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A 6./2021. (VI.16.) kt. határozat 1. számú melléklete 
 

Écs község településfejlesztési koncepciója és tervezési programja 

Stratégiai cél Településfejlesztési alapelv Tervezési program 

1. A település épített környezetének 
védelme, fejlesztése 

• Élhető lakókörnyezet biztosítása 

• A lakókörnyezettől, mint védett területtől a zajjal, 
rezgéssel, porral és bűzzel szennyező tevékenységek 
elválasztása, új területek kijelölésekor a megfelelő 
távolság biztosításával a zavaró hatás elkerülése.  

• A település síkvidéki és hegyvidéki részén is 
lakóterület biztosítása a változatos lakókörnyezet 
biztosítása érdekében. 

• A települési ellátó, kiszolgáló rendszer fejlesztése. 
• Az infrastrukturális hálózat fejlesztése. 
• A hegyi lakóterület-fejlesztések koordinálása a 

túlépítés és túlterhelés megakadályozása érdekében. 
• A közterületek minőségi és mennyiségi fejlesztése. 

• A meglévő építészeti értékek megőrzése, védelme, 
az épített környezet fejlesztése 

• Helyi jelentőségű építészeti értékek feltárása, helyi 
védelem alá helyezése, az országos védelem alatt álló 
érték megőrzése  

• Támogatás nyújtása, pénzügyi feltételek megteremtése 

• Rendezett településkép kialakítása, fenntartása, a 
település közterületeinek fejlesztésével 

• A közlekedési területek megfelelő burkolattal való 
ellátása, a közterületi zöldfelületek kezelése, 
megfelelő fejlesztése. 

• Legalább az újonnan felhasználásra kerülő területeken 
a légkábelek földfelszín alatti elhelyezése. 

• Települési zöldfelületi rendszer fejlesztése. 
• Az alulhasznosított területek megfelelő hasznosítása 

• Településközpont(ok) képzése 

• Az intézmények és kiszolgáló egységek centralizálása, 
a terület-felhasználás differenciálása, a beépítés 
intenzitásának növelése.  

• Közösségi tér, terek létesítése. 
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Stratégiai cél Településfejlesztési alapelv Tervezési program 

2. A település természeti 
környezetének védelme, a 
tájhasználati kultúra megőrzése 

• Fenntartható tájhasználat biztosítása 

• A mezőgazdasági tájhasználat megőrzése 
beépítésének elkerülésével. 

• A hegyi lakóterület-fejlesztések koordinálása a 
túlépítés és túlterhelés megakadályozása érdekében. 

• Helyi jelentőségű természeti értékek feltárása és 
megőrzése. 

• A jó minőségű termőföldek, a vízbázis védelme 

• A lakó- és gazdasági terület-fejlesztésekkel a jó 
minőségű termőföldek elkerülése. 

• A vízbázis területén a vízbázist nem veszélyeztető 
terület-felhasználás megvalósítása. 

3. Fenntartható gazdálkodás 
folytatása 

• Fenntartható mezőgazdálkodás folytatása a 
természeti értékek és a felszíni, valamint felszín 
alatti vizek védelmének figyelembe vételével 

• A lakó- és gazdasági terület-fejlesztésekkel a jó 
minőségű termőföldek elkerülése. 

• A vízbázis védelme. 
• A külterületi mezőgazdasági utak megfelelő 

burkolattal való ellátása.  

• A település arculatát nem rontó, a lakókörnyezetet 
nem zavaró, a természeti értékeket nem károsító, 
elsődlegesen a helyi munkaerőre épülő gazdaság 
fejlesztése 

• Nem jelentős zavaró hatású tevékenységet folytató, 
kis- és közepes méretű gazdasági egységek számára 
hely biztosítása a védett területektől megfelelő 
távolságra. 

• A meglévő gazdasági egységek fennmaradásának 
lehetővé tétele. 

• Az idegenforgalom fejlesztése 

• Megállító terek kialakítása. 
• Az ellátó rendszer fejlesztése. 
• A vízfelületek rekreációs célú hasznosítása. 
• Tanösvények, kerékpárutak kialakítása és fenntartása. 
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Stratégiai cél Településfejlesztési alapelv Tervezési program 

4. A humán szféra fejlesztése 

• A település népességmegtartó erejének növelése, a 
betelepülés segítése a 2000 fős népességszám 
elérése és megtartása érdekében 

• A letelepedést segítő intézkedések nyújtása. 
• A lakóterület-fejlesztések megvalósításának 

önkormányzati koordinálása, valamint az e célból 
létrejött közösségeknek segítség nyújtása.  

• A település síkvidéki és hegyvidéki részén is 
lakóterület biztosítása a változatos lakókörnyezet 
biztosítása érdekében. 

• Helyi identitástudat erősítése közösségfejlesztéssel, a 
település lakosságának a közös célok megvalósítá-
sában való közreműködés szervezésével.  

• Közösségi, kulturális programok szervezése,  
közösségi terek létrehozása. 

• Helyi tudásbázis erősítése, munkavállalói 
képességek és esélyek javítása 

• Tanfolyamok, képzések szervezése. 

• A helyi lakosság igazgatási, oktatási, 
egészségügyi, kulturális, kereskedelmi és 
szolgáltató igényeinek minél teljesebb körű 
kielégítése 

• Az ellátó és kiszolgáló rendszer fejlesztése. 

• Életminőség javítása 
• A szociálisan rászorulók, valamint az egyesületek 

támogatása. 



7 
 

 

Écs község Képviselő-testülete 
9083 Écs, Fő u. 94. 

Határozat kivonat 

 
 

REGIOPLAN KFT                                                                                                                                           ÉCS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV FELÜLVIZSGÁLAT 
TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS TERVEZÉSI PROGRAM 

 

Stratégiai cél Településfejlesztési alapelv Tervezési program 

5. Településmarketing 

• A síkvidéki településrészen modernebb falusias, a 
hegyi településrészeken a hagyományos falukép 
létrehozása, illetve fenntartása 

• Kedvező utcakép fenntartása a közterületek 
rendezésével, a közintézmények jó karban tartásával. 

• A minőségi és széleskörű vendéglátó és szolgáltató 
ellátás megteremtése. 

• A zavaró hatású tevékenységek korlátozása, a 
külterületi földrészletek beépítésének elkerülése. 

• A hegyi lakóterület-fejlesztések koordinálása a 
túlépítés és túlterhelés megakadályozása érdekében. 

• Az építészeti és természeti értékek védelme, azok egy 
részének bemutatásra alkalmassá tétele. 

• Telephelymarketing 

• A letelepedést segítő intézkedések véghezvitele, a 
lakóterület-fejlesztések megvalósításának önkormány-
zati koordinálása, vagy az e célból létrejött közössé-
geknek segítség nyújtása. 

• A vállalkozások támogatása. 
• Telephelyek biztosítása. 

6. Helyi adottságokra építő 
turizmusfejlesztés 

• Az építészeti és természet értékek megőrzése, 
védelme, az épített környezet fejlesztése 

• Az építészeti és természeti értékek egy részének 
bemutatásra alkalmassá tétele. 

• A településkép védelméről szóló rendelet, valamint a 
településképi arculati kézikönyv elhatározásainak 
betartása. 

• A kedvező táji és közlekedésföldrajzi adottságok 
kihasználása 

• Minőségi vendéglátó és szolgáltató ellátás biztosítása. 
• Sétautak, kerékpárutak kialakítása és fenntartása. 
• A vízfelületek hasznosítása.  

7. Térségi és térségen kívüli 
kapcsolatrendszer fejlesztése  

• A térségi kapcsolatok erősítése 

• Településközi utak fejlesztése. 
• Kerékpárutak létesítése és fenntartása. 
• Közös rendezvények szervezése a szomszédos 

településekkel. 
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Rendezési tervi lehetőségek 

TERVEZÉSI PROGRAM TERÜLETI VONATKOZÁS INDOKLÁS 

A település épített környezetének védelme, fejlesztése 

Élhető lakókörnyezet biztosítása 
A meglévő építészeti értékek megőrzése, védelme, az épített környezet fejlesztése 

Rendezett településkép kialakítása, fenntartása, a település közterületeinek fejlesztésével 
Településközpont(ok) képzése 

• A lakókörnyezettől, mint védett területtől a zajjal, 
rezgéssel, porral és bűzzel szennyező tevékenységek 
elválasztása, új területek kijelölésekor a megfelelő 
távolság biztosításával a zavaró hatás elkerülése 

• A Pannonhalmára vezető út és a vasút menti, 
meglévő gazdasági terület bővítési területe, valamint 
az ezzel szemközti fejlesztés alatt álló terület 

• A lakókörnyezet terhelésének csökkentése, a 
termőföld és a vízbázis védelme. 

• A település síkvidéki és hegyvidéki részén is 
lakóterület biztosítása a változatos lakókörnyezet 
biztosítása érdekében 

• A település Nyúl felé eső területe, az Ady utcától 
északra eső terület, a Pándzsa utca folytatása, mint 
nagyobb területek síkvidéken, emellett Mesterfa, 
Fenyős, Fenyő mellék, mint nagyobb területek a 
hegyi, vagy ahhoz kapcsolódó területeken. 

• A lakótelek kínálat nyújtása elősegíti a betelepülést, 
illetve a fiatalok megtartását is. 

• A települési ellátó, kiszolgáló rendszer fejlesztése 

• Elsősorban a Fő út menti, ma is ellátó funkcióval 
rendelkező területei. 

• A minél magasabb ellátási színvonalat nyújtó 
intézmények a település lakosságát szolgálják, 
vonzó tényező lehet a betelepülni szándékozók 
részére. 

• Az infrastrukturális hálózat fejlesztése 
• A település egész területe, de kiemelten a lakó, 

vegyes és gazdasági fejlesztési területek területe. 
• Növeli az ott élők, az oda látogatók, vagy áthaladók 

komfortérzetét. 

• A hegyi lakóterület-fejlesztések koordinálása a 
túlépítés és túlterhelés megakadályozása érdekében 

• A hegyi településrész döntően azon területei, 
melyek löszutakról, vagy keskeny mezőgazdasági 
utakról feltártak jelenleg és megfelelő feltárásukat a 
domborzati tényezők, valamint gazdaságossági 
tényezők akadályozzák. 

• A löszutak nem alkalmasak lakótelkek 
kiszolgálásra, a csapadékvizek elvezetésére. A hegyi 
településrészek beépítése a táj arculatát döntően, 
kedvezőtlenül változtatná meg. 
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TERVEZÉSI PROGRAM TERÜLETI LEHETŐSÉG INDOKLÁS 

A település épített környezetének védelme, fejlesztése 

Élhető lakókörnyezet biztosítása 
A meglévő építészeti értékek megőrzése, védelme, az épített környezet fejlesztése 

Rendezett településkép kialakítása, fenntartása, a település közterületeinek fejlesztésével 
Településközpont(ok) képzése 

• A közterületek minőségi és mennyiségi fejlesztése 
• A település egész területe, de kiemelten a település 

tengelyét alkotó Fő utca menti területek. 

• Növeli a településen élők, az oda látogatók, vagy 
áthaladók komfortérzetét. 

• Esztétikai értéket képvisel. 
• Helyi jelentőségű építészeti értékek feltárása, helyi 

védelem alá helyezése, az országos védelem alatt 
álló értékek megőrzése 

• A település egész területe. 
• A település népi építészeti hagyományainak 

továbbélése biztosítható. Idegenforgalmi hatású. 

• Legalább az újonnan felhasználásra kerülő 
területeken a légkábelek földfelszín alatti 
elhelyezése 

• Elsősorban a település lakó- és vegyes terület-
felhasználású fejlesztési területei 

• Kedvezőbb település- és utcakép biztosítható. 

• Települési zöldfelületi rendszer fejlesztése 

• A Fő és Kossuth utcák menti, központok területei, 
vagy azok közelében elhelyezkedő területek. 

• A közkert közösségi térként és játszó-, 
pihenőtérként is funkcionál. 

• Az egységes, rendezett zöldfelület kedvező 
településképet nyújt, növeli a lakosok 
komfortérzetét. 

• Az alulhasznosított területek megfelelő hasznosítása 
• Elsősorban a Fő utca, Tó utca és Pándzsa vízfolyás 

közötti telkek területe. 

• Növeli a településen élők, emellett a kerékpárúton 
közlekedők komfortérzetét. Idegenforgalmi és 
rekreációs hatású is lehet. 

• Az intézmények és kiszolgáló egységek 
centralizálása, terület-felhasználás differenciálása, a 
beépítés intenzitásának növelése 

• A Fő és Kossuth utcák menti területek, valamint az 
ottani elágazások területei. 

• A hosszan elnyúló településen több központ és 
olyan központok képzése, ahol egyszerre több 
szolgáltatás is elérhető a lakók és a településen 
áthaladók magasabb fokú kiszolgálása érdekében. 

• Közösségi tér, terek létesítése 
• A Fő és Kossuth utcák menti területek, valamint az 

ottani elágazások területei. 

• A helyi identitástudat erősítése, magasabb fokú 
szolgáltatások nyújtása érdekében. 
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TERVEZÉSI PROGRAM TERÜLETI LEHETŐSÉG INDOKLÁS 

A település természeti környezetének védelme, a tájhasználati kultúra megőrzése 

Fenntartható tájhasználat biztosítása 
A jó minőségű termőföldek, a vízbázis védelme 

• A mezőgazdasági tájhasználat megőrzése 
beépítésének elkerülésével 

• A Pándzsa vízfolyás menti területek, valamint a 
hegyi településrész területe. 

• A jó minőségű termőföldek védelme szükséges a 
Pándzsa menti területeken, a táj, a települési arculat 
védelme pedig a hegyi településrészeken. Az érintett 
területeken a lakóépület építése kerülendő, kisebb 
területű terménytároló épületek elhelyezése 
lehetséges. 

• Helyi jelentőségű természeti értékek feltárása, 
megőrzése 

• A település egésze. 
• A védelem elősegíti a természeti értékek 

megőrzését. 

• A vízbázis területén a vízbázist nem veszélyeztető 
terület-felhasználás megvalósítása 

• A település Nyúl felé eső, Fő utcától keletre 
elhelyezkedő területek. 

• A több településnek is ivóvizet biztosító területek 
védelme, a megfelelő ivóvíz biztosítása érdekében. 

Fenntartható gazdálkodás folytatása 

Fenntartható mezőgazdálkodás folytatása a természeti értékek és a felszíni, valamint felszín alatti vizek védelmének figyelembe vételével 
A település arculatát nem rontó, a lakókörnyezetet nem zavaró, a természeti értékeket nem károsító, elsődlegesen a helyi munkaerőre épülő gazdaság-fejlesztése 

Az idegenforgalom fejlesztése 

• A lakó- és gazdasági terület-fejlesztésekkel a jó 
minőségű termőföldek elkerülése. 

• A Fő utcától keletre eső területek.  
• A nagyüzemi mezőgazdasági termelés számára 

terület biztosítása.  

• A külterületi mezőgazdasági utak megfelelő 
burkolattal való ellátása  

• A külterület egésze. 

• A mezőgazdasági területek megfelelő 
megközelítésének, azokon a gazdálkodásnak a 
biztosítása. A mezőgazdasági és a kiszolgáló utak 
forgalmának szétválasztása. 

• Nem jelentős zavaró hatású tevékenységet folytató, 
kis- és közepes méretű gazdasági egységek számára 
hely biztosítása a védett területektől megfelelő 
távolságra 

• A Pannonhalmára vezető út és a vasút menti, 
meglévő gazdasági terület bővítési területe, valamint 
az ezzel szemközti fejlesztés alatt álló terület. 

• A lakókörnyezet terhelésének csökkentése, a 
termőföld és a vízbázis védelme.  
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TERVEZÉSI PROGRAM TERÜLETI LEHETŐSÉG INDOKLÁS 

Fenntartható gazdálkodás folytatása 

Fenntartható mezőgazdálkodás folytatása a természeti értékek és a felszíni, valamint felszín alatti vizek védelmének figyelembe vételével 
A település arculatát nem befolyásoló, a lakókörnyezetet nem zavaró, a természeti értékeket nem károsító gazdaság-fejlesztés lehetővé tétele 

Az idegenforgalom fejlesztése 

• A meglévő gazdasági egységek fennmaradásának 
lehetővé tétele 

• A Pannonhalmára vezető út és a vasút menti, 
meglévő gazdasági terület 

• A helyi foglalkoztatottság erősítése 

• A vízfelületek rekreációs célú hasznosítása 
• A Pándzsa vízfolyás, valamint a Tó utca menti tó 

területe. 

• A jelenleg alulhasznosított területek sétaút, 
horgásztó kialakítása révén hasznosíthatók 
lennének, a településképet javítanák, a településen 
élőknek többletszolgáltatást nyújtanának. 

• Tanösvények, kerékpárutak kialakítása és 
fenntartása 

• A település teljes területe. 
• A település megismertetése, a védett értékek 

megőrzésére való figyelemfelhívás, 
többletszolgáltatás nyújtása. 

Településmarketing 

A síkvidéki településrészen modernebb falusias, a hegyi településrészeken a hagyományos falukép létrehozása, illetve fenntartása 
Telephelymarketing 

• Az építészeti és természeti értékek védelme, azok 
egy részének bemutatásra alkalmassá tétele. 

• A település teljes területe. 
• A népi építészeti hagyományok megőrzése a helyi 

lakosság számára, emellett az idegenforgalom 
fejlesztése érdekében. 

Térségi és térségen kívüli kapcsolatrendszer fejlesztése 

A térségi kapcsolatok erősítése 

• Településközi utak fejlesztése. • A Ságra, valamint Nyúlra vezető utak területe. • A magasabb szintű szolgáltatások növelik a 
település lakóinak komfortérzetét, elősegítik 
emellett a szomszédos településekkel való kapcsolat 
erősítését. 

• Kerékpárút létesítése és fenntartása. • A településen átvezető kerékpárút területe. • A magasabb szintű szolgáltatások növelik a 
település lakóinak komfortérzetét, elősegítik 
emellett a szomszédos településekkel való kapcsolat 
erősítését. 
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A 6./2021. (VI.16.) kt. határozat 3. számú melléklete 
 
Településszerkezeti tervet megalapozó program 
 
 
KÖZLEKEDÉSSZERKEZETI VÁLTOZÁSOK 
 
Térségi szerepkörű mellékúti hálózatból törlésre kerül:  

- Pannonhalmáról Tényő irányába vezető út területe 
 
A kerékpáros úthálózat módosításra kerül: 

- a megvalósítás alatt lévő kerékpárút nyomvonala kerül kerékpárútként kijelölésre 
 
 
TERÜLETFELHASZNÁLÁSI VÁLTOZÁSOK 
 
Lakóterület 
 
Falusias lakóterületi besorolást kap: 

- az Ady utcától északra eső területek 
 
A lakóterületi besorolás megszüntetésre kerül: 

- a Domb utca meghosszabbításában lévő terület (Farkasverem) 
- Tönkös déli része 
- Csillaghegy területe 
- Postás bús keleti része 
- Mezőszéli belső területe 
- Mesterfai hegy északi része 
- Káptalan tag területe 
- Diós, Belső diós, Sárvölgy területe 
- Falu alja egy részének területe 
- Babuka területe 
- Fenyős középső és déli része 

 
Gazdasági terület 
 
Egyéb ipari területi besorolást kap: 

- az egykori termelőszövetkezet és bővítési területe 
- a vasút és a szennyvíztisztító közötti területek 

 
Vegyes terület 
 
Településközpont vegyes területi besorolást kap: 

- egészségház és óvoda területe 
- művelődési ház területe 
- szociális otthon és környezetének területe 
- polgármesteri hivatal területe 
- templom és környezetének területe 
- tervezett bolt területe (788/44-49 hrsz.) 
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Intézményi besorolást kap: 
- az általános iskola területe  
- régi iskola területe (421 hrsz.) 
- tervezett bölcsőde területe (890/10 hrsz.) 

 
Különleges terület 
 
Különleges területi besorolást kap:  

- a pincészet területe 
 
Beépítésre nem szánt különleges terület 
 
Beépítésre nem szánt különleges területi besorolást kap:  

- a lőtér területe 
- temetők területe 
- a versenypálya területe 
- a meglévő sportpálya és bővítési területe 
- a lovardák területe 
- a hulladékudvar területe 
- a horgásztó területe 
- a rendezvénytér területe 
- a Csap utca menti idegenforgalmi terület 
- Petkevár, mint régészeti terület 

 
Erdőterület 
 
Erdőterületi besorolást kap: 

- az erdészeti hatóság nyilvántartása szerinti erdők területe a megadott rendeltetés 
szerint 

 
Zöldterület 
 
Közkerti besorolást kap: 

- a Kossuth és Öreg utcák csatlakozásánál lévő terület 
- az Ady utcától északra eső terület egy része 
- a tervezett bolt (788/44-49 hrsz.) menti terület 

 
Közparki hálózatból törlésre kerül: 

- a Pándzsa utca és a Pándzsa vízfolyása mentén tervezett közpark területe 
 
Mezőgazdasági terület 
 
Mezőgazdasági területi besorolást kap 

- a Domb utca meghosszabbításában lévő terület (Farkasverem) 
- Tönkös déli része 
- Csillaghegy területe 
- Postás bús keleti része 
- Mezőszéli belső területe 
- Mesterfai hegy északi része 
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- Diós, Belső diós, Sárvölgy területe 
- Falu alja egy részének területe 
- Babuka területe 
- Fenyős középső és déli része 
- a Sági út menti terület (Széldomb területe) 

 
Vízgazdálkodási terület 
 
Vízgazdálkodási területből törlésre kerül:  

- a Pándzsa menti tervezett tó területe 
 
Vízgazdálkodási besorolást kap: 

- a Kossuth és Öreg utcák találkozásánál lévő vízfolyás területe 
 

Természetközeli terület 
 
Természetközeli területi besorolást kap: 

- a Pándzsa déli szakasza menti nád művelési ágú terület 
 

 


