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BEVEZETÉS
Bana Településfejlesztési Koncepciója a község hosszú távra szóló fejlesztési dokumentuma, amely
meghatározza a település fejlesztésének fő irányait az elkövetkezendő 15-20 évre. A koncepció keretet biztosít a
gazdasági, a társadalmi, a természeti és az épített környezeti célkitűzések teljesítéséhez szükséges
beavatkozások végrehajtása számára.
A fejlesztéspolitikai döntések, akkor a leghatékonyabbak, és akkor érhetnek célt, ha a cél elérésének lehetőségei,
és az ahhoz szükséges lépések előre megtervezve, átfogó, kiszámítható rendszerben állnak össze.
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) a településfejlesztés
feladatát a következőképpen definiálja:
„A településfejlesztés = a településen élők számára a települési élet- és környezetminőség javítása, a
környezetbiztonság erősítése, a települési erőforrásokra építő, az erőforrások fenntarthatóságát biztosító, hosszú
es rövid távú fejlesztési irányok, célok es az azok elérését biztosító programok és eszközök meghatározása.”
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm.
rendelet amellett, hogy meghatározza a településfejlesztési koncepció tartalmi követelményeit, az
egyeztetésének és elfogadásának szabályait előíró 30. § (4) bekezdése előírja, hogy az önkormányzatnak
döntenie kell a koncepció kiválasztott fejlesztési irányáról is. A Koncepció célhierarchiáját a jövőkép, a
horizontális és az átfogó, illetőleg a részcélok összessége jelenti.
A településfejlesztési koncepció rendszerbe foglalja az önkormányzat településfejlesztési szándékait, ennek
keretében a területi adottságok és összefüggések figyelembevételével meghatározza a település jövőképét.
Javaslatokat fogalmaz meg az adottságokra épülő helyi környezet, társadalom, gazdaság és az infrastruktúra
mértéktartó fejlesztésére, a műszaki, az intézményi, valamint a táji, természeti és ökológiai adottságok
fenntartható hasznosítására a közösség érdekeinek figyelembe vételével.
A településfejlesztési koncepció egyeztetése a 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet szerint megtörtént az érdekelt
államigazgatási szervekkel. A partnerségi egyeztetésre az önkormányzat 11/2017. (VII.20.) önkormányzati
rendelete szerint került sor.
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1. JÖVŐKÉP
Bana fő településfejlesztési irányai és jövőképe a megalapozó vizsgálat eredményei alapján fogalmazható meg.
A Megalapozó vizsgálat munkarészei a 314/2012-es kormányrendelet aktuális előírásai, ajánlásai szerint
készültek, amelyek alapul szolgálnak a településfejlesztési koncepció és a településrendezési eszközök
dokumentumainak elkészítéséhez. A jövőkép a társadalmi, gazdasági, táji, természeti és épített környezeti
adottságokra épülve fogalmazható meg.
1.1. A település jövőképe a társadalmi, gazdasági, táji, természeti és épített környezetére vonatkozóan
A falu jövőképe szempontjából meghatározó a helyi társadalom, a helyi lakosság megtartása, a lakosság
fogyásának megakadályozása, Bana népességvonzó képességének javítása. Ez elsősorban az életminőség
javításával, az élhető települési környezet fenntartásával, a helyi intézmények, a helyi alapellátás magas
színvonalú fenntartásával biztosítható. Az összetartó, aktív helyi közösség az ünnepek, helyi rendezvények
közös magas színvonalú megrendezésével, az identitástudat erősítésével érhető el. A helyi civil szervezeteket is
támogatni kell, és be kell vonni a település sport, kulturális és társadalmi életébe.
Bana távlati fejlődésében földrajzi fekvése, közlekedési adottságai Győr, Ács, Bábolna, Komárom közelsége
miatt nem várhatók jelentős változások. Ez a hátrány azonban kedvező környezetminőséggel párosul, ami
viszont előny a helyi lakosság és a betelepülők számára egyaránt. Ezért az élhető települési környezet
megőrzése, fejlesztése, a csendes, tiszta falusias környezet lehet vonzó a népesség megtartása szempontjából.
A gondozott közterületek, fásított utcák, parkosított zöldterületek, játszóterek, pihenőhelyek, a Pikóta kitisztított
horgásztava és ligetesen parkosított parti területe egyaránt szolgálhatja a helyi lakosság életminőségének
javulását.
Hozzájárul az életminőség javulásához és a lakosság közérzetének javulásához az is, hogy az önkormányzat
magas színvonalon gondoskodik a gyermekekről, idősekről és a rászorulókról.
A bölcsődei, óvodai és alsó tagozatos iskolai ellátás magas színvonala is hozzájárul ahhoz, hogy a lakosság jól
érezze magát Banán.
A helyi közintézmények energiatakarékos korszerűsítése, felújítása jelentősen csökkenti az önkormányzat
költségeit.
A sporttelep többcélú hasznosításával új klubépület létesítésével, új sportpályákkal a gyermekek, fiatalok,
felnőttek sportolási kedve növekszik és intenzív sportélet alakul ki a településen.
Az országos közutak felújításával-kiemelten a Bana-Ács összekötőút korszerűsítésével a szomszédos városokkal
a közúti közlekedési kapcsolatok javulnak.
A helyközi buszjáratok sűrűsége biztosítja a foglalkoztatásban, kereskedelmi és szolgáltatási ellátásban
meghatározó városok (Győr, Ács, Bábolna, Komárom) jó megközelíthetőségét.
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Összességében elmondható, hogy Bana környezetvédelmi szempontból rendkívül kedvező helyzetben van. A
belterületen nincs jelenős forgalom, így zajvédelmi szempontból csendesek a lakóterületek. Közlekedési eredetű
levegőszennyezés elhanyagolható, a gázhálózat kiépítettsége miatt a téli félév fűtési eredetű légszennyezése
sem jelentős. Légszennyező gazdasági tevékenység Bana térségében nincs. A csatornahálózat kiépített.
A Bábolnai-árok rendezésével, kitisztításával a belterület déli talajvizes területei is beépíthetővé válnak.
A falu helyi gazdaságfejlesztése szempontjából a Zrínyi utca mentén kijelölt gazdasági területek lehetőséget
adnak helyi vállalkozók számára a gazdaságfejlesztésre.
Az északi határrészen tervezett szélerőműpark nem valósult meg, de a megújuló energiahasznosításról nem
szabad lemondani. Ezért lehetőséget kell biztosítani napelempark létesítésére.
A turizmus fejlesztési potenciálját a kiváló környezetminőség, a falu történeti településkaraktere és a változatos
táj adja. Ezen értékek megőrzése biztosíthatja a falusi turizmus, az ifjúsági turizmus, a lovas turizmus, a
kerékpáros és bakancsos turizmus, a vadászturizmus fejlesztéséhez a természeti, táji, épített környezeti,
környezetminőségi feltételeket. A településrendezési eszközök felülvizsgálata keretében ki kell jelölni olyan
területet, amely a turisztikai, rekreációs fejlesztés megvalósulását biztosíthatja.
A gazdasági fejlesztés természeti erőforrásokon alapuló további két pillére a mezőgazdaság és az
erdőgazdálkodás-vadgazdálkodás.
A mezőgazdasági területek táji, természeti értéket képviselő gyepterületeinek fenntartását, olyan komplex
tájgazdálkodással lehet biztosítani, illetve olyan külterület szabályozással lehet ösztönözni, amely a gyepterületek
fenntartását szolgáló legeltetéses állattartás mellett lehetőséget ad a lovas turizmus és egyéb kapcsolódó
turisztikai létesítmények, a bemutatási, génmegőrzési, ismeretterjesztési célú állattartásra is. Ez a többfunkciós
gyepgazdálkodás a gyepterületek gazdasági célú fenntartása mellett biztosítja a biológiai sokféleség, a tájképi
sokszínűség fennmaradását és a gyepgazdálkodással összeegyeztethető agrár-turisztikai fejlesztés lehetőségét
is. Az árutermelő gazdálkodásra alkalmas meghatározóan szántóföldi művelésű mezőgazdasági területeken meg
kell akadályozni a termőföldek zártkertszerű felaprózódását és a beépítését. Biztosítani kell azonban a
mezőgazdasági üzemfejlesztés, családi birtokközpontok kialakításának településrendezési feltételeit, a helyi
termékfeldolgozás lehetőségét. Ösztönözni kell a termőföld tulajdonosokat, gazdálkodókat az agrárgazdaság
fejlesztésére. Az önkormányzat a pályázatok

figyelemmel kísérésével és a gazdálkodók rendszeres

tájékoztatásával nyújthat segítséget.
A két tradicionális mezőgazdasági üzemközpont (Melkovics puszta, Tsz központ) fejlesztési lehetőségeit a
településrendezés eszközeiben is biztosítani kell.
Kertes mezőgazdasági terület a történeti zártkertek és az azokhoz szervesen kapcsolódó felaprózódott
mezőgazdasági területek. Ezen térségekben a vegyes kertgazdálkodás és az azokhoz kapcsolódó pihenés
lehetőségeit kell biztosítani. Fontos azonban, hogy a kertes területek beépítettsége tájba illő módon történjen. A
mezőgazdasági területeken összességében kiemelten fontos a termőföld, mint Bana térségében a meghatározó
természeti erőforrás mennyiségi és minőségi védelme.
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Az erdőterületeken a többcélú erdőgazdálkodás elvét érvényesítik a gazdálkodók. Az erdők gazdasági
funkciója mellett védelmi és közjóléti funkciójuk is meghatározó. A gazdasági rendeltetésen belül kiemelkedő a
vadgazdálkodási és vadászturisztikai jelentőségük is. A közjóléti rendeltetésen belül meghatározó az erdők
ökoturisztikai jelentősége is.
Bana mértéktartó gazdasági fejlesztési lehetőségei tehát sokrétűek. Ezeknek a fejlesztési lehetőségeknek a
kiaknázásához azonban megfelelő önkormányzati marketing is szükséges. Fontos, hogy olyan társadalmi
rétegek is megismerjék a falu adottságát, értékeit, akiknek befektetési szándékaik is vannak.
Bana jövőképe szempontjából kiemelt fejlesztési potenciált jelentenek az épített környezeti és táji-természeti
értékei, a település és a táj harmonikus kapcsolata, továbbá az igen kedvező környezetminőség. Ezért csak
olyan fejlesztések valósíthatók meg, amelyek ezeket az értékeket nem veszélyeztetik, sőt felerősítik.
A településképi rendelet és a helyi építési szabályzat együttesen alkalmas a településkép egységes, történeti
építészeti karakterének, a megőrzésére.
A táji természeti értékek védelmét a történeti tájhasználat megőrzését a településrendezés eszközeiben lehet
biztosítani olyan külterületi szabályozással, amely biztosítja a mezőgazdasági termőföldek és erdők védelmét, de
lehetőséget ad olyan többfunkciós tájgazdálkodás, tájfejlesztés kialakítására, amely a gazdasági funkció mellett a
védelmet illetve a turizmust, a rekreációt is szolgálhatja.
1.2. A településfejlesztési elvek rögzítése
A helyi adottságokra alapozott fenntartható komplex fejlesztés
A fejlesztések során a helyi társadalmi, gazdasági, környezeti szempontok együttes figyelembe vétele
A település léptékéhez illeszkedő, fenntartható gazdasági – társadalmi – környezeti fejlesztés
A népességmegtartó képesség javítása
Életminőség javítása,
A helyi intézmények fejlesztése,
A humán infrastruktúra fejlesztése,
A lakókörnyezet rendezettsége
Infrastruktúra fejlesztés
Együttműködő társadalom
A helyi ünnepek, rendezvények színvonalának javítása
A lakosság identitástudatának fejlesztése
A civil szervezetek támogatása
Értékekre épülő mértéktartó fejlesztés
Az épített és természeti környezet adottságaira alapuló fejlesztés
Turisztikai potenciál kihasználása
Erőforrásokra épülő, többfunkciós, környezetkímélő gazdaság fejlesztés
KÖRNYEZETTERV KFT
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Kedvező környezetminőség fenntartása
Környezetvédelmi célú infrastruktúra fejlesztés
Környezetszennyező tevékenységek kizárása

2. CÉLOK
2.1. A település átfogó fejlesztését szolgáló célok meghatározása
Bana településfejlesztésének fő irányai a megalapozó vizsgálatok eredményeiként a község településfejlesztési
dokumentumai, a településrendezési eszközök figyelembe vételével,, a lehetséges fejlődési változatok
mérlegelése alapján fogalmazódtak meg. A településfejlesztési koncepció megalkotásában koncepcionális
szempont olyan településfejlesztési elvek rögzítése volt, amely a helyi társadalmi, gazdasági, környezeti
adottságokra alapozottan biztosítja a település fejlődését.
Bana átfogó fejlesztési céljai:
1., Bana népességmegtartó, népességvonzó képességének javítása; az életminőség, a humán infrastruktúra és
intézmények fejlesztése; az identitástudat erősítése
2., A helyi foglalkoztatás, a helyi gazdaság fejlesztésének ösztönzése
3., A kedvező környezetminőség megőrzése, az épített és táji környezet védelme és egységének megőrzése, a
természeti erőforrások környezetkímélő hasznosítása
2.2. Részcélok meghatározása
1. Átfogó cél: Bana népességmegtartó, népességvonzó képességének javítása; az életminőség, a humán
infrastruktúra és intézmények fejlesztése; az identitástudat erősítése
Az 1. átfogó célhoz kapcsolódó részcélok:
1.1. Lakótelkek kialakítása, lakóterületi fejlesztéshez területek kijelölése
Meghatározóan a fiatalok lakáshoz juttatása önkormányzati tulajdonban lévő telkek értékesítésével történhet.
Fontos továbbá a hatályos településrendezési eszközök figyelembe vételével a tervezett lakóterületek
megtartása is. Ez mértéktartóan, a település nagyságrendjének arányában történjen lehetőség szerint jó
termőhelyi adottságú külterületi mezőgazdasági területek igénybevétele nélkül.
1.2. A gyermekintézmények – iskola, óvoda-bölcsöde – felújítása, az oktatás, ellátás színvonalának
fenntartása, javítása. Az udvarok rendezése, kerti játékok beszerzése, sportolásra alkalmas terület kialakítása.
1.33. Helyi ünnepek, kulturális sport és egyéb rendezvények színvonalkának növelése.
Az előkészítési folyamatokba, lebonyolításba a helyi lakosság és civil szervezetek bevonása, aktivizálása
meghatározó feladat. Ennek keretében a civil szervezetek támogatását is biztosítani kell.
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1.4. A sporttelep fejlesztése
A sporttelep felszíni vízelvezetésének megoldása, új klubház építése, szabadtéri sportpálya fejlesztés. A
sporttelep nagy kiterjedésű területe nemcsak sportrendezvények, de szabadtéri kulturális és egyéb rendezvények
lebonyolítására is alkalmassá tehető.
1.5. Rekreációs , turisztikai célú fejlesztés számára területek biztosítása a településrendezés eszközeiben.
Olyan területek kijelölése, amelyek vállalkozói alapon biztosíthatják a lakosság szabadidő eltöltésének
változatosságát és a turisztikai vállalkozások számára is vonzó lehet:
- Pikóta területén horgásztó létesítése
- Sporttelep fejlesztése- szállásférőhelyek kialakítása az új vagy felújított klubházban.
- Rekreációs fejlesztési célú területfelhasználás kialakítása
1.6. Pikóta rendezése
A Pikóta jelenleg rendezetlen, feltöltődött területét rendszeresen tisztítani kell. Mivel a belvíztározó funkciója
megszűnt, ezért olyan területfelhasználási egységbe kell besorolni, ahol horgásztó létesíthető. A horgásztó
kialakítása és környezetének rendezése a település lakossága szabadidő eltöltésében is kiemelt jelentőségű
lenne.
1.7. Közterületek rendezése utcák fásítása, a településrendezési eszközökben zöldterület-közpark
kialakításához területek biztosítása, a kijelölt területek parkosítása, játszótér létesítése.
A falu vonzóbbá tétele érdekében elsősorban az átmenő forgalmat lebonyolító szélesebb utcák egységes
fásítása településképi és környezetvédelmi szempontból fontos. (Petőfi S. u., Jókai Mór u., Mártírok út,
A további utcafásításhoz szükséges a lakosság aktív közreműködése a telkük előtti utcaszakasz fásításával.
Zöldterület, park-játszótér kialakítására alkalmas területek a Pikóta melletti közterület a Petőfi és a Vörösmarty u.
sarkán továbbá a Kossuth utcában lévő ligetes volt anyagnyerőhely területe.
1.8. Belterületi utak, járdák felújítása, burkolattal való ellátása
1.9. A belterületi csapadékvíz elvezető árokhálózat tisztítása, felújítása az árkok vízelvezető
kapacitásának növelése.
1.10. Közintézmények akadálymentesítése
1.11. Tehetséges tanulók támogatása, ösztöndíjban részesítése, az óvodások, iskolások számára
szünidei programok szervezése
2. Átfogó cél: A helyi foglalkoztatás, a helyi gazdaság fejlesztésének ösztönzése
Az átfogó célhoz kapcsolódó részcélok:
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2.1. A hatályos településrendezési tervben kijelölt gazdasági területek fenntartása a helyi és betelepülő
vállalkozások számára, lakóterületektől különálló telephelyek létesítési lehetőségének biztosítása.
2.2. A mezőgazdasági majorok üzemfejlesztésének biztosítása. A hatályos tervben kijelölt mezőgazdasági
üzemi területeken a (Melkovics puszta, TSZ központ) a mezőgazdasági üzemfejlesztés mellett egyéb
gazdasági célú fejlesztés lehetőségét továbbra is biztosítani kell.
2.3. A turisztikai és rekreációs fejlesztés érdekében az 1.6. fejlesztési cél szerint
a., a Pikóta területén horgásztó kialakításának támogatása, kezdeményezése, megvalósítása
b., a sporttelep fejlesztése szálláshelyek biztosításával
c., rekreációs célú fejlesztési terület kijelölése
2.4.

A

Komárom-Esztergom

megye

területrendezési

tervében

szereplő

térségi

kerékpárút

megvalósításának támogatása, ösztönzése.
2.5. A termőföld, mint meghatározó természeti erőforrás védelme
a., A településrendezés eszközeivel is biztosítani kell a történeti hagyományoknak megfelelő árutermelő
mezőgazdaság fenntartását, a termőföldek védelmét.
b., Fontos, hogy a területi fejlesztések további termőföldek igénybevétele nélkül történjenek
c., Meg kell akadályozni a termőföldek zártkertszerű felaprózódását, mivel Bana területén kellő nagyságú
felaprózódott zártkerti területek állnak rendelkezésre a kiegészítő kertgazdálkodás céljára.
d., Biztosítani kell az egyéni gazdálkodók üzemfejlesztésének, a mezőgazdasági termékek helyben történő
feldolgozásának településrendezési feltételeit, birtokközpontok kialakításának lehetőségét.
3. átfogó cél: A kedvező környezetminőség megőrzése, az épített és táji környezet védelme és
egységének megőrzése, a természeti erőforrások környezetkímélő hasznosítása
Ezen átfogó célon belül a koncepció a következő részcélokat határozza meg:
3.1. A csapadékvíz elvezetés teljes megújítása, a Bana-Bábolnai csatorna és a belterületi csatornák
kitisztítása, vízelvezető kapacitásuk növelése. Ezzel a Bana-Bábolnai csatorna menti belterületek
hasznosíthatóvá, beépíthetővé válnak.
3.2. A közintézmények fűtésrendszereinek korszerűsítése megújuló energia hasznosításával
3.3. A kedvező környezetminőség fenntartása érdekében a környezetterhelésre érzékeny lakóterületek és
a gazdasági területek térbeli elválasztása.
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3.4. A település zöldfelületi rendszerének fejlesztése az 1.6., 1.7., 1.8. fejlesztési célokkal összhangban,
amelyek a település környezetminőségének javításához is hozzájárulnak.
3.5. A termőföld, mint meghatározó természeti erőforrás mennyiségi és minőségi védelme a 2.4.
fejlesztési céllal összhangban.
3.6. A mezőgazdasági területek természeti adottságokoz igazodó, történeti tájhasználatának biztosítása a
településrendezés eszközeiben.
3.7. A kialakult zártkertekhez képest további mezőgazdasági területek zártkerti jellegű felaprózódását
meg kell akadályozni.
3.8. A Cuhai-Bakony ér menti természetközeli élőhelyek védelmét a településrendezés eszközeiben is
biztosítani kell. Ösztönözni kell ezen térség ökológiai folyosóként történő fenntartását és egységes
természetközeli élőhely-rendszer kialakítását.
3.9. Ösztönözni kell

a természetkímélő, ökogazdálkodást a termőhelyi adottságokhoz igazodó

tájgazdálkodás fenntartását. Az erre irányuló pályázati lehetőségek nyomon követésével és a gazdák
rendszeres információkkal való ellátásával segíthető elő, hogy minél több helyi gazdálkodó hozzájuthasson az
agrárgazdaságok fejlesztéséhez, a vidékfejlesztéshez kapcsolódó támogatásokhoz.

3. KIINDULÓ ADATOK A TOVÁBBI TERVEZÉSI FELADATOKHOZ
3.1. A településrendezési eszközök készítéséhez szükséges társadalmi, gazdasági és környezeti adatok
meghatározása
Bana település a megye nyugati szélén fekszik. Győr, mint megyeszékhely kb. 20 km-re van Banától, míg
Tatabánya, mint megyeszékhely kb. 50 km-re. Nem annyira a távolság különbsége a mérvadó, hanem az egyéb
kapcsolat, például az, hogy a munkavállalók egy harmada Győrbe jár dolgozni.
Bana fekvése, és ezzel a helyzete is speciális. Közvetlenül határos két kisvárossal, Bábolnával és Áccsal.
Intézményi ellátást, munkahelyet egyaránt talál ezekben a városokban, illetve a 23 km-re fekvő Komáromban. Ez
előnyökkel és hátrányokkal egyaránt jár.
Hátránynak mondható, hogy a fejlesztések elkerülik a települést, a gazdasági vállalkozók, befektetők nem Banára
költöznek, ha a szomszédos városokban is találnak területet. Ezekben a városokban és az autópálya csomópont
térségében a gazdasági terület kínálathoz képest igen csekély a vállalkozói érdeklődés.
Marad tehát Bana továbbra is csendes lakó- és mezőgazdasági település, ami a fejlesztésre szánt lakóterületeket
felértékelheti.
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Bana népessége lassú csökkenést mutat. Ha az erényeit és lakótelek kínálatát kívánatossá tudja tenni, akkor a
népesség csökkenés megállítható.
Megállapítható, hogy a településen belül problematikus, vagy vészhelyzetet jelentő, a községre negatív hatással
járó jelenség nincs.
A településfejlesztés alapjául szolgáló jelenleg is hatályban lévő településrendezési eszközök biztosítják a
feltételeket a fejlesztési igényekhez. A lakóterület fejlesztésre kijelölt területek és a gazdaságfejlesztésre kijelölt
területek (de az intézményfejlesztésre kijelölt területeket is említhetjük) biztosítják a hosszú távú növekedési
lehetőségeket. A lakóterület fejlesztési területek mennyisége túlzottnak mondható, célszerű megvizsgálni, hogy
mely területeket soroljuk vissza mezőgazdasági területbe.
A vizsgálat konklúziója tehát, hogy nincs szükség a település átértékelésére, sokkal inkább az értékek
megőrzésére és a településrendezési eszközök megváltozott jogszabályoknak való megfeleltetésére kell a
hangsúlyt fektetni a felülvizsgálat során.
A külterület tájhasználata a természeti adottságokhoz és a történeti művelési hagyományokhoz igazodik. A
patakvölgyek mélyfekvésű területein a gyepek, míg a magasabban fekvő területeken a szántóföldi
növénytermesztés a meghatározó.
A történeti zártkertek mellett a Bábolnai szőlők térségében a kárrendezés során további felaprózódott területek
alakultak ki. A zártkertek területén azonban nem alakult ki az országosan jellemző üdülő jellegű rendezetlen
beépítés. A vegyes művelés azonban továbbra is jellemző, néhány gazdasági épülettel. A hatályos
településrendezési eszközök a mezőgazdasági területeket a használathoz igazodva differenciáltan szabályozták.
Korlátozott használatú mezőgazdasági terület meghatározóan a patakvölgyek térségében ökológiai természeti
értéket képviselő gyepek, bokros-ligetes területek. Ebbe a sajátos területfelhasználási egységbe indokolatlanul
nagyobb területű szántók is bekerültek.
Általános mezőgazdasági területek a tradicionális árutermelő gazdálkodásra alkalmas termőföldek összefüggő
térségei.
Kertes mezőgazdasági területek a történeti szőlőhegyek (zártkertek) és az azokhoz szervesen kapcsolódó
felaprózódott mezőgazdasági területek.
Ezt a hármas tagozódást a felülvizsgálat során is indokolt megtartani. Az egyes sajátos mezőgazdasági
térségekre vonatkozó HÉSZ előírásokat azonban át kell értékelni az időközben megváltozott OTÉK előírások
figyelembe vételével.
A 2004. évi módosítás lényeges külterületi változása volt, hogy a belterülettől északra lévő szinte teljes
határrészen a terv lehetőséget biztosított szélerőmű park kialakításra. Ezzel egyidejűleg ezen térség olyan
korlátozott használatú mezőgazdasági területbe került, ahol gazdasági épület nem létesíthető. A területen
azonban szélerőművek nem létesültek, és az OTÉK jogszabályi változása miatt már nem is létesíthetőek. Ennek
megfelelően ez a térség átminősíthető a tényleges mezőgazdasági használatnak megfelelő általános
mezőgazdasági területté.
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Bana erdősültsége rendkívül alacsony, ezért már a hatályos terv is biztosította a meglévő erdők védelmét. Ezt az
elvet a felülvizsgálat során is alkalmazni kell, és az Országos Erdőállomány Adattár szerinti erdőket
erdőterületként, kell szabályozni.
További erdőtelepítésre a Cuhai-Bakony-ér térségében kedvezőtlenebb adottságú területeken van lehetőség.
A két tradicionális mezőgazdasági major fejlesztési lehetőségét a hatályos terv biztosította, mezőgazdasági
üzemi területként. Ezen üzemi területeken belül a mezőgazdasági és egyéb gazdasági fejlesztés lehetőségét
továbbra is biztosítani kell.
A hatályos terv a Bábolnai szőlők térségének kertes területén tartalék üdülőterületet jelölt. Ez a távlati
„hétvégiházas üdülőterületi” fejlesztés a bábolnai termálturizmusra épült volna ki. Ez az üdülőterületi fejlesztés
azonban megkérdőjelezhető. Egyrészt a teljes közművesítettség kiépítési kötelezettsége miatt, másrészt mivel
még nincs Bábolnán termálfürdő. Így ezen terület kertes mezőgazdasági területként való megtartása célszerű.
Mezőgazdasági területen a lakófunkció létesítésének lehetősége akkor indokolt, ha a tulajdonosnak legalább
akkora birtoka van (akár több tagban) amely egy családot –ha szerényen is –eltartani képes.
Táj és természetvédelmi szempontból kiemelendő, hogy Bana térségében jelentős természeti, táji, ökológiai
értékek nem találhatóak. A Cuhai-Bakony-ér természetközeli társulásai az ökológiai folyosó részeként azonban
megőrzendők.
Bana egyik jelentős értéke a „tiszta környezet”, ami abból adódik, hogy sem közlekedési eredetű, sem ipari
eredetű szennyezés nem éri. A településfejlesztés, településrendezés kiemelt prioritásai kell legyen ezen
kedvező környezetminőség megőrzése.
A közműhálózat kiépített a falu területén. Fejlesztést a csapadékvíz elvezető árokrendszer és a Bábolnai- árok
igényel. A Bábolnai-árok tisztításával, vízelvezető kapacitásának növelésével a szomszédos területek belvíz általi
veszélyeztetettsége mérsékelhető.
A falu területén két alsóbbrendű országos közút vezet keresztül. Az országos hálózatban változás nem várható.
Az országos közutak biztosítják a szomszédos városokkal, Bábolnával és Áccsal (M1 autópályával) a közúti
kapcsolatot. A Bana-Ács összeköztő út azonban korszerűsítésre szorul.
A településrendezési eszközök készítéséhez szükséges társadalmi, gazdasági és környezeti adottságok és
tervezési alapelvek meghatározásához indokolt a megalapozó vizsgálat helyzetértékelő munkarészében
részletezett problémákat és értékeket megismételni, továbbá a SWOT-analízist kiemelni, ami meghatározza a
település erősségeit, gyengeségeit, a lehetőségeket és a veszélyeket.

Problématérkép
A belterületi területi konfliktusok értékelése
1. Alulhasznosított sporttelep
A belterület déli határán húzódik végig a 112/7 hrsz telek, amely a falu sporttelepe. A területen labdarúgó pálya
és klubház található. A telek nagy része azonban nem hasznosított mélyfekvésű terület, amelyet a Bábolnai-árok
rendszeresen veszélyeztet elöntésével. A Bábolnai-árok tisztításával vízelvezető kapacitásának növelésével, a
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jelenleg még nem hasznosított területeken is lehetőség lesz szabadtéri sportpályák kialakítására, illetve
rekreációs-turisztikai hasznosításra.

2. Belterületbe vont, de nem beépített terület
A Petőfi Sándor utcától délre a Melkovics pusztára vezető út mellett a 2004. évi módosítás a belterület határától a
Cuhai-Bakony-érig jelölt ki fejlesztési területet. A településközpont vegyes területeket, kisvárosias lakóterületet,
falusias lakóterületet, zöldterületet és különleges-idegenforgalmi területet tartalmazó fejlesztési terület egy "mini
városka" lett volna, ha megvalósul. A belterületbe vonása utak, telkek kialakítása a szabályozási tervvel
összhangban megtörtént, de a tervezett "városka" nem valósult meg.
A terület tulajdonosával egyeztetve ezen területen lakópark létesítésére kell lehetőséget biztosítani.
3. Rendezetlen közterület
A hatályos terv a Kossuth Lajos utcában lévő 488 hrsz-ú felhagyott és részben feltöltött anyaggödröt, a 482 és
487 hrsz-ú felhagyott dögtereket zöldterületként jelölte ki. A önkormányzati tulajdonban lévő terület parkosítása
ugyan nem történt meg, de a fás terület így is közparkként funkcionál a gyermekek számára.
4. Nem beépített tervezett gazdasági terület
A Zrínyi utca északi határán már külterületen jelölt ki a hatályos terv kereskedelmi, szolgáltató gazdasági
területet. A terület feltárása, közművesítése nem történt meg, továbbra is mezőgazdasági hasznosítású. Az
autópálya felé jó közlekedési kapcsolattal rendelkező területet érdemes gazdasági terület fejlesztési céllal
megtartani.
5. Túlzott belterületi fejlesztések
A 2001-ben készült településfejlesztési koncepció még a lakónépesség növekedésével számolt, így ehhez
igazodva a rendezési terv részben belterületi tömbbelső feltárással, részben mezőgazdasági területen jelölt ki
lakóterületi fejlesztésre két területet:
- Mártírok utcától északra
- Vörösmarty utcától- Arany János utcától nyugatra
A két terület feltárása, közművesítése nem történt meg. A magántulajdonban lévő telkek lakóterületté alakítására
kevés esélyt látunk, ezért javasoljuk legalább a külterületi részeit mezőgazdasági területté visszaminősíteni.
A falu lakossága ugyanis az elmúlt időszakban nem növekedett, hanem kis mértékben csökkent, így jelentős
kiterjedésű lakóterületi fejlesztés nem indokolt.
6. Rendezetlen vízgazdálkodási terület
A Pikóta (614.hrsz-ú közterület) hajdani anyagnyerőhely területén kialakult tó, amelynek egykor a csapadékvizek
elvezetésében volt szerepe.
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Mára ez a szerep megszűnt, a tó feltöltődött, elmocsarasodott, nádassal fedett, és illegális hulladékkal
szennyezett. Az önkormányzat horgásztó kialakítása céljából értékesítené a területet.

7. Mélyfekvésű területek
A Belterület déli határán a Bábolnai árok térsége mélyfekvésű, időszakonként elöntött vízállásos terület. A
Bábolnai-árok mélyítésével, vízelvezető kapacitásának növelésével ez a terület is beépíthetővé válhatna.
8. Alulhasznosított önkormányzati tulajdonú telkek
Az Ady Endre utca déli végénél önkormányzati tulajdonú rekultivált szeméttelep és mélyfekvésű telkek találhatók.
A hatályos terv ezen területet tervezett erdőként szabályozta. Az önkormányzat ezen telkek értékesítésével
lakóterületet, rekreációs-turisztikai célú területfejlesztést tervez.
Külterületi területi konfliktusok
1. A tervezett szélerőműpark nem valósult meg.
A településrendezési terv 2004. évi módosítása a belterülettől É-ra lévő határrészen teremtette meg a
lehetőséget szélerőművek létesítésére. A környező településeken (Bőny, Ács, Bábolna) létesültek szélerőművek,
Bana területén azonban csak az átadó állomás valósult meg.
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Az OTÉK jogszabályi változása miatt szélerőmű a beépített területektől 12 km-re létesíthető, így Banán
szélerőműpark már nem alakítható ki. A szabályozott korlátozott használatú mezőgazdasági terület így a
hasznosításnak megfelelő általános mezőgazdasági területbe kerülhet vissza.

2. Lakóterületi fejlesztésre kijelölt mezőgazdasági területek
A belterületi területi konfliktusok 5. pontjában már részletezett túlzott lakóterületi fejlesztések külterületi
mezőgazdasági területeket is igénybe venne. Mivel a lakóterületi fejlesztésre tömbfeltárással belterületen is
megfelelő területek vannak, így nem indokolt mezőgazdasági terület igénybe vétele.
3. Meglévő beépítettség miatt nem fejleszthető mezőgazdasági majorok
Melkovics pusztán a 0120/17, 0120/14, 0120/16, 0120/19 hrsz-ú állattartó telepek illetve a TSZ központ területén
a 0182/11, 0182/10 hrsz-ú állattartó telepek beépítettsége meghaladja az OTÉK szerinti különleges területre
vonatkozó 40% beépítési lehetőséget. Így ezen telkeken további gazdaságfejlesztési lehetőség nincs.
Értéktérkép

Belterületi területi értékek
1. Belterületi értékként a falusias karakterű egységes településkép, települési karakter emelhető ki.
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Külterületi területi értékek
1. Patak menti ökológiai-zöldfolyosó rendszer
A település meghatározó táji-ökológiai értéke a Cuhai-Bakony-ér menti természetközeli élőhelyek rendszere,
amelynek megtartását már a hatályos településrendezési terv is hangsúlyozta azzal, hogy a patak térségét
korlátozott használatú mezőgazdasági területként szabályozta. Ezt a területfelhasználást a felülvizsgálat során
meg kell tartani nemcsak az ökológiai rendszer szerves egységének fenntartása, de a vízminőség védelme miatt
is. A területen a biológiai sokféleség növelése érdekében indokolt az erdőterületek növelése is.
2. Rendezett kertes (zártkerti) területek
A Bana térségi történeti szőlőhegyek-zártkertek területén ugyan a szőlőművelés szinte teljesen visszaszorult, de
a kertgazdálkodás, gyümölcstermesztés fennmaradt. Más települések zártkertjeinek rendezetlen "hétvégiház"
szerű beépítésével szemben itt az üdülőterületi jelleg nem alakult ki. Csak néhány gazdasági épület található a
három kertes területen.
A kertes területek tájképi egységének megőrzése érdekében olyan építésszabályozás szükséges, amely
biztosítja a tájbaillő egységes tájkarakter fenntartását.
3. Művelt árutermelő mezőgazdasági területek
A falu meghatározó természeti és gazdasági erőforrása a kedvező adottságú termőföld, amelynek mennyiségi és
minőségi védelmét biztosítani kell a településrendezés eszközeivel is.
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Swot-analízis
A fejezetben a vizsgálatok összegzését mutatjuk be a SWOT-analízis gyakorlatát követve, amely a korábbi
dokumentumokban szereplő eredmények, következtetések kiegészítése, tovább gondolása.
Erősségek
egységes, rendezett településkép, települési környezet;
önkormányzati tulajdonban lévő, „üres” belterületi telkek;
az infrastruktúra hálózat teljes kiépítettsége;
jó termőhelyi adottságú mezőgazdasági területek;
tradicionális árutermelő mezőgazdasági termelés;
kedvező környezetminőség, élhető település;
jó közlekedési kapcsolat az M1 autópályával;
Győr megyei jogú város közelsége, jó elérhetősége;
a kistérség két kisvárosa Ács és Bábolna szomszédos a községgel, ami az alapellátások szempontjából
kedvező;
nagy területű szabadidős-rekreációs célú fejlesztésre alkalmas sportterület (8 ha)
Gyengeségek
a kijelölt gazdasági területeken, lakóterületeken fejlesztés nem történt;
a tervezett szélerőműpark nem valósult meg;
a települést közvetlenül nem érinti vasút, autópálya, főút;
turisztikai vonzerők szűkössége;
a helyi mezőgazdasági termékfeldolgozás hiánya;
a táj egyhangúsága az erdőterületek hiánya miatt;
természeti értékek csak a patakvölgyekben találhatóak;
kevés épített környezeti, kulturális örökségi érték;
a külterületi mezsgyék, fasorok hiánya;
a külterületi földutak a mezőgazdasági termelést nehezítik;
belterületi rendezett (berendezett) közparkok hiánya;
utcai fasorok hiánya;
csak alsótagozatos iskola van a településen;
a szerény költségvetés jelentős fejlesztésekre nem ad lehetőséget;
alulhasznosított sportterület (8ha)
Lehetőségek
önkormányzati telkek közérdeket szolgáló vállalkozási célú hasznosítása;
gazdasági terület kijelölése a helyi gazdaság fejlesztése érdekében;
humán szolgáltatások, intézmények fejlesztése (bölcsödei-óvodai ellátás, oktatás színvonala, nyugdíjas
ellátás, kultúrház-kulturális programok, rendezvények, stb..);
sportterület fejlesztése, sportklub, sportpályák rekreációs-szabadidős fejlesztés, szálláshely fejlesztés;
utcafásítás, parkosítás, játszótér kialakítása;
csapadékvíz elvezetés megoldása, a nyílt árkok rendszeres tisztítása;
az árutermelő mezőgazdaság fenntartása, a helyi termékfeldolgozás ösztönzése;
erdőterületek növelésének ösztönzése;
a Cuhai-Bakony-ér menti természetközeli területek védelmének biztosítása, az ökológiai folyosó
fejlesztésének biztosítása;
a megújuló energiafelhasználás támogatása, napelemes villamosenergia-termelő erőmű
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megvalósításának támogatása;
a termőföld fenntartható mezőgazdasági használatának, az árutermelő gazdálkodásnak az ösztönzése.
A történeti tájhasználathoz igazodó tájszabályozás kialakítása.
lakóterületi fejlesztésre területek fenntartása;
a fiatalok lakótelekhez, lakáshoz való jutásának elősegítése;
a szomszédos városokkal (Bábolna-Ács) a térségi kapcsolatok erősítése (oktatás, egészségügy,
kereskedelem, foglalkoztatás stb…);
a térségi kerékpárút kiépítésével növekedhet a turista forgalom;
a sportterület sport-szabadidős-rekreációs turisztikai fejlesztésének lehetősége
Veszélyek
a túlzott, átgondolatlan fejlesztési terület kijelölések a valós területhasznosítást gátolhatja;
a fiatalok elköltözése a népesség további csökkentését, a község elöregedését eredményezi;
a nem önkormányzati tulajdonú fejlesztési területeken a gazdasági és lakóterületi fejlesztés továbbra
sem valósul meg;
az önkormányzati tulajdonban lévő zöldterületi fejlesztésre alkalmas területek beépülnek;
a mezőgazdasági területek további felaprózódása az árutermelő gazdálkodást gátolhatja;
a rendezetlen külterületi beépítés a tájképi egységet megbonthatja;
a külterületen megjelenő lakófunkció, az infrastruktúra hiánya miatt konfliktusokat okozhat;
a természetközeli területek kiemelt szabályozása nélkül az a kevés természetes élőhely is elpusztulhat,
ami még megvan a Cuhai-Bakony-ér mentén;
az önkormányzati tulajdonú belterületi telkek közérdekű hasznosítása nem valósul meg.
A minden témakörre részletesen kiterjedő helyzetelemzés, helyzetértékelés és a fejlesztési koncepció céljainak
figyelembe vétele alapján a településrendezés eszközeinek felülvizsgálatához a követező koncepcionális elvek
és konkrét módosítási javaslatok fogalmazhatók meg.
3.2. A településrendezési eszközök felülvizsgálatának koncepcionális alapelvei
1. A település nagyságrendjéhez igazodó mértéktartó többcélú településfejlesztés biztosítása
2. A helyi épített környezeti értékek, táji, természeti értékek összehangolt védelme
3. A kiemelten kedvező környezetminőség megőrzése
4. A helyi gazdaságfejlesztés településrendezési feltételeinek biztosítása
1. A település nagyságrendjéhez igazodó mértéktartó többcélú településfejlesztés biztosítása
A hatályos településrendezési terv által kijelölt tervezett beépítésre szán területek (vegyes területek, lakóterületek
még nem alakultak ki, ezen területfelhasználási egységek átértékelése szükséges. A vegyes területek többcélú
fejlesztési lehetősége fenntartandó, de a lakóterületi fejlesztés számára kijelölt területek csökkentése indokolt. A
helyi gazdaság fejlesztésének biztosítására a már kijelölt gazdasági terület megtartandó.
2. A helyi épített környezeti értékek, táji, természeti értékek összehangolt védelme
A település kiemelt értéke a település és a táj harmonikus egysége, a belterület egységes és hagyományos
falusias beépítettsége, a Cuhai-Bakony ér menti táji változatosság. Ezt az egységet a településrendezés
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eszközeivel is biztosítani kell, egyrészt a belterület egységes beépítését biztosító szabályozással, másrészt a táj
történeti hasznosítását, a hagyományos tájkarakter megőrzését biztosító differenciált tájszabályozással.
3. A kiemelten kedvező környezetminőség megőrzése
A település kiemelt értéke a tiszta környezet, kedvező környezetminőség. Ennek megtartása és további javítása a
terv egyik meghatározó feladata. Ezen belül fontos az infrastruktúra hálózat fejlesztésével a településrendezési
feltételek biztosítása. Az új területfelhasználási egységek kijelölése során fokozottan figyelni kell arra, hogy
környezetszennyező gazdasági tevékenység Bana területére ne kerülhessen.
4. A helyi gazdaságfejlesztés településrendezési feltételeinek biztosítása
A helyi gazdaságfejlesztésben a mezőgazdaságnak, erdőgazdálkodásnak, turizmusnak lehet meghatározó
szerepe. Ezért a településrendezés eszközeiben biztosítani kell a többcélú mezőgazdasági tájgazdálkodás, több
funkciójú erdőgazdálkodás, és a több célú turisztikai fejlesztés szabályozási feltételeit. Ezen koncepcionális
alapelvben is hangsúlyozni kell a már kijelölt kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület fontosságát, és a
felülvizsgálatban történő megtartását. A mezőgazdasági üzemközpontok fejlesztési lehetőségeinek biztosítását.
3.3. Javaslat a műszaki infrastruktúra fő elemeinek térbeli rendjére és a területfelhasználásra irányuló
településszerkezeti változtatásokra
A hatályos településszerkezeti terv felülvizsgálata keretében a helyzetelemzés, helyzetértékelés, a fejlesztési
célok alapján a következő módosítási javaslatok átgondolása szükséges, a település mértéktartó
fejleszthetősége, a természeti erőforrások fenntartható használata és a táji, természeti és épített környezeti
értékek összehangolt védelme érdekében.
1. A kertvárosias lakóterületek, falusias lakóterületek történeti használatának és beépítettségének
megfelelő átértékelése. A túlzott lakóterületi fejlesztés átértékelése.
2. A vegyes területek átértékelése a kialakult használatnak megfelelően
3. A Bábolnai-árok menti területfelhasználási rendszer átértékelése az önkormányzati igényeknek
megfelelően (sportterület, tervezett közpark, tervezett lakóterület, tervezett rekreációs terület)
4. Erdőterületek maximális védelme és a Cuhai- Bakony-ér mentén további erdőterületek kijelölése
5. A Cuhai- Bakony-ér menti ökológiai rendszer fejlesztése, természetközeli gyepterületek védelme, az
ökológiai folyosó folytonosságának és fejlesztési lehetőségének biztosítása.
6. A szélerőműpark létesítés lehetőségének megszűntetése - napelempark létesítésének biztosítása
7. A mezőgazdasági területek termőhelyi adottságokhoz és történeti tájhasználathoz igazodó differenciált
szabályozásának megtartása (általános, korlátozott használatú, és kertes mezőgazdasági terület). Az
árutermelő gazdálkodásra alkalmas termőföldek védelme.
8. A tervezett zöldterületek megtartása, további zöldfelületek kijelölése.
9. A tervezett kereskedelmi-szolgáltató terület megtartása, a mezőgazdasági üzemközpontok többcélú
fejlesztési lehetőségének biztosítása (agrárgazdasági és egyéb gazdaságfejlesztési lehetőség).
10. A Pikóta horgásztóvá történő fejlesztése, és horgásztóként és zöldfelületként történő fejlesztése.
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A hatályos településszerkezeti terv felülvizsgálatának fejlesztési programja-külterület

A hatályos településszerkezeti terv felülvizsgálatának fejlesztési programja-belterület
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3.4. Az örökségi értékek és a védettség bemutatása, javaslatok az örökség védelmére és az örökségi
érték alapú, fenntartható fejlesztésére
Az épített környezet értékeivel összefoglalóan a „BANA KÖZSÉG TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYVE
2017” c. dokumentum és a településkép védelméről szóló 22/2017. (XII.20.) önkormányzati rendelet foglalkozik.
A rendelet településképi szempontból meghatározó, településszerkezetileg értékes történeti településrészeket,
valamint tájképvédelemmel érintett és ökológiai szempontból értékes-beépítésre nem szánt területeket jelölt ki.
Három régészeti lelőhely található Bana területén:
Temetődomb (Hrsz:047)
Ördögásta-hegy (Hrsz: 07/22, 07/46 07/47, 07/48, 07/51)
Templomrom (Hrsz:707, 73, 71, 777, 702, 703, 706/9, 706/10, 70)
A római katolikus templom műemlékként nyilvántartott, valamint annak környezete ex-lege műemléki környezet
(Hrsz. 393, 394,422,435,768,776,777,781).

4. A MEGVALÓSÍTÁS ESZKÖZEI ÉS AZOK NYOMON KÖVETÉSE
4.1. A koncepció megvalósítását szolgáló eszköz- és intézményrendszer
Az önkormányzat településfejlesztési céljainak elérését szolgáló eszközei:
•

településrendezési eszközök (településszerkezeti terv, Helyi Építési Szabályzat)

•

településmarketing célú tevékenység

•

ingatlangazdálkodás – forgalomképes ingatlanok értéknövelése előközművesítéssel, a forgalomképtelen
ingatlanok infrastruktúrával való ellátása, rendezése, telkesítése.

•

pályázati források nyomon követése – pályázati dokumentumok elkészítése, elkészíttetése

•

olyan pályázati források figyelése, amelyre az önkormányzat nem pályázhat. A pályázati lehetőségekről
a lakosság rendszeres tájékoztatása

•

vállalkozások elősegítése, potenciális szereplőkkel a kapcsolat felvétele, kapcsolattartás szakmai és
üzleti körökkel, vállalkozókkal, betelepülőkkel, fejlesztőkkel.

Bana település nagyságrendje nem teszi lehetővé a fejlesztési koncepció megvalósításához külön intézmény
kialakítását. A fejlesztési koncepció megvalósításának meghatározó eszköze az elfogadott településszerkezeti
terv és Helyi Építési Szabályzat.
4.2. Javaslat a koncepció és a változások nyomon követésére, a felülvizsgálat rendjére
A településfejlesztési koncepció megvalósulásának figyelemmel kísérése érdekében célszerű számszerűsített
mutatókat (m2, m) rendelni a célrendszerhez. Az így létrejövő monitoring rendszert kétévente érdemes
ellenőrizni, amely a szükséges változtatások végrehajtása végett szükséges.
A monitoring során kerülnek megállapításra a fejlesztések eredményei, majd ezek alapján értékelésre kerül a
célok irányába történő előrelépés mértéke. A fejlesztés eredményességét mérő indikátorok meghatározását
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célszerű a folyamatban lévő pályázatokban vállalt kötelezettségekkel összhangban, szükség szerint aktualizálva,
külön képviselő-testületi jóváhagyással a településfejlesztési koncepció mellékleteként kezelni.
Ezen információk alapján lehet döntést, döntés előkészítési javaslatot hozni a szükséges korrekciókról, kiegészítő
feladatokról, és adott esetben a politikai döntéshozók elé terjeszteni. A módosításokat, annak okait rögzíteni kell
és nyilvánossá kell tenni, a partnerségi fórumok keretében megtárgyalni, majd ezt követően önkormányzati
döntéssel elfogadni. A monitoring figyelembe veszi a jogszabályi környezet változásait is.
A következő ciklusra vonatkozó Gazdasági Program készítése során érdemes a településfejlesztési koncepció
célrendszerét áttekinteni, és a koncepcióval összhangban készíteni.
Részletesebb, – a helyzetelemzés, az értékelés, a stratégiai célok, és a szükséges beavatkozásokat érintő–
aktualizálásra, felülvizsgálatra általában 5-7 évente van szükség.
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