Kondorfa

402/ / /

1

5 Beépítetlen terület

Kondorfa

438/ / /

1

5 beépítetlen terület

Kondorfa

443/ / /

1

5 BEÉPÍTETLEN TERÜLET

Kondorfa

444/ / /

1

5 beépítetlen terület

Kondorfa

448/ / /

1

5 BEÉPÍTETLEN TERÜLET

Kondorfa

449/ / /

1

5 BEÉPÍTETLEN TERÜLET

Kondorfa

459/ / /

1

5 BEÉPÍTETLEN TERÜLET

Kondorfa

469/ / /

1

5 BEÉPÍTETLEN TERÜLET

Kondorfa

487/ / /

1

5 BEÉPÍTETLEN TERÜLET

Kondorfa

488/ / /

1

5 BEÉPÍTETLEN TERÜLET

Kondorfa

504/ / /

1

5 BEÉPÍTETLEN TERÜLET

Kondorfa

510/ / /

1

5 BEÉPÍTETLEN TERÜLET

Kondorfa

552/ / /

1

5 BEÉPÍTETLEN TERÜLET

NINCS
UTCANEVE
NINCS
UTCANEVE
NINCS
UTCANEVE
NINCS
UTCANEVE
NINCS
UTCANEVE
NINCS
UTCANEVE
NINCS
UTCANEVE
NINCS
UTCANEVE
NINCS
UTCANEVE
NINCS
UTCANEVE
NINCS
UTCANEVE
NINCS
UTCANEVE
NINCS
UTCANEVE
NINCS
UTCANEVE
NINCS
UTCANEVE
NINCS
UTCANEVE
NINCS
UTCANEVE
NINCS
UTCANEVE
NINCS
UTCANEVE
NINCS
UTCANEVE
NINCS
UTCANEVE
NINCS
UTCANEVE
NINCS
UTCANEVE
NINCS
UTCANEVE
NINCS
UTCANEVE
NINCS
UTCANEVE
NINCS
UTCANEVE

289

100

86

100

666

5,5556

775

100

849

5,5556

1450

100

1002

11,1

241

100

379

100

1234

100

1473

100

1136

100

868

100

1038

100

988

100

709

5,5556

1868

92,3

566

5,5556

465

100

703

10

1351

12,5

16

100

460

12,5

79

50

1474

25

1915

100

2543

100
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Kondorfa

594/ / /

1

5 BEÉPÍTETLEN TERÜLET

Kondorfa

595/ / /

1

5 BEÉPÍTETLEN TERÜLET

Kondorfa

620/ 1/ /

1

5 BEÉPÍTETLEN TERÜLET

Kondorfa

645/ 1/ /

1

5 BEÉPÍTETLEN TERÜLET

Kondorfa

712/ / /

1

5 Beépítetlen terület

Kondorfa

729/ / /

1

5 Beépítetlen terület

Kondorfa

732/ / /

1

5 Beépítetlen terület

Kondorfa

797/ / /

1

5 Beépítetlen terület

Kondorfa

824/ 2/ /

1

5 Beépítetlen terület

Kondorfa

825/ / /

1

5 Beépítetlen terület

Kondorfa

873/ / /

1

5 BEÉPÍTETLEN TERÜLET

Kondorfa

979/ / /

1

5 BEÉPÍTETLEN TERÜLET

Kondorfa

981/ / /

1

5 Beépítetlen terület

Kondorfa

987/ / /

1

5 BEÉPÍTETLEN TERÜLET

Kondorfa

1005/ / /

1

5 BEÉPÍTETLEN TERÜLET

Kondorfa

1006/ / /

1

5 BEÉPÍTETLEN TERÜLET

Kondorfa

1019/ 3/ /

1

5 Beépítetlen terület

Kondorfa

1058/ / /

1

5 BEÉPÍTETLEN TERÜLET

Kondorfa

1062/ / /

1

5 BEÉPÍTETLEN TERÜLET

Kondorfa

1064/ / /

1

5 BEÉPÍTETLEN TERÜLET

Kondorfa

1068/ / /

1

5 BEÉPÍTETLEN TERÜLET

Kondorfa

1070/ / /

1

5 Beépítetlen terület

Kondorfa

1072/ / /

1

5 BEÉPÍTETLEN TERÜLET

Kondorfa

1073/ / /

1

5 Beépítetlen terület

Kondorfa

1074/ / /

1

5 BEÉPÍTETLEN TERÜLET

Kondorfa

1080/ / /

1

5 BEÉPÍTETLEN TERÜLET

Kondorfa

1114/ / /

1

5 Beépítetlen terület

Kondorfa

1115/ / /

1

5 Beépítetlen terület

NINCS
UTCANEVE
NINCS
UTCANEVE
NINCS
UTCANEVE
NINCS
UTCANEVE
NINCS
UTCANEVE
NINCS
UTCANEVE
NINCS
UTCANEVE
NINCS
UTCANEVE
NINCS
UTCANEVE
NINCS
UTCANEVE
NINCS
UTCANEVE
NINCS
UTCANEVE
NINCS
UTCANEVE
NINCS
UTCANEVE
NINCS
UTCANEVE
NINCS
UTCANEVE
NINCS
UTCANEVE
NINCS
UTCANEVE
NINCS
UTCANEVE
NINCS
UTCANEVE
NINCS
UTCANEVE
NINCS
UTCANEVE
NINCS
UTCANEVE
NINCS
UTCANEVE
NINCS
UTCANEVE
NINCS
UTCANEVE
NINCS
UTCANEVE
NINCS
UTCANEVE

406

14,3

460

14,3

1532

20

489

100

1169

50

676

100

482

100

478

100

154

50

291

50

65

100

1888

33,3

940

100

1978

50

1962

10

583

8

1565

100

331

33,3

271

33,3

255

100

58

100

58

100

162

100

162

100

646

10

410

100

1060

100

497

100
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Kondorfa

1116/ / /

1

5 BEÉPÍTETLEN TERÜLET

Kondorfa

1120/ / /

1

5 BEÉPÍTETLEN TERÜLET

Kondorfa

1125/ / /

1

5 Beépítetlen terület

Kondorfa

1147/ / /

1

5 Beépítetlen terület

Kondorfa

1148/ / /

1

5 BEÉPÍTETLEN TERÜLET

Kondorfa

1149/ / /

1

5 BEÉPÍTETLEN TERÜLET

Kondorfa

1189/ / /

1

5 Beépítetlen terület

Kondorfa

1191/ / /

1

5 Beépítetlen terület

Kondorfa

1197/ / /

1

5 BEÉPÍTETLEN TERÜLET

Kondorfa

1209/ / /

1

5 BEÉPÍTETLEN TERÜLET

Kondorfa

1210/ / /

1

5 BEÉPÍTETLEN TERÜLET

Kondorfa

1212/ / /

1

5 Beépítetlen terület

Kondorfa

1225/ / /

1

5 Beépítetlen terület

Kondorfa

1255/ / /

1

5 BEÉPÍTETLEN TERÜLET

Kondorfa

1263/ / /

1

5 BEÉPÍTETLEN TERÜLET

Kondorfa

1278/ / /

1

5 Beépítetlen terület

Kondorfa

1290/ / /

1

5 Beépítetlen terület

Kondorfa

1296/ / /

1

5 Beépítetlen terület

Kondorfa

1308/ / /

1

5 BEÉPÍTETLEN TERÜLET

Kondorfa

1314/ / /

1

5 BEÉPÍTETLEN TERÜLET

Kondorfa

1341/ / /

1

5 BEÉPÍTETLEN TERÜLET

Kondorfa

1343/ / /

1

5 BEÉPÍTETLEN TERÜLET

Kondorfa

1350/ / /

1

5 BEÉPÍTETLEN TERÜLET

Kondorfa

1370/ / /

1

5 Beépítetlen terület

Kondorfa

1371/ / /

1

5 BEÉPÍTETLEN TERÜLET

Kondorfa

1381/ / /

1

5 Beépítetlen terület

Kondorfa

1385/ / /

1

5 Beépítetlen terület

Kondorfa

1395/ / /

1

5 Beépítetlen terület

NINCS
UTCANEVE
NINCS
UTCANEVE
NINCS
UTCANEVE
NINCS
UTCANEVE
NINCS
UTCANEVE
NINCS
UTCANEVE
NINCS
UTCANEVE
NINCS
UTCANEVE
NINCS
UTCANEVE
NINCS
UTCANEVE
NINCS
UTCANEVE
NINCS
UTCANEVE
NINCS
UTCANEVE
NINCS
UTCANEVE
NINCS
UTCANEVE
NINCS
UTCANEVE
NINCS
UTCANEVE
NINCS
UTCANEVE
NINCS
UTCANEVE
NINCS
UTCANEVE
NINCS
UTCANEVE
NINCS
UTCANEVE
NINCS
UTCANEVE
NINCS
UTCANEVE
Alvég utca
NINCS
UTCANEVE
NINCS
UTCANEVE
NINCS
UTCANEVE

263

33,3

234

100

748

100

233

100

230

50

644

50

378

100

244

100

918

50

1251

50

1126

16,7

464

100

3193

100

284

100

514

100

464

100

2029

3,7

259

100

313

50

366

100

235

100

2316

100

504

100

402

100

2922

20

504 16,6667
383 16,6667
317

11,1

71

Kondorfa

1405/ / /

1

5 Beépítetlen terület

Kondorfa

1435/ 2/ /

1

5 Beépítetlen terület

Kondorfa

1436/ 1/ /

11111

Kondorfa

1436/ 3/ /

1

5 BEÉPÍTETLEN TERÜLET

Kondorfa

1456/ / /

1

5 Beépítetlen terület

Kondorfa

1487/ / /

1

5 BEÉPÍTETLEN TERÜLET

Kondorfa

1488/ 3/ /

1

5 BEÉPÍTETLEN TERÜLET

Kondorfa

1492/ / /

1

5 Beépítetlen terület

Kondorfa

1496/ / /

1

5 Beépítetlen terület

Kondorfa

1512/ / /

1

Kondorfa

1513/ / /

12712

5 BEÉPÍTETLEN TERÜLET
GAZDASÁGI ÉPÜLET ÉS
5 UDVAR

Kondorfa

1515/ / /

11111

5 CSALÁDI HÁZ

Kondorfa

1536/ / /

1

5 BEÉPÍTETLEN TERÜLET

Kondorfa

1539/ / /

1

5 Beépítetlen terület

Kondorfa

1552/ / /

1

5 Beépítetlen terület

Kondorfa

1562/ / /

1

5 Beépítetlen terület

Kondorfa

1576/ / /

1

5 Beépítetlen terület

Kondorfa

1585/ 2/ /

1

5 Beépítetlen terület

Kondorfa

1634/ / /

1

5 BEÉPÍTETLEN TERÜLET

Kondorfa

1635/ / /

5

5 Szántó

Kondorfa

1657/ / /

1

5 Beépítetlen terület

Kondorfa

1659/ / /

1

5 BEÉPÍTETLEN TERÜLET

Kondorfa

1660/ / /

1

5 Beépítetlen terület

Kondorfa

1678/ / /

1

5 BEÉPÖTETLEN KÖZÚT

Kondorfa

1697/ / /

1

5 BEÉPÍTETLEN TERÜLET

Kondorfa

1718/ 2/ /

1

5 Beépítetlen terület

Kondorfa

1720/ / /

1

5 Beépítetlen terület

Kondorfa

1743/ / /

1

Kondorfa

1753/ / /

1

5 Lakóház

NINCS
UTCANEVE
NINCS
UTCANEVE
Alvég utca
142/A
Alvég utca
142/B
NINCS
UTCANEVE
NINCS
UTCANEVE
NINCS
UTCANEVE
NINCS
UTCANEVE
NINCS
UTCANEVE
NINCS
UTCANEVE
Alvég utca
Alvég utca 155
NINCS
UTCANEVE
NINCS
UTCANEVE
NINCS
UTCANEVE
NINCS
UTCANEVE
NINCS
UTCANEVE
NINCS
UTCANEVE
NINCS
UTCANEVE
NINCS
UTCANEVE
NINCS
UTCANEVE
NINCS
UTCANEVE
NINCS
UTCANEVE

416

11,1

290

100

1393

100

927

100

355

5,5556

526

100

1472

20

464

100

175

100

273

20

3269

40

700

40

604

33,3

140

100

1949

100

1195

100

1450

50

1512

100

629

100

10369

100

575

100

892

100

470

100

176

100

751

100

7685

100

1255

100

5 BEÉPÍTETLEN TERÜLET

Hegy utca
NINCS
UTCANEVE
NINCS
UTCANEVE
NINCS
UTCANEVE
NINCS
UTCANEVE

2311

100

5 BEÉPÍTETLEN TERÜLET

NINCS

1306

100

72

UTCANEVE
Kondorfa

1824/ 2/ /

1

5 Beépítetlen terület

Kondorfa

1827/ / /

1

5 Beépítetlen terület

Kondorfa

1843/ / /

1

5 Beépítetlen terület

Kondorfa

1862/ / /

1

5 BEÉPÍTETLEN TERÜLET

Kondorfa

1866/ / /

1

5 BEÉPÍTETLEN TERÜLET

Kondorfa

1875/ / /

1

5 Beépítetlen terület

Kondorfa

1890/ / /

1

5 BEÉPÍTETLEN TERÜLET

Kondorfa

1891/ / /

1

5 Beépítetlen terület

Kondorfa

1901/ / /

1

5 BEÉPÍTETLEN TERÜLET

Kondorfa

1916/ / /

1

5 BEÉPÍTETLEN TERÜLET

Kondorfa

1924/ / /

1

5 BEÉPÍTETLEN TERÜLET

Kondorfa

1959/ / /

1

5 BEÉPÍTETLEN TERÜLET

Kondorfa

2014/ 2/ /

Kondorfa

2033/ / /

1

5 BEÉPÍTETLEN TERÜLET

Kondorfa

2041/ / /

1

5 Beépítetlen terület

Kondorfa

2068/ / /

1

5 BEÉPÍTETLEN TERÜLET

Kondorfa

2088/ 3/ /

1

5 Beépítetlen terület

Kondorfa

2096/ 2/ /

1

5 BEÉPÍTETLEN TERÜLET

Kondorfa

2098/ / /

1

5 Beépíretlen terület

Kondorfa

2100/ / /

1

5 BEÉPÍTETLEN TERÜLET

Kondorfa

2101/ / /

1

5 BEÉPÍTETLEN TERÜLET

Kondorfa

2102/ / /

1

5 BEÉPÍTETLEN TERÜLET

Kondorfa

2104/ / /

1

5 Beépítetlen terület

Kondorfa

2115/ / /

1

5 Beépítetlen terület

12525

5 RAKTÁRÉPÜLET

NINCS
UTCANEVE
NINCS
UTCANEVE
NINCS
UTCANEVE
NINCS
UTCANEVE
NINCS
UTCANEVE
NINCS
UTCANEVE
NINCS
UTCANEVE
NINCS
UTCANEVE
NINCS
UTCANEVE
NINCS
UTCANEVE
NINCS
UTCANEVE
NINCS
UTCANEVE
Hegy utca
NINCS
UTCANEVE
NINCS
UTCANEVE
NINCS
UTCANEVE
NINCS
UTCANEVE
NINCS
UTCANEVE
NINCS
UTCANEVE
NINCS
UTCANEVE
NINCS
UTCANEVE
NINCS
UTCANEVE
NINCS
UTCANEVE
NINCS
UTCANEVE

925

6,3

1109

100

1051

100

813

100

338

100

345

25

245

50

292

100

855

100

673

100

428

50

336

11,1

645

100

267

14,3

805

100

1671

12,5

266

100

410

100

810

100

1378

16,7

1378

50

1374

100

1374

100

2142

100

1.14.5. Az építmények
építmények vizsgálata
vizsgálata
1.14.5.1. funkció, kapacitás
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A lakóépületek és lakóterületek a település legjellemzőbb funkciója, amelyben vegyítve elszórtan
találunk közösségi célú épületeket, helyi kereskedelmet szolgáló épületeket, továbbá szálláshely
szolgáltató épületeket is. A templom, a falu északi részén lévő a temető, attól keletre az új temető
részére fenntartott terület szerepel különleges területként a településszerkezetben.
1.14.5.2. beépítési jellemzők
jellemzők (beépítési
(beépítési mód, beépítési mérték,
mérték, sűrűség)
A község jellemző beépítési módja –a történeti fejlődéséből adódóan – az oldalhatáros beépítés, azzal
az eltéréssel, hogy a tájegységre jellemzően a gazdasági épület telekhatárig záródóan, kerített
udvarként jelenik meg. Mellette az újabb beépítések az oldalhatáros, a legújabb beépítések kevésbé
elterjedt módon szabadonállóan helyezkednek el.
Az Őrség egyik építészeti jellegzetessége a kódisállás néven ismert előtér, mely a konyha vagy a
pitvar előtt áll. Ezeknek szép példái láthatók a faluban.
1.14.5.3. magasság, szintszám,
szintszám, tetőido
tetőidom
tőidom
A településen a jellemző épület típus a földszintes beépítés. A földszintes beépítés bővítéseként
gyakori a tetőtér beépítés: Emeletes beépítés az Alvég utcában egymással szemközt álló típusterv
szerinti két lakóház. Ezen felül az emeletes beépítés szerencsére nem jellemző a településre.
Az iskola volt épülete szintén egy emeletes kialakítású és az Alvég utcában a 270 hrsz-en áll.
A közintézmények (óvoda, hivatal, kultúrház, bolt) jellemzően földszintes kialakításúak.

1.14.6. Az épített környezet
környezet értékei
értékei
1.14.6.1. településszerkezet történeti kialakulása, történeti településmag
Gardunfalva néven már az egyik 1350. évi oklevélben előfordul. Gardun ma is él a Fejér megyei
Gárdony község nevében.
A heiligenkreutzi korszakban Gardunfalvából Gradendorf, Grotendorf, később pedig egy régi család
neve után Kondorfalva, Kondorfa, a kondorfai dialektus szerint: "Kandorfa" lett. Egy időben éltek is
Kondorok itt, de kihaltak. Ilyen ősi családok nevét őrzik még ma is a Balázs, Fábián, Gaál,
Hegyi, Herczeg, Kovács, Sáfár, Szabó, Szőke stb. tősgyökeres magyar nevek is. A község határának
részeit is eredetei magyar nevek jelölik, pl. Avas, Sáfrány, Lugosvölgy, Róna. A település ma három
részből áll: Alvég, Fővég, Hegy.
A honfoglalás után Nyugat-Magyarországon védelmi rendszer, ún. "gyepű" alakult ki, mely Kondorfa
határán túl haladt. Az 1664. évi szentgotthárdi csata idején a Rába mellett portyázó törökök
elől, Huszász irányából sokan menekültek ide, s a község déli oldalán fekvő "Bucsahegyen "
telepedtek le. A reformáció a mohácsi vész után a leggyorsabban Kondorfán kezdett terjedni,
mégpedig azért, mert ez a község a szentgotthárdi apátsáli törzsbirtok szélén feküdt, így a közeli
Örségben elterjedt egyházújítás hafásának közvetlenül volt kitéve. Az 1599-1601 évi adójegyzék
szerint evangélikus lelkésze volt a községnek. Ma a lakosság 98%-a római katolikus vallású, csupán
2-3 család református. Temploma 1850-51-ben épült, a tornyot később emelték hozzá. Korábban
fatemplom állt a helyén. Oltárképe Szent Lukácsot ábrázolja. A korábbi plébános, Varga Ottó
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vezetésével az 1980-as évek végén, az 1990-es évek elején renoválták a templomot, mely Kondorfa
egyik büszkesége. Jelenleg a plébánosi feladatokat Köbli Tamás látja el.
Feltételezhető, hogy már 1540 körül, volt iskolája a falunak. Erről ugyan írásos emlék nincsen, mert
abban az időben az ilyen iskolák jelentősége csekély volt. Azonban, mivel akkoriban plébánia volt a
faluban, nagy a valószínűsége, hogy iskola létezett a faluban. Annál is inkább, mert ha a papi pályára
készülő ifjak káptalani iskolába nem mehettek, ilyen iskolákban tettek szert ismeretekre. 1993-ban
Szentendrén a Skanzenben nyitották meg a falu régi iskoláját.
A kondorfai nyelvjárás eredetiségét a nehezebb megközelíthetősége, viszonylagos elszigetelődése
révén őrizték meg az itt élők. Gazdag babonagyűjteménnyel rendelkezik a község. Népszokásokban is
több, Kondorfán megtalálható, kincs maradt fenn. Sajnos, ezek nagy része már kihalóban van. PI.:
gyertyaszentelés, barkaszentelés, a húsvéti örömtűzgyújtás, Lucázás. Eredeti a községben
a suprálás. A gyerekek fűzfavesszőből készült korbáccsal suprálnak, s ezzel egy időben jó egészséget
kívánnak. A supráló a megsuprált legényt nősülésre, a leányt pedig férjhez menésre nógatja. Nagy
hagyománya volt még a Gergely-járásnak: az ezt bemutató 6-8 gyerek a "Szent Gergely doktornak"
kezdetű éneket adta elő. Érdekesség volt még, hogy a házasulandó legény a lányos házhoz két kérőt
küldött, s ő csak akkor ment be, amikor a lányt neki ígérték, azaz amikor a "kérők nem kaptak kosarat,
zsuppot."
A falu régebben anyakönyvileg Őriszentpéterhez tartozott, de 1907-ben Csörötnekhez csatolták.
Az itt élő szorgalmas emberek faragott fával, faszénnel, tűzifával kereskedtek a körmendi és a grazi
piacokon.
Vize a Lugos-patak. Csodálatos völgyében turistaútvonalak vezetnek; szinte háborítatlan környezet
fogadja az erre látogatót.
A falu a II. világháború utáni demográfiai hullám következtében, 1600 főre gyarapodott. A
kommunizmus hátrányos következményei miatt /Őriszentpéterhez csatolták/ a falu fele elvándorolt.
Nagyon sokan elköltöztek Szentgotthárdra, ott találták meg a megélhetésükhöz nélkülözhetetlen
feltételeket.
A legújabb időben lényeges változást az 1990-es választások hozták. A falu 1991-ben ismét önálló
település lett. A következő lényeges változás 2004.január 1. amikor a község körjegyzőségbe
lép Csörötnekkel és Magyarlakkal.
Társadalmi szervezetek: sportkör, vöröskereszt, polgárőrség,110 éves tűzoltó egyesület működik.
Nevezetes volt a tökmagütő üzem. Minden októberben rétes-búcsú színesíti a falu életét.

1.14.6.2. régészeti terület, védet
védett régészeti terület, régészeti érdekű terület
a) Történeti leírás, régészeti örökség felmérése

Fontosabb,, a régészeti öröksé
örökséghez
emlék((ek
ek))
Fontosabb
ghez sorolható emlék
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A régészeti lelőhelyek pontos kiterjedése általában nem határozható meg pusztán a felszíni
jelenségek (elszíneződések, épületnyomok /égett agyag, kő- és tégla/, ingó örökség elemek) alapján.
A Butik-vőggyök területén nyilvántartott régészeti lelőhelyet (Kondorfa hrsz.: 803-804, 832, 850-852,
nyilv. azonosítója: 62670 – lásd a térképen) a 2009. évi régészeti terepbejárás során találták. Itt a
frissen szántott területen késő középkori / kora újkori szórványos telepnyomokat lokalizáltak. Ez
összecseng a földrajzi nevekkel és az okleveles adatokkal, miszerint Kondorfa község déli területén, a
régi középkori út (= Fővég utca) északi oldalán van a település legkorábbi magja, a későbbi korokban
ettől északabbra terjeszkedett tovább a falu. A lelőhely a Lugos-pataktól északra a falu magasabban
fekvő dombvonulatain helyezkedik el.

Halomsírok
A falu déli határát képező fentebb már tárgyalt út mentén, római kori halomsírokat találtak, amelyek a
korabeli pannóniai őslakosság temetkezéseit rejtik. (Írja 2009. évi hatástanulmányában Pap Ildikó
Katalin, a Savaria MHV Múzeum régésze. A halomsírok azonban nem szerepelnek a közhiteles
nyilvántartásban.)

Lukács--templom
Szent Lukács
1690-ben említi az urbárium Kondorfa Szent Lukács evangélista tiszteletére szentelt romos
templomát, amely a „falu felett” állt. Ez az első írásos adat, amely erre az egyházi épületre vonatkozik.
1698. március 28-án végzett vizitációja alkalmával Kazó István írta le a falu keleti szélén álló, akkor
már romos templomot, melynek kegyura természetesen a szentgotthárdi apátság volt. A teljesen
romokban lévő, javaitól és felszereléseitől megfosztott, elhagyatott épületet kerítés nélküli temető
övezte. Ennek nyugati szomszédságában állt a plébániaház udvarral és kerttel, de sem plébánosa,
sem iskolaépülete, sem iskolamestere nem volt. A régi, boltozott szentélyű épületet a szentgotthárdi
apátság, mint kegyúr 1775-ben renováltatta, majd 1825-ben teljesen újjáépíttette, 1840-1850 körül is
alakítottak rajta. Jelenlegi formáját aztán a 19. század végén nyerte el, mikor tornyot építettek hozzá.
Oltárképe Szent Lukácsot ábrázolja. A Varga Ottó plébános vezetésével az 1980-1990-es évek
fordulóján renoválták az épületet. Amint az a 17. századi adatokból kitűnik, a templomot – melyek „a
régi katolikusok építettek” – bizonyára még a középkorból származik. Minden valószínűség szerint
maga az apátság építtette saját jobbágyai számára ebben a Szentgotthárdtól távoli völgyben, a vasárés ünnepnapi misehallgatás kötelezettségének megkönnyítése végett.
E templomnak, amelyről Pap Ildikó Katalin szintén írt korábbi hatástanulmányában, azonban nem volt
műemléki kutatása, környékén régészeti feltárás sem. Nem szerepel a közhiteles nyilvántartásban
sem.
A hivatkozott vizitáció azonban tudósít egy még ennél is korábbi, magában a faluban álló templomnak
az egykori létezéséről.
A helyi hagyomány viszont azt mondja, hogy hajdan fatemplom állt a jelenlegi templom helyén. Hogy
mi az igazság, azt azonban csak a jövőbeni kutatás döntheti el.
1.14.6.3. védett épített környezet, a helyi,
helyi, egyedi
egyedi arculatot biztosító építészeti jellemzők
jellemzők
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Kondorfa településformája a szeres településszerkezet és annak besűrűsödésével az utifalvak
hagyományát követve fésűs, kerített udvaros beépítési jelleggel. Telkeinek elhelyezkedését tekintve
szalagtelkes falu, azaz egymás mellett és egymás mögött fekvő keskeny, hosszú belső telkei
hosszanti oldalukkal érintkeznek, így alkotnak többszöri sorozatot.
A vidék erdős voltából adódóan a korai építkezés anyaga a fa, az épületek elhelyezését tekintve
eleinte a vonalas építkezés volt a jellemző - szoba, konyha, kamra, ólak.
Nagyobb gazdaság esetén az épületek vonalas elhelyezése nem volt célszerű, ezért ahol a telek
nagysága és formája megengedte az istállót és a pajtát lakórész végébe, arra merőlegesen és
szervesen hozzácsatolva építették, a harmadik oldalara kerültek az ólak, a negyedik oldalt kerítés
zárta le. Így alakult ki az Őrség egyik legjellegzetesebb épület formája, az un. úgynevezett „kerítettház”.
A 19. század vége felé kezdett megváltozni az építkezés anyaga. Előtérbe került a tégla, a tetőfedés
anyaga a cserép lett. A tornác lerövidült, így alakult ki az úgynevezett „kódisállás”.

Kondorfai iskola a szentendrei
zentendrei skanzenban
A régi községi iskola épülete hűen tükrözi az egykori építési módot. A Kondorfáról származó iskola
épületben hajdanán a tanulók osztatlan osztályokban tanultak a 19. század végén, ahol négy elemi
osztályt tanított a nagy tekintélyű tanító.
A községi utcaképében ma már a 19. és a 20. század elejéről alaptevően három hagyományos
lakóháztípus különböztethető meg: az utcára merőleges gerinccel elhelyezett egymenetes, oromfalas,
vagy csonka kontyos cseréppel fedett, esetenként fából, vályogból, majd téglából épült, falazott
tornáccal épített lakóépület, illetve az L alaprajzi elrendezést mutató telkek (kerített-ház), ahol a telek
mélyében, az udvart lezáró, a lakóház tengelyével 90 fokos szöget alkotó melléképületek sorakoznak.
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Ha kis számban is – de megjelenik a városiasodó, elsősorban a környező városok, Szentgotthárd,
Szombathely hatását tükröző, az utcavonallal párhuzamosan beforduló, 4-5 tengelyes homlokzattal
kialakított épület. A második világháború után számos régi ház tűnt el a településen, a hagyományos
fésűs beépítést felváltotta, illetve az új beépítések mentén kialakult a sátortetős kockaházas beépítés,
míg az 1980-1990-es évektől kezdődően a helyi hagyományoktól teljes mértékben eltávolodott
„palotaszerű”, aránytalan méretű, színű és tömegű épületek megjelenése a jellemző. A téeszesítéssel
megkezdődött az egyéni gazdaságok hanyatlása: a falu hagyományos épületei (elsősorban a
gazdasági épületek) funkciójukat vesztették és fokozatosan eltűntek. Szerencsére, hogy ezen a
vidéken a gazdasági épületek sok esetben a lakóházhoz kapcsolódóan, tartós anyagból épültek, így
még ma is sok ilyen épület áll a faluban.

A kódisállásos bejárat a község sajátos építészeti elemeinek egyike
Ma a veszélyt a lakóházakra az utólagos hőszigetelés jelenti, amikor szakszerűtlen kivitelezés
keretében a korábbi és még megmaradt homlokzati díszek eltakarásra kerülnek és szerencsés
esetben a padlás szellőző íves ablakai maradnak meg.
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Jellemző régi és új háztípusok Kondorfán
1.14.6.5.
1.14.6.5. műemlék
műemlék
A településen műemléki védelem alatt álló építmény egy van.
M III

10952 Kondorfa

Alvég u. 44.
hrsz: 559
Az őrség népi építészeti gyakorlatának jellegzetességeit viselő lakóház és kijelölt környezete mind
település szerkezeti, telepítési megjelenítésével, mind beosztásában és berendezésében képviseli és
méltó módon mutatja be a 19. századra jellemző állapotot.

1.14.6.6. műemlékvédelem sajátos tárgyai: a történeti kert, temető és temetkezési emlékhely
Műemléki érték nincsen a területen.
1.14.6.7. műemléki terület: történeti táj, műemléki jelentőségű
jelentőségű terület,
terület, műemléki
műemléki környezet
A hatályos településrendezési eszközök az 559 hrsz-en védett műemlék épület szomszédos
környezetét műemléki környezetként kijelölte.
1.14.6.9. helyi védelem
Helyi védelem 2/2018. (II.26.) önkormányzati rendelettel elfogadott településképvédelmi rendelet
alapján az alábbi lakóházak:
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1.14.7. Az épített környezet konfliktusai, problémái
Jelenleg mintegy 299 lakóépület található a településen. A településen a foghíjtelkek és a magára
hagyott egykori beépítések sem ritkák. Utcakép a mai őrségi falusi utcaképnek megfelelő,
túlnyomórészt az utcafrontra épített, fésűs és kerített udvaros, földszintes családi házakból áll össze. A
településképben domináns elemként jelenik meg a főutca mentén felépült római katolikus templom és
a mellette álló iskola, óvoda épülete. A község igazgatási központja ettől nyugatabbra a Csörötnek felé
menő közút mellett áll, önkormányzati épület, kultúrház, tűzoltószertár formájában.
A lakóházak fele-fele részben őrzik egykori megjelenésüket, vagy az étépítések során részeben
átépült. Jellemző stílus a falusias, népi építészet tájegységre jellemző hagyományait felsorakoztató
beépítés, kódis állásos bejárattal.
Az új házak változó stílusban épültek, nem egységes megjelenésűek. A település összképe kedvező
benyomást kelt, utcái tiszták, épületállománya zömmel jó karban van, vagy átépítés alatt áll. A
településképet a városias jellegű emeletes lakóépületek ritkán bontják meg, azok is a változatos
terepnek köszönhetően kevésbé ütnek el környezetüktől.
A település döntő többségében utcavonalas beépítésű, az újabb keletű házaknál figyelhető meg
előkertek megjelenése. A gyalogos járófelületek aszfalt vagy beton járdalappal burkoltak. Utcái
rendezettek, portáinak többsége tiszta, temetője rendezett, középületei többsége jó karban tartva.
A településen nagymértékben zavaróak a légvezetékek, villany- és telefonoszlopok, ami egyrészt
hátrányosan befolyásolja a településképet, másrészt a nagyobb méretű fák ültetését is akadályozza.
1.15. Közlekedés
1.15.1. Hálózatok
Hálózatok és hálózati kapcsolatok
kapcsolatok
A térséghez legközelebb eső gyorsforgalmi úthálózatok és irányok - melyek a nemzetközi főhálózat
elemei - országhatáron belül és kívül:
- A2-es autópálya Fürstenfeld keresztül Graz/Bécs felé
- M8-as autóút, kiépítése Körmend-Szentgotthárd között tervezett
-S7-es autóút A2-es autópálya és M8 közötti gyorsforgalmi út kapcsolat, építése 2 ütemben
tervezett.
- E66-os jelzésű 8.sz. főút Graz és Budapest felé.
Térséget érintő egyéb főközlekedési út és vasútvonal:
- 8. sz Székesfehérvár- Jánosháza-Rábafüzes országos elsőrendű főút, E66. Elérhető Rátóton
keresztül.
-
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sz.

Rédics-Szombathely-Mosonmagyaróvár

országos

másodrendű

főút,

csatlakozás

Körmendnél vagy Zalalövő felé.
- Vasútvonal nem érinti a települést. A legközelebbi állomás Őriszentpéteren a 25. sz. vasútvonalon,
vagy Rönök/Rátót állomásokon a 21. sz. Budapest-Szombathely-Graz villamosított, egy vágányú
vasútvonal, A2 nemzetközi fővonal.
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1.15.2. Közúti közlekedés
Kondorfa községet délről Őriszentpéter felől, északról Csörötnek irányából a 7453 ŐriszentpéterRönök összekötő úton lehet elérni. A környező településekkel más közúti kapcsolata nincsen. A
települést a közútra merőleges, kelet-nyugat irányú önkormányzati kezelésben lévő Fővég és Alvég
utcák tárják fel. A hegyen lévő Bucsahegy településrészt a Hegyi út raszteros rendszere tárja fel.
1.15.3. Közösségi közlekedés
1.15.3.1. közúti
Közösségi buszközlekedés Szentgotthárd, Csörötnek, Magyarlak, Őriszentpéter és Körmend felé az
ÉNYKK ZRT közreműködésével biztosított. Buszmegállók az Alvég utcában, a Hegyi út mellett a
Hegyi falurész felől vannak és buszforduló a 675 hrsz-en található.
1.15.4. Kerékpáros és gyalogos közlekedés
Kiépített kerékpárút nem található a településen. A Vas megyei területrendezési terv térségi
kerékpárút létesítését Őriszentpéter és Szentgotthárd között tartalmazza, de ennek nyomvonala nem
érinti a települést.
1.15.5. Parkolás
A községben a parkolás az egyes ingatlanok esetében saját területen belül biztosított. A
közterületeken, a bolt és kocsma előtt, a kultúrház telkén, temető előterében található, egyéb
esetben kiépített parkoló nem található.
1.16. Közművesítés
1.16.1. Víziközművek
1.16.1.1. vízgazdálkodás és vízellátás (ivó(ivó-, ipari
ipari-, tűzoltó
tűzoltóltó-, öntözővíz, termálvíz
hasznosítás)
Kondorfa község vízellátása vízjogi létesítési engedély alapján készült vízellátó rendszer részeként
valósult meg, mely az üzembe helyezés után vízjogi üzemeltetési engedélyt kapott, melyet az idők
folyamán többször módosítottak.
A rendszer kettő darab kútból, 77 m3-es gombafejű víztoronyból, és a hozzá kapcsolódó
vezetékhálózatból áll.
A kutak adatai:
Kút jele

Kút helye

Talpmélység

Üzemi vízszint

Kapacitás

hrsz.

[m]

[m]

[l/min]

I.sz. kút (B-2)

054/4

-126,6

-31,5

150

II. sz. kút (K-3)

1020/2

-138

-21,5

200

A vízbázis nem tartozik a sérülékeny kategóriába.
A 77 m3-es, gombafejes víztorony alapszintje 278,42 mBf, túlfolyó szintje pedig299,92 mBf.
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A település vízvezeték hálózata NÁ 80-as (3861 m), NÁ 100-as (1466 m) és NÁ 150-es (1507 m)
nyomócsőből készült.
A vízvezeték kiépítettsége a község egészét lefedi.
Oltóvíz vételezésre a hálózatra telepített föld feletti tűzcsapok szolgálnak.
Vízbekötések száma a 2016 év végi állapot szerint 294 db, az éves összes vízfogyasztás 15 010 m3,
az engedélyezett 20 000 m3/év 75 %-a.
Üzemeltető a VASIVÍZ ZRT Déli Vízellátási és Csatornamű Főmérnöksége, Körmend, Hunyadi u. 92.
Oltóvíz:
A községben az oltóvíz a meglévő vízvezeték hálózaton kiépített tűzcsapokról megoldott.
1.16.1.2. szennyvízelvezetés
A település szennyvízcsatorna hálózattal nem rendelkezik. Az önkormányzat eddigi pályázati
próbálkozásai eredménytelenek voltak.
Kondorfa Önkormányzata azóta is keresi azokat az alternatív megoldásokat, és pályázati
lehetőségeket szennyvízelvezetés megoldására.
A csatornahálózat kiépítéséig marad a zárt szennyvízgyűjtő rendszer. A szippantott szennyvíz
elhelyezése az önkormányzat által kijelölt befogadóba történik.
Vas megyei területrendezési elképzelések alapján saját szennyvíztisztító építése tervezett a
településen. A költségek és a rendszer üzemeltetése alapján azonban alternatívaként lehetséges az
Őriszentpéteren meglévő szennyvíztisztítóhoz való csatlakozás megoldása is tekintettel a két település
közötti távolságra.

1.16.1.3. csapadékvíz elvezetés, felszíni vízrendezés
Kondorfa község Vas megyében, az Őrségben, Körmendtől 20 km-re DNy-ra, Szentgotthárdtól 15 kmre DK-re terül el.
Kondorfa az Őrség É-i részének közepén, a Lugos-patak völgyében bal partjától É-ra a Ny-í részen
Fővég,
Fővég, K-i részen az Alvég helyezkedik el, a pataktól D-re a Hegy
Hegy településrész található. A község
nagy része lapos dombháton fekszik.
A térség az ország hűvösebb és csapadékosabb kistérsége, az éves csapadék ~850 mm.
A település közigazgatási területén az alábbi közcélú vízfolyások, mint felszíni vízelvezetés befogadói
találhatók:
-A község É-i külterületi szakaszán a Gyarmati- patak (Rába vízgyűjtő terület)
-A község belterületi szakaszán áthaladó Lugos- patak (Rába vízgyűjtő terület)
-A község D-i külterületi szakaszán Csikóvölgyi-patak (Zala vízgyűjtő terület)
A patakok a Magyar Állam tulajdonában és a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság kezelésében
vannak.
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Belterületi csapadékvíz elvezetés szempontjából a községet átszelő Lugos- patak, mint befogadó
vehető

számításba,

amely

K-i

irányban

hagyja

el

község

közigazgatási

határát,

és

Hegyhátszentmártonnál a Rába folyóba torkollik.
A belterületi csapadékvíz elvezetésére kiépített út menti árkok szolgálnak, melyek a domborzati
viszonyoknak megfelelően egy és kétoldali kivitelben készültek.
Kondorfa legmagasabb pontja a település Ny-i részén található ~280 mBf. értékkel, a legalacsonyabb
a Lugos- patak völgye a község K-i részén 220 mBf. magasággal.
A 18/2003.(XII.9.) KvVM-BM együttes rendelet a települések ár-és belvíz veszélyeztetettségi alapon
történő besorolásáról Kondorfát „A”- erősen veszélyeztetett területek közé sorolja.

1.16.2. Energia
1.16.2.1. energiagazdálkodás
energiagazdálkodás és energ
energiaellátás
rgiaellátás (villamos energia, közvilágítás, gázellátás,
távhőellátás és más ellátórendszerek)

a) Villamosenergia
A község meglévő fogyasztóinak villamosenergia ellátását a község keleti, középső és nyugati
oldalán, a településen kívül húzódó meglévő 20 kV-os gerincvezetékről a község irányába leágaztatott
hálózatra telepített 3 db kommunális belterületi OTR típusú oszloptranszformátor állomás és a volt
TSZ majorban található 1 tr. állomás biztosítja. A zártkeret megtáplálása a belterülettől induló déli
kisfeszültségű, kötegelt légkábeles hálózatával épült ki.
A község területén jelenleg 299 db lakóépület található, amelyek energiaigénye MSZ. 447-98 előírásai
szerint számolt egyidejűséggel: 552,552 kW (6,6 kW/épület; 0,28 egyidejűség).
A statisztikai adatok alapján a községben 329 db fogyasztó 772 MWh villamosenergiát értékesítettek
az elmúlt időszakban évente.
Beépített energiaigényhez még figyelembeveendő a kertes területek gazdasági épület igénye is.
Fentebb leírt energiaigényét a területen található oszloptranszformátor állomásokra telepített gépek
kielégítik.
A területen kiépített kisfeszültségű hálózat betonoszlopos, - vb gyámos faoszlopos tartószerkezetre
szerelt szabadvezeték, illetve kötegelt kábeles kialakítású.
A volt TSZ területén lévő mezőgazdasági fogyasztó kiszolgálása saját tr alállomásról történik.
Kommunális

légvezeték

hálózat

oszlopairól

légkábeles

csatlakozásokkal

vannak

ellátva

a

lakóépületek.

b) Gázellátás
A községben gáz közművezeték nincsen.
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1.16.2.2. megújuló energiaforrások alkalmazás
alkalmazása,
ása, a környezettudatos energiagazdálkodás
energiagazdálkodás
lehetőségei
A település a Vas megyei területrendezési terv alapján 3-3,5 m/s átlagos szélsebességű területekhez
tartozik, még preferálható terület. A településrendezési eszközök és az adottságok alapján (erdők,
védett természeti területek) alapján szélerőmű létesítése kevésbé várható a településen.
Vizsgálatra érdemes a napenergia (szolár energia), talajhő hasznosításának lehetősége. Főként a
közintézmények megújítása, korszerűsítése, új vagy átépülő lakóházak, intézmények esetén.

1.16.2.3.
1.16.2.3. az önkormányzati intézmények energiahatékonysági értékelése
A község intézményeinek energiafelhasználása jelentősen javítandó a falszerkezetek utólagos
hőszigetelésével, a fűtési rendszer korszerűsítésével, a nyílászárók korszerűsítésével, alternatív
energiaforrások hasznosítására való felkészítéssel.
1.16.3. Elektronikus hírközlés (vezetékes elektronikus
elektronikus hálózat
hálózat,
vezeték nélküli hírközlési
lózat, vezeték
építmények)
Az elektronikus hírközlés vezetékes hálózat új igények szerinti újjáépítésével, valamint vezeték
nélküli hálózati lefedettség biztosításával megoldható. A vezetékes hírközlési hálózat kiépítése
jelenleg légvezetékről megoldott, amely átépítés esetén településkép védelmi szempontokból
földkábeles rendszerré alakítandó át.
1.17. Kör
Környezetvédelem
örnyezetvédelem (és településüzemeltetés)
településüzemeltetés)
1.17.1. talaj
A rövid idő alatt nagy mennyiségű csapadék lehullása, az elvezető árkok betemetése, a csapadék
elvezető rendszer műtárgyainak karbantartásának elmaradása eróziót okoz, ill. okozhat.
A talaj károsodása közé tartozik az elsavanyosodás, a szakszerűtlen talajerő gazdálkodás.
1.17.2. felszíni és a felszín alatti vizek
A térségre már nem jellemző a felszín alatti vizeket jelentősen terhelő állattartó telepek jelenléte.
A település közigazgatási területét a következő vízgyűjtő-gazdálkodási területek érintik: a felszíni
víztestek vonatkozásában a Duna részvízgyűjtőn a Lugos-patak, a Rába (Lapincstól), valamint a Zala
forrásvidék víztestek érintettek. A felszín alatti víztestek közül a Rába-Gyöngyös vízgyűjtő porzus, a
Zala-vízgyűjtő porózus, az Északnyugat-Dunántúl porózus termál, a Délnyugat-Dunántúl porózus
termál, a Rába-Gyöngyös-vízgyűjtő sekély porózus felszín alatti víztestek érintettek, ezekre a
víztestekre a 1155/2016. (III.31.) Korm. határozatban kihirdetett Magyarország felülvizsgálat 2015. évi
vízgyűjtő-gazdálkodási tervében foglaltak az irányadók.

1.17.3. levegőtisztaság és védelm
védelme
Az országos jogszabályi előírások az irányadóak. Levegőt terhelő szennyezés, probléma nem
ismeretes.
1.17.4. zajzaj- és rezgésterhelés
rezgésterhelés
Az országos jogszabályi előírások az irányadóak. Zajterhelésből adódó probléma nem
ismeretes.
1.17.5. sugárzás védelem
Nincsenek.
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1.17.6. hulladékkezelés
hulladékkezelés
A településen a kommunális hulladékok elszállítása biztosított: Müllex Közszolgáltató Nonprofit Kft.
(9784 Harasztifalu, Nyárfasor) végzi.
A település határában alkalmi jelleggel megjelenő, pontszerű illegális szemétlerakást meg kell
akadályozni. A szelektív hulladékelszállítás biztosított a kihelyezett gyűjtőedények révén.
1.17.7. vizuális környezetter
környezetterhelés
nyezetterhelés
A vizuális környezetterhelést a villamos légkábelek és hírközlési kábelek jelentik.
1.17.8. árvízvédelem
Nincsenek. Elsődlegesen a csapadékvíz elvezető rendszer egyes elemeinek hiányosságára
visszavezethetően, illetve szélsőséges időjárási viszonyok esetén a lefolyástalan területeken vizek a
közlekedési területekben, mezőgazdasági földeken kárt okozhatnak. A meglévő patakok elöntéssel
nem veszélyeztetik a települést.

1.17.9. Fennálló környezetvédelmi konfliktusok, problémák
A környezetvédelmi problémák közül a település sajátos fekvéséből adódóan a kerti hulladékok
elégetése során keletkező, a településre leülő füst jelölhető meg elsőként.
A szervezett szemétszállítás és szelektív hulladékgyűjtés ellenére előfordul kisebb gócokban az
illegális hulladék lerakás, a túraútvonalak, források, parkolók menti szemetelés.
1.18. Katasztrófavédelem
Katasztrófavédelem (területfelhasználást, beépítést,
beépítést, befolyásoló vagy korlátozó tényezők)
A települések katasztrófavédelmi besorolásáról, valamint a katasztrófák elleni védekezés egyes
szabályairól szóló 62/2011.(XII.29.) BM rendelet módosításáról szóló 61/2012.(XII.11.) BM
rendelet, valamint a Kat. végrehajtásáról szóló 243/2011.(XI.10.) korm. rendelet 22.§-a szerint
elvégzett kockázatbecslés alapján Kondorfa község a II. Katasztrófavédelmi osztályba került
besorolásra.
A településen veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem, agy küszöbérték alatti üzem nem
működik.
A település területén elsősorban a csapadékvíz elvezetési hiányosságok miatt intenzív
esőzések, hirtelen lehulló nagy mennyiségű csapadékok esetén jelentkezik vízelvezetési probléma.
1.18.1. építésföldtani
építésföldtani korlátok
1.18.1. építésföldtani
építésföldtani korlátok
Vas

megye

1980-ban

készült

felszínmozgás-veszélyességi

kataszteri

térképe

Kondorfa

közigazgatási területének majdnem egészét potenciális felszínmozgás-veszélyes területek közé
sorolja. A felszínmozgások által potenciálisan veszélyeztetett területek olyan jelenlegi állapotukban
stabil területek, amelyek nem megfelelő emberi beavatkozás vagy szélsőséges időjárás hatására
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instabillá

válhatnak.

Ezeken

a

területeken

építési

tevékenységet

ajánlatos

geotechnikai

szakvélemény alapján végezni, a terület stabilitásának megőrzése érdekében.
1.18.2. vízrajzi veszélyeztetettség
veszélyeztetettség
Az időszakos intenzív csapadékhullás esetén a hirtelen lefutó csapadékok kárt okozhatnak.
1.18.3. egyéb
1.18.3.1. kedvezőtlen
kedvezőtlen morfológiai adottságok (pl. lejté
lejtés,
tés, falszakadás)
Nem ismeretesek.
1.18.3.2.
1.18.3.2. mélységi, magassági korlátozások
Nincsenek.
1.18.3.3.
1.18.3.3. tevékenységből adódó korlátozások
korlátozások
Nincsenek.
1.19. Ásványi nyersanyag lelőhely
Nincsen.
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2. HELYZETELEMZŐ
HELYZETELEMZŐ MUNKARÉSZ
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2. HELYZETELEMZŐ MUN
MUNKARÉSZ
UNKARÉSZ
2.1. A vizsgált tényezők
tényezők elemzése, egymásra hatásuk összevetése
A

részletes

helyzetfeltárásból

és

helyzetelemzésből

következő

alapján

az

összefoglaló

helyzetértékelés a következő:
Kondorfa Nyugat-Magyarország és Rába-völgy hagyományairól és kulturális gazdagságáról ismert
települése, amely magyarországi és a környező osztrák településekről jól megközelíthető. 30 percen
belül autópályák és épülő autóutak is elérhetőek, ugyanakkor Graz nagyvárosi közelsége jelentős
vonzást gyakorol a térségre. A településre vonzást gyakorol a Őriszentpéter és Szentgotthárd, majd
kisebb részben Körmend, illetve Ausztria, mint jelentős ipari, szolgáltatási munkahelyet nyújtó térség.
Szentgotthárd a közigazgatás, oktatás és szolgáltatások, egészségügyi ellátás, kereskedelem terén
emelendő ki.
Amint az a Vas megyei területfejlesztési Koncepcióból is kitűnik, Kondorfa térszerkezeti pozíciója
rendkívül kedvező. Kondorfa Szlovénia - Ausztria és a Nyugat - Dunántúli Régió közötti Alpokaljai
kapocs fontos része gazdasági és kulturális értelemben. A természetbarát életmódot népszerűsítő,
hagyományokat újjáélesztő kezdeményezések pl: A községet érinti a Rockenbauer Pál Dél-dunántúli
Kéktúra útvonala, amely a község Alvég-Fővég utcáin halad a belterület vonatkozásában.
Hagyományosan szoros a kapcsolat és együttműködés Csörötnek községgel és Őriszentpéter
városával.
Amint azt a helyzetfeltárás és helyzetelemzés valamint a következő részletes helyzetértékelés
részletesen

alátámasztja

Kodnforfa

kedvező

adottságokkal

rendelkezik

a

fejlesztéspolitikai

eszközökkel elősegíthető, munkahelyteremtő idegenforgalmi, turisztikai befektetéseken alapuló
eredményes

gazdaságfejlesztéshez,

a

helyi

tradicionális

termékeket

gazdálkodási

módok

megőrzéséhez:


a tágabb térségben 5 főváros (Budapest, Bécs, Pozsony, Ljubjana, Zagrab) található jelentős
és sokszínű, változatos hagyományokat ápoló népességgel



Délről Őriszentpéterrel határos a község, amely az Őrség idegenforgalmi központja, részben
pedig az ellátás tekintetében nyújt szolgáltatást.



A településtől nyugatra fekszik Szentgotthárd, a térség egyik mechatronikai központja, jelentős
munkahelyi potenciállal.



Északról

Csörötnek

községgel

határos,

amelyet

oktatási,

igazgatási

feladatok

is

összekapcsolnak.


magas szintű életminőséget lehetővé tevő községi és térségi természeti környezet



Kiépített infrastruktúrahálózat



Kedvező megközelítés, kerékpárutak, bakancsos útvonalak



Mezőgazdálkodás, erdőgazdálkodás mint életforma és tájhasználat mindig is meghatározó
volt a községben



természeti értékek védelme, megőrzése és fejlesztése.
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A fentiekből következik, hogy Kondorfán érdemes gazdaságfejlesztésre, kisléptékű idegenforgalomi
fejlesztésre,

a

munkahelyteremtő

beruházásokat

finanszírozó

befektetések

előfeltételeinek

megteremtésére fordítani az EU és a Magyar Kormány támogatásait.
Kondorfa térségének Ausztria, azon belül is Stájerország, Dél-Burgenland illetve Szlovénia, azon belül
Muravidék idegenforgalmi húzóerejét, Szentgotthárd, az Őrség és Körmend nyújtotta lehetőségeket,
Kondorfa saját természeti adottságait minél jobban kihasználva van lehetősége arra, hogy múltjában
gyökerező hagyományokat erősítse, és tegye ezáltal népszerűbbé a település. A fejlesztések kedvező
hatásainak összeadódása révén nő az életszínvonal, gyarapodik a helyi közösség, fejlődik a
településen lévő szolgáltatások színvonala.
Részletes értékelés az adottságok alapján az erősségek,
erősségek, a gyengeségek, a lehetősége
lehetősége és a veszélyek
bemutatásával
bemutatásával
Erősségek


Ausztria, Szlovénia, Nyugat-Dunántúl prosperáló területeinek közelsége



Mezőgazdasági termelés és erdőgazdálkodás alapjai biztosítottak.



Folyamatosan javul a lakosság iskolázottsága.



A település népességszáma állandósulni látszik



Kondorfa községet kiterjedt erdőségek és változatos adottságú szántók veszik körül.



Kondorfa falusias jellegű lakóterületei a hagyományos vidéki életformát, a városon megszokott
infrastruktúrális ellátottsággal tudja nyújtani gyönyörű természeti környezetben, az Őrségi NP
területén.



Szeres jellegű, laza beépítési mód vonzó lehet az építkezők számára.



Őriszentpéter, Szentgotthárd és Körmend felől egyaránt könnyen elérhető



Őrségi Nemzeti Park részét képező védett természeti értékek.

Gyengeségek


Munkahelyek és megélhetést nyújtó mezőgazdasági területek hiányában a népesség több
évtizede csökken, elöregszik.



Mezőgazdasági területei elaprózodottak, kevésbé alkalmasak korszerű gazdálkodásra.



A volt laktanya terület gazdasági, idegenforgalmi, szabadidős célú hasznosításra is alkalmas
lehetne.



A volt iskola lakás, idegenforgalom, közösségi célú használata tervezett.
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A természeti adottságok és környező tájegység nyújtotta lehetőségek kihasználása forrás
hiányában még nem történt meg teljes körűen.



Túraútvonalak adta lehetőségek nincsenek kihasználva, a természetjárás kevésbé nyújt
programot a településen vagy nem segíti a helyi gazdaság erősödését.



A község kedvező adottságai, értékei az új generációk számára nem elég ismertek, vagy az új
lehetőségek- kezdeményezések nem váltak közismertté.



A megüresedő lakóházak avulása a településképre nézve kedvezőtlen.



Közüzemi szennyvízcsatorna és gázellátó rendszer nem került még kiépítésre.



A község belterületén csapadékvíz elvezetés, annak ingatlan-nyilvántartási megjelenítése (nem
bejegyzett, de üzemelő árkok rendezése) műszaki megoldása kedvezőtlen a településképre



A község belterületén elektromos hálózat és hírközlési hálózat légvezetékes műszaki megoldása
kedvezőtlen a településképre.

Lehetőségek


A község gazdaságának fejlesztése a meglévő erőforrások jobb kihasználásával.



Új

munkahelyek

teremtése

a

vállalkozások

erősítésével,

önfoglalkoztatás,

a

javuló

infrastruktúrális feltételek mellett a távmunka, környező munkahelyek, stb… igénybevételével.


Szelíd turizmus fejlesztése, együttműködve a környező településekkel, hogy egységes kínálatként
versenyképes mikro térség jelenhessen meg a hazai piacon.



barnamezős területek fejlesztése: 0123/2; 0123/3; 0123/7 hrsz. ingatlanok (volt katonai terület)



Az őrségi kerékpáros utak fejlesztése a mobilitás és turizmust szolgálva egyaránt, jobban
bekapcsolva Kondorfát a tájegység vérkeringésébe.



Régi elavult épületek, lakóházak településképhez illeszkedő korszerűsítése, hasznosítása.



Megújuló energiaforrások széleskörű felhasználása: nap, talajhő, stb…



Új lakóterület kialakítása a meglévő belterületek elaprózódott területeinek rendezésével, a
megüresedő lakóházak felújításával.



Lakóterületek műszaki minőségének javítása, zárt csapadékvíz-elvezetés, burkolt utak.



Parkolás helyigénye kielégítésre kerül a település lakóterületein, intézményei közelében, temető
számára.
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Közterületi

zöldfelületek

rendezése

és

megújítása.

Korszerű sportpálya, játszóterek létesítése.

Veszélyek


A népesség csökkenés a beavatkozások és fejlesztések ellenére sem mérséklődik.



A célok megvalósítását lehetővé tevő projektek komplex projekt-előkészítési munkálatait nem
lehet a megfelelő ütemben megkezdeni, illetve végrehajtani.



Nem sikerül megszerezni az operatív programokból a 2014-2020-as, majd a 2021-től induló
időszakra azokat a támogatási forrásokat, amelyek lehetővé teszik azoknak az integrált
fejlesztéseknek a megvalósítását, amelyek a helyzetelemzés és a helyzetértékelés alapján
indokoltak a község szempontjából.



A környező települések adottságaikat jobban kihasználják a jövőben és gazdasági lehetőségeikre
építve versenyhelyzetet teremt a környező településekkel, és saját azok közigazgatási területén
megvalósítja a lakóterületfejlesztéseket, nyújtanak másutt sokszínű turisztikai kínálatot,
programokat.



A lakóterületi, idegenforgalmi fejlesztések nem valósulnak meg, vagy időben jelentős csúszást
szenvednek.



A potenciális befektetők elkerülik a települést.



Nem alakul ki vállalkozáshoz és beruházáshoz szükséges vonzó vállalkozói klíma.



A pontszerű fejlesztések nem erősítik a település imázsát.



Az építészeti emlékek pusztulásnak indulnak.
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3. HELYZETÉ
HELYZETÉRTÉKELŐ
LYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZ
3.1. A helyzetelemzés eredményeinek értékelése, szintézis
Kondorfa része a Szentgotthárdi járásnak, mely a Nyugat-Dunántúli régió egyik legdinamikusabban
fejlődő térsége. A település elsősorban a helyi értékeire, illetve az azzal szoros kapcsolatban álló
turizmusra támaszkodik. A határtalan Európában egyre szorosabbra fűzi kapcsolatait a régi
Szentgotthárdi Járás osztrák, és egykori Muraszombati Járás szlovén településeivel.
A település kiemelten kedvező természeti, táji és ebből eredően idegenforgalmi adottsága, földrajzi
elhelyezkedése mellett jelenlegi kedvező közműellátottsága is hozzájárul - a komfortos
életkörülmény biztosításával- a település népességmegtartó, ill. vonzó képességéhez. A település
lakóterületi fejlesztései a teljes körűen kiépülő közműellátás és a településképhez illeszkedő, magas
színvonalú közlekedési célú területek kialakításával teremt vonzó környezetet. Az intézmények
műszaki állapota beruházási igényként jelentkezik a jövőben. A fenntartásuk jelentősebb anyagi
ráfordítást igénnyel a község költségvetésétől, amelyet a fejlesztésekkel mérsékelni tud.
A település lakóterülete és annak a tájegységre jellemző építészeti formavilága, alaprajzi típusa
(kerített udvar) önmagában is értéket képvisel.
A

gazdasági

jellegű

vállalkozások

közül

a

mezőgazdasági

vállalkozások

(állattartó,

növénytermesztő) kisipari, kézműves jellegű, lakóterületekkel együtt élő, a helyi alapanyagokat (pl:
helyi termékek) jól hasznosító vállalkozások erősítése és támogatása a cél.
Az idegenforgalom fejlesztése a helyi erősforrások és látnivalók bemutatásra és népszerűsítésére
épülő ökoturizmus fejlesztése.
3.1.1. A folyamatok értékelése
Kondorfa és környezet az őskor, ókor óta állandóan lakott terület.
A népességszám utóbbi évtizedekben bekövetkezett csökkenése mérséklődik, vagy stagnálni fog,
amit a lakóterületek minőségének javításával, a helyi gazdaság megerősítésével, a turizmus
fejlődésével lehet elérni. A községben „jó élni”, az itt élők ragaszkodnak a településükhöz, az
ideérkezők pedig beilleszkedhetnek és alkotó tagjává válhatnak a közösségnek.
Ahhoz, hogy a gyarapodó közösség minél több egyedi kínálatot tudjon nyújtani a településen élőknek
és az ideérkezőknek további fejlesztésre van szükség.
A településen a vállalkozások támogatása során a meglévő vállalkozók fejlesztéseit támogatni kell. A
meglévőkön kívül fontos lenne a helyi adottságokat jobban kihasználó, a helyi termékek előállítását
és értékesítését segítő fejlesztésekre, hiszen ezáltal tudnak azok piacra jutni.

3.1.2. A település
település és környezetének
környezetének fejlesztését
fejlesztését befolyásoló külső és belső tényezők összefoglaló
értékelése
értékelése
A község fejlődését a külső társadalmi, gazdasági tér fejlődése, az önkormányzat eszközrendszere
és a vállalkozások beruházási kedve és vonzó település érdekében tett erőfeszítések, a helyi
közösség kohéziója és tenni akarása mind-mind befolyásolja.
A jelenleg kedvező természeti környezet fennmaradását a jogszabályok által védett természeti
területek biztosítják.
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Az épített környezet védelmét a hatályos, országosnál szigorúbb helyi építési előírások és az ezidáig
kedvezőnek mondható közízlés egyaránt formálja.
A belső tényezők esetében a helyi közösség kinyilvánította a változás iránti akaratát egy
népszavazás és egy választás keretében.
A külső tényezőkben a régió és térség gazdasági fejlődésében bízva és a jövőben vetett hit alapján
egy virágzó, a fejlett Alpok gazdasági térséghez felzárkózó gazdaságban kell bízni.
Az egyes ingatlan tulajdonosok esetében motiválni kell őket a helyi értékek védelmére, értékőrző
felújításra és ehhez támogatás pályázati lehetőség felkutatására, közösségi összefogásra.

3.1.3. A településfejlesztés
településfejlesztés és -rendezés kapcsolata

Kondorfán a település versenyképességét növelő, a fejlesztéseket és ingatlanhasznosítást elősegítő,
a helyi lakosság érdekeit védő, de a természeti és építészeti értékekre építő tervezési folyamatnak
kell végrehajtódnia. Ezek együtt a sikeres és gyarapodó településhez vezető utat jelölik ki.
A tervezéssel érintett területek hasznosításának a kulcsa a megalapozó településfejlesztési
koncepció elfogadása, majd az erre épülő településrendezési eszközök elfogadása.
A településrendezési eszközök elfogadása a magasabb szintű területrendezési tervekkel
összhangban történik meg. A települési önkormányzat, mint tulajdonos jelenhet meg a fejlesztések
mögött, hiszen a potenciális fejlesztési területeket az önkormányzat tulajdonba kérte. A jelenleg
barnamezős területek kiterjedésük alapján leginkább magán tulajdonban vannak.
Azonban azon magán tulajdonosok esetében, ahol a lakóépület megüresedett, vagy a válság
hatására az épület eladás alatt áll a településfejlesztés feladata az állagromlás és gondozatlanság
megakadályozása, mivel ezek a településképet jelentősen rontják.
A településfejlesztés célja a 2000-ben elfogadott és 2009-ben módosított tervek továbbfejlesztésével
a belső értékek védelme, és csak az indokolt és alátámasztott területi növekedéssel járó fejlesztések
végrehajtása lehet. A lakóterületek határait az új igények figyelembevételével, az időközben beépült
és hasznosult területekre tekintettel kell meghatározni.
Meg kell jegyezni, hogy a 2014-2020, majd ezt követő Európai Uniós pénzügyi ciklusban a
barnamezős területek fejlesztése, és alapvetően a gazdasági célú beruházások támogatása
prioritást élvez.
A magánkézben lévő területek fejlesztése a tulajdonosok, fejlesztők, beruházók bevonásával, a
település iránti érdeklődés növekedésével együtt történhet meg.
Az önkormányzat a magán fejlesztéseket kiszolgálva, azokat támogatva a közösségi területek
rendezésével, az intézményi és infrastrukturális ellátás fejlesztésével aktív szereplővé válhat. A
meglévő intézményi rendszer műszaki korszerűsítést igényel.
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Cél a településen a közüzemi szennyvíz-elvezető rendszer kialakítása egyedi, vagy regionális tisztító
kialakításával, vagy az Őriszentpéteren üzemelő rendszerhez való csatlakozással. A település
legfontosabb környezetvédelmi beavatkozása lenne ezen beruházás, amely a felszín alatti vizek
védelmét, hanem az Őrségi Nemzeti Park területének megőrzését is elősegítené.
A csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése, rendezése, ingatlan-nyilvántartásba való bevezetése
vízelvezető rendszert egyre inkább érintő villám elöntések, gyors és egyben heves csapadékok
elöntés mentes elvezetését segítené elő.
Cél a közlekedési és zöldterületek fejlesztése és kialakítás, légvezeték hálózat fokozatos átépítése
földkábelesre a településképre jelentős pozitív hatást gyakorol, ugyanakkor az egyes telkek
felértékelődését és fejlesztését is magával hozza.
A környező településekkel való szoros fejlesztési együttműködés megtartása, erősítése a turizmus,
kerékpárutak fejlesztése, intézményfenntartás, ellátás, stb.. terén.
3.2. Problématérkép/értéktérkép

A település területfelhasználásának
területfelhasználásának konfliktusai
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3.3. Eltérő jellemzőkkel rende
rendelkező
endelkező településrészek

3.3.1. településré
településrészek
ülésrészek kijelölése, a lehatárolt
lehatárolt településrészek rövid bemutatása
bemutatása
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Lakóterületi jellegű beépítések
A község történeti lakott területei ma egységes településképet mutatnak. A lakóterületek a Lugospatak völgyét kísérő magasabb vonulaton helyezkednek el. A Lugos-patak északi oldalán a sűrűbb és
kiterjedtebb beépítéssel bíró Fővég, Alvég településrészek kelet-nyugat irányban húzódnak mintegy
2,5 km hosszan.
A patakvölgy déli peremén a Bucsahegy mentén 8 utcaszakaszon találjuk a Hegyi út menti
beépítéseket.
A lakóterületek az Őrségre jellemző laza, szeres beépítési módon kerültek elhelyezésre, amelyben
sűrűsödések találhatók. Az egyes beépítéseket a vízrajzi adottságok is befolyásolták, kerülve a
mélyebb fekvésű részeket. A legújabb kort is figyelembe véve az Alvég és Fővég utca mentén sűrűbb,
már utcás, teres beépítés jött létre. A telekaprózódásból eredőn a keskeny utcákról, közökről
megközelíthető lakótelkek ugyanúgy sajátjai a településnek.
Intézményi területek:
Általános iskola
A községnek két intézményi központja van. A Csörötnek és Őriszentpéter közötti úton a
tűzoltószertár, a Kultúrház, az önkormányzat épületének környezete, ahol bolt, szálláshely, vendéglő
is található. A terület középületei sikeresen elnyert támogatásokból megújultak az elmúlt években.
A község Alvég falurészén, a templom környezetében áll a volt óvoda és a volt iskola épülete. Az
óvoda közösségi célú hasznosítása megoldott a jövőben is. Az iskola esetében a meglévő,
korszerűsítéssel hasznosítható épület esetén a szálláshely, a lakófunkció, esetlegesen az idősek
otthona megvalósítása lehet a jövőkép. A Szent Lukács-templom és környezete megújult az elmúlt
években, kisebb park is kialakítást nyert, miközben a templom méltó előteret kapott. Cél az alközpont
funkció bővítése pl: vendéglátás, kereskedelem, szolgáltatásokkal, erősítve a településrész
szolgáltatásait.

Gazdasági zóna
2000-ben a major területén gazdasági övezetet jelöltek ki, lehetőséget teremtve a mai funkciók
fennmaradásához, helyi gazdálkodási központ kialakításához, új tevékenységi körök bevonására.
Kereskedelmi, szolgáltató és mezőgazdasági tevékenység folytatható a vonatkozó környezetvédelmi
előírások megtartásával, így állattartás megengedett. Az OTÉK időközben változott és a különleges
mezőgazdasági üzemi terület kijelölésének lehetőségével a klasszikus major funkciókat befogadó
területfelhasználást hozott létre.

Zöldfolyosó
A község Lugosa-patak mentén kísérő zöldsáv rendezése és hasznosítása a település
idegenforgalmának fontos eleme. Cél az itt lévő kiterjedt rétek, legelők megőrzése, ugyanakkor a
már meglévő sport és szabadidős területek erősítése. A község sportpályája a 0145/3 hrsz
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ingatlanon kapott helyet. Fejlesztésének egyik célja a község sport és mozgási igényének
kielégítése, a terület megközelítésének javítása egyben megoldva a Bucsahegy falurész és Alvég
közúti kapcsolatának kialakítását is.

3.3.2.
3.3.2. egyéb szempontból beavatkozást
beavatkozást igénylő területek lehatárolása, térképi ábrázolása és
helyzetelemzése (potenciális
(potenciális akcióterületek)
A település külterülete jelentős részben az Őrségi Nemzeti Park területének része, nagyrészben
NATURA 2000 terület is. A belterületen kívül egy lakott terület található külterületen, a 060/2 hrsz
ingatlan. Tartalékok tekintetében a Bucsahegyen lévő lakóterület rendelkezik a legnagyobb
tartalékokkal az építési telkek vonatkozásában.
A település lakóterületeinek fejlesztése a meglévő és kiterjedt belterületen megoldható figyelembe
véve az építési folyamatokat, a lakónépesség alakulását, a meglévő beépítések hasznosítását. A
külterületen beépítésre szánt terület a 2000-ben elfogadott településrendezési eszközökben is már
beépítésre szánt területként jelölt kereskedelmi, szolgáltató területek: 0123/2; 0123/3; 0123/7 hrsz.
ez magába foglalja a volt szovjet katonai területet is.

Kedvező folyamat, hogy a bővítések mellett igény mutatkozik a megüresedő lakóépületek és telkek
felvásárlására, amelynek tendenciáját fent kell tartani annak érdekében, hogy a falu élő, organikusan
fejlődő egységes maradhasson.
A volt majorok esetében a mezőgazdasági célú támogatások felhasználását és a kialakult
hagyományos gazdálkodások erősítését kell szem előtt tartani. ennek érdekében olyan szabályozást
kell hozni, amely lehetőséget teremt a fejlesztésre és bővítésre, ugyanakkor a mainál nagyobb
környezeti terhelést nem eredményez.
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3.3.3. Beavatkozást igénylő területek lehatárolása, térképi ábrázolása
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Településfejlesztési koncepció jövőkép
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Településfejlesztési koncepció - jövőkép
I. A településfejlesztési
településfejlesztési koncepció
koncepció jövőképe
1.1. A település
település jövőképe gazdasági
gazdasági környezetére és idegenforgalmi területeire vonatkozóan
Kondorfa község lakóinak tehetsége, szorgalma és munkakultúrája, hagyományai, térségi pozíciója
alapján kiváltkép alkalmas a település felvirágoztatására.
A település profitál az Őrségi Nemzeti Park gazdasági, turisztikai, infrastruktúrális fejlesztéseiből és
ezáltal egy erős, növekvő népességű, összetartó helyi közösség fejlődését segíti elő.
A helyi lakosság szorgalma, munkakultúrája és tenni akarása a helyi adottságok és lehetőségek
alapján jó alapot jelentenek a jövőkép valóra váltásában.
A hosszú távú jövőkép megfogalmazása jelen dokumentáció feladata lesz.
Az alábbiakban, a jövőkép megalapozása érdekében, a következő elképzelhető jövőképeket
fogalmazzuk meg:
Az egészséges szerkezetű, fejlett gazdaság biztosítja a helyi társadalom tagjai számára a
megélhetését és a fejlett európai régióknak megfelelő színvonalú életkörülményeket.
A gazdaság dinamikus fejlődésének a húzó erejét a környező városokban és helyben működő
versenyképes, csúcstechnológiával működő, erőteljes helyi kutatási - fejlesztési (K + F) és
innovációs tevékenységre támaszkodó, nagy hozzáadott értékű termelő tevékenységet folytató ipar
adja. A globális piacra dolgozó versenyképes elektronikai ipar, valamint az európai, illetve a középeurópai és a keleti piacokon keresett, jó minőségű termékeket előállító fa-, bútor-, építő-, építőanyag, és élelmiszeripar működik a területen.
Vas megye jelentős külföldi tőkét is mozgósító fejlett ipari és szolgáltatási tevékenységek egyben
Szentgotthárd és Rába völgy, Őrségi Nemzeti Park által nyújtott, jól működő turizmusának
háttérkiszolgálója is.
A település nagyban profitál az osztrák gazdaság fejlettségéből és munkaerő hiányából.
Az egymással kooperáló turisztikai desztinációkat fejlett közlekedési rendszerek kapcsolják össze.

A térség mezőgazdaságára a tájhasználatot biztosító hagyományos gazdálkodási formák a
jellemzőek. A termelésben meghatározó szerepet játszik a környező hazai és osztrák piacok jó
minőségű, biztonságos élelmiszerrel történő ellátása.

VIRÁGZÓ IDEGENFORGALMI,
IDEGENFORGALMI, ERŐS IDENTITÁS
Kondorfa gazdag, történelmi hagyományaira, európai kulturális örökségére épülő, nyitott, a
betelepülő munkavállalókat és vállalkozókat befogadó és integráló, szolidáris helyi közösséggel
rendelkező község. A helyi társadalom tagjait a kondorfai értékek megőrzésén alapuló erős belső
kohézió kapcsolja össze.
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A természetes szaporulat és a pozitív migrációs mérleg következtében a község népessége nem
csökken, sőt kismértékben újra, de egyenletesen növekszik.
A virágzó gazdaságnak, a biztos megélhetésnek és a közszféra családbarát intézkedéseinek
köszönhetően a fiatal családok körében magas a gyermekvállalási kedv. A növekvő mértékű
gyermekvállalási kedv, valamint a középkorú és fiatal bevándorló munkavállalók letelepedésének
hatására a népesség korosztályi összetétele kedvező, az öregedési index alacsony.
A belső kohézió megteremtésében és fenntartásában, a betelepülők integrálásában nagy szerepük
van a széleskörű és magas színvonalú közösségi szolgáltatásoknak, amelyek, a nevelés, az oktatás
és az egészségügy területén működnek korszerű intézményekben. Az egészségmegőrző életmód
elősegítésére alkalmasan kialakított környezet, a társadalmi kohézió, valamint az egészség
megőrzését elősegítő közösségi és piaci szolgáltatások színvonalas és kiterjedt rendszere lehetővé
teszi az idős korosztály társadalmi aktivitásának megőrzését. Az egészséges életmód lehetősége, a
családok és az egyének boldogulását elősegítő közigazgatási, társadalmi és fizikai környezet
vonzóvá teszi az életmódot az idősebb és a fiatalabb korosztályok számára egyaránt.
A közigazgatás a helyi közösséggel partnerségben működik.
A helyi társadalom a szellemi örökségét alkotó egyetemes értékeknek megfelelően gondoskodik
megváltozott munkaképességű és hátrányos helyzetű tagjairól is.
Az idegenforgalom alapja a vonzó, magas színvonalú, versenyképes szolgáltatásokat nyújtó falusi
turizmus és a jól működő szelíd turizmus sokszínű kínálata és programjai. A szálláshelyek kínálata a
falusias jellegű szolgáltatásokra és a magánszálláshelyek kínálatára épül. A kínálatot a helyi aktív
pihenéshez kapcsolódó sport és szabadidős szolgáltatások színes kínálata erősíti. Kondorfa az
Őrségi Nemzeti Park kiterjedt erdőségeit behálózó túra útvonalak kiinduló pontjává teszik a
községet, amelyet a minőségi vendéglátás és bővülő szálláshely kínálat is támogat.

VONZÓ FALUSI KÖRNYEZET
A vonzó községi környezet megteremtésének alapvető célja a lakóterület minőségi fejlesztése, a
gazdaságfejlesztés és a társadalmi fejlődés urbanizációs előfeltételeinek biztosítása.
Kondorfa kimagaslóan jó minőségű közterületi környezete vonzza mindazokat, akik nagy múltú,
ugyanakkor az urbanizáció legmodernebb vívmányait felvonultató, élhető községben szeretnének
élni, munkát vállalni, vállalkozni, tanulni vagy dolgozni.
A község történelmi utcái, így az Alvég, Fővég, Hegy utca helyi védelem alatt álló és védelemben
nem részesült, de településképet formáló portája biztosítják az egységes, élhető falukép megőrzését,
az értékőrző fejlesztése révén vonzó az ideglátogatók számára. A magaspontokról a községre való
rálátás a jövőben is egységes települési sziluettet nyújt az összehangolt fejlesztéseknek
köszönhetően.
Zöldterületei, közösségi terei, út menti zöldfelületei, intézményi zöldfelületek (sport, temető,
intézményi udvarok), a közlekedési területei szép, egészséges, kényelmesen használható
környezetet alkotó épített települési szövetével.
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A település lakóterületei felújított, esztétikus környezetben korszerű, változatos igényeket kielégítő
lakásállománynak adnak helyet, egyben a település építészeti értékeinek a bemutatója.
A

korábbi

barna

mezős,

szlömösödő,

illetve

alulhasznosított

területeken

az

adott

területfelhasználáshoz igazodóan új vállalkozások, lakások, intézmények, munkahelyek, vagy
idegenforgalmi célú fejlesztések kapnak helyet.
A község lakásállománya korszerű, energiatakarékos, hatékony energiafelhasználású lakásokból áll,
amelyek energiaellátásában jelentős szerepet játszanak a megújuló energiák.
A lakásállomány döntő hányadát kitevő saját tulajdonú (a lakás használójának saját tulajdonában
lévő) lakásokból áll. A magas színvonalú zöldövezeti lakókörnyezetet biztosító falusias lakóterületei
jó minőségű, nagy értékű és változatos lakásállománya legkülönbözőbb nagyságú és fajtájú lakások
iránti kereslet kielégítésére alkalmas a jól működő helyi lakáspiac körülményei között.
A sport és rekreációs igényeket a korszerűen felszerelt és mozgásra – egészséges életmódra
ösztönző sport és zöldterületek szolgálják. Az idegenforgalom kiszolgálására a falusi vendégházak
és vendéglők, turista és pihenőház szolgáltatásai révén a helyi vállalkozások kínálatát bővítik.
A település területét korszerű, a határon átnyúló kerékpáros és gyalogutak hálózata szövi át és teszi
vonzóvá, feltárva ezáltal a Rába völgy és Őrség településeit és értékeit.
A települést a község déli oldalán kiépített új csapadékvíz elvezető rendszer védi a magasabban
fekvő területekről lezúduló vizektől. A Lugos-patakon korűábbi tervekben szerepelő árvízi tározó védi
a települést az elöntéstől és akár jóléti célú hasznosítást is biztosíthat.
2. Célok
Célok
2.1. A település átfogó
átfogó fejlesztését szolgáló célok meghatározása
A legfontosabb cél az Országos Településfejlesztési Koncepcióban foglalt célokkal összhangban a
település egészére hatással bíró, szlömösödő, barmanezős és kijelölt lakóterületi területei
hasznosításra kerüljenek, ezáltal a község egészének a fejlesztése, a településnépességének,
gazdaságának, a környezeti és természeti értékek védelme és azok összhangja biztosításra
kerüljön. Mindeközben a Szentgotthárd és Őriszentpéter városok vonzereje adta lehetőségeket a
község mások érdekeinek sérelme nélkül tudja kihasználni. A fejlesztések sikeres végre esetén
lehetőség nyílhat arra is, hogy a termőfölddel való takarékos gazdálkodás mellett más hasonló célra
igénybe venni kívánt területek megmaradhassanak eredeti jellegükben.
Cél a természeti környezettel összhangban, a meglévő adottságok kihasználásával értékalapú
fejlesztések végrehajtása.

Mezőgazdálkodásban érvényesítendő célok, javaslatok: A kevésbé jó termőhelyi adottságú
területeken külterjesebb termelési célú használat kialakítása célszerű. A jobb adottságú részeken
viszont versenyképes termelési célú, de erőforrástakarékos, környezetkímélő mezőgazdálkodás lehet
az alapvető cél.
A szántók között gyengébb adottságú - alacsony értékű és minőségű - termőföldek nagy számmal
fordulnak elő, ezeknek a területeknek a beerdősítését célszerű előirányozni.
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A vízállásos, lápos területek, a vízfolyásokhoz kapcsolódó természetközeli állapotban lévő partvonalak
által nyújtott élőhelyek és a vízfolyás vízminőségének védelme érdekében a szomszédos
mezőgazdasági hasznosítású területeken a tevékenységek korlátozását javasoljuk. Ezeken a
területeken, valamint a vízfolyás partjainak szélétől számítva 50 m széles sávban csak szelektív
permetet, növényvédelmi szereket szabad használni, amelyeknek minősítését csak növényvédelmi
szakember végezheti. Gyomirtószer nem alkalmazható. Szerves műtrágyát is csak különös
gondossággal lehet alkalmazni.

Erdőgazdálkodásban elérendő célok, javaslatok: Az erdők alapvető rendeltetése, a tájszerkezetben és
a tájhasználatban betöltött szerepe változatlan marad.
A védett természeti területen belül a természet védelméről szóló törvények alapján lehet erdő- és
mezőgazdálkodást folytatni. Így a védett erdőkben az erdőgazdálkodás általános szabályai szerint, de
a természetvédelmi célkitűzésekkel összehangoltan természetkímélő módszerek alkalmazásával lehet
gazdálkodni. A védelmi rendeltetés mellett továbbra is helyt kell adni a közjóléti céloknak
(ökoturizmus) összehangolva a táj- és természetvédelmi célokkal.
Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról 2009. évi XXXVII. törvény. 97.§-a alapján az
erdőgazdálkodó erdőgazdálkodási tevékenysége szakszerűségének biztosítása érdekében jogosult
erdészeti szakszemélyzetet köteles alkalmazni.
Cél a turizmus fejlesztése a meglévő barnamezős területek felértékelésével, minőségi kínálat
megteremtésével, a tulajdonviszonyok rendezésével.
Cél a turizmus kiszolgálása a helyi gazdaság egyik pillére, a szolgáltatások és vendéglátás
felfutásával. A helyi termékek számára szolgáló mezőgazdasági termőhelyek megőrzésével és
újjáélesztésével jó alapot kell teremteni a helyi termék piacra jutásával.
A települési háttér és közintézmények korszerű, energiatakarékos épületekben gazdaságosan
fenntarthatóak. Sokszínű kínálatuk a településen élők és ideérkezők számára is egyaránt jó
szolgáltatást nyújtanak.
A megújult zöld- és sportterületek a sport és rekreációs célú igényeket kiszolgálják, a sportpálya
elérhetősége pedig minden településrészről javul.

2.2. Részcélok és a beavatkozások
beavatkozások területei egységeinek
egységeinek meghatározása
Lakóterületi fejlesztési célok:
Az új lakóterületek esetében a cél a minőségi lakóterületek kialakítása. A lakóterületek esetében a
településszerkezetéhez illeszkedő utcahálózat kialakítása ütemesen a cél. A kevés önkormányzati
tulajdonban lévő lakótelkek mellett erőteljesen támogatandó a magán kezdeményezések
megvalósítása is. Az önkormányzat aktív részvétele a fejlesztésekben, ingatlanfejlesztésekben
szolgálhatja leginkább a település fejlődését. önkormányzati szerep lehet az elaprózódott
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telekstruktúra alakítása, a kicsinytelek összevonásra, a tulajdonviszonyokhoz és használathoz
igazodó belterületi telekrendezés.
A kialakult építészeti jelleghez igazodó beépítések támogatása, országos előírásokhoz illesztése (pl:
kerített udvar). A beépítéssel nem érintett külterületi jellegű területek felé átmeneti, a környezetéhez
illeszkedő beépítések alakulhatnak ki. A laza beépítésű, új igényekhez igazodó új lakóterületek
esetében a kertvárosias jellegű épületek, nagyobb zöldfelületek fejlesztése és helyi beépítésekkel
való cél.
A kialakult lakóterületek esetében az értékőrző fejlesztés a cél. Az Alvég és Fővég utca, egyben
települési főutca rendezett, építészetileg egységes arculatával megőrzendő és vonzza célpont a
turistáknak. Hegy utca esetében a meglévő közművel ellátott telkek hasznosításának elősegítése
emelendő ki.
Intézményi korszerűsítés:
A település gyarapodó népességéhez mért energiatakarékos, korszerűsített közintézményi rendszer
fenntartása a cél. A volt iskolaépület hasznosítását közösségi, idegenforgalmi, vagy lakófunkcióra
biztosítani kell.
Turizmus:
A vendégházak, a falusi szálláshelyek gyarapodó és sokszínű igényt kielégítő lehetőséget
biztosítanak a vendégek számára. Az épületállomány megújításával a mai igényekhez igazodó
minőségi szálláshely kínálat alakul ki. A jól felszerelt, a klimatikus adottságokra épülő, széles
vendégkört kiszolgáló létesítmények vonzó kínálattal működnek.
A szelíd turizmus számára az Őrségi Nemzeti Parkhoz tartozó látnivalói és programjai vonzóak,
amelyeket a közjóléti erdők szelíd sport és szabadidős célú hasznosításával.
Az egyes térségi látnivalókat túra, gyalog- és kerékpáros utak hálózata köti össze és tárja fel.
Infrastruktúra fejlesztése
A település mindennapi életét kiszolgáló, a vonzó lakókörnyezethez elengedhetetlen, a minőségi
turizmus alapját is képező infrastruktúra megléte. Kiemelten igaz a modernkor által kínált
elérhetőségek biztosítása akár közlekedési, akár kommunikáció számára.
A közműellátás mellett a szűk utcákban elengedhetetlen zárt csapadékvíz elvezetés, burkolt
rendezett közterületek szolgálják a használókat. A felszabaduló területet a parkolási igények
kielégítésére és a minőségi zöldfelület kialakítására kell hasznosítani.
A hiányzó csapadékvíz-elevezetési rendszereket a déli övárkok kiépítésével és a befogadóig való
elvezetésekkel, a meglévő árkok karbantartásával biztosítani kell.
A településképet rontó légvezetékek helyett földkábeles elektromos és hírközlési kábelek kerülnek
lefektetésre.
A zöldfelületek rendezettek, könnyen gondozhatóak, esztétikusak, jól szolgálják a helyi igényeket.
A közösségi közlekedés számára autóbuszöblök, fedett megállók és a felszállást segítő szegélyek
építését támogatni kell.
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2.2.1. A jövőkép, a településfejlesztési
településfejlesztési elvek, az átfogó cél és
és a részcélok kapcsolata
A koncepció módosításának léptéke alapján az átfogó cél a részcéllal azonos. A jövőképben
megfogalmazottak a részcéllal azonosak, Kondorfa alulhasznosított, korábbi rendezési terveiben
méltánytalanul vagy az új gazdasági környezetben már elavultan besorolt területeinek
dinamizálása és a település szempontjából való előnyös kihasználására irányulnak. A település
gazdaságának fejlesztése érdekében a volt szovjet katonai területen, a volt majorban a kisebb
ipari, mezőgazdasági és faipari akár helyi alapanyagok – feldolgozását és új termék előállítását
javasolt megvalósítani.
A részcél, hogy aktivizáljuk és a település és körzete számára előnyösen hasznosított
területekként felhasználjuk a már korábban beépített területeket. Ez lehetőséget teremt a
jogszabályok által megfogalmazott elvárások és jövőkép megvalósítására, egy típusú térségi
fejlesztés létrejöttére, több település számára is előnyös funkciók elhelyezésére, miközben a
természet és építet értékek fejlesztése és megőrzése is egyszerre megvalósulhat.
A fejlesztés eredménye a jövőképben elérni kívánt cél, és ahhoz rendelet jogi eszközök
egymásra kölcsönösen épülő rendszerének sikeres összehangolásán múlik.

3. Kiinduló adatok a továbbtervezéshez
Az adottságok és igények alapján kell a lakóterületei fejlesztéseket meghatározni.
A Lugos-patak völgyének adottságait és a történelmi településszerkezet figyelembe véve, csak a
valós igényekhez igazodóan, ütemezetten kell új beépítésre szánt területet kijelölni. A település a
jövőben elegendő fejlesztési lehetőséggel rendelkezik. Új beépítésre szánt a kialakult tájkép
védelme mellett létesíthető. A lakóterületek éppen az eltérő igények alapján differenciáltak lehetnek.
A használati funkciókhoz igazodóan vizsgálni kell a falusias és kertvárosias jellegű területek
megkülönböztetését.
A kertes mezőgazdasági területek használatának megtartását támogatni kell a szőlő és
gyümölcstermőhelyek védelmével, azok területi bővítésének ösztönzésével. A turizmust valóban
szolgáló szálláshely kínálatot a meglévő történelmi falu fejlesztésével kell támogatni.
Támogatni kell a kialakult közterületek szebb, jobb kialakításának műszaki feltételeit, kerékpáros
útvonal kijelölésére elegendő hely biztosításával pl: Csörötnek-Őriszentpéter között.
A csapadékvíz-elvezetés fejlesztéséhez területeket kell kijelölni vízgazdálkodási céllal, továbbá a
Lugos-patakon korábban tervezett záportározó helyigényét biztosítani kell.
A településrendezés eszközrendszerével segíteni kell a barnamezős területek újjáéledését, kerülni
kell hasonló funkciójú új területek bevonását addig, amíg az alulhasznosított terület felhasználása
nem történik meg. Támogatni kell volt major környezetének fejlesztését és az adottságok alapján
hasznosításukról, gondoskodni kell a tájba és településképbe való szervesebb illeszkedésére.
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A sportpálya megközelítésének javításával lehetséges a község kihasznált sport és szabadidős célú
fejlesztési területének megvalósítása.
A település vendéglátását és szolgáltatását erősíteni kell hazai és külföldi, más országbeli vendégkör
minél magasabb szintű kiszolgálása érdekében.
Az új beépítésre szánt területek igénybevétele során a mezőgazdasági besorolású és ténylegesen
úgy is hasznosított területek helyett a településen a belterületi szabad területeket kell preferálni.
A község kedvező környezeti állapotának megőrzése érdekében csak a környezetet minimális
mértékben terhelő ipari, illetve mezőgazdasági feldolgozó üzemek települését szabad támogatni.

3. Kiinduló adatok a továbbtervezéshez
továbbtervezéshez
3.1. A stratégiához és a településrendezési eszközök
eszközök készítéséhez
készítéséhez szükséges társadalmi,
gazdasági és környezeti adatok meghatározása
meghatározása
A tényadatok alapján várhatóan a népesség csökkenés megáll, stabilizálódik, sőt kedvező esetben a
lakóterületi fejlesztések realizálásával kismértékben még növekszik a községben.

Év
Lakos

1990
771

Lakónépesség változása
2001
667

2018
486

2030
500

A népesség csökkenés megállításnak és esetlegesen kismértékű növelésének alapjai:
- Kondorfa vonzó település az itt élőknek és az ide költözőknek
- Szentgotthárd, mint a térség gazdasági központja amely jól kiépített közutakon és jól szervezett
közösségi közlekedéssel jól megközelíthető.
- Őriszentpéter idegenforgalmi, gazdasági szerepe nő, amellyel Kondorfa északról egyben határos is.
- önkormányzati és magán telekkínálat révén mindenki számára elérhető lakótelkek beépülnek a
községben
- magánerős fejlesztések révén nő a helyben maradók és ide letelepedők száma
- a község és szűkebb-tágabb környezete minden igényt ki tud elégíteni
- társadalmi feszültségektől mentes, munkahely kínálattal rendelkező térség
- fejlődő, népességmegtartó helyi gazdaság, erősödő szolgáltatások, bővülő szálláshely kínálat.
A helyi gazdaság alapja az építőipar, az erdőgazdálkodás, mezőgazdálkodás, a szolgáltatások egyre
bővülő kínálata.
A leginkább fejlődő ágazat az idegenforgalom, amelyben a bővülő szálláshely kínálat egész évben
színes kínálattal vonzó a település után érdeklődőket.
A mezőgazdaságban a nagy hozzá értékkel bíró, helyi termékek előállítására alapozott gazdálkodás
és termesztés fejlődése a támogatott tekintettel a helyi adottságokra.
Kerékpáros útvonal műszaki lehetőségének biztosítás a településen.
3.2. A meghatározott területigényes elemek alapján, javaslat a műszaki infrastruktúra fő
elemeinek térbeli rendjére
rendjére és a területterület-felhasználásra
felhasználásra irányuló településszerkezeti változtatásokra

108

Az infrastruktúra kiépítése során vizsgálni kell a települési úthálózat megújításának lehetőségét.
Vizsgálni kell a csapadékvíz elvezetés megoldását, mivel a legtöbb probléma ezen rendszer egyes új
beépítésre szánt területeket érintő elemeinek hiányából fakad.
A közlekedési területeket úgy kell kialakítani és járhatóvá tenni, hogy a megközelíthetőség és
közszolgáltatások biztosítva legyenek akár az újonnan bevonni kívánt, akár a már korábban kijelölt
területfelhasználásokhoz is.
A csapadékvíz-elvezetés fejlesztéséhez területeket kell kijelölni vízgazdálkodási céllal, továbbá a
Lugos-patakon 2 évtizede tervezett záportározó helyigényét – igény esetén - biztosítani kell.
3.3. Az örökségi
örökségi értékek és a védettség
védettség bemutatása,
bemutatása, javaslatok az örökség védelmére és az
az
örökségi érték alapú, fenntartható
fenntartható fejlesztésére
A jövőbeni cél a már védett építmények műszaki állapotának megőrzése és fejlesztése. A település
értékvédelmi területei, a 2000-ben elfogadott településrendezési eszközökben, majd a 2018-ban
megalkotott településképvédelmi rendeletben biztosítottak.
Régészeti szempontból a község 1. ismert régészeti lelőhelye éppen a lakóterületi fejlesztéseken
helyezkedik el, ezért az út és közműépítések, illetve lakóház építések során erre tekintettel kell lenni.
Kondorfán egy műemlék található, jókarbantartás esetén az épület beavatkozást nem igényel.
A település épített környezetének helyi védettségét 2/2018. (II.26.) önkormányzati rendelettel
elfogadott településképi rendelet biztosítja. Az egyedi védelem alatt álló építmények köre 6 db épületre
terjed ki.
A településrendezési eszközök kidolgozása során ezen szabályozás további fenntartását biztosítani
kell annak érdekében, hogy az egységes településkép megmaradhasson és hagyományokra épülő
módon szervesen fejlődhessen.
A védelem elemi esetében a gondozás, a fenntartás, a környezetük rendezettségének biztosítás a
jövőbeni feladat a korábbi jó gyakorlat megtartásával.
A település belterületi lakóutcáiban, de kiemelten a Kossuth utca vonatkozásában a légkábeles
elektromos és hírközlési hálózat földkábeles átépítése indokolt, a közintézmények, a templom,
településközpont egységes megjelenése érdekében.

4. A megvalósítás
megvalósítás eszközei és azok nyomon követése
4.1. A koncepció
koncepció megvalósítását
megvalósítását szolgáló eszközeszköz- és intézményrendszer
intézményrendszer
A koncepció készítésének módszertanát és egyeztetési, elfogadási rendjét a 314/2012.(XI.8.)
Kormányrendelet szabályozza.
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A

koncepció

megvalósítását

szolgálja

a

településfejlesztési

döntésekben

szereplő

településrendezési eszközök módosítása a koncepció céljaival összhangban. Intézményrendszere a
település polgármestere, Képviselő-testülete, közös önkormányzati hivatal és a jogszabályban
meghatározott érdekelt államigazgatási szervek és partnerek köre.
4.2. Javaslat a koncepció és a változások nyomon
nyomon követésére, a felülvizsgálat
felülvizsgálat rendjére
A koncepciót a települési önkormányzat a változó jogi és társadalmi folyamatokra tekintettel vizsgálja
a koncepciót és szükség esetén dönt annak módosításáról.
Gergye Péter sk.
TT/1 18-0204
Vezető településtervező
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