BAKONYKOPPÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
1/2007. (II.20.) B.koppány Ö. Kt. számú
rendelete
Bakonykoppány
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
–
a
helyi
önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdés
alapján az Önkormányzat 2007-től 2011-ig terjedő időszakra szóló –
gazdasági programjáról
az alábbi rendeletet alkotja:
I. RÉSZ
Általános rendelkezések
Alapelvek
1. § Az önkormányzat a település vonzóvá tétele és a lakosság ellátási színvonalának
javítása érdekében arra törekszik, hogy elősegítse a gazdasági programban megfogalmazott
feladatok megvalósítását.

II. RÉSZ
A gazdasági program végrehajtásával összefüggő feladatok
2. § Az önkormányzat a gazdasági program megvalósítása érdekében kiemelt feladatának
tekinti:
– település természeti kincseinek fokozott védelmét,
– az infrastruktúra további fejlesztését,
– a környezetkultúra javítását, a településesztétikai kultúra fejlesztését,
– az intézmények minőségi ellátottságának és kihasználtságának javítását.
III. RÉSZ
A gazdasági program végrehajtásának irányítása és ellenőrzése
3. § (1) A jelen rendelet által meghatározott feladatok végrehajtásáért a polgármester a
felelős.
(2) A program végrehajtásához szükséges forrásokat az éves költségvetés készítésekor
biztosítani kell.
(3) A programban meghatározott ütemtervtől eltérni, illetve módosítani csak a képviselőtestület előzetes jóváhagyása után lehet.
(4) A polgármester a jóváhagyott gazdasági program időarányos teljesítésének
alakulásáról az éves költségvetési beszámoló előterjesztésével egyidejűleg a képviselőtestületet tájékoztatja.
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IV. RÉSZ
Záró rendelkezések
4. § (1) A gazdasági programról szóló önkormányzati rendelet a kihirdetés napján lép
hatályba.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2007-től 2011-ig terjedő időszakra szóló
gazdasági programját e rendelet 1. számú mellékleteként kiadja.
(3) E rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik.

Bakonykoppány, 2007. február 15.

Patocskai Róbert
polgármester

Dr. Nagy Artúr
körjegyző
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1. sz. melléklet az 1/2007.(II.) B.koppány Ö. Kt. számú rendelethez
B a k o n y koppány

K ö z s é g

Ö n k o r m á n y z a t a

8571 Bakonykoppány, Petőfi u. 24. Tel./fax: 89/341-004

Gazdasági Program
a

2007- től 2011- ig terjedő időszakra
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I.

BEVEZETŐ
Bakonykoppány a Bakony egyik legszebb részén fekszik, a falut délről és keletről gyönyörű
erdők ölelik, a Gerence völgye mellett szántóföldek és legelők vannak.

Községünk neve, mint a bakonybéli apátság ősi birtoka egy 1086-ban kelt oklevélen
található meg először. Bakonykoppány a múltban is Veszprém megyéhez és a pápai
járáshoz, a Fenyőfő-Bakonykoppány-Szücs területre kiterjedő körjegyzőség illetékességébe
tartozott. Közigazgatásilag ma is e megyéhez és városkörnyékhez kapcsolódik, 1990-ben
alakult Bakonyszücs – Bakonykoppány Körjegyzőség illetékességébe tartozik
A tanácsi időkben 1950 és ’62 között önálló tanáccsal rendelkezett, később 1990-ig az Ugod
község székhelyű közös tanácshoz tartozott másik négy községgel együtt.

A község beépítése falusias jellegű, a faluképet a szépen karbantartott porták, épületek
határozzák meg, a házak mögött lankás hosszú és keskeny házikertekkel.
Bakonykoppány a tanácsi rendszerben távlatok nélküli településsé vált, fejlesztések (a
vezetékes ivóvízellátás kiépítésének beindításán kívül) nem történtek, az akkori állami
(megyei, járási, közös tanácsi) vezetés nem titkolt álláspontja volt ugyanis, hogy
hosszútávon a falu nem életképes.
Az önkormányzat és a körjegyzőség megalakulása után 1990-91-ben gyökeres
szemléletváltozás eredményeképpen a célkitűzés az lett, hogy minden lehetőséget meg kell
ragadni a korábban elmulasztott fejlesztések, az intézményhálózat kiterjesztések területén,
általában is a kistelepülési hátrányok csökkentése érdekében.

E célkitűzéseket a lakosság egyöntetűen támogatta, így a III. rész 7. pontja (Megvalósult
és tervezett fejlesztések) a.) alpontjában (Megvalósult fejlesztések) felsorolt
eredményeket mutathatja fel az újra magára talált falu.

Mindebből kitűnően a lakosság komfortérzete az elmúlt 17 évben jelentősen javult, hiszen
az infrastruktúra az egy szennyvízcsatorna-hálózatot kivéve megfelelőnek mondható,
figyelemmel a vezetékes gázra, az ivóvízszolgáltatásra, az áramszolgáltatásra, a vezetékes
telefonellátottságra - és bár e téren vannak még megoldandó feladatok -, az utak
állapotára.

A fejlesztések mellett az önkormányzat ellátta kötelező feladatait is, itt a célkitűzés a
megfelelő, ugyanakkor ésszerű költségekkel működő tevékenység volt.

Az önkormányzat 1991-től az általános iskolát Bakonyszücs Önkormányzatával társulásban,
bakonyszücsi székhellyel tartotta fenn 2001 augusztusáig, amikor a várható drasztikus
létszámcsökkenés miatt megszüntetni kényszerült. Ezután az ugodi körzeti iskola
tekintetében csatlakozott az Ugod-Homokbödöge intézményi társuláshoz.
Az óvodai nevelés területén az óvodát a Bakonyszücsi önkormányzattal társulásban tartja
fenn 1993 óta.
Az önkormányzat számára igen nagy segítséget és megtakarítást jelentett, hogy az egyes,
jogszabályokban meghatározott feladatait (családsegítés, gyermekjóléti szolgálat, belső
ellenőrzés, orvosi ügyelet) társulásban, több, mint 40 Pápa környéki önkormányzattal
közösen látta el.
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Ezen feladatokra az önkormányzat több tucat települési önkormányzattal, Pápa székhellyel
2007. január 25-én létrehozta a többcélú kistérségi társulást, amelynek keretében – a fent
említett Pápa környéki községi önkormányzati társulási feladatok átvételén túlmenően –
továbbra is ún. mikrotársulásban (kisebb intézményi társulásban) látja el a bakonykoppányi
óvoda és az ugodi iskola fenntartását.

Az önkormányzat 1996-tól a nappali szociális ellátást nyújtó Idősek Klubját (ÖNO-t)
működtetett, amely a szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására
részben képes időskorúak napközbeni gondozására szolgált, biztosította étkezésüket, ám a
megváltozott jogszabályi környezet által megkövetelt szabályos működés feltételeinek
megteremtése olyan aránytalan gazdasági teherrel járt volna, amelyet az önkormányzat
nem volt képes vállalni.
Megfelelő források és szervezeti háttér hiánya miatt a közművelődési területen intézményalapításra nem volt lehetőség, a könyvtár állományának fejlesztése is nagyobbrészt csak
adományokból történhetett.

Mindezek alapján a jövőben a működtetés és fejlesztés területén a következő
prioritásokat indokolt kijelölni:
Legfontosabb komplex feladat a kistelepülési léttel járó hátrányok csökkentése:

A. Infrastruktúra:
1. a szennyvízcsatorna-hálózat (szükség szerint –tisztító) kiépítése,
2. új közművesített építési telkeket kell kialakítani, melyek közművesítésének
támogatására pályázatot kell benyújtani,
3. az áramszolgáltatás biztonságának megteremtése,
4. a belterületi úthálózat karbantartása, szilárd burkolattal való ellátása, a külterületi
úthálózat karbantartása, középtávon (tekintettel az 1. pontban írtakra is),
5. szélessávú internet-elérés kialakítása (összefüggésben a B. 2. pontban írtakkal),
6. a községi csapadékvíz-elvezető rendszer kiépítése
B. Egyéb közszolgáltatások:
1. A falugondnoki szolgálat létrehozása,
2. Művelődési ház felújítása, bővítése (teleház kialakítása, könyvtár fejlesztése),
3. Jelenlegi önkormányzati intézményi struktúra fenntartása, fejlesztése
4. A szilárdhulladék-szállítás, -kezelés megoldása az Észak-Balatoni Térség Regionális
Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás keretében

A program megvalósításához rendelkezésre álló és megszerezhető források:

Feltételezve, hogy az elmúlt évekhez viszonyítva a költségvetési bevételek területén nem
várható javulás, a felsorolt célok megvalósítása szükségképpen el kell, hogy térjen a
megállapított prioritási sorrendtől – azaz a célok közül annak a megvalósítására kell
törekedni, amely minimális önerőt igényelve lehetővé teszi a legnagyobb mértékű vissza
nem térítendő (pályázati vagy egyéb) támogatásból származó külső forrás bevonását a
finanszírozás során. A szennyvízberuházás esetén a lakossági források biztosítása
érdekében törekedni kell arra, hogy a kivitelezés 2008-ban megkezdődjék.
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A településen ellátandó feladatok hatékonyságának növelésére vonatkozó
ötletek és elképzelések:
Elő kell segíteni a mezőgazdasággal foglalkozók tájékoztatását a továbbképzési
és a támogatási források igénybevételének lehetőségeiről.
• A település területén biztosítani kell a lehetőségét annak, hogy bárki
kereskedelmi vagy szolgáltató tevékenységet folytathasson, amennyiben azzal
nem zavarja környezetét.
• A község kedvező környezeti állapotának megőrzése érdekében csak a
környezetet minimális mértékben terhelő ipari, illetve mezőgazdasági feldolgozó
üzemek települését szabad támogatni.
• Fel kell mérni a turizmuspotenciált. A településen elsődleges idegenforgalmi
vonzereje sajátos táji karakterében található.
• A település megismertetése érdekében össze kell gyűjteni idegenforgalmi
vonzerejét biztosító adottságait és azt szervezett módon el kell juttatni a
település idegenforgalmi célközönségéhez.
• A község kedvező környezeti, építészeti állapotának megőrzésére nagy
hangsúlyt kell fordítani.
• A táj feltárásához a meglévők mellé új turista útvonalakat is ki kell jelölni,
amelyek karbantartásáról is gondoskodni kell.
• Új lakótelek kialakítás lehetőségének vizsgálata.
• Csapadékvíz elvezetésének megoldása.
• Védeni kell a település helyi építészeti értékeit, az arra érdemes értékek
megőrzése érdekében, helyi önkormányzati rendeletet kell alkotni.
• Az utak burkolásáról gondoskodni kell.
• A meglévő intézmények közül a művelődési ház felújítását, bővítését el kell
végezni.
• A kulturális programok bővítése és azok lakossági igényeknek megfelelő
kiválasztása fontos feladat.
• Szennyvízcsatorna-hálózat mielőbbi kiépítésére kell törekedni.
•

II.

RÖVID TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS

Bakonykoppány község neve az államalapítás időszakára emlékeztet, Géza fejedelem
fiának, Istvánnak be kellett fejezni az államszervezet kialakítását, a pogány magyarok
keresztyén hitre való térítését és letelepítését. Ez csak úgy valósulhatott meg, ha elűzi a
keresztyénség pogány ellenségeit. Ezek közé tartozott Koppány, Somogy vajdája. A
szétvert pogányság számára a Bakony jó búvóhelynek kínálkozott, így településünk is.
Temploma 1383-ban plébániai egyház, mely az 1670-es években elpusztul, a jelenlegit az
1730-as években építették újjá. Koppány 1548-ig a Bakonybéli Apátság birtoka volt,
melyet a törökök az 1551-es évek végére teljesen elpusztítottak. 1548-tól a település több
mint 150 éven keresztül puszta, a Pannonhalmi Főapát birtoka. Lakatlansága 1710-ben
szűnt meg, amikor új tulajdonosa a Zici Cisztercita Apátság lett. 1718-ban új telepesek
kerülnek a községbe ( németek, morvák, horvátok ). 1787-től önálló plébániája van.
Lakossága korábban fejlett háziiparból élt, fakitermeléssel, fa megmunkálással, annak
értékesítésével, majd később kő- és kavicsbányászattal foglalkozott a mezőgazdasági
tevékenység mellett.
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A második világháború után súlyos vérveszteség érte a közösséget, amikor a lakosság több,
mint egyharmad részét Németországba kitelepítették.
III.

HELYZETELEMZÉS

1. A település földrajzi elhelyezkedése, adottsága

Bakonykoppány Veszprém megyében található. A Gerence kiszélesedő völgye mellett, a
Bakonyalja részét képező DNY-ÉK-i irányú agyagos, helyenként kavicsos illetve homokos,
löszös dombvonulaton, 250 méter magasan fekvő egyutcás, út menti település. Határában
szántóföldek és a határvölgyekkel tagolt dombvonulatokon legelők vannak.

A Gerencét két kisebb patak vize táplálja. Bakonykoppány a kistérségi központ Pápától 19
kilométerre keletre a megyeszékhely Veszprémtől 42 km távolságra fekszik északnyugatra.
A település 31 ha belterületét a 652 ha kiterjedésű külterület veszi körül. Az erdők, legelők,
rétek mellett nagy kiterjedésű szántóföldek vannak.
2. Főbb demográfiai jellemzők

a) Születések, halálozások számának alakulása ( az elmúlt 5 évben)
Év
2002.
2003.
2004.
2005.
2006.

Születések száma (fő)
2
1
2
3
0

Halálozások száma (fő)
2
4
3
4
7

b) Népesség kor és nem szerinti megoszlása 2006. január 1-jén

A falu 233 fős népessége a következőképpen oszlik meg: nemek szerint: 115 férfi, 118 nő;
korcsoportonként: 18 év alattiak: 37 fő; 18- 35 év közötti: 41 fő ; 35 – 60 év közötti: 86 fő;
60 év felettiek: 69 fő.
c) Népesség megoszlása munkavállalás, munkahely szempontjából:

Az aktív lakosság zöme a helyi Bakonyalja Mg. Szövetkezetben dolgozik, kevesebben a
Bakonyerdő Rt. Ugodi Erdészeténél és az Ugod-Franciavágáson lévő faipari üzemében
dolgoznak, néhányan pedig Pápára ingáznak.
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d) Népesség megoszlása foglalkoztatáspolitikai, szociális szempontból:
Megnevezés
Regisztrált munkanélküliek száma (fő)
Járadékban részesülők száma (fő)
Járadék utáni ellátásban részesülők száma (fő)
Ellátásban nem részesülők száma (fő)
Rendszeres szociális ellátásban részesülők száma (fő)
Munkaképes korú lakosság száma (fő)
Munkanélküliségi ráta (%)

Mutatószám
14
5
5
0
2
146
9,59

3. Infrastruktúra helyzete

a) a település elérhetősége (közút, vasút kiépítettsége):

Bakonykoppányon a 8301 számú közlekedési út halad keresztül.
A kistérségi központ Pápa 19 kilométerre, míg a megyeszékhely Veszprém 42 km-re
délkeletre található.
A napi menetrend szerint közlekedő autóbuszjáratok Pápa-Bakonybél-Zirc útvonalon
haladnak, a járatok sűrűsége főként hétvégén nem kielégítő.
A község nem rendelkezik vasútállomással, a legközelebbi állomás 4 km-re található
Ugodon.
A község belterületén önkormányzati tulajdonú utak közül elsősorban a Rózsa és a Kiss J.
utcák útjainak aszfaltozása szükséges.
A külterületi utak állapota sem megfelelő, javításra szorulnak.
b) vonalas közművek kiépítettsége (víz, szennyvízcsatorna, gázhálózat):

A településen az elektromos hálózatra minden lakás rá van kötve, az ivóvíz hálózatra való
rákötések aránya is 100 %-os. A szennyvízcsatorna-hálózat nem épült ki jelenleg
Bakonyszücs községgel közös elképzelések alapján a csóti szennyvíztisztítóhoz kíván
csatlakozni a település. A település szennyvízét a Pápai ürítő helyre szállítják.
A településen a csapadékvíz elvezető árok vagy csatorna alig van, így szükséges annak
mielőbbi kiépítése. A vezetékes földgázhálózat kiépítése megtörtént, jelenleg a lakások
41 %-a csatlakozott a hálózatra.
Telefon

A 2004. évben még 91 % vezetékes telefonnal rendelkező lakóház száma elsősorban egyes
mobiltelefon-szolgáltatók tevékenységéhez való hozzájutás lehetősége miatt csökkent.
A három mobilszolgáltató közül kettő vételi lehetősége nem megfelelő.
Szilárd hulladék

A kommunális hulladékot a pápai Közszolg Kft. hetenként saját, pápai szeméttelepére
szállítja.
4. Vállalkozási tevékenységet végzők száma, összetétele
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A

község

adottságai

miatt

a

vállalkozási

tevékenységek

kevéssé

jellemzőek.

Vállalkozási tevékenységet végzők:
Ágazat

Ipar
Építőipar
Mezőgazdaság
Távközlés, közlekedés
Kereskedelem
Vízgazdálkodás
Egyéb anyagi
Összesen

Vállalkozások száma
2
3
5

5. Az önkormányzat által ellátott feladatok és működtetett intézmények
a) Oktatás

Az önkormányzat 2001-től öt önkormányzattal intézményi társulásban, ugodi székhellyel
működteti az általános iskolát, ahol a tanulók német nemzetiségi oktatásban is részt
vesznek. A óvodát a bakonyszücsi önkormányzattal társulásban tartja fenn 1993 óta.
2007. januárjától mindkét intézményi társulás a pápai többcélú kistérségi társulás
keretében működteti az intézményeket
b) Egészségügy

A háziorvos, a védőnő hetente kétszer jár ki a községbe, a szakorvosi vizsgálatokra a
kistérségi központba, Pápa kell eljutni. Az orvosi ügyeletet szintén az a) pontban említett
kistérségi társulásban látják el, fogorvos ugyancsak Pápán található. A betegek számára
szükséges gyógyszereket csak Pápa városában lehet megvásárolni.
c) Szociális ellátás

Az önkormányzat szociális alapellátási feladatait részben a kistérségi társulás
munkaszervezete, részben saját szervezete, illetőleg vásárolt szolgáltatások útján látja el.
d) Kultúra

Az 50-es években épült mûvelõdési ház adott otthont a különbözõ társadalmi ünnepeknek,
falunapi rendezvényeknek. Ma már épületének felújítása, bővítése elkerülhetetlen.
Szükségessé vált a könyvtár, valamint teleház kialakítása, fejlesztése, nemcsak a helyi, de
az idelátogatók számára is
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6. Környezeti állapot

Bakonykoppány belterületén jelentős zajkibocsátást okozó telephely nem található, a
község területén nincs jelentős zavaró ipari és mezőgazdasági eredetű
környezetszennyezés. A településen a fűtés jellemzően vegyes rendszerrel történik, de a
gázhálózat kiépítését követően egyre több lakás csatlakozik a környezetet kevésbé károsító
hálózatra.

A település ivóvízellátása vezetékes rendszerről hosszú távon biztosított. A csapadékvíz
elvezetését meg kell oldani, ki kell építeni csapadékvíz elvezető árokhálózatot.
A jelenlegi hulladék-elhelyezés környezetvédelmi szempontból megoldottnak tekinthető. A
kommunális szennyvíz jelenleg tisztítás nélkül a Pápai szennyvíztisztító telepre kerül, de
már a hálózat kiépítését tervezi az önkormányzat.
7. Megvalósult és tervezett fejlesztések
a) Megvalósult fejlesztések

- a vezetékes ivóvízellátás,

- elkészült a Faluház, amelyben helyet kapott az orvosi rendelő,
ÖNO, polgármesteri hivatal, Németek Nemzeti Egyesületének Klubja,
vegyesbolt,

- a direkt kapcsolású vezetékes telefonrendszer kiépülése, üzembehelyezése;
- az önkormányzat megvalósította a vezetékes földgázellátást,

- 16 más települési önkormányzattal a bakonyszentlászlói-fenyőfői vízbázis
megvásárlása (így nagyarányú vízdíjcsökkentés megvalósítása); a vízbázis
működtetésére 16 társtulajdonossal közösen gazdasági társaság alapítása,
-

szervezett szemétszállítás beindítása,
buszmegálló teljes felújítása,

- új számítógépek pályázati beszerzése,

- ravatalozó teljes felújítása, koporsóhűtő vásárlása

- a közvilágítás fejlesztése (energiatakarékos, egyben jobb fényerőt biztosító
közvilágítás

- csatlakozás az Észak-Balatoni Regionális Szilárd Hulladék-kezelési projekthez
-

Rákóczi utca útburkolat-felújítása.
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b) Tervezett fejlesztések
Fő célkitűzések

A szennyvízcsatornahálózat kiépítése

Eddigi eredmények

Megvalósításhoz
szükséges tervek,
dokumentumok, ill.
javasolt intézkedések

Engedélyezési tervek

Beruházás
engedélyezési
tervek,
ill
megújítása

Finanszírozás lehetőségei

Pályázatok, saját
erő,
ezek lakossági részvállalás

Új közművesített
építési telkek
kialakítása

Pályázatok, saját erő

Belterületi úthálózat
karbantartása

Pályázatok, saját erő

Szélessávú
elérés

internet

Teleház kialakítása

Pályázatok

Csapadékvízelvezető
rendszer
kiépítése

Pályázatok, saját erő

Művelődési
ház
felújítása, könyvtár
fejlesztése

Felújítási, beruházási Pályázatok,
saját
tervek elkészítése
erő,
non-profit
szervezetek tám.

Turisztikai
lehetőségek
kiaknázása

Tájékoztatók,
ismertetők

Pályázatok,
nonprofit szervezetek

Kivitelezés
megindítása, II.
ütemű pályázat
elnyerése (EU)

EU-s pályázat, saját
erő

Regionális szilárd
hulladéklerakó
megépítésében
részvétel, hosszú
távú hulladékelhelyezés megoldása

Kiviteli ill.
engedélyezési
tervek, társulás
létrejött, EU-s
pályázat eredményes
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9. A település jelenlegi állapotában meglévő gyenge és erős pontok
Erősségek
Megfelelő minőségű termőterületek

Kistérségi központ (Pápa) közelsége

Az alapvető termékek és egyes
szolgáltatások elérhetőek a településen

Jelentős szennyező hatásoktól mentes
környezet, kedvező táji adottságok
A faluház épülete szép, új, több funkciót
is ellát.
Viszonylag jó logisztikai adottságok
Fő közlekedési útvonal melletti fekvés
Viszonylag jó közbiztonság

Lehetőségek
Mezőgazdasági
beruházás
pályázati
támogatással
Idegenforgalom, turizmus fejlesztése
Magasabb
színvonalú
szolgáltatások
biztosítása
Kistérségi együttműködés erősödése
Kedvezmények biztosítása betelepedő cégek
és vállalkozások számára
Kerékpárút
fejlesztése
szomszédos
települések irányába, erdei túraútvonalak
jelzéseinek felújítása
A településen található tó és környékének
turisztikai hasznosítása
Fiatalságot megtartó fejlesztések, régi és új
építési telkek kialakítása, közművesítése
Falugondnoki szolgálat beindítása
A
szennyvízcsatorna
és
csapadékvíz
elvezető árokhálózat kiépítése
Település útjainak burkolása, karbantartása,
külterületi utak helyreállítása

Gyengeségek
hiánya a földtulajdonosok

Tőkeerő
körében
Egyes
szolgáltatások
nem
állnak
rendelkezésre helyben
Alapvető intézmények legközelebb csak
Ugodon érhetők el, a magasabb szintűek
pedig Pápán.
Nem túl kedvező feltételek ipari
tevékenységet folytató cég vagy üzem
letelepedése számára
Kevés a helyi nevezetesség, épített művi
érték, valamint az idegenforgalmat
vonzó helyi programok
Szennyvízhálózat hiánya, csapadékvíz
elvezető árokhálózat részleges hiánya
Viszonylag erős átmenő forgalom
Vannak burkolatlan belterületi utak
Nem
optimális
tömegközlekedési
lehetőségek

Veszélyek
A mezőgazdaságot érintő recesszió

Korlátozott piaci lehetőségek
Környezeti és turisztikai értékek megóvása
szükséges
Helyi érdekek háttérbe szorulhatnak

Helyi tőke hiánya, az önkormányzat
korlátozott anyagi lehetőségei, elvándorlás,
népességszám csökkenése
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