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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 
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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 
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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. 

  



 
 

 

66  

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

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 



 
 

 

67  

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

jövedelemtermelő fejlesztéseket 
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 
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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:  

• nagyobb hangsúlyt helyez a lakosság és a különböző érdekcsoportok bevonására,  



 
 

 

70  

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

• 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 

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

településkép és a megfelelő infrastrukturális háttér kialakítására. 
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 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 

(Opcionálisan városfejlesztő társaság)           

          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. 

Az ITS keretében meghatározott fejlesztési feladatok végrehajtásával megbízott városfejlesztési 

társaság, és a tulajdonos önkormányzat közti feladatmegosztás „A városfejlesztéshez és város 

rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról szóló” önkormányzati rendeletben kerül a 

későbbiekben  szabályozásra. 
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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.  

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 
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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  

 gyakoriságát  
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 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 belül 

Eredmény-
indikátor 

% növekedés Energiaszolgáltatók kétévente 
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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 

Helyi Termék Klaszter A helyi társadalmi akciókba 
bevonás érdekében elért 

Kimeneti 
indikátor 

fő növekedés Önkormányzat évente 
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hátrányos helyzetű 
személyek száma 

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 

Váralja utca 
rehabilitáció 

Helyreállított lakóegységek 
városi területeken 

Kimeneti 
indikátor 

db növekedés Önkormányzat kétévente 
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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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