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Pannonhalma Város középtávú fejlődési pályájának meghatározásához szükséges a 2009-ben 

elfogadott Integrált Városfejlesztési Stratégia felülvizsgálata, aktualizálása. 

Pannonhalma Város Integrált Településfejlesztési Stratégia a településfejlesztési koncepcióról, az 

integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 

településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet alapján, 

annak 2. mellékletében meghatározott tartalom szerint került kidolgozásra.  

Az épített környezet alakításáról és védelméről 1997. évi LXXVIII. törvény 9/A. § (2) bekezdése szerint 

az Integrált Településfejlesztési Stratégia a rendelkezésre álló és bevonható források ismeretében 

meghatározza a településfejlesztési koncepcióban meghatározott célok megvalósítását egyidejűleg 

szolgáló beavatkozásokat, programokat, továbbá a megvalósítás eszközeit és nyomon követését.  

A 314/2012. (XI. 8.) kormányrendelet 30. § (4) bekezdésének megfelelően Pannonhalma Város 

Önkormányzatának Képviselőtestülete a 44/2015. (III.31.) sz. határozatával döntött arról, hogy a 

megalapozó vizsgálat megfelel a tervezés alapjának. E határozatban a Képviselő-testület döntött a 

koncepció kiválasztott fejlesztési irányáról is. 

A 314/2012. (XI. 8.) kormányrendelet 3. § (5) szerint a stratégia a koncepcióval összhangban, a 

településszerkezeti terv figyelembevételével kerül kidolgozásra. 6. § (1) A középtávra szóló stratégiát 

az önkormányzat a megállapításról szóló döntés mellékleteként fogadja el. 

A városvezetés a koncepcionális és stratégiai munka módszerének meghatározásakor partnerségi 

tervet fogadott el, amely mentén került sor a fejlesztésben érdekelt szereplők tervezési folyamatban 

történő részvételére, bevonására, illetve a szakmai munka és döntés-előkészítés hivatalon belüli 

koordinációjának megvalósítására. Az Integrált Településfejlesztési Stratégia egyeztetése és 

elfogadása a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet, valamint Pannonhalma Város Önkormányzata 2/2015. 

(I.22) Kt. határozattal elfogadott Partnerségi egyeztetési szabályzata alapján történik. 

A munka alapvető célkitűzése, hogy Pannonhalma város megfelelően pozícionálja magát hazai és 

nemzetközi szinten, beazonosítsa azokat az egyéni és egyedi tényezőket, amelyeket fejlesztve 

versenyképes maradhat, versenyelőnyökhöz juthat. Az Országos Fejlesztési- és Területfejlesztési 

Koncepcióban (OFTK) meghatározásra kerültek a legfontosabb célkitűzések, kimondva, hogy a 

városok és térségeik az ország gazdasági növekedésében és területi fejlődésében meghatározó 

szerepet játszanak. Az OFTK-hoz illeszkedve elkészült a Győr-Moson-Sopron megyei területfejlesztési 

koncepció és program, melyek keretet adnak a településfejlesztési elképzeléseknek. Ezekhez 

illeszkedve készült el Pannonhalma Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája. Jelen Integrált 

Településfejlesztési Stratégia alapvető célkitűzése, hogy felvázolja a város hosszú  távú céljait elérni 

kívánó tervezői és stratégiai alapokat, irányokat. A stratégia tehát szerkezetét tekintve a 

megfogalmazott középtávú célkitűzéseken keresztül a hosszú távú célok elérése irányába hat, mellyel 

a várost egy olyan pályára állítja, mely fenntartható és tartamos gazdálkodás mentén, folyamatos 

növekedést elérve kielégíti a hosszú távú célok elérésének kritériumait. 
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A megalapozó vizsgálat a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 

stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 

jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet mellékletében meghatározott tartalom 

szerint készült, így helyzetfeltáró, helyzetelemző és helyzetértékelő munkarészt tartalmaz. A vizsgálat 

a város térségére is kitekint. 

A helyzetfeltárás, a helyzetelemzés és helyzetértékelés eredményeként a koncepció és stratégia 

elkészítéséhez kulcsfontosságú területek legfontosabb tendenciái kerültek bemutatásra, 

szakterületenként áttekintve a város és térsége esetében a jelenlegi helyzetképet, kiemelve az 

erősségeket, gyengeségeket, lehetőségeket és veszélyeket, a fejlesztési szükségleteket és a 

konfliktusterületeket. 

Pannonhalma a térség településhálózatában kiemelt szereppel bír lakosságszámát és funkció-ellátó 

szerepét egyaránt vizsgálva. Győr közelsége alapjaiban határozza meg a város mozgásterét és 

lehetőségeinek spektrumát, azonban a környező aprófalvas településhálózatba ékelődve olyan 

járásközponti szerepet tölt be, amely hosszú távon is alapját képezheti a gazdasági és társadalmi 

fellendülésnek, egyben valóban működő és prosperáló városi jövőképet biztosítva Pannonhalmának. 

A különböző területi szintű fejlesztési tervekben a térség mint kiemelt fejlesztési terület szerepel, 

külön említésre kerül Pannonhalma több ízben is az említett területfejlesztési tervezési 

csomagokban. Ennél fogva kijelenthető, hogy a városnak nemcsak helyi, hanem régiós, sőt országos 

potenciálja is van a gazdaságfejlesztés területén. A közeli határok lehetőséget teremtenek a külföldi 

működő tőke, valamint a külföldi turisták Pannonhalmára vonzásában. 

A városba bevándorlók száma tartósan meghaladja az elvándorlók számát, melynek folyománya, 

hogy Pannonhalma népessége a 2000-es éveke eleje óta némi ciklikussággal, de stagnál. Ez a 

stagnálás, valamint egy lehetséges jövőbeni növekedés szembemegy az országos trendekkel, ezáltal 

egy virágzó és vonzó város jövőképének elsőszámú célja lehet. Az öregedési index folyamatos 

emelkedési azonban jelentős kihívás elé állítja a jövőben a város vezetőit és a fejlesztési programok 

keretében ezen kifejezetten sérülékeny csoportok marginalizálódásának megakadályozása fontos 

célként kell, hogy megjelenjen. 

A város gazdasági életében meghatározó szerepet tölt be az Apátság, mint Pannonhalma legnagyobb 

munkáltatója. A munkavállalók lakhelyei egyben kijelölik Pannonhalma vonzáskörzetét is, mely az 

elemzések alapján túlmutat a járás határain és egészen a megyeszékhelyig ér. A TeIR archív adatai 

szerint még Budapestről is érkezett munkavállaló Pannonhalmára. 

A gazdasági szerkezetet tekintve jellemzően mezőgazdaság-központú szerkezetet lehet látni, holott 

az ipari vállalkozások abszolút értelemben nagyobb számossággal rendelkezik. Mégsem lehet azt 

mondani, hogy Pannonhalma egy ipari központ lenne, mivel ezek a vállalkozások 1-5 főt 

foglalkoztatnak.  

A szolgáltatót szektor hiányosságai kihatnak a város tőkevonzó képességére és a versenyképességet 

is negatívan befolyásolják. Éppen ezért szükséges a magas hozzáadott értékű iparágak városba 

vonzása, melynek előfeltétele a megfelelő szolgáltatói környezet. Ennek érdekében egy bevásárló 

központ városba települése, mint első lépés megfelelő lökést adhat a város számára. Az említett 

beruházás a közeljövőben meg fog valósulni az önkormányzat adatszolgáltatása szerint. 

A megyei területrendezési terv a város teljes területét országos jelentőségű tájképvédelmi területi 

övezetbe sorolja, vagyis a táji és természeti adottságok hosszú távú fenntartása és tartamos 

gazdálkodása a város jövőjének egyik záloga. A város területén a Nemzeti Ökológiai Hálózatba tartozó 
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magterületi, ökológiai folyosó és pufferterület besorolású övezet található, melyeket a Natura 2000 

hálózatba tartozó HUFH2008 jelzésű Pannonhalmi-dombság kiemelt jelentőségű természetmegőrzési 

terület, illetve az országos jelentőségű védett természeti területnek számító Pannonhalmi Tájvédelmi 

Körzet és a Pannonhalmi Arborétum Természetvédelmi Terület egészítenek ki. 

Pannonhalmán városi szintű közpark nem található, azonban Szabadság téri Pihenő és az Óvoda 

udvara városrész szintű közparknak, közkertnek minősül. A városban az egy főre jutó zöldterület 

alacsonyabb a járási átlagnál, azonban a környező területek zöldfelületei képesek ellensúlyozni a 

város belső területein esetleg fellépő zöldfelületi hiányt. A tervezett fejlesztések során potenciális 

konfliktus gócok alakulhatnak ki a zöldmezős beruházások profitigénye és a terület zöldfelületeinek 

hasznosítása között. 

Pannonhalma épített környezetében kiemelt szerepet vállal az Apátság területe, mely a Világörökség 

része. Ezen státusza egyedülálló jelentőséget biztosít a város számára, azonban a lakossági és 

önkormányzati kézben lévő ingatlanállomány is része a városnak, tehát fokozott figyelemmel kell 

lenni a fenntartásukra és lehető leggondosabb renoválásra, amennyiben az szükséges. A város több 

műemléki és helyi védettségű épülettel rendelkezik, valamint a Váralja területrész további, skanzen 

szerű hasznosítása mind a helyi épített környezet lehetőségeinek kiaknázását rejti magában. 

A város lakásállományának bővülése többé-kevésbé folyamatosnak mondható,azonban a túlzott 

térbeli terjeszkedés súlyos környezetvédelmi konfliktusokkal járhat. Éppen ezért az ilyen irányú 

fejlesztések során kiemelt figyelemmel kell lenni a tájképvédelmi előírásokra, valamint a földrajzi 

helyzetből fakadó különleges helyzetre és a redukált növekedési lehetőségekre. A korábbi 

stratégiákban is deklarált cél, miszerint Pannonhalmára magasan kvalifikált, fiatal családok 

beköltözését várják, felveti ennek infrastrukturális és társadalmi kérdéseit is. Kijelenthető, hogy a 

tóthegyi rész kivételével az ingatlanállomány ellátottsága, műszaki és esztétikai állapota megfelelő, 

azonban egy hirtelen beköltözési hullám negatív következményekkel és számos érdekellentét 

ütközésével is járhat.  

Pannonhalmát közúton kifejezetten könnyen el lehet érni akár Budapestről, akár Győrből érkezik az 

ide látogató. Ez a kifejezetten előnyös elhelyezkedés többek között a Győr-Balaton tengelynél is 

testet ölt, vagyis a várost közvetlenül nem érintő, de közel eső 82-es főút remeke lehetőségeket kínál 

a turizmus- és gazdaságfejlesztés területén, illetve megkönnyíti az esetlegesen beköltözni vágyók 

utazási igényeit is. A helyközi közlekedés minden járási települést elér, de a szolgáltatási színvonala 

eltérő, egyes települések csak jelentős időráfordítással érhetők el autóbusszal. A pannonhalmi 

állomásról nem mindegyik járási települést lehet megközelíteni vasúttal. A városban kiépített 

kerékpáros út nincsen, illetve további negatívumként kell megemlíteni a nem elégséges számú 

parkolóhelyet és a fokozott balesetveszélyt okozó átkelőhely-hiányt is. 

A város közművekkel való ellátottsága a tóthegyi településrész kivételével megoldott és jónak 

mondható. Az említett Tóthegyen mielőbbi csatornázás szükséges az életkörülmények javítása és a 

város még vonzóbbá tételének érdekében. Pannonhalma földrajzi elhelyezkedése nem teszi lehetővé 

jelentős méretű új lakóterületek kialakítását, vagy a már meglévő területen kell kielégíteni az 

ingatlanokkal szemben támasztott keresletet. Mivel kimondott cél a betelepülők számának további 

növelése, ezért a tóthegyi városrész további fejlesztése és közművesítése a város lakosságszámának 

további szinten tartása, esetleg növelése szempontjából elengedhetetlen. 
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A megalapozó vizsgálat összegzéseként Pannonhalma fejlődésének útjában a következő tényezők 

jelenhetnek meg, mint potenciális kockázatok: 

 zöldfelületek elvesztése, 

 alvóvárossá alakulás, 

 fokozott elvándorlás, 

 elmaradó beruházások, 

 klímaváltozás okozta elváltozások, 

 túlzott beépítés a természeti környezet rovására, 

 nem megfelelő építészeti minőségű épületek, 

 a turizmus növekedésével együtt járó forgalomnövekedést a jelenlegi csomóponti és 

útkialakítás nem fogja tudni biztonságosan lebonyolítani (forgalombiztonság), 

 közműhálózat túlterheltsége – klímaváltozás, 

 82-es út megnövekedett forgalmából fakadó fokozott levegőszennyezés, 

 erózió okán magas csuszamlásveszély. 

Pannonhalma város szerkezetileg, városképi arculatában, karakterében és területhasználati jellemzői 

alapján 8 városrészből áll. E városrészek részletes elemzése a 2011-es Népszámlálás városrészi adatai 

alapján történt, rámutatva az adott városrészben meglévő legfontosabb demográfiai, társadalmi 

jellemzőkre, tendenciákra, a funkcióellátottságra, gazdasági jellemzőkre, bemutatva azon 

területeket, ahol a városrész városon belüli pozíciója, helyzete, ellátottsága erősséget vagy 

gyengeséget jelez, s megjelölve azon fejlesztési lehetőségeket, amelyek elmozdulást jelenhetnek 

ezen állapotból. 

 Városközpont, Váralja 

o  A városrész lakosságszáma a 2011-es népszámlálás idején 1248 fő volt, amely a 

városi lakosság harmada. A rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya 

a 15-59 évesek körében 62,7%, amely átlagosnak mondható. Ehhez kapcsolódik, 

hogy a városrészben viszonylag magas a legfeljebb általános iskolai végzettséggel 

rendelkezők arány az aktív korúak tekintetében (15,8%), valamint a városi átlaghoz 

képest alacsony a foglalkoztatottak arány a 15-64 évesek körében (43%). 

 Cseidervölgy 

o A terület lakosságszáma 184 fő, a lakosság korstruktúrája valamelyest 

kedvezőtlenebb a városi átlagnál (Lakónépességen belül 0-14 évesek aránya 14%). 

Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya az aktív korúakon 4,7%, 

ami az egyik legalacsonyabb a városban, a felsőfokú végzettségűek a 25 éves és 

idősebb népesség arányában ellenben az egyik legmagasabb (29%). A 

foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül 66%, átlagon felüli. 

 Lestár 

o A város keleti részén elterülő, falusias beépítettségű városrésze, melynek 

lakosságszáma 191 fő. Rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya  az 

aktív korúakon (15-59 évesek) belül 30%, míg a foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves 

népességen belül 65,5%. mindkét adat jelentősen jobb a városi átlagnál. A terület 

teljes lakásállománya 69 lakás, az egyik legkevesebb a városban.  
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 Tóthegy 

o A tóthegyi településrész jövőjének meghatározása hosszú idő óta nincs 

nyugvóponton. A korábbi tervek hol üdülőterületnek, hol lakóterületnek, hol a kettő 

vegyülékének szabályozták. A területen a lakosság elöregedik, a 60 év felettiek 

aránya 24%, a foglalkoztatott nélküli háztartások aránya 34,8%, az egyik 

legmagasabb a városban. 

 Újtelep 

o A településrész lakosságszáma 1156 fő, a városi átlaghoz képest nagyobb az idősek 

aránya (30,6%). Rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív 

korúakon (15-59 évesek) belül 32%, míg a foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves 

népességen belül 61%, mindkét adat körülbelül megfelel a városi átlagnak. A terület 

teljes lakásállománya 449 lakás, melynek csupán 5%-a alacsony komfortfokozatú. 

 Cipódomb 

o Jellemzően nem lakott településrész, melyen a KSH adatai alapján a lakónépesség 

553 fő. A terület korstruktúrája nagyon kedvező, a 60 évnél idősebbek aránya 

mindössze 12,5%. A legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya az 

aktív korúakon (15-59 évesek) belül 21%, a felsőfokú végzettségűek a 25 éves és 

idősebb népesség arányában 5%. Mindkét érték jóval rosszabb a városi átlagnál. A 

rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59 

évesek) belül 14%, mindkét mutató rosszabb a városi átlagnál. A foglalkoztatottak 

aránya a 15-64 éves népességen belül 60% ez nagyságrendileg megfelel a városi 

referenciaszintnek. 

 Sági dűlő lakóterület 

o A város Északi részén, a Pannonhalmát Éccsel összekötő út mentén található 

településrész egy falusias beépítésű lakóterületből, illetve a város legnagyobb 

potenciális fejlesztési területéből a Lukács völgyből áll. Jellemzően nem lakott 

településrészről van szó, melyen a KSH adatai alapján a népesség alig 76 fő, a 60 

évnél idősebbek aránya mindössze 9,2%, legfeljebb általános iskolai végzettséggel az 

itt élők 10%-a rendelkezik, ami nagyságrendileg a városi átlag. 

 Termál 

o A korábbiakban Cipódombként említett területhez csatolt, potenciálisan a tervezett 

termálszálló kialakítása helye, jellemzően nem lakott településrész, mely a KSH 

adatai alapján alig több mint 100 fős lakossággal bír. A KSH által külön városrészként 

definiált, azonban az önkormányzati fejlesztési elképzelések egy területként kezelik a 

két érintett városrészt. A területen kiemelt arányban vannak a 15-59 évesek és 

közülök is kiemelkedő a legfeljebb általános iskolai végzettségűek aránya.  Ennek 

megfelelően a foglalkoztatottak aránya is az egyik legalacsonyabb az összes 

városrészt figyelembe véve. 
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Az egyes városrészek funkcióit az alábbi táblázat foglalja össze, ahol látható, hogy a Cipódomb és a 

Termál városrészek egy szerves egészként lettek kezelve, összhangban az önkormányzati fejlesztési 

elképzelésekkel és lehatárolásokkal. 
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2 KÖZÉPTÁVÚ CÉLOK ÉS AZOK ÖSSZEFÜGGÉSEI 
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2.1 PANNONHALMA VÁROS JÖVŐKÉPE 

Az integrált településfejlesztési stratégia - a településfejlesztési koncepcióval és az Európa 2020 

stratégiával összhangban -  Pannonhalma város 2020-ig elérni kívánt fejlesztési céljait határozza meg. 

A célrendszer meghatározásánál a funkcionális várostérség-központi szerepkörből adódó problémák, 

lehetőségek és feladatok feltárása megtörtént, a kialakított célrendszer egyaránt szolgálja a város és 

vonzáskörzete integrált fejlesztését, részben az ehhez kapcsolódó közös beavatkozások 

megvalósításával, valamint a városban megvalósítandó, de térségi hatású intézkedések révén. Az 

együttműködés tekintetében meghatározásra kerültek azon kiemelt területek, ahol közös fellépéssel 

lehet térségi szinten hatékony és fenntartható, a várostérség (ill. járás) egésze szempontjából 

előremutató eredményeket elérni, mind a társadalmi, mind a gazdasági, mind a környezeti, mind az 

intézményi területeken. Mindez az egész térség népességmegtartó erejének javítását, a funkcionális 

kapcsolatok erősödését és a gazdasági versenyképesség, kooperáció javulását segítheti térségi 

szinten és az egyes települések esetében egyaránt 

2.1.1 Pannonhalma város jövőképe 

 „Pannonhalma olyan város kíván lenni, mely szolgáltatásaira, környezetére és belső struktúrájára 

alapozva hosszú távon is vonzó a környékbeli emberek számára, egyben folyamatosan növelni 

tudja lakosságszámát a zömében magasan képzett beköltözők segítségével. Az épített, valamint a 

természeti környezeti adottságaival fenntartható és tartamos módon gazdálkodó város az 

országhatárokon túl is említést érdemlő attrakcióival egyre több turistát képes akár több napi 

programmal és minőségi szállással ellátni. Teszi mindezt a környezeti-társadalmi-gazdasági 

fenntarthatóság, valamint a folyamatosan változó éghajlati viszonyok teljes körű figyelembe 

vételével és a várható kihívásokra való válaszadás késlekedés mentes végrehajtásával.” 

Pannonhalma jövőképének meghatározását a megalapozó tanulmányban bemutatott fő ágazati 

trendek és a város körül változó környezet szabta meg. A jövőkép megfogalmazásakor az egyik 

legfontosabb szempont az említett kihívások és lehetőségek fenntarthatósági keretrendszerbe 

illesztése volt, melynek eredményeként a társadalmi, gazdasági, környezeti és intézményi dimenzió is 

megjelenik. Társadalmi szempontból a jövőkép említi a beköltözők helyzetét, mely több évre 

visszamenőleg ez idáig is képes volt kordában tartani a természetes fogyás tendenciáját. Emellett az 

épített és természeti környezet védelme kiemelt helyen szerepel a jövőképben, tekintettel a 

Pannonhalmára jellemző miliőre, amit kétség kívül a Világörökség részét képező Apátság épülete és a 

környező zöld területek mellett a táji adottságok adnak. Erre a potenciálra építve teljesen 

egyértelmű, hogy fejlett oktatási, szociális és egészségügyi alapszolgáltatásokkal kiegészülve, 

valamint az igazgatási rendszer korszerűsítésével a város hosszú távon is prosperáló területté válhat. 

A jövőkép utolsó mondatában említést érdemel a fenntarthatóság mellett a klímaváltozásra és az 

ezzel kapcsolatos kihívásokra való reakcióképesség kérdése, amely a város elhelyezkedését, 

csúszásveszélyes területeit és a Kárpát-medence területére prognosztizált jövőbeli éghajlati 

változásokat figyelembe véve a város életének fontos alapköve kell, hogy legyen.  

2.1.2 Átfogó célok 

A jövőkép elérés érdekében a Pannonhalma város településfejlesztési koncepciója négy átfogó 

fejlesztési célt jelöl ki: 

I. A lakosságszám kontrollált növelése, különös tekintettel a magasan kvalifikált társadalmi 

csoportokra, a leszakadó rétegek folyamatos felzárkóztatásával párhuzamosan. 
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Az első átfogó célba tartozó tematikus célok azokat a fő megoldandó problémákat és 

erősítendő lehetőségeket foglalják magukba, melyek segítségével a város népessége 

folyamatosan, ám a környezeti és gazdasági eltartó képességet nem meghaladva képes 

növekedni. A javasolt tematikus célokhoz olyan programok köthetők, melyek potenciálisan 

növelni képesek az identitástudatot és erősítik a kohéziót, ezáltal hozzájárulnak a város 

népességmegtartó erejéhez. Mindezeken felül Pannonhalma vonzóvá tétele is 

kulcspozícióban szerepel a tematikus célok között, mely eléréséhez a turisztikai attrakciók 

fejlesztés és vonzerőfejlesztés is hozzájárul, mely célok a következő átfogó célrendszeren 

belül találhatók. Látható tehát, hogy a város számára kialakított célrendszerben átfedések és 

egymást erősítő szinergiák is megjelennek a tematikus célok között. 

 

II. Hosszú távon is életképes és prosperáló gazdasági szerkezet kialakítása. 

Pannonhalmán a jelenlegi gazdasági szerkezet főleg a turisztikai szektorra támaszkodik, 

azonban annak kínálati oldala nem minden esetben adott és a városba érkezők számára nem 

biztosított a több napos időtöltést támogató szálláshelyek. Éppen ezért a turisztikai szektor 

fejlesztése főleg a kínálati oldal bővítésére kell, hogy támaszkodjon. Az egy lábon állást 

elkerülendő a mezőgazdasági szektor fejlesztése és egy helyi termék klaszter kialakítása 

lehetőséget biztosít egyrészt a foglalkoztatás bővítésére, másrészt a helyi kis és közepes 

vállalkozások kereskedelmi tevékenységének felpörgetésére, valamint a város vonzerejének 

növelésére, ami az első átfogó céllal is összhangban van. 

 

III. A természeti és az épített környezet értekeinek védelme, különös tekintettel a minőségi 

településkép és a megfelelő infrastrukturális háttér kialakítására. 

A természeti és épített környezeti elemek páratlan sokszínűsége és értéke, élükön a 

Világörökség részét képező Apátság épületével és a környező zöld területekkel, olyan 

fejlődési potenciált adnak a városnak, amellyel hosszú távon is biztosítható a város fejlődése, 

ezzel párhuzamosan az első két átfogó cél teljesülése. Pannonhalmán a csapadékvíz-

elvezetés egyes városrészeken komoly problémát okoz, melynek orvoslása a 

klímaváltozáshoz való alkalmazkodóképesség növelésének egyik kulcsa. A város domborzati 

adottságait is figyelembe véve a jövőben prognosztizált, egyre gyakoribb heves esőzések 

nagyban növelik Pannonhalma éghajlatváltozással szembeni érzékenységét, melyet a 

kapcsolódó infrastruktúra fejlesztésekkel orvosolni lehet.  

 

IV. Térségi központi szerep megőrzése és erősítése 

A térségi szerepkör erősítése az egészségügyi, szociális ellátás, az alapfokú oktatási szerepkör 

erősítésén keresztül a térségi és határon túli együttműködésekkel kiegészítve Pannonhalmát 

a térség kiemelt központi helyére emelik. A kapcsolódó beruházások jellemzően 

infrastrukturális jellegűek lehetnek, funkcióbővítéssel és eszközbeszerzésekkel kiegészítve. 

Mivel egyes hivatalok székhelye stabilan más, a térségben található nagyvárosban található, 

ezért a központi szerepkör erősítése a már meglévő vagy reális eséllyel a városba telepíthető 

igazgatási szolgáltatásokon keresztül érhető el. 
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2.2 A STRATÉGIAI FEJLESZTÉSI CÉLOK MEGHATÁROZÁSA 

Pannonhalma város 2020-ig elérendő, középtávú stratégiai célkitűzései egyrészt városi szintű 

tematikus célokat, másrészt városrészi szintű területi célokat foglalnak magukban. 

2.2.1 Tematikus célok 

A tematikus célok a középtávú városfejlesztési célok mentén kerültek meghatározásra, amelyek főbb 

beavatkozási területei a társadalom, a gazdaság, az épített és természetes környezet értékeinek 

megőrzése és javítása, valamint a már meglévő igazgatási központi szerep erősítése. A tematikus 

célok rendszerét az alábbi táblázat foglalja össze: 

1. Társadalom: A lakosságszám kontrollált növelése, különös tekintettel a magasan 
kvalifikált társadalmi csoportokra, a leszakadó rétegek folyamatos felzárkóztatásával 

párhuzamosan 

TC1 Munkába járást és gazdaságélénkítést célzó fejlesztések végrehajtása 

TC2 Aktív városmarketing tevékenység kialakítása 

TC3 Identitástudat és társadalmi kohézió erősítése 

TC4 A lakossági aktivitás javítása 

TC5 A város imidzsének kialakítása és széles körben való megismertetése 

TC6 Városi attrakciók portfóliójának szélesítése 

 

2. Gazdaság: Hosszú távon is életképes és prosperáló gazdasági szerkezet kialakítása. 

TC7 Fiatal helyi vállalkozók támogatása 

TC8 Önkormányzati kézben lévő ipari parkok területének fejlesztése 

TC9 Helyi kis-, és közepes vállalkozások térségi szerepének erősítése 

TC10 Turisztikai fejlesztési koncepció kidolgozása 

TC11 A mezőgazdasági termelési szerkezet fenntarthatóvá és város-specifikussá tétele 

TC12 Helyi márkák és a kapcsolódó értékesítési láncok kialakítása 

TC13 Szálláshelyek kínálati oldalának fejlesztése 

TC14 Vonzerőfejlesztés 

TC15 Kiskereskedelmi egységek portfóliójának diverzifikálása 

 

3. Épített és természeti környezet: A természeti és az épített környezet értekeinek 
védelme, különös tekintettel a minőségi településkép és a megfelelő infrastrukturális 

háttér kialakítására. 

TC16 Közösségi terek fejlesztése, közparkok kialakítása 

TC17 Leromlott állapotú épületek felújítása 

TC18 Utak és járdák folyamatos felújítása, a balesetmentes városi közlekedés megteremtése 

TC19 Csatornahálózat teljessé tétele 

TC20 Csapadékvíz elvezető rendszer bővítése 

TC21 Megújuló energiaforrások felhasználásának erősítése 

TC22 Épített környezeti értékek felújítása 

TC23 Örökségvédelmi helyszínek kitüntetett szerepének megtartása 

TC24 Parkolási problémák megoldása 
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4. Központi szerep: Térségi központi szerep megőrzése és erősítése. 

TC25 Alapfokú szociális és oktatási központi szerep erősítése 

TC26 Egészségügyi alapellátás fejlesztése 

TC27 A város gazdasági, szakmai, politikai lobbi erejének megerősítése 

TC28 Összehangolt turisztikai kínálat kialakítása a környező településekkel 

TC29 Határokon átnyúló kapcsolatok kiépítése, a meglévő kapcsolatok elmélyítése 

TC30 E-közigazgatás bővítése 

TC31 Közlekedési csomópont kialakítása 

 

TC1: Munkába járást és gazdaságélénkítést célzó fejlesztések végrehajtása 

Olyan fejlesztések kijelölése és támogatása, melyek segítik a munkába járást, illetve annak 

tovagyűrűző hatásaként és önmagában is gazdaságélénkítő hatással is járnak. 

A tematikus célhoz kapcsolódó programok, intézkedések: 

 Győr-Pannonhalma kerékpárút 

 A pannonhalmi térség buszmegállóinak egységes megjelenést biztosító felújítása, hiányzó 

buszöblök, buszfordulók, járdaszigetek megépítése 

 Helyi Termék Klaszter 

TC2: Aktív városmarketing tevékenység kialakítása 

A város vonzóvá tételének szempontjából kritikus az értékek jól meghatározott rendben történő 

kommunikálása is, melynek alapfeltétele az aktív városmarketinget támogató attrakciók megléte. 

A tematikus célhoz kapcsolódó programok, intézkedések: 

 Térségi pálinka múzeum és kóstoló kialakítása 

 Borút kialakítása Váralján 

 Helyi Termék Klaszter 

 Szabadság tér felújítása 

 Komplex turisztikai beruházás - kalandpark, látogatóközpont, pihenőpark 

TC3: Identitástudat és társadalmi kohézió erősítése 

A város népességének folyamatos és tartós növekedéséhez szükséges a Pannonhalmán élők erős 

patriotizmusát kialakítani, melyhez az identitástudat erősítése és a társadalmi kohézió fokozott 

érvényesülése szükséges. 

A tematikus célhoz kapcsolódó programok, intézkedések: 

 Helyi Termék Klaszter 

 Bölcsőde építés 

TC4: A lakossági aktivitás javítása 

A lakossági aktivitás javítása hozzájárul a városról alkotott kép pozitívabbá válásához, mivel a lakosok 

is magukénak érzik a várost és az abban megvalósuló fejlesztési beruházásokat. 

A tematikus célhoz kapcsolódó programok, intézkedések: 

 Jövő Háza 
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 Pályázati programalap 

 Térségi szolgáltató megalapítása 

TC5: A város imidzsének kialakítása és széles körben való megismertetése 

A város imidzsének kialakítása a már meglévő és a jövőben kiaknázott előnyök széles körben való 

megismertetésével együtt hozzájárul a beköltözési potenciál javításához, ami a hosszú távú 

fennmaradás egyik záloga. 

A tematikus célhoz kapcsolódó programok, intézkedések: 

 Helyi Termék Klaszter 

 Komplex turisztikai beruházás - kalandpark, látogatóközpont, pihenőpark 

 Térségi pálinka múzeum és kóstoló kialakítása 

 Borút kialakítása Váralján 

TC6: Városi attrakciók portfóliójának szélesítése 

A városi attrakciók portfóliójának szélesítése az előző tematikus célhoz hasonlóan a város vonzóbbá 

tételének egyik lépése, ezzel együtt a tartós és fenntartható népességnövekedés előfeltétele. 

A tematikus célhoz kapcsolódó programok, intézkedések: 

 Borút kialakítása Váralján 

 Jövő Háza 

 Szabadság tér felújítása 

 Váralja utca rehabilitáció 

 Az Apátsághoz vezető kerékpárút építése 

 Komplex turisztikai beruházás - kalandpark, látogatóközpont, pihenőpark 

 Térségi pálinka múzeum és kóstoló kialakítása 

TC7: Fiatal helyi vállalkozók támogatása 

A fiatal helyi vállalkozók támogatása a gazdasági előnyökön kívül társadalmi haladást is eredményez, 

ezért ezen cél elérése nem csak a második, hanem az első átfogó célhoz is köthető, illetve közvetett 

módon a térségi központi szerep erősítését is magával hozhatja. 

A tematikus célhoz kapcsolódó programok, intézkedések: 

 Gyógynövénykertek kialakítása, értékesítés 

 Borút kialakítása Váralján 

 Helyi Termék Klaszter 

 Kiskereskedelmi központ kialakítása 

TC8: Önkormányzati kézben lévő ipari parkok területének fejlesztése 

A már meglévő ipari parkok területének hasznosítása nem csak a szekunder, hanem a tercier 

szektornak is helyet adhat a gazdaságélénkítés területén, így ezen célkitűzés a földszerzés oldaláról 

tekintve a legolcsóbb befektetési forma. 

A tematikus célhoz kapcsolódó programok, intézkedések: 

 Jövő Háza 
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 Megújuló Pannonhalma mintaprojekt 

TC9: Helyi kis-, és közepes vállalkozások térségi szerepének erősítése 

A helyi kis-, és közepes vállalkozások esélyeinek növelése összefügg a TC7 célkitűzéssel, azonban egy 

szélesebb kört érint. 

A tematikus célhoz kapcsolódó programok, intézkedések: 

 Gyógynövénykertek kialakítása, értékesítés 

 Térségi pálinka múzeum és kóstoló kialakítása 

 Helyi Termék Klaszter 

 Kiskereskedelmi központ kialakítása 

 Borút kialakítása Váralján 

 Jövő Háza 

 Pályázati programalap 

TC10: Turisztikai fejlesztési koncepció kidolgozása 

Jelen ITS-ben megfogalmazott turisztikai elképzelések mellett szükséges egy olyan ágazat specifikus 

dokumentum kidolgozása, amely teljes egészében a turizmus iparágában rejlő források és 

lehetőségek kiaknázására koncentrál. Pannonhalma esetében a turisztikai szektor kiemelt szerepe 

indokolta a külön tematikus cél megfogalmazását a stratégia-készítés területén is. 

A tematikus célhoz kapcsolódó programok, intézkedések: 

 Borút kialakítása Váralján 

 Szabadság tér felújítása 

 Váralja utca rehabilitáció 

 Komplex turisztikai beruházás - kalandpark, látogatóközpont, pihenőpark 

TC11: A mezőgazdasági termelési szerkezet fenntarthatóvá és város-specifikussá tétele 

A mezőgazdasági szerkezet város-specifikussá tétele összefüggésben áll a helyi KKV-k és fiatal 

vállalkozók támogatásával, ami egyben a primer szektor fenntarthatóságát is eredményezi. A 

gazdasági oldal mellett komplex társadalmi tovagyűrűző hatásokkal is lehet számolni a 

megnövekedett munkaerő-kereslet okán. 

A tematikus célhoz kapcsolódó programok, intézkedések: 

 Helyi Termék Klaszter 

 Megújuló Pannonhalma mintaprojekt 

TC12: Helyi márkák és a kapcsolódó értékesítési láncok kialakítása 

A helyi márkák kialakítása és a szükséges értékesítési lánc kidolgozása a megfelelő kereslet 

megszületéséhez vezet, mellyel biztosítható a magasabb foglalkoztatottsági szint mellett a város 

ismertségének folyamatos elterjedése is, ami többek között folyamatos Pannonhalmára költözési 

igénnyel is párosulhat. 

A tematikus célhoz kapcsolódó programok, intézkedések: 

 Gyógynövénykertek kialakítása, értékesítés 
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 Térségi pálinka múzeum és kóstoló kialakítása 

 Helyi Termék Klaszter  

TC13: Szálláshelyek kínálati oldalának fejlesztése 

Pannonhalmán a turisztikai szektor egyik legnagyobb hiányossága a megfelelő minőségű és számú 

szálláshely hiánya, mely a többnapos városban tartózkodást szinte teljesen lehetetlenné teszi. Éppen 

ezért szükséges a szálláshelyek kínálati oldalának a lehető legintenzívebb és leggyorsabb fejlesztése. 

A tematikus célhoz kapcsolódó programok, intézkedések: 

 Termálszálló kialakítása 

 Magánszálláshelyek kialakítása 

TC14: Vonzerőfejlesztés 

Pannonhalma vonzerejének fejlesztése minden olyan célkitűzést és intézkedést magában foglal, 

melyek segítségével a város megítélése pozitívabb lehet, mindezt a társadalmi és gazdasági 

fellendülés és növekedési pályára állás érdekében. 

A tematikus célhoz kapcsolódó programok, intézkedések: 

 Komplex turisztikai beruházás - kalandpark, látogatóközpont, pihenőpark 

 Gyógynövénykertek kialakítása, értékesítés 

 Térségi pálinka múzeum és kóstoló kialakítása 

 Szabadság tér felújítása 

 Megújuló Pannonhalma mintaprojekt 

 Váralja utca rehabilitáció 

 Az Apátsághoz vezető kerékpárút építése 

TC15: Kiskereskedelmi egységek portfóliójának diverzifikálása 

Pannonhalmán jelenleg a tercier szektoron belül a kiskereskedelmi egységek változatosságának, 

ennél fogva a szolgáltatások hiányával kell szembe nézni, melynek következményeként a lakosság 

bizonyos igényei csak Győrben kerülhetnek kielégítésre. Ennek megváltoztatása érdekében a 

kiskereskedelmi egységek portfóliójának szélesítése szükséges egy központ kialakításával. 

A tematikus célhoz kapcsolódó program, intézkedés: 

 Kiskereskedelmi központ kialakítása 

TC16: Közösségi terek fejlesztése, közparkok kialakítása 

A közösségi terek fejlesztése és közparkok kialakítása nem csak és kizárólag építészeti és 

városrendezési kérdés, ugyanis ezek a terek kiemelkedő társadalmi hasznossággal is járnak, valamint 

a turisztikai vonzerőt is növelik a potenciálisan beköltözők szimpátiájának és a már városban élők 

jóllétének növelése mellett. 

A tematikus célhoz kapcsolódó programok, intézkedések: 

 Térségi szolgáltató megalapítása 

 Szabadság tér felújítása 
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 Szilárd burkolat kiépítése a hiányzó belterületi útszakaszokon Pannonhalma Tóthegy 

területén 

 Energiatermelő játszótér kialakítása 

TC17: Leromlott állapotú épületek felújítása 

A város vonzóvá tételének szempontjából a leromlott állapotú épületek felújítása nem tűrhet 

halasztást, azonban a felújítások során a tervezési szakasztól a kivitelezési hangsúlyozottan meg kell 

jelenniük a városképet befolyásoló tényezőknek, melyek tájképvédelmi szempontból is kritikusnak 

számítanak. 

A tematikus célhoz kapcsolódó programok, intézkedések: 

 Váralja utca rehabilitáció 

TC18: Utak és járdák folyamatos felújítása, a balesetmentes városi közlekedés megteremtése 

Olyan fejlesztéseket foglal magába, amelyek segítik a várost közlekedési szempontból 

biztonságosabbá tenni, illetve a meglévő utakat és járdákat kényelmesebbé, utasbarátabbá tenni. 

A tematikus célhoz kapcsolódó programok, intézkedések: 

 Szilárd burkolat kiépítése a hiányzó belterületi útszakaszokon Pannonhalma Tóthegy 

területén 

 Kijelölt gyalogos átkelők számának növelése, parkolók építése 

 Győr-Pannonhalma kerékpárút 

 A pannonhalmi térség buszmegállóinak egységes megjelenést biztosító felújítása, hiányzó 

buszöblök, buszfordulók, járdaszigetek megépítése 

TC19: Csatornahálózat teljessé tétele 

A meglévő csatornahálózat kibővítése és a város teljes területén való elérhetősége egy olyan 

infrastrukturális alapigény, mely elengedhetetlen a beköltözni vágyók számának növeléséhez, illetve 

környezetvédelmi potenciállal is bír. 

A tematikus célhoz kapcsolódó programok, intézkedések: 

 Csatornahálózat kibővítése és fejlesztése 

TC20: Csapadékvíz elvezető rendszer bővítése 

Az előző tematikus célhoz hasonlóan a csapadékvíz elvezető rendszer bővítése és teljessé tétele is 

egy alap infrastrukturális háttér egy vonzó város számára, azonban ebben az esetben súlyos klíma-

aspektus is jelentkezik a fejlesztés indokaként, miszerint Pannonhalma dombvidéki fekvése és a 

jövőben prognosztizált heves viharok gyakoriságának növekedése megfogalmazza az igényt a 

csapadékvíz elvezetésének megnyugtató megoldására. 

A tematikus célhoz kapcsolódó programok, intézkedések: 

 Csapadékvíz elvezető rendszer további fejlesztése és teljessé tétele 
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TC21: Megújuló energiaforrások felhasználásának erősítése 

A megújuló energiaforrások kezelése és a mindennapi életben való felhasználásának elterjesztése, 

különös tekintettel az önkormányzati és lakossági szférában a fenntartható városok 

alapkövetelménye. Ezért Pannonhalma városa külön tematikus célban kívánta deklarálni 

elkötelezettségét a megújuló energiaforrások felhasználásának elterjesztésében. 

A tematikus célhoz kapcsolódó programok, intézkedések: 

 Önkormányzati épületek energetikai felújítása 

 Jövő Háza 

 Megújuló Pannonhalma mintaprojekt 

 Energiatermelő játszótér kialakítása 

TC22: Épített környezeti értékek felújítása 

Az épített környezeti értékek folyamatos felújítása és állagromlásuk megakadályozása kiemelten 

fontos terület a város képének javítása és a városlakók elégedettségi érzésének növelésében. 

Mindezek mellett egy rendezett és gondosan karbantartott épületekkel rendelkező város pozitív 

imidzset is képes magáról sugározni. 

A tematikus célhoz kapcsolódó programok, intézkedések: 

 Önkormányzati épületek energetikai felújítása 

 Jövő Háza 

 Megújuló Pannonhalma mintaprojekt 

 Váralja utca rehabilitáció 

 Pannonhalmi közintézmények akadálymentesítése 

TC23: Örökségvédelmi helyszínek kitüntetett szerepének megtartása 

Pannonhalma esetében az örökségvédelmi helyszínek kitüntetett szerepének megtartása egy olyan 

alapvető célkitűzés, amely hosszú ideje meghatározza a város arculatát és a városról alkotott képet, 

mely pozitív megítélés fenntartásához a kiemelt értékkel bíró helyszínek megóvása elengedhetetlen. 

A tematikus célhoz kapcsolódó programok, intézkedések: 

 Borút kialakítása Váralján 

 Váralja utca rehabilitáció 

 Az Apátsághoz vezető kerékpárút építése 

TC24: Parkolási problémák megoldása 

Évközben bár nincs parkolási probléma a településen, de nyáron az apátság látogatottsága miatt 

megnő a parkolni vágyók száma. Olyan fejlesztések foglal magába, ami megoldást talál erre a 

problémára. 

A tematikus célhoz kapcsolódó programok, intézkedések: 

 Kijelölt gyalogos átkelők számának növelése, parkolók építése 

  



 
 

 

23  

PANNONHALMA Településfejlesztési Koncepció és IVS teljes felülvizsgálata | III. kötet: Integrált Településfejlesztési Stratégia 

TC25: Alapfokú szociális és oktatási központi szerep erősítése 

Az alapfokú szociális és oktatási központi szerep erősítése hozzájárul a város térségi szerepkörének 

hangsúlyosabbá tételéhez, egyben megteremti Pannonhalma hosszú távon is életképes és 

fennmaradó működésének feltételeit is. 

A tematikus célhoz kapcsolódó programok, intézkedések: 

 Bölcsőde építés 

 Idősek napközi otthonának létrehozása 

TC26: Egészségügyi alapellátás fejlesztése 

Az előző tematikus célhoz hasonlóan az egészségügyi alapellátás szintjén az eszközbeszerzés és a 

szolgáltatásfejlesztés olyan területek, melyek mindenképpen szükségesek ahhoz, hogy a térség lakói 

egyértelműen Pannonhalmára tekintsenek, mint szolgáltatói központ. 

A tematikus célhoz kapcsolódó programok, intézkedések: 

 Eszközfejlesztés a háziorvosi ellátásban 

TC27: A város gazdasági, szakmai, politikai lobbi erejének megerősítése 

Pannonhalma lobbi erejének megerősítése és növelése szükséges a magasabb területi szinten 

meghatározott fejlesztési források elosztásának a város szempontjából sikeres kimeneteléhez, illetve 

a vállalkozások és fejlesztések Pannonhalmára vonzásában. 

A tematikus célhoz kapcsolódó programok, intézkedések: 

 Vállalkozói mentor program 

TC28: Összehangolt turisztikai kínálat kialakítása a környező településekkel 

Pannonhalma turisztikai attrakciói önmagában óriási keresletet generálnak országszerte, azonban a 

környező településsekkel való együttműködés hozzájárulhat a turisták több napos városban 

tartózkodásához és egy csillagtúra rendszerben Pannonhalma városa töltené be a központi szerepet. 

A tematikus célhoz kapcsolódó programok, intézkedések: 

 Térségi pálinka múzeum és kóstoló kialakítása 

 Helyi Termék Klaszter 

 Váralja utca rehabilitáció 

TC29: Határokon átnyúló kapcsolatok kiépítése, a meglévő kapcsolatok elmélyítése 

A város nemzetközi beágyazottságának és hírének terjesztéséhez elengedhetetlen Pannonhalma 

megismertetése az országhatárokon túli színtéren, amihez a meglévő testvérvárosi és nemzetközi 

kapcsolatok és együttműködések elmélyítése és erősítése szükséges. 

A tematikus célhoz kapcsolódó programok, intézkedések: 

 Komplex turisztikai beruházás - kalandpark, látogatóközpont, pihenőpark 

 Gyógynövénykertek kialakítása, értékesítés 

 Termálszálló kialakítása 

 Szabadság tér felújítása 
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TC30: E-közigazgatás bővítése 

Az e-közigazgatási rendszer és lehetőségek bővítése a dinamikus és sikeres városok egyik 

alapfeltétele, mely ha vállalkozó-, és ügyfélbarát magatartással párosul, a potenciális beköltözők 

arányát is növelheti. 

A tematikus célhoz kapcsolódó program, intézkedés: 

 E-közigazgatás fejlesztése 

TC31: Közlekedési csomópont kialakítása 

Szükséges a településen a buszmegállók fejlesztése, kialakítása, illetve a gyalogosok számára 

járdaszigetek kialakítása a biztonságos átkelés érdekében. 

A tematikus célhoz kapcsolódó program, intézkedés: 

 A pannonhalmi térség buszmegállóinak egységes megjelenést biztosító felújítása, hiányzó 

buszöblök, buszfordulók, járdaszigetek megépítése 

2.2.2 Területi célok 

A középtávú területi célok a városrészek céljaival összhangban kerültek meghatározásra. A célok 

definiálásánál figyelembe vettük az egyes területi egységek gazdasági, társadalmi jellemzőit és 

funkcióit egyaránt. 

Pannonhalma területén a KSH 2012-es adatai szerint nyolc egybefüggő városrész került kialakításra. A 

városrészek méreteinél fogva külön városrészi célok nem kerültek megfogalmazásra. 

A Váralja-Városközpont a város igazgatási, kereskedelmi, turisztikai és kulturális központja, mely 

terület a leginkább ismert a turisták által. Az ezen a városrészen tervezett beavatkozások okán joggal 

lehet akcióterületnek is nevezni, mivel a csapadékvíz elvezetés és a csatornázás megoldottságán kívül 

az összes többi beavatkozási csoport területén került kijelölésre olyan projekt, ami az említett 

városrészt érintené. Mint a megalapozó tanulmányból is kiderült, Váralján az előző években elkezdett 

útfelújításoknak folytatódni kell az épületek renoválásával párhuzamosan.  Emellett a turisztikai 

attrakciók bővítése és a szociális és egészségügyi alapellátás erősítése is a városrészhez kötődik. 

 Cseidervölgy esetében a közlekedési beavatkozások, a csapadékvíz elvezetés megoldása és az 

úthálózat javítása látszik az elsődleges célnak, vagyis a városrészi infrastruktúra kialakítása. Ez utóbbi 

beavatkozás nem a meglévő úthálózat felújítását jelenti, mivel ez a cél már a korábbi években 

teljesült, hanem új, feltáró úthálózat kiépítését. Mivel a város földrajzi és domborzati jellegénél fogva 

kevés feltárható és beépíthető területtel rendelkezik, ezen városrészek megfelelő infrastruktúrával 

való ellátottsága kulcskérdés a jövőben beköltözni vágyók igényeinek kielégítésénél. A csapadékvíz 

elvezetésének rendszerét a Cseider vízfolyásig, mint befogadóig ki kell építeni, a fő vízelvezető művek 

megépítése nélkül az utcahálózat és a telkek ugyanis nem alakíthatók ki.  

Lestár a város keleti részén elterülő, falusias beépítettségű városrésze, melynek lakosságszáma nem 

éri el a 200 főt. Alapvetően lakófunkcióval bíró terület, azonban itt található a régi kemping területe, 

amely tulajdonság a jövőbeni turisztikai attrakcióbővítésnél kihasználhatóvá válhat. A városrészen 

ezen kívül szükséges az épületek felújítása, valamint az úthálózat javítása, így ez a három terület 

nevezhető a városrész kiemelt céljainak. 

Tóthegy a várdomb alatt keleten, délkeleten kialakult településrész, amelynek utcái a dombok 

közötti völgyfenekében alakultak ki. A Tóthegy az Apátság közvetlen szomszédságában van, az 
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Apátságból és környezetéből akadálytalan a rálátás. A város közművekkel való ellátottsága a tóthegyi 

településrész kivételével megoldott és jónak mondható. Az említett városrészen mielőbbi 

csatornázás szükséges az életkörülmények javítása és a város még vonzóbbá tételének érdekében, 

mivel kimondott cél a betelepülők számának további növelése, ezért a tóthegyi városrész további 

fejlesztése és közművesítése a város lakosságszámának további szinten tartása, esetleg növelése 

szempontjából elengedhetetlen. Az említett hiányosságon kívül a településrészen tapasztalható a 

belterületi utak állapotának és feltártságának elégtelensége, ezért kiegészülve a csatornázottság 

kiépítésével, e két célkitűzés adja a városrész középtávú céljait. 

Újtelep a belvárostól északra elhelyezkedő, mérnöki személetű utcahálózattal rendelkező 

településrész tisztán lakófunkcióval bír. A 60-as,70-es évek típusházai teszik ki a lakóépület-állomány 

nagy részét. A városrész lakossága 1000 fő fölött található, azonban a társadalmi összetételre 

jellemző a 65 év felettiek kiemelkedő aránya, vagyis az elöregedő társadalom jelei Pannonhalmán 

legjellemzőbben ebben a városrészben figyelhetők meg. Mivel a terület kialakítása a 30-as években 

kezdődött, azonban a beépítése a 60-as, 70-es években érte el a csúcspontját, a területen a 

csapadékvíz elvezetés hatékonyságát és az úthálózat minőségét kell kijelölni, mint elérendő 

városrészi célt. A terület lakófunkciója mellett egyéb fejlesztési tervek és elgondolások nem 

szükségesek. 

Termál (Cipódomb) városrész alapvetően falusias, családi házas lakóterület. A terület központja az 

Arany János utca, amely a Pannonhalmát Ravazddal összekötő út belterületi szakasza. A városrészi 

lehatárolásnál még két külön településrészként kerültek definiálásra, azonban a közelmúltban a 

fejlesztési döntéseknél és elképzeléseknél szerves egészként kezelték a két területet. A városmagtól 

nyugatra eső, a vasútvonal mellett lévő beépítetlen területek a belváros mellett az a területe a 

városnak, amely középtávon jelentős fejlődési potenciállal rendelkezik, és nem csupán lakófunkcióval 

bír és a tervezett termálvízre alapozott kistérségi vonzású fürdő és szabadidő központ számára 

biztosít helyszínt. Ezen lehatárolás a városszerkezeti terv 2008-as módosításában is szerepel, így a 

városrész kiemelt fejlesztési területnek számít, ahol a turisztikai beruházás mellett más típusú 

beavatkozás nem indokolt. 

Sági dűlő városrész Pannonhalma északi részén, a Pannonhalmát Éccsel összekötő út mentén 

található településrész egy falusias beépítésű lakóterületből, illetve a város legnagyobb potenciális 

fejlesztési területéből a Lukács völgyből áll. Ezen a területen önkormányzati beavatkozásra 

infrastrukturális oldalról nincs szükség, szolgáltatásfejlesztési téren pedig a terület tulajdonosi 

viszonyai miatt nincs lehetőség, azonban alapvetően turisztikai célú beruházások várhatók. 
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2.3 A TEMATIKUS ÉS A TERÜLETI CÉLOK KÖZÖTTI ÖSSZEFÜGGÉSEK BEMUTATÁSA 

A területi és tematikus célok együttesen segítik elő a településfejlesztési koncepcióban felvázolt 

átfogó célok és a tervezett jövőkép elérését. Az alábbi táblázat az egyes városrészek és a fejlesztési 

célok közötti kapcsolatokat mutatta. A könnyebb áttekinthetőség kedvéért az egyes tematikus célok 

felsorolása helyett azok csoportosított jellemzői kerültek ábrázolásra, mely alapján a következő 

kategóriák kerültek megállapításra: 

- turizmus 

- épített környezet felújítása 

- közlekedési beavatkozások 

- szolgáltató szektor, kkv-k 

- csapadékvíz elvezetés 

- úthálózat javítása 

- egészségügyi és szociális ellátás bővítése 

Fejlesztési célok csoportosítása az egyes városrészekre 
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3 A MEGVALÓSÍTÁST SZOLGÁLÓ BEAVATKOZÁSOK 
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3.1 A STRATÉGIAI CÉLOK ÉS PROJEKTEK ÖSSZEFÜGGÉSEI 

Az ITS, mint operatív jellegű stratégia, tartalmazza azon lényeges fejlesztési jellegű beavatkozások 

(projektek illetve programok) indikatív listáját, amelyek a célok eléréséhez szükségesek. Az ITS 

operatív jellege nem jelenti ugyanakkor azt, hogy annak kidolgozottan és részletekbe menően vagy 

akár, hogy teljes körűen kellene tartalmaznia a kitűzött céljai elérése érdekében megvalósítandó 

projekteket. Fontos azonban annak szem előtt tartása, hogy a stratégia céljaihoz kapcsolódóan a 

megvalósítás fázisában reális lehetőség legyen konkrét projektek megvalósítására és hogy az 

előkészítettség különböző fázisaiban levő projektelképzelések egymáshoz optimálisan illeszkedve a 

lehető leghatékonyabban szolgálják a stratégia céljainak elérését. Az ITS során az alábbi 

projekttípusokat azonosítottuk: 

 A kulcsprojektek azok a tervbe vett fejlesztések, amelyek alapvető feltételét képezik 

valamely (akár több) középtávú városi cél elérésének, tehát, ha a projekt nem valósul meg, 

valamelyik cél nem vagy csak kismértékben érhető el. Gyakran a kulcsprojekt (ami 

jellemezően nagyobb összegű projekt) megvalósulása előfeltétele egyéb tervezett 

fejlesztések megvalósulásának vagy azok hatásai érvényesülésének. A kulcsprojekt nem 

feltétlenül integrált projekt, célszerű azonban, ha a kulcsprojekthez további, projektek 

kapcsolódnak. 

 A hálózatos projekt több, egymáshoz kapcsolódó, akár azonos jellegű projektelemből áll, a 

város egészére vagy annak jelentős részére kiterjed, valamint a projektelemek egy 

együttműködő rendszer elemeit képezik. A hálózatos projekt lehet integrált projekt, ez 

esetben az együttműködő projektelemek különböző jellegűek, más‐más megvalósítójuk van. 

 Az akcióterületi projektek egymással szinergikus hatást fejtenek ki az egybefüggő vonallal 

körülhatárolt akcióterületen. Az egyes projektelemek segítik más projektek megvalósulását, 

illetve hatásának kiteljesedését. A projektek az akcióterület számára megfogalmazott cél 

érdekében kerülnek megvalósításra, és volumenük, valamint várható hatásuk is akkora, hogy 

érzékelhető változást idéznek elő az akcióterületen. 

 Egyéb projektek: a fenti kategóriákba nem tartozó, egyéb tervezett fejlesztések, amelyek egy 

adott városrész vagy a város egésze számára lényegesek. 
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Az egyes projektek, projektcsomagok és tematikus célok kapcsolatát az alábbi táblázat szemlélteti: 

Javasolt intézkedés Érintett tematikus cél 
Komplex turisztikai beruházás - kalandpark, 
látogatóközpont, pihenőpark 

TC2, TC5, TC6, TC10, TC14, TC29 

Pannonhalmi közintézmények 
akadálymentesítése 

TC22 

Gyógynövénykertek kialakítása, értékesítés TC7, TC9, TC12, TC14, TC29 

Bölcsőde építés TC1, TC25 

Önkormányzati épületek energetikai felújítása TC21, TC22 

Térségi szolgáltató megalapítása TC4, TC16 

Győr-Pannonhalma kerékpárút TC1, TC18 

A pannonhalmi térség buszmegállóinak 
egységes megjelenést biztosító felújítása, 
hiányzó buszöblök, buszfordulók, járdaszigetek 
megépítése 

TC1, TC18, TC31 

Térségi pálinka múzeum és kóstoló kialakítása TC2, TC5, TC6, TC9, TC12, TC14, TC28 

Borút kialakítása Váralján TC2, TC5, TC6, TC7, TC9, TC10, TC23 

Helyi Termék Klaszter TC1, TC2, TC3, TC5, TC7, TC9, TC11, TC12, TC28 

Jövő Háza TC4, TC6, TC8, TC9, TC21, TC22 

Szabadság tér felújítása TC2, TC5, TC10, TC14, TC16 

Megújuló Pannonhalma mintaprojekt TC8, TC11, TC16, TC21, TC22 

 Váralja utca rehabilitáció TC6, TC10, TC14, TC17, TC22, TC23, TC28 

Szilárd burkolat kiépítése a hiányzó belterületi 
útszakaszokon Pannonhalma Tóthegy területén 

TC16, TC18 

Az Apátsághoz vezető kerékpárút építése TC6, TC14, TC23 

Energiatermelő játszótér kialakítása TC16, TC21 

Pályázati programalap TC4, TC9 

Termálszálló kialakítása TC13, TC29 

Magánszálláshelyek kialakítása TC13 

Kiskereskedelmi központ kialakítása TC7, TC9, TC15 

Csatornahálózat kibővítése és fejlesztése TC19 

Csapadékvíz elvezető rendszer további 
fejlesztése és teljessé tétele 

TC20 

Idősek napközi otthonának létrehozása TC25 

Eszközfejlesztés a háziorvosi ellátásban TC26 

Vállalkozói mentor program TC27 

E-közigazgatás fejlesztése TC30 

Kijelölt gyalogos átkelők számának növelése, 
parkolók építése 

TC18, TC24 

 

(Amennyiben egy projektcsomag vagy projekt több célhoz is kapcsolódik, abban az esetben minden 

érintett célnál megjelenítésre került a projekt.) 
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3.2 KULCSPROJEKTEK 

Pannonhalma város 2014-2023 közötti időszakra vonatkozó kulcsprojektjei több típusú beavatkozást 

tartalmaznak és több tematikus célhoz is illeszkednek. 

Kulcsprojekt1: Komplex turisztikai beruházás - kalandpark, látogatóközpont, pihenőpark 

A projekt célja egy olyan komplex turisztikai beruházás megvalósítása, amely egyszerre több 

attrakciót kínál Pannonhalma lakossága és a városba érkező turisták számára. A projektelemek között 

kalandpark, látogatóközpont és pihenőpark kialakítása is szerepel, melyek segítségével biztosítható 

az akár több napos városban tartózkodás esetén is a kellő minőségű és mennyiségű program a már 

meglévő épített és természeti környezeti értékek mellett. Legfőbb elérni kívánt eredmény: a városba 

látogató turisták számának növelése. 

Kulcsprojekt2: Pannonhalmi közintézmények akadálymentesítése 

A projekt célja a fogyatékkal élők számára akadálymentes közlekedés biztosítása a pannonhalmi 

közintézmények látogatásakor. A projekt kiemelt szerepét a társadalmi egyenlőség és 

megkülönböztetés elleni küzdelem adja, mint megkülönböztetett EU-s tematikus cél, illetve 

tovagyűrűző hatásként Pannonhalma közigazgatási központi szerepét is erősíti. A beavatkozás 

részeként Pannonhalma önkormányzati hivatal komplex akadálymentesítése lift építésével, illetve a 

művelődési ház komplex akadálymentesítése valósulna meg. Elérni kívánt eredmény: fogyatékkal 

élők hivatali ügyintési számának növekedése. 

Kulcsprojekt3: Gyógynövénykertek kialakítása, a termékek értékesítése 

Cél a Pannonhalmai Gyógynövény brand felépítése, a lakossági beszállítói hálózat kiépítésével 

jövedelemszerzési lehetőség biztosítása a hátrányos helyzetű lakosságnak, lakó és közterületek 

minőségének javítása a turisztikailag frekventált Váralja településrészen. A projekt részeként 

megvalósuló beavatkozások: lakossági információs kampány, és képzés, hogy megfelelő, és 

egyenletes minőségű alapanyagok álljanak rendelkezésre; termelői kezdőkészletek összeállítása; a 

termékek feldolgozásához szükséges eszközpark beszerzése (gyógynövényszárító és csomagológép, 

kiszállításhoz gépjármű); marketing kampány a piacra vezetéshez; webáruház működtetése. Elérni 

kívánt eredmény: a Pannonhalmai Gyógynövény brand megismertetése minél szélesebb társadalmi 

réteg számára, illetve a helyi foglalkoztatás bővítése. 

Kulcsprojekt4: Bölcsőde építés 

A város jó megközelíthetősége, a minőségi lakókörnyezet, a támogató önkormányzat, valamint a 

befogadó lakosság potenciális lehetőséget jelent arra, hogy Győr magasan kvalifikált, gazdaságilag 

potens lakossága ideális lakóhelynek vélje a várost, ahol a nyugalmas, és biztonságos környezetet 

tökéletesen kiegészítik a magas szintű közszolgáltatások. Pannonhalma célul tűzte ki 

lakosságszámának bővítését, amelyhez nélkülözhetetlen a bölcsőde kapacitásának növelése. Elérni 

kívánt eredmény: a bölcsődei férőhelyek kapacitásának növelése. 

Kulcsprojekt5: Önkormányzati épületek energetikai felújítása 

A projekt célja az üzemeltetési költségek csökkentése, megújuló Pannonhalma mintaprojekt 

propagálása és a légszennyezettség csökkentése az önkormányzati tulajdonú épületek energetikai 

felújításának köszönhetően. A város gazdasági programjában alap célként jelenik meg a felelősen és 

előrelátóan gazdálkodó önkormányzat képe, mely célhoz az önkormányzati épületen energetikai 

felújításán keresztül realizált költségcsökkentés nagyban hozzájárul. A projekt keretében a megújuló 
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energia használata napenergia hasznosításával és bio-fűtőmű megépítésével érhető el a kívánt 

eredmény. A beruházásban részt vevő intézmények: városháza, művelődési ház, óvoda, általános 

iskola. Elérni kívánt eredmény: a felhasznált primer energiamennyiség csökkentése. 

3.3 HÁLÓZATOS PROJEKTEK 

Pannonhalma város 2014-2023 közötti időszakra vonatkozó hálózatos projektjei – amelyek több, 

egymáshoz kapcsolódó, hasonló jellegű projektelemből állnak, és a város jelentős részére kiterjednek 

– az alábbiak: 

Hálózatos projekt1: A pannonhalmi térség buszmegállóinak egységes megjelenést biztosító 

felújítása, hiányzó buszöblök, buszfordulók, járdaszigetek megépítése 

A beruházás célja a pannonhalmi térség buszmegállóinak egységes megjelenést biztosító felújítása, 

hiányzó buszöblök, buszfordulók, járdaszigetek megépítése, ezzel a közösségi közlekedés 

színvonalának emelése, arányának növelése. A város egyik gyenge pontja a nem megfelelő közösségi 

közlekedési ellátottság, illetve a szolgáltatás minőségének alacsony szintje. A felújítás következtében 

a közösségi közlekedés vonzóbbá válik, egyben a munkába járást is megkönnyíti, így a gazdasági 

mellett társadalmi hasznossággal is bír. Elérni kívánt eredmény: a közösségi közlekedést használók 

arányának növelése. 

Hálózatos projekt2: Helyi Termék Klaszter 

A projekt célja egy olyan helyi termék brand kiépítése és a termék komplex marketing és értékesítése 

láncának kialakítása, mely segítségével a lakosság és a helyi vállalkozók gazdasági helyzetét lehet 

javítani. A helyi termék klaszter kialakítása a város imidzsének javulását és minél szélesebb körben 

való megismertetését vonhatja maga után, mely konkrét gazdasági előnyökkel is járhat. 

Projektelemek: termék portfólió kialakítása; termelői kezdőkészletek összeállítása; a termékek 

feldolgozásához szükséges eszközpark beszerzése (gyógynövényszárító és csomagológép, 

kiszállításhoz gépjármű); marketing kampány a piacra vezetéshez; webáruház működtetése. Elérni 

kívánt eredmény: az eladott helyi termékek mennyiségének növelése. 

Hálózatos projekt3: Megújuló Pannonhalma mintaprojekt 

Pannonhalma városa a megújuló energiák alkalmazásának és propagálásának mintavárosává kíván 

válni, ennek egymással összefüggő projektjei a vasútállomás melletti iparterületen kialakítandó 

napkövető, fotovoltatikus naperőmű park kialakítása, valamint egy termálfűtésű üvegház 

megépítése. A cél elérése érdekében szükséges továbbá, hogy minden, a fejlesztési programban 

tervezett projekt esetében környezeti, energetikai szempontok hangsúlyosan kerüljenek figyelembe 

vételre (épületek esetében az elérhető legjobb energetikai besorolás, megújuló energiák 

alkalmazása, LED-es közvilágítás, stb.). Elérni kívánt eredmény: a megújuló energiaforrások fokozott 

használata. 

Hálózatos projekt4: Magánszálláshelyek kialakítása 

Pannonhalma számára a turisztikai szektor kínálati oldalának fejlesztése mérföldkő a város életében, 

ugyanis a jelenlegi idegenforgalmi trendek alapján Pannonhalma tipikus „egy napos” város, melynek 

egyértelműen a szálláshelyek hiánya az oka. A város célja a turisták akár több napon keresztüli 

helyben tartása, melynek egyik projektje a városszerte megvalósuló magánszálláshely-fejlesztés, ami 

hozzájárul a turisztikai vonzerő növeléséhez és ezen keresztül a szállásadó lakosság jövedelmeinek 

növeléséhez. A fejlesztés következtében a magántőke és az önkormányzatok együttműködésének 
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hatására a teljes városra kiható pozitív tovagyűrűző hatások érhetők tetten. Elérni kívánt eredmény: 

a vendégéjszakák számának növelése. 

Hálózatos projekt5: Csapadékvíz elvezető rendszer további fejlesztése és teljessé tétele 

Pannonhalma az ország klímaváltozás által kevésbé érintett területén található, azonban a 

valószínűsíthető negatív hatások a domborzati viszonyoknak köszönhetően egyáltalán nem 

elhanyagolhatók. Mint a jelen stratégia első kötetét alkotó megalapozó vizsgálat is bemutatja, 

Pannonhalmán több csúszásveszélyes terület is található, mely veszély a jövőben prognosztizált 

viharos esőzések hatására csak súlyosbodhat. A klímaadaptáció egyik széles körben használt eszközi a 

megfelelő csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése az érintett városokban, mely hozzájárul 

Pannonhalma klímaváltozással kapcsolatos sérülékenységének csökkentéséhez. A projekt keretében 

Újtelep, Tóthegy és Cseidervölgy városrészeken a meglévő csapadékvíz elvezető rendszer bővítése és 

új elemek telepítése történne. Elérni kívánt eredmény: intenzív csapadékvíz lefolyás eredményeként 

keletkező károk csökkenése. 

Hálózatos projekt6: Kijelölt gyalogos átkelők számának növelése, parkolók építése 

A város közlekedési eredetű problémái közül kiemelkedik a parkolással, illetve a gyalogos 

átkelőhelyekkel kapcsolatos negatív visszajelzések, melyek a város több pontján kerülnének 

megoldásra. A parkolók kérdése főleg a turistaszezonban jelent vonzerő-csökkenést, mivel sok 

esetben a városba érkező turistabuszoknak nincs helyük parkolni, így Pannonhalma éves szinten akár 

ezres nagyságrendben is számolhat a kieső turisták okozta bevételkieséssel. Ezért a város különböző 

pontjain, de jellemzően a turista attrakciók közelében parkolóhelyek kialakítása szükséges. A 

gyalogos átkelők számának növelése, mint második projektelem a biztonságos városi közlekedés 

alapfeltételét adja meg, ennek hiánya a nem motorizált közlekedési módok vonzerejének 

csökkenésével jár. Elérni kívánt eredmény: parkolóhelyek és kijelölt gyalogos átkelők számának 

növelése. 

Hálózatos projekt7: Térségi feladatokat ellátó városüzemeltetési társaság létrehozása 

A projekt célja egy térségi feladatokat ellátó városüzemeltetési társaság létrehozása, amely a térségi 

közmunkások koordinálásával ellátná: a keletkezett komposzt begyűjtését, feldolgozását, 

hasznosítását; a közterületek és közintézmények karbantartási munkálatainak ellátását; az 

önkormányzati tulajdonú közösségi kertek művelését; a Pannonhalma Térségi Helyi Termék Klaszter 

megalakítását követően a munkájuknak a támogatását, amely magában foglalja  a helyi termékek 

begyűjtését, minőségbiztosítását, marketingjét, Győrbe történő házhozszállítás megszervezését; 

illetve a Szabadság téren kialakítandó gyógynövénykert karbantartását, üzemeltetését. A 

beruházáshoz első körben a működéshez szükséges eszközpark beszerzése (traktor, utánfutó, 

teherautó, kapálógép, fűnyíró, ágdaráló), valamint a komposztáló telep kialakítása szükséges. Elérni 

kívánt eredmény: a térségi szolgáltató létrehozása és eredményes működtetése. 

Hálózatos projekt8: Győr-Pannonhalma kerékpárút 

A beruházás célja a gépjárműforgalomtól elzárt kerékpárút építése Pannonhalma és Győr között. 

Ezzel a két város között kerékpárral napi szinten közlekedők munkába és iskolába járási 

körülményeinek erőteljes javítása, a közlekedésbiztonság erősítése, egyben javul a megyeszékhely 

elérhetősége is Pannonhalmáról. Elérni kívánt eredmény: a kijelölt útvonalon a kerékpáros 

közlekedésbiztonság növelése. 
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3.4 AKCIÓTERÜLETI PROJEKTEK 

3.4.1 Akcióterületek kijelölése, a kijelölés és a lehatárolás indoklásával 

Pannonhalma városban két darab akcióterület került kijelölésre, melyek esetében komplex 

városrehabilitációs tevékenységek terveinek kidolgozása történt meg. A kijelölt akcióterületek 

megegyeznek a korábban lehatárolt városrészekkel, mivel ezek, illetve a város egészének mérete 

nem ad lehetőséget nagyobb akcióterületi lehatárolásnak.  

Az első akcióterület egybeesik a Váralja-Városközpont városrésszel és a turisztikai attrakciók bővítése 

mellett infrastrukturális beruházások is szerepelnek a kijelölt projektek között. A terület több 

rendeltetési egységet magába foglaló lakó, igazgatási, kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, 

szálláshely szolgáltató, egyházi, oktatási, egészségügyi, és szociális központ. A városrész kulcsszerepet 

játszik Pannonhalma életében, sokszor az egyetlen terület, amelyet az ide látogató turisták az 

Apátság épülete mellett megismernek, ezért fejlesztése kiemelt fontosságú. A tervezett projektek 

között található egy borút kialakítása a Váralján, melynek segítségével a helyi borkultúra, mint a 

mezőgazdasági szektor kiemelkedő ágazata is bemutatásra kerülhet, egyben ösztökélve a helyi 

termelőket a minél magasabb minőség elérésére. A beruházással párhuzamosan megtörténne a 

Szabadság tér felújítása is gyógynövény bemutatókert kialakításával és fesztiválok megtartásához 

szükséges infrastruktúra kiépítésével. A Fő tér, illetve a Váralja sétány egy része megújult a 2013-

2014-es időszakban, azonban forráshiány miatt ekkor a teljes Váralja utcának a rehabilitációjára nem 

került sor. Jelen projekt keretében a megkezdett váralja sétány beruházás kerül befejezésre, az első 

ütem építészeti elemeinek és anyaghasználatának továbbvitelével. A szükséges helyeken megépülnek 

a támfalak, kiépítésre kerül a közvilágítás, és a csapadékvíz elvezetés. A beruházás befejezésével a 

Váralja minden családja számára lehetőség nyílik a saját házának elhelyezkedésében rejlő turisztikai 

potenciál kiaknázására. Szintén a projekt része egy történelmi témapark kialakítása a sétány és az 

apátság közti területen, ahol a magyar történelem jelentős helyszíneinek és eseményeinek makettjei, 

illetve diorámái kerülnek kiállításra. Az akcióterületen megvalósuló negyedik projekt keretében a 

Hunyadi út mentén az Apátságtól a Radnóti útig járda és kerékpárút kialakítása szerepel a tervek 

között, baleset megelőzési céllal. Az infrastrukturális ellátottságra irányuló projektek mellett 

megtalálhatók a funkcióbővítést szolgáló beavatkozások is, úgymint kiskereskedelmi központ 

kialakítása, illetve eszközfejlesztés a háziorvosi ellátásban. A város kiskereskedelmi portfóliója a 

megalapozó vizsgálat szerint gyérnek mondható, mely többek között a vásárlóképes lakosság 

keresletének kielégítetlenségét eredményezi, így ezek a rétegek gyakran Győrbe járnak vásárolni. A 

bevételek növelése érdekében szükséges tehát egy kiskereskedelmi központ kialakítása, mely a helyi 

lakosság igényeinek kielégítésén túl a környékbéli településekről érkezőket is fogadni és kiszolgálni 

tudja, így tovagyűrűző hatásként növelni képes Pannonhalma város térségi központi szerepét. 

Ugyancsak a térségi központi szerepet erősíti a háziorvosi szolgálat által használt eszközpark 

fejlesztése, mely magasabb szintű egészségügyi szolgáltatást eredményezhet. 

A második akcióterület megegyezik Pannonhalma Tóthegy városrészével, ami az apátsági domb alatt 

keleten, délkeleten kialakult településrész, amelynek utcái a dombok közötti völgyfenekében 

alakultak ki.  A városban az említett tóthegyi városrészt kivéve mindenhol kiépítettnek tekinthető a 

csatornarendszer, azonban a városrészben sürgős beavatkozások szükségesek. Mivel kimondott cél a 

betelepülők számának további növelése, ezért a városrész további fejlesztése és közművesítése a 

város lakosságszámának további szinten tartása, esetleg növelése szempontjából elengedhetetlen. Az 

akcióterületen ezért két összefüggő projektterv került kialakításra, melyek közül első a már említett 

közművesítés, míg második a szilárd burkolat hiányának pótlása, illetve kiépítése a belterületi 

szakaszokon.  
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3.4.2 Az egyes akcióterületeken a megvalósításra kerülő fejlesztések összefoglaló jellegű 

bemutatása 

Az egyes akcióterületek lehatárolásánál az alábbi térkép ad vázlatos képet.  

 

Akcióterület1: Váralja-Városközpont 

Lehatárolás: Hunyadi u ÉK.- Radnóti u. D- Dózsa u.D – Ady E. u.- Béke u.- Ságvári u.- Attila u.- Petőfi 

u.- Rákóczi u.- Tabán u. – Kossuth u.- Mátyás király u.- Lestár- Hóvirág u.- 1112/2 ÉNY oldalhatára- 

1130/1 DNY oldal- 23/1 hrsz út- 10/1 kt.- Hunyadi u. 

Fejlesztés típusa: vonzerőfejlesztés; infrastrukturális 

Fejlesztési célok: a városrész vonzerejének növelése a megnövelt turisztikai attrakciók számának 

segítségével, egyben a tervezett infrastrukturális beavatkozás következtében a biztonságos városi 

közlekedés feltételeinek megteremtése és a fenntartható közlekedési módok használatának 

elősegítése. A szolgáltató szektor által nyújtott szélesebb körű lehetőségek mellett az egészségügyi 

alapellátás minőségének javítása egyaránt a város térségi központi szerepét erősíthetik. 
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Projektelemek:  

 Szabadság téren a park megújítása gyógynövény bemutatókert kialakításával, a fesztiválok 

megtartásához szükséges infrastruktúra kiépítésével 

 Hunyadi út mentén az Apátságtól a Radnóti útig járda és kerékpárút kialakítása 

 A Váralja utca esetében a projekt első üteméből forráshiány miatt kimaradó közterületek 

csapadékvíz elvezetésének megoldása, szilárd burkolattal történő ellátása, közvilágítás és 

térfigyelő rendszer kiépítése, történelmi témapark építése 

 Gesztenyés Horog közterületeinek rendezése, az egyes pincékhez borkínáló teraszok 

kialakítása, csapadékvíz elvezetés megoldása, közvilágítás kiépítése. A borút mentén további 

pincék kialakítása borkínálóknak, bortrezoroknak. 

 Kiskereskedelmi központ kialakítása 

 Eszközfejlesztés a háziorvosi ellátásban 

Elérni kívánt eredmények: a városrész vonzerejének növelése; infrastruktúra-fejlesztés 

következtében a biztonságos városi közlekedés követelményeinek teljesítése; kiskereskedelmi 

portfólió szélesítése; egészségügyi ellátás minőségének emelése. 

Akcióterület2: Tóthegy 

Lehatárolás: Hunyadi u.- Tóthegy u.- 05/35 , 05/34 ÉK- 02/31 ÉNY- ÉK-K közig határ- 0283/1 út- 

0283/1 út- 0283/6 út- 0283/95 ÉK- 0283/124 ÉK-0283/123 ÉNY- 2 hrsz ÉK- 23/1 út- 10/1 közter.- 

Hunyadi u 

Fejlesztés típusa: infrastrukturális 

Fejlesztési célok: a városrész közművesítése; szilárd útburkolat kialakítása és a meglévő úthálózat 

fejlesztése 

Projektelemek: 

 csatornahálózat kiépítése 

 szilárd burkolat kiépítése a hiányzó belterületi útszakaszokon 

Elérni kívánt eredmény: csatornahálózatba kötött ingatlanok arányának növelése; belterületi 

útszakaszok szilárd útburkolattal való ellátása. 
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3.5 AZ AKCIÓTERÜLETEKEN KÍVÜL VÉGREHAJTANDÓ, A TELEPÜLÉS EGÉSZE SZEMPONTJÁBÓL 

JELENTŐS FEJLESZTÉSEK ÉS EZEK ILLESZKEDÉSE A STRATÉGIA CÉLJAIHOZ 

A kulcsprojektek, hálózatos, illetve akcióterületi projekteken kívül azonosításra kerültek egyéb, a 

település egésze szempontjából jelentős fejlesztések, amelyek között az infrastrukturális és 

beruházási jellegű beavatkozások mellett soft elemek is szerepelnek. 

Egyéb projekt1: Jövő Háza 

Jelen projekt keretében „Jövő háza” kerül megépítésre, egy olyan bemutató ház, amely a 

legkorszerűbb energetikai és épületautomatizálási megoldásokat mutatja be az érdeklődőknek (aktív 

ház és okos ház egyben). A „Jövő háza” egyszerre lenne a megújuló energiákkal és 

energiagazdálkodással foglalkozó cégek számára inkubátorház, és bemutató központ, ahol az 

érdeklődők testközelből is megtapasztalhatják, hogy a közeljövő lakóépületei milyen építészeti és 

épületgépészeti megoldásokkal készülhetnek. A projekt környezeti, energiaracionalitási 

szemléletformálási elemeket is tartalmaz. Elérni kívánt eredmény: a megújuló energiaforrások 

használatának propagálása; lehetőségek bemutatása 

Egyéb projekt2: Térségi pálinka múzeum és kóstoló kialakítása 

A projekt célja, hogy Pannonhalma Város Önkormányzata egy önállóan is életképes, az apátsági 

turisztikai potenciált kiegészítő, de azzal részben versengő turisztikai programcsomagot alakítson ki. 

A projekt keretében térségi pálinka múzeum és kóstoló kialakítása történik, amely interaktív 

formában mutatná be a pálinkafőzés folyamatát, annak történelmét (korabeli zugfőzdék 

berendezései, retro pálinkásüvegek, eljárások, helyi legendák a pálinkával kapcsolatban), a helyi 

alapanyagokat, és a térségi pálinkafőzők legjobb termékeit. Elérni kívánt eredmény: a város 

vonzerejének növelése. 

Egyéb projekt3: Energiatermelő játszótér 

A projekt keretében megvalósuló tudatosságnövelést célzó energiatermelő játszótéren a megújuló 

energiaforrással működő spiningkerékpár, a kézikerékpár, a fekvőkerékpár és ellipszisgép a 

szabadban végzett sportolás öröme mellett lehetővé teszi, hogy a mozgás során termelt energia 

újratölthesse a lemerült mobiltelefont, a laptopot és egyéb elektronikus berendezést. Az Európában 

is egyedülálló, környezetbarát, ember által termelt megújuló energiaforrással működő kültéri 

fitneszberendezések sötétedés után is használhatók, mivel a világítását a gépeken végzett 

gyakorlatok során megtermelt áram biztosítja. A rendszer képes arra is, hogy folyamatosan nyomon 

kövesse, mennyi áramot termelnek a gépek egy-egy gyakorlat során. A megtermelt fölös energia egy 

mini, két medencés tározós erőműbe (SZET) kerül, bemutatva a megújuló energiák ciklikusságát 

ellensúlyozni tudó rendszer működését. Elérni kívánt eredmény: a megújuló energiaforrások 

használatának propagálása. 

Egyéb projekt4: Termálszálló építése 

Pannonhalma turisztikai fejlesztési irányában az utóbbi években kiemelt szerepet kapott a Cipódomb 

városrészen (ma Termál) kialakított fejlesztési területre tervezett termálszálló ötlete. Mint az a 

korábbiakban többször is megállapításra került, a város szálláshelyeinek bővítése alapkövetelmény a 

bevételek növelése céljából, mely folyamat egyik kulcsberuházása a termálszálló megépítése lenne. A 

projekt egyértelmű célja tehát a minőségi szálláshelyek számának növelése. Elérni kívánt eredmény: 

vendégéjszakák számának növelése. 
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Egyéb projekt5: Idősek napközi otthonának létrehozása 

A projekt célja Pannonhalmán idősek napközi otthonának létrehozása, a leromlott állapotú, 

használaton kívüli ingatlanok újrahasznosításával, az időskori ellátás színvonalának fejlesztése a 

Pannonhalmi járásban, az alkonyatiparban rejlő lehetőségek kiaknázása révén a foglalkoztatottság 

növelése. Elérni kívánt eredmény: az ellátásban részesülők számának növelése. 

Egyéb projekt6: Vállalkozói mentor program 

Az eredenden gazdaságfejlesztési beavatkozások sikeressége érdekében szükséges a megfelelő 

háttértudás és igényfelmérés céljából vállalkozói mentor programot indítani a lehetőségek minél 

szélesebb körű és hatékony kiaknázására. A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek: 

Váralja gazdasági potenciáljának növelését elősegítő akcióterv kidolgozása, melyhez szükséges: a 

potenciális helyi gazdasági lehetőségek meghatározása; a Váralja lakosságának szociológiai 

felmérése, különös tekintettel a lakosság gazdasági potenciáljára; a hiányzó gazdasági potenciálok 

beazonosítása, képzési lehetőségek feltérképezése; helytörténeti képzési anyag összeállítása; illetve a 

gazdaságerősítési program marketingstratégiájának kidolgozása. Az akcióterv megvalósításához a 

programon belül a következő tevékenységek nyerhetnek támogatást: vállalkozási alapismeretek 

képzés; helytörténeti képzés; pályaorientációs tanácsadás. Elérni kívánt eredmény: a vállalkozói 

szellem erősítése a városban. 

Egyéb projekt7: Pályázati programalap civil szervezetek számára 

A közvetett támogatási rendszer célja olyan pályázói körök bevonása a pályázati rendszerbe, amelyek 

a standard pályázati eljárások keretében nem, vagy csak nem hatékonyan lennének képesek 

támogatási forrásokhoz jutni olyan térítésmentes, a helyi közösség bevonását célzó kisebb közösségi 

programok (kulturális rendezvények, sportesemények, stb.) megvalósítására, amelyek erősítik a helyi 

társadalom kohézióját. További cél, hogy a pályázatokban meghatározott „soft” tevékenységek 

sikeresen, a helyi adottságok ismeretében, a helyi célcsoport igényeinek megfelelően, a helyi 

lakosságot mobilizálva valósuljanak meg. Ennek érdekében a közvetett eljárásrend révén az előbb 

meghatározott pályázói körön belül is a helyi civil és egyéb társadalmi szervezetek kerüljenek 

bevonásra. A potenciális pályázók körét alkotják a nonprofit jelleggel működő szervezetek, akik a 

település lakosságával kapcsolatban vannak (a településen bármilyen módon jelen vannak), vagy a 

településen a korábbiakban már konkrét akciókat végrehajtottak. Elérni kívánt eredmény: hatékony 

támogatási háttér kialakítása a civil szervezetek számára. 

Egyéb projekt8: E-közigazgatás fejlesztése 

Pannonhalma térségi igazgatási központi szerepe megkérdőjelezhetetlen, ám ezen rang megtartása 

és erősítése átfogó célként is megjelenik jelen stratégiai tervezés során. A kitűzött célt elérendő 

szükséges az e-közigazgatási háttér fejlesztése a minél hatékonyabb és gyorsabb ügyintézés 

elterjedése és használatának elősegítéséhez. Az e-közigazgatási rendszer fejlesztése nemcsak a 

gyorsabb és hatékonyabb igazgatási ügyintézéshez járul hozzá, hanem a kevesebb papírhasználaton 

keresztül a város fenntarthatóságát is növeli és erősíti a szűkösen rendelkezésre álló erőforrásokkal 

való tartamos gazdálkodás elterjedését. Elérni kívánt eredmény: online intézett igazgatási ügyek 

számának növekedése. 
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3.6 A FEJLESZTÉSEK ÜTEMEZÉSE 

A tervezett fejlesztések 2014-2023 között kerülnek megvalósításra. A projektek ütemezését a jelenleg 

rendelkezésre álló információk alapján dolgoztuk ki, figyelembe véve a tervezett fejlesztések:  

 előkészítettségét; 

 egymásra épülését; 

 indokoltságát, szükségszerűségét; 

 a társadalmi, környezeti és gazdasági hatását; 

 lehetséges finanszírozhatóságát; 

 a rendelkezésre álló önkormányzati sajáterő nagyságát,  

 a projekttípusokra jellemző korábbi projekt előkészítési és megvalósítási időigényre 

vonatkozó tapasztalatokat. 

Amennyiben a fenti tényezőkben jelentősebb változások történnek, pl: fejlesztéseket lehetővé tevő 

pályázati felhívások a várt ütemezéstől eltérően jelennek meg, az ütemterv a változások 

figyelembevételével módosulhat. 

A stratégia alapját az európai uniós forrásokra épülő operatív programok céljai meghatározzák, 

ugyanakkor a stratégiakészítés idején még nem ismertek, hogy mikor és milyen pályázati források 

válnak elérhetővé, mely kedvezményezetteknek, s milyen kritériumrendszernek kell megfelelni. Így 

csak azon projektek költségbecslése adott, ahol az előkészítés már előrehaladott stádiumban van, a 

többi projektnél a pályázati felhívások megjelenését követően kerülhet meghatározásra a pontos 

projekttartalom és költségvetés. A stratégia kitér a magán befektetőkkel való szervezett és 

strukturált együttműködés lehetőségeire, de esetükben még inkább bizonytalan a források és 

kritériumok ismerete nélkül a várható beruházások ütemezése és volumene. A tervezett 

beavatkozások között számos olyan található, amelynek ütemezése a teljes tervezési időszakot 

felöleli, ilyenek például a hálózatos projektek, valamint a kulcsprojektek. A tervezett beavatkozások 

indikatív ütemezését a következő alfejezet összefoglaló táblázata tartalmazza.  

2014-2020 között a városfejlesztési beavatkozások finanszírozása elsősorban az európai uniós területi 

és ágazati operatív programokon keresztül valósulhat meg. A tervezett fejlesztések megvalósítása 

2015-2023 között történhet meg. Az ütemezés a fejlesztések egymásra épülése, az önkormányzat 

forrásainak várható rendelkezésre állása alapján lett kialakítva.  

A 2014-2020 közötti EU-s támogatási időszakban a város szempontjából is kiemelt figyelmet érdemel 

a TOP (Terület és Településfejlesztési Operatív Program) források új eljárás szerinti felhasználása, 

melynek értelmében a 272/2014 (XI.05.) Korm. rendeletben meghatározott területi kiválasztási 

eljárásrend szerint a megyék Integrált Területi Programjuk (ITP) alapján történik a források lehívása a 

1702/2014. (XII.3) Korm. határozatban rögzített forráskeret felhasználásával. A Kormányhatározat 

értelmében Győr-Moson-Sopron megye 2014-2020 között 23,35 milliárd forintot használhat fel, 

amelynek prioritásait és intézkedésenkénti megoszlását az alábbi táblázat foglalja össze. 
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Prioritás Intézkedés 

Megyei 

forráskeret 

(milliárd Ft) 

Megyei 

forráskeret 

(%) 

1. Térségi gazdasági 

környezet fejlesztése a 

foglalkoztatás elősegítésére  

1.1 Helyi gazdasági infrastruktúra 

fejlesztése (ERFA) 
3,343 14,32 

1.2 Társadalmi és környezeti 

szempontból fenntartható 

turizmusfejlesztés (ERFA) 

2,085 8,93 

1.3 A gazdaságfejlesztési és 

munkaerő-mobilitás ösztönzését 

szolgáló közlekedésfejlesztés 

(ERFA) 

1,495 6,40 

1.4 Foglalkoztatás segítése és az 

életminőség javítása családbarát 

munkába állást segítő 

intézmények, közszolgáltatások 

fejlesztésével (ERFA) 

1,802 7,72 

2. Vállalkozásbarát, 

népességmegtartó 

településfejlesztés  

2.1 Gazdaságélénkítő és 

népességmegtartó 

településfejlesztés (ERFA) 

4,321 18,51 

3. Alacsony szén-dioxid 

kibocsátású gazdaságra való 

áttérés kiemelten a városi 

területeken  

3.1 Fenntartható települési 

közlekedésfejlesztés (ERFA) 
2,201 9,43 

3.2 Önkormányzatok 

energiahatékonyságának és a 

megújuló energia felhasználás 

arányának növelése (ERFA) 

3,675 15,74 

4. A helyi közösségi 

szolgáltatások fejlesztése és 

a társadalmi együttműködés 

erősítése  

4.1 Egészségügyi alapellátás 

infrastrukturális fejlesztése (ERFA) 
0,629 2,69 

4.2 A szociális alapszolgáltatások 

infrastruktúrájának bővítése, 

fejlesztése (ERFA) 

0,500 2,14 

4.3 Leromlott városi területek 

rehabilitációja (ERFA) 
0,677 2,90 

5. Megyei és helyi emberi 

erőforrás fejlesztések, 

foglalkoztatás-ösztönzés és 

társadalmi együttműködés  

5.1 Foglalkoztatás-növelést célzó 

megyei és helyi együttműködések 

(paktumok) – (ESZA)  

1,937 8,30 

5.2 A társadalmi együttműködés 

erősítését szolgáló helyi szintű 

komplex programok (ESZA)  

0,252 1,08 

5.3 Helyi közösségi programok 

megvalósítása (ESZA)  
0,433 1,85 

Mindösszesen 23,350 100 
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Az előző tervezési ciklusban a Térképtér adatai alapján (http://terkepter.palyazat.gov.hu/) 

Pannonhalmán közel 7 milliárd forint értékben ítéltek meg támogatást, amelynek nagyobb részét a 

vállalkozások realizálták. A város célja a 2007–13 időszakban megszerzett források mennyiségének 

meghaladása. 

A 2014-2020 között megvalósítani tervezett projektek jelenleg ismert forrásigénye több mint 10,5 

milliárd Ft, amelyből mintegy 10 milliárd forint önkormányzati projekt tartozhat a Terület és 

Településfejlesztés Operatív Program (TOP) fókuszába. 

A tervezett fejlesztések, projektek ismeretében Pannonhalmán a TOP forrásain túl a következő 

operatív programok bevonását, forrásfelhasználását tervezi: 

 Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) egyik legfontosabb célkitűzése 

Magyarország foglalkoztatási rátájának 75%-ra való emelése. Ehhez egyrészt új 

munkahelyeket kell létesíteni, másrészt a munkát vállalni akarók képességeit kell fejleszteni. 

A program további két fontos célkitűzése az ország innovációs képességeinek és 

kapacitásainak, valamint a magyar ipari és szolgáltató szektor fókuszált fejlesztése. 

 A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) célkitűzése, hogy a magas 

hozzáadott értékű termelésre és a foglalkoztatás bővülésére épülő gazdasági növekedés az 

emberi élet és a környezeti elemek – hosszú távú változásokat is figyelembe vevő – 

védelmével összhangban valósuljon meg.  

 Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) fő célja, hogy a humán tőke és a 

társadalmi környezet javításával járuljon hozzá a társadalmi felzárkózási és népesedési 

kihívások kezeléséhez. Az EFOP a gyakorlatban nemcsak a szegénység elleni küzdelemből 

fogja kivenni a részét, de hangsúlyt helyez a társadalmi kohézió erősítésére, az egészségügyi 

beruházásokra, a köznevelés minőségének fejlesztésére, kiemelt tekintettel a korai 

iskolaelhagyás csökkentésére, a felsőfokú végzettséggel rendelkezők számának növelésére és 

a kutatás-fejlesztésre.   

 A Közigazgatás-és Közszolgáltatás Fejlesztési Operatív Program (KÖFOP) közszolgáltatások 

hatékonyságának javításán keresztül a közigazgatási szektor megújítása, egyben 

ügyfélbaráttá és átláthatóvá tétele.  

Mivel az elérhető források összetétele nem ismert még pontosan, az ITS ténylegesen végrehajtásra 

kerülő beavatkozásai sem azonosíthatóak. Az elérhető forrásokhoz kapcsolódó feltételek folyamatos 

figyelése, lehetőség szerinti alakítása és ez alapján a végrehajtandó projektek kiválasztása az ITS 

menedzselésének részét képezi.  

http://terkepter.palyazat.gov.hu/


3.7 A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI AKCIÓK ÖSSZEHANGOLT, VÁZLATOS PÉNZÜGYI TERVE 

2014-2020 között a városfejlesztési akcióik finanszírozása elsősorban az európai uniós ágazati és területi operatív programokon keresztül valósulhat meg. 

Fejlesztés 
megnevezése 

Projektelemek Kedvezményezettek köre 
Projektköltség, 

(indikatív összeg, Ft) 
Finanszírozás 

lehetséges forrása 
Indikatív ütemezés 

Komplex turisztikai 
beruházás 

kalandpark; 
látogatóközpont; 

pihenőpark 

Város lakossága és az ide 
érkező turisták 

700.000.000 
TOP 1.2, 
TOP 2.1, 
GINOP 7. 

2016-2017 

Pannonhalmi 
közintézmények 

akadálymentesítése 

Polg. Hiv. és Műv. Ház 
akadálymentesítés 

Fogyatékkal élők 48.000.000 EFOP 2. 2016-2017 

Gyógynövénykertek 
kialakítása, 
értékesítés 

lakossági kampány; 
képzés; 

termelői kezdőkészletek; 
eszközpark; 

marketing kampány; 
webáruház; 

Város lakossága és az ide 
érkező turisták 

40.000.000 

GINOP 1. 
GINOP 5.               
GINOP 7.                                     
TOP 1.1 
TOP 2.1 
TOP 5.3 

 
 
 
 
 

2016-2017 

Bölcsőde építés 
 

bölcsőde építés 
Város lakossága és a járásból 

bejárók 
100.000.000 EFOP 2. 2016-2017 

Önkormányzati 
épületek energetikai 

felújítása 
 

Városháza, Műv. Ház, 
Óvoda, Ált. Isk.; 

napenergia hasznosítás; 
bio-fűtőmű 

Közintézményeket használók 100.000.000 
TOP 3.2 

KEHOP 5. 
2016-2017 

Térségi szolgáltató 
megalapítása 

karbantartás; 
helyi termékek; 

eszközpark; 
komposztáló telep 

Város lakossága és a járásból 
bejárók 

50.000.000 

GINOP 5. 
TOP 5.1 
TOP 5.2 
TOP 5.3 

2016 
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Győr-Pannonhalma 
kerékpárút 

kerékpárút építés 

Győr és Pannonhalma közt 
kerékpárral közlekedő 

lakosság, különös tekintettel 
a munkába és iskolába járók 

1.000.000.000 
TOP 1.3 
TOP 1.4 
TOP 3.1 

2018-2020 

A pannonhalmi 
térség 

buszmegállóinak 
egységes 

megjelenést 
biztosító felújítása, 
hiányzó buszöblök, 

buszfordulók, 
járdaszigetek 
megépítése 

buszmegállók felújítása; 
buszöblök, buszfordulók, 

járdaszigetek építése 

Közösségi közlekedést 
használó helyi lakosság, 

különös tekintettel a Győrbe 
járó dolgozókra és diákokra 

50.000.000 
TOP 1.3 
TOP 1.4 
TOP 3.1 

2017 

Térségi pálinka 
múzeum és kóstoló 

kialakítása 

múzeum és kóstoló 
építése; 

bemutatóterem 

A város lakossága és a 
városba érkező turisták 

90.000.000 

GINOP 1. 
GINOP 7. 
TOP 1.1 
TOP 1.2 
TOP 2.1 

2016 

Borút kialakítása 
Váralján 

borkínáló teraszok; 
csapadék elvezetés; 

közvilágítás; 
további pincék építése 

A város és a járás lakossága, 
a városba érkezők. 

350.000.000 

GINOP 1. 
GINOP 7. 
TOP 1.1 
TOP 1.2 
TOP 2.1 

2016 

Helyi Termék 
Klaszter 

termék portfólió; 
beszállítók; 
eszközpark; 
feldolgozás; 
marketing; 
értékesítés 

A város és a járás lakossága, 
a városba érkezők. 

50.000.000 

GINOP 1. 
GINOP 5. 
TOP 1.1 
TOP 2.1 
TOP 5.1 
TOP 5.3 

2016-2017 

Jövő Háza 
bemutató központ 

építése 

Városban élők és az ide 
látogató turisták, akik 
érdeklődnek a modern 

120.000.000 
GINOP 2. 
GINOP 4. 
GINOP 7. 

2016-2017 
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építészet vívmányai iránt KEHOP 5. 
TOP 1.2 
TOP 3.2 

Szabadság tér 
felújítása 

közterület rendezés 
A város lakossága és a 

városba érkező turisták 
30.000.000 

GINOP 7. 
TOP 1.2 
TOP 2.1 

2016 

Megújuló 
Pannonhalma 
mintaprojekt 

naperőmű park; 
termálfűtésű üvegház 

A város lakossága és a 
városba érkező turisták 

2.900.000.000 

KEHOP 5. 
TOP 1.1 
TOP 2.1 
TOP 3.2 

2018-2020 

Váralja utca 
rehabilitáció 

közterület rendezés; 
térfigyelő rendszer; 

utak felújítása; 
történelmi témapark 

A város lakossága és a 
városba érkező turisták 

570.000.000 

GINOP 7. 
TOP 1.2 
TOP 2.1 
TOP 4.3 

2016-2017 

Szilárd burkolat 
kiépítése a hiányzó 

belterületi 
útszakaszokon 
Pannonhalma 

Tóthegy területén 

útfelújítás 
Pannonhalma Tóthegy 

lakossága 
 

100.000.000 TOP 4.3 2018 

Az Apátsághoz 
vezető kerékpárút 

építése 
kerékpárút építés 

A város lakossága és a 
városba érkező turisták 

50.000.000 
TOP 1.2 

GINOP 7. 
2017 

Energiatermelő 
játszótér kialakítása 

játszótér építés; 
kétmedencés tározós 

erőmű 

Helyi lakosság, mint a 
környezeti szemléletformálás 

célcsoportja, ezen belül is 
kiemelten a gyerekek 

80.000.000 KEHOP 5. 2016 

Pályázati 
programalap 

pályázati rendszer 
kiépítése 

Térségi szociális, kulturális, 
és hagyományőrző civil 

szervezetek 
40.000.000 EFOP 5. 2018-2020 

Termálszálló 
kialakítása 

termálszálló építés A városba érkező turisták 3.000.000.000 
GINOP 7. 
TOP 1.2 

2017-2019 
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Magánszálláshelyek 
kialakítása 

szálláshelyek fejlesztése A városba érkező turisták 200.000.000 TOP 1.2 2016-2018 

Kiskereskedelmi 
központ kialakítása 

kisker. központ építés 
A város és szűk vonzáskörzet 

kiskereskedői 
150.000.000 

GINOP 1. 
TOP 2.1 

2016 

Csatornahálózat 
kibővítése és 

fejlesztése 

csatornahálózat bővítés 
és építés 

Érintett területek lakossága 300.000.000 
KEHOP 2. 
TOP 4.3 

2016-2018 

Csapadékvíz elvezető 
rendszer további 

fejlesztése és 
teljessé tétele 

csapadékvíz elvezető 
rendszer építés 

Érintett területek lakossága 200.000.000 KEHOP 1. 2016-2018 

Idősek napközi 
otthonának 
létrehozása 

napközi otthon építése Helyi lakosság 200.000.000 EFOP 2. 2017 

Eszközfejlesztés a 
háziorvosi ellátásban 

eszközfejlesztés Helyi lakosság 50.000.000 TOP 4.1 2016 

Vállalkozói mentor 
program 

program kidolgozása; 
keretek megadása; 

támogatás 
Helyi vállalkozók 30.000.000 GINOP 1. 2016-2020 

E-közigazgatás 
fejlesztése 

e-közigazgatás 
fejlesztése 

Önkormányzati ügyeket 
intézők 

30.000.000 KÖFOP 2. 2016-2020 

Kijelölt gyalogos 
átkelők számának 
növelése, parkolók 

építése 

gyalogos átkelők 
kijelölése; parkolóhelyek 

építése 

Helyi lakosság és a városba 
érkezők 

50.000.000 TOP 3.1 2016-2017 

 



 

 

4 A STRATÉGIA KÜLSŐ ÉS BELSŐ ÖSSZEFÜGGÉSEI 

 



 

4.1 KÜLSŐ ÖSSZEFÜGGÉSEK  

 

4-1. táblázat: A stratégia helye a fejlesztési és rendezési tervek rendszerében
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4.1.1 A stratégia és a rendezési tervek összhangja 

Pannonhalma alapvetően az országos kerékpárút-törzshálózat elemeként jelenik meg az OTrT-ben. 

Említésre kerül, mint olyan város, amelyen országos törzshálózati vasúti pálya halad át, vegyesen 

erdőgazdálkodási, vegyes térfelhasználású és mezőgazdasági térségként jelenik meg. Ezen 

besorolásnak eleget téve a tematikus célok között megjelennek a közlekedési dimenzióra vonatkozó 

célkitűzések, melyekhez rendelve konkrét beavatkozások is elősegítik az OTrT és jelen ITS közötti 

összhang és koherencia erősítését. A Győr-Pannonhalma kerékpárút megépítése azon javaslatok közé 

tartozik, amelyik teljes összhangban állnak az országos szintű területrendezési tervvel. 

Pannonhalma a megyei TrT szerinti övezeti besorolásából fakadóan a következő kiemelt jellemzőkkel 

bír területrendezési szempontból:  

• A kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezetébe az agroökológiai adottságaik 

alapján kimagasló agrárpotenciállal rendelkező, ugyanakkor környezeti szempontból a 

legkevésbé érzékeny, ezért mezőgazdasági árutermelésre legalkalmasabb szántóterületek 

tartoznak. 

• Az országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezete lehatárolását alátámasztja többek 

között, hogy az Országos Területfejlesztési Koncepcióról szóló 97/2005. (XII. 25.) OGY 

határozat szerint a táj integráns értékhordozó, komplex, kulturális, társadalmi, természeti 

kategóriát alkot, az Európai Táj Egyezményhez való csatlakozásunk pedig megköveteli a 

tájak, tájképi értékek fokozott védelmét, a tájkarakter kutatását és feltárását. 

• A magterületek természetességüket, ökológiai funkciójukat tekintve az ökológiai hálózat 

természetvédelmi szempontból legfontosabb elemei. 

• Az ökológiai folyosó övezetébe olyan területek tartoznak, amelyek döntő részben 

természetes eredetűek, és alkalmasak az ökológiai hálózathoz tartozó egyéb élőhelyek 

(magterületek, pufferterületek) közötti biológiai kapcsolatok biztosítására. 

• A pufferterületek Győr-Moson-Sopron megyében a magterületekhez és az ökológiai 

folyosókhoz szorosan kapcsolódva helyezkednek el. 

• A világörökség és világörökség-várományos terület tekintetében Győr-Moson-Sopron 

megye – köszönhetően változatos tájképi és épített környezeti értékeinek – országos 

összehasonlításban is előkelő helyet foglal el. A vonatkozó szabályok a 

területfelhasználással, a bányászattal, az infrastrukturális hálózatokkal és építményekkel 

kapcsolatban állapítanak meg korlátozásokat. 

A felsorolt övezeti besorolásokkal számos célkitűzés és beavatkozási javaslat is összhangban van, 

ahogy a város hosszú távú jövőképében is utalás található a természeti és épített környezeti 

értékekre, illetve a tematikus célok között is megjelennek a fent felsorolt jellemzők. A kiváló 

termőhelyi adottságú szántóterületi besorolás a város-specifikus és fenntartható mezőgazdasági 

szerkezet elérés esetében lehet kulcsfontosságú; az országos jelentőségű tájképvédelmi területi és 

világörökségi területi besorolás a turisztikai és épített környezettel kapcsolatos tematikus célok 

megfogalmazását alapvetően meghatározta; az ökológiai folyosók és magterületi besorolás pedig 

többek között a csatornázottság kiépítésénél, a természeti adottságokra való fókuszálásnál, illetve a 

minden körülmények között alapvetésnek számító fenntartható városnövekedésnél, mint átfogó 

célnál jelentek meg. 

A városi szintű területrendezési terv módosításai között található egy, a termálszálló helyét kijelölő 

határozat, mely szerint a korábbi besorolás szerinti Cipódomb területén a terv egy önálló, fejlesztési 

területet jelölt ki. A termálszálló megépítése a turisztikai szektor kínálati oldalának meghatározó 
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lökést adna és kulcsa lenne a többnapos városban tartózkodásnak is. Ezen módosítás mellett a 

hatályos rendezési tervet legtöbbször eseti jelleggel, lakóépületek építése vagy egyes telkek 

átminősítése céljából módosítják. Ezek a módosítások és területfelhasználási szabályozások 

megváltoztatása gyakran az adott területegység gazdasági célú hasznosítását célozzák, mely törekvés 

összhangban van a helyi kiskereskedelmi portfólió szélesítésével és a helyi gazdálkodni kívánó 

lakosság támogatásával. 

4.1.2 A stratégia és a fejlesztési tervek összhangja 

4.1.2.1 A stratégia illeszkedése az Európai unió fejlesztéspolitikájához (Európa2020 Stratégiája) 

A településfejlesztési koncepciójában megfogalmazott célrendszer illeszkedését az EU tematikus 

célkitűzésekhez az alábbi táblázatok foglalják össze. A táblázat jobb áttekinthetősége érdekében a 

tematikus célokat rövidítések jelzik, melyek az első átfogó célnál TC1-től TC6-ig, a második átfogó 

célnál TC7-től TC15-ig, a harmadik átfogó cél esetén TC16-tól TC24-ig, míg az utolsó átfogó célnál TC25-

től TC31-ig terjed. Ugyancsak a könnyebb áttekinthetőség kedvéért az első kettő, illetve a második két 

átfogó célon belüli tematikus célok kapcsolódási rendszere két külön táblázatban került 

megállapításra. A táblázatok kétféle jelölést használ, melyek megkülönböztetik az egyes tematikus 

célok és az átfogó célok közötti koherenciát, így: 

erős kapcsolódás 

  közepes kapcsolódás 

Pannonhalma célrendszerének illeszkedése az EU tematikus céljaihoz 

EU tematikus célok 

Pannonhalma részcélok 

TC
1 

TC
2 

TC
3 

TC
4 

TC
5 

TC
6 

TC
7 

TC
8 

TC
9 

TC
10

 

TC
11

 

TC
12

 

TC
13

 

TC
14

 

TC
15

 

1. A kutatás, a technológiai 
fejlesztés és az innováció 
erősítése                               
2. Az IKT-hoz való hozzáférésnek, 
azok használatának és 
minőségének a javítása                               
3. A kkv-k, (az EMVA esetében) a 
mezőgazdasági, illetve (az ETHA 
esetében) a halászati és 
akvakultúra-ágazat 
versenyképességének a növelése                               
4. Az alacsony szén-dioxid-
kibocsátású gazdaság felé 
történő elmozdulás támogatása 
minden ágazatban                               
5. Az éghajlatváltozáshoz való 
alkalmazkodás, a 
kockázatmegelőzés és -kezelés 
előmozdítása                               
6. A környezet megóvása és 
védelme és az erőforrás-
felhasználás hatékonyságának 
előmozdítása                               
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7. A fenntartható közlekedés 
előmozdítása és szűk 
keresztmetszetek megszüntetése 
a kulcsfontosságú hálózati 
infrastruktúrákban                               
8. A fenntartható és minőségi 
foglalkoztatás, valamint a 
munkavállalói mobilitás 
támogatása                               
9. A társadalmi befogadás 
előmozdítása és a szegénység, 
valamint a hátrányos 
megkülönböztetés elleni 
küzdelem                               
10. Az oktatásba, és a képzésbe, 
többek között a szakképzésbe 
történő beruházás a készségek 
fejlesztése és az egész életen át 
tartó tanulás érdekében                               
11. A hatóságok és az érdekelt 
felek intézményi kapacitásának 
javítása és hatékony 
közigazgatáshoz történő 
hozzájárulás                               

 

Pannonhalma célrendszerének illeszkedése az EU tematikus céljaihoz (folytatás) 

EU tematikus célok 
  

Pannonhalma részcélok 

TC
16

 

TC
17

 

TC
18

 

TC
19

 

TC
20

 

TC
21

 

TC
22

 

TC
23

 

TC
24

 

TC
25

 

TC
26

 

TC
27

 

TC
28

 

TC
29

 

TC
30

 

TC
31

 

1. A kutatás, a technológiai 
fejlesztés és az innováció 
erősítése                                 
2. Az IKT-hoz való 
hozzáférésnek, azok 
használatának és minőségének 
a javítása                                 
3. A kkv-k, (az EMVA esetében) 
a mezőgazdasági, illetve (az 
ETHA esetében) a halászati és 
akvakultúra-ágazat 
versenyképességének a 
növelése                                 
4. Az alacsony szén-dioxid-
kibocsátású gazdaság felé 
történő elmozdulás 
támogatása minden ágazatban                                 
5. Az éghajlatváltozáshoz való 
alkalmazkodás, a 
kockázatmegelőzés és -kezelés 
előmozdítása                                 
6. A környezet megóvása és 
védelme és az erőforrás-
felhasználás hatékonyságának 
előmozdítása                                 
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7. A fenntartható közlekedés 
előmozdítása és szűk 
keresztmetszetek 
megszüntetése a 
kulcsfontosságú hálózati 
infrastruktúrákban                                 
8. A fenntartható és minőségi 
foglalkoztatás, valamint a 
munkavállalói mobilitás 
támogatása                                 
9. A társadalmi befogadás 
előmozdítása és a szegénység, 
valamint a hátrányos 
megkülönböztetés elleni 
küzdelem                                 
10. Az oktatásba, és a 
képzésbe, többek között a 
szakképzésbe történő 
beruházás a készségek 
fejlesztése és az egész életen 
át tartó tanulás érdekében                                 
11. A hatóságok és az érdekelt 
felek intézményi 
kapacitásának javítása és 
hatékony közigazgatáshoz 
történő hozzájárulás                                 

 

Pannonhalma város településfejlesztési koncepciójának célrendszere összhangban áll a tematikus 

célkitűzésekkel. Az illeszkedés természetesen az egyes tematikus célok esetén folyamatosan változó, 

azonban a megfogalmazott célok között nem találunk olyat, mely egyetlen EU-s célhoz sem köthető. 

Ez a megállapítás fordítva is igaz, vagyis az összes EU-s tematikus cél megjelenik Pannonhalma 

célrendszerében, vagyis a kétirányú integráció kivétel nélkül megvalósult. 
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4.1.2.2 A stratégia illeszkedése az OFTK-hoz 

Az OFTK négy hosszú távú, 2030-ig szóló átfogó fejlesztési célt, valamint 13, az átfogó célokénál 

egyenként jóval szűkebb tárgykörű ágazati és területi specifikus célt fogalmaz meg. A 

településfejlesztési koncepciójában megfogalmazott célrendszer illeszkedését az OFTK átfogó 

célkitűzésekhez az alábbi táblázatok foglalják össze, ahol a tematikus célok rövidítése az előző 

táblázatokhoz hasonló, azonban a kapcsolat itt csak egy fázisú, így: 

  koherencia 

OFTK specifikus célok 

Pannonhalma részcélok 
TC

1
 

TC
2
 

TC
3
 

TC
4
 

TC
5
 

TC
6
 

TC
7
 

TC
8
 

TC
9
 

TC
10

 

TC
11

 

TC
12

 

TC
13

 

TC
14

 

TC
15

 

Szakpolitikai  

Versenyképes, innovatív gazdaság     
  

                  
 

  
Életképes vidék, egészséges 
élelmiszertermelés, és ellátás, az 
élelmiszer-feldolgozóipar 
fejlesztése 

      
  

 
  

 
    

   Gyógyító Magyarország, 
egészséges társadalom, egészség- 
és sportgazdaság 

         
  

     Kreatív tudástársadalom, piacképes 
készségek, K+F+I 

   
  

  
      

  
  

  
  

Értéktudatos és szolidáris 
öngondoskodó társadalom 

  
      

 
  

      
  

 Jó állam, szolgáltató állam és 
biztonság 

      
      

      Stratégiai erőforrások megőrzése, 
fenntartható használata, 
környezetünk védelme 

         
    

  
  

 Területi 
               Az ország makro-regionális 

szerepének erősítése 

               A többközpontú térszerkezetet 
biztosító városhálózat       

 
                      

Vidéki térségek népességeltartó 
képességének növelése 

   
  

  
  

   
    

   Kiemelkedő táji értékű térségek 
fejlesztése 

 
  

       
    

 
    

 Területi különbségek csökkentése, 
térségi felzárkóztatás és 
gazdaságösztönzés elősegítése       

 
                

 
    

Összekapcsolt terek: az 
elérhetőség és mobilitás 
biztosítása 
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OFTK specifikus célok 

Pannonhalma részcélok 

TC
16

 

TC
17

 

TC
18

 

TC
19

 

TC
20

 

TC
21

 

TC
22

 

TC
23

 

TC
24

 

TC
25

 

TC
26

 

TC
27

 

TC
28

 

TC
29

 

TC
30

 

TC
31

 

Szakpolitikai  

Versenyképes, innovatív 
gazdaság 

     
  

     
    

  
  

Életképes vidék, egészséges 
élelmiszertermelés, és 
ellátás, az élelmiszer-
feldolgozóipar fejlesztése 

           
  

    Gyógyító Magyarország, 
egészséges társadalom, 
egészség- és sportgazdaság 

          
    

    Kreatív tudástársadalom, 
piacképes készségek, K+F+I 

         
  

 
  

    Értéktudatos és szolidáris 
öngondoskodó társadalom     

   
  

 
  

 
    

     Jó állam, szolgáltató állam és 
biztonság 

 
        

 
          

   
  

 Stratégiai erőforrások 
megőrzése, fenntartható 
használata, környezetünk 
védelme 

   
      

      
  

   Területi 
 Az ország makro-regionális 

szerepének erősítése 

             
  

  A többközpontú 
térszerkezetet biztosító 
városhálózat 

 
                      

   
  

Vidéki térségek 
népességeltartó 
képességének növelése 

                Kiemelkedő táji értékű 
térségek fejlesztése 

     
  

 
  

    
  

   Területi különbségek 
csökkentése, térségi 
felzárkóztatás és 
gazdaságösztönzés 
elősegítése 

 
  

 
  

 
    

    
      

 
  

Összekapcsolt terek: az 
elérhetőség és mobilitás 
biztosítása 

  
  

     
  

    
  

 
  

 

Pannonhalma város településfejlesztési koncepciójának célrendszere összhangban áll az OFTK 

célrendszerével. 
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4.1.2.3 A stratégia illeszkedése a Győr-Moson-Sopron megye Területfejlesztési Koncepciójához és 

Programjához 

A megye jövőképében a 2030-ig tartó időszakig azt kívánja elérni, hogy az országos, sőt közép-

európai dimenzióban is számottevő gazdaságát megerősítse, annak domináns szektorait (járműipar, 

gépipar, élelmiszeripar, turizmus) fejleszteni tudja, ezen ágazatokhoz folyamatosan kiépüljenek és 

megújuljanak a beszállítói közép- és kisvállalkozások, amelyek magas hozzáadott értékű, 

innovációban egyre teljesebb termék és szolgáltatás skálát tudjanak előállítani, s ezzel a megye 

versenyképessége növekedjék. 

A koncepció a megye fejlesztését három kiemelt fontosságú átfogó célban jelöli meg:  

1. átfogó cél: A gazdaságszerkezet folyamatos megújítását szolgáló humánerőforrás fejlesztés, 

2. átfogó cél: A településhálózat és infrastrukturális rendszerek adottságainak bővítése a 

környezeti állapotok megóvásával 

3. átfogó cél: A megye belső kohéziójának és interregionális kapcsolatainak erősítése  

A településfejlesztési koncepciójában megfogalmazott célrendszer illeszkedését a megyei átfogó 

célkitűzésekhez az alábbi táblázat foglalja össze, ahol a tematikus célok rövidítése az előző 

táblázatokhoz hasonlóan egy fázisú, így: 

  koherencia 

Pannonhalma TK 
tematikus céljai 

Megyei területfejlesztési koncepció céljai 

A gazdaságszerkezet 
folyamatos megújítását 

szolgáló humánerőforrás 
fejlesztés 

A településhálózat és 
infrastrukturális 

rendszerek adottságainak 
bővítése a környezeti 

állapotok megóvásával 

A megye belső 
kohéziójának és 
interregionális 

kapcsolatainak erősítése 

TC1    

TC2    

TC3    

TC4    

TC5    

TC6    

TC7    

TC8    

TC9    

TC10    

TC11    

TC12    

TC13    

TC14    

TC15    

TC16    

TC17    

TC18    

TC19    

TC20    

TC21    

TC22    
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TC23    

TC24    

TC25    

TC26    

TC27    

TC28    

TC29    

TC30    

TC31    

 

4.1.2.4 A stratégia illeszkedése a településfejlesztési koncepcióhoz 

A stratégia célkitűzései teljes egészében illeszkednek a településfejlesztési koncepcióhoz, mivel a két 

dokumentum egymással párhuzamosan készült. 

4.1.3 A stratégia illeszkedése a társadalmat érintő ágazati tervekhez 

Pannonhalma Helyi Esélyegyenlőségi Programja átfogó célként az egyenlő bánásmód és az 

esélyegyenlőség biztosításának követelményét, a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés 

elvét, a diszkriminációmentességet, szegregációmentességet, a foglalkoztatás, a szociális biztonság, 

az egészségügy, az oktatás és a lakhatás területén kívánja elérni. Jelen Integrált Településfejlesztési 

Stratégia tematikus célkitűzései közül jó néhány a felsorolt célok elérését is magában foglalja, illetve 

olyan konkrét projektjavaslatokat fogalmaz meg, melyek segítségével mind az ITS tematikus céljai, 

mind pedig a HEP átfogó célja érvényesülésre jut.  

A társadalmat érintő ágazati tervek célkitűzéseihez illeszkedő tematikus célok: 

TC3: Identitástudat és társadalmi kohézió erősítése 

TC7: Fiatal helyi vállalkozók támogatása 

TC9: Helyi kis-, és közepes vállalkozások térségi szerepének erősítése 

TC12: Helyi márkák és a kapcsolódó értékesítési láncok kialakítása 

TC16: Közösségi terek fejlesztése, közparkok kialakítása 

TC25: Alapfokú szociális és oktatási központi szerep erősítése 

TC26: Egészségügyi alapellátás fejlesztése 

4.1.4 A stratégia illeszkedése a gazdaságot érintő ágazati tervekhez 

Pannonhalma Önkormányzata a 2011-2014-es időszakra rendelkezett Gazdasági Programmal, amely 

felülvizsgálata és aktualizálása folyamatban van. Az említett program alapcéljai között megtalálható 

az önként vállalat közfeladatok ellátáshoz egy önkormányzati tulajdonú társaság alapítása, mely jelen 

ITS-ben konkrét projektként jelenik meg, kibővített feladatkörrel és funkcionalitással. A turizmusra 

vonatkozó szakmai célprogram céljai között megtalálhatók az infrastrukturális beruházások, valamint 

legfontosabb feladatként a kulturális és egyházi turizmus erősítése jelenik meg, illetve a városba 

látogató turisták több napos időtöltésének biztosítása mind program, mind pedig szálláshely szinten. 

A turisztikai szektor céljait örökségvédelmi keretben, a meglévő védett területek fokozott és 

mindenre kiterjedő figyelembe vétele mellett szükséges kezelni. A mezőgazdasági szektort érintő 

célkitűzés a helyi borkultúra erősítése és a helyi sajátosságok figyelembe vétele. Ezen felsorolt célok 
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és projekttervek összhangban állnak jelen stratégiai dokumentum célrendszerével és azonosított 

beavatkozási területeivel. 

A gazdaságot érintő ágazati tervek célkitűzéseihez illeszkedő tematikus célok: 

TC1: Munkába járást és gazdaságélénkítést célzó fejlesztések végrehajtása 

TC6: Városi attrakciók portfóliójának szélesítése 

TC10: Turisztikai fejlesztési koncepció kidolgozása 

TC11: A mezőgazdasági termelési szerkezet fenntarthatóvá és város-specifikussá tétele 

TC13: Szálláshelyek kínálati oldalának fejlesztése 

TC14: Örökségvédelmi helyszínek kitüntetett szerepének megtartása 

TC28: Összehangolt turisztikai kínálat kialakítása a környező településekkel 

4.1.5 A stratégia illeszkedése a környezetvédelmet érintő ágazati tervekhez 

A települési környezetvédelmi program legfőbb fejlesztési célokként a környezeti nevelést, a 

zöldfelületek ápolását, a hulladékmennyiség csökkentését, a közterületek megújítását, a faluszépítő 

civil mozgalmak támogatását, a csapadékvíz elvezető rendszer bővítését, a talaj erózió elleni 

védelmet, valamint a megújuló energiaforrások használatának bővítését tűzi ki célul. A természeti 

rendszerek védelmére és a fenntartható erőforrásgazdálkodásra külön átfogó cél tér ki, illetve 

számost tematikus cél is szoros összhangban áll a környezetvédelmi program megállapításaival.  

A környezetvédelmet érintő ágazati tervek célkitűzéseihez illeszkedő tematikus célok: 

TC16: Közösségi terek fejlesztése, közparkok kialakítása 

TC19: Csatornahálózat teljessé tétele 

TC20: Csapadékvíz elvezető rendszer bővítése 

TC21: Megújuló energiaforrások felhasználásának erősítése 
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4.2 BELSŐ ÖSSZEFÜGGÉSEK  

4.2.1 A célok logikai összefüggései 

A jövőkép, az átfogó célok és a kapcsolódó tematikus célok alkotta rendszert az alábbi táblázat 

hivatott összefoglalni, egyben összefűzni a korábban meghatározott területfejlesztési alapelvekkel. 
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Pannonhalma olyan város kíván lenni, mely szolgáltatásaira, 
környezetére és belső struktúrájára alapozva hosszú távon is vonzó a 
környékbeli emberek számára, egyben folyamatosan növelni tudja 
lakosságszámát a zömében magasan képzett beköltözők 
segítségével. Az épített, valamint a természetes környezeti 
adottságaival fenntartható és tartamos módon gazdálkodó város az 
országhatárokon túl is említést érdemlő attrakcióival egyre több 
turistát képes akár több napi programmal és minőségi szállással 
ellátni. Teszi mindezt a környezeti-társadalmi-gazdasági 
fenntarthatóság, valamint a folyamatosan változó éghajlati 
viszonyok teljes körű figyelembe vételével és a várható kihívásokra 
való válaszadás késlekedés mentes végrehajtásával. 

ÁTFOGÓ CÉLOK 

A lakosságszám 
kontrollált 

növelése, különös 
tekintettel a 

magasan 
kvalifikált 
társadalmi 

csoportokra, a 
leszakadó rétegek 

folyamatos 
felzárkóztatásával 

párhuzamosan. 

Hosszú távon is 

életképes és 

prosperáló 

gazdasági 

szerkezet 

kialakítása. 

 

A természeti és 

az épített 

környezet 

értekeinek 

védelme, 

különös 

tekintettel a 

minőségi 

településkép és 

a megfelelő 

infrastrukturális 

háttér 

kialakítására. 

Térségi 

központi 

szerep 

megőrzése 

és erősítése. 

 

TEMATIKUS CÉLOK 

Munkába járást és 
gazdaságélénkítést 
célzó fejlesztések 

végrehajtása 

Fiatal helyi 
vállalkozók 
támogatása 

Közösségi terek 
fejlesztése, 
közparkok 
kialakítása 

Alapfokú 
szociális és 

oktatási 
központi 
szerep 

erősítése 

Aktív 
városmarketing 

tevékenység 
kialakítása 

Önkormányzati 
kézben lévő ipari 

parkok 
területének 
fejlesztése 

Leromlott 
állapotú épületek 

felújítása 

Egészségügyi 
alapellátás 
fejlesztése 
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Identitástudat és 
társadalmi kohézió 

erősítése 

Helyi kis-, és 
közepes 

vállalkozások 
térségi 

szerepének 
erősítése 

Utak és járdák 
folyamatos 
felújítása, a 

balesetmentes 
városi közlekedés 

megteremtése 

A város 
gazdasági, 
szakmai, 

politikai lobbi 
erejének 

megerősítése 

A lakossági aktivitás 
javítása 

Turisztikai 
fejlesztési 
koncepció 

kidolgozása 

Csatornahálózat 
teljessé tétele 

Összehangolt 
turisztikai 

kínálat 
kialakítása a 

környező 
településekkel 

A város imidzsének 
kialakítása és széles 

körben való 
megismertetése 

A mezőgazdasági 
termelési 
szerkezet 

fenntarthatóvá 
és város-

specifikussá 
tétele 

Csapadékvíz 
elvezető 
rendszer 
bővítése 

Határokon 
átnyúló 

kapcsolatok 
kiépítése, a 

meglévő 
kapcsolatok 
elmélyítése 

Városi attrakciók 
portfóliójának 

szélesítése 

Helyi márkák és a 
kapcsolódó 
értékesítési 

láncok kialakítása 

Megújuló 
energiaforrások 
felhasználásának 

erősítése 

E-
közigazgatás 

bővítése 

 
Szálláshelyek 

kínálati oldalának 
fejlesztése 

Épített 
környezeti 

értékek felújítása 

Közlekedési 
csomópont 
kialakítása 

 Vonzerőfejlesztés 

Örökségvédelmi 
helyszínek 
kitüntetett 
szerepének 
megtartása 

 

 

Kiskereskedelmi 
egységek 

portfóliójának 
diverzifikálása 

Parkolási 
problémák 
megoldása 
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Az alábbi táblázat a tematikus célok és az egyes városrészek kapcsolatát hivatottak feltárni, vagyis az 

egyes tematikus célok teljesülése mely városrészekre van hatással. 

Tematikus 
cél 

Városrész 

Váralja-
Városközpont 

Cseidervölgy Lestár Tóthegy Újtelep 
Termál 

(Cipódomb) 
Sági-
dűlő 

TC1        

TC2        

TC3        

TC4        

TC5        

TC6        

TC7        

TC8        

TC9        

TC10        

TC11        

TC12        

TC13        

TC14        

TC15        

TC16        

TC17        

TC18        

TC19        

TC20        

TC21        

TC22        

TC23        

TC24        

TC25        

TC26        

TC27        

TC28        

TC29        

TC30        

TC31        

 

Összefoglalóan levonható a konzekvencia, miszerint a tematikus célok közül jó néhány a teljes 

városra vonatkozik, melynek hatására nem lehet különbséget tenni az egyes településrészek között. 

A lehatárolt városrészek esetében a legtöbb tematikus cél a Váralja-Városközpont városrészre 

vonatkozik, ami tekintve annak átfogó és szinte minden szektorra kiterjedő központi szerepét, teljes 

mértékben indokolt. A tematikus célok között találhatók olyanok is, mint pl. a szociális vagy az 

egészségügyi ellátásra fókuszálók, melyek az adott intézmények elhelyezkedésénél fogva konkrét 

városrészekkel állnak kapcsolatban. A teljes átfogó képet figyelembe véve szinte alig találunk olyan 

tematikus célt – az előbb említetteken kívül – melyek csak egy városrészre korlátozódnának, vagyis 

megállapítható, hogy a város célrendszere területi szempontból komplex egységet alkot. Ennek 

előnye, hogy Pannonhalma összes városrészére definiálhatók azok a fejlődési lehetőségek és 

célkitűzések, amelyek érvényesülése esetén a város egésze profitál az adott területrész sikeréből. 
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4.2.2 A célok és a helyzetértékelésben beazonosított problémák 

Jelen Integrált Településfejlesztési Stratégia alapját képező Megalapozó Vizsgálat tartalmaz egy ún. 

érték-, és problématérképet, melyen a legfontosabb beazonosított problémák szerepelnek a város 

térképén elhelyezve. Nyolc meghatározó probléma került külön kiemelésre, melyekre a következő 

tematikus célok kívánnak választ adni:  

1. Elégtelen vasúti összeköttetés: TC31 

2. Újtelep elöregedő társadalma: TC2, TC3, TC4, TC5, TC6, TC7, TC25, TC26, TC27 

3. Váralja településrész épületeinek műszaki állapota és a lakosság életszínvonala: TC1, TC16, TC17, TC22 

4. Tóthegyi csatornázottság elmaradása: TC19 

5. Kemping kihasználatlansága: TC2, TC6, TC14, TC23   

6. Leszakadt, a várostól távol élő roma lakosság: TC1, TC3, TC25, TC26 

7. Volt téglagyár: TC6, TC8, TC9, TC15, TC17 

8. Agyagbánya: TC8, TC9, TC15 

Levonható tehát az összefoglaló következtetés, hogy a megalapozó tanulmányban megfogalmazott 

legfőbb problémákra, hat esetben több tematikus cél is vonatkozik az egyes problémákra, a tóthegyi 

csatornázottság kérdése és az elégtelen vasút összeköttetés olyan specifikus kihívások, amelyekre 

egy specifikus tematikus cél is képes választ adni. 

4.2.3 A stratégia megvalósíthatósága, a célok megvalósítása érdekében tervezett 

tevékenységek egymásra gyakorolt hatása 

A következő oldalon található táblázat bemutatja az egyes tervezett projektek egymásra gyakorolt 

hatásait, ennek eredményeként kiszűrhetők és definiálhatók az esetleges kockázatok, vagy ellenkező 

esetben az egymást felerősítő hatások (++ erős pozitív hatás; - negatív hatás, 0: semleges). A 

könnyebb érthetőség kedvéért az alábbiakban a projektek sorszáma és elnevezése látható. 

P1 Komplex turisztikai 
beruházás 

P11 Helyi Termék Klaszter P21 Magánszálláshelyek 
kialakítása 

P2 Közintézmények 
akadálymentesítése 

P12 Jövő Háza P22 Kiskereskedelmi központ 
kialakítása 

P3 Gyógynövénykertek  P13 Szabadság tér felújítása P23 Csatornahálózat kibővítése 

P4 Bölcsőde építés P14 Megújuló Pannonhalma P24 Csapadékvíz elvezető rsz. 

P5 Energetika – önkorm. P15 Váralja utca rehabilitáció P25 Idősek Otthona 

P6 Térségi szolgáltató 
megalapítása 

P16 Szilárd burkolat kiépítése 
Tóthegy területén 

P26 Eszközfejlesztés a háziorvosi 
ellátásban 

P7 Győr-Pannonhalma 
kerékpárút 

P17 Az Apátsághoz vezető 
kerékpárút építése 

P27 Vállalkozói mentor program 

P8 Buszmegállók felújítása, 
infrastruktúra megépítése 

P18 Energiatermelő játszótér P28 E-közigazgatás fejlesztése 

P9 Térségi pálinka múzeum és 
kóstoló kialakítása 

P19 Pályázati programalap P29 Gyalogos átkelők, parkolók 
építése 

P10 Borút kialakítása Váralján P20 Termálszálló kialakítása 
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 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 

P1  0 0 0 0 0 0 0 + + 0 0 ++ 0 ++ 0 ++ 0 0 ++ ++ + 0 0 0 0 0 0 + 

P2 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

P3 ++ 0  0 0 ++ 0 0 0 0 ++ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ++ 0 0 

P4 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 + 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

P5 0 + 0 0  0 0 0 0 0 0 ++ 0 ++ 0 0 0 ++ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

P6 0 0 ++ 0 0  0 0 + + ++ 0 ++ 0 + 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

P7 + 0 0 0 0 0  + 0 + 0 0 0 + 0 + ++ + 0 0 + + 0 0 0 0 0 0 + 

P8 0 0 0 0 0 0 +  0 0 0 0 + 0 + + 0 0 0 + + + 0 0 0 0 0 0 + 

P9 ++ 0 + 0 0 ++ 0 0  + ++ 0 0 0 0 0 + 0 0 ++ ++ + 0 0 0 0 + 0 0 

P10 ++ 0 + 0 0 + + 0 ++  ++ 0 0 0 + 0 ++ 0 0 ++ ++ 0 0 0 0 0 0 + 0 

P11 + 0 ++ 0 ++ 0 0 0 ++ ++  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ++ 0 0 

P12 ++ 0 0 0 ++ 0 0 0 0 0 0  0 ++ 0 0 0 ++ 0 + 0 0 0 0 0 0 + 0 0 

P13 ++ 0 0 0 0 + 0 + 0 + 0 0  + 0 0 + 0 0 + + 0 + + 0 0 0 0 + 

P14 + 0 0 0 ++ 0 0 0 0 0 0 ++ 0  0 0 0 ++ 0 + 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

P15 ++ 0 + 0 0 + 0 0 + + + 0 + 0  0 + 0 0 + + 0 ++ ++ 0 0 0 0 0 

P16 0 0 0 0 0 ++ + + 0 0 0 0 + 0 +  + 0 0 0 0 0 ++ ++ 0 0 0 0 ++ 

P17 + 0 + 0 0 + ++ 0 + ++ + 0 + 0 ++ +  0 0 + + 0 0 0 0 0 0 0 + 

P18 + 0 0 0 ++ 0 0 0 0 0 0 ++ 0 ++ 0 0 0  0 + 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

P19 0 0 0 0 0 + 0 0 0 0 + 0 0 0 0 0 0 0  0 + + 0 0 ++ + + 0 0 

P20 ++ 0 0 0 0 0 0 0 ++ ++ ++ ++ + + ++ 0 ++ 0 0  ++ ++ 0 0 0 0 + 0 0 

P21 ++ 0 0 0 0 0 0 0 ++ ++ ++ ++ + + ++ + ++ 0 0 +  + 0 0 0 0 ++ 0 0 

P22 0 0 + 0 0 + + + + 0 + 0 0 0 0 0 0 0 0 + +  0 0 0 0 ++ 0 0 

P23 0 0 0 0 0 + 0 0 0 0 0 0 0 0 ++ ++ 0 0 0 0 + 0  + 0 0 0 0 0 

P24 0 0 0 0 0 + 0 0 0 0 0 0 0 0 ++ ++ 0 0 0 0 + 0 0  0 0 0 0 0 

P25 0 + 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  ++ 0 0 0 

P26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ++  0 0 0 

P27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ++ ++ 0 0 0 0 0 0 0 0 ++ 0 0 0 0 0 0  + 0 

P28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 + 0 0 0 0 0 +  0 

P29 0 0 0 0 0 + + 0 0 0 0 + 0 + + + 0 0 0 ++ ++ 0 0 0 0 0 0 0  



 
 

 

61  

PANNONHALMA Településfejlesztési Koncepció és IVS teljes felülvizsgálata | III. kötet: Integrált Településfejlesztési Stratégia 

A mátrixra pillantva összefoglalóan levonható a következtetés, hogy a meghatározott 30 különböző 

tervezett projekt egymásra hatásából egyetlen esetben sem származik negatív tovagyűrűző hatás, 

vagyis ebben az esetben nem kell projekt szinten érdekellentéttel számolni a megvalósítás során. A 

különböző beavatkozások egymásra hatásának vizsgálatakor világossá váltak azok a szinergiák, 

amelyek az egyes projekttípusok között teremtenek kapcsolatot, illetve természetesen egy típusba 

tartozó projektek kiemelten pozitív hatást gyakorolhatnak egymásra. Ilyen összefüggést lehet 

megfigyelni az infrastrukturális jellegű beavatkozások és a turisztikai célú projektek között. 

Általánosságban elmondható, hogy a megfelelő települési kép és infrastrukturális háttér az 

előszobája a pozitív városképnek, amely már önmagában is vonzerő-növekedést eredményezhet a 

turisták körében. Ha egy rendezett és rendszeresen karbantartott közterületekkel és úthálózattal 

rendelkező város a beruházásokkal párhuzamosan képes bővíteni turisztikai attrakcióinak számát, 

akkor ez a két projekttípus egymást kölcsönösen erősíti, egyben növeli is a városba érkező tőke 

mennyiségét.  

Hasonló kapcsolatokat vázol fel a mátrix a „civil” szférában, ahol az önkormányzati épületekben és a 

kiszolgáló e-közigazgatási rendszerben végbement újítások jótékony hatással vannak többek között a 

vállalkozói kedv növelésére, amellyel szorosan összefüggenek a város-specifikus termékek termelése 

és eladása, vagy az igazgatási központi szerep erősítése. A harmadik fő kapcsolódási pont az 

energetikai célú projekteknél volt megfigyelhető. Ebben az esetben a „soft” megoldások megléte, a 

tudatosság növelése, illetve az önkormányzat jó példát szállító magatartása a lakossági hozzáállást is 

megváltoztathatja, egyben növelheti a fenntartható energetika iránti érdeklődést, amely a várost egy 

még fenntarthatóbb állapot felé irányítja.   
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5 A STRATÉGIA MEGVALÓSÍTHATÓSÁGÁNAK FŐBB KOCKÁZATAI 
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A megvalósíthatóság kockázatainak elemzésénél először a főbb kockázatokat kell számba venni azok 

valószínűsíthető bekövetkeztével és a városra gyakorolt hatásának mértékével. Ezek után a rájuk 

adható válaszok felkutatása, majd ezek várható pozitív és negatív kimenetelét szükséges elemezni. A 

táblázatos felsorolás segíti mindezek áttekintését. A célok megvalósításához a fejlesztésekkel elért 

eredmények fenntartása különösen fontos. Az ezekhez tartozó kockázatok külön kiemelésre kerültek. 

Belső tényezők Valósz. 
(1-10) 

Hatás 
(1-10) 

Kockázat kezelésének módja 

Társadalmi tényezők 

Társadalom egyes csoportjai közötti 
ellentmondás a település fejlesztési 
irányait illetően 

5 8 A város jövőképének meghatározása 
és a fejlesztések is a lakossággal való 
folyamatos egyeztetések során 
alakulnak ki, a társadalmi igényekkel 
teljes konszenzusban kerülnek 
kijelölésre a települési célok. 

Társadalom egyes csoportjai 
kiszorulnak a fejlődésből 

5 8 Különösen az alacsonyabb státusú 
lakosság számára jelent kockázatot, 
hogy a város egyes részein beindulhat 
a dzsentrifikáció, illetve a 
külterületeken a szolgáltatásokhoz 
való hozzáférés gyengébb, így 
kiszorulhatnak a társadalomból ezek a 
csoportok. A város szociális hálózata 
azonban kiemelten kezeli e 
csoportokat, valamint a 
településfejlesztési stratégia 
megvalósítása során a negatív 
társadalmi folyamatok ellen 
különböző soft tevékenységek is 
megvalósításra kerülnek. 

A lakosság érdektelenné válik a 
település közös jövőképének, 
fejlesztésének meghatározását és 
megvalósítását illetően 

7 9 A város számos kulturális, sport és 
egyéb programmal vonja be a 
lakosságot a település 
mindennapjaiba. A helyi identitás 
kialakítására és fenntartására, 
valamint a külső imázs 
meghatározására nagy hangsúlyt 
fektet. Ez nem csak anyagi 
támogatásban, leginkább soft 
tevékenységek keretében történik. 

Gazdasági tényezők 

A kiskereskedelmi portfólió 
szélesítésének elmaradása miatt a 
lakosság nagy része Győrben és annak 
környékén intézi bevásárlásait 

8 9 A tervezett kiskereskedelmi központ 
megépítése mérföldkő lehet a város 
életében, egyben tovább erősítené 
központi szerepét és kiemelt 
jelentőséggel bírna a bevételek 
helyben tartásában. 

A szálláshelyek kínálati oldalának 
bővülése miatt a városba látogató 
turisták száma stagnál, esetleg 
csökken 

7 10 A szálláshelyek számának növelésével 
biztosítható az a fajta szolgáltatás, 
amely a jelenlegi keretek között 
hiányzik Pannonhalmáról. Ha a 



 
 

 

64  

Pro Via ’91 Kft. | 1034 Budapest, Szomolnok utca 14. 
 

városba érkező turisták egy jól 
kialakított és megszervezett 
szálláshelyi kínálati oldallal 
találkoznak, akkor a kapcsolódó 
turisztikai vonzerőfejlesztés és 
attrakcióbővítés eredményeként több 
napos programot is szervezhetnek, 
melynek gazdasági előnyei a 
bevételeken keresztül Pannonhalmán 
realizálódnának. 

Környezeti veszélyek 

Megújuló közterületek lakosság általi 
nem rendeltetésszerű használata 

5 7 Társadalmi probléma, melyet a 
folyamatos karbantartás és a 
figyelemfelkeltés tud csökkenteni. 

Közterületek megújítása elmarad a 
városban 

5 9 Amennyiben a közterületek 
megújítása elmaradna, azzal a város 
lemaradna a városversenyben, mivel 
nem csak a turisták számára fontos, 
hogy vonzó környezetben tölthessék 
szabadidejüket, hanem a helyben élők 
számára is. A város közterületeinek a 
leromlása, levándorláshoz, illetve 
hosszabb távon a beruházások 
elmaradásához és a gazdasági 
versenyképesség csökkenéséhez is 
vezethet. 
A város vezetése ennek csökkentésére 
számos, egymásra épülő közterület 
rehabilitációs tervet dolgozott, és 
dolgoztat ki. Továbbá a lakókörnyezet 
megújításába a helyi lakosságot is 
aktívan be kívánja vonni. 

Lakások komfortfokozata, műszaki 
színvonala romlik 

5 8 Amennyiben a lakosság anyagi javai 
tovább csökkennek, a lakingatlanok 
karbantartása elmaradhat, mely a 
lakóingatlan állomány műszaki 
degradációjához vezethet. Ezt 
megelőzendő a város a 
munkanélküliség elkerülése mellett 
érdekelt. Ennek érdekében szorosan 
együttműködik a helyi 
vállalkozásokkal azok céljainak 
megvalósításában, illetve a közmunka 
programot is támogatja. Így a lakosság 
anyagi javainak csökkenése 
elkerülhetővé válik. 

Külső tényezők 

Szabályozási környezet 

Változó támogatási rendszer 7 10 A város fejlesztései során nem csupán 
a támogatásokra épít, hanem a 
vállalkozásokkal való együttműködés 



 
 

 

65  

PANNONHALMA Településfejlesztési Koncepció és IVS teljes felülvizsgálata | III. kötet: Integrált Településfejlesztési Stratégia 

széles skálájára is. Amennyiben a 
támogatási rendszer negatív irányba 
hatna a város számára, akkor a 
gazdasági szereplőkkel 
együttműködve képes lesz külső 
források bevonására céljai elérése 
érdekében. 

Az egyes közszolgáltatások állami 
támogatása csökken, a normatíva 
rendszerből származó bevételei 
csökkennek a városnak 

8 10 A város intézményhálózatát 
igényeinek megfelelően alakítja ki, azt 
nem méretezi túl, illetve alul. Az 
ingatlanok fenntartását csökkenti 
energetikai célú felújításokkal. 
Mindezekkel a kiadások féken 
tarthatók, tervezhetők maradnak. 

Gazdasági változások 

A város gazdasági növekedése 
elmarad, esetleg negatív irányba vált 

6 9 Jelen stratégiában a város 
meghatározta az elérendő közép és 
hosszú távú céljait. Ezekez reálisan 
mérte fel, összhangban a magasabb 
területi szintű tervekkel és 
törekvésekkel. A város emellett 
gazdasági programjának 
megvalósítása mellett teljesen 
elkötelezett, illetve a 
marketingstratégiájában számos 
gazdaságfejlesztési elem is található 
Emellett a helyi vállalkozásokkal 
szorosan együttműködve a település- 
és gazdaságfejlesztési célokat is 
közösen valósítják meg. 

Magyarország gazdasága lemarad a 
környezetétől, mely a városra is 
általánosan negatívan hat 

6 9 A város fejlődéséhez nem kizárólag a 
külső tényezőkre épít. Helyette 
leginkább saját erősségeit igyekszik 
kihasználni, mely függetleníteni tudja 
valamelyest az országos trendektől. 
Így hazánk fejlődésénél gyorsabb, 
nagyobb mértékű fejlődésre válik 
képessé a település. 

Társadalmi változások 

A gazdasági válság okozta társadalmi 
válság miatt átalakuló igények 

6 8 A gazdasági válság társadalomra 
kifejtett hatása mára egyre ismertebb. 
Ez a várost is jelentékenyen érintette, 
így a helyi döntéshozók, társadalmi 
élet aktív szervezői is e tapasztalatok 
birtokában képesek alakítani a város 
társadalmát. Ehhez különböző soft 
tevékenységekre nyílik lehetőség. 
Évente kerülnek ezek meghatározásra, 
így rugalmasan, a változó igényekhez 
képes alkalmazkodni a város. 
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Általánosan elöregedő társadalom – 
növekvő terhek 

7 8 A város lakossága, az országos 
tendenciákhoz hasonlóan öregszik. Ezt 
megelőzni próbálja a város azzal, hogy 
attraktív településképpel, prosperáló 
gazdasággal, széleskörű kulturális 
élettel fiatalabb korosztályt vonz a 
településre. A problémát pedig az 
idősgazdaság, valamint a szociális 
ellátórendszer fejlesztésével igyekszik 
kezelni. 

A városversenyben való lemaradás 
okozta munkahelyteremtés 
elmaradása, illetve munkahelyek 
megszűnése, munkanélküliség 
emelkedése 

5 8 Ahhoz, hogy a település a 
városversenyben a legjobbak közt 
szerepelhessen városmarketing 
stratégiát alakít ki, illetve a gazdasági 
élet szereplőit partnerként kezeli, 
hogy minden érdekelt fél a lehető 
legnagyobb hasznot élvezze az 
együttműködésből. 

Az elért eredmények fenntartáshoz 
kapcsolódó veszélyek 

Valósz. 
(1-10) 

Hatás 
(1-10) 

Kockázat kezelésének módja 

Társadalmi tényezők 

A soft projektekkel bevont lakosság a 
projektek elmaradása esetén nem 
alakít ki saját közösségi programokat 

6 9 Annak érdekében, hogy hosszú távon 
is sikeres legyen a lakosság bevonása 
a város életébe a város az egyes soft 
projektelemek megvalósítását 
követően is számos eseményt szervez, 
illetve támogatja ezek szervezését. 

Az alapfokú oktatási és egészségügyi 
ellátás minőségének nem megfelelő 
szinten tartása és fejlesztésének 
elmaradása esetén egyre többen 
hagyják el a várost 

5 8 Az oktatáshoz kapcsolódó fejlesztések 
a helyi vállalkozói igényeknek 
megfelelően kerül kialakításra, így a 
fenntartás során is várható, hogy aki 
ilyen képzésben vesz részt, az helyben 
helyezkedik el, majd hosszabb távon is 
itt dolgozik. Folyamatos nyomonköve-
tés zajlik a társadalmi integráció terén, 
így, amennyiben beavatkozás 
szükséges, egyes elmaradó személyek, 
csoportok esetében, azt idejében meg 
lehet tenni. Az egészségügyi 
alapellátás minőségének csökkenése 
az eszközfejlesztésen keresztül 
megakadályozható. 

Gazdasági tényezők 

Az önkormányzat likviditása veszélybe 
kerül a fejlesztések miatt 

5 8 A fejlesztések egymásutániságának 
tervezésével, egymásra épülésével 
mindez elkerülhető, mivel a város csak 
a pénzügyi keretének megfelelően 
vállalja a beruházások önrészét. 
Ezenfelül a beruházások során a város 
kiemelt figyelmet fordít arra, hogy 
jövedelemtermelő fejlesztéseket 
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hajtson végre. 

A vállalkozások a vártnál kisebb 
bevételt realizálnak és elhagyják a 
várost, vagy csökkentik a 
termelésüket 

6 8 Amennyiben ez történne, annak 
jelentős hatása lenne a város 
társadalmára, illetve a város 
gazdálkodására is. Ennek érdekében a 
város és a helyi vállalkozások között 
széleskörű kooperáció zajlik, hogy az 
igények és a célok között összhang 
legyen mind a két fél részéről 

Környezeti fenntarthatósággal kapcsolatos tényezők 

A fejlesztések során a természeti 
környezet sérül, melynek mértéke a 
tolerálható szintnél magasabb és a 
természet ezt nem képes 
helyreállítani 

7 9 A turisztikai fejlesztések során a 
természet „kapacitásait” figyelembe 
veszi a város, valamint az 
idegenforgalmi adó bevételeinek egy 
részét a környezeti károkozások 
enyhítésére fordítja.  
A beruházások során az engedélyek 
kiadása, és az ellenőrzések során a 
környezeti szempontok kiemelt 
szempontot képviselnek. 
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6 A MEGVALÓSÍTÁS ESZKÖZEI ÉS NYOMON KÖVETÉSE 

  



 
 

 

69  

PANNONHALMA Településfejlesztési Koncepció és IVS teljes felülvizsgálata | III. kötet: Integrált Településfejlesztési Stratégia 

6.1 A CÉLOK ELÉRÉSÉT SZOLGÁLÓ FEJLESZTÉSI ÉS NEM BERUHÁZÁSI JELLEGŰ 

ÖNKORMÁNYZATI TEVÉKENYSÉGEK 

A fejezet azon önkormányzat által végzett tevékenységeket foglalja össze, amelyek segítik, 

támogatják az integrált településfejlesztési stratégiában, valamint más, stratégiai jellegű 

dokumentumokban megjelölt fejlesztési célok elérését. A város biztosíthatja ezt a megfelelő keretek 

előteremtésével, valami szabályozó, rendeletalkotó tevékenységével. Ideális esetben ez a két típusú 

tevékenység együtt jelenik meg és az elérni kívánt célok irányába egyszerre hatnak. 

6.1.1 Fenntartható Energia Akcióprogram (SEAP)  

Magyarországon az üvegházhatású gázok kibocsátása az elmúlt 25 évben mintegy 40 százalékkal 

csökkent, elsősorban a nehézipar leépülése és az agrártermelés visszaesése miatt. A globális éghajlat-

változási folyamat azonban tovább gyorsult és ezek a hatások a medence-jelleg miatt 

Magyarországot erőteljesebben érintik, mint Európa más földrajzi térségeit. A szakértői vizsgálatok 

szerint az ipar és a mezőgazdaság területén már csak kis dekarbonizációs lehetőség mutatkozik 

Magyarországon, ugyanakkor az energiatermelésben és -elosztásban, valamint az épületenergetika, 

továbbá a közlekedés területén van még mód az üvegházhatású gázok kibocsátásának érdemi 

csökkentésére. 

Az önkormányzatok döntő szerepet játszanak a klímaváltozás hatásainak enyhítésében, főleg ha 

figyelembe vesszük, hogy az energiafogyasztás és a CO2-kibocsátás 80%-a városi tevékenységhez 

kapcsolódik. Az Európai Unió klíma- és energiacsomagjának 2008-ban történt elfogadását követően 

az Európai Bizottság által létrehozott Polgármesterek Szövetsége támogatja a helyi önkormányzatok 

fenntartható energiapolitika megvalósítása során tett erőfeszítéseit és a helyi és regionális 

szereplőket az uniós célkitűzések teljesítése érdekében mozgósítja. 

A Fenntartható Energia Akcióprogram (SEAP) kulcsfontosságú konkrét intézkedéseket és projekteket 

tartalmaz. Az energia-megtakarításon kívül a SEAP egyéb eredményeket eléréséhez is hozzájárul, 

mint például: 

 helyváltoztatást nem igénylő szakmunkák és stabil munkahelyek létrehozása;  

 egészségesebb környezet és életminőség;  

 jobb gazdasági versenyképesség és az energiától való nagyobb függetlenség.  

A SEAP lehetőséget biztosít az anyag- és energiatakarékos technológiák alkalmazásával az ipar, az 

állattenyésztési ágazatok és az ahhoz kapcsolódó élelmiszeripar fejlesztésére is. A SEAP-okban a helyi 

önkormányzatok önkéntesen kötelezettséget vállalnak az energiahatékonyság javítására és a 

megújuló energiaforrások fokozott hasznosítására azért, hogy Magyarország összességében elérje az 

Európai Unió által 2020-ra kitűzött 20%-os CO2-kibocsátás csökkentését. 

A SEAP alapján a TOP támogatást biztosít az önkormányzati tulajdonú épületállomány 

energiahatékonyság központú rehabilitációjára és a megújuló energiaforrások alkalmazására. Az 

energiamenedzsmentet pedig önkormányzati kedvezményezett esetén a TOP támogatja. 

6.1.2 Fenntartható városi mobilitási terv (SUMP) 

A fenntartható városi mobilitási terv olyan új koncepció, amely alapvetően az EU által meghatározott 

klímavédelmi és energiahatékonysági célokat segíti. Az újdonságot a korábbi közlekedéstervezési 

gyakorlathoz képest az jelenti, hogy:  
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• nagyobb hangsúlyt helyez a lakosság és a különböző érdekcsoportok bevonására,  

• a különböző szakpolitikai területek összehangolására (pl. közlekedés, területfejlesztés, 

gazdaságfejlesztés, környezetvédelem, szociális ügyek, egészségvédelem, közbiztonság, 

energetika, stb.), valamint 

• a térségi/agglomerációs kooperációra. 

A városi mobilitási terv legfontosabb hozzáadott értéke a költségmegtakarítás az önkormányzat és a 

városi szereplők számára, a személyre szabott közlekedési megoldások a várost használó csoportok 

számára, valamint a jobb, élhetőbb városi környezet. A fenntartható városi mobilitástervezés során 

mód van akár egyének (iskolások, mozgáskorlátozottak, idősek, stb.), akár vállalkozások számára a 

multimodális, ajtótól ajtóig való közlekedési megoldások kidolgozására. A mobilitástervezés a közúti 

infrastruktúra fejlesztése helyett olyan kiegyensúlyozott intézkedéscsomagban gondolkodik, 

amelyben jelentős szerepet kapnak a mérsékelt költségvonzatú közlekedésszervezési intézkedések. 

Az integrált tervezési megközelítés segíti a környezetbarát ágak, megoldások felé való átrendeződést, 

ami azért is fontos, mert a városnak sokszor egymásnak versengő jogi kötelezettségnek kell 

megfelelniük (pl. levegőminőség javításával, zajterhelés csökkentésével, stb. kapcsolatos országos és 

EU-s elvárások.) A Fenntartható Városi Mobilitási Terv funkcionális városban gondolkodik, a tervezés 

az együttműködésre alapoz. 

6.1.3 A város közterületeinek közösségi használata és a helyi identitástudat növelése – a 

boldog város 

A jól működő városok felé elvárás, hogy az aktív és kulturált pihenéshez, szórakozáshoz, 

kikapcsolódáshoz, művelődéshez szoroson kötődő szolgáltatásokat is nyújtson, amelyek nemcsak a 

lakosság igényeit elégítik ki, hanem kiemelkedő szerepet játszhatnak az új (gazdasági, szolgáltatási, 

innovációs) fejlesztések megtelepedésében is.  

E feladat magában foglalja a városi parkok és zöldterületek karbantartását, a vendéglátás, 

művelődési intézmények eltérő lakossági-, és turista-igényekhez igazodó összehangolt és ötletes 

fejlesztését, támogatását is. Kiemelten érdemes támogatni a szabadidő értékes eltöltésével, a 

sporttal, az egészségtudatra neveléssel összefüggő piaci és civil kezdeményezéseket. 

Ehhez kapcsolódik a helyi identitás és a lokálpatriotizmus erősítése is. A kultúra és tudás ma már a 

modern gazdaság és társadalomfejlesztés alapvető támogatója. A közösséghez és a lakóhelyhez 

kötődés, az identitástudat, lokálpatriotizmus, valamint a társadalmi szolidaritás megteremtése 

érdekében a társadalmi kapcsolatok tudatos építésének célrendszere szükséges, mivel e nélkül nem 

lehet növelni az itt élők életminőségét és együttműködési készségüket sem. Ennek érdekében az 

identitást erősítő események mellett további lehetőség a sajátos meghatározottságú városrészek 

(telepek), civil – városszépítő (építő, ápoló) szervezeteinek támogatása, illetve újabbak 

létrehozásának támogatása. A tudásalapú és akár a modern korral lépést tartó „digitális 

városprogram” elindításával feladatot is erősítheti a városról szóló információk, tudásanyagok 

internetes oldalakon való megjelenítése. 

6.1.4 Helyi klímastratégia 

Magyarország kitettsége és sérülékenysége az éghajlatváltozás várható hatásainak szempontjából 

globális és európai mércével mérve is jelentős. Vizsgálatok támasztják alá, hogy az országon belüli, a 

klímaváltozás hatásaival szembeni térségi sérülékenység is igen nagy eltéréseket mutat. A 

klímaváltozás kiváltó okainak megfékezése, csökkentése globális összefogást kíván, ugyanakkor a 

várható negatív hatásokra való hatékony felkészülés – lokális tervezést és helyi megoldásokat kíván. 
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Ezért fontos az éghajlatváltozás hatásaira való felkészülést és az alkalmazkodást elősegítő 

a  települési szintű klímastratégiák és programok kidolgozása. 

6.1.5 Szabályozási tevékenységek, eszközök 

 A „tervalku” (Településfejlesztési Megállapodás/Szerződés), amely lehetővé teszi, hogy egyes 

nagy beruházások esetén, amely a település területén zajlik le, a beruházó és a települési 

önkormányzat között olyan szerződés kötessen, amely mindkét fél számára előnyös és 

rögzített fejlesztési feladatokkal bír;  

 Az önkormányzat elővásárlási jogának gyakorlása területek kivásárlásakor; 

 Városmarketing célú tevékenységek: a város az integrált településfejlesztési stratégiában 

megfogalmazott célokkal, valamint azok eszközrendszerével összhangban, az ebben szereplő 

célok elérése érdekében hajtja végre marketingtevékenységét. Ehhez kapcsolódik a 

marketingkommunikáció, mint eszköz a magánbefektetők bevonására, a lehetséges, 

kölcsönösen eredményes partneri együttműködések kialakítására, valamint a létesítmények 

kihasználtságának növelésére. Mindez a fejlesztési eredmények ismertebbé tételét, a város 

által tervezett programok minél nagyobb vonzerejének kialakítását szolgálja; 

 Helyi adó- és illetékkedvezményekkel bizonyos esetekben a magántőke mobilizálható, 

amelyet a Tervalkuban / településrendezési szerződésben rögzíthetnek a felek; 

 Ingatlangazdálkodási koncepció, melynek keretében a város saját tulajdonú ingatlanait 

felméri, azok hasznosíthatóságát számba veszi. 

Az aktív városfejlesztési stratégia elsődleges eszköze az önkormányzat számára a kijelölt 

városfejlesztési akcióterületeken tervezett városfejlesztési akciók végrehajtása a közszféra és a 

magánszféra strukturált együttműködése. 

Az egyes átfogó célokkal összhangban a következő eszközök bevezetése indokolt a kitűzött 

célrendszer elérése érdekében:  

A lakosságszám kontrollált növelése, különös tekintettel a magasan kvalifikált társadalmi 

csoportokra, a leszakadó rétegek folyamatos felzárkóztatásával párhuzamosan. 

 a magasan képzett munkavállalók részére bérlakás program, az önkormányzaton személyre 

szabott egyablakos ügyintézés 

 az új lakók közösségi programokba történő aktív bevonása 

 „őslakossággal” megismertetni a fejlesztési szándékokat, és az elérni kívánt célt 

  építési telkek kialakítása 

 Közösségi programok szervezése, melyek hozzájárulnak a pannonhalmi identitás 

erősödéséhez 

 Közlekedési szövetség létrehozásának kezdeményezése Győr MJV vezetésével 

Hosszú távon is életképes és prosperáló gazdasági szerkezet kialakítása. 

 helyi adó kedvezmény 

 egyablakos ügyintézés 

 vállalkozói inkubátorház működtetése 

 partneri viszony kialakítása a helyi kis és középvállalkozásokkal, a városfejlesztésbe történő 

bevonásuk 
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A természeti és az épített környezet értekeinek védelme, különös tekintettel a minőségi 

településkép és a megfelelő infrastrukturális háttér kialakítására. 

 lakossági szemléletformálás, lakossági illegális hulladéklerakó felszámolás szervezése 

 szelektív hulladékgyűjtés propagálása 

 homlokzat felújítási alap létrehozása 

 virágosítási program működtetése 

 városszépítő egyesület létrehozásának ösztönzése 

 legszebb porta cím adományozása évente 

Térségi központi szerep megőrzése és erősítése. 

 kezdeményező szerep a térségi együttműködésben 

 járási képviselők számára kommunikációs és településmarketing képzés tartása 

 turisztikai desztináció menedzsment szervezet létrehozása 

 komplex, térségi turisztikai programok esetében vezető partneri szerep vállalása 
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6.2 AZ INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA MEGVALÓSÍTÁSÁNAK SZERVEZETI 

KERETEINEK MEGHATÁROZÁSA 

 

        STRATÉGIAI SZINT           

          Pannonhalma Város Önkormányzata           

          Polgármester           

          Képviselőtestület           

          

Ügyrendi Bizottság 
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
Szociális Bizottság 
Turisztikai-idegenforgalmi és  
humán területek Bizottsága 
       KÜLSŐ SZAKÉRTŐK   

                      

  PARTNERSÉG               Generál tervező   

          Polgármesteri Hivatal       Szakági tervező(k)   

  Helyi lakosság       

Jegyző 
Aljegyző 
Építéshatósági és Műszaki Csoport           

  Civil szervezetek       Igazgatási Csoport       
Kommunikációs 
szakértő   

  Egyesületek       Pénzügyi és adóigazgatási Csoport       Műszaki ellenőr   

  
Oktatási, szociális 

intézmények       
 

      
Közbeszerzési 
szakértő   

  (Helyi) vállalkozások               Könyvvizsgáló   

  Hatóságok                   

        OPERATÍV SZINT       Szállítók   

          Operatív menedzsment szervezet           

          Projektmenedzser           

          Pénzügyi menedzser           

          Műszaki menedzser           

                      

 

Az önkormányzat az ITS megvalósítását program- és projektszinten is a Polgármesteri Hivatal 

jelenlegi szervezeti rendszerére, valamint az önkormányzat gazdasági társaságaira támaszkodva, a 

meglévő hatáskörökbe integrálva kívánja biztosítani. Az önkormányzat településfejlesztési 

intézményrendszere a korábbi időszak tapasztalatai alapján alkalmas az ITS-ben foglaltak 

megvalósítására, a 2015-2020/2023 közötti támogatási időszakra tervezett fejlesztések szervezeti 

rendszerének biztosítására. Önálló Városfejlesztő Társaság létrehozását a város továbbra sem tervezi. 

Az ITS megvalósítása során a döntéshozói szintet a város képviselő-testülete jelenti. Az önkormányzat 

szervezeti hierarchiájában a városfejlesztés általános irányvonalainak meghatározása a képviselő-

testület feladata. A döntés előkészítési feladatokat tématerülettől függően a Polgármesteri Hivatal 

adott szervezeti egységei végzik.  

A stratégiai menedzsment feladatokat tulajdonképpen az ITS készítés során felállított Irányító 

Csoport tagjai viszik tovább, végzik a megvalósítás során is. 
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A stratégiai menedzsmentet a polgármester, a képviselőtestület és az Irányító Csoport alkotja. 

Fontosabb feladatuk: 

 Az ITS megvalósításának nyomonkövetése, elvárt eredmények, hatások értékelése. 

 Az operatív menedzsment szint tevékenységének stratégiai szintű felügyelete, céljainak 

meghatározása, eredményeinek értékelése, szükség esetén korrekció kezdeményezése. 

Az ITS megvalósításával kapcsolatos döntés előkészítő feladatokat a Polgármesteri Hivatal Jegyzője 

végzi, adott szervezeti egységei (Pénzügyi Csoport, Építéshatósági és Műszaki Csoport, Aljegyző) 

bevonásával. 

 A városi társadalom és gazdaság igényeinek és lehetőségeinek feltárása, azok változásainak 

beépítése az ITS-be. 

 A városfejlesztés külső és belső környezetében bekövetkezett változások figyelemmel 

kisérése, a célokra gyakorolt hatások elemzése. 

 ITS partnerségi egyeztetések szakmai irányítása, felügyelete 

 Szakmai stratégiai szinten a településközi koordináció biztosítása. 

Az ITS-ben körvonalazott fejlesztések megvalósításának menedzsmentje az operatív menedzsment 

szervezet feladata: 

 ITS partnerségi egyeztetések anyagainak előkészítése, előterjesztése döntés-előkészítésre. 

 A döntéshozók részére éves jelentés készítése az ITS megvalósításáról, a változó külső, belső 

tényezőkről, korrekciókról, társadalmi igények változásáról. 

 ITS megvalósítási folyamatáról a lakosság tájékoztatására alkalmas információk összeállítása, 

évente legalább egyszer, jelentősebb változások esetén többször is. 
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6.3 PARTNERSÉG BIZTOSÍTÁSA AZ ITS TERVEZÉSE ÉS MEGVALÓSÍTÁSA SORÁN 

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 

314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletnek megfelelőn a partnerségi egyeztetés, együttműködés nem csak 

része, hanem kerete a tervező munkának. Az előkészítés és a teljes tervezési munka, majd a követés 

során biztosított a tervezés, majd a megvalósítás folyamatának, tartalmának nyilvánossága, a helyi 

társadalom és gazdaság szereplőinek partnerként történő bevonása. A partnerség, mint horizontális 

alapelv érvényesítése elengedhetetlen 

 a települések jövőbeni társadalmi, gazdasági, kulturális fejlesztéseit, térszerkezetük 

alakulását, a tervezett fejlesztési programok irányait, a projektszintű forrásbevonást, a 

pályázatok tárgyát, volumenét és szinergiáját meghatározó, megalapozó stratégia, a tervezési 

dokumentumok tervezési folyamatában,  

 a megvalósítása folyamán,  

 a felülvizsgálat és értékelés, a szükséges korrekciók meghatározása során. 

Az önkormányzat az egyes beavatkozások meghatározásakor a stratégiai célok minél hatékonyabb 

elérését tűzte ki. Ehhez a település a fejlesztéseket úgy határozta meg, hogy azokat saját maga hajtsa 

végre, mivel így vált könnyebben tervezhető azok sikeres megvalósítása. Ehhez elsősorban külső – 

állami és európai uniós, valamint egyéb pályázati – támogatásokat is nagymértékben igénybe kíván 

venni. Minden egyes beruházás, különösen a komplex városrehabilitációs, illetve közterületi és 

gazdasági fejlesztések esetében a város külső piaci szereplők bevonását is tervezi a projektekbe. 

Pannonhalma ezen szereplőket már az ITS tervezési fázisában bevonta a partnerségi egyeztetések 

keretében. A város a stratégiai dokumentumokat elektronikus formában folyamatosan elérhetővé 

teszi, és tájékoztatja erről a helyi gazdasági szereplőket, felhívva az együttműködés lehetőségére is a 

figyelmet. A város minden jelentősebb beruházás előtt elektronikus formában felkeresi az erre 

nyitott vállalkozásokat, s honlapján is közzéteszi, milyen formában számít a vállalkozások 

együttműködésére.  

Az önkormányzat a külső tőke vonzása mellett nem vonatkoztathat el a helyi szintű 

együttműködésektől. Az önkormányzat a szervezett és strukturált együttműködés lehetőségeit meg 

kívánja teremteni, folyamatos konzultációt biztosítva a gazdasági szereplőknek. Ennek elsődleges 

formája a negyedévente megtartandó gazdasági workshop. A cél egy irányított beszélgetés 

kialakítása a helyi vállalkozók által kívánatosnak tartott fejlesztési irányokról, beruházási 

lehetőségekről, problémákról, vállalati célokról, amelyekben számítanak az önkormányzat 

támogatására. Ehhez kapcsolódóan az önkormányzat folyamatosan tájékoztatja a vállalkozókat a 

pályázati lehetőségekről is, amelyet nem csak az egyeztetésekre korlátoz, hanem honlapján is 

naprakész információt szolgáltat. Ahhoz, hogy a vállalkozások ezekkel a lehetőségekkel minél inkább 

tudjanak élni, középtávon pályázati tanácsadást is elérhetővé tesz a KKV-k számára. Indokolt esetben 

a támogatási lehetőségeket is megvizsgálja az önkormányzat. Ennek formái a gazdasági 

workshopokon felmerültek alapján kerülnek meghatározásra.  

Az önkormányzat a megvalósítás, illetve a fenntartás során sem engedi el a helyi KKV-k kezét, 

amennyiben igénylik ezt. A gazdasági worshop komoly előny a vállalkozások bevonzásában, hiszen a 

releváns információk nyújtása jelentős telephelyválasztási tényező az információs társadalom 

korában, ahol az együttműködések és a közösségi forrásbevonások jelentősége egyre inkább 

növekszik.  
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Ahhoz, hogy az önkormányzat kommunikációja igazán hiteles legyen a gazdaság szereplői felé, az 

egyes projektek megvalósítását követően a monitoringban is partnerként kíván együttműködni velük. 

Az ITS elsősorban az önkormányzati beruházásokat emeli ki, azonban a célok megvalósításába, 

valamint egyes beruházásokba a magánfektetőket jelentékeny mértékben be kívánja vonni, ehhez 

számos már meglévő csatornát felhasznál, illetve új lehetőségeket is kíván teremteni. 

A partnerségi egyeztetési módszerek, eszközök és célcsoportok kiválasztása során meghatározó 

szempont volt, hogy a társadalom- és gazdaságfejlesztés hatékony és fenntartható módon való 

formálása csak a helyi közösség bevonásával, széles körű elköteleződésével, helyi értékek és 

problémák feltárására alapozottan képzelhető el. A tervkészítés folyamatába a társadalmi 

folyamatokban meghatározó, vagy a stratégia megvalósításában kulcsszerepet betöltő szervezetek és 

azok képviselői mind bevonásra kerülnek. Ezáltal a szervezetek tevékenységének jövőbeni 

eredményeit és elképzeléseit már a tervezés során meg lehet határozni és a stratégiai célok vagy a 

kulcsprojektek közé beépíteni.  

A partnerségi egyeztetés folyamata: 

2015.01.14. Kapcsolatfelvétel, a partnerségi folyamat meghatározása 

2015.01.23. Előzetes SWOT-vizsgálat egyeztetése 

2015.02.12. ITS megalapozó vizsgálat workshop 

2015.03.16. Településfejlesztési Koncepció workshop 

2015.04.15. ITS workshop 

Az egyes személyes találkozókról készült jegyzőkönyvek és jelenléti ívek jelen stratégiai dokumentum 

mellékletében találhatók. 
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6.4 TELEPÜLÉSKÖZI KOORDINÁCIÓ MECHANIZMUSAI, EGYÜTTMŰKÖDÉSI JAVASLATOK 

Az önkormányzat a város térségi szerepköréhez igazodva folyamatosan elvégzi az ITS végrehajtása 

során a térségi egyeztetéseket, amelyek biztosítják, hogy a város stratégiai fejlesztési irányai és az 

ehhez illeszkedő fő beavatkozások összhangban legyenek a környezet főbb szereplőinek stratégiáival 

és projektjeivel. 

A település járásközponti szerepéből adódóan kiemelt fontosságúnak tartja a nagyobb térségi 

hatással bíró projektek esetében az érintett településekkel való kooperációt. Ez az előkészítéstől a 

megvalósításon keresztül a fenntartásig a teljes folyamatot felölelik. Ennek jelentőségét emeli, hogy a 

város fejlesztései nemcsak a várost, hanem járásának települését is érinti, mivel a térség lakói a 

városban veszik igénybe a szolgáltatások többségét, sokan itt dolgoznak, kötődnek a városhoz. 

Természetesen mindez fordítva is működik, amennyiben egy járási település projektje a 

járásközpontot, vagy a járás több települését is érinti, a város is részt kíván venni az előkészítés, 

megvalósítás és fenntartás folyamatában is. 

A város céljait a fentiek alapján is szükséges összehangolni nemcsak középtávon, hanem hosszú távon 

is a járás településeinek céljaival. A város vezetése különböző információs csatornákon keresztül 

tudatosítja a térség településeivel, illetve együttműködik velük a célok alakításában. Elsősorban a 

térség településeit is érintő intézményhálózat fejlesztés, és munkahelyteremtés kap prioritást 

kiegészítve a kapcsolódó közszolgáltatásokkal, melyeket a város és térsége igénybe vesz.  

A város a jövőben is fenn kívánja tartani együttműködéseit, illetve azokat a céljainak megvalósítása 

érdekében bővíteni tervezi. 
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6.5 MONITORING RENDSZER KIALAKÍTÁSA  

6.5.1 A monitoring rendszer működtetési mechanizmusának meghatározása 

6.5.1.1 Módszertan 

A 2007 – 2013 közötti programozási időszak egyik fontos tapasztalata volt, hogy a célok 

megvalósulásának méréséhez szükséges adatok nem vagy csak korlátozottan voltak elérhetők, így a 

stratégia menedzselésének egy fontos eszköze nem állt a települések rendelkezésére. 

Mivel a 2014 – 2020 közötti időszakban az eredményközpontúság elve miatt az indikátorok és azok 

célértékeinek szerepe megnő, ezért az ITS indikátorai úgy kerültek kialakításra, hogy azok egyértelmű 

és hozzáférhető adatokra támaszkodjanak, azaz az indikátorok változását az adatok egyértelmű 

változásához lehessen kötni. A kialakítandó monitoring rendszer egyértelműen definiált adatbázisra 

épült, melynek adatgyűjtési módszertana ismert és bemutatott. 

6.5.1.2 A monitoring tevékenység szervezeti háttere és folyamata 

Az eredményes monitoring tevékenység feltétele, hogy az nyomon követés rendszerének kialakítása 

az előkészítés és a megvalósítás integráns részét képezze, meghatározva a folyamatokat, határidőket 

és felelősöket. A monitoring folyamata az alábbi lépésekből áll:  

1. Egyértelmű célkitűzéseket megfogalmazó, világos beavatkozási logikára épülő településfejlesztési 

koncepció kialakítása.  

2. Konkrét beavatkozásokat és részben projekteket, illetve a kapcsolódó finanszírozási forrásokat 

meghatározó ITS kidolgozása.  

3. A monitoring és értékelési tevékenység alapját jelentő indikátorkészlet összeállítása – jelen fejezet 

összefoglalja az átfogó, tematikus és területi célokhoz kapcsolódó javasolt monitoringmutatókat, míg 

a projektszintű indikátorok az egyes projektek konkrét kidolgozásakor kerülnek meghatározásra.  

4. A monitoring és értékelési tevékenység megalapozásához és eredményes végrehajtásához 

szükséges információk összegyűjtése  

5. Az indikátorok teljesülésének nyomonkövetése a megvalósítás során.  

A monitoring tevékenység alapvetően belső feladat, azaz a településfejlesztési koncepció és az ITS 

végrehajtásáért felelős szervezet felelősségi körébe tartozik. Célszerű kijelölni egy személyt, aki 

felelős a monitoring és értékelési tevékenység koordinációjáért és végrehajtásáért. A monitoringhoz 

kapcsolódó legfontosabb feladatok:  

 a monitoringrendszer kereteinek kialakítása előre elkészített és folyamatosan frissítendő 

adatbázis megalkotásával;  

 az indikátorok aktuális értékének – a terv szerinti gyakorisággal történő – összegyűjtése, 

rögzítése a monitoring rendszerben;  

 rendszeres kapcsolattartás a projektek megvalósításért felelős személyekkel az indikátorok 

elérését nagymértékben befolyásoló kulcs-, hálózatos és akcióterületi projektek nyomon 

követése érdekében;  

 éves monitoring jelentés készítése, amely tartalmazza a szükségesnek tartott 

beavatkozásokat a program végrehajtásába (a jelentést a menedzsmentért felelős 

döntéshozó testületnek kell jóváhagynia).  
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A monitoring tevékenységet ellátó szervezetek, szervezeti egységek meghatározásra kerültek. A 

monitoring tevékenység szervezeti hátterét az operatív menedzsment szervezet biztosítja, amely 

koordinálja a megvalósuló városfejlesztési beavatkozásokat, rendszeresen figyeli, gyűjti és 

rendszerezi azok indikátorainak alakulását. Minderről előterjesztést készül, amelyet az érintett 

Bizottságok tárgyalnak, és a Képviselő-testület hagy jóvá. A monitoring tevékenység eredményeinek 

hozzáférhetősége a stratégia kialakításában részt vevő partnerek számára biztosított, az értékelési 

jellegű tevékenységekbe a város legfontosabb stratégiai partnerei bevonásra kerülnek. Az Integrált 

Településfejlesztési Stratégia végrehajtását és eredményeit a város Képviselő-testülete évenként 

áttekinti és értékeli. A beszámoló az alábbi témaköröket tartalmazza:  

 a stratégia keretein belül megvalósuló projektek és azok végrehajtásának állapota,  

 a stratégia keretein belül megvalósuló projektek finanszírozási információi (projekt 

költségvetése, források összetétele),  

 városrészenként és tematikus célonkénti áttekintés a stratégia végrehajtásának kezdete óta 

megvalósult fejlesztésekről és azok eredményeiről,  

 a stratégia indikátorrendszere alapján mért előrehaladás (az indikátorok kiinduló és 

célértékeinek, valamint azok aktuális értékének feltüntetésével).  

Az ITS későbbi felülvizsgálata, illetve megvalósítása során mindenképpen folytatni szükséges a 

megkezdett partnerségi-konzultációs folyamatokat. Az egyes munkacsoportok bevonása az integrált 

településfejlesztési stratégia majdani felülvizsgálatának, monitorozásának folyamatába kötelező, így 

hatékony működésüket rendszer szinten szükséges biztosítani. E tekintetben jó alapot szolgáltat a 

Partnerségi Terv, amelynek továbbfejlesztése, aktualizálása a monitorozás, végrehajtás 

szempontjából is szükséges.  

A monitoring tevékenység során keletkező adatokat a település rendszeresen megjelenteti saját 

honlapjának azon részén, amelyet a településfejlesztéssel kapcsolatos információk számára tart fenn. 

Emellett, a monitoring adatokat célzottan megküldi az ITS kialakításában aktívan közreműködő 

partnerek részére és számukra negyedéves rendszerességgel konzultációs lehetőséget biztosít az ITS 

előrehaladása tárgyában. A képviselőtestület évi egy alkalommal nyilvános közmeghallgatást tart az 

ITS megvalósításának előrehaladásáról. 

6.5.2 Indikátorok meghatározása 

6.5.2.1 Az indikátorokkal szemben támasztott követelmények 

A monitoringrendszer hatékony működésének egyik alapja a szakmailag megalapozott 

indikátorkészlet meghatározása, illetve a megfelelő bázis- és célértékek kijelölése. A tervezési 

folyamat jelen szakaszában a rendelkezésre álló adatok és ismeretek tekintetében ez kifejezetten 

nehézkes, illetve nagyban megnöveli a téves célértékek meghatározásának veszélyét. A monitoring és 

értékelési rendszer, így a bázis- és célértékek végleges meghatározása akkor lehetséges, ha a 

stratégiában megfogalmazott projektek műszaki és tartalmi előkészítettsége eljut abba a fázisban, 

hogy a hozzájuk kapcsolódó eredmények, hatások és outputok azonosíthatóak és számszerűsíthetőek 

lesznek. Jelen dokumentumban ezért az értékek várható növekedése vagy csökkenése került 

definiálásra, így elkerülendő a későbbi hibás értékekből fakadó nem hatékony, fenntarthatatlan 

fejlesztési döntések meghozatalát. Ezeket a hiányzó értékeket azonban az ITS monitorozása, vagyis az 

éves felülvizsgálat során mindenképpen pótolni szükséges.  
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Az alkalmazott mutatókkal szembeni alapvető kritériumok az alábbiak: 

 Specifikus – az indikátor arra a célkitűzésre vonatkozik, aminek az eredményét, hatását méri; 

 Mérhető – az indikátor számszerűen (mértékegységgel) kifejezhető; 

 Elérhető – az indikátor bázis- és célértékét viszonylag gyorsan, könnyen és költséghatékony 

módon meg kell tudni határozni; 

 Reális – a valós helyzetből és tervezett beavatkozások várható eredményeiből kiindulva kell 

egy ténylegesen elérhető célértéket kitűzni; 

 Aktuális – az indikátornak az adott eredmény vagy output aktuális állapotára kell 

vonatkoznia, és alkalmasnak kell lennie időbeli nyomonkövetésre.  

A stratégia eredményességének méréséhez elengedhetetlen, hogy a felállított célokhoz indikátorok – 

a célok elérését jelző mutatók – kerüljenek hozzárendelésre. Az eredményorientáltság erősítése a 

2014-2020 közötti időszak EU kohéziós politikájának egyik kiemelt célja, így az eredmények mérése 

az előző időszakénál hangsúlyosabban jelenik meg a politika végrehajtásának minden területén. Az 

alkalmazott indikátorok fajtái: 

 Hatásindikátorok: Ezen indikátorok teljes mértékben egyediek, az adott település 

sajátosságaihoz illeszkednek. Egy középtávú célhoz – annak összetettsége függvényében – 1‐

2 db indikátor kapcsolódik. Ezen indikátorok tekintetében a mérhetőség követelménye nem 

minden esetben teljesíthető. Tekintettel azonban arra, hogy a tematikus célokhoz 

kapcsolódó indikátorokat mérhető módon kell kialakítani, ezért a hatásindikátorok 

természetükből adódóan leginkább összetett mutatók és értékeik lehetnek leíró jellegűek is. 

 Eredményindikátor: Ezeket az indikátorokat a tematikus célok eredményeinek 

meghatározásához használtuk és az operatív programok eredményindikátorait vettük alapul. 

Az egyes operatív programok Egyedi Célkitűzéseket fogalmaznak meg és ezen 

célkitűzésekhez kapcsolódnak az OP eredményindikátorai. 

 Kimeneti/output indikátor: Az indikátorokat az integrált projektek méréséhez használtuk. Az 

egyes operatív programokban prioritástengelyenként kerültek meghatározásra az output 

jellegű mutatók. A tervezés során ezeket a mutatókat – amennyiben ezek illeszkedtek a 

megvalósításra tervezet beavatkozások (projektek) jellegéhez – a lehető legszélesebb körben 

beépítettük a monitoring mutatók közé.  

6.5.3 A monitoring rendszer működtetési mechanizmusának meghatározása 

A monitoring az a programalkotást követő nyomon követési folyamat, amely a program 

végrehajtásának eredményességét kíséri figyelemmel és visszacsatol a végrehajtás folyamatába, 

illetve indokolt esetben a program felülvizsgálatát eredményezheti. A monitoring célja, hogy 

elősegítse a stratégia hatékony megvalósítását, és biztosítsa, hogy változó külső és belső 

körülmények mellett is megfelelő erőforrások álljanak rendelkezésre a megvalósításhoz. A 

monitoring elválaszthatatlan a kontrolling fogalmától, amely a monitoring eredményeit felhasználva, 

szükség szerint és tervezett módon a stratégia megvalósítási folyamataiba, vagy magába a 

stratégiába avatkozik be. 

Fontos, tehát a stratégiában kijelölni a program monitoring  

 felelősét  

 kivitelezőjét  
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 gyakoriságát  

 formai elvárásait  

 a visszacsatolás módját 

A monitoring jelentések rendkívül fontos adalékok a program ütemezett (7 éves) felülvizsgálatának 

megalapozásához, illetve indokolt esetben rendkívüli módosításokat is eredményezhet egy-egy éves 

jelentés tartalma a programban. A monitoring folyamatát az alábbi ábra összegzi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A monitoring folyamat szervezete: 

A képviselőtestület a monitoring folyamatokkal javaslatokat fogalmaz meg és meghozza a 

folyamatokkal, illetve a konkrét beavatkozásokkal kapcsolatos döntéseket. A szakmai bizottságok 

javaslatot tesznek a képviselőtestület felé a stratégia megvalósítását érintő folyamatokra és konkrét 

beavatkozásokra. A Monitoring Bizottság rendszeresen felülvizsgálja a stratégia megvalósításának 

folyamatát és javaslatokkal él az érintett bizottságok, illetve képviselőtestület felé; megtárgyalja és 

elfogadja az éves rendszerességgel készülő monitoring jelentést, valamint javaslatokat fogalmaz meg 

annak kapcsán. A monitoring bizottság tagjai: 

 Polgármester 

 A testületi bizottsági elnökök 

 Főépítész 

 A településen működő civil szakmai támogató csoport vezetője 

 Egyéb civil szervezetek 

 Stratégia megvalósításáért felelős operatív szervezet 

A stratégia megvalósításáért felelős operatív szervezetnek (monitoring felelős) a végrehajtó 

szervezeten belül a monitoringért felelős munkatársat kell kijelölni. A munkatárs feladata, hogy éves 

rendszerességgel elkészítse a megvalósítás folyamatáról szóló jelentést, azt az operatív szervezet 

vezetőjével egyeztesse, aki a jelentést a Monitoring Bizottság vezetője felé továbbítja. 

Megvalósítás 

szervezete 

Monitoring 

jelentés 

Kontrolling: 

beavatkozások 

megfogalmazása 

 Stratégia:  

célok és 

beavatkozások 

Stratégia 

beavatkozásai 

- előkészítés 

Stratégia 

beavatkozásai 

- megvalósítás 
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A monitoring folyamatával kapcsolatos dokumentumok: 

Éves monitoring jelentés: az éves jelentés elkészítéséért az operatív végrehajtó testület felel. Az éves 

jelentést a Monitoring Bizottság javaslatai alapján az érintett testületi bizottságok, valamint a 

képviselőtestület minden évben megtárgyalja, elfogadja, illetve meghozza a szükséges 

intézkedésekkel kapcsolatos döntéseket. Az éves jelentés tartalma: 

o A beavatkozások előkészítő feladatainak előrehaladására, 

o A beavatkozások megvalósításának előrehaladására, 

o A stratégia megvalósításának előrehaladására; célok megvalósulása, 

o A különböző folyamatokkal kapcsolatos problémák, esetleges szűk keresztmetszetek 

azonosítására, 

o Javaslatok megfogalmazására, amelyek tartalmazzák a felelősök és határidők 

meghatározását is. 

o A megvalósítás szervezeti keretei 

o A megvalósítással kapcsolatos tevékenységek, azok előrehaladása és értékelése 

o A megvalósítás folyamatainak javítása érdekében foganatosított intézkedések leírása 

és értékelése 

o A stratégiában azonosított számszerűsített indikátorok  

o A megvalósításra fordított pénzügyi források 

o A szervezettel, célokkal és beavatkozásokkal kapcsolatos javaslatok, amelyek 

tartalmazzák a felelősök és határidők meghatározását is 

o A következő periódusra tervezett tevékenységes és a szükséges szervezeti 

erőforrások és pénzügyi források meghatározása. 
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6.5.3.1 A stratégia indikátorai 

Cél Javasolt indikátor 
Indikátor 

típusa 
Mértékegység Célérték Adatforrás 

Mérés 

gyakorisága 

Átfogó célok 

A lakosságszám 

kontrollált növelése, 

különös tekintettel a 

magasan kvalifikált 

társadalmi csoportokra, a 

leszakadó rétegek 

folyamatos 

felzárkóztatásával 

párhuzamosan. 

A helyi identitástudat 

erősödése 

Hatásindikátor % növekedés Önkormányzat évente 

Hosszú távon is életképes 

és prosperáló gazdasági 

szerkezet kialakítása. 

Szolgáltatások 

minőségének és 

elérhetőségének javulása 

Hatásindikátor % növekedés Önkormányzat évente 

A természeti és az épített 

környezet értekeinek 

védelme, különös 

tekintettel a minőségi 

településkép és a 

megfelelő 

infrastrukturális háttér 

kialakítására. 

A települési környezet 

minőségével való 

elégedettség változása 

Hatásindikátor % növekedés Önkormányzat évente 

Térségi központi szerep 

megőrzése és erősítése. 
Központi szerep 

erősödése 

Hatásindikátor vonzott 

települések 

száma 

növekedés Önkormányzat; 

TEIR 

évente 
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Cél Javasolt indikátor 
Indikátor 

típusa 
Mértékegység Célérték Adatforrás 

Mérés 
gyakorisága 

Tematikus célok 
Munkába járást és 
gazdaságélénkítést célzó 
fejlesztések végrehajtása 

A járásközpontot közúton 
20 percen túl elérő 
települések száma 

Eredmény-
indikátor 

db növekedés TEIR; Volán; MÁV kétévente 

Aktív városmarketing 
tevékenység kialakítása 

Hazai és nemzetközi 
turisták költésének 
növekedése 

Eredmény-
indikátor 

% növekedés Önkormányzat; 
Magyar Turizmus 
Zrt 

évente 

Identitástudat és 
társadalmi kohézió 
erősítése 

Helyi társadalmi akciókban 
résztvevők száma 

Eredmény-
indikátor 

fő növekedés Önkormányzat kétévente 

A lakossági aktivitás 
javítása 

Helyi társadalmi akciókban 
résztvevők száma 

Eredmény-
indikátor 

fő növekedés Önkormányzat kétévente 

A város imidzsének 
kialakítása és széles 
körben való 
megismertetése 

Hazai és nemzetközi 
turisták költésének 
növekedése 

Eredmény-
indikátor 

HUF növekedés Önkormányzat; 
Magyar Turizmus 
Zrt 

évente 

Városi attrakciók 
portfóliójának szélesítése 

Hazai és nemzetközi 
turisták költésének 
növekedése 

Eredmény-
indikátor 

% növekedés Önkormányzat; 
Magyar Turizmus 
Zrt 

évente 

Fiatal helyi vállalkozók 
támogatása 

Vállalkozási aktivitás Eredmény-
indikátor 

fő növekedés Vállalkozás kétévente 

Önkormányzati kézben 
lévő ipari parkok 
területének fejlesztése 

A projektbe bevont 
vállalkozások árbevételének 
növekedése 

Eredmény-
indikátor 

% növekedés Vállalkozás évente 

Helyi kis-, és közepes 
vállalkozások térségi 
szerepének erősítése 

A projektbe bevont 
vállalkozások árbevételének 
növekedése 

Eredmény-
indikátor 

% növekedés Vállalkozás évente 

Turisztikai fejlesztési 
koncepció kidolgozása 

Hazai és nemzetközi 
turisták költésének 
növekedése 

Eredmény-
indikátor 

% növekedés Önkormányzat; 
Magyar Turizmus 
Zrt. 

évente 
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A mezőgazdasági 
termelési szerkezet 
fenntarthatóvá és város-
specifikussá tétele 

Helyi beszállítók 
bevételének változása 

Eredmény-
indikátor 

% növekedés Vállalkozás évente 

Helyi márkák és a 
kapcsolódó értékesítési 
láncok kialakítása 

A Klaszterben szereplő kkv-
k éves bevételének 
változása 

Eredmény-
indikátor 

% növekedés KKV-k évente 

Szálláshelyek kínálati 
oldalának fejlesztése 

Hazai és nemzetközi 
turisták költésének 
növekedése 

Eredmény-
indikátor 

% növekedés Önkormányzat; 
Magyar Turizmus 
Zrt. 

évente 

Vonzerőfejlesztés Évente a városi attrakciókat 
látogatók számának 
növekedése 

Eredmény-
indikátor 

% növekedés Önkormányzat; 
Magyar Turizmus 
Zrt. 

évente 

Kiskereskedelmi 
egységek portfóliójának 
diverzifikálása 

Vállalkozási aktivitás Eredmény-
indikátor 

% növekedés Vállalkozás kétévente 

Közösségi terek 
fejlesztése, közparkok 
kialakítása 

Elégedettség a települési 
környezet minőségével 

Eredmény-
indikátor 

% növekedés Önkormányzat évente 

Leromlott állapotú 
épületek felújítása 

Elégedettség a települési 
környezet minőségével 

Eredmény-
indikátor 

% növekedés Önkormányzat kétévente 

Utak és járdák 
folyamatos felújítása, a 
balesetmentes városi 
közlekedés 
megteremtése 

Bejelentett úthibák száma Eredmény-
indikátor 

db csökken Önkormányzat; 
Magyar Közút 

évente 

Csatornahálózat teljessé 
tétele 

Elégedettség a települési 
környezet minőségével 

Eredmény-
indikátor 

% növekedés Önkormányzat kétévente 

Csapadékvíz elvezető 
rendszer bővítése 

Elégedettség a települési 
környezet minőségével 

Eredmény-
indikátor 

% növekedés Önkormányzat kétévente 

Megújuló 
energiaforrások 
felhasználásának 
erősítése 

A megújuló 
energiaforrásból előállított 
energia-mennyiség a teljes 
bruttó energia-fogyasztáson 

Eredmény-
indikátor 

% növekedés Energiaszolgáltatók kétévente 



 
 

 

86  

Pro Via ’91 Kft. | 1034 Budapest, Szomolnok utca 14. 
 

belül 
Épített környezeti 
értékek felújítása 

Elégedettség a települési 
környezet minőségével 

Eredmény-
indikátor 

% növekedés Önkormányzat kétévente 

Örökségvédelmi 
helyszínek kitüntetett 
szerepének megtartása 

A városba látogatók 
számának változása 

Eredmény-
indikátor 

% növekedés Önkormányzat; 
Magyar Turizmus 
Zrt. 

évente 

Parkolási problémák 
megoldása 

Elégedettség a települési 
környezet minőségével 

Eredmény-
indikátor 

% növekedés Önkormányzat kétévente 

Alapfokú szociális és 
oktatási központi szerep 
erősítése 

A fejlesztett 
közszolgáltatásokat 
igénybevevők száma 

Eredmény-
indikátor 

fő növekedés Önkormányzat évente 

Egészségügyi alapellátás 
fejlesztése 

Betegek átlagos várakozási 
ideje 

Eredmény-
indikátor 

perc csökken Járóbeteg Központ évente 

A város gazdasági, 
szakmai, politikai lobbi 
erejének megerősítése 

A városba újonnan 
regisztrált vállalkozások 
száma 

Eredmény-
indikátor 

db növekedés Önkormányzat évente 

Összehangolt turisztikai 
kínálat kialakítása a 
környező településekkel 

Összevont látogatói létszám 
a turisztikai attrakciókat 
figyelembe véve  

Eredmény-
indikátor 

fő növekedés Önkormányzat; 
Magyar Turizmus 
Zrt. 

évente 

Határokon átnyúló 
kapcsolatok kiépítése, a 
meglévő kapcsolatok 
elmélyítése 

Testvérvárosi kapcsolatok 
száma 

Eredmény-
indikátor 

db növekedés Önkormányzat kétévente 

E-közigazgatás bővítése E-közigazgatással intézett 
ügyek száma 

Eredmény-
indikátor 

db növekedés Önkormányzat évente 

Közlekedési csomópont 
kialakítása 

Napi utazások esetén fő 
közlekedési eszközként 
gyalogos, kerékpáros vagy 
közösségi közlekedési 
módot választók részaránya 

Eredmény-
indikátor 

% növekedés Önkormányzat; 
Volán; MÁV 

évente 
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Beavatkozás Javasolt indikátor 
Indikátor 

típusa 
Mértékegység Célérték Adatforrás 

Mérés 
gyakorisága 

Kulcsprojektek 

Komplex turisztikai 
beruházás - 
kalandpark, 
látogatóközpont, 
pihenőpark 

A természeti és a kulturális 
örökségnek, illetve 
látványosságnak minősülő 
támogatott helyszíneken 
tett látogatások várható 
számának növekedése 

Kimeneti 
indikátor 

% 
 

növekedés Önkormányzat; 
Magyar Turizmus 
ZRt. 

évente 

Pannonhalmi 
közintézmények 
akadálymentesítése 

Akadálymentesített 
közintézmények száma 

Kimeneti 
indikátor 

db növekedés Önkormányzat háromévente 

Gyógynövénykertek 
kialakítása, értékesítés 

Munkanélküli résztvevők 
száma, beleértve a tartós 
munkanélkülieket is 

Kimeneti 
indikátor 

fő növekedés Önkormányzat évente 

Bölcsőde építés Fejlesztett szociális, 
egészségügyi és 
felzárkózási infrastruktúra 
férőhely kapacitás 

Kimeneti 
indikátor 

fő növekedés Önkormányzat háromévente 

Önkormányzati 
épületek energetikai 
felújítása 

A középületek éves 
primerenergia-
fogyasztásának csökkenése 

Kimeneti 
indikátor 

% csökken Önkormányzat; 
Energiaszolgáltatók 

évente 

Hálózatos projektek 

A pannonhalmi térség 
buszmegállóinak 
egységes megjelenést 
biztosító felújítása, 
hiányzó buszöblök, 
buszfordulók, 
járdaszigetek 
megépítése 

Kialakított új, 
forgalomcsillapított 
övezetek száma 

Kimeneti 
indikátor 

db növekedés Volán háromévente 
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Helyi Termék Klaszter A helyi társadalmi akciókba 
bevonás érdekében elért 
hátrányos helyzetű 
személyek száma 

Kimeneti 
indikátor 

fő növekedés Önkormányzat évente 

Megújuló 
Pannonhalma 
mintaprojekt 

Városi területeken 
létrehozott vagy 
helyreállított nyitott terek 

Kimeneti 
indikátor 

db növekedés Önkormányzat kétévente 

Magánszálláshelyek 
kialakítása 

A természeti és kulturális 
örökségnek, illetve 
látványosságnak minősülő 
támogatott helyszíneken 
tett látogatások várható 
számának növekedése 

Kimeneti 
indikátor 

% növekedés Önkormányzat; 
Magyar Turizmus 
ZRt. 

évente 

Csapadékvíz elvezető 
rendszer további 
fejlesztése és teljessé 
tétele 

Vízgazdálkodási 
fejlesztéssel érintett 
területek nagysága 

Kimeneti 
indikátor 

m2 növekedés Önkormányzat kétévente 

Eszközfejlesztés a 
háziorvosi ellátásban 

Fejlesztéssel érintett 
egészségügyi alapellátást 
nyújtó szolgálatok aránya 

Kimeneti 
indikátor 

% növekedés Önkormányzat évente 

Kijelölt gyalogos 
átkelők számának 
növelése, parkolók 
építése 

Újonnan kijelölt gyalogos 
átkelőhelyek száma 

Kimeneti 
indikátor 

db növekedés Önkormányzat kétévente 

Térségi szolgáltató 
megalapítása 

A helyi társadalmi akciókba 
bevonás érdekében elért 
hátrányos helyzetű 
személyek száma   

Kimeneti 
indikátor 

fő növekedés Önkormányzat évente 

Győr-Pannonhalma 
kerékpárút 

A felújított vagy 
korszerűsített kerékpárutak 
teljes hossza 

Kimeneti 
indikátor 

m növekedés Önkormányzat kétévente 

Borút kialakítása 
Váralján 

Helyi beszállítók részaránya Kimeneti 
indikátor 

% növekedés Önkormányzat; 
Vállalkozás 

évente 
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Váralja utca 
rehabilitáció 

Helyreállított lakóegységek 
városi területeken 

Kimeneti 
indikátor 

db növekedés Önkormányzat kétévente 

Az Apátsághoz vezető 
kerékpárút építése 

Újonnan épült kerékpárút 
hossza 

Kimeneti 
indikátor 

m növekedés Önkormányzat évente 

Szabadság tér felújítása Városi területeken 
létrehozott vagy 
helyreállított nyitott terek 

Kimeneti 
indikátor 

db növekedés Önkormányzat kétévente 

Jövő Háza Az üvegház-hatást okozó 
gázok éves csökkenése 

Kimeneti 
indikátor 

% csökken Energiaszolgáltatók évente 

Térségi pálinka 
múzeum és kóstoló 
kialakítása 

A támogatott új 
vállalkozások száma 

Kimeneti 
indikátor 

db növekedés Önkormányzat; 
Vállalkozás 

évente 

Szilárd burkolat 
kiépítése a hiányzó 
belterületi 
útszakaszokon 
Pannonhalma Tóthegy 
területén 

Helyreállított és újonnan 
épített utak hossza 

Kimeneti 
indikátor 

m növekedés Önkormányzat évente 

Csatornahálózat 
kibővítése és 
fejlesztése 

Javított szennyvíz-
kezelésben részesülő 
további lakosság 

Kimeneti 
indikátor 

% növekedés Önkormányzat; 
Pannon-Víz Zrt. 

kétévente 
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Egyéb projektek 

Energiatermelő 
játszótér kialakítása 

Felszerelt energiatermelő 
játékok száma 

Kimeneti 
indikátor 

db növekedés Kedvezményezetti 
adatszolgáltatás 

háromévente 

Pályázati programalap A támogatott mikro-, kis- és 
középvállalkozások száma 

Kimeneti 
indikátor 

db növekedés KKV-k évente 

Termálszálló kialakítása A természeti és kulturális 
örökségnek, illetve 
látványosságnak minősülő 
támogatott helyszíneken tett 
látogatások várható 
számának növekedése 

Kimeneti 
indikátor 

% növekedés Önkormányzat; 
Magyar Turizmus 
Zrt. 

évente 

Kiskereskedelmi 
központ kialakítása 

Támogatásban részesülő 
vállalkozások száma 

Kimeneti 
indikátor 

db növekedés Vállalkozás évente 

Idősek napközi 
otthonának létrehozása 

Fejlesztett szociális, 
egészségügyi és felzárkózási 
infrastruktúra férőhely 
kapacitás 

Kimeneti 
indikátor 

fő növekedés Önkormányzat háromévente 

Vállalkozói mentor 
program 

Támogatásban részesülő 
vállalkozások száma 

Kimeneti 
indikátor 

db növekedés Vállalkozás évente 

E-közigazgatás 
fejlesztése 

E-közigazgatásba újonnan 
bevont ügyek száma 

Kimeneti 
indikátor 

db növekedés Önkormányzat évente 
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